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tootă vremea nefavorabilă, salariații I.F. Petroșani au ob- 
prima decadă a lui Ianuarie rezultate bune. Planul a fost 
la sortimentele j bușteni gater rășinoase cu 60 mc, bușteni

Delimitarea 
circumscripțiilor 

electorale
loi. 1; care au luat parte membrele 
Consilluini Național, președintele co
mitetelor 'udețene ale femeilor, re
prezentanți ai unor organizații de 
masâ șl obștești, al unor instituții 
de stat.

La lucrările plenarei a participat 
tovarășul Virgll Trofin, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. a) P.C.R.

Plenara a dezbătut sarcinile ce re
țin comitelelor și comisiilor femei
lor în mobilizarea maselor de femei 
de la orașe și sale la îndeplinirea 
și depășirea prevederilor Planului de 
Stal pe anul 1969.

In cadrul lucrărilor au luat cuvin- 
tul .Alico Săvulescu, Elena Grigoriu, 
Dobrița Dima, Eleonora Nllcă, Aure
lia Dănilă, Maria Călană, Olga Pop, 
Magdalena Fîlipaș, Elena Livezeanu, 
Fîisabeta Maszorvak, Elena Crișan,

Mărculescu, Aneta Spornic, Elena 
Jeanrenaud. Beatrice Godlnescu. pre
cum șt Larisa Munteanu, secretar al 
Consiliului Central al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor, Ion Radu, direc
tor general în Ministerul Invățămin- 
tulul, și Ștefan Birsan, din partea 
Centroc^,

Relevtnd rezultatele obținute in 
primii trei ani ai cincinalului în ridi
carea pe o treaptă superioară a în
tregii vieți economice șl social-cul- 
turale a țării, tovarășa Suzana Gâ- 
dea, președinta Consiliului Național 
al Femeilor, în referatul prezentat 
ca și participantele la discuții, au 
subliniat atmosfera de entuziasm cu 
care femeile din țara noastră — 
muncitoare, țărance, intelectuale, 
casnice —, indiferent de naționali
tate, participă și în acest an la în
făptuirea programului de dezvoltare

re lansate de conferințele 
rațiilor Județene de partid, de consi
liile populare, angajindu-se să nu-și 
precupețească eforturile pentru a con- 
tribul activ, împreună cu întregul po
por, la realizarea șl depășirea obiec
tivelor pe anul 1969 în vederea în- 
timpinărli celei de-a 25-a aniversări 
a eliberării patriei, precum și a ce
lui de-al X-lea Congres al P.C.R.

Muncitoarele, Inginerele și tehnl- 
cienele s-au angajat să aducă o rod
nică contribuție la utilizarea cîl mai 
rațională a resurselor materiale, îm
bunătățirea calității produselor, creș
terea productivității muncii și redu
cerea costurilor de producție, la în
tărirea disciplinei tehnologice și de 
muncă, îmbunătățirea activității uni
tăților comerciale șl de deservire a 
populației.

Femeile care muncesc in domeniul

organl- comunale 
și municipale
toate localitățile municipiului

al Consl-
Petroșani 
cele 197

DE CANDIDAȚI Al FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE 
ÎN ALEGERILE DE LA 2 MARTIE

Ieri după-amiază, într-o atmosferă 
de însuflețit entuziasm, a avut loc, 
la Casa pionierilor din Petroșani, a- 
dunarea de propunere a candidați- 
lor Frontului Unității Socialiste în 
vederea alegerilor de deputati în con
siliile populare județean și municipal 
care vor avea loc la 2 martie a.c.

Adunarea a fost deschisă de to- 
varașul Lazăr David, prim-secretar al 
Comitetului municipal Petroșani al 
P.C.R. președintele Consiliului mu
nicipal al Frontului Unității Socia
liste care, in cuvîntul său, a relie
fat pe larg însemnătatea evenimen
tului politic de la 2 martie cînd a- 
legă lorii 
•rnelor, 
buni fii 
nati să 
ale tării.
oii. a arătat în cuvîntul său vorbi
torul, cadrele didactice și de spe
cialitate din Valea Jiului au adus 
un aport deosebit în îndeplinirea sar
cinilor ce ne-au revenit în ultimii 
patru ani, preocuplndu-se îndeaproa
pe, ou multă dăruire și cu întreaga 
capacitate profesională, de pregăti
rea oadrelor necesare industriei car
bonifere cu un bogat nivel de cu-

se vor afla din nou în fata 
pentru a-i vota pe cei mai 
ai poporului nostru desem- 
conducă treburile obștești 

Alături de toți oamenii mun-

noștinle tehnice, contribuind astfel 
la creșterea potențialului economic al 
municipiului Petroșani. Astăzi; la-con- 
ducerea treburilor obștești sînt che
mați tot mai multi oameni din di
ferite domenii de activitate, aceasta 
fiind o dovadă vie a înaltului democra
tism promovat de politica înțeleaptă 
a partidului.

In numele Consiliului municipal al 
Frontului Unității Socialiste, tovară
șul Lazăr David a propus apoi ca 
pentru circumscripția electorală ju
dețeană nr. 69 să fie desemnat drept 
candidat al Frontului Unității Socia
liste in vederea alegerilor de depu
tati, tovarășul ARON POPA, rectorul 
Institutului de mine din Petroșani.

Numeroși alegători au luat apoi cu
vîntul. Sustinînd cu căldură propu
nerea făcută, vorbitorii s-au referit 
pe larg la sarcinile ce revin oame
nilor muncii din Valea Jiului în ca
drul programului de dezvoltare mul
tilaterală a municipiului nostru, pen
tru îndeplinirea cărora un aport tot 
mai însemnat revine cadrelor didac
tice ale Institutului de mine din Pe
troșani.

A luat apoi cuvîntul tovarășul A* 
ron Popa. Mulțumind alegătorilor pen

Iru încrederea ce i s-a. acordat, prin 
desemnarea drept candidat în alege
rile -de deputati de la 2 martie, vor
bitorul a asigurat adunarea că nu-și 
va precupeți eforturile pentru a fi 
Ia înălțimea acestei încrederi.

In continuare, adunarea alegăto
rilor a mai desemnat drept candi
dați ai Frontului Unității Socialiste 
pe tovarășii Ciolofan Constantin, pen
tru circumscripția electorală munici
pală nr. 43, Bădău Victor, pentru cir
cumscripția electorală municipală nr. 
44 și Gălătan Filimon, pentru cir
cumscripția electorală municipală 
nr. 45.

ALTE
PROPUNERI

o- 
Șl 
in

vitale neobosită pentru continua spo
rire a producției vegelale șl animale, 
ofecluarea lucrărilor agricole la timp 
șl la un nivel tehnic cit mal ridicat, 
pentru întărirea și dezvoltarea pro
prietății obștești în scopul consoli
dării economice a cooperativelor a- 
grlcole de producție.

Femeile vor răspunde cu și mai 
multă Însuflețire chemărilor la între
cerea patriotică pentru înfrumusețarea 
și buna gospodărire a orașelor șl sa
telor patriei.

In domeniul invățamintului, al 
crolirii sănătății, al culturii, artei 
științei ele își vor mări aportul
ridicarea nivelului calitativ al activi
tății 
tare

In 
zații 
initelele și comisiile femeilor își vor 
intensifica activitatea in vederea dez
voltării conștiinței cetățenești, întă
ririi responsabilității femeii față de 
îndatoririle ei profesionale și sociale, 
fată de rolul ce-1 are in familie, ca 
soție și mamă, ca primă educatoare 
a copiilor. Comitetele și comisiile fe
meilor vor acorda deosebită atenție 
îmbunătățirii activității creșelor, gră
dinițelor și căminelor de copii.

Dînd expresie adeziunii unanime a 
milioanelor de femei din țara noas
tră, față de politica profund realistă 
a partidului, plenara Consiliului Na
tional al Femeilor a asigurat Comi
tetul Central, pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu personal, că femeile din 
țara noastră își vor dărui întreaga 
capacitate de muncă, talentul și pri
ceperea. pentru ca împreună cu toți 
oamenii muncii să îudeplinească șl 
să depășească planul de stat pe a- 
ces! an, pentru dezvoltarea și înflo
rirea continuă a patriei noastre 
cialiste.

In încheierea lucrărilor a luat 
viului tovarășul Virgil Troîin.

cultural-educative și de cerce- 
științifică.
colaborare cu celelalte organi- 
de masă și instituții de stal, co-

In
nostru a fost difuzată publicația nr.
1 a Comitetului Executiv 
liului popular municipal 
prin care se delimitează
circumscripții electorale municipale. 
De asemenea, prin grija comitetelor 
executive ale i 
ale comunelor 
au- fost afișate | 
sînt delimitate c 
torale comunale.

Cetățenii sînt invitați a consulta 
aceste publicații pentru a cunoaște 
circumscripția de care aparțin.

în următoarele zile voi fi difuzate 
publicații privind delimitarea cir-, 
cumscripfiilor electorale orășenești 
și județene.

consiliilor populare 
Aninoasa și Bănită 

publicații prin care 
circumscripțiile elec-

so-

cu-

(Agerpres)

a-

Start în construtiia 
a iotă trei liloniri 

io orașul Vulcan
Pe șantierul din Vulcan 

au început săpăturile la fun
dațiile blocurilor C11, C12
și C13. Cele trei obiective, 
cu cîte patru etaje și 50 a- 
partamente fiecare, au ter
men de predare în trimes
trul I! al acestui an.

Lucrările sînt conduse de 
maistrul Beiea loan.

Viitoare cabană 
la Valea de Pești
în cadrul complexului hi

drotehnic de la Valea de 
Pești se va construi în
cest an o modernă cabană, 
de cca. 200 locuri, care du
pă terminarea lucrărilor șan
tierului va fi pusă 
ziția turiștilor.

Cabana va fi 
de către Grupul
ticre n 2 Petroșani, 
dern dotată, ea va întregi, 
prin amplasarea ei, peisajul 
montan din acest frumos 
colț al municipiului.

la dispo-

Cu:<siru4u 
do șan- 

Mo-

Iulian IORDACHE 
corespondent

Refele electrice 
noi

Autoservire 
și la ăria 
minei Lupeni

electri
cii al- 

devenil

înlocuirea re/elelor 
ce vechi, deteriorate, 
lele noi, moderne a 
o problemă actuală in orașul
Lupeni. Recent, electricienii 
lotului -4 Livezeni, din cadrul 
Secfiei de construclii-montaje 
Deva, au predat noile linii de 
alimentare cu energie electri
că in străzile 9 Mai, Viitoru
lui și Stadionului.

Noile linii, intinse pe stilpi 
de beton, alimentează cu e- 
nergie electrică la tensiune 
de 220 volfi mai multe sule 
de abonați.

Amenajarea modernă a lăm- 
păriel de la mina Lupenl a 
permis ca, începind cu data 
de 13 ianuarie a. c., să se trea
că la folosirea procedeului 
autoservirii muncitorilor cu 
lămpi și măști de autosalvare. 
Prin operativitatea ridicării și 
depunerii acestora la intrarea, 
respectiv ieșirea din schimb, 
se cîștigă minute prețioase ca
re se pol fructifica la locul 
de muncă în tone de cărbune.

T. LUPENEANU
corespondent

Cu 
ținut in 
depășit 
de fag cu 212 mc și cherestea cu 30 mc,

Demn de menționat eile faptul că prin lucrările de deszăpezire 
care s-au efectuat pină acum, s-a creat accesul In toate exploată
rile întreprinderii. Dacă, după cum am fost înștiințați de către con
ducerea întreprinderii, pină la 15 Ianuarie se vor completa și efec
tivele de muncitori planificate. înseamnă că, spre deosebire de alți 
ani, activitatea întreprinderii forestiere Petroșani se va desfășura 
normal încă din prima lună a noului an, acesta fiind încă un pas 
pe drumul rentabilizării tuturor sortimentelor.

De la F.F.A. „Viscoza" Lupeni, aflăm că la mătase artificială 
planul pe prima decada a fost îndeplinit în proporție de 100 la 
sută, iar la sulfură de carbon, față de 32,5 tone plan, s-au reali
zat 33,0 tone.

Nici energeticienii I.E.C. Paroțeni nu s-au lăsat mai prejos. 
34 100 000 KWh produse, înseamnă îndeplinirea Integrală a sarcini
lor de plan in decada întli din această lună. La energie termică, 
față de 3870 Gcal, planificate, s-nu realizat 3877 Gcal. Ca urma
re, indicatorii oroductîei qlobale ai productivității muncii au fost 
depășiți

în ciuda timpului nefavorabil

VAGOANELE C. F. R. NU CONSTITUIE
0 PIEDICA PENTRU REALIZAREA

PLANULUI DE CĂTRE C. C. V. J.
Convorbire cu tovarășul Ion Maier, șeful R.G.M. Petroșani

In cursul zilei de ieri, tempera
tura maximă a aerului a fost de 
plus 4 grade la Petroșani și de plus 
3 grade la Paring. Temperatura mi
nimă a fost de minus 3 grade la Pe
troșani și de minus 2 grade la Pa
ring. Grosimea stratului de zăpadă 
la Petroșani a fost de 30 cm iar la 
Paring de 37 cm.

PENTRU URMĂTOARELE 24 DE 
ORE: Vremea în încălzire ușoară, 
temperatura în creștere. Vor cădea 
precipitații sub formă de ploaie. Vînt 
din sectorul sudic.

