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Obiectivele planului
tehnic

încadrat organic în coordonatele 
producției, planul tehnic capătă o 
importantă cu totul deosebită, cerli- 
f- :înd progresul întreprinderii ca a- 
lare. Pe această linie, sarcini deose
bit de importante revin C.C.V.J. prin 
serviciile și unitățile sale subordo-
sate.

Pe anul 1968, printre sarcinile 
C.C.V.J. se înscriu încărcarea me
canică a sterilului la lucrări minie
re de înaintare prin folosirea mași
nilor de încărcat; tăierea mecanică 
n cărbunelui in abatajesusținerea 
metalică a abatajelor; reducerea 
consumului de lemn de mină, che- 
r s'.ea etc. S-a mai urmărit și produc- 
ti.a medie zilnică pe un abataj, nu
mărul mediu de abataje, volumul în
cărcat cu mașini. în mc pe zi, și al
tele. La toate capitolele s-au înre
gistrat unele rezultate, dar conside
răm că mai există încă rezerve ne
folosite. Cind afirmăm aceasta ne 
gîndim la o plasare mai judicioasă 
a unor lucrări de investiții unde se 
încarcă mecanic, organizare mai bu
nă a procesului de producție.

Important este că s-au făcut to
tuși. pași însemnați pe linia ușurării 
efortului fizic al muncitorului 
fapt reflectat în creșterea producti
vității muncii. Rezultate bune s-au 
oblinut la extragerea cărbunelui prin 
susținerea metalică a abatajelor, un
de s-au depășit sarcinile cu circa 158 
mii tone. La tăierea mecanică a căr
bunelui in abataj s-au realizat circa 
147 mii tone. Rezultatele puteau ti 
mult mai bune dacă utilajele din 
import prevăzute în acest scop (com
binele) ar Ii sosit la timpul prevăzut, 
fn afară de aceasta, apariția unor 
deranjamente tectonice a condus, în 
anumite perioade, la imposibilitatea 
lucrului în mod mecanizat. Preocu 
pare susținută din partea colectivu-

lui C.C.V.J. s-a manifestat și în pri
vința reducerii consumurilor specili- 
ce la lemn de mină la producție, 
unde s-a realizat o economie de 1,4 
mc pe mia de tone cărbune extras. 
Economii s-au obținut și la cheres
tea de stejar precum și la alte ma
tei iale. In schimb, rămtne ca o sar
cină de răspundere a compartimentu
lui de investiții din cadrul unității 
să ia măsurile cuvenite pentru a ur
ma exemplul mobilizator al celor de 
la producție. In continuare, vom în
cerca să concretizăm unele aspecte 
care preocupă în mod deosebit.

A

îmbunătățirea 
tehnologiilor 

de exploatare 
și susținere 
a abatajelor

Experimentările propuse la Ur'cani 
pentru stratul 17—18 vor conduce, 
încă de pe acum, la trecerea exploa
tării de la abataje cameră la fronturi 
lungi, separat pentru fiecare strat în 
parte. Se va obține, pe această rale, 
o eficiență economică sporită

O importanță specială se arorda 
obținerii unor productivități sporite 
la toate stratele, exploatările și, în 
mod deosebit, la stratul 3 prin sus
ținerea metalică cu stîlpi hidraulici 
și grinzi în consolă. Merită să evi
dențiem, cu 
meritoriu al
cadrul C.C.V.J. care urmărește si stu
diază competent temele ce-i cad in 
sarcină, adueîndu-și contribuția din 
plin la obținerea unor realizări me
ritorii. Este — credem — destul de

Importanța acestei probleme este 
ilustrată și de faptul că din cele 18 
teme înscrise în planul de cercetare 
pe anul 1968, 9 au subiecte legale 
de tehnologia exploatării substanțe
lor minerale utile. In cadrul acestui 
capitol, merită să menționăm preo
cuparea pentru rezolvarea unor pro
bleme cum sini: „Îmbunătățirea ta
vanului artificial în condițiile de pre
siune din stratele groase", „Metodă 
de exploatare îmbunătățiră panlru 
stratul 17—18 mina Uricani". „Me
tode de exploatare cu productivitate 
sporită pentru stratul 3 di 
Jiului", și alto’-"

\oi policlinici

Minerii Lupeniulul, cu cele 
peste 60 000 tone cărbune ex- 
tiase peste plan, au ajuns pri
mii la... startul anului 1960. 
Au fost primii dintre colec
tivele miniere ale ba.unuaii 
care și-au încheiat socotelile 
cu anul care s-a încheiat. 
Meritele, succesele lor se în
scriu în șirul faptelor demne 
ule acestui colectiv cu vechi 
tradiții de vrednicie și confir
mă încă o dală că alunei cind 
elanul devine general, cind 
dăruirea e unanimă pe frontu
rile de cărbune, succesele nu 
întîrzie.

înainte de a deveni deter
minantul ritmului, impetuos cu 
cate pășește un colectiv spre 
marile obiective comune, dă
ruirea se naște și se afirmă 
plin faptele celor mai des
toinici și htirrfoșrua apo? ptin 
puterea de atracție a exem 
olului să înflăcăreze și să mo
bilizeze colectivul.

Despre cijiva dintre acești 
oameni, „cei mai destoinici și 
inimoși", care prin exemplul 
lor loniiică și mențin vigoa
rea elanului marelui colectiv 
minier lupenean, vor să gră
iască aceste rinduri.

Printre minerii cei mai a 
pieciafi ai sectorului IV s 
numără și șeful de schimb 
Marian loan. Omul lucrase in
tr-o brigadă fruntașă, intr-un 
abataj cu o siluafie 
cimpul minier, 
unui colectiv 
stima reciprocă a devenii li
antul hotărilor ce-i unea pe 
oameni. Și totuși, de la 1 no 
iembrie șeful de schimb 
primise alt ioc de muncă, tre 
case in abatajul 4 vest — 
preluind conducerea unei bri 
gâzi care, datorită unor greu
tăți tectonice, nu-și realizase 
de peste o jumătate de an 
sarcinile, iar oamenii din bri
gadă vedeau o 
să plece la alt

Abatajul, in 
tă/ilor, trebuia

bună in 
în mijlocul 

omogen unde

singură ieșire: 
abataj.
pofida dificul- 
toluși

(Continuare in pag. 3-a)

vor fi date
In zilele următoare va li dată in 

folosință o nouă policlinică pe lîngă 
spitalul ...Alexandru Sahia" din Ca
pitală. In stadiu de finisare se află 
alte policlinici din Mangalia, Huedin, 
Bistrita-Năsăud și Rupea. Fiecare va 
putea asigura circa 200 000 de con
sultații pe an. In același stadiu se 

spitalul de pediatrie din O-

radea. precum și complexul de ca
zare de la Băile Herculane, care va 
dispune de 500 de locuri.

Policlinici noi vor fi date în fo
losință în cursul acestui an și la 
Oradea, Alexandria, Vaslui, Cimpu- 
lung-Moldovenesc, Ploiești, Orșova 
și Tecuci.

I. DUBEK

Coi 280 deputați ai Consiliului 
popular județean Galați s-au întrunit 
ieri pentru a analiza executarea pre
vederilor planului și bugetului pe 
1968, și a stabili sarcinile pe I960, 
modul lor de îndeplinire. "

Tovarășul Constantin Dăscălescu, 
președintele comitetului ex'ecutiv al 
consiliului popular provizoriu, a fă
cut o expunere privind realizarea 
planului local de stat șl a bugetu
lui pe anul 1968 și principalele pre
vederi ale planului și bugetu-

pe anul 1969. In 1968, 
municipiile și orașele judetu-
s-au construit 3 368 apartamen- 
conventionale. La Galati, Tecuci 
fost date în folosință numeroase 

obiective social-culturale. Prin efor
turile miilor de cetățeni din cuprin
sul județului, s-au executat lucrări 
de bună gospodărire și înfrumuseța
re în valoare de 86,8 milioane lei. 
Au fO9t modernizate și întreținute 
șosele, străzi, ulițe, s-au amenajat 
locuri pitorești pentru odihnă și a- 
grement. Prevederile de plan în toa
te sectoarele au (ost îndeplinite și 
depășite.

Deputății care au luat cuvîntul au 
demonstrat convingător că rezulta
tele obținute dovedesc existenta u- 
nor importante resurse materiale și 
umane, resurse care, puse în valoa
re, pot asigura dezvoltării economi
ce și social-culturale a județului 
ritm și mai accelerat.

După prezentarea expunerii, 
proiectului de hotărîre privind 
doptarea planului și a bugetului 
cal pe anul 1969, precum și a raportu
lui comisiilor permanente, participanta 
la sesiune au adoptat Chemarea consi
liului popular județean adresată tu
turor consiliilor populare, către toți 
oamenii muncii, locuitori ai munici
piilor, orașelor și comunelor patriei 
noastre, din care desprindem :

Deputății consiliului popular al ju
dețului Galați, întruniți în sesiune 
pentru a analiza realizarea planului 
și bugetului local pe 1968 și pentru 
a stabili sarcinile de plan pe 1969. 
constată cu satisfacție că prin noua 
organizare administrativ-teritorială a 
tării s-au creat condiții favorabile 
desfășurării activității organelor lo
cale ale puterii de stat la un nivel 
calitativ superior. Realizările obți
nute. perspectivele de dezvoltare a 
județului Galați constituie o expre
sie elocventă a aplicării neabătute 
a mărețului program de dezvoltare 
multilaterală a patriei noastre ela
borat de Congresul al ]X-lea al parti
dului și Conferința Națională.

Anul 1969 — se spune în chemare 
— are o deosebită semnificație pen
tru întregul nostru popor, fiind mar-

cal de evenimente deosebite: cea 
de-a 25-a aniversare a eliberării pa
triei șl pregătirile pentru Congresul 
al X-lea al partidului.

In dorința fierbinte de a aduce o 
contribuție tot mai mare Ia edifica
rea socialismului in patria noastră, 
în numele cetățenilor pe care-i re
prezintă. consiliul popular județean 
Galați adresează o însuflețită che
mare la întrecere consiliilor popu
lare, tuturor locuitorilor din munici
piile, orașele și comunele patriei, 
pentru realizarea următoarelor o- 
blective :

I. ÎNDEPLINIREA ȘI DEPĂȘIREA 
SARCINILOR PLANULUI DE PRO
DUCȚIE ȘI PRESTĂRI DE SERVICII 
ÎN UNITĂȚILE INDUSTRIEI LOCALE, 
DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ȘI 
LOCATIVA, A PLANULUI DE IN
VESTIȚII ȘI CONSTRI CȚII-MONTAJ 
PRIN:

la pre
iei.

bănești

industria

— Realizarea unul volum de pro
ducție șl preslări de servicii peste 
prevederi în valoare de 3,6 milioa
ne lei.

— Economii suplimentare 
tul de cost de 2,8 milioane

— Sporirea acumulărilor 
cu peste 5 milioane lei.

— Asimilarea de către
locală a 50 produse noi in scopul 
satisfacerii cerințelor populației cu 
mărfuri de uz casnic și gospodăresc.

— Sporirea și diversificarea pro
ducției materialelor de construcții cu 
10 000 mc, balast, ce se vor extrage 
din riul Șiret. Astfel, se va dezvolta 
producția de prefabricate din beton, 
reallzîndu-se stîlpi pentru electrifi
cări rurale, elemente prefabricate 
pentru solarii șl răsadnițe, dale, bor
duri, tuburi pentru iîntîni și altele.

— Valorificarea din plin, prin crea
rea de noi secții și ateliere, prin îm
bunătățirea activității celor existente, 
a resurselor locale în vederea creș
terii producției pentru export.

— Creșterea volumului prestațiilor 
către populație cu 2 la sută.

— Folosirea mai eficientă a mij
loacelor materiale din sectorul sa
lubritate, întreținere zone verzi re
parații străzi, realizind asliel eco- . 
nomii de 2 milioane lei, ce 
destinate creșterii volumului 
rilor din aceste sectoare.

— Executarea prin muncă 
lică a unor lucrări în valoare
ca 7 milioane lei la construcția fa
lezei și plajei Brateș.

— Reducerea cu 30 zile a duratei 
de execuție a obiectivelor social-cul- 
lurale, gospodărești și edilitare. Pre
darea cu 30—50 zile înainte de ter
menul planificai a 300 apartamente. 
Realizarea unui cost mediu pe apar
tament incluzînd toate categoriile sub 
33 000 lei, ceea ce va permite con
struirea cu circa 700 apartamente 
mal mult decit in 1968.

— Scurtarea termenelor de preda
re a proiectelor prevăzute cu 100 
zile, realizarea prin scurtarea lerme-

vor fi 
lucră*

patrio- 
de cir-

Motelul

U.R.U.M. 
troșani. Maistrul 
Demeter Alexan
dru (dreapta) din 
secția mecanică 
consultînd, îm
preună cu un
muncitor schițele 
unor piese.

Gambrinus"

proape 5 000 000 lei) va în
cepe în acest an. Motelul va 
dispune de un restaurant (cu 
100 locuri) și un bar, precum 
și de un loc de parcare pen
tru cca. 50—60 autoturisme. 
In camerele motelului vor pu
tea fi cazate 60 persoane.

