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In zilele de 27 șl 28 ianuarie au 
avut loc lucrările plenarei Consiliu
lui Uniunii Naționale a Cooperative
lor Agricole de producție.

La ședința do marii au luat parte 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer, Emil Bodnaraș, 
Cliivu Stoica, Paul Niciilescu-Mizil, 
Virgil Trolin, Manea Mănescu, Iosif

/

CĂRĂMIZI SOLIDE LA
TEMELIA DEZVOLTĂRII
ECONOMIEI NAȚIONALE

VALEA JIULUI SE PREGĂTEȘTE

F.esa de ieri a făcut cunoscut 
întregii populații a țării Comuni
catul Consiliului Economic, Comi- 
tcluiui de Stat al Planificării și Di- 
re_ției Centrale de Statistică cu 
privire la îndeplinirea planului de 
stol de dezvoltare a economiei na
ționale a Republicii Socialiste Ro
mania pe anul 1968.

Realizările remarcabile cu care 
Romonio socialistă a încheiat cel 
de-al treiiea an al planului cinci
nal constituie o strălucită confir
mare a forței mobilizatoare a ho- 
tărîrilor Congresului al IX-lea și 
Conferinței Naționale, o ve expre
ss a justeței și viabilității politicii 
prudului, a caracterului sau lea- 
iis‘ și creator. Victoriile obținute 
în anul care a trecut confirmă în 
modul cel mai elocvent entuzias
mul și abnegația, spiritul de fier- 
bu-te patriotism cu care întregul 
popor român, înfăptuiește sub con
ducerea partidului mărețul pro
gram ol desăvirșirii construcției so
cialiste in patria noastră.

Din tabloul dezvoltării de an
samblu a economiei naționale in 
anul 1968 se desprinde pregnant 
dinamismul, ritmul susținut de 
creștere a producției materiale care 
a devenit una din trăsăturile cons
tante ale dezvoltării economiei 
na' onale românești.

Așa cum rezultă din comunicat, 
plan- nioducției globale — inclu
siv suplimentările de plan din 
cursul anului — a fost îndeplinit 
în proporție de 100,4 la sută, ob- 
ținîndu-se astfel un plus de pro
ducție de peste un miliard lei.

Este semnificativ că producția 
olobalc ndustrială obținută în a- 
nul 196' depășește pe cea reali
zată în întreaga per’oadă a pri
mului cincinal.

Față de anul 1967 producția glo
bală industrială a crescut in anul 
1968 cu 11,6 la sută, ceea ce co
respunde unui 
în valoare de

Realizi'id în 
cir--;nclu’ui un 
tere anual al 
industriale cu 
perior celui prevăzut în 
cin -al pentru această perioadă 
— eronorr.ia românească se înscrie 
pe plan mondial printre economiile 
cu cea mai viguroasă dezvoltare.

Subliniind aceste rezultate se 
cuvine să evidențiem că o influen- 

a

și pentru satisfacerea nevoilor 
populației. Potrivit Comunicatului, 
volumul total al investițiilor din 
fondurile centralizate ale statului 
în anul 1968 a însumat 58,1 mi
liarde lei, fiind cu 11,1 la sută 
mai mare decît în anul precedent.

Au fost date în exploatare peste 
560 noi capacități de producție și 
obiective importante, precum și 
alte investiții care sporesc poten
țialul productiv in toate ramurile 
economiei, lărgesc baza materială 
a activităților social-culturale și 
de servicii pentru populație

In anul 1968 au continuat lu
crările de construcții pe marile 
șantiere ale țării, obiective econo
mice importante ale cincinalului : 
sistemul hidroenergetic și de navi
gație „Porțile de Fier", Centrala 
termoelectrică de la Deva, hidro
centrala de pe Lotru, Combinatul 
siderurgic Galați, Rafinăria Pitești 
și altele.

Rezultatele obținute în toate ra
murile producției materiale au 
condus la creșterea bunăstării oa
menilor muncii care se oglindește 
in sporirea veniturilor bănești, a 
desfacerilor de mărfuri și a con
sumurilor populației, în numărul 
tot mai mare de locuințe noi date 
in folosință, în dezvoltarea rețelei 
comerciale și de prestații de ser
vicii.

(Continuare in pag. a 3-a)

spor de producție 
24,9 miliarde lei.
primii irei ani ai 

ritm mediu de creș- 
producției globale 

12,3 Ia sută — su- 
planul

ță pozitivă in obținerea lor 
avut-o acțiunea inițiată de pa 
în vedere.a organizării raționale 
o producției și a muncii, care a 
creat condiții pentru folosirea mai 
bună o mijloacelor materiale și a 
forței de muncă, ridicarea nivelu
lui tehnic al producției șî creșterea 
eficienței economice.

In comunicat sint relevate rezul
tatele obținute și în celelalte ra
muri economice, in agricultură au 
fost obținute rezultate bune în 
dezvoltarea bazei tehnice-mate- 
riale, in creșterea gradului de 
mecanizare și chimizare a produc
ției. Cu toate condițiile nefavora
bile determinate de seceta care a 
cuprins o mare parte a țării, pro
ducția agricolă realizată în anul 
1968 a satisfăcut nevoile de con
sum ale populației, ale industriei 
și alte nevoi ale economiei națio
nale.