Printre .argumentele’ aduse pen
tru a justifica aerealizarea ritmică 
a sarcinilor de plan pe luna ianua
rie de către unele unităll ale 
C.C.V.J. (Vulcan, Petrila, preparafia 
Coroești) s-a invocat si lipsa de 
vagoane C.F.R

Pentru a cunoaște in amănunt si
tuația reală, ne-am deplasat la ser
viciul R.C.M. a) stafiei C.F.R. Pe
troșani unde l-am solicitat tovară
șului Inginer Ion Maier, șeful R.G.M. 
(regulator, circulație, mișcare) cîte- 
va răspunsuri privind această pro
blemă :

la

Care este situația aprovizlo- 
năril C.C.V.J. cu vagoane 
goale față de planul stabilit ?

— Fată de alți ani, consider că 
de data aceasta situația este mult 
îmbunătățită. Pină în prezent
cele trei preparați! - Petrila, Lu
peni și Coroești — planul este de
pășit cu 10 tone, 658 tone și res
pectiv 1 128 tone. Aceasta, bineîn
țeles, ca urmare a unei mai intense 
preocupări din partea noastră pen-

Așa ncafl primit intr a zl 
friguroasa dc larnâ 

SCURTĂ VIZITĂ PRIN CITEVA UNITĂȚI COMERCIALE

tru a acorda tot sprijinul realizării 
planului de cărbune al C.C.V.J.

De data asta, întîmpinăm noi 
gieutăli, deoarece un număr mare 
de vagoane este anulat, coeficien
tul de rulare al acestora fiind ast
fel diminuat. Cîleva exemplu sînt, 
cred, concludente. In zilele de 8, 9 
șl 10 ianuarie, preparafia Lupeni a 
anulat din cauze obiective (înghe
țarea instalațiilor) 46 vagoane, 20 
vagoane și respectiv, 20 vagoane, 
cu un tonaj total de 2 539 tone, 
aceste zile, în stalia Lupeni au 
mas neincărcate peste 100 de 
goane. Același lucru l-a făcut 
preparafia Coroești care în zilele de 
8, 10, II și 12 ianuarie a cerul anu
larea prin proces verbal a unui nu
măr de 148 de vagoane. Mai mult, 
pentru ziua de 12 Coroeștiul a soli
citat un plus de 30 vagoane care 
însă n-au putut fi încărcate. Datori
tă acestor anulări neprevăzute, pes
te 190 de vagoane au rămas neîn
cărcate, așteptând pînă a doua zi.

Deci după cum vedeți, C.F.R.-ul 
st-a făcut datoria, anulările cerute 
de C.C.V.J. pînă în 14 Ianuarie fiind 
de 11 175 tone, dintre care nu pu
ține cu penalizări.

In 
ră
vă

și

1
I

I 
I
I

Ce perspective întrevedeți 
în continuare ?

— Bineînțeles, bune. Adică, să 
fiu mai explicit, am siguranță de
plină că unitățile C.C.V.J. nu vor 
putea să mai acuze lipsa de vagoane 
goale. Vor primi atîtea cît au ne
voie.

După această convorbire, care a 
scos în evidentă faptul că nu lipsa 
de vagoane împiedică realizarea rit
mică a planului, ci deficientele or
ganizatorice care n-au fost încă pe 
deplin înlăturate, ne-am adresat to
varășului I.iviu Pis, șeful biroului

Pe stradă oamenit circulă în 
mare viteză, țcu gulerul pal
tonului ridicat, cu miinile în
fundate în buzunare. In Va
le e una din -zilele friguroase 
de iarnă. Ce-ar fi■, să vedem 
cîtă „căldură" t-găsim dacă tre- 
em pragul cîtorvaJ unități de 

pe arterele principale ale unor 
orașe din Vale ? Am trecut 
deci pragul dumneavoastră și 

primit, cum 
de oatneni 

vizitat intr-o zi fri-

Seara, la ora 21, la fel. Te 
îmbie un local în care trebuie 
să mănînci și dimineața și la 
prînz. și seara cu paltonul pe 
tine ? Ora 10, la plăcintăria 
de vizavi de parc. Dincoace de 
tejghea — lume care așteap
tă. Dincolo — nimeni care să 
servească. Preț de cinci minu
te așteptăm. Apoi ne pierdem 
răbdarea. „Dincolo" se aud 
voci nedeslușite. Nefiind unde 
trebuia să fiți, nu vă munciți 
mintea să aîlați cine v-a „foto
grafiat". Tot nu ne-afi văzut 
Ia față.

14 IANUARIE, ora 15. Ca
bana Cimpu lui Neag. Ne stă- 
pînește o îoame de lup stimu
lată și de aerul tare din lo
curile pe unde am umblat. _A- 
veahi de gînd să potolim foa
mea cu cile două grătare. Ne-a 
ajuns cile unul. Am fost mul
țumiți cînd am scăpat de el. 
Atil era de „zgirci-t". In 
schimb, la plată, ne-a cam „us
turai" buzunarul : aproape 12 
lei o porție de... Toată ama
bilitatea, de altfel recunoscută 
a cabanierului, n-a reușit să 
ne potolească foamea stimu
lată de aerul tare de munte.

Ne-am dus să ne-o potolim în 
altă parte. Ora 16,30, restau
rantul nr. 68 Uricanl; manda
tar Aurel Isal. E și vin fiert, 
e și țuică fiartă, e și mîncare 
servită Intr-o atmosferă plă
cută. E și regretul mandataru
lui Isai : „păcat că plecați așa 
repede și nu stați să serviți 
ceva la noi". Ora 17,15, flo
răria din Lupeni. Bietele flori! 
Să le plîngi de milă. Vînzătoa- 
rea și-a lipit scaunul de sobă 
și croșetează. „Ce doriți ?" — 
ne
ția că florile și florăreasa or 
să înghețe deopotrivă de frig 
și că sărăcuțele flori — rod al 
muncii unor oameni față de 
care avem toată admirația — 
or să se sfîrșească aici, fără 
să ajungă vreodată într-o casă 
de gospodină grijulie. Căci, cu 
aspectul pe care-1 aveau, nu 
îmbiau pe nimeni. Răspunsul 
a fost usturător: „Cui îi tre
buie „cumpără". Ce să-i trebu
iască ? Niște cale 
niene degerate și

(Continuare in pag. a 2-a)DE CANDIDAȚI

Întreabă. Facem observa-

mult cantata

(Conlinuare in pag. a 3-a)

MÂRCUȘTh.

(Continuare in pag. a 3-a)

sau cicla- 
obrăznicia

R. SELEJAN

pe teritoriul
Focșani de

IN PAGINA A IV-A

Declarația premierului francez, Couve de Murville. 
Iarnă capricioasă in Europa.

In Uniunea Sovietică a fost lansată o altă navă cos
mică — „Soiuz 5". avind la bord trei oameni. Coman
danții navelor ,,Soiuz-4,‘ și „Soiuz-5'1 ou început un 
program de cercetări comune.

specialiștii 
Focșani,

Exp’oziî la bordul portavionului nuclear american 
„Enterprise".

în 
o- 
an 
de

de 4—4,5 grade, iar la 
5,5—6 grade.

După cum relatează 
stației seismologlce din
seara zilei de 14 ianuarie, intre 
rele 19,50—20,10, în această zonă 
fost înregistrate cutremure ușoare 
gradul 3.

in Valea Jiului au continuat ieri 
după-amiază, adunările alegătorilor 
pentru propunerea oandidaților Fron
tului Unității Socialiste pentru ale
gerile de deputati în consiliile popu
lare județean, municipal, orășenești 
și comunale. La clubul Constructo
rul din Petroșani alegătorii au de
semnat drept candidați, pentru cir
cumscripția electorală județeană nr. 
70 pe tovarășa Tordk Margareta și, 
pentru circumscripțiile electorale mu
nicipale nr. 46, 47 și 48 pe tovarășii

Ofensiva contra zăpezii.

Foto: E. FRITSCH

iată cum ne-ați 
ați primit sutele 
care v-au 
guroasă dc iarnă.

13 IANUARIE, ora 9 dimi
neața, la atit de 
cafenea de lingă magazinul a- 
limentar cu autoservire din 
Petroșani. „O cafea, vă rugăm !" 
„Ceva mai lirziu, e apa rece 
în aparate, abia reușim să le 
încălzim". Păcal. ne obișnui
sem cu cafea bună și la ore 
matinale aici. Ora 9,15, res
taurantul Carpați. Ne așezăm la 
masă, ne dăm jos paltoanele. 
Ospălarele zîmbesc cu subîn
țeles. Peste 5 minute am înțe
les de ce: am fost nevoiți să 
ne luăm înapoi paltoanele. Os- 
păiarele servesc, apoi se adu
nă iarăși clotcă

O, brad
frumos!...

...Zvîrrr..,buf I După ce a 
descris o traiectorie care ar 
stîrni Invidia chiar și unui pa- 
rașulist — campion al probe
lor de sărituri la punct fix 
— obiectul zburător a tre
cut vîjîind prin fața ferestrei 
și, ajuns în contact cu solul, 
a scos parcă un geamăt în
fundat. Bradul, frumosul, îm
podobitul, falnicul brad, bucu
ria noastră noantea

Cutremure de pamînt înregistrate 
tării noastre

In ziua de 15 ianuarie, la ora 10,45, 
la București a avut loc un cutremur 
cu epicentrul în regiunea Vrancea, 
la o adîncime în scoarță de aproxi
mativ 120—140 km. Potrivit datelor 
comunicate de secția de seismologie, 
a Centrului de cercetări geofizice al 
Academiei, in Capitală, cutremurul 
a avut o intensitate inacroseismică (Agerpres)

Anul nou, după ce a adunat în 
jurul său copii, cadouri, cin- 
lcce și veselie a devenit, pe 
neașteptate un obiect de pri
sos. A devenit un obiect de 
care — linii dintre noi — înțe
leg să se descotorosească ca 
de o rușine. Adică nu așa fru
mos și cinstit după cum a fost 
adus, pe ușa de Intrare cl... a- 
runcat de la etajul 6 sau 10 
și dacă se poate atunci cînd 
nu ne vede nimeni. In jurul 
blocurilor turn din Petroșani 
(și nu numai aici !) pot fi vă
zute numeroase exemple ale 
acestui original mod al unor 
locatari de a-și face curățenie 
prin apartament. O adevărată 
pepinieră a răsărit in ci te va 
liopfi. Brazii, unii infipți cu 
virilii in zăpadă, alții îrinfi de 
la mijloc își deplîhg jalnica 
soartă în rare au ajuns, ca
tapultați de la cine slie al ci- 
lelea etaj.

E adevărat că sărbătorile au 
trecui, că bradul a devenii de 
prisos.

Dar nici chiar așa...
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CUM SINT CREATE PREMISELE Caracteristica

REALIZĂRII RITMICE Șl LA T0H „startului" în 1969
la mina Petrila

INDICATORII A PLANULUI
Sarcinile de olon pe anul 1969 sînt cunoscute. Pre

gătirile pentru îndeplinirea lor in mod ritmic au fost 
efectuate, in bund parte, încă In trimestrul IV al anului 

trecut La exploatările miniere o atenție deosebită a fost 
acordată lucrârilo» de pregătire pentru crearea liniei de 

(ronț Io volumul placului de extracție. In același timp, 

s-au făcui ultimele finisări ale unot noi procese tehno
logice aflate anul trecut in experimentare. Fiecare uni

tate economică din Valea Jiului, fiecare sector, fiecare 
formație de lucru a început activitatea în noul an - on 
hotărîtor al cincinalului — cu dorința de a abține cit 

mai multe succese.
Ir pagina de față vom relata preocupările unor 

unități economice pentru asigurarea realizării planului 

pe anul 1969, problemele majore care le stau în fotă.

PE ANUL 1969 ?
Ancheta noastră

• La minele Lonea, Petrila, Dîlja
• Preparația Coroești
• Grupul 2 construcții

La preparația Coroești

îmbunătățiri ale procesului tehnologic 
menite să asigure creșterea 

conacilâtllor He producție

lat normal 0—10 mm se impune e- 
lecutarca tuturor inodifirărilor pre
văzute în proiectul de adaptare a 
fluxului tehnologic la necesitățile 
valorificării cărbunelui.

ÎNTREBARE : 
marajul in anul 
puleli spune ?

Despre
1969 ce ne

de-

*

Preparatorii de la Corcești au 
încheiat anul 1968 cu un bilanț 
puțin satisfăcător. Nerealiza- 
rea planului sortimental a a- 
fectal și ceilalți indicatori e- 
conomici. în special prețul do 
cost și. respectiv, beneficiul, 
deși acesta din urmă se cal
culează numai la nivel de 
GC.V.J. In aceeași ordine de 
idei trebuie amintit și faptul 
că preparația n-a lucrat la ca
pacitatea proiectată, utilajele 
funcțtonind mult sub posibili
tăți. Activitatea anului 1969 nu 
mai poate să urmeze aceeași 
curbă sinusoidală. Planul de 
producție trebuie realizat rit
mic și la toți indicatorii. Pen
tru a cunoaște pregătirile fă
cute în acest scop la prepara
ta Coroești precum si perspec
tivele 
ne-am 
irebări
VÎLCEA, inginerul șef al pre- 
parației, Ia care dînsul ne-a 
răspuns cu multă amabilitate.

ÎNTREBARE: Care sfnt per
spectivele creșterii 
instala/iilor, pentru 
realizării ritmice 
pe anul fn curr 9

capacității 
asigurarea 

a planul"'

de condu-

zute în proiectul instalatei, fapt 
ce va duce la ridicarea debitului pe 
fiecare linie la 300 tone/oră.