Lucrarea va fi executată de 
către T.C.H. Grupul de șan
tiere nr. 2 Petroșani și va fi 
terminată pină la sfîrșitul a- 
cestui an.

perforare, transportul ele,..) 
proiectul care prevede reali
zarea unui ciclu pe schiipb 
in abatajele frontale orizonta
le din stratul 3, în continuă 
extindere. In urma aplicării 
noii tehnologii, productivita
tea muncii va crește cu 20 
la sută.

âliul popular muni- 
am aflat o veste imbu- 
are : s-au aprobat docu- 
jiile pentru executarea 

lucrări care va îmbogăți 
urbanistic al Văii 
ste vorba de mote- 

lul de la Gambrinus, a cărui 
construcție (în x’aloare de a-

Efectele pozitive 
ale organizării

-§> La E. M. Petrila se află 
in fază de experimentare (se 
pune la punct procedeul de

Ca o consecință a reor
ganizării prevăzute în cadrul 
incintei principale a aceleiași 
mine și elaborării normative
lor de personal la sectoarele 
VIII și IX, rezultă o econo
mie de forțe de muncă de 
circa 90 oameni care, even
tual, ar putea fi plasați in 
subteran.

Și dacă mai ninge o dală ?

(Continuare în pag. a 3-a)

Natura ne-a hărăzit pentru 
sărbătorile de iarnă din acest 
an un cadru mirific. împreju
rimile urbelor noastre ca și 
regiunea montană din jur au 
îmbrăcat, chiar în preajma 
sărbătorilor, hlamida albă a 
ternii oierind alii pentru cei 
mari dar mai ales pentru 
cei mici, aflați in vacantă, 
moth e de bucurie, de euforie 
chiar. Dar cine poate .amine 
mdiierent în resorturile sale 
afectiv-emotive in faja imagi
nii imaculate ce ne-o oferă 
dealurile, văile, grădinile și 
străzile troienite 1

Dar, o dată cu manie satis
facții, ninsorile abundente din 
săptămâna trecută ne-ou tre
zit și primele îngrijorări: ză
pada a îngreunat în unele 
locuri din orașele șl cnmu-

nele noastre deplasarea mij
loacelor de transport și a 
pietonilor. Pentru a se ev 11 a 
eventualele perlurbajii In a- 
provizionarea unităților corner-

Partea

dale și de alimentajie publi
că, in transportul rutiet sau 
in comun, edilii municipiului 
au adresat un apel călduros 
chiar, din prima zi a anului, 
atil Întreprinderilor, institu
țiilor cil și cetățenilor pentru 
a pune cu lotii umărul la 
descongestionarea arterelor de 
circulație de zăpadă. Și ave

Iul n-a rămas fără ecou. Ma
șinile, lopeflle, entuziasmul 
multor oameni gospodari au 
intrat in... funcțiune
carosabilă a străzilor, trotua
rele au fost curăja'.e. Și to
tul pare a fi In ordine Așa 
o ti oare ? Ce s-a făcut de 
fapt ? Zăpada a fost împinsă 
de pe partea carosabilă a 
străzilor și de pe trotuare 
mai... încolo pe peluze și zo
nele verzi, eventual pe mar
ginea șanțurilor. Dar plin a- 
ceasta n-am rezolvat toiul o- 
dică nici jumătate din a.liu- 
nea ce se cheamă deszăpezi
re. fn multe locuri, chiar pe 
artera principală a Pet.oșa- 
riiului, deplasarea autovehicu
lelor și chiar a pielonllot se 
desfășoară destul rle anevo
ios. Și lotuși e acalmie.

fensiva împotriva omătului 
pare a ti suspendată. Nici în
treprinderile, nici cetăjenii nu 
se prea mai sinchisesc de ac
țiunea de deszăpezire. Dar nu 
se sinchisesc, se vede treaba, 
nici cel care au in primul 
tind obligafii in acest sens: 
salariata întreprinderii de 
gospodărie comunală. . Am 
fost informați că f.G.O.-ului 
i s-au pus la dispoziție cu 40 
Ia sulă mai multe fonduri de
cit in anul trecu! penl'u des
zăpezire. Deci bani sînt nu 
numai pentru a împinge ză
pada... mai la o parte ci și 
pentru a o transporta pe lo
curi unde nu conturbă ':<rcu- 
lafia. De ce nu o transportam ? 
Dacă mai ninge o dat-', un
de vor mai „depozita" satane- 
Iii I.G.C. masa de omăt l

Deci, să desăvirșlm ce am 
început. Iarna nu s-a sllrșil I

Pe adresa redacției sosesc zilnic 
fel de fel de scrisori. Mai scurte, 
mâi lungi, dactilografiate sau nu, 
semnate sau anonime. Sînt scrisori 
care ne aduc vești îmbucurătoare, 
consemnări ale unor rezultate meri
torii obținute, în diverse ramuri de 
activitate, de oamenii muncii. Aces
tea sînt scrisorile, pe care cei care 
se adresează cu încredere ziarului 
își pun cu drag, cu satisfacție, sem
nătura.

Printre aceste scrisori, la redacție 
sosește însă și o aluviune întreagă 
de sesizări diferite, pe care citindu-le, 
la început, avem impresia că sînt de
terminate tocmai de acea dispoziție 
sufletească de a acționa la timp pen
tru schimbarea in bine a unor defi
ciente. Urmărind cele semnalate, la 
fata locului, pentru a verifica au
tenticitatea faptelor redactorii ziaru
lui sînt surprinși, nu de puține ori, 
constatînd că nu altruismul l-a de
terminat pe cutare sau cutare cetă
țean să pună mîna pe creion șl să 
scrie ziarului, ci t'u totul alte con
siderente.

Nu generalizăm; bineînțeles, majo
ritatea sesizărilor critice sînt veridi
ce, spiritul de răspundere al celui 
ce scrie observîndu-se și din faptul 
că-și pune decis, fără rezerve, nu-

mele, prenumele • și adresa 
soarea trimisă.

Ne sosesc însă — și nu 
te va — și scrisori, in care 
pe oîteva pagini sînt înșiruite o se
rie de lipsuri sau fapte reprobabile 
ale unor oameni sau instituții — fap
te, accentuăm, pe care nu le putem 
cerceta fără o prealabilă consultare 
cu autorul sesizării — în locul sem
năturii, în final, se scrie: Un grup 
de... locatari, elevi, părinți, munci
tori, salariați etc.

Un, singur exemplu: De la Vul
can ne-a sosit o scrisoare intitulată 
„Balul de sîmbătă seara", în care 
autorul („Un grup de părinți"!!) ne 
sesizează că la Școala generală nr. 
4 s-a organizat un bal al părinților 
pentru care. în prealabil, li s-a spus 
copiilor că „nu-i musai să participe 
părinții voștri la bal, doar banii să-l 
aduceți la școală".

Autorul (!) conchide sentențios, în 
final: „După cum se vede, nu de 
părinți e nevoie, cl de banii mun
citorilor".

II întrebăm însă pe autorul scri
sorii (pentru că nu-s, în nici un caz,

PERSPEC 
TIVE

IRANIENE

Viorel TEODORESCU

(Continuare tn pag. a 3-a)

Ieri, temperatura maxima a 
aerului a fost de minus un grad 
la Petroșani șl de minus 2 gra
da la Paring. Temperatura mi-

nimă a fost de minus 19 grade 
(Petroșani) șl minus 10 grade 
(Paring). Grosimea zăpezii: Pe
troșani — 39 cm. Paring — 
42 cm.

PENTRU URMĂTOARELE 24 
DE ORE: Vremea se menține 
rece, cu cerul senin. Diminea
ța ceață. Vini slab din sectorul 
sudic.

Cei care au creat străvechea ivili- 
zalie persană ce a înflorit la răs
crucea de drumuri dintre Orientul 
îndepărtat și 
și-ar fi putut 
ei vor dăinui 
25 de secole.

„Noul se 
(Trec anii zeci). Noul alungă 
chiul și asta-n (veci de veci)... — este 
sentința dată de înțelepciunea poporu
lui pe care un rapsod persan a exprt- 
rnat-o in versuri acum 900 de ani.

Iranul de astăzi apare ca un loo 
de întîlnire între vechea Persie, 
cu mărturiile "civilizației di mile
nare, dar și vicisitudinile unei so
cietăți care a stagnat cîteva secole, 
cu statul modern pentru dezvolta
rea căruia se depun eforturi stărui
toare. Procesul de înnoire se impu
ne pretutindeni în această tară al 
cărei popor a pornit ferm pe calea 
înfăptuirii obiectivelor de anver
gură ale lumii contemporane. Reac
torul atomic șl rafinăria de Ia Te
heran, uzina de țevi și laminorul 
din Ahwaz, portul Mahșahr, con
ducta transiraniană de gaze natu
rale de la Agha Jarri. barajele de !a 
Karadj șl Sefid Roud figurează 
printre principalele realizări obținute 
de Iranieni in ultimii ani. „Cel de-al 
4-lea plan cincinal (pentru perioada 
1968—1973), caracterizat de pre
mierul Hoveida drepl cel mai am
bițios din istoria Iranului", a des
chis noi perspective dezvoltării 
economiei acestei țări. Planul pre
vede creșterea anuală a produsului 
national brut cu 9 la sută și fixea
ză ca obiective majore dezvoltarea

Europa asiatică nu 
închipui că vestigiile 

peste mai bine de

prescluinbă-n vechi
ve-

Sabina BONDOG

(Continuare în pag. a 3-a)
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ea-

n d i a I ăare n a
se

a laminorului
de tatUă groasă

de

Administrația de stat

Socialistă România
0 nouă familie

de producție a la- 
In prezent, se lu- 

cuptorul de propul- 
montează două po- 

vor deservi

ro- 
lot mai mult in 
al valorilor. Ca- 
fosl nu o dată 
a nțalematiciGni-

Săniuța și primele condiții ale voioșiei
agrementate de nelipsitele bătălii cu zăpadă.

Obiectivele pianului

Iii»?

1968 comparați 
rilă măsuriloi 
ic organizări, s-i 
metale <i în abalaje

lilpi indTiiu'i.i si grin." in cou
pe o lungime de front de peste 

1 000 metri, introduc indu-se in ex- 
pi Mlme lî-a 4 OIK' bucăți Milpi si 
gi nzl. Ca urmare i crescut ponde
rea producției extrase din abatajele 
S'istinule metalic falA de loial pro-

cil
Meat in l%7

S3 exemplificăm. Prin introducerea 
Biiipilor hidraulici cu pompă centrală 
la. stratuî 3 blocul IV s-au obținut 
1» E.M. Lupeni productivități tio pÎDă 
te 8 8 tone/post, comparabile cu re- 
zultetele obiimite pe plan mondial 
ln condiții similare. La mina Vulcan 
— prin introducerea aceluias» stslem 
te stratul 15 — productivitatea mun- 
rri fizic? a ajuns la 7.85 tene/post 
tetă de 5,5 lone/post în cazul utiliză
rii stîlpilor cu fricțiune. In acest 
context al unor bune realizări, se 
încadrează și E.M. Aninoasa. cu a- 
bntajete frontale din stratul 3; unde 
s-au introdus stîlpi hidraulici și unde 
productivitatea a atins 7.65 tone/pos*. 
fota de 5 3 lone/posl la stîlo i cu 
fricțiune. Desigur că exemnte pozi
tive asemănătoare se mai po’ da.

iltalele obținute demonstrează 
sine și nu mai au nevoie de 

ente ca să le susțină. Deosebit

Re; 
de 11

de esențial este și aspectul econo
mic al problemei. Astfel, dacă la 
susținerea cu stâlpi cu fricțiune se 
înregistra un consum de material 

-a 24.5 mc pe 1000 tone 
asi noul procedeu cu 

permite reducerea 
cir-

■ pe

cu stîlpi cu 
im consum 

temnos de cii 
producție exl 
stilpi hidraulici 
consumului de lemn de mină cu < 
gh 50 la sută — respectiv 12 mc 
TfrM tone.

Efect) 
mod di 
îteloî d 
te con* 
curg d<

în 
ect si asupra creșterii vite- 
avansare în abataje, cu toa- 

■cințele favorabile care de-

e răsfring

Tăierea
mecanica — 

factor de seamă
in ușurarea 

efortului fizic 
și obținerea 

unor product; 
vităfi sporite 

în -bataje
X 

a 
egală măsură pe cer- 

ji practicieni. Amintim fap- 
pentru fundamentarea teore- 

a problemei, s-a întocmit un stu- 
foarte detailat și apoi s-a trecut

Concretizarea acestei probleme 
preocupat în 
cetători 
tel 
tică 
dîu
Ia transpunerea lui în practică. Insă, 
dacă privim problema aceasta sub 
aspectul valorii absolute — în ra
port cu anul trecut — producția ex
trasă prin tăiere mecanică s-a du
blat (în condițiile sporirii producției 
fizice). In prezent gradul de meca
nizare obținut — cu referire la pro
ducția extrasă din abataje -iu front 
lung — reprezintă 7.54 la sută. Si 
în această direcție s-a acționat, în 
sensul că în urma studierii atente

în ultimii ani, mina Lupeni a fost 
dotată cu tot mai multe utilaje des
tinate mecanizării, tăierii, încărcării, 
transportului in abataje șl pe gale
rii. Se poate afirma că exploatarea 
noastră dispune de un utilaj la ni
velul tehnicii actuale. Astfel, pentru 
mecanizarea 
transportului 
mina a fost dotată (încă din 1362) 
cu UN PLUG. Ln primii ani, plugul 
a fost folosit in stratul 18, unde nu 
a dat insă rezultate pe deplin satis- 
făculoare din cauza condițiilor tec
tonice. După o reparație capitală, 
realizată cu concursul U.R.U.M.P., 
Instalația a fo&l introdusă pe stra
tul 8. Interesant este că, pentru a- 
cest strat, specialiștii firmei con
st? jetoare nu au recomandat folosi
rea plugului deoarece cărbunele este 
loarte tare ș. prezintă 
dure; Rezultatele au fost 
obținindu-se o creștere a 
tiilui cu 50 la suta.

