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ÎN LEGĂTURĂ CU
CENTRALELE

In ziua de 13 februarie 1968, la 
Palatul Republicii, a avut loc șe
dința Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste Romania, prezi
dată de tovarășul Nicolae Ceaușes- 
cu, președintele Consiliului de 
Stat.

Au luat parte tovarășii Cons
tanta Crăciun și Ștefan Peterfi, 
vicepreședinți ai Consiliului de 
Stat, Constantin Stătescu, secre
tarul Consiliului de Stat, și Anton 
Breitenhofer, Ion Cosma, Vasile 
Daju, Constantin Drăgan, Suzana 
Gâdea, Nicolae Hudițeanu, Atha- 
nase Joja, Ion Popesc.u-Puțuri, 
Cristofor Simionescu, Gheorghe

Stoica, Ludovic Takacs și lacob 
Teclu, membri ai Consiliului de 
Stat.

Consiliul a' examinat proiectele 
de legi pe care urmează să le pre
zinte Marii Adunări Naționale.

Astfel, a fost discutat proiectul 
de lege pentru modificarea unor 
articole din Constituție, precum și 
proiectul de lege privind organi
zarea administrativă a teritoriului 
Republicii Socialiste România.

In urma discuțiilor ce au avut 
loc, Consiliul de Stat a hot.ărît ca 
aceste proiecte de legi să fie su
puse dezbaterii Marii Adunări Na
ționale.

In articolul intitulat „Vor crește 
halde de zgură în jurul centrale
lor termice", apărut în numărul 
din 31 ianuarie al ziarului nostru, 
m-am ocupat de aspectul deplora
bil al grămezilor de cenușă din 
jurul acestora. In articol s-a insis
tat ca administrația cartierelor, 
conducerea I.L.L. să simtă răspun
derea pentru această stare de lu
cruri, avînd aici un cuvînt de spus 
și Inspectoratul pentru igienă.

Intr-o adresă trimisă redacției 
în urma apariției articolului men
ționat se arată ca cele sesizate 

--- -

Scumpi
la tarîte ?

Intre a tace un drum pină 
la cutare sau cutare Între
prindere sau instituție și a ta
ce apel la serviciile teleionu- 
iui, oricine alege, evident, cea 
de a doua posibilitate. O a- 
lege însă dacă i se -oferă pri
lejul să aleagă. Încercați de

T E R MICE

pildă, dacă nu aveți telefon 
prin centrala C.C.V.J., să luați 
legătura telefonică cu mina 
Petrila. Veți fi refuzat, vă spu- 
lyem pe cuvînt de onoare. Nu 
.pentru că centralista de la 09 
■.nu ar vrea să vă servească. 
Ar vrea, dar nu are cum. Un 
singur telefon interurban exis
tă la mina Petrila și acela la 
un serviciu la care nu orice 
solicitant se poate adresa. E 
deci ca și cum nu ar exista.

Ciudat 1 O unitate economi
că in care se lucrează cu mi
lioane nu-și poate permite in
stalarea unui post telefonic 
interurban ?! Să fie un feno
men de avariție la conducerea 
tehnico-administralivă a minei 
Petrila ? Dacă e așa, e un fel 
de scumpire la tărițe. Să ne în
chipuim un incendiu la mina 
Petrila. Pină să poată fi anun
țați pompierii, incendiul ar lua 
proporții catastrofale.

sint juste în sensul că zgura re
zultată din arderea cărbunelui nu 
este transportată la timp, dind o- 
rașului un aspect neplăcut. Se pre
cizează însă că evacuarea zgurii 
cade în sarcina I.C.O. Petroșani, 
care potrivit obligațiilor asumate 
printr-un contract, are datoria de 
a asigura un transport ritmic prin 
care să evite acumularea zgurii în 
cantități mari.

Dar I.C.O. nu respectă prevede
rile contractului încheiat — se a- 
rată în adresa conducerii I.L.L. — 
și aceasta favorizează apariția hal
delor de zgură.

Aviz, deci, tovarășilor din condu
cerea I.C.O.

Adresa I.L.L. aduce o precizare 
și în legătură cu practica privind 
depozitarea cărbunelui pe locul de 
parcare a automobilelor în spatele 
Casei de cultură : gospodărirea 
Casei de cultură cade- exclusiv în 
sarcina Consiliului local al U.G.S.R.

mult 20 la sută o granulație de 
0—20 mm. O analiză granulome- 
trică efectuată cu ajutorul Insti
tutului de mine în ziua de 20 ia
nuarie a. c. a arătat că nu 20, ci 
78 la sută din cantitatea de căr
bune livrată de C.C.V.J. avea o 
granulație de 0—20 mm.

Această granulație necorespunză
toare constituie sursa a două mari 
neajunsuri :

In primul rînd, dat fiind ca dis
tanța între elemenții grătarelor fo
carelor de la centralele termice 
este de 20 mm, o mare parte din

(Continuare in pag. a 3-a)

Prezentarea scrisorilor acreditare 
de către ambasadorul Hepoblicii Populare 

Polone la București
La 13 februarie a.c., președin

tele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit pe am
basadorul extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Populare Po
lone la București, Jaromir Oche- 
duszko, în legătură cu prezentarea 
scrisorilor de acreditare.

Cu acest prilej, Nicolae Ceaușes
cu și Jaromir Ocheduszko, au ros
tit cuvîntări.

După ceremonia prezentării scri
sorilor de acreditare, președintele 
Consiliului de Stat Nicolae

Ceaușescu a avut o convorbire 
cordială cu ambasadorul Republicii 
Populare Polone, Jaromir Oche
duszko.

La solemnitatea prezentării scri
sorilor de acreditare și la convor
bire au participat Constantin Stă
tescu, secretarul Consiliului de 
Stat și -George Macovescu, prim- 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe.

Ambasadorul Republicii Populare 
Polone a fost însoțit de membri ai 
ambasadei.

(Agerpres)

REALIZĂRI DIN ECONOMIA BMMLiJI
Dar administrarea Casei de cultu- 
răr de către U.G.S.R. nu constituie 
o piedică în menținerea Ordinei și 
curățeniei astfel încît terenul în
conjurător să pună plăcut în evi
dență frumusețea si măreția acestui

H Au început
la fundația

lucrările 
barajului

B A 10-a mie tonă 
de cărbune peste plan

redacției, 
o proble- 
se acorde 

arată că
măsură cantitățile excesive 
debitate de 
termice se 
granulat iei

coșurile cen- 
datoresc cali- 
necorespunză-

edificiu.
In răspunsul adresat 

conducerea I.L.L. ridică 
mă căreia merită să i 
o atenție deosebită. Se 
în mare 
de fum 
tralelor 
tații și
toare a cărbunelui livrat de C.C.V.J. 
Prin contractul încheiat, C.C.V.J. 
se obligă să livreze centralelor ter
mice, deci I.L.L., cărbune avînd cel

IN ZIARUL DE AZI:
« Ce indică „barome

trul" consumului spe
cific de lemn de mi=
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Pe șantierul complexu
lui hidrotehnic Valea de 
Pești au început ieri lu
crările la fundația bara
jului. EI va avea 
țime de aproape 
metri și va creea 
de acumulare 
pacitate 
5 000 000 
apă. La 
se vor
500 000 metri 
piatră care se

o înăi- 
50
un

de
lac

cu o ca-
aproape 

cubi de 
lui

ge dihtr-o carieră pro
prie deschisă pe acest 
șantier.