Rezultate bune au fost obținute 
în transporturi și telecomunicații, 
care au continuat să se moderni
zeze și să se perfecționeze, pre
cum și în domeniul circulației măr
furilor.

Creșterea potențialului economic 
ol țării s-o reflectat puternic in 
însemnatele fonduri investite pen
tru dezvoltarea economiei naționa- 

pentru construcția de locuințele.
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DE ALEGERI
A

In municipiul 
Petroșani 

s-a încheiat 
acțiunea 

de depunere 
a candidata 

rilor

1.

MILIARDE LEI

In cursul zilei de ieri, cu prilejul 
adunărilor electorale desfășurate la 
Petrila, Banița, Vulcan și Lupeni, au 
fost desemnați ultimii candidați de 
deputați pentru alegerile de la 2 
martie. Intr-o însuflețită adunare 
desfășurată la Școala generală nr. 5 
din PETROȘANI au fost desemnați 
drept candidați tovarășii Horga Dom- 
nica, pentru circumscripția electorală 
județeană nr. 65 Tomulescu Emilian, 
Popa Ștefan și Ferenczi Mihal, pen
tru circumscripțiile electorale muni
cipale nr. 31, 32 și 33. In circumscrip
țiile electorale comunale nr. 9 și 29 
din BĂNIȚA au fost desemnați drept 
candidați tovarășii Stoica A. Vasile 
și Poenar Izidor.

Cu prilejul adunărilor desfășurate 
ieri, la VULCAN au fost desemnați 
drept candidați tovarășii Nistor loan 
și Ghiță Ionel, în circumscripțiile e- 
lectorale municipale nr. 142 și 145,

Iovi Traian, Mocanu Gheorghe, Ra- 
duly Laszlo și Răcani Cristea, 
pentru circumscripțiile electorale o- 
rășenești nr. 68, 69, 74 și 75.

La LUPENI au fost desemnați drept 
candidați pentru alegerile de la 2 
martie tovarășii Burgher Iuliana, 
Turtoi Amalia și Hăncilă Iolan- 
da, pentru circumscripțiile elec
torale municipale nr. 175, 177 și 178, 
Tlgoianu Florea, Suciu Eugenia, Si- 
pos Teodor, Moanță Elena și Dobo- 
can Maria, pentru circumscripțiile e- 
leclorale nr. 59, 63, 64, 65 și 66,

O dată cu aceste propuneri, acțiu
nea de depunere a candidaturilor 
municipiul Petroșani s-a încheiat.

în

0 sarcină la îndeplinirea căreia trebuie să
concure deo^oirivă constructorul și beneficiarul
RESPECTAREA
TERMENELOR DE PREDARE

Dacă am aprecia activitatea din 
anul 1968 â Grupului de șantiere 
Petroșani al T.C.M.M. după rezulta
tele valorice, s-ar putea crede că 
treaba a mers strună, că situația este 
mai mult decît mulțumitoare. Intr- 
adevăr, depășirea planului valoric cu 
237 000 lei, creșterea productivității 
muncii, față de 1967, cu 11 000 lei/sa- 
lariat an, reducerea cheltuielilor pen
tru 1 000 lei producție de la 1 155 deî, 
cit s-a realizat in 1967, la 1 040 lei 
în 1963, sint cifre care la prima ve
dere ar părea că spun mult despre 
îmbunătățirea activității față de anii 
precedent.

Dar, așa cum de altfel s-a subli
niat și la conferința județeană de 
partid, o analiză amănunțită scoate 
la iveală o serie întreagă de neajun
suri. neconcordanța dintre realizările 
vaiorice și cele fizice fiind evidentă. 
Să concretizăm. Din cele 210 obiective 
prevăzute în planul anului 1968, au 
fost predate doar 60, adică mai puțin 
de 30 Ia sută. O mare parte din obi
ectivele restante periclitează respec
tarea termenelor de punere în funcție 
a unor importante capacități de pro
ducție, care în ultimă instanță pot 
afecta creșterea producției de căr
bune a Văii Jiului.

Desigur, la această situație anor
mală a concurat și beneficiarul 
— C.C.V.J, — care, pe lingă faptul 
că a acceptat de prea multe ori și cu

prea multă ușurință amînarea terme
nelor de predare, nu a colaborat în 
suficientă măsură cu constructorul, 
așa cum de altfel, se va vedea din 
cele ce urmează, pentru realizarea

ANCHETA
NOASTRĂ

Ceea ce- surprinde iarăși este nu
mărul redus de obiective planificate 
a fi puse in funcție în acest trimes
tru. Doar opt obiective, respectiv 5 
la sută din planul anual ceea ce 
înseamnă foarte puțin, cu atit mai 
mult cu cit hotărîrea conferinței 
județene de partid prevede lichidarea 
în trimestrul I a.c. a tuturor restan
țelor din anii precedent'!.