Mina mai este dol-ată
COMBINE dintre care una de lipul 
î K 52 S; se utilizează la exploaia- 
iee stratului 5. Randamentul reali
zat (4 lone/posl) in acest abataj este 
m <1! sub cel scontat și aceasta pen- 
tr ; ca stratul prezintă o intercala
te de piatră, a cărei grosime variază 
intre 0,3 m și 1.4 m. Acest lucru a 
impus ca. in abataj să se taie căr
bunele cu combina, iar cu exploziv 
piatra. (Prin lucrările de pregătire nu 
s-a cunoscut existenta acestei inter
cala ții ).

In luna octombrie a test introdusă 
la exploatarea stratului 3, din blo
cul IV, O COMBINĂ DE TIPUL 
EICKHOFF. Plnă în prezent s-a obți
nui un randament de 6,6 lone/post, 
Indicator superior celui realizat cu 
exploziv dar care nu se ridică încă 
la cel scontat (cca. 10—12 lone/post). 
In prezent se alia în fază de expe-

tăierii, încărcării și 
cărbunelui in abataj.

intercalați! 
însă bune, 
randamen-

cu DOUĂ

Otealo d<- .ilara >i omului 
ros nu prea îmbie la diurn. 

Dar. nimic n-o poale opri pe 
iy Sufla din în- 

mod consliincio-., 
I pe care o exer 

ani. Tolba o 
și reviste pe 

familii din cele 
trei blocuri turn, din vechiul 

I Vulcanului Ka 
- tinerii cămlneloi 

și 3 le așteaptă cu nerăbdare 
din „vestitoarele de bu- 
din Vtilcen. O da|a < u 
rea ziarelor „Scînteia" 

„Drum'll socialismului' , „Elbre ' 
sau „Steagul roșu ", tectorlța Ic 
urează tuturor „La multi ani ", 
sănălflle și fericire, Trecind 

la aparla- 
din ce în. 
se golește

pnnză- 
i (in

I anteriori), te Petrila 
solid se menii 

cal.
*rcale diferite tipuri de 
obținindu-se unele re
in urma unor experi

mentări practice cu filtrele indigene, 
so desprinde Concluzia că acestea so 
pol aplica cu oarecare îmbunătățiri, 
ceea ce conduce la renunțarea 
la un număr de filtre din import. În
cercări s-au făcut și pentru înlocui
rea a», luatelor pinze de nylon cu pin- 
ze fabricate in țara. Considerăm că 
este necesar să se pună cu țoa
lă tăria această problemă forurilor 
superioare, pentru a se fabrica aces
te pinze in țară, realizindu-se pe a- 
ceaslă cate economii de valută. Co
laborarea cu Institutul di? mine în 
cadrul temei privind studierea arde
rii huilelor indigene în vederea re
ducerii poluării atmosferei va per
mite, de isemenea. urmărirea indi
cilor de ardere, oferind astfel posi
bilitatea studiului comportării căr
bunilor din bazin la ardere in sobe. 
O asemenea colaborare — unde se 
îmbină armonios cercetarea funda
mentală cu cea aplicativă — la pro
porția respectivă, nu poale fi decîl 
fructuoasă și binevenită.

de tăiere. E«le 
a lip 2K-52

iul dc
lor < r

• cicluri 
CȘtorii C

.-. M. Vulcan. i aport cu anii
i rezutiftle pro- ronțin ului de
Eickhofl E.W. destul de ridii
aiul 3, blocul Au lost incc
I plugul West- reactivri lillre.
li. Experimenta- zullatc! bune.

combina 
să în sil 
Luponi ș 

lot la Lupcn
■stor utilaje va da posibfiita- 
slaterii eficientei lor „pe vin" 

miile extinderea lor și la. 
urî dc muncă, cu condiții geo- 
și. tehnice similare sau apro- 
Faplul că realizările acestor 
se urmăresc zilnic și se adop-

mi țâtoa 
130L introdu) 
IV te E.M. 
falia — 
rea ace 
tea cont 
și va pet
al te Ioc 
logice si. tehnice similare ? 
plate. Faptul că realizările 
utilaje se urmăresc zilnic și 
13 măsuri imediate, dft posibilitate 
sâ se obțină rezultate cit mai con
cludente și cu valoare practică rea
lă. Rămîne ca o sarcină pentru con
ducerea, CC.V.J. să sprijine in con
tinuare aceste inițiative.

Susținerea 
lucrărilor

miniere — 
în atenjia 

colectivului

DIN ȚARA
V

Galați;

Ier ici re, 
apartament I 

tolba devine < 
ce mai .ușoară pînă • 
cu lotul. In schimb, inima., 
(arteritei se umple do mulțu
mirea și satisfacția datoriei îm
plinite.

Matematica românească
i n

5i 
acordă o a lentic majoră. Vorbinti 
despre acest lucru, nu putem să nu 
relevăm și meritul colectivului de la 
U.R.U.M.P. care se străduiește să-și 
aducă din plin contribuția la obține
rea unor rezultate bune și pentru 
mineri. In urma unor calcule bine 
definite, au fost confecționate la 
U.R.U.M.P. diverse tipuri de armături 
metalice cu profite diferite: rigide, 
semirigide și culisante. Acestea au 
fost montate în unele galerii din 
straiele groase și subțiri, in scopul 
verificării comportării lor.

Pe lîngă susținerea cu profite me
talice, a fost experimentat și proce
deul de susținere a galeriilor cu be
ton pompat cu ajutorul unei insta
lații confecționate la APAL Bucu
rești. Experimentarea a avut loc la 
E.M. Dîlja (suitorul de funii de la 
pulul orb nr. 4 .• camera moletelor) 
precum si la mina Pclrila. la belo- 
narea galeriei direcționale din cul
cușul straiului 3. blocul II. Rezulta
tele sînt promițătoare, oblinindu-se 
productivități fizice duble fată de 
procedeul clasic, și cu aplicabilitate 
directă la unele lucrări care nu pre
zintă un volum mare de betonare. 
Se impune ca procedeul să fie ex
tins, pentru obținerea unor indica
tori superiori celor din prezent. De
sigur că acestui procedeu — care 
nu prezintă impedimente tehnice 
deosebite — va trebui să i se aducă 
modificările cuvenite și să se extindă 
în mai mare măsură la lucrările din 
subteran unde, de pe acum, și-a do
vedit eficacitatea.

Evacuarea ape 
lor reziduale —

preocupare 
susjinută a 

preparărilor
Anul trecut a continuat pe scară 

apelor murdare 
presă și F.P.-100

dustrială limpezirea 
cu ajutorul filtrelor 
(indigen).

Această problemă

in

merită o mare

rimentare. Și. în acest strat combi
na trebuie să 
dure de steriL 
la probele cu 
zintă o mare 
producția dată 
IV, reprezintă
producția exploatării.

Tot pentru mecanizarea tăierii- 
bunelui exploatarea dispune de 
TRU HAVEZE de diferite tipuri
tre care două se află în funcțiune,

taie prin intercalate 
Rezultatele finale de 

această combină pre- 
importanță deoarece 
din stratul 3, blocul 
peste 30 la sută din

căr- 
PA- 
dln-

A doua etapă 
de dezvoltare

Mecanizarea 
evidenfei fehni 

co-operaîîve 
în atenfîa 

cercetătorilor
Si în această direcție s-au depus 

eforturi evidente, reușindu-se să se 
întocmească o lucrare valoroasă ca
re arată evoluția cercetărilor în a- 
ccaslă privință pe plan mondial, re
zultatele obținute și tendințele 
viitor. Meritul de a arăta stadiul ac
tual al problemei în industria minie
ră mărește valoarea, lucrării, care 
conține și propuneri interesante, dem
ne de luat în seamă.

In scopul îmbunătățirii pe mai de
parte a muncii, considerăm că tre
buie să se ia măsurile necesare' ca
re să conducă în cel mai scurt timp 
la: completarea schemei cu cadrele 
de cercetători corespunzătoare, avîn- 
du-se în vedere complexitatea proble
melor în această direcție. începînd 
cil anul 1969; cuprinderea în planul 
de cercetare numai a acelor teme 
care au asigurată baza tehnico-ma- 
terială și trecerea unor teme (propu
neri către forul tutelar) direct la ni
velul unității; specializarea cercetăto
rilor pe probleme concrete — fără 
a se neglija însă ansamblul; schim
buri de experiență și alte forme a- 
decvale capabile să contribuie și pe 
mai departe la creșterea eficienței 
muncii științifice în totalitatea sa.

S-au arătat unele probleme care 
preocupă activitatea de cercetare și 
planificare tehnică îmbinate în sco
pul de a făuri o imagine cît de cît 
sugestivă asupra activității desfășu- ' 
rate la C.C.V.J. Petroșani. Desigur 
că aceste rezultate nu ar fi fost la 
acest nivel fără sprijinul și îndruma
rea directă a organizației de partid 
care a analizat cu competență am
bele compartimente, stabilind măsu
rile ce se impun.

300 TRANSPORTOARE de lipul 
TP. 1, SKR. 11 și TR 3. transportul 
în abataje fiind mecanizat în pro
porție de 96 la sută. Dintre aceste 
transportoare, o comportare bună au 
cete de tipul TR 3 care au și fost 
extinse în ultima perioadă, ceea ce 
a condus la scăderea numărului de 
transportoare aflate în dotare și 
funcțiune.

Transportoarele TP I și SKR sînt 
depășite ca nivel tehnic, prezentind

Ecou la ancheta : „Cum este 
utilizată zestrea tehnică 

a exploatărilor minier e“

una în rezervă și una în reparație. 
In abatajele unde funcționează ha- 
veze, randamentul mediu realizat este 
de 5,5 tojie/post. In general, mașinile 
au o comportare bună, iar rezul
tatele sÎDt mulțumitoare — compara
tiv cu alte mașini și metode de tă
iere a cărbunelui.

Pentru încărcarea în galerii, mina 
este înzestrată cu. 9 mașini, de încăr
cat, dintre care trei electrice (din 
import1) și 6 pneumatice, fabricate în 
țară. Dintre acestea au funcționat, 
în medie, în cursul anului 1968. șase 
realizindu-se în medie 360 mc/rnași- 

i si lună. Numărul de mașini de în
cărcat ar corespunde necesităților, 
însă datorită variației lucrărilor de 
săpare în galerii, la care pot fi fo
losite, există situații cind numărul 
lor este insuficient sau cind nu sini 
utilizate toate. De remarcat compor
tarea bună a mașinilor de încărcat 
pneumatice, fabricate in țară.

Exploatarea mai dispune de peste

multe deficiente în timpul exploa
tării, fapt pentru care s-a cerut asi
milarea unui alt transportor asemă
nător în principiu cu transportorul 
TR 3 și care să le înlocuiască pe 
ambele. Din păcate se întârzie. fa
bricarea acestui transportor...

In ultimii ani, PARCUL DE LOCO
MOTIVE DIESEL a fost aproape în 
întregime înlocuit cu locomotive noi, 
de tipul LDM-37 și LDM-45. Pentru 
trausporlul pe galerii, exploatarea 
este dotată cu 77 de locomotive de 
diferite tipuri.

In ultimii ani, datorită condițiilor 
create pentru întreținerea șl repara
rea parcului de vagonete, defecțiu
nile au scăzut foarte mult, a crescut 
siguranța transportului. Pentru men
ținerea capacității de transport a 
vagonetelor, a fost pusă în funcția 
o MAȘINĂ DE CURĂȚAT. iar în 
cursul anului 1968, cu posibilități lo
cale, d fost construită încă una. In 
prezent se curăță, in medie, cca.

Laminorul de tablă groasă 
la Combinatul siderurgic 

din Galați, intrat în funcțiune 
cu un an în! urmă, cunoaște 
din nou freamătul șantierului. 
Aci au început lucrările eta
pei a doua de dezvoltare. Pro
iectul prevedei construcția unui 
al treilea cuptor de propulsie, 
cu o capacitate de 100 tone 
pe oră și a unui nou pat de 
răcire, corespunzător creșterii 
capacității 
minorului, 
crează la 
sie și se 
duri rulante ce 
noile utilaje dc producție ale 
laminorului. Realizarea acestor 
investiții va avea ca rezultat 
nu numai sporirea producției 
de laminate grele, ci și îmbu
nătățirea regimului tehnologic 
de fabricație în întreg ciclul 
de laminare* de la Slebing la 
laminorul de tablă groasă.

de strunguri 
normale produsă 
în serie la Arad
Constructorii de mașini-unel- 

te din Ajad au pus la punct 
fabricația do serie a unei noi 
familii de strunguri normale 
de 450, 500 și 560 mm. care 
vor fi realitate începînd 
anul acesta. Caracteristicile 
tehnice superioare asigură 
randament și \.o precizie 
prelucrare ridicate. La confec
ționarea lor s-au folosit oțc- J 
luri superioare produse în ta- 
ra noastră. r

cu 
lor 
un 
de I

:■

ie

1 300 vagonețe pe zi. In prezent ne 
preocupă o organizare nîai bună a 
lucrului cu aceste’ mașini ceea ce va 
avea ca ofq^l meșterea capacității 
de curățire a vrfgonelelor.