de 
metri 
construcția 
folosi aproape 

cubi de 
va extra

Lucrătorii de aici au 
început și lucrările de 
regularizare si îndigui
re a Jiului de Est. In 
acest scop se vor escava 
120 000 metri 
piatră cu 
consolidate 
de sprijin
luri ale Jiului.

cubi de 
care vor fi 

prin ziduri 
ambele ma-

r

In dimineața zilei de 
ieri, minerii din Lupeni 
au extras și expediat 
industriei noastre socia
liste cea de-a 10-a mie 
tonă de cărbune ’ peste 
sarcina de plan la 
Succesul amintit se 
torește în principal 
ganizăril științifice

zi. 
da-
or-

a 
producției și a muncii, 
creșterii gradului de me
canizare în subteran, 
extinderii exploatării

cărbunelui după metoda 
abatajului cu front lung 
care au condus la obți
nerea unui randament 
de 1 5-10 kg de cărbune 
pe post, cel mai mare 
randament înregistrat in 
istoria minei 
Cele mai mari 
de cărbune au 
trase de către
din sectoarele V, VI și

Lupeni. 
cantități 
fost ex- 

minerii

Arbiirarin! unei
eoiicepții
de

Cartierul de blocuri 8 Martie din Petrila și-a întregit arhitectonica cu noul complex comercial 
aflat in faza finală de finisare.

Pe drumul sinuos al vieții în doi, 
multe asperități ale caracterului 
ajung să se netezească. Peste mul
te dintre ele unul dintre cei doi 
(sau poate amindoi) învață să trea
că cu îngăduință atunci cînd ajun
ge la concluzia că firea nu poate 
fi schimbată sau amprentele unui 
anumit mod de viața său unefanu- 
mite educații anterioare nu se pot 
șterge în întregime. Așa cere viața 
în doi. Rîndurile acestea nu sînt 
un apel la compromis, ci o pledoa
rie pentru luciditate. Cazul pe ca- 
re-1 .,disecăm" acum e o anomalie, 
o pată pe luciditatea în gîndire, la 
care facem atît de des apel. Din 
fericire pata nu a trecut neobser
vată de ochiul opiniei publice. Din 
păcate ea există.

Scrisoarea unor locatari de pe str. 
Păcii din Petroșani, ne spune lu
cruri revoltătoare. „In uscătoria 
de pe >cara I-a a blocului 8 locu
iește o femeie cu doi copii în timp 
ce soțul ei (și tatăl copiilor) ocupă 
singur apartamentul de trei camere 
care a fost cindva al familiei". A- 
cesta o adevărul gol-goluț. O femeie 
cu doi copii, dintre care unul în 
ta de un an și ceva, s-a refugiat 
Vîntul e potrivit) în uscătoria 
cului ca să scape de bătaia pe care 
i-o administrează soțul, după 'cum 
declară vecinii ei și copilul cel mare. 
Intr-un spațiu de circa 7 metri pa-

vîrs-
(cu- 
blo-

trați sînt nevoite să trăiască trei 
ființe pe care tirania soțului și a 
tatălui le-a alungat din casă. „To
tul a pornit de la un reșou. După 
ce au vîndut aragazul (soția spune 
că 
te 
tia 
trolul I.R.E.H. i-a prins cu 
nedeclarat și i-a amendat pe loc" 
— spun vecinii. „Atît de crunt a 
bătut-o pentru acea amendă, spu
ne P.F., că a trebuit s-o scoatem 
noi, vecinii, din mîinile lui". Cit 
egoism, cîtă micime de caracter la 
un om 1 Daca dăm crezare spuse
lor soției, soțul a plătit multă vre
me de pe urma încurcăturilor pe 
care le-a avut la serviciu. Soția a 
suportat cu stoicism acea perioadă 
grea în viața familiei. Numai soțul 
nu poate lăsa nepedepsită’ 
greșeală . a soției care se 
în* bani. Am discutat cu 
copilul cel mai mare al 
„Nu vreți să vă întoarceți î 
lament ?" , Ne-am întoarce, 
bate". Cîtă teamă trebuie sa fie în 
sufletul unui copil de 12 ani care 
se uită la tatăl său ca la un tirani? 
Soțul (și tatăl celor doi copii) tre
buie chemat neîntîrziat 
Apartamentul i-a fost dat. 
nitiy, pentru familie și 
familiei de acest drept nu 
chestiune ..pur familială" 
colectivă în care autoritățile 
dreptul si trebuie sa se amestece.

I. CIOGLEI

1-au vîndut pentru a achita niș- 
imputații ale soțului — n.n.), so- 
a luat împrumut un resou. Con- 

reșoul

acea 
plătește 
soția și 
familiei, 

în. apar- 
, dar ne

la ordine, 
în defi- 

frustarea 
mai

ci
e o
una
au
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Ce indică „BAROMETRUL"
CONSUMULUI
SPECIFIC
DE LEMN

DE MINA
Sectoarele se preocupă. 

Dar comisiile de recepție ?

Tendința actuală în minerit este înlocuirea 
lemnului folosit ca material de susținere 

cu metal sau beton. Cu toate eforturile depuse, 
minele de cărbuni sint încă mari consumatoare 
de material lemnos. Or, datorită faptului că în
locuirea lemnului cu alte materiale — avind 
proprietăți asemănătoare — este o acțiune care 
se desfășoară pe plan național, în scopul valori
ficării lui superioare, eforturile se cer a ii con
tinuate cu aceeași insistență.

In această direcție mineritul ascunde rezerve 
interne incă neepuizate. Răinine doar ca ele să 
fie descoperite și folosite corespunzător sarci
nilor. 1

Asigurarea cu armături metalice a tuturor 
fronturilor de lucru, aprovizionarea brigăzilor cu 
lemn corespunzător din punct de vedere calita
tiv și al dimensiunilor, sint factori care aduc 
după sine încadrarea in consumul specific pla
nificat. In luna ianuarie acest indicator a fost 
insă depășit pe întregul bazin carbonifer al Văii 
Jiului cu 1,02 mc/1 000 tone de cărbune la lem
nul de mină și cu 0,5 mc/1 000 tone de cărbune 
ia cherestea rășinoase, deși producția extrasă 
din abatajele cu susținere metalică s-a realizat 
cu o depășire substanțială: 34 064 tone de căr
bune.

In pagina de față redăm aspecte privind iolo- 
sirea lemnului la unele mine din Valea Jiului, 
consumul acestui material.

LA .liLAA PETRILA

Rezervele interne nu sînt 
pe deplin valorificate

La mina Petrila pentru extrage
rea a 1 000 tone de. cărbune brut 
se consumă cca. 40—50 mc lemn. 
Exploatarea stratului V necesită 
cel mai mare consum. Față de 43 
mc/1 000 tone consum specific pla
nificat, în luna ianuarie mina Pe
trila a realizat 47,27 mc/1 000 tone. 
Depășirea cantitativă este de peste 
800 mc. La cherestea rășinoase si
tuația este aceeași: față de 10,6 
mc/1 000 tone indice planificat, s-a 
realizat 11,24 mc/1 000 tone.