îndeplinirii 
adresat cu 
tovarășului

sarcinilor, 
cîteva în- 
NICOLAE

RĂSPUNS . Colectiv ui 
cere al preparațici a făcut o analiză 
a posibilităților de realizare a sar
cinilor de plan pe 1969, în cadrul 
căieia au fost stabilite măsurile ne
cesare pentru creșterea capacității 
de prelucrare față de indicii obținuți 
în 1968. Astfel, față de 21,48 ore 
funclionare/zi medie realizată în 
1968, in acest an este prevăzut a se 
obține la cele două linii, 27,00 ore func
ționare/», cu o creștere trimestrială do 
la 23,30 ore în trimestrul I, la 29,45 
ore în trimestrul IV, fapt ce va asi
gura creșterea cantității medii de 
cărbune spălat zilnic de la 5 654 tone 
în 1968, la 6 950 tone în acest an.

De menționai faptul că începind 
din trimestrul UI sînt necesare 27,30 
ore de functionare/zi, adică circa 14 
ore pe fiecare linie, ceea ce cores
punde duratei de funcționare prevă-

ÎNTREBARE: 
realizarea 
tal?

RASPl : 
comparativ cu 
trate pîna în

Cum vedeli 
planului sorlimen-

L-’.n culc uleie făcute 
realizările îniegis- 

prezent, rezultă că 
realizarea sorturilor special 10 mm, 
spălat normal 0—80 mm și 10—80 
mm nu comportă probleme deose
bite, îndeplinirea lor fiind asigurată. 
Insă pentru realizarea sortului spă-

RĂSPUNS: Pină acum treburile 
n-au mers prea birje. Lipsa de va
goane și de destinație ne-au produs 
încurcături. 'De asemenea, avem 
multe staționări datorită faptului că 
U.R.U.M.P. a înlîrziat cu livrarea 
unor piese de schimb pentru trans
port -r. ele de la special și mixte. 
Jntîmplnăm greutăți și din cauza 
transportului, cele trei locomotive 
de care dispunem în prezent, fiind 
insuficiente (o locomotivă se află 
în reparație la Simeria). Dar, cu 
toate greutățile, avem convingerea 
că planul pe luna ianuarie se va 
realiza.

Interviu consemnat de 
ing. R. SELEJAN

Un deziderat esențial pentru mina Dilja
CREAREA LINIEI DE FRONT CARE
SA ACOPERE PRODUCȚIA ACTU
ALĂ SI PE CEA DE PERSPECTIVĂ

După părerea factorilor direct in
teresați pe care i-am consultat, 
Îndeplinirea sarcinilor de plan pe 
primul trimestru al anului 1969 la 
mina Dîlja nu ar ridica probleme 
prea dificile de rezolvat Nici o clipă 
însă nu trebuie să se piardă din 
vedere faptul că volumul sporit al 
producției de cărbune din lunile ime
diat următoare nu se va putea rea
liza fără o execuție corespunzătoare 
a pregătirilor in cadrul noii linii de 
front prevăzute (straiele 5. blocul IV, 
7 — blocul VI și 13 — blocurile III 
și VI). Intensificării lucrărilor de 
deschidere in adincime a orizontului 
400 e necesar să i se acorde o aten
ție deosebită, mai ales dacă se tine 
seama de condițiile vitrege de zăcă- 
■lint (Lectonizări accentuate, ape a- 
biindr-nte, efilări de strat etc_.J.

Am ținui să arătăm de la început 
r* est deziderat esențial — asigurarea 
liniei de front în perspectivă — de
oarece toate declarațiile culese, pe 
care le vom dezvălui in continuare, 
nu fac decît să le confirme, să le 
întărească prin reliefarea unor mă
suri luate, subordonate aceluiași tel.

Iată ce ne-a spus Kovaci Emeric, 
inginerul șef a] exploatării: Din
primele zile ale acestui an eforturile 
colectivului nostru s-au concentrat 
spre măsurile necesare pentru înca
drarea intr-un program de lucru 
norma! a tuturor abatajelor în func
țiune. S-a căutat să se aducă îmbu
nătățiri radkale aprovizionării fron
turilor de lucru cu materialele nece
sare, infiinlîndu-se în acest scop trei 
echipe speciale, cu sarcini riguros 
precizate. Se urmărește îndeplinirea 
cu strictețe a comenzilor de materiale 
pentru fiecare schimb. revizuirea 
monografii Iot de armare pentru aba
taje, impusă de stocul mere de lemn 
verde- umed, rare există ît> depozit 
la ora actuală.

O problemă acută care se cere 
soluționară e aceea « asecărilor. a 
drenării apelor din lucrările vechi; 
altfel, activitatea noastră de produc
ție va cunoaște aceleași neajunsuri 
ca și pînă acum .

La întrebarea Ce măsuri, cu ter
men imediat de aplicare, au fost lua
te pentru recuperarea minusurilor" 
•rîrem de frervente și de proporții 
Îd Tealizarra jr.ij;r,r ne cărbune 
planificate' — am 
reia precizări din 
Iot de răspundere

primit următoa- 
parlea factori

al sectoarelor:

„Am căutat să atacăm toate pregă
tirile din preliminar. începem să dăm 
importanța cuvenită întreținerii lu
crărilor miniere. Formarea recentă a 
două echipe de întreținere e cea mai 
bună dovadă. (Cum a fost posibil să 
nu ființeze nici o echipă de între
ținere pină în prezenl ? — N.R.). Am 
prevăzut o analiză minuțioasă a e- 
feclivelor în regie pentru ca even
tualele disponibilități să fie canali
zate spre locurile productive". (Ing. 
Cruceru loan, șeful sectorului 1).

„Tindem către o pregătire la timp, 
conformă cu cerințele, a noilor felii. 
După modificările structurale operate 
în organizarea sectorului, s-a defini
tivat plasarea în cadrul brigăzilor, 
preconizindu-se ca în întreg trimes
trul să se lucreze cu formalii bine 
stabilite, omogene fără schimbările 
interminabile de la un loc de muncă 
la altul a oamenilor.

Pe fiecare miner trebuie să-l preo
cupe năzuințele . colectivului unde 
muncește, să lupte din răsputeri pen
tru ca brigada din care face parte 
să-și îndeplinească întocmai și la 
timp sarcinile ce-i revin. Căutăm să 
intercalăm pe proaspeții angajați in 
mod cit mai uniform Intre Simenii 
vechi, priceput!, cu ani de experien
ță in muncă, pentru un cît mai ra
pid proces de integrare. Am fonnal 
o brigadă nouă la pregătiri. In altă 
ordine de idei, e necesaT să se pro
ducă cît mai curind posibil o acti
vare a transportului și o organizare 
mai judicioasă a aprovizionării, în 
primul rînd cu material lemnos.

Referitor le amplificarea liniei de 
front, ne axăm foițele pe pregătirea 
straiului 5, între orizonturile 535 și 
578. Deocamdată, capacitatea de pro
ducție satisface. Restanța actuală de 
cărbune, o vom recupera în scurt 
timp'. (Tehnician Csorlk Ștefan, ad
junct șef sector II).

Amintim că minusurile înregistrate 
in prima decadă « anului, nu sînt 
deloc de ignorat -. 1 089 tone (secto
rul I), respectiv, 554 tone (sectorul 
II). Iată, prin urmare, că anul 1969 
se conturează ca un an în care co- 
IpoUvu] minei Dilja trebuie să se mo
bilizeze cu toată energia și convin
gerea, să-și pună In valoare întreaga 
competență șl dăruire pentru ca. în 
siîrflt, rezultatele eforturilor sale să 
i'e pe măsura posibilităților de care , 
'spune șl Ja nivelul cerințelor.

T M

Urgentarea 
deschiderii

noilor orizonturi
Ultimele luni ale anului 1968 au 

însemnat pentru mina Petrila o pe
rioadă de mobilizare susținută a tu
turor forțelor în vederea creării ce
lor mai bune condiții pentru nsigu- 
raioa îndeplinirii sarcinilor de pro
ducție sporite pe 1969.

Asigurarea rezervelor printr-o li
nie de front corespunzătoare, omo
genizarea tuturor brigăzilor, folosirea 
din plin a timpului de lucru, sînt 
c •'alele principale pe rare s-a 
axai și continuă să se concentreze 
eforturile colectivului do muncă al 
exploatării.

In legătură cu măsurile întreprin
se de conducerea minei pentru asi
gurarea realizării ritmice a sarcini
lor de plan încă din primele zile 
ale anului curent, S1MOTA DIMI- 
TR1E, inginerul șef al exploatării, 
ne-a relatat: „în ultimul timp s-a 
insistat cu precădere asupra reali
zării integrale a planului de pregă
tiri. Deschiderea orizontului 14 A 
fblocurile 1 și 2), punerea la punct 
a pregătirilor în cadrul orizonturilor 
12 A și 14 au stat în centrul aten
ției noastre. S-a impus o organizare 
mai judicioasă a activității la «bă
laiele frontale prin respectarea, în 
primul tînd, a ciclurilor planificate. 
Forța de muncă disponibilă e nece
sar să fie mai bine repartizată. Cău
tăm să întărim unele brigăzi și să 
formăm altele noi. In altă ordine de 
ide’, menționez că ne-am asigurat 
un stoc suficient de material lem
nos pentru această lamă".

Primul cu care stăm de vorbă la 
seci mre este ing. SCI-IRETER CAROL, 
șeful sectorului de investiții: ..Preocu
pările noastre s-au concentrat pe a- 
provizionarea corespunzătoare a fron-

Ing. ANIȚESCU NICO- 
sectorului II: „Pregăli- 

realizarea ritmică a.pla- 
efecluat conform prell- 

linia de .ronț asigurin- 
subțiri. A- 

, finiș' 
a susține» 

care nu a satisfăcut

l urilor și asigur ciree bunei funcțio
nări a mașinilor de încărcat. încă 
din primele zile ale noului an, am 
căutat să obținem viteze optime de 
avansare a lucrărilor, și, evident, 
ne-am îngrijit de respectarea întoc
mai a prezenței la lucru".

A urmat 
LAE, șeful 
rile pentru 
nulut s-au 
minerului,
du-se mai ales în straiele 
nul trecut am avut un „finiș* slab., 
înlocuirea pe stratul 13 a susținerii 
GHH — caro nu a satisfăcut - cu 
stilpi hidraulici GS 3-2 m a creat u- 
nele dificultăți de acomodare pentru 
întreg efectivul. Am căutat să omo
genizăm, să întărim potențialul bri
găzilor, să le completăm cu oameni 
corespunzători ca număT șl ciliRca- 
rc. Deși la ora actuală avem un 
minus de 13 oameni, sperăm că, 
in decadele următoare din ianuarie 
și în continuare, vom realiza planul 
ritmic*.

Ing. SLFICI GHEORGHE, de la 
sectorul I, este mai reținut în des
tăinuiri : „S-a avut în vedere o 
grijă deosebită pentru asigurarea li
niei de front necesare și calificarea 
cadrelor". îi dorim însă ca în recu
perarea rămînerllor în urmă din a- 
ceste zile și In realizarea ritmică în 
viitor, a planului de cărbune să nu 
albă nici o., reținere.

Tocmai ieșit din mină, ing. ZA
MORA DUMITRU, adjunctul șefului 
sectorului V, ne declară : „Conti
nuăm executarea pregătirilor pentru 
stratul 4 în vederea exploatării pa
nourilor E șl D șl a stratelor 12 șl 
13, în limitele orizontului 14 A. Am

luat măsuri pentru © plasare cit mal 
adecvală a O«i»«*nilor în abatejclotic 
pe șiretul 4, unde randementeh- obți
nute sînt miri. Se lucra neapărat 
cu doi muncitori '•» fiecare treaptă*.

mTi de -lei tul' luat în 
acest an, ing. PĂCURAR ARGIIIR, 
șeful sectorului IV, se trată totuși 
încrezător în posibilitățile colectivu
lui sau de u sc redresa, de n realiza 
îndatoririle I- olan în mod ritmic, la 
nivelul noilor 'Xigcnțe. .Aid tins 
spre aducerea la același nivel o a- 
batajului cameră 15 vosț . u abatajul 
frontal oxislrni 16—17 • ®st, lungind 
astfel linie- dc front |H> direcție cu 
încă 80 m ivind In arest fel posi
bilitatea -5 ’naintăm ru două fron
tale simultan S-n pus la punct pro
gramul pentru red" < hiderea -ibato- 
jului 18 vest, fnrhis din '■auza fo
cului. Pentru punerea în concordan
ță a lucrărilor de pregătire ru <■ le 
de exploatare -au format brigăzi 
-tnbih', omogene, specializai' are 
să pontă obține viteze ‘■uperioare dc 
avansare. Slntem In Inllrzierc u 
pregătirea orizontului Interior 12 
A. Cu '‘forturi mari, prin mobilizarea 
întregului potential ''ontam '.olușl 
pe sLrăpiiaigerea !«. Cop < uoulul 
orizont.

Și, In sfîrșit, luăm contact cu șe
ful sectorului III, TFNCZLER STE
FAN- Am ’ iat in i-"' 1 pr< i-il ro
a liniei de front pentru realizarea 
capacităților dc producție cerul»- pe 
SC' ! ’.a f;r.'It.rjlr. 6. 8 si 13
vest trecem la alic felii și alocarea 
ne solicită forțe sporite si multă i- 
•enție. Trebuie să accelerăm extra
gere/- i-- abatajul 11 vest care a ră
mas , urmă față .de fronturile ve
cine. Și pentru aceasta am plasat

« ’-rigad;'. rjijJ bi 
Ne-am despărtii 

noștri convinși

HIH-'i"
de interlocutorii 

■ă destinul produc
ției minei De anul 1969 se află in 
mîini bune și sigure. Cu o condiție 
însă: Să sc. dinamizeze potențialul 
întregului colectiv al minei, să se 
manifeste din partea conducerii mi
nei, a organelor și orga ni za Iii’or de 
partid o preocupare din ce In ce mal 
însuflețită, mai mobilizatoare, pentru 
îndeplinirea exemplară a tuturor in
dicatorilor de plan pe anul curent

Traian MULLER

Vagoanele C. F. R. 
nu constituie 

o piedică
(Urmare din paq. 1)

PELICULA NEGATIVA
Pe cînd

recepția ?
Imaginea fotografică de alături re

dă un Interior spațios, mărginit de 
pereți întregi de sticlă, prin care se 
revarsă, abundent, lumina. Slntem în 
atelierul mecanic din noua incintă a 
minei Uricani. Termenul de punere 
în funcțiune a acestui obiectiv (Iunie 
1968) a trecut de mult... Cu toate 
acestea, recepția nu se poate face. 
Nu sînt executate toate lucrările pre
văzute în documentația tehnică. Mi
na Uricani îl așteaptă (numai ea știe 
crua I). E cazul să 1 se Încerce, cu 
■lifta insistență, răbdarea ?