In ceea ce privește repararea cu
rentă a utilajelor, aceasta este asi
gurată în cadrul atelierului minei. 
Primim însă, și concursul U.R-.U.M.P. 
la confecționarea unor repere care 
necesită o tehnicitate mai ridirală. 
Repararea capitală a combinelor, ha- 
vezelor se facq de către U.R.U.M.P., 
reparații de care ne declarăm mul
țumiți.

Oa și la celelalte mine din bazin, 
și la exploatarea noastră se mani
festă o preocupare susținută în di
recția perfecționării 
parațiilor 
partizare 
punzători 
stalațiilor

Preocupările noastre viitoare țin
tesc spre achiziționarea cu mai mul-' 
tă grijă a utilaj,elor, ridicarea gra
dului de funcționare al. celor din 
înzestrare, punind accent pe măsuri 
preventive, ridicarea nivelului asis
tentei tehnice, al calificării persona
lului din compartimentul electrome
canic. Sintem convinși că în acest 
fel vom contribui și. mai mult la re
ducerea efortului' fizic al minerilor, 
creșterea productivității muncii, rea
lizarea de economii.

inginer șef adjunct 
pentru probleme electromecanice 

Exploatarea minieră Lupenl

IARNA ÎN PĂDURE
Foto: E. Fritsch

urmărește agenda reuniuni
lor internaționale de matematică, sub 
diferitele lor forme — congrese, co
locvii, sesiuni — împărtășește fără 
îndoială un sentiment de justificata 
raindrie : r lalizările matematicii 
mâneșli se înscriu 
circuitul universal 
pili la României a 
orașul de înlîlnire 
lor de prestigiu din întreaga lume, 
prilej cu care contribuția specialiș
tilor noștri la dezvoltarea matematicii 
adaugă științei romanești noi apre
cieri de prestigiu. De un larg interes 
s-au bucurat lucrările recentului Co-

IN EDITURA 
ACADEMIEI 

au auăruh
HOLT, GH. BOBOCEA,
AN.GHEL, N. GEORGESCU, 

VL. RUSU

Inscriîndu-se pe linia directivelor 
partidului cu privire la perfecționa
rea aparatului de stat corespunzător 
noilor sarcini alb desăvîrșirii con
strucției socialismului în țara noas
tră, lucrarea reprezintă- rezultatul 
unei cercetări multilaterale a admi
nistrației de stat, în activitatea ei 
practită.

Lucrarea se adresează cercetători
lor dreptului administrativ, cadrelor 
didactice și mai ales lucrătorilor din 
administrația de stat.

Prof. ȘTEFAN PASCU, 
membru corespondent al Academiei 

Republicii Socialiste România

Documente privind 
revoluția din 1848 

în Principatele 
române

Volumul 
consulului 
poarte de 
trieci, francezi, englezi către consu
lul austriac din Galați, rapoarte a- 
dresate curții, imperiale de la Viena 
asupra evenimentelor politice, asu
pra situației economice și sociale din 
Principate, corespondență intre revo
luționari. boieri și personalități ale 
timpului, toate din perioada 
priite — 28 decembrie 1843.

Volumul interesează pe 
cercetători, cadre didactico 
vălămîntul universitar și mediu, stu
denții

cuprinde rapoarte ale 
austriac din Galați, ra
ia agenții consulari aus-

3/15 a-

i stor ici. 
din în-

locviu internațional de geometrie al
gebrică și topologie algebrică, orga
nizat de /Mcademie, la care alături 

-de numeroși specialiști români au 
fost prezenți cunoscuți matematicieni 
din Anglia, Franța, Republica Fede
rală a Germaniei,• Iugoslavia, Olan
da, Polonia, Statele Unite.

Cu acest prilej s-a demonstrat încă 
o dală (aptul că Școala românească 
de geometrie algebrică — inițiată de 
eminentul om de știință David Em
manuel — și de topologie algebrică 
- ramură mai tânără a matematicii 

românești, ale cărei baze au fost 
puse la noi de remarcabilul mate
matician Simion Stoilov — a obținut 
astăzi rezultate ce se compară cu 
cele ale unor țări cu vechi renume 
în științele matematice.

Prestigiul de care se bucură rea
lizările matematicii românești este de
monstrat și de scrisorile sosite pe 
adresa Institutului de matematică din 
București, in care savanli ca Jean 
Benabou — Franța — Alex Heller 
— S.U.A. — Lothar Budach - R. D. 
Germană — M. Sekanina — Ceho
slovacia — Vladimir Topenciarov — 
Bulgaria — se 'nteresează de cerce
tările specialiștilor români in geo
metria categoriilor, teoremele de 
structură, teoria delermi nanii lor și 
do aplicațiile lor in domeniul autor 
muticii, lingvisticii matematice' și’ lo
gicii- matematice.

In ceea ce privește studiile actuale 
ale matematicienilor noștri, toate se 
înscriu — după părerea academicia
nului Mîron Micotescu, președintele 
Academiei, el însuși matematician 
de renume internațional — în aria 
preocupărilor matematicii mondiale. 
Amintim, printre altoie, teoria cali
tativă a ecuațiilor diferențiale si cu 
derivații parțiale, teoria operatorilor 
liniari și analizei spectrale, geometria 
algebrică și teoria categoriilor, teo
ria algebrică a mecanismelor auto-

mate, mișcările fluidelor compresibile, 
aspecte ale elasticității și plasticită
ții, considerate probleme de mare 
interes pentru știința contemporană.

Relațiile de colaborare ale mate
maticienilor noștri cu peste 600 de 
așezăminte academice și universita
re. cu institute do •cercetări și po
litehnice1. de pe toate meridianele, 
colo 1 000 de periodice primite din 
toate pârlite lumii do Institutul de 
ma'fmaticii din București, ca și tradu
cerea în limbi străine a unor valo
roase lucrări românești de matema- 
tică de către mari edituri din Buda
pesta, Heidelberg, Londra, Milnchen, 
New York, Paris, VaTso.te, sînt eloc
vente dovezi ale aprecierii de cnre 
se bucură peste hotare școala româ
nească de niatematică

In îpcheîere, consemnăm cu a- 
ceeași satisfacție că. datorită intere
sului prezentat de cercetările româ
nești de specialitate. Societatea ma
tematicienilor din Statele Unite a e- 
ditai de curînd un dicționar mate
matic româno-englez. pentru a în
lesni specialiștilor americani studie
rea lucrărilor elaborate de matema
ticienii din România. Sîntem de ase
menea îndreptă li ți să credem că 
munca rodnică desfășurată pînă acum 
în domeniul științelor matematice va 
fi continuată cu rezultate asemănă
toare de tinăra generație. La toate 
olimpiadele internaționale d° mate
matică. elevii au reprezentat cu cin
ste culorile României,, eforturile 'or 
fiind răsplătite cu premii. La ultima 
ediție. Moscova, iulie 1968 au test 
premiali elevii Barbu Berceahu șl 
Vlad Sergiescu din București, Ste
fan Grădinaru, din Tiirnu Severin si 
Horia Popp. din Tg. Mureș. Mai tîr- 
ziu, vom aminti poate și numele lor 
printre continuatorii tradițiilor scolii 
românești de matematică..

Adina CONSTANTINESCU, 
redactor la Agerpres

CITITORII SESIZEAZĂ
CEI VIZAȚI RĂSPUND

)

Lukaci Zollan din cartierul 
Aeroport — Petroșani,, sir. In
dependentei. întreabă cînd'va 
fi lumină și p.e slracla sa? 
Afară e frig, plo.uă, zilele sînt 
mai scurte, se face mai repe
de seară si... întunericul că
mine pînă a doua zi dimineața.

,,Problema iluminatului exte
rior pe strada Independenței 
se va rezolva in cel mult 10 
•zile — ne-a spus tovarășul in
giner Samuel Andrei, șeful Sec
ției de distribuire a energiei 
electrice din Petroșani. Lucra
rea a fost executată de o

sraii

chipă, a Trustului Etertro-moe 
taj Sibiu, care n-a linul eoni 
de unele norme tehnic?, mo
tiv pentru care o dală
ars becurile, ia-r acum conta» 
toarete. In cel mai scurt timp 
executantul lucrării va remedia 
defecțiunile ce au survenit 
după care secția noastră va 
recepționa lucrarea și o va 
lua in primire. Numai după 
aceea noi vom fi direct răs- 
punzătert dacă iluminatul do 
pe str. Independentei va func
ționa normal sau defectuos"

organizării re- 
și reviziilor, mai buna re- 
a sarcinilor între cei răs- 
de buna funcționare a In
și agregatelor.

Nlcdlac T1VIG,
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CHEMAREA
Consiliului popular județean Galati adresată 

consiliilor populare, tuturor oamenilor muncii 
din municipiile, orașele și comunele 

patriei noastre
(Urmare din pag. 1)

ncloT și Ieftinirea costului de pro
iectare a schițelor de sistematizare 
pentru 19 comune în loc de 16 
cil s-a prevăzut inițial.

— Crearea unei rezerve de credite 
de circa 2 milioane lei prin utiliza
rea judicioasă a fondurilor alocate 
administrației de slat.

Consiliul popular județean va mo
biliza populația sătească la gospodă
rirea mai bună a color 21 000 ha 
Izlazuri comunale. Se vor organiza 
acțiuni de masă pentru curățirea, 
Întregii suprafețe și fertilizarea a 
6 000 ha din această suprafa
ță. Se vor organiza tabere de vară 
p< ntm animale, fintini. asigurîndu-se 
un pășuna! rațional. Pentru aceste 
acțiuni se vor executa 290 000 ore 
muncă patriotică.

PUTEREA 
DĂRUIRII

(Urmare din pag. I|

Comitetul de partid, conduce
rea sectorului au apelat toc
mai fn acest scop la cel mai 
bun șei de schimb din brigada 
l'untașâ. Și Marian loan a 
primit iără ezitări propunerea. 
Meritul lui nu constă doar fn 
ocest act de curaj, ci, în te
nacitatea, în străduința cu 
care a muncit pentru a pune 
brigada pe picioare. Din pri
ma lună, după o perioada în
delungată de răminere sub 
plan, brigada și-a depășit sar
cinile cu peste 500 tone căr
bune.

Cum a reușit ? Răspunsul 
ce ne-a fost dat la această 
întrebare e edificator: a știut 
să se apropie de oameni, să-i 
cfștige de partea lui.

Gîrea Ion conduce unu] 
dintre cele mai bune brigăzi 
de pregătiri de Ia sectorul III. 
Brigada lui „de șoc", atinge 
viteze medii de înaintare de 
cite JOO ml pe lună. In luna 
noiembrie și-a întrecut însă 
propriile „recorduri". Săpase 
o galerie de 130 ml. Și iată in 
ce condiții.

Din '-auza unei intercalata 
ce a apărut în frontul abata
jului de la felia l-a, sectorul 
a ajuns intr-o situație sumbră 
în privința liniei de front. 
Pentru salvarea „perspectivei" 
sectorului se cerea deschide
rea urgentă a unor noi linii 
de front. Dar. în prealabil era 
necesară săparea unei galerii 
de. 130 ml. Această lucrare 
o lost încredințată brigăzii 
Gîrea loan. Și, așa cum nicio
dată tinerii acestei brigăzi nu 
au dat înapoi în fata misiu
nilor celor mai grele și de 
mare răspundere, și de astâ- 
datâ au răspuns cu aceeași 
dăruire, reușind să execute 
lucrarea de pregătire a noului 
Irontal cu 25 zile înainte de 
lermenul preliminat: adică au 
săpat o galerie de 130 ml in
tr-o singură lună.

A fost un examen al des
toiniciei. o adevărată între
cere cu timpul pe care tinerii 
mineri ai lui Gîrea loan l-au 
clștigat cu prisosință. Secre
tul reușitei 7 Exemplul briga
dierului, priceperea lui de a 
crea In sinul brigăzii un cli
ma! de muncă oplim astfel 
ca timpul, fiecare minul să fie 
valorifica] cu max-'mrim de e- 
iicientă.

Olteanu Alexandru sau Al
li] incăi Nicolae de la sectorul 
V. Lengyel Joșii de la VII sau 
Tomofea Nicolae de la IX, 
Plaga Mihai de la VIII sau... 
al{i brigadieri comuniști din 
sectoarele minei sînl oul ori la 
fel de stimați ai unor lapte 
de eroism cotidian prin care 
generează și mențin in sinul 
colectivului minei un climat 
de muncă puternic. Dăruirea, 
pasiunea și tenacitatea sini 
premisele marilor înfăptuiri 
prin care este hotărî i să se 
afirme și in noul an «orccti- 
•-ui minerilor lupenem.

— Cele 306 ha ocupate de ape 
sfătâtoarc nofolosltc vor fl transfor
mate in amenajări piscicole simple 
care vor produce anual circa 60 000 
kg peste.