Conducerea exploatării justifică 
depășirea consumului de lemn și 
cherestea prin neconcordanța din
tre indicele planificat și condițiile 
de zăcămînt ale minei. Ce-i adevă
rat abatajele necesită deseori- o 
susținere suplimentară față de mo
nografiile stabilite inițial.

Argumentul este însă complet ; 
depășirea consumului de lemn arc* 
și alte cauze. Calitatea lemnului, 
aprovizionarea ritmică a fronturilor 
de Lucru, dirijarea necorespunză
toare a lucrărilor de pregătire și 
exploatare, sînt cîțiva din factorii 
cu influență majoră asupra consu
mului de lemn și cherestea.

— In majoritatea cazurilor, la 
abataje este nevoie de lemn cu 
lungimea de 3,5 m — ne spune tov. 
Tenczler Ștefan, șeful sectorului 
III. Dar lemnul ne vine de 4 metri. 
Risipa este inevitabilă. Bucățile de 
0,5 m rezultate din tăierea lemnului 
la dimensiunile necesare se arun
că în surpare. La fel se întîmplă 
cu cheresteaua. Fiind de calitate 
necorespunzătoare — îngustă și 
scurtă — consumăm cantități mai 
mari, lucru ce afectează atît con
sumul specific, cît și productivita
tea. Ca urmare, numai la sectorul 
III se pierde lunar peste 30 mc 
lemn de mina. Această situație es
te evidentă și la celelalte sectoa
re.

— La mina Petrila — ne spune 
tov. Dimitrie Simota, inginerul șef 
al exploatării, pierderile de lemn 
din cauza dimensiunilor necores- 
punzătoaro — lungime si cirosime 
— ajung uneori la 5 mc/1 000 de 
tone. Cifrele sînt concludente. Ser
viciul ’de aprovizionare are cuvîn- 
tul.

Și calitatea producției, exprima
tă în procentul de cenușă conținut, 
influențează negativ consumul dr 
lemn. Aceasta, cînd penalizările 
producției brute însumează canti
tăți mari de cărbune rebutat. Este 
lucru știut că atunci cînd aprovi
zionarea fronturilor de lucru cu 
lemn și cherestea se face ritmic, 
monografia de armare se poate res
pecta. Altfel, frontul necesită o 
susținere suplimentară, impusă de 
presiuni ce se ivesc din cauza ne- 
armarii la timp a frontului.

La sectorul V Petrila — în aba
tajele 1 est, 2 est, 3 vest, 4 vest, 7 
vest — depășiiea consumului de 

lemn este justificată. Din cauza 
presiunilor mari, armarea inițială 
prevăzută de monografie se com
pletează cu susținere suplimentară. 
Dar la același sector din cauza di
rijării necorespunzătoare a abataje
lor, viteza de coborîre este mica. 
Faptul atrage după sine creșterea 
presiunii din lucrări suplimentare 
de întreținere care afectează nega
tiv consumul de lemn.

Cauzele depășirii consumului spe
cific de lemn la mina Petrila sînt 
cunoscute. Efectele de asemenea. 
Măsurile ce se impun a se lua tre
buie sa mobilizeze toți factorii 
care contribuie la dirijarea și con
sumarea lemnului de mină, pentru 
valorificarea rezervelor interne, co
respunzător sarcinilor.

R. S.

In cadrul unora dintre sectoa
rele productive ale exploatărilor 
miniere din Valea Jiului există di
ferente mari intre indicele plani
ficat privind consumul de mate
rial lemnos și consumul real. Un 
prim exemplu : în luna ianuarie 
a. c., consumul de lemn în secto
rul VIII al minei Lupeni s-a ridi
cat la 22,74 mc/1 000 tone de căr
bune, în timp ce consumul plani
ficat s-a cifrat la 14,56 mc/1 000 
tone. Iată, deci, o depășire masivă, 
de aproape 8 mc lemn la mia de 
tone care reprezintă o treime din 
consumul planificat !

INFLUENTA INDICATORILOR 
DE CONSUM SPECIFIC

Și acesta nu este, din păcate, 
singurul caz.

Apare o întrebare firească : de 
unde provine o diferență atît de 
mare între indicele planificat și 
consumul real? Indicele planificat 
este într-atît de mult departe de 
realitate, sau In sectoarele respec
tive avem de-a face cu o intole
rabilă risipă de material lemnos ?

Iată deci două ipoteze, și care 
dintre ele e cea reală ?

La mina Paroșeni pe luna ianua
rie a. c. a fost planificat un con
sum de material lemnos de 89 
mc/1 000 tone. Consumul real în 
intervalul acestei luni s-a ridicat 
însă la 70 mc/1 000 tone. O depă
șire de consum de 81 mc/1 000 tone,

Depășirea consumului specific la 
lemnul de mină de către E.M. Lu
peni pe luna ianuarie a.c. este oa
recum explicată. Sectorul II — ne 
relatează ing. Ilinca Ion, șeful 
sectorului, a întîmpinat greutăți 
datorită laminărilor întîlnite în ex
ploatarea stratului V din blocul II, 
laminări care au impus armări su
plimentare neprevăzute de mono
grafia de armare. La sectorul IV, 
care dispune de mari rezerve de 
reducere a consumului specific 
trecerea peste un ax colector a im
pus răpirea armăturilor metalice și 
armarea în lemn. ,,In prezent — ne-a 
relatat ing. Meiuș Dumitru, șeful 
sectorului -— lipsa părților supe
rioare a armăturilor GHH ne crea- 
za însă mai mari dificultăți decît 
axul colector, întîrziind în mod 
considerabil valorificarea pe deplin 
a rezervelor, de care dispunem".

Atît depășirea cu 7,47 mc/1 000 
tone a consumului de lemn planifi
cat pentru care răspunde sectorul 
11, cît și cea de 2,35 me i 000 tone 
a sectorului IV și a altor sectoare 
au fost în final compensate de că
tre sectorul VI care față de consu
mul planificat de 53,62 mc a reali

care reprezintă ea singură mai 
mult decît consumul specific rea
lizat în sectoarele I, IV sau V de 
la mina Lupeni.

Factorii de răspundere de la 
mina Paroșeni motivează această 
depășire a consumului de mate
rial lemnos prin următoarele două 
argumente :

1) Un abataj frontal care ur
ma să fie susținut în metal, a con
tinuat și în luna ianuarie să fie 
susținut în lemn. Grinzile metali
ce au sosit, stîlpii însă nu. Cu toa
te acestea, pentru acest abataj a 
fost prevăzut un indice de consum 

de lemn corespunzător susținerii 
metalice, deci mult mai mic.

2) Două suitoare lungi de cîte 
250 m au fost susținute — datorită 
condițiilor geologice care au impus 
acest lucru — în desiș, în timp ce 
monografiile de armare prevedeau 
fixarea cadrelor nu unul lîngă al
tul, ci la intervale mai mari, con
sumul specific fiind stabilit după 
monografie.