Dar

transport al GGV.J. care, printre 
altele, ne-a relatat următoarele j 
„Greutăți mari întîmpjnăm cu va
goanele noastre care încă n-au un 
coeficient de rulaj corespunzător 
cerințelor. In această ordine de idei 
aș vrea să amintesc despre faptul 
că I.E.C. Paroșeni este mult rămasă 
în urmă față de plan cu recepția 
cărbunelui, din care cauză multe 
vagoane stau imobilizate*. Despre 
nemulțumiri la adresa C.F.R. nici o 
vr-hă. Deci, nu C.F.R.-ul este vino-

(HOTÂRIREA CONFERINȚEI MUNI
CIPALE DE PARTID - PETROȘANI)

.,Grupul II de șantiere al T.J.C.H. va preda 1 2t5 
apartamente planificate șl celelalte obiective soclal-cul- 
lurale pină Ia 1 decembrie 1969, șl va executa și preda 
peste prevederile planului un număr de 70 aparta
mente".

„despofmolirea ‘ ?
La ora actuală, centrala termică din cadrul a- 

celeiași incinte ar trebui să furnizeze căldura tre
buincioasă noilor clădiri ridicate (atelierul meca
nic, grupul social-administraliv...). Din păcate, 
constructorul (T.C.M.M.-ul) ne furnizează... pro
misiuni. ( 
schimb se 
re. (Priviți

Degeaba
Ce-ar fi 

niscaiva penalizări ?

O perspectivă clară nu se vede. In 
? văd... cazanele împotmoli te" la intra- 

folografia alăturată).
a încercat ninsoarea să le acopere... 
să se încerce o... „despotmolire" cu

LA MINA LOVEA

t-'-. ''' WIF'?-
- -y- - .

a Mm

Există suficiente forte pentru 
recuperarea rămînerii în urmă
j urnă Lalea saptăminii trecute,La

Exploatarea minieră Lonea cumula
se un minus de 1945 tone cărbune 
îa producția extrasă. Toate 
cinci sectoare productive ale 
aveau minusuri cuprinse între 
700 tone. Asta în condițiile 
loate colectivele, inclusiv < 
minei Lonea, aveau datoria să de* 
buteze in noul an cu sarcinile rea
lizate in mod ritmic, din primele 
zile ale anului.

Am adresat unor factori de con
ducere ai exploatării întrebarea : 

Care sini cauzele rămînerii In 
urmă și ce măsuri sînt preconizate 
pentru a se asigura Îndeplinirea sar
cinilor de plan ? In răspunsuri a re
venit cu insistență motivarea că în 

acest an au 
salariați. Și

prima zi de lucru din 
lipsit nemotivat multi 
acum, răspunsurile: 

ING. MÎRLQGEANU 
sectorului II: „Pe 
tul că avem linir- 

; suficientă, la jumătate 
începe să producă un

cele 
minei 

> 60 Si 
cînd 

cel al

JOAN, 
lingă 

d" 
a luni

Sînt 
deca- 
o de-

AU-

șelul 
fap- 

front . e

susținut cu stilpi hidraulici, 
astfel perspective ca sfirșitul 
dei a Ii-a să ne găsească cu 
pășire frumoasă*.

Șeiul exploatării. Inginerul
REL BRlNDUȘ. vădit afectat dc eșe
cul din primele rinei zile dc lucru : 
„Eram lncredintalh cei din colecti
vul de conducere al exploatării, că 
în condițiile în care transportul se 
desfășoară normal, (aprovizionarea 
cu material lemnos este corespunză
toare) Iar linca de front este sufi
cientă sarcinile de plan .vor fi rea
lizate. Adevărul este că va trebui 
să depunem încă multă străduință 
pentru introducerea unei discipline 
ferme, să dovedim intransigență fată 
de cei care nu respectă timpul a- 
fpctot lucrului sau lipsesc fără mo
tiv. Și ca să răspund Ia întrebare: 
am convingerea că In decada a H-fl 
mina va reveni la pion".

Fi’nd de față la discuția cu șeful 
l’.ri:. erreiarul comitetului de

partid al minei, tov. CCH.DA AN- 
URII u linul să completeze „Dcs-

pre ceea ce trebuie făcut pe linie 
mai

cu 
cu
91 

i de 
politică pe care o 

zile 
Im- 
sub

de partid pentru a reface cit i 
grabnic handicapul am discutat 
secretarii organizațiilor de bază, 
comuniștii care conduc brigăzi 
schimburi. Activitatea comitetului 
partid, munca 
vom desfășura în următoarele 
va avea ca obiectiv principal 
bunătătirea stării disciplinare 
toate aspectele*.

★

Pină ieri dimineață, minusul a 
scăzut doar cu cîteva zeci de tone. 
Ceea ce 1n-eamnă că în activitatea 
minei Lonea au începui să se facă 
simțite si alte neajunsuri decît in
disciplina... lată de ce considerăm 
că a venit ■ mpul ca întregul colec
tiv al mine <, se mob’li.’> ze cu 
toată serio •'i-a, <5 pornească ho- 
lărit la re- uperaiea Intr-un termen 
scurt a rămiiv r i în in mă.

Francibv \ ETRO

Constructorii de obiective social- 
culturale au încheiat anul 1968 cu 
un brlanț de realizări satisfăcător. In 
această privință merită menționat fap
tul că planul la apartamente predate 
a fost realizat la mijlocul lunii de
cembrie — dîndu-se în folosință, 
peste sarcinile planificate, 51 aparta
mente. Totodată s-au executat fini
saje exterioare la toate blocurile ră
mase restante din anii trecuți, s-au 
construit noi centrale și puncte ter
mice și, intr-un timp record, liceul 
cu 20 săli de clasă din Vulcan. S-au 
realiEat rețele do canalizare, aduc- 
tiuni de apă, străzi și alei ele. In 
aceeași perioadă, datorită organizării 
mai bune a muncii, producția valo
rică pe salariat a crescut cu cca. 
6 000 lei, s-au realizat economii la 
prețul de cost, iar unele utilaje ca 
macarale-lurn și raacarale-fere&stră 
nu fost mai din plin utilizate.

Pornind do la aceste realizări ab
ținute în 1963, constructorii de pe 
șantierele Grupului II au luat mă
suri pentru a obține în noul an de 
muncă succese mai mari docil cele 
de pînă acum. Pentru acest an. sar
cina de plan !a apartamente pre
date este de 1 215 apartamente — 
ou 217 apartamente mai mult docil 
anul trecut. De asemenea, construc
torii trebuie să predea complexul 
comercial Vulcan, creșa și grădinița 
de copii Petroșani, o școală cu 8 
săli de clasă și silozul do lequme- 
fructe de I 000 tone capacitate — 
R.VNI .ii, depozitul de mobilă — 
P< tr^'-ani, 16 900 mp -'.i 'zi și pavaje, 
2 6 Lm rețol ' ca na li. are și alte o- 
hircTve. Realizarea unui asemenea 
volum de lucrări, cere din partea 
r onsliuc lori lor asemenea măguri teh- 
niro-orjaniza lorice oare să coordo-

inpuue ca înlăturarea defi
cientelor în producție și îmbunătă
țirea transportului intern a cărbune
lui — de la exploatări la preparațil 
— să fie rezolvate cu maximum de 
operativitate, astfel ca pretextul 
„nu avem vagoane goale* să nu 
mai poată fi invocat în justificarea 
nelndeplinirii ritmice a planului pro
ducției de cărbune.

neze eforturile colectivului riecăruJ 
șantier, să determine folosirea cît 
mal deplină a rezervelor interne.

In anul acesta, constructorii 3u 
posibilități să obțină importante rea
lizări, dacă vor reuși o mai bună 
organizare a activității in tranzitcle 
de 
grele 
dacă 
tatea 
care 
rale, 
toare), iar în transportul auto ma
șinile vor fi întotdeauna încărcate 
la capacitatea nominală și se vot 
evita transporturile încrucișate de ma
teriale între șantiere O rezervă in
ternă însemnată o constituie utiliza
rea mai completă a temeiului de timp, 
lichidarea numărului apreciabil de 
absențe nemotivate învoiri. întreru
peri in muncă ce diminuează cu 5—6 
la sută timpul normal de lucru

Predarea In termenele stabilite a 
celor 21 de blocuri cuprinzind 1 ’15 
apartamente, a celor 70 apartamente 
în plus, a celorlalte obiective social- 
culturale necesită • «arloasă mobi
lizare a tuturor forțelor de pe șan
tiere Constructorii a . ■ -roate pînă 
acum multe premise, pentru realiza
rea ou succes a sarcinilor de p’an. 
Este necesar însă ca — foln ; , i <|jn ’•i-'n 
posibilitățile interne <ă ia toate 
măsurile indicate de Conferința mu
nicipală de partid, penhu ca sarci
nile do plan și angajamentele să fie 
realizate întocmai.

Es'.e o datorie de 
«Irur'.ori-r Grupului 
acesta să-și realizeze 
crărl șl predări in folosință in cit 
mai bune condițiuni.

materiale, mecanizînd operațiile 
de descărcare a vagoanelor, 
vor folosi mai intens capaci- 
utUajelor și mecanismelor cu 
sînt dotate șantierele (rnaca- 
tractoare. buldozere excava-

cinste a eon
ii ca șl anul 
planul de lu-

M.
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STEAGUL RO$U

ALTE PROPUNERI 
DE CANDIDAȚI
(Urmare din pag. I)

Mabel Viorel. Marinas Draqos și 
Petru.

in orașul Lupe ni In adunările dc 
propuneri caro au avut loc. intr-o 
atmosferă do profund entuziasm le 
r'nbul minier, la Școala generals nr. 
4, in sala de feMixilftti a exploatării 
miniere și la S> >• »l;i generală nr. 2, 
alegătorii au desemnat drept candi
dați ai Frontului Unității Socialiste 
pentru alegerile de deputat! de la 2 
maitio. pe următorii tovarăși: Len- 
ghel losil pentru circumscripția elcr- 
loialâ județeană nr 104 Furdul 
Gheorghe, Bilahorca Ana. Ardelean 
Victor si Ardei Dumitru, pentru <ir- 
c :;ptîUe electorale municipale 
nr. ’50. 158 159 și 147. precum șl 
P1 1 B’dea Ecaterina. Szacsko 
Ellsabela, Meiuș Emilian. Bilahorca 
Ana, Tatulici Adrian. Adrian Victor, 
Chertes Ana si Florea Maria, pentru 
circumscripțiile electorale orășenești 
nr. 9, 10. 25, '•6, 27. 28. 3 și, res
pectiv, 4.

La Vulcan, adunările alegătorilor 
au cunoscut, de asemenea, animația 
specifică întrunirilor pentru desem
narea candidalilor Frontului Unității 
Socialiste. în vederea viitoarelor a- 
Tegeri. La I.E.C. Paroșeni s-a desfă
șurat adunarea alegătorilor care au 
desemnat drept candidați pe tovară
șii Chetroiu Aurel pentru circum
scripția electorală județeană nr. 90, 
Lăsat Ioan și Albescu Dumitru pen
ii» circumscripțiile electorale muni
cipale nr. 109 și 120. precum și pe 
tovarășii Rebreanu Alexandru, Ișvan 
Ntcolae, Martina Florea. Plic Alexan
dru și Bendea Righi, pentru circum
scripțiile electorale orășenești nr. 1, 
2, 3. 24 șl 25.

La clubul muncitoresc din Lonea 
— orașul Petrila — alegătorii întru
nit! în adunarea de propunere au 
desemnat drept candidați pentru cir
cumscripția electorală județeană nr. 
82 pe tovarășa Demeter Natalia, pon- 
Itu circumscripțiile electorale muni
cipale nr. 83 ș| 84 pe tovarășii La
katos Terezia și Șink Marin, iar pen
tru circumscripțiile electorale orășe
nești nr. 51. 52 53 și 54 pe tovarășii

Nlmară lllnca, Chioreanu lacob, Mo
lan Teodora și Cnlda Andrei. In stila 
de conferințe a Scolii generale nr. 
5 din Petrila. au mai fost desem
nați drept -andx»ll. tovarășul Laig 
Stanislav, pentru circumscripția 'loc 
torală municipală nr. 08 si circum
scripția electorală orășenească nr. 
22. șl tovarășul Cocor Dan, pentru 
circumscripția electorală orășenească 
nr. 21.

Adunarea alegătorilor care a avut 
loc In sala cinematografului din Uri- 
cenl. a desemnat drept candidați pe 
tovAtășif Teodorescu Constantin, pen
tru circumscripția electorală muni
cipală nr. 187 și circumscripția elec
torală orășenească nr. 9, precum și 
pe tovarășii Barbu Gheorghe, Coro- 
ban Mircea, Danclu Fiona si Dan 
Vaier pentru circumscripțiile electo
rale orășenești nr. 6, 7. 8 și 10, Tot 
la Uricanl a mai fost desemnat to- 
varășul Tomșa Olto drept candidat 
pentru circumscripția electorală oră
șenească nr. 5.