11. ÎMBUNĂTĂȚIREA DESERvlRH 
POPU1AȚIE1 DE CĂTRE REȚEAUA 
COMERȚULUI DE STAT Șl COOPE
RATIST. UNITĂȚILE PRESTATOARE 
DF SERVICII ȘI DE ASISTENȚA 
MFD1CAIĂ PRIN:

— modernizarea și înființarea a 
12 unități comerciale prin folosirea 
creditelor de mică mecanizare fn 
valoare de 3 milioane lei. Darea fn 
folosință în municipiile Galați și 
Tecuci ,a noi spații comeiCale 
care să însumeze 4 000 nip. Ridica
rea pregătirii profesionale a peste 
1 200 lucrători din comerț prin cursuri 
de instruire de scurtă durată.

— Darea in folosință în mediul 
rural a 9 magazine și Înființarea a 
100 secții prestări servicii ale coope
rației de consum.

— Diversificarea serviciilor de că
tre cooperația meșteșugărească, care 
va înființa, in 10 comune,, puncte 
deservite de ateliere mobile pentru 
repararea articolelor de uz casnic 
și folosință îndelungată.

— Extinderea rețelei de electrifi
care la sate cu 40 km peste pre
vederi. Cu sprijinul electricienilor 
aulori7.ați din cooperativele agrico
le de producție vor fl racordate la 
rețea încă 5 000 gospodării sătești.

— îmbunătățirea asistenței medi
cale, îndeosebi a profilaxiei, prin in
tensificarea controlului unităților rac- 
dico-sanitare, utilizarea judicioasă a 
fondurilor pentru medicamente, pen
tru folosirea cît mai eficientă a a- 
paraturii si in«<rnmentandui din do 
tare.

simple, 60 000 ml construcții garduri, 
MO 000 mp zone verzi șl peluze, 
4 000 podețe; plantarea a 100 000 
arbori ornamentali, împădurirea a 
45 ha.

- Realizarea a 20 săli de clasă, 3 
cămine culturale, 3 dispensare uma
ne, două băi populare, extinderea 
rețelei de alimentare cu apă cu 3 200 
ml prin contribuția voluntară bă
nească și In muncă a cetățenilor.

— Executarea peste prevederi a 3 
km mixturi asfalticc ușoare, 10 km 
împlclruiri și peste 100 km Întreți
neri drumuri, din economiile ce se 
vor realiza la întreținerea și repara
rea drumurilor.

— Organizarea în scopul înfăptui
rii obiectivelor amintite a întreceri
lor între circumscripțiile electorale 
pentru cea mai frumoasă șl mai bine 
gospodărită localitate, precum și "“-i- 
tru întreținerea șl păstrarea fo—â- 
lui locativ.

IV. ÎMBUNĂTĂȚIREA ACTIVITĂ
ȚII 1NSTRUCT1V-EDUCATIVE $1 
ȘTIINȚIFICE ÎN ÎNVĂȚAMlNTUL 
DE TOATE GRADELE PRIN:

— Amenajarea pe lingă școlile ge
nerale din mediul rural a 50 tere
nuri experimentale, 100 răsadnițe 
pentru flori, 20 pepiniere pentru ar
buști și pomi ornamentali, cercuri 
de sericicultură, destinate sprijinirii 
procesului de învățămînl șl de edu
cație a elevilor.

— Inițierea unor acțiuni de stu
dii și cercetare a formelor de mani
festare a folclorului local, prin or
ganele de specialitate, valorificarea 
lui prin includerea în repertoriul 
formațiilor artistice.

— Organizarea unor manifestări 
artistice destinate stimulării șl per
manentizării mișcării artistice de ama-

După 10 ani, Lonea cunoaște iarăși freamătul șantierelor de con
strucții.

Echipa de zidari a lui Poslolachc înalță blocul B 5.

125000 lei producție pe șantiere

111. Bl NA GOSPODĂRIRE ȘI ÎN
FRUMUSEȚARE A ORAȘELOR ȘI
SATF’OR PRIN:

— Creșterea nivelului cdilitar-gos- 
podăresc al tuturor localităților prin 
mobilizarea maselor largi de cetățeni 
la întrecerea patriotică pentru exe
cutarea în acest an a unui volum 
de lucrări în valoare de 100 mili
oane lei, materializate în regulariza
rea albiei pîrîului Tecucel pe o lun
gime de 3 km, construirea unui sta
dion cu 3 000 locuri în orașul Be- 
reșli, înfrumusețarea traseului turis
tic Galați — Bujor — Bercșli, pe 
care se vor executa 10 000 mp tro
tuare, 110 fînlîni, zone verzi însu- 
mind 50 000 mp; executarea în cu
prinsul județului a 30 000 mp tro
tuare din betof’ 100 sportive

lori și folosirea în acest scop a unor 
manifestări tradiționale din cuprinsul 
județului.

— Elaborarea în toate comunele a 
unor monografii complexe care să 
oglindească istoricul acestora și în
deosebi realizările obținute pe dru
mul dezvoltării lor social-economicc 
în anii socialismului.

Militînd pentru continua perfecțio
nare a stilului și metodelor de mun
că, pentru lărgirea legăturilor per
manente cu masele de celăteni. Con
siliul popular provizoriu al județu
lui Galați, exprimă și prin această 
chemare hotărîrea sa, a întregii popu
lații a județului de a întimpina cea 
de-a 25-a aniversare a eliberării pa
triei și al X-lea Congres al P.C.R. cu 
realizări mereu sporite, puse în sluj
ba înfloririi patriei noastre, România 
socialistă.

@ ROMA. — La Florența, în pre
zența a peste 10 000 de spectatori, 
s-a disputat meciul internațional de 
fotbal dintre echipele Fiorentina și 
Velez Mostar (Iugoslavia). Fotbaliștii 
italieni au obținut victoria cu scorul 
de 1—0 (0—0), prin punctul marcat 
în minutul 64 de Da nova.

NEW YORK. — Selecționata de 
hochei pe gheață a Cehoslovaciei a 
susținut la Colorado Springs o întil- 
nire amicală cu echipa S.U.A. Ho- 
cheișlii cehoslovaci au obținui vic
toria cu scorul de 5—4 (3-^—0. 1—1, 
1—3).

9 BUDAPESTA. — Selecționata de 
fotbal a R. P. Ungare se află în pre
zent în pregătire la Tala sub îndru
marea antrenorului Karoly Sos. Fot
baliștii maghiari vor pleca la 22 ia
nuarie în turneu în America de Sud. 
înaintea acestui turneu, echipa Un
gariei va juca la Bordeaux și Casa
blanca.

9 GRONINGEN. — In runda a 6-a 
a turneului international de șah de 
la Groningen rezervat juniorilor, 
Ghizdavu (România) a remizat cu 
Lombard (Elveția). Jucătorul român 
a acceptat remiza în partida între

Aprehensiunea san 
semnează: nn prop de

(Urmare din pag. 1)

ruptă cu Vaganin (U.R.S.S.) din run
da a 5-a.

In clasament continuă să, conducă 
Meder (R. F. a Germaniei) cu 5 
puncte, urmat de Ribli (Ungaria) și 
Vaganin (U.R.S.S.) cu 4 puncte. Ghiz
davu ocupă locul 6 cu 3 puncte.

$ MAR DEL PLATA. — A înce
put turneul internațional de fotbal 
de la Mar del Plala. In primul meci, 
echipa argenlineană Boca Juniors a 
învins cu scorul de 2—1 (0—0) for
mația Rapid Viena. Scorul a fost 
deschis în minutul 60 de austrieci 
prin Bjerregard. Gazdele au domi
nat în continuare mareînd prin Pia- 
nelti (61*) și Rattin (72‘).

In cel de-al doilea meci s-au în- 
lilnil echipele Slovan Bratislava și 
selecționata orașului. Jocul s-a înche
iat cu un rezultat de egalitate: 1—1.

LONDRA. — .In runda a 16-a 
a turneului internațional de șah de la 
Hastings, cehoslovacul Smedkal a ciș.- 
tigat în fața fostului campion mondial 
Vasili Smîslov (U.R.S.S.). In clasa
ment, Smislov are 7,5 puncte, fiind 
urmat de Gligorici (Iugoslavia) cu 
7.5 puncte și o partidă întreruptă. 
Kesne ț Anglia) are 6 5 puncte și o 
partidă întreruptă.

(Agerpres)

File de vacantă
Pentru ca elevii Scolii generale 

nr. 3 din LupeDi să poată petrece 
zilele vacantei Jn mod cit mai plă
cut in curtea școlii a fost amenajat 
un patinoar unde se organizează 
concursuri sportive.

In același timp In sala de sport a 
școlii se organizează întreceri la te
nis de masă, iar biblioteca cu cele 
peste 2 000 de volume slă zilnic la 
dispoziția elevilor.

Emil TETILEANU
Lupeni

Tip nou de radiator
Un nou tip de radiator a fost 

realizat de inginerul Nicolae 
Bălan de la Întreprinderea de 
construcții și montaje din 
Cluj. Spre deosebire de cele 
obișnuite realizate din fontă, 
acesta este făcut dintr-un be
ton preparat după o rețetă 
nouă. In cursul experimentări
lor s-a constatat că. datorită 
formei deosebite a elemente
lor încălzitoare și compoziției 
betonului, transferul de căldu
ră se face, comparativ cu ca

loriferele clasice, mult mai ra
pid și prin radiație directă. 
S-a măsurat că, fată de tipu
rile de calorifer obișnuite, ran
damentul de radiație directă 
este de trei ori mai mare la 
noul produs. Un alt mare avan
taj pe care-1 oferă este con
siderabila economie de metal, 
ceea ce face ca prețul de cost 
pe element încălzitor să fie cu 
50 Jn sulă mai redus.

(Agerpres)

!n ziarul nostru. Dar sini șl 
despre care slntem sesizați, 

ate public. 
.* amănun-

critică 
lipsuri, 
care pentru a II comunici 
prin ziar trebuie cercetate 
lit, disecate, verificate, sini necesa
re de aflat cauzele, mobilările care 
le-au determinat, ele. Și pentru a a- 
junge la aflnrco tuturor acestor lu
cruri este firesc să avem nevoie de 
un punct de sprijin, de un punct de 
plecare, de o pistă de lausare ' are 
nu pot fi docil cei ce ne semnalea
ză aceste deficiențe, existente bine
înțeles, în viata noastră cotidiană.

Ne-am convins, iui o dală, că li
nele asemenea scrisori sini și de 
rea credință, care ne pun pe dru
muri, ne răpesc timp prețios, ca pi
nă la urmă să consemnăm în ziar 
că nu cel care ne-a scris a fost drept 
șl imparțial ci altul, cel înfierai o- 
buzlv din cine știe re motive per
sonale.

Considerăm că aprehensiunea, area 
teamă vagă, acea frică nedeslușită, 
cauzată dc presupunerea posIb’lf’Sții 
vreunui ulterior pericol, nu-sl mal 
are locul în rîndnl celor care, cu 
Intenții bune, se adresează ziarului. 
Oricine, care are dreptate in crea 
ce scrie, nu arc motive să-șl nună 
în față temeri nejustlflcale. să-i fio 
frică de vreun neajuns din partea 
celui criticat. SI apoi, ziarul își re
zervă și dreptul de a publica sub 
un pseudonim materialul critic tri
mis, după ce. bineînțeles, cel rare 
a scris ziarului a fost consultat. Ar 
fi cazul, deci, ca cetățenii care se a- 
dresează ziarului să-și nună si nu
mele și adresa pe scrisoare, să-sl 
scoată din gind că cineva i-ar trage 
la răspundere vreodată pentru că au... 
spus adevărul, să fie conduși de «ni- 
ritul răspunderii, în cel mai mare 
grad.

mai mulți autori), o mers la școală 
sa comunice că este ocupat in seara 
respectivă, că e bolnav sau orice 
altceva, pentru a puica motiva că 
nu vine (șl deci n-are de ce cum
păra invitația), înlr-un loc unde au 
fost chemați toii părinții pentru a se 
constitui încontinuu ca o mare fa
milie, de ajutor real școlii, și nu pen
tru a... mări fondurile comitetului 
de părin|i ?

Niciodată un cadru didactic, «lin 
oricare școală, nu va obliga un co
pil să aducă dirigintelui bani de la 
părinți pentru a cumpăra ceva, pe 
care acesta, cel solicitat, dorește cu 
tot dinadinsul să-l refuze, atunci 
cînd nu arc bani sau nu poate par
ticipa acolo unde este Invitat.

De ce, îl Întrebăm pe semnatarul 
scrisorii (și pe cel al 
semnată „Un grup de 
Grupul școlar minier 
nt se plînge că a fost 
de profesorul său Niculescu, știrbln- 
dti-i-se, după părerea lui, personali
tatea prin retezarea unor plete, de
sigur nereglemontare), s-a apucat să 
facă o treabă în virtutea unui auto
matism incapabil de a lăsa o cit de 
mică portiță prin care să intre și 
acel spirit de răspundere, alît de 
necesar, ca aerul, In societatea noas
tră?

De ce, în loc de Invariabilul, 
gasantul, iritantul „Un grup de., 
cei care au încredere în ziarul nos
tru, în spiritul său combativ, nu-și 
pun semnătura și adresa întreagă, 
dacă atunci cînd s-au așezat în fața 
mesei de scris sînl ferm convinși 
că ei șl numai ei au dreptate ?