Fără îndoială că, în ambele ca
zuri, consumul specific stabilit nu 
putea fi respectat deoarece el nu 
a corespuns situației concrete: în 
abatajul frontal în locul stîlpilor 
de metal care nu au sosit încă, 
au fost folosiți stîlpii de lemn. In 
cele două suitoare, întpticît mono

zat numai 35,94 mc/1 000 tone. Ast
fel că pe exploatare la sfirșitul 
lunii, consumul de lemn nu apare 
depășit decît cu 0,900 mc/1 000 to
ne. Insă contribuția sectorului VI 
este numai de moment, datorîn- 
du-se nerealizării lucrărilor de pre
gătire. Recuperarea rămînerii în 
urmă la aceste lucrări va aduce 
după sine o creștere corespunză
toare a consumului de lemn, scoțînd 
la iveală, mai pregnant depășirile 
celorlalte sectoare.

Măsurile preconizate la nivelul 
exploatării prin care sectoarele s-au 
angajat încă de la începutul anu
lui la reducerea consumului de 
lemn, se vor realiza, evidente fiind 
în acest sens rezultatele sectoare
lor I și V. Dar, numai angajamen
tele celor din subteran, numai efor
turile sectoarelor de producție nu 
vor fi suficiente.

In general neîncadrarea în con
sumul de lemn la toate exploată
rile miniere ale Văii Jiului se da- 
îorește unor deficiențe ale compar
timentelor de la suprafață : risipa 
începe de la aprovizionarea brigă
zilor cu lemn verde, care impune, 
de foarte multe ori, rearmarea lo- 

grafia inițială nu a corespuns, ar 
fi fost normal să se fixeze un alt 
indice de consum.

Stabilirea indicilor de consum 
fără să se țină seama de condițiile 
concrete ale abatajelor și sectoa
relor, de evoluția în timp a aces
tor condiții, are un profund caracter 
dăunător. Dacă acești indici de 
consum nu pot fi respectați și da
că există motive pentru aceasta, 
ei vor fi cu siguranță depășiți. Dar 
cu cît vor fi depășiți ? Nu e tot j 
una dacă indicele de consum va ț 
fi depășit cu 1—2 procente, sau | 
cu 80 la sută în cazul minei Paro- i 
șeni. Luînd aceste 80 de procente | 
depășire, e greu de stabilit, după 
ce faptele au fost consumate, cîte 
din aceste procente au reprezentat 
o necesitate obiectivă și cîte ri
sipă ? Un indice de consum neco
respunzător conține germenii risi
pei, întrucît, așa cum se vede, el 
nu mai mobilizează la gospodări
rea judicioasă a materialelor, și cei 
însărcinați cu respectarea lui își 
iau libertatea de a-1 depăși cu 
oricît.

N-a corespuns situației reale nici 
indicele de consum de lemn sta
bilit pentru sectorul II al minei 
Lupeni, unde condițiile de zăcă- 
mînt au impus susțineri suplimen
tare, și nici în alte cîteva cazuri 
în care consumul planificat n-a 
fost stabilit în funcție de situația 
concretă.

Este absolut obligatoriu ca indi
cii de consum să excludă risipa, 
sa mobilizeze la gospodărirea ju
dicioasă a materialelor, să consti
tuie o pîrghie puternică în redu
cerea prețului de cost. De aici con
diția ca ei să fie o reflectare a 
necesităților reale, a unei situații 
concrete. Altfel, stabiliți din birou, 
la întîmplare, deschid porțile spre 
risipă.

1. B.

Cîteva măsuri 
din planurile 
M.T.O. ale minelor

URICANI
• Prin introducerea metodei 

de exploatare cu abataje fron
tale susținute metalic in stra
tul 18, blocul V/I, se va re
duce consumul specific de 
lemn cu 0,2 mc/1 000 tone.

• Experimentarea susținerii 
mixte în abatajele cameră, va 
influența de asemenea redu
cerea consumului de lemn pe 
exploatare.

PETRILA
• La sectorul II stratul 13 

se va introduce în blocul I 
panourile C și D, exploatarea 
prin abataje fronlale pe în
clinare cu susținere metalică. 
EFECT : reducerea consumului 
de lemn cu 480 mc.

• Blocul 2 din stratul 3, sec
torul III, zona 8—9 vest se 
va exploata prin metoda cu 
abataje frontale orizontale. E- 
FECT : consumul de lemn se va 
reduce cu 420 mc față de 
1967.

• Exploatarea cu abataje 
fronlale a blocurilor III și IV 
din stratul 3, la sectorul IV, 
va duce la reducerea consu
mului de lemn cu 810 m c 
față de anul 1967.

curilor de muncă. Și aceeași risipă, 
continuă prin greutățile devenite 
aproape clasice în aprovizionarea 
cu lemn dimensionat corespunză
tor, greutăți pentru înlăturarea că
rora se pare că nu toate exploa
tările au găsit remediul.

In perioada de iarnă este eviden
tă tendința furnizorilor de a livra 
lemn verde sau nedimensionat con
form contractului. Refuzurile ban
care înaintate de la începutul anu
lui de către exploatări numai pen
tru lemnul verde au luat proporții 
ajungînd la peste 1 300 mc. Dar cu 
toate acestea, la locurile de mun
ca de multe ori ajunge mai mult 
lemn verde decît uscat, comisiile 
de recepție ale unor exploatări 
fiind mai puțin exigente față de 
îndatoririle ce le revin.

Pentru a se evita aceste neajun
suri este necesar ca recepționarea 
lemnului în depozite să se facă cu 
foarte multă atenție, atît prin pris
ma calității, cît si a dimensiunilor 
prevăzute în contract. Iar ^upă 
refuzarea lemnului necorespunză
tor să nu se accepte nici un fel de 
justificări sau argumente prin care 
îurnizorii de obicei încearcă să se- 
strecoare pe portița concilierilor 
pentru a evita la rîndul lor penali
zările ce decurg din neîndeplinirea 
obligațiilor contractuale.

I. MUSTAȚA 

încotro 
trebuie 
dirijate 
eforturile 
în viitor

Constatările care se des
prind din materialele de îață, 
duc la concluzia că, la minele 
din Valea Jiului sînt incă 
mari rezerve interne privind 
reducerea consumului specific 
de material lemnos.

Extinderea susținerii metali
ce în abataje și galerii nece
sită să se desfășoare paralel 
cu buna gospodărire și folosi
rea rațională a lemnului de 
mină.

Acțiunea pentru economisi
rea materialului lemnos, tre
buie să înceapă încă de la 
recepția acestuia, să continue 
în depozitele de lemn și să 
meargă pînă ia fronturile de 
lucru. Eforturile celor din sub
teran se cer a fi susținute de 
sectoarele de aprovizionare și 
deservire de la suprafață. Nu
mai astfel pol fi valorificate 
toate posibilitățile pentru re
ducerea continuă a consu
mului de lemu.

I
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TELEVIZIUNE
Miercuri 14 februarie

9,15—12,30 Jocurile Olimpice de iarnă. Schi fond ștafetă 
4X10 km — Oarbaji. Patinaj viteză 500 m bărbați.

17.30 Curs de limba engleză (lecția a 3-a).
17,58 Sumarul zilei.
18,00 Telecronica economică. Cazul celor 1 200.
18.30 Pentru copii. Ala-bala: Călătorie muzicală.
19,00 Studioul pionierilor: Răsplata indeminării.
19.30 Telejurnalul de seară.
19,50 Buletinul meteorologic. Publicitate.
20,00 Album liric: Ion Minulescu.
20,15 Transfocator.
20,45 Telecinemateca: „Iubirea lor". Film artistic. Cu Bette 

Davis și Charles Boyer.
23,10 Jocurile Olimpice de iarnă. Patina; artistic: proba de 

iiguri libere-perechi.
24,00 Telejurnalul de noapte.