La căminul cultural din Iscroni — 
comuna Aninoasa. alegătorii întru
nit! în adunarea de propunere a 
candidalilor Frontului Unității Socia
liste în vcderea âlegerii dcputaților 
în consiliile populare, au desemnat 
drept candidat pe tovarășul Hcrr Du
mitru, pentru circumscripția electorală 
județeană nr. 89. în aceeași adunare 
precum și în adunările care au mai 
avut loc în circumscripții, au fost 
desemnați drept candidați în vede
rea viitoarelor alegeri tovarășii Bar
na Marla, peitfru circumscripția e- 
lectorală municipală nr. 99. Mih Ște
fan. Krakovschi A., Chindea Petru. 
Jurca Octavian, Bulea Dumitru. Băn- 
dlă Minodora și Maier Cornel pen
tru circumscripțiile electorale comu
nale nr. 1. 2, 3, 4. 44. 45 și. res
pectiv, 46.

Alegătorii comunei Bănită și-au 
desemnat de asemenea candidatii. In 
adunările de propuneri care au a- 
vut loc în circumscripții au fost de
semnați drept candidați tovarășii 
Jltea Petru. Vladislav Sofia șl Stoica 
Petru, pentru circumscripțiile electo
rale comunale nr. 6, 7 și 8.

Așa ne-ați primit într-o zi 
friguroasă de iarnă

(Urmare din pag l)

xinzătoarei? Curioasă fiind să 
știe „cu cine are de-a face", 
i-am satisfăcut curiozitatea. Cu
rioși să știm „cu cine nu vrem 
să mai avem de-a face", am 
aflat cu promptitudine că „sini 
soția revizorului Sultan*. Mă 
rog, mare om trebuie să fie 
domn’ revizor In I.G.C. Petro
șani dacă soția dînsulul, Ilin- 
ca Sultan, crede că el o va 
apăra de toate neplăcerile pe 
care i le poate cauza un astfel 
de mod de a-ți face datoria.

Ora... nu. nu-i nevoie aici 
de nici o oră. Am fi vrut să 
trecem și pragul magazinului 
alimentar din cartierul Ștefan 
din Lupenl. Nu mai era ne
voie. Magazinul se afla 1n a- 
ceeași situație pe care f-o cu
noaștem de ani de zile: iarna 
mărfurile proaspete sînt o ra
ritate pe aici. Mașinile nu ur
că sau nu vor șoferii să urce, 
iar Consiliul popular al ora
șului Lupeni nu face nimic ca 
dramul pină tn acest cartier 
să devină accesibil pe timp de 
iarnă.

Ora 17,15, cofetăria „Tranda
firul" din Vulcan. Indiferenta 
celor două vînzătoare. Iuliana 
Kelemen și Ana Torok, devine 
obrăznicie atunci cind obser
vațiile noastre despre atitudi
nea lor le sînt făcute cunos
cute. După o astfel de primire 
orice prăjitură iți rămine ca un 
nod in gft.

Peste 10 minute, la maga
zinul alimentar nr. 44, gestio
nar Iuliana Dănilă. Am intrat 
ca să vedem și mai-mai că nu 
ne-ar fi lăsat inima să nu 
cumpărăm. Așa da !

N-am vinat greșeli. V-am a- 
răiat doar cum ne-ați primit 
Ia o oră oarecare a unei zile 
oarecare. V-am arătat, de fapt, 
cum stnteți. Surprinderea unor 
clișee negative nu ne-o 
fi permițind să tragem 
concluzii definitorii pentru 
munca dumneavoastră. Dar nici 
clientul nu vă pășește pragnl 
în flecare zi. Așa că, rămine 
cu impresia pe care și-a iă- 
cut-o cînd a părăsit pragul 
dumneavoastră intr-o zi oare
care, la o oră oarecare.

S-au scurs apronpr trei luni de la 
adunările și conferințele organizații
lor do parii I pentru darea de seamă 
și alegeri. Pe baza dezbaterilor fruc
tuoase e «u avut loc cu arest prilej, 
a propunerilor făcute de comuniști, 
adunările si conferințele de partid 
au stabilit pentru noile organe alese 
sarcini multiple — cuprinse în pla
nurile de măsuri elaborate - in ve
derea sporitii rolului conducător șl 
educator al organizațiilor de partid. 
In perioada ce a urmat adunărilor 
șl conferințelor do partid, a crescut 
forța și capacitatea de influionlare 
a comuniștilor în mijlocul colective
lor 'liilc do partid și-au
oriental eforturile spre direcțiile 
majore ale activității economice și 
politico-educative. Totuși criteriul 
primordial după care se apreciază 
eficienta adunărilor și conferințelor 
de partid 11 constituie traducerea în 
viată a 'lotărîiilor adoptate, a pro
punerilor omuniștllor.

In co stadiu se află măsurile ela
borate do adunările de alegeri alo 
organizațiilor do partid, curo sînt 
sprijinite noile comitete și birouri 
ale organizațiilor de partid pentru a 
transforma prevederile planurilor do 
măsuri în realități concrete?

La această întrebare am căutat 
răspuns zilele trecute în rîndul orga
nizațiilor de partid de la mina Lupenl. 
Acțiunea ce a urmat adunărilor de 
alegeri a fost instruirea membrilor 
noilor organe alese.

S-a cerut noilor organe să studi
eze cu răspundere prevederile pla
nului de măsuri și să stabilească 
sarcini concrete membrilor lor In 
legătură cu înfăptuirea acestora. 
Pentru înfăptuirea diferitelor preve
deri s-au stabilit sarcini concrete 
și unoi membri de partid. De altfel, 
In vederea întăririi muncii politice 
în rîndul colectivelor sectoarelor, 
schimburilor, comuniștii au fost re
partizați în mod judicios în formații
le de lucru, la toate locurile de 
muncă-cheie. De asemenea, organi
zațiile de partid au inițiat acțiuni 
concrete în sprijinul realizării pre
vederilor din planurile de măsuri 
referitoare la îndeplinirea Titmică a 
sarcinilor de plan precum și la întă
rirea vieții de partid.

La sectorul V, bunăoară, comitetul 
de partid, împreună cu conducerea 
sectorului, a organizat o consultare

largă cu toll factorii de 
din sector In legătură 
< are au determinat ca î
(Ulă sectorul să nu deslăj oare o 
activitate mulțumitoare, ptmim șl
cu măsurile ce se impun pentru a 
asigura realizarea ritmică a sarci
nilor de plan sporite din noul an 
chiar de la începutul anului. in 
urma propunerilor ce s-nu făcut cu

VI AT A
DE

PARTID
acest prilej, s-au întreprins măsuri 
concrete în întărirea asistenței teh
nice in toate schimburile, mai ales 
la abatajul 3 ost unde s-au semnalat 
diferite deficiente, peplru imbunălă- 
llrea întreținerii utilajelor, folosirea 
judicioasă a efectivelor ele. Aseme
nea Intervenții prompte și eficiente 
pentru redresarea activității de pro
ducție a întreprins șl organizația de 
partid din sectorul III.

O altă sarcină de răspundere sta
bilită de adunările de alegeri pentru 
noile organe se referă la îmbunătă
țirea muncii politice în vederea în
tăririi disciplinei. O cerință1 ce s-a 
ridicat în legătură cu înfăptuirea 
acestei prevederi cohstă in îmbi
narea măsurilor administrative apli
cate de conducerile tehnice cu o 
susținută muncă politico-eHucalivă. 
Pe această linie, într-o seamă de 
sectoare s-au făcut progrese. Bună
oară inginerul șef-adjunct Meiuș 
Emilian, șefii de sectoare Goanlă 
Vasile, llinca loan, Mocuță Aurel, 
Ciungan Ioan informează și cer cu 
regularitate sprijinul organizațiilor 
de partid în soluționarea diferitelor 
probleme ale activității productive. 
Mai puțin se face acest lucru de 
către Inginerii Modoi Gheorghe, 
Stoicol Victor, Căruhtu loan, nea
juns fată de care nici secretarii de 
partid ca Bunea Nicblae, Blondea 
Petru, Petrie Carol, Letean Petru, 
Costca Aurel, Iacob Teodor șl alții

nu-șl Impun poziția, nu se consultă 
rec iproc, așteaptă < a pentru re/ol- 
\ arca diferiteloi sarcini s« intervină 
comitetul de partid pe mină.

Un nil domeniu al vieții de partid 
In care adunările de alegeri a pre
văzut sarcini multiple noilor organe 
li constituie întărirea rîndiirllor or
ganizațiilor de partid. In acest sens 
membrii comitetului de partid pc 
mină rtn ajutat îndeosebi organiza
țiile de bază nr. XII A. B, C, III A, 
IV C și altele.

Concomitent cu înfăptuirea hotfl- 
ilrllor adunărilor generale de ale
geri. organizațiile de partid au avut 
in atenție șl propunerile făcute de 
comuniști cu acest prilej. Propunerile 
an fost studiate, centralizate si tn- 
credlnlale spre rezolvare unor cadre 
do răspundere. Comitetul do partid 
și-a propus ca stadiul îndeplinirii 
propunerilor făcute în adunările de 
alegeri precum șl a celor ce se vor 
face cu ocazia adunării salarialilor 
să fie analizat într-o plenară la 
Sflrșitul acestui trimestru.

— Alit măsurile preconizate cit ți 
propunerile făcute de comuniști se 
înfăptuiesc cu succes, ne-a declarat 
tov. Raczek loan, secretarul comi
tetului de partid pe exploatare. 
Sînt însă probleme care nu mai 
depind de noi, ne depășesc compe
tenta și privesc organele de resort 
ale C.C.V.J. Mă refer îndeosebi la 
neajunsurile existente în aprovizi
onarea cu piesele necesare pentru 
no ’ dotări, cu haine de protecție 
pentru muncitorii care lucrează în 
curent de aer precum și la solutiona
rea unor probleme sociale, cum ar fi 
lărgirea băii minerilor. Sînt probleme 
a căror soluționare se tărăgănează 
de mult timp.

Intr-adevăr, pentru a da viată 
multiplelor măsuri preconizate în 
adunările de alegeri, a propunerilor 
făcute cu ocazia dezbaterilor ce au 
avut lor cu acest prilej, este nevoie 
șl de sprijinul organelor competente. 
Ceea ce e hotărîlor însă în vederea 
ridicării pe o treaptă superioară a 
întregii vicii de partid Ia această 
mare unitate minieră din bazin ră- 
mîne în continuare dezvoltarea stră
daniei și inițiativei noilor organe 
alese pentru soluționarea măsurilor 
și propunerilor, pentru materializarea 
lor deplină.

I. D.

In holul unuia 

dintre căminele stu

dențești ale I.M.P.

O punere la cn- 

renl cu tematica 

seminarului viitor 

poate fi făcută, In 

grabă, șl «fel.

„Stilul" 1 rinei
Hojda Irina din Lonea, sir. 

Eurdești nr. 175. lemeie singu
ra, căuta un .suflet care s-o 
înțeleagă’. Și ii căuta printre 
muncitorii forestieri. Poate 
pentru că aceștia sini mal 
gravi, mai meditativi și stră
bătuți de nostalgii indicibile, 
poate pentru altceva... Ce lă- 
cea, ce dregea, nu se știe, 
dar era in mijlocul lor. Șl 
bea cot la cot cu ei. Un pa
har, două... Timpul se scur
gea pe neslmfite. numărătoa
rea paharelor era cu neputin
ță de linul. Ochii se împăien
jeneau, capul atirna neputin
cios pe umeri șl universul 
parcă se tot clătina. Și omul 
cu paharul era cuprins de-o 
jale infinită. Ce putea exprima 
mai Udei starea lui sulleteas- 
câ după cine știe cile pahare 
și păhărele ? Un clntec, nu
mai un clntec... Și împreună 
cu Irina, care participa din 
țoală inima la jalea lui, înce
peau... Dintr-un colt se revăr
sau bljblieli melodice. Irina 
cu gura clnta, cu mintea gln- 
dea febril și cu mina lucra... 
Buzunarele erau cotrobăite mi
nuțios și alternativ ..Aici 
nu-1 nimic... nici aici... Unde 
l-o 11 pus ? Ah, da, In celă
lalt, l-a viril acolo și apoi l-a 
pipăit de vreo două ori...’. Dar 
acum nu mai poate. Și clrda 
Irlna parcă mai cu loc după

ce-l lua banii omului ameții 
de băutură. Și, după clleva 
spasme melodice. prietenul 
de-o seară adormea... Irina, 
dinlr-o dală inseninală. se 
cam ducea Asta era stilul el.

Ce o împingea să ture ? Era 
pentru prima dată ? tn 1967 a 
fost condamnată lot pentru 
lurl. La 13 noiembrie 1968 a 
lost condamnată la un an in- 
chisoare corectională, cu sus
pendarea pedepsei. pentru 
birtul unui ceas. Nu s-a In- 
vâjal minte. N-a trecui nici o 
săplăminâ și a lural Iar. La 
16 noiembrie 1968, vlrlndu-șl 
mina in buzunarul altuia a 
luat trei sulare. I se va plăti 
sicur strădania.