Sîntem de acord că sînl și lipsuri 
pentru remedierea, îndreptarea că
rora este dc ajuns o mică notiță

altei scrisori, 
elevi", de la 
Lupeni, care 
tuns „plastic"

de pe șantierele de obiective social-culturaleConstructorii — T-----------
din cadrul grupului II au pornit la lucru cu multă însuflețire 
încă în prima zi de muncă a noului an - 1969, reușind să 
realizeze o producție în valoare de 125 000 lei.

S-a lucrat cu spor îndeosebi la blocurile cu termen de 
predare în trimestrul I, ca blocul B4 cu 40 apartamente din 
Petrilc, Bl L cu 66 apartamente din Petroșani și altele, cons
tructorii fiind hotărîți să predea în primul trimestru al anului 
toate apartamentele planificate pentru această perioadă.
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Limba germană. Lecția 
37-a (reluare).
Tv. pentru specialiști. Le
gumicultura.
Tv. pentru specialiști. 
Medicină.
închiderea emisiunii de 
dimineață.
Telex Tv.
Pentru elevi.
Limba rusă. Lecția a 39-a. 
Studioul pionierilor : „Iar
na pe nliță".
Telejurnalul de seară. Bu
letinul meteorologic. 
Medicul vă sfătuiește. 
Roman foileton : „Forsyte 
Saga” (X).
„Minte sănătoasă... corp 
sănătos" — eraisiune-con- 
curs cu premii.
La zi. Dinamica social- 
culfurală.
Seară de romanțe.
Lira — „De dragoste". 
Versuri în lectura auto
rilor.
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

Vineri 10 ianuarie

PETROȘANI - 7 Noiem
brie : Hombre ; Republica : 
O poveste uimitoare : LO
NEA - 7 Noiembrie : Pen
tru cîțiva dolari în pius ; 
Minerul : Hiroșima dragos
tea mea ; PETRILA : Studiu 
despre femei ; ANINOASA : 
Oameni în rulotă ; VULCAN ; 
Columna, seria I și II ; LU
PENI - Cultural : Samuraiul.

a-

municipal de muzică 
Vor urca pe podiu- 
concurs 
„Color"

orchestrele 
(Petroșani), NOTA

Simbătă, la-or-a 18, în sala 
mare a Casei de cultură din 
Petroșani, vor avea loc în
trecerile finale ale primului 
festival 
ușoară, 
mul de 
„Atlas",
„Canopus" (Lonea) și soliștii 
vocali Lucia Susan, Margare
ta Rccsak, Nelu Botogel, Vio
rel Loșniță, Ilie LOrincz. An
tonin Udroiu. Marian Ristea 
și Ion Covaci.

nii-i minciună
decembrie

17, la Calea-

PRONOEXPRES
La concursul Pronoexpres numărul 

2 din 8 ianuarie 1969 au fost extra
se din urnă următoarele numere :

Extragerea I-a : 15 12 6 19 9 7. 
Fond de premii: 336 259 lei.
Extragerea a II-a : 7 3 30 40 19 

25 43.
Fond de premii : 274 523 Iei.

Cel în mînă,
Simbătă, 21 

1968, pe la ora
dulciuri în Petroșani era zar
vă mare. Fusese prins hoțul 
unei butelii de aragaz. O îm
pachetase cu gr’.'fi și teșea 
cu ea pe ușa cofetăriei... Era 
Bursumac Gheorghe. Un Pe
troșani, sir. Gheorglie Gheor
ghiu-Dej, nr. 103. Omul aces
ta, mic de statură, In vfrslă 
de 49 de ani, nu era In slare

să spună cu ce se ocupi ; ba 
că e ospătar la niște restau
rante, ba că e altceva. Cu 
exactitate se știe că a vaga
bondat mult prin București. 
Cărei și alte orașe pină cînd 
a ajuns in Petroșani.

Dar cel in mină, nu-i min
ciună. El a fost prins cu bute
lia în bra(e, iar plutonierul 
Dorneanu Costache l-a luai 
sub .ocrotirea' sa.

VINERI 10 IANUARIE

PROGRAMUL I:

5,05—6,00 Program muzical de 
mineață; 6,05—8,25 Muzică și actua
lități; 8,25 Moment poetic,- 8,30 La 
microfon, melodia preferată; 9,30 A- 
teneu; 10.00 Cîntece de muncă; 10,10 
Curs de limba spaniolă; 10.30 Prelu
crări de folclor; 11,05 Piese corale; 
11,15 Refrene dragi,- 11,45 Sfatul me
dicului; 12,00 Melodii de George 
Grigoriu; 12,20 Cronica literară; 12,30 
Intîlnire cu melodia populară și in
terpretul preferat; 13,10 Avanpremie
ră cotidiană; 13,20 Muzică ușoară; 
14,10 Dumbrava minunată (emisiune 
pentru copii); 14,20 Concertul zilei; 
15,05 Fabule de La Fontaine inter
pretate de frații Jacques,- 15,15 Ță
rii, inima și versul; 16,00 Radiojur
nal. Sport,- 16,10 Din înregistrările 
violonistului Ion Matache; 16,55 Ra- 
dio-publicitate,- 17,00 Miniaturi dis
tractive,- 17,15 Pentru patrie,- 17,45 
Muzică; 17,50 Tribuna radio,- 18,05 
Muzică populară șl ușoară; 18,30 Ga
zeta radio,- 19,00 O melodie pe a- 
dresa dumneavoastră; 19,20 Sport; 
19,30 Album folcloric,- 19,50 Muzică 
ușoară cu Wilson Simonal; 20,05 
Muzică ușoară; 20,15 Teatru serial:

„Ursita" după B. P. Hașdeu; 20,35 
Fredonați cu noi; 20,48 Suita „Dolly" 
de Gabriel Faure; 21,05 Atențiune, 
părinții; 21,25 Piese clasice în rit
muri modeme,- 22,00 Radiojurnal. 
Buletin meteorologic. Sport; 22,20 
Caravana fanteziei; 23,20 Moment 
poetic,- 23,25 Interferențe lirice; 0,55— 
5,00 Estrada nocturnă.

PROGRAMUL II:

7,00 Oîntă Cornelia Bălu, Maria 
Badiu și fluierașul Silvestru Lun- 
goci; 7,37 Fanfara reprezentativă a 
Armatei; 8,10 Tot înainte (emisiune 
pentru pionieri),- 8,25 Jocuri popu
lare; 8.53 Pagini corale alese,- 9,10 
Curs de limba spaniolă; 9,30 Un cîn- 
tec drag,- 9,45 Muzică corală de E- 
mil Lerescu; 10,05 Piese pentru flaut; 
10,15 Teatru radiofonic: „Othelo”;

12,00 Buletin de știri,- 12,05 Avan
premieră cotidiană; 12,15 Concert de 
prînz; 13,00 Cît îi Banatul de mare 
— emisiune de folclor,- 13,15 Lieduri 
Interpretate de Irmgard Seefricd; 13,30 
Știința în slujba păcii; 13,40 Din o- 
perelele lui Offenbach.- 14.10 Muzică 
populară,- 14,30 Moment științific; 
14,35 Cîntă Vali Manolache, Om- 
bretta Colii, Petre FrăUlă și Zdenck 
Sihara; 15,00 Concert Joseph Haydn; 
15,40 Radio-pnblicitate,- 16,00 Arii din 
opere,- 16,15 Pe teme medicale: 16,25 
Din albumul muzicii de estradă,- 17.00 
Radiojurnal. Sport; 17,10 Cintare Ro
mâniei socialiste — program de cîn- 
tece; 17,30 Muzică ușoară; 18,05 Me
moria pămîntului romanesc,- 18.25 
Melodii de Radu Gheorghiu. Theodor 
Sibiceanu și Gerard Wilnow; 19.05 
Cîntăreți celebri și folclorul; 19.30 
Curs de limba spaniolă,- 19,50 Noap
te bună, opii; 19,55 Seară de operă: 
„Luiza Miller" de Verdi,- 22,30 Croni
ca literară,- 23,07 Muzica în lume.

0 
<£) 
<£> 
O 
<Z>

BULETINE DE ȘTIRI: Pro
gramul 1: 5,00; 5,30; 6,00; 6,-30; 
9,00; 11.00; 13,00; 15,00: 20 00; 
24.00; 1.00; 2,00; 4,00. Proora- 
mul II : 7,30; 10,00; 12 00; 14,00; 
«8.00; 19,00; 23,00; 0,55.

(Urmare din pag. 1)

agriculturii, asigurarea unui ritm 
mai înalt de creștere a producției 
în special în industria metalurgi
că, chimică, petrolieră, pre rum și 
în domeniul industriei ușoare. 1 

O dată cu introducerea pe scară 
mai largă o mecanizării, producția 
agricolă urmează să sporească a- 
nual cu 4—5 la sută. în acest scop, 
printre obiectivele noului plan se 
înscrie și construirea, în colaborare 
cu industria românească, a unei pu
ternice uzine de ’racloare la Ta
briz. în industrie, sporul anual al 
producției va fi în medie de 15 la 
sută. Vor intra în funcțiune și ote- 
lăria de la Ispahan, fabrica de 
echipament industrial de la Arak, 
uzina de mașini-unelte de l»i Ta
briz, mai multe fabrici de îngră
șăminte chimice. ,

Zăcămintele de fi(ei, nichel, co
balt, dar mai ales, inepuizabilele 
resurse de petrol, reprezintă o ga
ranție a posibilităților de dezvoltare 
ale economiei iraniene. Potrivit re
zultatelor prospecțiunilor, efectuate 
pînă acum, subsolul iranian ascun
de circa 5,4 miliarde tone do pe
trol, cifră impresionantă, dacă este 
comparată cu rezervele mondiale 
care slut apreciate la 48 miliarde 
tone. Studiile geologice recente ara
tă că sub nivelul Golfului Persic 
se află importante zăcăminte petroli
fere, poate rele mai mari din lume. 
Extracția și prelucrarea aurului ne
gru este rea mai veche ramură 
a industriei Iranului. Primei? pu
țuri de păcură din istoria civiliza

ției au fost făcute în vechea Per
sie. La începutul secolului al XX- 
lea cînd exploatarea petrolului ira
nian a luat amploare, aurul negru 
a fost, Insă, acaparat de capitalul 
străin. După naționalizarea, fn anul 
1952, a industriei petroliere iraniene, 
au fost luate măsuri în vederea

lari, care pentru 1970 se prevede 
să se ridice la un miliard le do
lari, Noul plan cincinal e fundamen
tat pe aceste venituri care vor a- 
coperi 80 la sută din totalul in
vestițiilor. Politica guvernului în 
domeniul petrolului este transpusă 
în practică de compania petrolieră

PERSPECTIVE
IRANIENE

descătușării treptate a principalei 
bogății a subsolului Iranian de sub 
dominația monopolurilor străine și 
exploatării aurului negru în folo
sul economiei acestei țări. Consor
țiul petrolier (constituit de compa
nia .British Petroleum", de grupul 
anglo-olandez „Royal Dutch Shell' 
șl de „Companie Francaise de Pelro- 
les"), concesionarul operațiunilor de 
exploatare și vînzare a țițeiului din 
sud-vestul Iranului, a fost obligat 
să plătească redevențe sporite și să 
retrocedeze stalului iranian -a par
te a terenurilor sale petrolifere. în 
prezent, petrolul dă anual Iranului 
un venit de peste 500 milioane do

națională I.N.O.C. Activitatea aces
teia are ca obiective extindeiea 
extracției și Îmbunătățirea prelucră
rii petrolului, precum și desfacerea 
producției petroliere pe piața extei- 
nă. O parte însemnată a aurului li
chid este prelucrată în tară, la ra
finăria de la Abadan. Cu o capaci
tate de 65 000 tone, această ’afinfi- 
rie, unde se obțin- peste 100 de pro
duse petroliere, este înzestrată cu 
instalații automatizate de distilare, 
cracare catalitică, de transport și 
depozitare.

Anvergura prefacerilor ce au loc 
în Iran se dezvăluie și în preocu
parea intensă pentru răspîndirea

culturii. Continuînd ofensivi împo
triva analfabetismului, actualul plan 
cincinal prevede ca pînă în 1973 
toți copiii de la orașe să ho șco
larizați, iar cei de la sate in pro
porție de 70 la sută.

în ultimii ani, tendința Iranului 
de a-și dobîndi o adevărată inde
pendentă economică s-a concretizat 
fn stabilirea și continua dezvoltare 
a unor relații multilaterale cu 
U.R.S.S. și celelalte țări socialiste, 
relații chezășuitc de principiul a- 
vantajului teciproc. Rezultatele po
zitive obținute pînă acum, slnt o 
garanție că noul curs luat de po
litica guvernului iranian corespun
de celor mai profunde interese ale 
poporului. în acest sens trebuie sub
liniat că relațiile multilaterale poli
tice, economice, culturale între țara 
noastră și iran capătă o tot mai 
mare amploare. Vizitele reciproce a 
primilor miniștri și a miniștrilor de 
externe au confirmat o dată mai 
mult înțelegerea, colaborarea șl 
prietenia dintre ambele tari.