Argumente care rețin atenția 
în legătură cu centralele termice

(Urmare din pag. 1)

cărbunele de granulație mica se 
scurge prin grătare și nu arde com
plet, fapt care reduce randamen
tul centralelor termice și cauzează 
o importantă pierdere de cărbune 
în dauna încălzirii blocurilor.

PROGRAM DE RADIO
Joi 15 februarie

PROGRAMUL 1 : 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 Mu
zică și actualități; 8,25 Moment 
poetic; 8,30 La microfon, melodia 
preferată; 9,00 Buletin de știri ; 
9,QA Le microfon, melodia preferată; 
9,30 Matineu literar; 10,00 Piese 
folclorice de virtuozitate; 10,10 
Curs de limba germană; 11,00 Bu
letin de știri; 11,03 Cronica econo
mică; 11,15 Din discurile lui Tra
ian Grozăvescu; 11,30 Muzică u- 
șoară; 11,45 Sfatul medicului; 12,00 
Soliști și orchestre de muzică popu
lară; 12,15 Buletin de știri; 12,22 
Succese ale muzicii ușoare; 12,45 
Radiojurnal. Buletin meteorologic ; 
12,55 Intîlnire cu melodia populară 
și interpretul preferat; 13,30 Parada 
soliștilor și a orchestrelor de mu
zică ușoară; 14,50 Orchestra Sergiu 
Malagamba; 15,00 Buletin de știri. 
Buletin meteo-rutier; 15,05 Cînta 
la taragot Vasile Petrică; 15,15 
Cărți ,care vă așteaptă; 15,25 Selec- 
țiuni'din opereta „Silvia" de Kal- 
marA 15,40 Cîntece de Richard 
Barizef; 16,00 Radiojurnal. Sport. 
Buletin meteorologic. 16,30 Răspun
deri sporite, decizii competente;
16.50 Luminile rampei; 17,15 Ante
na tineretului; 18,00 Buletin de 
știri; 18,05 Cronica economică ; 
18,15 Caleidoscop muzical; 18,30 
Itinerar 1968; 19,00 Radiogazeta de 
seară; 19,30 O melodie pe adresa 
dumneavoastră; 20,00 Buletin de 
știri; 20,05 Radiomagazin sportiv; 
20,17 Melodii românești, 20,35 Tea
tru radiofonic serial : „COSMA" 
de Panait Istrati; 21,00 Expoziție 
de muzică ușoară; 22,00 Radiojur
nal. Sport. Buletin meteorologic ; 
22,20 La microfon, Mireille Mathi
eu; 22,30 Moment poetic; 22,50 In- 
tîlnire cu jazzul; 23,20 Muzică de 
dans; 24,00 Buletin de știri; 0,05— 
5,00 Estrada nocturnă.

> Buletine de știri și meteo-ru- 
tier. la orele 1,00; 2,00; 3,00 și
4,00.

In al doilea rînd, cantități im
portante de cărbune mărunt, ars 
incomplet, sînt antrenate de curen
tul de aer și aruncate în atmosfe
ră. Aceasta contribuie la poluarea 
aerului depresiunii Văii Jiului, cu 
consecințe negative asupra sănătă
ții populației și aspectului locali
tăților.

Problema nu este de loc minoră. 
Fiind vorba de aerul pe care îl res
pirăm cu toții, de sănătatea noas
tră, se impune cu tărie ca C.C.V.J. 
să respecte riguros condițiile de 
calitate prevăzute de contractul 
privind livrarea de cărbune către 
I.L.L. Nu trebuie neglijate nici li
nul din mijloacele care pot con
tribui la reducerea cantităților de 
fum aruncate în atmosferă, deoa
rece in Valea Jiului avem aproxi
mativ două duzini de centrale ter
mice ale căror coșuri fumegă zi și 
noapte. In lumina acestei cerințe 
se impun măsuri pentru recepțio- 
narea calitativă a tuturor cantită
ților de cărbune livrate centralelor 
termice.

Faptul că I.C.0. nu-și respectă 
sarcinile privind evacuarea zgurei, 
iar C.C.V.J. livrează cărbune de 
calitate necorespunzătoare nu scu
tește administrația I.L.L. de răs
punderile ce-i revin. Trebuie să 
insiste . pentru respectarea riguroa
să a tuturor condițiilor menite să 
asigure confortul, aspectul și igie 
na așezărilor noastre miniere.

In mijlocul celor mici
Printre obiectivele ridicate 

în ultimii ani în orașul Petrila 
se numără și căminul de copii. 
In timp ce părinții se întrec 
în abataje pentru a da patriei 
mai mult cărbune, 30 de copii 
se bucură în căminul lor co
mun de o îngrijire aleasă. Am 
trecut pe lingă casa lor în 
timp ce se aflau în pauză. I-am 
văzut zbenguindu-se gălăgios, 
fără griji. Cînd educatoarea 
luliana Marica i-a chemat în 
clasă au dat buzna pe ușă. Ei, 
auzi, copii ștrengari /... S-au 
st r ins roată în jurul tinerei 
lor „mămici" și ascultau cu 
suiletul la gură trista poveste 
a „Scufiței roșii". Aparatul de 
fotografiat, după cum se vede 
în clișeul de mai jos, i-a sur
prins tocmai în acest moment.

Educatoarele Domnica Pascu

Lovitura 
de pedeapsă

Craiovan Teodor Gheorghe a... 
driblat cu multă ușurință trei oa
meni din conducerile asociațiilor 
sportive Minerul Uricani, Prepara
torul Pelrila și Gloria Galați. S-a 
dat drept fotbalist de elită, legi
timat la Politehnica Timișoara și... 
inginer aflat într-o documentare 
Președinții asociațiilor n-au mai 
stat pe gînduri. Fiecare a trimis în 
mare grabă cite o adresa către 
Federația Română de fotbal, prin 
care aducea la cunoștință legitima
rea lui la echipa respectivă. Apoi 
Craiovan a cerut bani în. „împru
mut" pentru a se deplasa la Ti
mișoara ca să-și ia transferul... S-a 
dus și nu s-a mai întors. In urma 
cercetărilor făcute el a fost prins, 
dezvăluindu-i-se adevărata identita
te. Este originar din comuna Comlo- 
sul Mare și n-a fost în viața lui

STAREA VREMII
in aspectul ge

neral al vremii 
nu s-au produs 
modificări impor
tante în ultimele 
24 de ore. Tim
pul a rămas fru
mos, cu cer se
nin și încălziri 
accentuate în o
rele amiezii, cînd mercurul termo- 
metrului a urcat pînă la plus 6 
grade la Petroșani. Dimineața și 
seara, în schimb, temperatura ae
rului a coborît la minus 6 grade 
la Petroșani și minus 8 grade la 
Paring. Aici, stratul de zăpadă mă
soară 78 cm (condiții excelente 
pentru practicarea schiului).