T. SPATARU

Cu ton!
După ce-a fost numită ges

tionară la magazinul de lele- 
x Izoare nr. 28 din Petroșani, 
cd Boldog Elena au inceput 
să se petreacă lucruri suspec
te. In timp ce verifica un a- 
parat, simțea cum îi cresc de
getele de la mîini. Miinile i 
se lungeau văzind cu ocbli. 
Ajunseseră așa de lungi. îneît 
cotrobăiau prin toate unghe
rele după bani. Cum flecare 
leu era cuprins In gestiune, 
Elena n-avea cum să pună ceva 
„deoparte". „Ei asta-i ! Las' pe 
mine ! — șl-a zis. Am să mo

dific sumele în așa fel Incit 
să iasă... fără fon, așa cum a- 
pare uneori Imaginea pe mi
cul ecran”. A delapidat sume 
frumușele de bani pe care a 
încercat să le ..recupereze” 
prin falsuri. A „lucrat" cit se 
poale de tacit. Totuși a ieșit 
cu... fon. Comerciantei Boldog 
Elena i-a fost citită sentința 
de condamnare cu glas fare

Ghinionul 
lui... 13?!

Condncerea I.G.L. s-a sesizat 
că și atunci cînd centralele 
termice funcționează din plin, 
In unele locuințe caloriferele 
sînt reci. Pentru dezlegarea a- 
cesîel „enigme" au început 
cercetările pe teren. In seara 
zilei de 6 Ianuarie a. c. Iov. 
Paravan Ion, de la întreprin
derea de gospodărie locativi, 
a bătut la ușa apartamentului 
nr. 13 (blocul nr. 2, strada 
Viitorului — Petroșani). Gazda, 
Stuparu Constantin, a deschis. 
Enigma a fost astfel dezlegată. 
La calorifer era sudat un in
genios robinet cu ștuț. prin 
care, în funcție de necesități 
ori capricii, locatarii de la a- 
partamenlul 13 puteau goli In
stalația de apă raîdă cit ai 
lire... bale.

Sfuparii Constantin zice că 
nu stle nimic de Invenția din 
bale, dă vina pe fostul loca
tar, Drâgușin Dumitru. Un Iu- 
cro e cert. Dacă unele calori
fere sini reci, aceasta se da
tore te șl locatarilor Infractori. 
II prex'enlm să se lase de ..me
serie". Nu de alta, dar ar pu
tea să iasă intr-adevăr cu ghl-

nlon. Chiar dacă nu locuiesc 
la apartamentul 13.

P. BREBEN

Tinerească
O bunicuță, așa cunț sini 

toate bunicuțele, cu părul alb. 
alb ca zăpada, cu ochii plini 
de duioșie și calzi de bu
nătate, a intrai prin mai mul
te magazine din Lupeni. .A ți
nui cu toi dinadinsul să alea
gă cu miinile ei daruri pentru 
copii care sînt acum oameni 
căsătoriți la casele lor, pentru 
nepofei. încărcată ca o albi
nă a pornit spre casă. Ghețu
șul de pe trotuare o tăcea să 
pășească cu grijă. Ajunsă în 
centrul orașului Lupeni a alu
necat Intre șinele de ca
le lerală ce duc spre 
mină. In căzătură s-a ales cu 
o luxalie. Din cauza durerii 
n-a mai pulul lace un singur 
pas. De bătrinică s-au apro
piat doi tineri. După ce l-au 
luat bagajele, au ajulat-o să 
(iftinqă la autobuz. Tinerii s-au 
Infeles ca unul din ei s-o 
conducă pină acasă Avea 
doar neapărată nevoie de a- 
juior și nu puteau s-o lase 
singură.

Mișcată de atitudinea plină 
de respect lată de vlrsta-i 
înaintată, bunlcufa le-a mul
țumii cu lacrimi In ochi. Ges
tul este cu atil mai umani
tar cu cit cei doi tineri nici 
nu o cunoșteau pe bâlrinică. 
Și illndcă autorii acestei lapte 
demne de landă merită să 
he cunoscu/i. iată și numele 
lor: Bratu Gheorghe și Pir- 
\ ui Marian.

D. C.
după o <(h ondență de la 

Ceteun SIMION
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PROGRAMUL 1: 5,05 — 6,00 Pro
gram muzical de dimineață ; 6,05— 
9,3' Muzică și actualități (§■ Știri 
© Radiojurnal @ Agenda pio
nierilor @ Sport © Suma
rul presei Matineu muzical.
I.a microfon, melodia preferată; 9,30 
Ateneu r 10,00 Corul liceului do 
muzică nr. 1 din București,- 10,10 
Curs de limba spaniolă; 10,30 Mu
zică populară; 11,05 Cînlece de Va
sile Popovicl i 11,15 Peisaje muzica
le,- 11,45 Sfatul medicului; 12,00 
Muzică ușoară ; 12,20 Cronica lite
rară ,- 12,30 întîlnirc cu melodia
populară și interpretul preferat;
13.10 Avanpremieră cotidiană; 13,20 
Soliști și orchestre de muzică ușoa
ră,- 14,10 Dumbrava minunată (emi
siune pentru copil); 14,20 Concertul 
zilei,- 15,05 Piese distractive de es
tradă,- 15,15 Țării inima și versul 
Montaj de poezie contemporană ro
mânească ; 15,30 Lexicon muzical al 
inteiprelilor români -, 16,00 Radiojur
nal. Sport. Buletin meteorologic
16.10 Zilele folclorului bihorean,-
16.30 Piese instrumentale ; 17,00 Ciu
lă Nat King Cole.- 17,15 Pentru pa
trie.- 17,45 Două melodii, doi Inter
pret!,- 17.50 Tribuna radio; 18,05
Muzică populară și ușoara,- 18,3( 
Gazeta radio,- 19,00 O melodie pp a- 
dre-a dumneavoastră; 19,20 Sport
19.30 Rapsozi populari,- 10,50 Frumoș 
oști București — muzică ușoară .- 
2005 Ce.lit-rar,- 20.25 Muzi
că ușoară; 21,05 Atențiune, părinți; 
21,25 Cînlece îndrăgite,- 22,00 Radio

Bucurie țl nesi

guranță la primit 

pași prin lăpadl. 

Folo :

A. Hax-lrneiwni

SCRISORI DI LA CIFIORI
Așteptăm o rezolvare 

favorabilă
In cartierul 8 Martie din orașul 

Petrila totul e nou. Blocuri cu apar
tamente confortabile, complex co
mercial, cu tot felul de unilăli de 
desfacere, ateliere cooperatiste de 
deservire a populației, ■ abinet me
dical pentru consultații și multe 
altele. Există însă un neajuns. Dacă 
ai un copil bolnav și medicul de 
circumscripție îți prescrie un trata
ment ce nu se poate face la domi
ciliu trebuie să mergi tocmai Ia 
policlinica din centrul orașului. 
Indiferent cu ce mijloace, se face 
deplasarea cu un copii bolnav e 
dificilă. Oare la cabinetul medical 
din cartierul nostru nu s-ar putea 
face șl tratamentele prescrise? Ar 
fi spre folosul părinților șl copiilor.

Tot pentru cazuri de urgentă ar 
fi ^necesară șl instalarea unui tele
fon public în cartier. Sînt două 
doleanțe la care așteptăm o rezol
vare favorabilă.

ViȘAN MARIN 
aartâerul 8 Martie, Petrila

Gunoi este, 
căldură nu

Locuiesc de 5 ani In blocul nr. 5 
situat pe Aleea Narciselor din lu
peni. Nu șliu care o fi cauza, dar 
caloriferele din cele două camere 
încălzesc doar pe jumătate. Fochis
tul de la centrala termică a promis 
că o să vină să vadă. Și-a șl notat 
numărul apartamentului dar ... no
tat a rămas. Nimeni nu vine să re
pare și din această cauză nici căl
dură nu vine măcar că așteptăm 
cu nerăbdare. Tot în cartierul nos
tru există mormane de gunoi deoare
ce nu sînt ridicate de lucrătorii sec
torului I.G.C. Regretăm că există 
gunoi și nu-1 căldură. Noi om dori 
să fie invers.

VASILE ELENA
Aleea Narciselor—Lupeni

T.J.C.H. de unde am fost trimiți 
la Î.G.fc. be la I.G.L. (am fost la 
admlnlslrațla-clădlrl și la Inginerul- 
șof) am aflat că antena este în ga
ranție șl că „vom vedea ce aste de 
făcut". Chestiunea asta cu garanția, 
recunosc sincer că n-o prea înțeleg. Eu- 
.știam că tn garanție se află un apa* 
rat, a mașină, ele. care FUNCȚIO
NEAZĂ. Dar la noi se pare că folo
sirea acestui cuvînt este improprie.

Mai așteptăm mult? Antene par
ticulare nu se admit pe balcoane iar 
cea comună... Ar trebui să lni|l'-m 
un concurs «Cine știe de cn nu 
f'.inr'io'șcdză antena : , iigă' la .are 
să participe constructorii blocului 
Împreună cu beneficiarul.

Cine ar pierde ? Pentru eh noi, tn 
orice caz, am cîștlga.

Carol LASKAY 
Petroșani

Așteptare 
cu luminări

La magazinul nr. 37 din Bănită 
Instalația pentru curent electric s-a 
făcut în toamna anului care a tre
cut. Direcliunoo O.C.L.-Produse in
dustriale a cerut branșarea rețelei 
la magazin in 15 octombrie 1963 cu 
adresa 13 911. Fără rezultat.. în 12 
decembrie 1968, intre orele 12,30— 
14, In fa|a magazinului a staționat 
mașina 31 HD 3692. Au coborît trei 
electricieni. Ce bucuroși eram! Cre
deam că am scăpat de luminări (noi 
facem lumină In magazin cu lumi
nări șl lămpi cu petrol). Dar elec
tricienii ne-au spus cu jumătate de 
glas: „Nu răspundem de magazin. 
Să așteptăm șeful". însă șeful n-a 
venit.

O singură consolare avem: că 
peste puțin timp va fl ziua mal 
lungă. Pînă atunci mai avem rezer
ve de luminări. Noi cu luminările 
magazinului o vom scoale într-un 
fel Ja capăt, dar ce fac tovarășii de 
la Secția de distribuție a energiei 
electrice Petroșani ? Cum duc ei trea
ba începută la capăt? Pentru efi înde- 
plinindu-și tn acest fel obligațiile...

Vnucov ZAMFIRA 
gestionară, Bănila

Cine ar pierde ?
Nu este nici o lună de cînd m-am 

mutat In blocul nou de pe strada 
Republicii nr. 107, Dar în acest timp 
n-am puful urmări nici o emisiune 
la televizor. Pricina ? Antena comu
nă care nu funcționează. Am fost 
la Grupul 2 șantiere aparținind de

jurnal. Buletin meteorologic. Sport; 
22,20 Caravana fanteziei — emisiu
ne pentru tineret; 23,20 Moment 
poetic; 23,25 Interferențe lirice,- 
0,05—5,00 Estrada nocturnă.

PROGRAMUL II : 7,00 Muzică
populară,- 7,37 Cintă fanfara repre
zentativa a Armatei; 8,10 Tot îna- 
Inl (emisiune pentru pionieri); 8,25 
Melodii populare; 9,10 Curs de lim
ba spaniolă ; 9,30 Un zîmbet... o me
lodie ; 9,45 Harnicele țesătoare — 
program de cînlece,- 10,08 Teatru 
radiofonic: „ÎNVIEREA". Dramati
zare după romanul lui Lev Tolstoi ,- 
12,05 Avanpremieră cotidiană ; 12,15 
Concert de prînz„- 13.00 Cintă Teo
dora Drugan și Constantin Dobre 
la nai,- 13,15 Partita pentru pian de 
Vasile Herman,- 13,30 Revista revis
telor științifice și tehnice,- 14,10 
Soliști de muzică populară • Ștefania 
Stere și Efta Botoca.- 14,30 Mo
ment științific,- 14,35 Miniaturi de 
estradă,- 15,00 Revelațiile romantis
mului muzical; 16.00 Recital Geor- 
oe Pop.’.- I6J5 Pe i<-mo medicale,- 
16,25 Concert de muzică ușoară; 
17,00 Radiojurnal. Sport. Buletin me
teorologic; 17,10 Cînlare României 
Socialiste — program de c Intere ; 
17,30 Călătorie muzicală ,- 18,05 Me
moria păminlului românesc; 18,25 
Melodii de II. Mălineanu și George 
Grigoriu; 19,05 Cinlureti celebri și 
folclorul ; 19,30 Curs do limba spa
niolă,- 19.50 Noapte bună copii; 
19,55 Seară de operă. In pauză Bu
letin de știri ,-22,30 Cronica literară ,- 
22,40 Seară do operă (continuare); 
24,00 — 1,00 Muzica azi.

BULETINE DE ȘTIRI: Programul 
I; 5.00; 5.30; 6.00; 6*10; 91'0- 11.00; 
13,00 15,00; 20,00; 2-1,00 1,00; 2,00;
4,00.

Programul II: 7,30; 10,00, 12,00;
1-1,00; 18,00; 19,00; 23,00; 0,55,

Vineri 17 ianuarie

PETROȘANI - 7 Noiem
brie : Heidi ; Republica : 
Suflete tari, seria I și II ; 
PETRILA : Nu uita, gara Lu- 
govaia ; LONEA - 7 Noiem
brie : Povestea țarului Sal- 
ton ; Minerul : Operațiunea 
San Genaro : ANINOASA 
Sînt și eu numai o femeie ; 
VULCAN : Zoltan Karpaty ; 
LUPENI — Cultural : Colum 
na, seria I și II.

JOI 16 IANUARIE

11,00 Limba germană. Lecția 38 (re
luare).

11.30 Tv. neutru specialiștii din a- 
grlcullură.

12,00 Tv. pentru specialiști. Medi
cină.

12.30 închiderea emisiunii de dimi
neață.