Iranul contemporan cu noile o- 
biective Industriale, cu universitățile 
de la Teheran, Tabriz, Siraz ocroteș
te vechile monument? ale civilizației 
pe care aceste meleaguri an cu- 
noscut-o cu peste două milenii in 
urmă. Iar noile realizări perpe
tuează pe alt plan calitățile unui 
popor înclinat spre contemplație, 
dar în același timp plin de energie, 
care n creat nu numai mii de le
gende, dar și monumentele Perse- 
polisului, S‘ razului și Isp.i'i inului, 
ce au înfruntai veacurile.
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ACELAȘI SEMN 
DE ÎNTREBARE..

Orientul Apropiat

SCHIMBURI DE FOCURI ÎNTRE 

TRUPELE IORDANIENE $1 ISRAELIENE
Președintele Libanului, Charles Helou, a acceptat miercuri demi

sia guvernului preridal de Abdullah Yafi — informeaiâ surse ofi
ciale, citate de agenția France Presse.

Deși așteptată de citeva zile, con
firmarea oficială a demisiei premie
rului libanez Abdullah Yafi și a Ca
binetului său nu a fost făcută dccit 
miercuri dimineața. Astfel, țara in
tră intr-o nouă fază a unei îndelun
gate crize politice, apreciată drept 
cc-a mai gravă din ultimii zece ani 
șl rare, asemeni acelor ciudate iz
voare intermitente, răbufnește ritmic 
după momente de relativă acalmie.

Declanșată în luna octombrie a a

Comentariul zilei

nului trecut prin demisia guvernu
lui condus de același Abdullah Yafi, 
instabilitatea politica libaneză n-a 
putut fi nici pînă în prezent depă
șită. Iu acest scurt interval s-au în
registrat nu mai puțin de patru de
misii ale guvernului, ajungîndu-se la 
un moment dat ca însuși șeful sta
tului. președintele Helou, cea mai 
respectată personalitate politică din 
țară, să-și prezinte demisia, exaspe
rat de imposibilitatea unei concilieri 
între partizanii unor orientări și ten
dințe diferite.

Pentru cercurile politice libaneze, 
demisia președintelui a avut efectul 
unui adevărat semnal de alarmă.

încropit în condițiile unei aseme
nea presiuni, noul guvern libanez nu 
a reprezentat altceva decit o formulă 
de compromis, ce-i oferea o bază 
șubredă. Cei patru miniștri care-1 
alcătuiau ou fost nevoit! să-și asu-

R.S.F. IUGOSLAVIA : In sub
solul Belgradului, în partea cen
trală a orașului, a fost recent 
terminată o nouă și elegantă 
construcție subterană. Con
strucția este dotată cu maga
zine, restaurante, baruri. Ea a 
fost construită intr-un timp 
record de șase luni.

IN CLIȘEU : Vedere parțială 
a construcției subterane.

Premierul Pierre 
Elliot Trudeau 

se pronunță pentru 
retragerea Canadei 

din N. A. T. 0.
LONDRA 8 (Agerpres). — Primul 

miu iru al Canadei, Pierre Elliot 
Trudeau, care se află în prezent 
la Londra, unde participă la confe
rința primilor miniștri ai țărilor 
Commonweallh-ului, a reafirmai 
marți posibilitatea ca țara sa să se 
retragă din N.A.T.O. Trudeau a 
subliniat în fața ziariștilor că o ho- 
tărire cu privire la rolul viitor al 
Canadei în cadrul N.A.T.O. va fi 
luată probabil înaintea reuniunii de 
primăvară a țărilor membra ale 
Tratatului Nord-Atlantic, programată 
la Washington la mijlocul lunii a- 
priiie.

întrebat de ziariști asupra pers
pectivelor unei ren ageri a Canadei 
din N.A.T.O., premierul canadian 
a răspuns: ^Da, așa ceva este po
sibil". Trudeau a precizat că hotă- 
rirea in această problemă & fj lua
tă in cadrul unei reexaminări a în
tregii politici externe a Canadei la 
care se procedează in prezent.

Declarațiile făcute de premierul 
canadian au provocat o oarecare 
neliniște în cercurile oficiale brita
nice. După cum relatează ziarul 
„Daily Expres", primul ministru al 
Angliei, Harold Wilson, *.i diferiți 
membri ai gtn crnului său exercită 
presiuni asupra lui Trudeau pentiu 
ca țara sa să rămînă mal departe 
membră a N.A.T.O. 

me cile două sau chiar trei-patru 
portofolii, iar între ei s-au înregis
trat de la început disensiuni serioa
se, în special în ceea ce privește 
modalitățile de asigurare a securi
tății țării. Demisia cabinetului, după 
o supraviețuire de zece săptămînl, 
este privită la Beirut ca un fapt de 
la sine înțeles. Comentariile au fost 
extrem de puține și nesemnificative : 
întreaga atenție este concentrată a- 
supra explorării posibilităților cxislen- 

tc pentru o depășire reală a acestei 
crize politice. Cauzele ei. multiple 
șl complexe, reprezintă îngemănarea 
unor factori interni (o economie de
ficitară și în plus puternic afectată 
de crahul băncii „Intra", ca și de 
sensibila reducere, în urma războiu
lui israelo-arab, a turismului, una din 
principalele surse de venit ale tării) 
cu alții externi (în special situația 
încordată din regiunea Orientului 
Mijlociu).

Crearea unui nou guvern care să 
reprezinte tendințele politice atit de 
divergente din țară (așa cum se pre
conizează în prezent)' este oare po
sibilă ? Este greu de răspuns. Deo
camdată nici comentatorii de presă 
de la fața locului nu se aventurea
ză în sugerarea unor soluții plau
zibile.

VENERA ANGHEL

Guyana

SITUAȚIE CONFUZA 
ÎN DISTRICTUL RUPUNUNI

GEORGETOWN 8 (Agerpres). — 
Birpul primului ministru al Guvane! 
a dat publicității un comunicat în 
legătură cu situația din districtul 
Rupununi, unde săpțămîna trecută 
a izbucnit o rebeliune. Comunicatul 
arată că, deși teritoriul se află sub 
controlul trupelor guvernamentale, 
in regiune au mai fost trimise întă
riri, întrucit „situația este confuză". 
Trupele guvernamentale, după ce au 
confiscat importante stocuri de ar
me, urmăresc cu ajutorul avioane
lor și elicopterelor elementele rebele 
care se îndreaptă spre granița cu 
Brazilia. Un purtător de cuvint gu
vernamental a anunțat că legăturile 
aeriene și radio cu aeroporturile și 
stațiile situate în regiunea Rupu
nuni sint in curs de restabilire,

--->---

Nava „Apollo-9“ 
va fi lansată 

la 28 februarie
WASHINGTON 8 (Agerpres). — 

Administrația Națională a S.U.A. 
pentru aeronautică și cercetarea spa
țiului cosmic a anunțat că lansarea 
navei cosmice „Apollo-9" va avea 
loc la 28 februarie, ora 1G,OO G.M.T. 
Echipajul cabinei „Apollo-9" va ti 
alcătuit din James M. Modivilt, Da
vid R. Scoli — ambii colonei ai for
țelor aeriene — și Russell b. Sch- 
weickart, un civil.

AMMAN 8 (Agerpres). — Un pur
tător de cuvint militar iordanian a 
anunțat că marți intre forțele iorda- 
niene șl israeliene au avut loc. în 
două rînduri, schimburi de focuri de 
mitraliere și artilerie, în regiunea po
dului Prințul Mohammed (Damya). 
Purtătorul de cuvint a acuzat tru
pele israeliene do deschiderea focu
lui. El a adăugat că podul Prințul 
Mohammed a fost avariat de obuze 
Israeliene, dar va putea fi reparat 
în scurt timp.

Do partea Iordaniană nu s-au în
registrat victime.

★

TEL AVIV 8 (Agerpres). — După 
cum a declarat un purtător de cu

„Farfuriile 
zburătoare” nu au 

origine extraterestră
WASHINGTON 3 (Agerpres). — 

„Farfuriile zburătoare" nu sînt ve
hicule create de ființe extraterestre 
— aceasta este concluzia unui stu
diu efectuat sub conducerea lui Ed
ward U. Condon de la Universitatea 
din Colorado, și care urmează să fie 
publicat în curînd. Deși studiul, 
pentiu întocmirea căruia s-au alocat 
500 000 de dolari de către forțele 
aeriene americane, a fost realizat în 
cel mai strict secret, s-a aflat că au
torii lui nu au găsit dovezi in sen
sul că „obiectele zburătoare neiden
tificate" ar fl vehicule extrateres
tre.

Pe de altă parte, guvernul guyanez, 
care a trimis la fața locului o echipă 
de anchetatori, afirmă că dispune de 
unele informații potrivit cărora Ve
nezuela nu ar fi cu lotul slră:nă 
de rebeliunea de la Lethem. Marto
ri oculari sosiți în capitala țării au 
declarat că au văzut soldați vene- 
zueleni, alături de indienii băștinași, 
luînd parte la rebeliune. (|n distric
tul Rupununi trăiesc aproximativ 
20 000 de indieni). De altfel, Ignacio 
-Iribarren, ministrul afacerilor exter
ne al Venezuelei, a declarat că gu
vernul său va acorda sprijin și pro
tecție refugiaților guyanezi în Ve
nezuela.

La Georgetown s-au mai primit 
informații potrivit cărora persoanele 
care au fugit în direcția graniței 
braziliene au fost bine tratate de 
soldațil brazilieni, care le-an oferit 
adăpost și hrană, după eaie i-a con
dus înapoi la frontiera guvaneză. 
Se anunță, de asemenea, că gene
ralul Dacosta Neves, comandantul 
trupelor braziliene de fronlieiă a so
sit la granița cu Guyana.

-----•-----

Furt senzațional 
la Ducnos Aircs

BUENOS AIRES 8 (Agerpres). — 
Patru indivizi înarmați au pătruns 
marți seara intr-o bancă din Bue
nos Aires și și-au însușit 70 de mi
lioane de pesos, săvîrșind unul din 
cele mai mari furturi din istoria 
Argentinei. Autorii furtului au sur
prins șapte funcționari ai băncii în 
momentul in care aceștia se pregă
teau de plecare și i-au obligai să 
deschidă safe-urile. 

vint al armatei israeliene, forțele 
iordaniene au deschis marți foc de 
artilerie și mortierc asupra pozițiilor 
israeliene. Trupele israeliene au ri
postat. Purtătorul de cuvint a adău
gat că podul Damya de peste rîul 
Iordan a fost avariat în urma unei 
acțiuni de sabotaj iordaniană.

★

NEW YORK 8 (Agerpres). — Se
cretarul general al O.N.U., U Thant, 
a continuat marți întrevederile con
sacrate situației din Orientul Apro
piat. El s-a înlitnit cu președintele 
Consiliului de Securitate, Max Ja- 
kobson (Finlanda), și cu reprezen
tantul permanent al U.R.S.S. la 
O.N.U., Iakov Malik. Nu au fost 
dezvăluite amănunte asupra acestor 
întilniri.

® 
® 
® 
® 
® 
® 
® 
®

© NEW YORK. — Greva docherilor din porturile de pe 
coasta estică a Statelor Unite continuă de aproape trei săp- 
lămîni, fără să existe perspectiva încetării el Intr-un viitor 
apropiat. Negocierile privind reglementarea acestui conflict 
de muncă au fost aminate sine die. In urma grevei, în por
turile de pe coasta estică sînt imobilizate 250 de nave.

Potrivii ziarului „New York Times”, președintele S.U.A., 
J yndon Johnson, a declarat că „țara nu va tolera o grevă 
îndelungată a docherilor”. La rindul său, guvernatorul sta
lului New York, Nelson Rockefeller, intenționează să exercite 
presiuni asupra greviștilor prin prezentarea în Adunarea le
gislativă a statului a unei legi antigreviste.

• WASHINGTON. — Lawrence 
O'Brien, președintele Comitetului di
rector național al Partidului demo
crat din S.U.A., și-a prezentat marți 
demisia, invocînd motive personale. 
O'Brien a organizat campaniile elec
torale ale președinților John Ken
nedy și Lyndon Johnson, precum și 
a vicepreședintelui Hubert Humphrey, 
după ce-1 sprijinise mai înainte pe 
defunctul senator Robert Kennedy.

Demisia lui' O'Brien va intra în 
vigoare la 1-1 ianuarie, cînd urmea
ză să fie ales un nou președinte al 
Comitetului director. național al Par
tidului democrat. Intr-o scrisoare a- 
dresată vicepreședintelui Humphrey, 
el a precizat că a hotărît să ac
cepte o „perspectivă strălucită" în 
afacerile particulare. In cercurile a- 
propiate conducerii Partidului demo
crat se crede însă că O'Brien ar in
tenționa să-și prezinte - candidatura 
ia alegerile din 1970 pentru postul 
de guvernator al statului Massachu
setts. ’

• LAfVALETTA. — Un avion de 
tip „Canberra" al forțelor aeriene 
britanice j s-a prăbușit marți în flă
cări în timp ce încerca să aterizeze 
pe aerojîortul Luqa din Malta. Cei 
doi membri ai echipajului au pierit.

r
GERURI NEOBIȘNUITE 

LA TAȘKENT
TAȘKENT. - In „fierbintele" Taș- 

kent, așa. cum este numită de obi
cei capitala Uzbekistanului, mercu
rul termometiului a coborî! la mi
nus 26 de grade, temperatură nemai- 
întîlnită pe aceste locuri de 90 de 
ani. Aceste geruri se mențin la 
Tașkent de II zile.