IN URMĂTOARELE 24 DE ORE:

Timp frumos. Temperatura stațio
nară. Vînt potrivit.

șl luliana Marica se ocupă cu 
dragoste de copii, sînt mulțu
mite de ei. Iar ei sînt cuminți 
ca niște... copii. Unii au învă
țat poezii, povești, basme, și 
le spun fără să-i inviți prea 
mult. Alții știu să cînte fru
mos. Iar toți învață cum să se 
poarte în orice împrejurare, 
să fie ascultători, să-și iubeas
că părinții, să respecte pe cei 
mari.

Alături de cămin a fost a- 
menajat un părculeț pentru... 
zbenguiala „voinicilor". La ora 
mesei e o plăcere să-i vezi 
aliniați, servind în liniște și 
nu fără poftă mîncarea gus
toasă pe care le-o pregătește 
o femeie harnică, îmbrăcată 
într-un halat alb, imaculat. O 
masă copioasă, apoi tree sub 
cearșafurile albe ca neaua.

După un pui de 
somn sînt parcă 
mai., mari, mai 
voinici. Și progra
mul se repetă zil
nic.

Vizitînd acest 
cămin de copii, 

gîndui (i se în
dreaptă către par
tidul părinte care 
acordă o deosebi
tă grijă celor mici, 
viguroșilor cons
tructori de mîine 

ai societății.

Text și foto :
Emillan DOBOȘ 

inginer sau fotbalist. A plecat de 
acasă în anul 1963, dîndu-se drept 
fotbalist pe la diferite cluburi spor
tive diu țară. In dosarul anteceden
telor penale are 4 condamnări în
tre două și opt luni. Pentru înșe
lăciune și substituire de funcție, 
el va compărea acum în fața Tri
bunalului din Petroșani.

Cu el e clară povestea. La tri
bunal se va executa lovitura de 
pedeapsă. Și, bineînțeles, i so va 
trece pe spate și numărul de or
dine !... Dar cu ușurința celor trei 
președinți de asociație cum ră- 
mîne ? !

A cui e parafa?
Olenici Mircea din Vulcan, str. 

Dorobanți nr. 25/3, a prezentat pen
tru pensionare un certificat de 
boală. In baza lui și a altor acte 
anexe, susnumitul a fost pensionat. 
Dar numai bolnav nu e Olenici. 
Neavînd ce face, umblă toată ziua 
prin restaurante, își tulbură creie
rii cu țuiculiță, apoi se înfurie pe 
toată lumea. Acasă Olenici își var
să focul furiei pe nevastâ-sa și pe 
cei 4 copii pe care-i au. Aceștia, 
cînd nu mai pot indura se iau de 
mină și se duc la miliție ca să-i 
reclame purtările.

LR.E.H. DEVA
Seeția rețele „Valea Jiului*

PETROȘANI 
angajează s

— 4 electricieni la centrul de retsle Petroșani
— 10 electricieni ia centrul de relele Vulcan
— 7 electricieni la centrni de rețeie Lupeni
— 1 șofer categoria BL la Petroșani
— 1 șofer categoria Bl la Lenea l
— 1 șofer categoria Bl la Lupeni

Informații suplimentare se pol obține la biroul adminis- 1 
traliv al secțjei rețele Petroșani a I.R.E.H. str. Republicii nr. j 
60, între orele 10—13.

DEPOZITUL COMPETROL PETROȘANI 
face cunoscut populației 

următoarele:

Pentru respectarea normelor P.C.l. și 
pentru a se putea asigura onorarea 
comenzilor solicitate ia domiciliu în
tr-un timp cît mai scurt, distribuirea 
buteliilor aragaz nu se va mai face 

din depozit.
Schimbarea buteliilor de aragaz 
se va face numai la domiciliul 

solicitanților.

I.O.I.L PETROȘANI
5

primește comenzi de la populație
pentru:

$ SALTELE MARI

$ SALTELE COPII

& DORMEZE ȘI
SOMIERE

g» CONFECȚII META
LICE (PORȚI ȘI 
GARDURI)

Doritorii se vor adresa direcțiunii în
treprinderii, str. M. Viteazul nr. 1.

MRIget-gSg*--gL MntW ■■.ggaffa-a.ffi

Toata lumea se întreabă pe bu
nă dreptate: a cui e parafa de pe 
certificatul de boală ? Cine-i medi
cul care i-a stabilit cu atîta ușu
rință diagnosticul ? Olenici dispune 
de multă energie, dar o folosește 
în alte scopuri. Ajutați-1 s-o folo
sească acolo unde trebuie !

Plecat
fără adresă!

De cîteva săplămîni de zile, soții 
Jianu Nicolae și Ileana din Uri
cani își caută fiul care a iugit de 
acasă. S-au frămîntat zadarnic că 
tot nu i-au putut da de urmă, lată 
datele biografice ale celui care în 
ziua de 11 ianuarie a. c. și-a pără
sit părinții : Jianu N. Dumitru, fiul 
lui Nicolae și Ileana, născut în 20 
iulie 1951, în comuna Brastavăț, 
raionul Corabia; domiciliat in ora
șul Uricani, strada Sterminos nr. 4. 
Semnalmentele: un tinăr șaten, 
.bine dezvoltat. A luat cu el un 
geamantan de culoare maro și 800 
de Iei. Organele de miliție sînt ru
gate să-1 pună in urmărire pentru 
a-1 găsi și reda părinților.

Pe unde rătăcești, băiatule ? !
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VIETNAMUL DE SUD

13 (Agerpres). — In 
cursul zilei de marți, în diferite 
regiuni ale Vietnamului do sud, la 
Saigon și Hue, au continuat acțiu
nile ofensive declanșate de patrioți 
asupra unor poziții strategice mi
litare americano-saigoneze. La Sai
gon au fost reluate luptele de stra
dă ca urmare a încercărilor for
țelor armate saigoneze de a dega
ja sectoarele capitalei controlate 
de patrioți. Lupte violente au avut 
loc în suburbia Cholon, între par
tizani și unități ale brigăzii 199 de 
infanterie ușoară americană. Uni
tăți ale armatei sud-vietnameze au 
încercat să anihileze acțiunile tră
gătorilor de elită patrioți care hăr- 
țuiesc de mai multe zile forțele 
militare și polițienești americane 
și saigoneze.

La Hue, unitățile F.N.E. mențin 
controlul asupra cartierului citade
lei. In oraș se duc lupte grele de 
stradă între forțele patriotice și 
trupe saigoneze sprijinite de cele 
americane care și-au întețit atacu
rile. Marți, deasupra fortăreței a 
fost lovit un avion saigonez de 
tip ,,Skyraider" care a încercat să 
bombardeze pozițiile patrioților.

In împrejurimile orașului Hue 
forțele patriotice controlează toa
te caile de acces, blocînd pătrun
derea oricăror întăriri în oameni 
sau materiale de lupta destinate 
forțelor americano-saigoneze. încer
carea unităților diviziei aeropurta
te americane de a încercui un ba
talion al forțelor patriotice la nord- 
est de Hue a eșuat.

La baza militară americană Khe 
Sanh, literalmente asediată de pa- 
trioții sud-vietnamezi, bombardiere 
strategice ,,B-52" au efectuat marți 
dimineața raiduri.