17.30 Telex Tv.
17.35 Consultații la chimie — clasa 

a Xlî-a.
18.05 Limba rusă — lecția 30.
18.30 Studioul pionierilor. Start In a- 

nul turistic al pionierilor.
19.00 Telejurnalul do seară. Buleti

nul meteorologic.
10,40 Medicnt vă sfătuiește.
20.00 Roman foileton: „Forsyte Sa

ga" (XI).
21,00 Album folcloric.
21.30 Lira — emisiune do versuri.
21.45 Prim plan: Victor Eîtlmlu.
22,05 Varietăți pe peliculă.
22.30 Arta plastică : Prin expoziții.
22.45 Telejurnalul de noapte.
23,00 închiderea emisiunii.
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STEAGUL ROȘU

In Uniunea Sovietică 
a fost lansată o altă navă 

cosmică — „Soiuz-5“, 
avind la bord trei oameni
• Comandanții navelor „Soiuz-4“ și 

„Soiuz-5“ au început un program 
de experiențe comune

Declarația 
premierului francez, 
Couve de Murville

încheierea lucrărilor

reuniunii ministeriale
Explozii la bordul 

portavionului nuclear

MOSCOVA 15 (Agerpres). — 
Miercuri a fost lansată în Uniunea 
Sovietică nava cosmică „Soiuz-5", 
avind la bord un echipaj alcătuit 
din trei oameni i locotenent-colone- 
lul Boris Volinov, comandantul na
vei, inginerul de bord Alexei Eli
seev si inginerul-cercetălor locote- 
nent-colonel Evgheni Hrunov. Para
metrii orbitei navei cosmice „So
iuz-5" sini: perioada rotației în 
jurul Pămintului 88,7 minute -, dis
tanta maxima de suprafața Pămin
tului (la apogeu) 230 km, iar cea 
minimă (la perigeu) 200 km ,• încli
nația orbitei — 51 grade 40 minute.

După plasarea pe orbită, coman
dantul navei „Soinz-5”, Boris Voli
nov, a stabilit legătura prin radio 
cu Pămîntul și cu nava cosmică 
„Soiuz-4*. El a raportat că membrii 
echipajului se simt bine, presiunea 
și temperatura in compartimentele 
navei sini normale.

Comandanții navelor „Soiuz-4" și 
„Soiuz-5", pilotii cosmonaut Vladi
mir Șatalov și Boris Volinov, au 
raportat că au început îndeplinirea 
unui program de experiențe comu
ne in spațiul cosmic.

★
MOSCOVA 15 (Agerpres). — Cine 

slnt membrii echipajului navei 
„Soiuz-5", lansată miercuri diminea
ța in U.RS.S. ?

Comandantul navei . este locote- 
nent-colonelul Boris Volinov, în 
vîrstă de 34 de ani. S-a născut în 
orașul siberian Trkutk, a absolvit în

1956 Școala militară din Volgograd, 
a devenit cosmonaut in urmă cu 
peste 8 ani. L-a dublat pe Valeri 
Bikovski în iunie 1963 si pe Gheor- 
ghi Beregovoi în 1968. Anul trecut 
a absolvit Academia tehnică mili
tară de aviație din Moscova. Ta
mara. solia cosmonautului, este in
giner metalurgist. Ei au doi copii, 
Andrei de 10 ani și Tatiana de 3 
ani.

lnginerul-cercelător, locotenent-co- 
lonelul Evgheni Hrunov, arc 35 de 
ani. Initial a urmat o școală tehnică 
de agricultură, dar pasiunea avia
ției i-a purtat pașii spre o școală 
de piloti. A fost inclus în detașa
mentul cosmonaulilor în 1960. A 
fost dublura lui Alexei Leonov, pri
mul cosmonaut care și-a părăsit 
nava „Voshod-2" — făcînd o 
„plimbare" prin Cosmos (martie 
1965). Anul trecut, Hrunov a absol
vit Academia tehnică militară de 
aviație din Moscova. Sofia sa, Svet
lana, este profesoară, fiul lor Va
leri are opt ani.

Inginerul de bord Alexei Eliseev, 
în vîrstă de 34 de ani, s-a născut 
în apropiere de Kaluga, orașul în 
care a trăit și a lucrat întemeieto
rul cosmonauticii, K. Țiolkovskl. 
Este absolvent al Școlii tehnice su
perioare „Bauman" din Moscova și 
candidat în științe tehnice. A deve- • 
nit cosmonaut în 1966. Sofia sa La : 
risa, este inginer, Fetita lor, Elena, 1 
are opt ani.

PARIS 15 (Agerpres). — Luînd cu- 
viului la o recepfie oferită marii sea
ra ziariștilor cu prilejul noului an, 
premierul francez Couve de Mur
ville, a evocat problema embargou
lui asupra livrărilor de armament 
francez destinate Israelului. După 
cum relatează agenția France Presse. 
el a declarat: ..De vreme ce lucru
rile se Îndreaptă spre mai rău și 
apare pericolul reluării operațiilor 
militare, este legitim să se adopte 
măsuri de precauție, chiar și numai 
pentru a nu contribui la extinderea 
operațiunilor militare".

Pe de altă parte, purtătorul de 
cuvînt al Ministerului de Externe 
francez a confirmat poziția adoptată 
la Beirut de fostul ministru al infor
mațiilor. Gorse, privitoare la spriji
nul acordat de Franța Libanului. 
..Dacă existenta Libanului este ame
nințată, a subliniat purtătorul de cu
vînt, Franfa nu va rămîne indiferen
tă". Această declarație a fost inter
pretată de observatori ca o indicație 
asupra posibilității ca trupe franceze 
să fie trimise în Liban.

— •-----

Orientul Apropiat

Intensificarea adiriiâ ii 
flinlninaîice la Wat!

a țărilor Pieței comune
BONN 15 (Agerpres). — La Gar- 

misch-Parlenkirclien, în Bavaria, s-au 
Încheiat lucrările reuniunii miniștrilor 
de finanțe ai țărilor membre ale Pie
ței comune, consacrată dezbaterii pro
blemei realizării unei cooperări și co
ordonări economice și monetare în 
cadrul C.E.E., în scopul evitării unor 
viitoare zguduiri financiare.

Din relatările cerourilor reuniunii 
rezultă că aceasta s-a desfășurat pe 
fundalul unei îngrijorări generale 
fată de perspectiva ca instabilitatea 
situației monetare să ducă la un a- 
devărat ..război comercial". Ea a 
dezvăluit încă de luni, prima zi a 
reuniunii, divergente de neîmpăcat 
între cele șase țări membre în dife
ritele probleme comunitare. După 
cum a remarcat ministrul de finanțe 
al R. F. a Germaniei. Franz Josef 
Strauss, după IC ani de existentă a 
Pielei comune serviciile vamale nu 
au putut fi încă desființate complet 
nici măcar la frontierele dintre „coi 
șase". Au fost dezbătute pe larg pro
punerile privind o armonizare a ta

xelor asupra capitalului, f&ră ca nu
meroasele divergente să poată fi în- 
'ă turale.

Proiectele pregătite de vicepreșe
dintele Comisiei unice a C.E.E., Ray
mond Barre, în vederea armonizării 
politicii financiare, nu au fost adop
tate de comisie. Aceste proiecte vi
zează instituirea unui sistem de cre
dit mutual între cele șase țări, ceea 
ce Implică la rindul său crearea unui 
organism special de coordonare. Or, 
în cadrul reuniunii, s-a vădit refuzul 
majorității tarilor membre de a ac
cepta să renunțe la unele din atri
buțiile suverane în domeniul econo
mic și financiar, pentru a le trans
mite unor organe supranational. 
După cum a remarcat președintele 
Băncii federale vesl-germano, Karl 
Blessing, „coordonarea urmărită are 
limite : suveranitatea fiecăreia din 
țările membre".

Viitoarea sesiune a miniștrilor de 
finanțe urmează să se întrunească in 
a doua jumătate a lunii aprilie, în 
Belgia.

american „Enterprise4
• 15 MARINARI $I-AU PIERDUT

WASHINGTON 15 (Agerpres). - 
Un purtător de cuvînt al marinei a- 
morioane a anunțai că marți, la ora 
18,30 G.M.T., la bordul portavionu
lui nuclear american .Enterprise" 
s-au produs o serie de explozii pu
ternice. in urma cărora 15 marinari 
și-au pierdui viata. 85 sînt răniți, 
iar cîtlva sint dați dispăruți. Nava 
se găsea in acel moment la 130 km 
sud-est de Pearl Harbour (Hawai), 
unde participa la o serie de exer
ciții militare. In același timp, un 
crainic al postului de radio din Ha
wai a precizat că un număr de 15 
avioane au fost distruse, iar pistele 
de decolare au fosl deteriorate. Pe 
o lungime de aproximativ 60 de me
tri sînt observate urmele acestui 
dezastru : spărturi cu un diametru 
de 4 pină la 7 metri.

Potrivit primelor informații trans
mise do marina americană, catastrofe 
a fosl provocată de un avion care se 
pregătea să aterizeze. Acesta a scă-

VIAȚA. IAR 85 SÎNT RĂNIȚI

Evoluția celor două 
aave cosmice

MOSCOVA 15 (Age»pres). — 
Miercuri, la ora 4,12 (ora Mosco
vei) nava cosmică „Soiuz-4" a re
intrat în zona în care este posibilă 
legătura prin radio cu stafiile teres
tre sovietice. Nava efectua in acei 
moment a 13-a rotafie ia jurul Pă- 
mîntului, iar pilotul își începea cea 
de-a doua zi de îhctu în Cosmos. 
Vladimir Șatalov a făcut obișnuitele 
exerciții fizice și și-a luat micul dejun. 
Apoi, a verificat sistemele navei și s-a 
pregătit pentru îndeplinirea progra
mului noii zile de zbor. Cu ajutorul 
sistemului manual de dirijare, er a 
orientat nava după Soare pentru re
încarnarea bateriilor solare.

Datele transmise de la. bordul na
vei arată că oresiunea, umiditatea 
și temperatura în cabină și în com
partimentul orbital sînt în limitele 
normale. Cosmonautul a transmis, 
de asemenea, că se simte admirabil,

presiunea arterială și pulsul sînt 
normale, organismul i s-a adaptat 
cit se poale de bine condițiilor zbo
rului cosmic.

★

MOSCOVA 15 (Agerpres). — 
Miercuri, la ora 12,00, în timp ce 
nava „Soiuz-4" efectua cea de-a 
18-a rotafie în jurul Pămintului, 
„Soiuz-5", lansată în cursul dimine
ții. se afla la cea de-a doua rota
ție.

Comandantul echipajului de la 
bordul lui „Soiuz-5", Boris Volinov, 
a orientat manual nava spre Soare, 
după care a efectuat observații asu
pra aștrilor cerești.

Conform programului, membrii e- 
chipajului de pe „Soluz-5" au efec
tuat cercetări științifice, după care 
au luat masa.

Comandanții ambe'or nave au corni'- ; 
nicat că temperatura și presiunea i 
aerului în compartimentele acestora I 
sînt normale.

BAGDAD 15 (Agerpres). — Re- 
luind o telegramă a corespondentu
lui său din Bagdad, agenția France 
Presse semnalează o intensificare, 
în aceste zile, a activității di
plomatice în capitala irakia
nă. Astfel, locțiitorul ministru
lui afacerilor externe al Irakului, 
Nehme, a avut o serie de întreve
deri cu ambasadorii Republicii Ara
be Unite, Siriei și Iordaniei. In co
municatul oficial dat publicității in 
legătură cu aceste întrevederi se 
relevă că în centrul discuțiilor a 
stat situația din Orientul Mijlociu. 
Aceeași temă a fost abordată în 
cursul întîlnirii dintre viceministrul 
afacerilor externe și ambasadorul 
Franței.

R.fl.U. este asta să aiceote 
prezenta trupelor 0. H. 0. 
la frontierele oi Israelul

CAIRO 15 (Agerpres). — Guver
nul Republicii Arabe Unite este gata 
să accepte prezenta forțelor O.N.U. 
la frontierele israeliano-egiptene 
după evacuarea totală a trupelor 
Israelului de pe teritoriile arabe 
ocupate, a declarat ministrul de ex
terne egiptean, Mahmud Riad, în- 
tr-un interviu acordat companiei 
americane de televiziune „Național 
Broad-casting". Forțele O.N.U. ar 
putea fi, de asemenea, staționate 
'litre ‘rupele R.A.U. și cele israe- 
liene in cursul evacuării acestora 
din urmă, a spus Riad. El a mențio
nat, totodată, că, după reglementa
re» definitivă a situației, R.A.U. ar 
fi de acord cu stationarea forțelor 
ON.U. in anumite puncte ale fron- 
'ieroi dintre cele două tari, în ace
leași condiții ca înainte de luna mai 
1967.

REUNIUNEA C.C. AL CONSTITUIREA PRIMULUI COMPLEX COOPERATIST AGRICOL DIN
UNIUNII SOCIALISTE ARABE

CA1RQ. — .Comitetul Central al 
Uniunii . socialiste arabe (U.S.A.), 
Partidul de gwvernăinint din R.A.U., 
a linul .mărfi ț,seara o reuniune de 
patru oye sub președinția lui Gamal 
Abdel Nasser, anunță agenția M.E.N. 
Cu acest prilej, au fost examinate 
situația politică și militară, precum 
și unele probleme interne ale R.A.U. 
Tolodală, Comitetul Central al U.S.A, 
a hotărîl să-l desemneze pe Labib 
Chukeir, membru al Comitetului e- 
xecutiv suprem al partidului, drept 
candidat pentru funcția de președinte 
al noii Adunări naționale egiptene.