@ NEW YORK. — La sediul Na
țiunilor Unită' a început semnarea 
convenției cu privire la neprescrie- 
rea crimelor de război și a crimelor 
împotriva umanității.

Documentul,'' adoptat de cea de-a 
23-a sesiune ci Adunării Generale a 
O.N.U., stabilește, de asemenea, că, 
pedepsirea acgstor acte reprezintă un 
factor important pentru prevenirea 
crimelor, apărarea drepturilor- omului 
și libertăților sale fundamentale.

O ALTĂ SINUCIDERE LA BONN
BONN. — J/n. funcționar din Mi

nisterul Afacerilor. Externe al R.F.G., 
Hanș Hajisqlgtfinn, în vîrstă de 41 
ani, ș-a ^sinugjs marți după-amiază 
aruneîndu-se înaintea- unui tren în 
apropiere de Bonn. Un purtător de 
cuvint al Ministerului Afacerilor 

Externe a declarat că Hanselmann 
urmase, începînd din octombrie anul 
trecut, un tratament într-o clinică 
de psihiatrie. Hanselmann a făcut 
parte din reprezentanța vest-germa- 
nă la GȘprgtftbwn (Guyana). Agen
ția Franie Presse prebizează că o 
anumită surpriză a provocat cu cî- 
teva săptămini in urmă la Bonn co
municarea că un număr de aproxi
mativ 20 de funcționari din Ministe
rul Afacerilor Externe, surmenați 
sau deprimați, urmează tratamente 
de p.sihiătrie. ( Este cea de-a doua 
sinucidere de -ja începutul anului a 
unui funcționar superior vest-ger
man.
_____

fruaglnea unul crater de pe 
Lună, văzut din cabina spa
țială „Apollo-8”.

încheierea lucrărilor 
conferinței roorozenianlilor 

organizațiilor do tinerel 
din unele tari africane

DAR ES SALAAM 8 (Agerpres). — 
La Dar es Salaam șl-a încheiat lu
crările conferința reprezentanților or
ganizațiilor do tineret dintr-o serie 
de țări africane afiliate la Mișcarea 
panafrlcană a tineretului.

In calitate de observatori, au par
ticipat și reprezentanți ai Frontului 
Național de Eliberare din Vietnamul 
de sud, ai mișcărilor naționale de e- 
liberare din Rhodesia, Republica 
Sud-Afrioană și Africa de sud-vesl.

Conferința a adoptat programul de 
ajutorare a luptătorilor pentru eli
berarea teritoriilor africane care se 
mai află sub jugul colonial. După 
oum a declarat un purtător de cu
vint al Mișcării panafricane a tine
retului, programul are drept scop 
activizarea luptei organizațiilor de 
tineret de pe continentul negru in 
vederea obținerii eliberării depline 
a Africii de sub colonialism.

© CAIRO. — Un aulobuz al ser
viciilor de transport in comun din 
Cairo s-a prăbușit marii după-amia- 
ză in Nil, in cartierul Ghezirah din 
capitala Egiptului. Șoferul care a 
sărit din aulobuz, salvindu-și viala, 
a declarat că a vrut să evite o cioc
nire cu un automobil, dar autobuzul 
a lovit un copac și a căzut in fluviu. 
Din surse oficiale s-a anunța! că. a- 
proximaliv 50 de persoane au pieii: 
în urma acestui accident.

@ STOCKHOLM. — Autoritățile 
suedeze au acordat marți azil poli
tic altor șase militari americani, care 
au dezertai din unitățile lor, refu- 
zind să lupte în Vietnam.

Numărul militarilor americani care 
au cerut azil politic in Suedia a a- 
juns în prezent Ia 155.

® ANKARA. — Reîerindu-se la 
discuțiile pentru normalizarea situa
ției din Cipru, ministrul aiacerilor 
externe al Turciei, Ihsan Sabri Ca- 
glayangil, a declarat că „adoptarea 
principiului autonomiei locale pentru 
comunitatea turcă de pe insulă, în 
cadrul unui stat unitar și indepen
dent, constituie în prezent un pas 
încurajator în direcția bunei desfă
șurări a negocierilor intercipriote. 
Dar — a adăugat el — importante 
divergențe continuă să se manifeste 
între cele două comunități cu pri
vire la aplicarea și Interpretarea a- 
cestui principiu și ele trebuie să 
fie rezolvate intr-un spirit realist".

MEDICAMENT ANTICANCER
WASHINGTON. — Dr. Hilton 

Levy Lloyd Law și dr. .Alan Rabson 
de la „Institutul național de boii 
infecțioase" și respectiv „Institutul 
cancerului" din S.U.A. au descoperit 
un nou medicament, care stagnează 
dezvoltarea tumorilor canceroase 
constatate Ia animale și în unele 
cazuri provoacă chiar dispariția lor 
totală. Medicamentul, denumit „Pcly 
Imc" a fost experimental cu succes, 
și medicii speră ca el să poată fi 
utilizat și la oameni. In această di
recție continuă cercetările pentru a 
se stabili dozele ce urmează a fi 
administrate fără pericol;

Un nou val de
ROMA 8 — Corespondentul Ager

pres, Giorgio Pastore, transmite: 
Miercuri au fost declarate în Italia 
greve de protest împotriva „zonelor 
de salarizare" practicate în între
prinderile particulare. (Potrivit aces
tui sistem, salariile diferă, la muncii 
egală, în nordul industrializat șl in 
sudul rămas în urmă din punct de 
vedere economic). Grevele, spriji
nite în mod unitar de cele trei mari 
centrale sindicale italiene — C.G.l.L., 
C.I.S.I . și U.l.L. — vor continua și 
în zilele următoare, pînă la sfirșitul 
lunii Ianuarie, revendicînd îmbună
tățirea salariilor, lichidarea șoma
jului și acordarea de drepturi sin
dicale oamenilor muncii din fabrici, 
Miercuri au declarat grevă lucrătorii 
din industria chimică la Livorno, 
Gorizia, Monfalcone, Siracusa șl 
Cagliari, iar în zilele următoare ac
țiunile revendicative se vor extinde 
Ia Savona, Alessandria, Măntova, 
Modena și in alte orașe. In aceste 
regiuni, numărul total al greviștilor 
va fi de 500 000.

PROCESUL ASASINULUI 
LUI ROBERT KENNEDY

LOS ANGELES. — Prima ședință 
a procesului lui Sirhan B. Sirhan, 
acuzat de asasinarea senatorului Ro
bert Kennedy la 5 iunie 1968, caro 
a început marți la Los Angeles, a 
fost marcată de o manevră a apără
rii in vederea obținerii amînăriî dez
baterilor. Cei trei avocați ai lui Sir
han, Russel Parson, Grant Cooper șl 
Emile Zola Berman, care primiseră 
permisiunea de a prezenta în acest 
sens cereri președintelui tribuna
lului din Los Angeles, au fost pri
miți de judecătorul Herbert Walker 
timp de o oră și jumătate în biroul 
acestuia.

La reluarea ședinței publice s-a 
aflat că apărătorii Iui Sirhan s-au 
străduit să-l convingă pe magistrat 
să amine cu 30 de zile descinderea 
procesului, dar cererea lor a fost 
respinsă.

© UMUAHIA. - Guvernul bia- 
frez a dat publicității o declarație 
în care cere înscrierea pe ordinea 
de zi a reuniunii primilor miniștri 
din țările membre ale Common- 
wealth-ului, deschisă marți la Lon
dra, a problemei situației din Nige
ria. Declarația respinge argumentul, 
prezentat de unele țări membre, pri
vind așa-numitul amestec în trebu
rile interne al Nigeriei pe care e- 
ventuala dezbatere a conflictului ar 
reprezenta-o. „Orice caz do violare 
a drepturilor omului și păcii în- 
lr-unul din statele membre, se sub 
liniază, necesită discutarea lui de 
către oamenii do stal ai țărilor Com- 
monwealth-ului".

• CIUDAD DE PANAMA. — Hră- 
nindu-se numai cu carne crudă de 
pește, patru marinari panamezi au 
reușit să supraviețuiască timp de 17 
zile într-o barcă de salvare care a 
plutit in derivă în Oceanul Pacific. 
Cei patru oameni, care au sosit la 
Balboa, abandonaseră nava lor la 14 
decembrie în timpul unei furtuni 
extrem de puternice. Ei au fost sal
vați 17 zile mai tîrziu, la aproxima
tiv 700 km de Balboa de un cargo- 
bot vest-german.

© LONDRA. — Prețul aurului a 
crescut spectaculos la piața liberă 
din Londra, atingînd cota de 42,45 
dolari uncia, cel mai ridicat preț 
din ultimele opt luni. Cercurile de 
afaceri din capitala Marii Britanii 
au arătat că creșterea înregistrată 
miercuri se datorește, probabil, ri
dicării procentului dobînziloi per
cepute de băncile din Statele Unite 
și speculațiilor în legătură cu posi
bila revenire a Republicii Sud-Afri- 
cane in comerțul mondial cu aur.

greve în Italia
Acțiunile sindicale ale oamenilor 

muncii italieni desfășurate in anul 
1908 au dus la obținerea primelor 
succese prin semnarea contractelor 
între sindicale și reprezentanți în
treprinderilor industriale d' 'Lit, 
prozentînd desființarea „zonelor de 
salarizare".

Ședința 
Prezidiului 

C.C. al P.C. 
din 

Cehoslovacia
PRAGA 8 (Agerpres). — După 

cum relatează agenția C.T.K., la 
Praga a avut loc o ședință a Pre
zidiului C.C. al P.C. din Cehoslova
cia.

Ținind seama de poziția Biroului 
pentru conducerea activității de 
partid in regiunile cehe și a Comi
tetului Central al P.C. din Slovacia, 
Prezidiul a ajuns la concluzia unani
mă de a recomanda Comitetului 
Central al Partidului ca acesta să 
propună Comitetului Centra] -il 
Frontului Național ca funcția de pre
ședinte al Adunării Federale să fie 
atribuită prof. Peter Colotka, ca re
prezentant al poporului slovac. Pînă 
în prezent, Colotka a ocupat postul 
de vicepreședinte al Guvernului fe
deral. Prezidiul a reafirmat că Jo
sef Smrkovski va continua să fac > 
parte din conducerea superioară rie 
partid. Totodată, Prezidiul a hotărit 
să recomande Comitetului Central 
ca J. Smrkovski să fie propus can
didat pentru postul de președinte t' 
Camerei Populare și de vicepreșe
dinte al Adunării Federale. S-a bă
lării, de asemenea, ca deputat il 
Consiliului Național slovac, Delib r 
Hanes, să fie propus drept candid u 
din partea P.C.G. la funcția de p»e_- 
ședinte al Camerei Naționalităților

★
PRAGA 8 (Agerpres). — In cadrul 

primei sesiuni a Consiliului National 
Ceh, care s-a deschis la 8 ianuarie 
la Praga, prezidiul consiliului a de
semnat guvernul Republicii Socialis
te Celie. Președinte al guvernului 
a fost numit Stanislav Razi, iar An
tonin Cervinka și Ladislav Adameo 
— vicepreședinți.

Incertitudini
Numirea de către noul președinte 

ales al Statelor Unite, Richard Nix- 
On, a viitorului șei al delegației 
americane la convorbirile de la Pa
ris în problema vietnameză, in per
soana iui Henry Cabot Lodge, vine 
sâ confirme părerea experlilor d 
pînă ia instalarea noii Administrații 
americane (20 ianuarie) negocierile 
din capitala Franjel nu vor depăși 
cadrul problemelor procedurale Re- 
cunoscind calitățile diplomatice a'e 
lui Cabot Lodge și Hind apreciat ca 
un cunoscător al problemei vietna
meze, opinia publică americană aș
teaptă ca declarațiile noului preșe

dinte — „vom depăși era confruntă
rilor tiecind in aceea a marilor ne
gocieri" — să se transforme in rea
litate. Opiniile legate de desemna
rea lui Lodge ca șei ai viitoarei 
delegații americane sini împărțite 
Unii comentatori au primit cu scep
ticism această știre, pornind de la 
premisa că, Hind in două rînduri 
ambasadorul S.U.A. la Saigom Ci- 
bot Lodge v a încerca sâ sprijine 
punctele de vedere ale actualul u 
regim din Vietnamul de sud. Alt ii 
văd in el „partizanul unei regle
mentări politice", avind in vedere 
faptul că el „nu crede intr-o -soiu- 
fionare militară a conflictului ‘.

Ținind cont de părerile exprimate 
de principalul consilier al Dreșe- 
dintelui ales, Henry Kissinger, po
trivit cărora orice negociere pentru 
reglementarea problemei \ felname e 
trebuie să aibă in mod obligator nț 
ca interlocutor și Frontul National de 
Eliberare, sini speranțe că acluaiut 
impas al convorbirilor de la Paris 
— provocat de atitudinea delegației 
regimului de la Saigon — va li de
pășit, subliniază unii comentatori 
politici.

Se așteptă ca după instalarea ii"if 
Administrații la Washington să în
ceapă la Paris discutarea proble
melor de fond. Desigur, opinia pu
blică din întreaga lume speră că. 
aceste discuții vor li duse in con
formitate cu necesitatea de a se 
pune capăt războiului din Vietnam, 
pentru pace și stabilitate in Asia de 
sud-esl și sâ se acorde poporului 
vietnamez posibilitatea de a dispune 
liber de soarta sa.

G. N.
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