Un comunicat transmis de agen
ția de presă 
în provincia 
revoluționare

SAIGON

Eliberarea anunța că 
Thua Thien ,,forțele 
mențin controlul asu-

pra orașului Hue și toate încercări
le de contraatac ale inamicului au 
fost lichidate". întinse regiuni ru
rale ale provinciei au fost elibera
te. De la declanșarea ofensivei, 
peste 10 000 soldați inamici, dintre 
care 1 800 americani, au fost uciși, 
răniți sau capturați. Comunicatul 
menționează ca numeroși soldați 
și ofițeri ai armatei sud-vietname- 
ze s-au prezentat Comitetului revo
luționar local, predînd armele. For
țele patriotice au doborît sau dis
trus la sol 118 avioane de diferite 
tipuri, 
hicule militare, 
tancuri, 2 000 
calibre și au 
de armament

au scos din luptă 250 ve- 
între care 60 de 

de arme de diferite 
ocupat 10 depozite 

și de alimente.

SAIGON 13 (Agerpres). 
terii și soldații primei divizii 
vietnameze care au trecut de 
tea forțelor patriotice pentru 
lupta împotriva agresorilor 
ricani și regimului lui Thieu-Ky au 
adresat un mesaj ofițerilor și sol- 
daților din armata saigoneză 
locați în privinciile Quang 
Thoa Thiem 
rii mesajului 
americani și

pentru crimele săvîrșite împotriva 
populației acestor regiuni ale Viet
namului de sud. „Situația trupe
lor americane și saigoneze a deve
nit critică, toate orașele și bazele 
militare au fost supuse atacurilor 
forțelor patriotice, se spune în me
saj. Orașul Hue continuă să se a- 
fle sub controlul unităților F.N.E., 
iar singura cale de aprovizionare 
a primei divizii — șoseaua Da 
Nang—Hue — a fost întreruptă. 
Orașele și punctele de sprijin care 
se află în mîinile trupelor ameri- 
cano-saigoneze sînt izolate".

Apelul cheamă efectivul primei 
divizii să nu dea ascultare ordi
nelor comandamentului și să trea
că de partea forțelor patriotice.

DELHI 13 — Trimisul special 
gerpres, Ion Puținelu, transmite : 
In ședința plenară de marți a con
ferinței Națiunilor Unite pentru 
Comerț și Dezvoltare au luat cu- 
vîntul reprezentanții Ciadului, R.P. 
Polone, Fondului Monetar Interna
țional, Zambiei, Consiliului 
nornic al Unității Arabe, 
Superioare, Consiliului 
conomice Africane, 
Afro-Asiatice pentru 
Economică, Tanzaniei, 
maicăi, Venezuelei 
Reprezentantul R.P. Polone, F. 
Modrzewski, a subliniat că de ho- 
tărîrea cu care țările în curs de 
dezvoltare vor întreprinde reforme 
sociale adecvate va depinde însuși 
progresul economic al acestora. El 

susținut necesitatea înlăturării

Eco- 
Voltei 

Uniunii E- 
Organizației 
Cooperarea 

Greciei, Ja- 
și Nepalului. 
Polone,

barierelor din comerțul internațio
nal și lărgirea comerțului țărilor 
socialiste cu țările in curs de dez
voltare și cu celelalte țări și s-a 
declarat împotriva cursei înarmă
rilor, care înghite sume ce depă
șesc volumul schimburilor mondia
le.

dis- 
Chi, 

și orașul Hue. Auto- 
condamnă agresorii 

regimul de la Saigon

„Din motive de securitate**

10 500 de militari în 
de sud ,,din motive de 
a anunțat marți minis- 

al S.U.A., Phil G.

WASHINGTON 13 (Agerpres). 
— Statele Unite au hotărît sa tri
mită încă 
Vietnamul 
securitate",
terul apărării 
Goulding, adjunct al ministrului a- 
parării, a declarat că această mă
sură a fost luată în urma cererilor 
generalului Westmoreland, coman
dantul trupelor americane din Viet
namul de sud.

BONN 13 (Agerpres). Trata
tivele americane>—\ est-germane ca
re s-au deschis luni ia Bonn, pen
tru a reînnoi acordul privind com
pensațiile vest-germane ale chel
tuielilor de întreținere a forțelor 
militare americane în R.F. a Ger
maniei, s-au extins și asupra pro
blemei ajutorului pe care Bonnul . 
ar putea să-l acorde Statelor Uni
te pentru restabilirea echilibrului 
balanței lor de plăți. Citînd surse 
informate, agenția France Presse 
relatează că subsecretarul de stat 
american Eugene Rostow a fost 
primit la cererea sa de cancelarul 
Kurt Georg Kiesinger, căruia i-a 
adus la cunoștință importanța pe 
care președintele Johnson o acordă 
ajutorului aliaților vest-europeni ai 
Statelor Unite pentru restabilirea 
finanțelor americane. întrevederea 
cu cancelarul a fost apoi urmată 
de o întîlnire între Rostow și Karl 
Schiller,, ministrul federal al eco
nomiei.

Purtătorii de cuvînt americani — 
relatează France Presse — au fă
cut cunoscut interlocutorilor lor 
vest-germani că repercusiunile poli
tice vor fi inevitabile în cazul în 
care Statele Unite, care au de fă
cut față unei perioade do extrema 
tensiune determinată de războiul 
din Vietnam, nu vor putea să con
teze pe sprijinul aliaților lor vest- 
europeni în rezolvarea dificultăți
lor lor financiare.

Schiller și Rostow au căzut de 
acord asupra principiului de a nu 
se urmări realizarea echilibrului 
balanței americane de plăți prin 
măsuri protecționiste, ci prin dez- ■

voltarea comerțului. Reprezentanții 
guvernului american au cerut toto
dată o accelerare a aplicării hotărî- 
rilor luate în cadrul rundei Ken
nedy pentru reducerea barierelor 
vamale între Europa occidentală și 
Statele Unite. In comunicatul publi
cat de ministerul vest-german al 
economiei după convorbirile Ros
tow — 
Bonnul 
mă cu partenerii săi din Piața co
mună.

Schiller, se precizează că 
va discuta această proble-

® PHENIAN. Agenția A.C.T.C. anunță că, în dimineața zilei 
de 13 februarie, 10 militari aparținînd forțelor armate americane au a- 
tacat un post de frontieră al R.P.D. Coreene, situat la sud de Kaesong, 
în sectorul vestic al liniei de demarcație.
ale Armatei Populare 
situație.