• OUAGADOUGOU. - Guvernul 
Voltei Superioare a început tradu
cerea in viată a unui program de 
alfabetizare a populației tării în cele 
trei limbi naționale: more, dioula 
și gourounsi. Limba oficială în Volta

BULGARIA

SOFIA. — La Vrața, in partea de 
nord-vest a Bulgariei, a avut loc 
conferința de constituire a primului 
complex cooperatist agricol indus
trial din Bulgaria. Complexul, care 
unește opt gospodării cooperatiste, 
va avea aproximativ 40 000 de hec

tare. Această suprafață va permite 
folosirea formelor științifice de or
ganizare j muncii și folosirea teh
nologiei industriale in agricultură. 
Complexul va dispune, de aseme- 
•r«a. 'e un mare combinat avicol.

PAȘI fX COSMOS

I

Dc ia d na istorică de 
4 octombrie 1957 cind o- 
rr.enirea a aflat cu mindrie 
despre lansarea primului sa
telit artificial al Pămintului 
„Spultiik-l" — care cintărea 
83,600 kg și era umplut cu 
azot — șl pină la 14 ianuarie 
1969, spațiul cosmic a devenit 
populat de o sumedem 
nave cosmice, sateliți 
ciali, stații spațiale ele. Spe
cialiștii consideră că in pre
zent oamenii de știință au 
expediat In spațiu aproxima
tiv 800000 kg- de obiecte di
verse ae :ind a fost lansat 
„Spulnik-1“ sovietic și primul 
„Explorer" american. Din cei 
2500 de sateliți dispersați în 
poziții diverse și pe orbite 
'liierile de către savanlii so
vietici, 
englezi, 
țâri, peste 300 funcționează 
în prezent și continuă 
transmită spre Pămint impor
tante 
fie.

Au 
puțin 
rea primului satelit artificial 
al Pămintului pină cind omul 
a cutezat să apară la rindul 
lui pe Imensele trasee cos
mice. Ginstea aceasta a reve
nit cosmonautului sovietic 
Juri Gagarin, care, la 12 apri
lie 1961. a deschis era zbo
rurilor extraterestre. De pe 
urma e lor tur Hor oamenilor de 
știință sovietici și americani, 
îndreptate -,pre dezlegarea 
tainelor Cosmosului, a avut

de ciștigat știința mondială.
Cei opt ani care au trecut 

de la zborul istoric al lui Ga
garin au prilejuit realitatea 
unor pași remarcabili pe ca
lea cuceririi spațiului extra
terestru. Oamenii de știință 
sovietici au fost cei care au 

orimul animal i

americani, francezi, 
italieni și din alte

să

date cu caracter șliinți-

trebuit să treacă mai 
de trei ani de la lansa-

nele Lailw. rn noiem
brie 1957, — au atins pentru 
prima oară Luna prin „Lu- 
nik-2“, in septembrie 1959, au 
obținut primele iotografii ale 
părții invizibile a Lunii, prin 
„Lunik-3" in octombrie 
au trimis primul satelit spre 
o altă planetă („Venus-1". fe
bruarie 1961). Cosmonaut li 
Pavel Popovici și Andrian 
Nikolaev au realizat, in au
gust 1962, pe bordul navelor 
cosmice „Vostok-3‘ și „Vos- 
tok-4", primul zbor cosmic in 
grup. Valentina Tereșkova a 
iosl prima femeie care a zbu
rat 1n spațiul cosmic in iunie 
1963, la bordul lui „Vostok-6", 
cosmonaut ii Vladimir Koma
rov. Konstantin Feoktistov șl 
Boris Egorov au realizat pri
mul zbor 
octombrie
Leonov a 
bare" in 
țiale (martie 1965).

In ce-l privește pe cosmo

1959,

In grup de trei, in 
1964, iar Alexei 

reușit prima „plim- 
aiara cabinei spa

® 
® 
® 
® 
® 
® 
® 
® 
® 
® 
®

@ TOKIO. — Holarirea guvernului de a Irimile o mi
siune economică în unele state socialiste din Europa a pornit 
de la constatarea că în timp ce volumul comerțului exterior 
al Japoniei cu aceste tari este încă mic, există posibilități 
pentru extinderea lui — subliniază in ultimul său număr in
fluentul ziar economic „Nihon Keizei" intr-un comentariu 
consacrat vizitei pe care o va efectua, in luna martie, in 
Cehoslovacia, Iugoslavia, Bulgaria și România, o delegație 
condusă de Kogoro Uemura, președintele Federației organi
zațiilor economice din Jajponia. Guvernul japonez consideră 
că această misiune va contribui la rezolvarea problemelor 
curente legale de încheierea unor acorduri de comerț și navi
gație, de cooperare industrială și de promovare a unor înțe
legeri privind exportul și construirea de uzine.

pat o bombă ce a declanșai seria 
exploziilor urmate de incendii. Ră- 
nilti cei mai grav au fost evacuați 
de urgentă cu elicopterele, 4-1 fiind 
transportați la spitalul militar din 
Pearl Harbour. Alli aproximativ 40 
sînt așteptați la spitalul militar din 
Honolulu.

In timp ce portavionul nuclear 
. Enterprise" se îndreaptă spre Pearl 
Harbour, distrugătorul ..Rodgers", 
fregata „Baindbridge". care fac par
te din flotila de proiecție a acestuia, 
precum și elicoptere și avioane de 
coastă ale marinei patrulează deasu
pra locului catastrofei ce a pus in 
pericol unicul portavion nuclear a- 
merican în serviciu, încercînd să 
găsească pe membrii echipajului dați 
dispăruți. Aceștia au fost aruncai! 
în mare de ele 12 explozii care au 
fost declanș-itp de Incendiu.

Portavionul nuclear „Enterprise'’, 
cunoscut în marina americană șl 
sub denumirea de „Big-E" (marele 
E), a • fost lansat la 24 septembrie 
1960 și a intrat în funcțiune la 20 
decembrie 1961. El a costal 444 mili
oane dolari, avind o lungime de 342 
metri, iar pistele de aterizare an o 
suprafață totală de '!(> nectare La 
bordul portavionului se aflau 1600 
marinari si ofițeri. Nava ■-•!< capa
bilă să transporte 100 de ivioane 
de tipurile Phantom". ..Skyhawk", 
„Crusader" etc. ..Enterprise’ este do
tat cu opt reactoare nucleare ce-l 
permit propulsarea celor 85 000 tone 
ale sale.

Acest accident amintește de alte 
catastrofe petrecute după ultimul 
război mondial la bordul unor port
avioane americane.

La 26 mai 1954, un număr de 103 
marinari au fost uciși pe portavio
nul ..Bennington". La 19 decembrie 
I960, un incendiu a provocat moar
tea a 49 de marinari pe „Conslela- 
lion", la 26 octombrie 1966, pe nava 
portavion ..Oriskany" au fost uciși 
54 de marinari, iar la 29 iulie 1967 
un incendiu declanșat pe portavio
nul „Forrestal", care se afla în gol
ful Tonkin, s-a soldat cu moartea 
a 132 de membri ai echipajului.

nouții americani, maiorul 
John Glenn, la bordul lui 
„Mercury-6", a efectuat la 20 
iebruarie 1962 primul zbor 
orbital ai unei cabine spația
le a S.U.A. La 23 martie 1965, 
Virgil Grissom și John Young 
reușesc să modifice dimensiu
nile orbitelor lor. iar la 15 
decembrie 1965 Waller Schir- 
ra șl Thomas Stafford, lan
sați la bordul lui „Gemlhi-6U, 
efectuează prima intilnire in 
Cosmos cu „Gemini-7", In 
iunie 1966, Thomas Staliord și 
Eugen Cernan realizează pri
ma Intilnire ir, Cosmos cu o 
rachetă „Agena", iar în ace
lași an Charwi.3 Conrad și 
Richard Gordon se servesc' de 
motoarele acestei rachete 
pentru a se propulsa Ia alti
tudinea record de
Luna trecută a avut 
mai spectaculos zbor 
monauțllor americani 
acum, cel al navei
„Apollo-8“, lansată la 21 de
cembrie 1968, la bordul că
reia Frank Borman. James 
Lovell și William Anders au 
înconjurat de 10 ori Luna, 
inapoindu-se pe Pămint.

Temerarii cosmonauți sovie
tici și americani au demon
strat in acest fel, beneficiind 
de ajutorul tehnicii cele mai 
Înaintate a secolului nostru, 
că inteligența adăugată cura
jului este cheia unică a tu
turor victoriilor.

Superioară este in prezent franceza.

• LONDRA. — Președintele Tan
zaniei Julius Nyerere, a declarat că 
țara sa va părăsi Commonwealthul 
dacă guvernul britanic va ajunge la 
un acord cu guvernul lui Smith pe 
baza propunerilor făcute in timpul 
tratativelor de pe nava „Fearless". 
Aceste declarații, făcute la o întîlni- 
re cu studenții din Tanzania care în
vață la Londra, dovedesc o înăspri
re a poziției țărilor airicane partici
pante Ia conferința Commonwealth- 
ului fată de perspectiva realizării unui 
compromis britanic cu regimul rasist 
de la Salisbury.

• RIO DE JANEIRO. - O vestă 
zonă a statului brazilian Rio Grando 
do Sul a fosl inundată de apele Flu
viului Uruguay și ale afluenților a- 
cestuia. Pentru moment nu sînt sem
nalate victime, dar daunele materialo 
sînt importante : șapte poduri și nu
meroase clădiri au fost distruse, mii 
de hectar^ insămînta-te cu porumb 
se află sub apă.

Apele' Urucțuayului depășesc cu 
șâșe metri nivelul normal.

CUTREMUR DE PĂMINT IN 
GRECIA

ATENA. — In Grecia s-a produs 
miercuri un cutremur de pămint a- 
vînd intensitatea de 6,25 grade , pe 
scara Richter. Epicentrul seismului 
s-a aflat la o distantă de 500 km 
sud-vesl de Atena.

• NEW YORK. — Ambasadorii 
Somaliei și Filipinelor la O.N.U. au 
fost aleși în funcția de președinte 
și respectiv vicepreședinte ai Co
mitetului special al O.N.U. pentru 
politica de apartheid din Republica 
Sud-Africană.

Vietnamul de sud

Numeroase ciocniri 
în delta fluviului Mekong

7 350 km. 
Ioc cel 
al cos- 

de pină 
cosmice

I. R.
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R.P, CHINEZĂ : Hrana de 
bază1 in China : „fidea" obți
nută' nu din aluat de făină, ci 
din fasole, verde uscata.

® KIEL. — Șantierele navale I-Io- 
waldt au livrat marți liotei militare 
vest-germane .ultimul dintr-o serie de 
12 submarine de tip „U" comandate 
anterior. Vice-amiralul Karl Herz, 
comandantul flotei, a declarat cu a- 
cest prilej că o nouă serie de sub
marine de același tip va fi construi
tă in curînd pentru flota vest-ger- 
mană de către un alt șantier.

Submarinele ,.U" sint • construite 
din otel antimagnetic, au o lungime 
de 44" m. o lățime de 4,50 m, o ca
pacitate de 420 tone și pot dezvolta 
o viteză de 25 noduri pe oră în stare 
de iniersiune.

SAIGON 15 (Agerpres). — In re
giunea sud-vietnameză Tay Ninh un 
convoi militar american a căzut marți 
într-o ambuscadă a patrioților, rela
tează de la Saigon corespondentul 
agenției France Presse. Deși în a- 
julorul trupelor americane au inter
venit elicoptere și bombardiere de 
vînăloare, luptele au durat peste 
șase ore.

Alte ciocniri au mai fost semna
late la nord de localitatea Phan 
Thiet, unde parașutiști ai celei de-a 
101-a divizii americane au atacat o 
poziție a forțelor patriotice. Totoda
tă, se menționează că în ultimele 
24 de ore, delta fluviului Mekong 
a fost teatrul unor ciocniri nume
roase, dar de intensitate redusă, în
tre unităti americane și forțele pa
triotice sud-vietnameze.

In noaptea de marți spre miercuri, 
uriașele bombardiere „B-52" au con
tinuat bombardarea căilor de acces

înspre Saigon, pentru a impiedica, 
după cum afirmă comandamentul a- 
merloan, eventualele infiltrări al» 
grupurilor de patrioli în capitala sud- 
vietnameză. Peste 500 de tone d» 
explozibil au fost lansate într-o sin
gură noapte. —•—
Iarnă capricioasă 

în Europa
Iarna își cere drepturile în aproa

pe toată Europa. Ninsori, ploi >t 
vînturi puternice au fost înregistra
te în Italia, provocînd moartea a 
cel puțin 5 persoane și pagube de 
milioane de dolari. Localitatea cea 
mai lovită este Sestri Levanle, unde 
un ciclon a făcut distrugeri evaluate 
la peste 1,5 milioane dolari. Ninsori 
abundente au blocat circulația pe 
șoselele șl căile ferate din nord, 
oprind și traficul aerian.

Puternice furtuni, cu vînturi care 
au atins aproape 100 km pe oră, 
s-au abătut asupra regiunii Toulouse 
din Franța.

Furtunile au rupt cablurile telefo
nice în Portugalia, întrerupind co
municațiile cu străinătatea. Vîntul 
a smuls pomii și semnele de circu
lație de pe șosele.

In Spania timpul este rece și în
chis, furtunile înregistrate in sud 
au provocat pagube materiale con
siderabile.

Ninsori abundente au întrerupt a- 
proape complet traficul în Notvegia 
răsăriteană și au dezorganizat trans
portul pe străzile Capitalei norve
giene.

In răsăritul Austriei, ninsori și 
viscole au întrerupt circulația pe 
șoselele secundare, deși principalele 
căi rutiere rămîn încă deschise tra
ficului.

In schimb, în Olanda și Marea 
Britanie temperaturi neobișnuit de 
ridicate pentru acest sezon au ani
mat promenadele și au umplut pu
curile.
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