Unitățile de pază
a R.P.D. Coreene au anihilat imediat

Cirevă Ia Las Palmas
spaniol LasActivitatea portului

Palmas continuă să fie paralizată 
ca urmare a grevei celor 2 000 de 
docheri începută acum șase zile. 
Greva a fost declanșată, inițial, 
pentru sprijinirea revendicării do
cherilor de majorare a salariilor.

iragie
Ia Palermo

Ulterior, cînd poliția a 
persoane, printre care doi avocați 
ai sindicatului docherilor, greva a 
căpătat un pronunțat caracter po
litic. Printre condițiile puse acum 
de greviști pentru reluarea lucru
lui figurează și aceea privitoare la 
eliberarea arestaților.

arestat 6

NEW YORK 13 (Agerpres). — 
Reprezentantul permanent al Repu
blicii Arabe Yemen la 
Unite, Mohsen El Aini, 
secretarului general al 
Thant, o scrisoare prin 
Arabia Saudită că își 
acțiunile ostile 
nului. „Teritoriile de frontieră ale 
Arabiei Saudite, se arată în scri
soare, au devenit baze ale merce
narilor de unde se lansează acțiuni 
agresive împotriva păcii și stabili
tății Republicii Arabe Yemen. In 
ultimii cinci ani, Arabia Saudită 
a furnizat o cantitate enormă de 
arme forțelor regaliste. Dupăt* Re
tragerea forțelor R.A.U. din Ye
men, ca urmare a acordului inter
venit anul trecut între regele Fei- 
sal si președintele Nasser, guver
nul
pat amestecului său. Acesta a de
venit, de fapt și mai intens".

Scrisoarea a fost distribuită mem
brilor Organizației Națiunilor Unite.

Națiunile 
a adresat 

O.N.U., U 
care acuza, 
intensifică . 

împotriva Yeme-

Arabiei Saudite nu a pus ca-

Marți dimineața s-a anunțat la 
Palermo ca alte două cadavre ale 
victimelor violentelor cutremure 
de pămînt din 15 ianuarie din Si
cilia au fost scoase de sub dărî- 
mături în localitatea Gibelina. A- 
cum, numărul morților este de 235. 
Regiunea Trapani a fost cea mai 
afectată de pe urma cutremurelor. 
Aici au fost scoase de sub dărî- 
mături 129 de cadavre, iar la Agri
gento — 105.

PALERMO 13 (Agerpres). - 
te patru puternice cutremure 
pămînt au fost înregistrate 
noaptea de luni spre marți în 
cilia. Intensitatea acestora a 
de peste 6 grade, pe scara Mer- 
calli. Populația cuprinsă de panică 
a părăsit în grabă locuințele, ie
șind în stradă. Nu s-au înregistrat 
victime și nici pagube materiale.

DEZVĂLUIRILE
GENERALULUI GAVIN

NEW YORK 13 (A- 
gerpres). — lntr-un in
terviu acordat publica
ției americane „Satur
day Evening Post", ge
neralul James Gavin, 
fostul ambasador al 
Statelor Unite la Paris, 
a declarat că președin
tele Eisenhower s-a o- 
pus invadării Vietna
mului de nord, preco
nizată de șefii de la 
Pentagon în 1954. Wa
shingtonul. a arătat el, 
se hotă rise să susțină, 
violînd acordurile de 
la Geneva, noul gu
vern din Vietnamul de 
sud. Gavin a precizat 
că după întrîngerea 
corpului expediționar 
francez de lu Dien Bien

Phu, la 7 mai 1954, și 
după semnarea acor
durilor de la Geneva 
din luna iulie a ace
luiași an/ majoritatea 
șefilor militari de la 
Pentagon se pronunțau 
pentru o debarcare a- 
mericană in regiuneG 
Haifong — Hanoi. Pre
ședintele
s-a opus unei 
nea măsuri și 
zat să acorde 
aerian forțelor
z.e înfrinle la Dicn Bien 
Phu. „Cu toate acestea 
s-a ajuns la un com
promis între președinte 
și militar cînd noi am 
hotărît să sprijinim gu
vernul din Vietnamul 
de sud. Faptul că acest

Eisenhower 
aseme- 

ci reiu- 
sprijin 
france-

gest contravenea acor
durilor de la Geneva 
părea atunci fără im
portanță". La 76 iulie 
7955, a continuat ge
neralul Gavin, guver
nul de la Saigon, cu 
spri/inul Washingtonu
lui, a anunțat că nu in
tenționează să aplice 
clauza acordurilor de 
ia Geneva prin care se 
prevedeau alegeri libe
re în anul 1956. „Spri
jinind regimul lui Diem, 
în această hotărîre, a 
precizat generalul, Sta
tele Unite au violat 
unilateral propria lor 
declarație prin care a- 
rătau că sprijină hotă
rî rile Conferinței de la 
Geneva".
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Principala 
ziua a 8-a 

a
slalom 

un nou 
din pasionan-

duel franco-aus- 
(în domeniul 

consu-
Chamrousse. 

austriecilor

GRENOBLE 
gerpres). - 
atracție în 
a Olimpiadei albe
fost proba de 
special femei, 
episod 
tul 
triac
schiului alpin) 
mat la 
Speranțele 
de a egala scorul s-au
spulberat însă chiar 
din prima manșă, cînd 
principala lor favorită, 
Gertrud Gabl, forțînd 
prea mult a căzut și a 
fost nevoită să 
doneze. Această 
manșă disputată 
pîrtie de 425 de 
lăsa să se 

eventualitatea 
surprize,

aban- 
primă 
pe o 
metri

întrevadă 
și eventualitatea unei 
mari surprize, întrucît 
tînara americană Judy 
Nagel (16 ani) a pre
luat conducerea cu un 

de opt sutimi 
■ franțuzoaica 

Goitschel.

avans < 
fată de 
Marielle
Dar, experiența și cal
mul atît de necesare 
într-o cursă de aseme
nea importanță și-au 
spus pînă la urmă cu-

mai 
dar 

toa- 
reu-

termine victo- 
această cursă 

aduce Franței a 
medalie de aur. 
Autrans, pe o ză- 
înghețată, sub un

schioarelor. 
ultima, din ce
de concurente, 
Toini Gustafs-

vin tul. In manșa a 
doua Nagel a căzut, 
victimă a imprudenței, 
iar Marielle Goitschel 
simținînd pîrtia 
bine, fără să riște, 
punînd în valoare 
te resursele sale a 
șit să 
rioasă 
care 
treia

La 
padă
soare rece de februa
rie s-a desfășurat pro
ba de 5 km fond re
zervată 
Plecată 
le 34 
suedeza
son a „sosit" totuși pri 
ma realizînd cel mai 
bun timp în disputa 
contracronometru cu 
valoroasele schioare 
sovietice Kulakova și 
Kolcina.

Pe pîrtia de bob de 
la Alpe d'Huez echi
pajele de 4 persoane 
și-au început antrena
mentul. In prima cobo- 
rîre cel mai bun timp

100 a fost 
de Elveția 

bob este 
Jean Wic-

l'09"51/ 
înregistrat 
1, al cărui 
condus de
ki. Dacă timpul va per
mite, antrenamentul va 
continua în cursul di
mineții de astăzi, mier
curi. Concursul de să
niuțe a ajuns la manșa 
a 3-a, avînd în fruntea 
clasamentelor pe aus
triacul Manfred Sch
midt și italianca Erica 
Lechnero. In proba fe
minină cel mai bun 
timp fusese înregis
trat de Ortrun Ender- 
lein (R.D.G.). Această 
mare favorită a fost în-.. 
să descalificată, deoa
rece ar fi încălcat unul 
din punctele regula
mentului care interzice 
încălzirea patinelor să- 
niuții înainte de cursă.

La stadionul de ghea
ță, în competiția pati
natorilor artistici, după 
primele două figuri im
puse, conduce austria
cul Emmerich Danzer 
cu 352,5 puncte, urmat 
de compatriotul său 
Wolfgang Schwarz 
352,3 puncte.
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