Analiza succintă a stadiului în care 
se află unele obiective, elucidează 
multe din cauzele care au concurat

223 adunări —
27 565 participant!

In 'cadrul acțiunii pentru 
narea candidaților Frontului 
Socialiste în vederea alegerilor de 
deputați de la 2 martie, in localită
țile municipiului Petroșani au avut

desem-
Unitălii

641 canshdafî
desemna.fi

loc 223 întruniri electorale. La 
ceste întruniri au participat 27 595 
cetățeni ■, 1 499 au luat cuvîntul. In 
cadrul adunărilor au fost prezentate 
numeroase propuneri ce vizează îm
bunătățirea activității gospodărești și 
sociale, aprovizionarea unităților co
merciale. organizarea unor acțiuni de 
înfrumusețare etc.

a-

Banc, Mihai Gere, Dumitru Popescu, 
membri al C.C. al P.C.R. și ai gu
vernului,

La lucrările plenarei au participat, 
de asemenea, prim-sccretari ai comi
tetelor județene de partid, președinții 
uniunilor județene ale cooperativelor 
agricole, directorii direcțiilor agricole 
județene, conducătorii Institutelor de 
cercetări din agricultură și al unor 
stațiuni experimentale, președinții 
unor cooperative agricole, secretari 
ai unor comitete de partid comunale 
și din cooperative agricole.

In cadrul lucrărilor plenarei, la dez
baterea problemelor cuprinse în or
dinea de zi au luat cuvîntul tovară
șii : Marin Argint, președintele Uniu
nii județene a C.A.P. Ilfov, Ion Popa, 
președintele C.A.P. Bălcaciu, județul 
Alba, Gheorghe Ghinea, prim-socretar 
al comitetului județean Botoșani al 
P.C.R., Pavel Rizo, președintele C.A.P. 
Valea lui Mihai, județul Bihor, ing. 
Ion Mănoiu, directorul Direcției agri
cole județene Brașov, Gheo.rghe Pos- 
tolache, președintele C.A.P. Țifești, 
județul Vrancea, ing. Constantin Ti- 
mirgaziu, directorul Stațiunii experi
mentale agricole Secuicni, județul 
Neamț, Serghei Melniciuc, președin
tele C.A.P. Independența, judelui Ga
lați, ing. Alexandru Galoș, președin
tele Uniunii județene a C.A.P. Cluj, 
Gheorghe Paloș, prim-secrotar al Co
mitetului județean Gorj al P.C.R., 
ing. Traian Moraru, directorul I.M.A. 
Castelli, județul Constanța, Stelian 
Mălnășan, secretarul Comitetului de 
partid din C.A.P. Crăgueșli, județul 
Mehedinți, Toader Miron, președintele 
C.A.P. Cosmești, județul lași, Angliei 
Mircea, președintele 'C.A.P. Grindu, 
județul Ialomița, ing. Ion Oprea, pre
ședintele Uniunii județene a C.A.P. 
Timiș, Gheorghe Ro-., 
ședințe al Uniunii Naționale a Co
operativelor Agricole de Producție, 
Silviu Strasser, președintele Uniunii 
județene a C.A.P. Bacău Dumitru 
Tircoloa, președintele C.A.P. Buzescu, 
jud. Teleorman, Ioana Marinaș, se
cretar al Comitetului de partid din 
C.A.P. Jiblea, județul Vilcea, Lau- 
rențiu Schop, președintele C.A.P. 
Alțînea, județul Sibiu, Ion Rușinaru, 
președintele Băncii Agricole, Ion A- 
poslolescu, președintele- Uniunii ju
dețene a C.A.P. Brăila, Gheorghe 
Blaj, prim-secretar al comitetului ju
dețean Maramureș al P.C.R., Milica 
Giura, președintele Uniunii județene 
a C.A.P. Mureș, Nicolae Ștefan, șe
ful Departamentului pentru valorifi
carea legumelor și fructelor. Gheor
ghe Petrescu, prim-secretar al co
mitetului județean Dolj al P.C.R. Ma
ria Zidaru, președinta C.A.P. Pău- 
lești, județul Satu Mare. Nicolae 
Giosan, președintele Consiliului Su
perior al Agriculturii, Marin Vlad, 
secretar al Comitetului de partid din 
C.A.P. Crovu, jud. Dîmbovița.

Plenara a analizat pe larg activi
tatea desfășurată de uniunile coope
ratiste in cei aproape 3 ani care au 
trecut de la constituirea lor, rezul
tatele obținute în1 întărirea economi-

(Continuare în pag. a 3-a)

Un client mai
Despre „Mercur" se 

spune că este zeul co
merțului și al eiocinfei. 
Aceste două certificate 
profesionale ale înaripa
tului curier a) zeilor pot 
ii insă dobîndite cu ușu
rință de orice „muritor 
le rînd". Exemplele po
zitive abundă. A te p'ri- 
' epe în problemele mul
tiple ale comerțului și a 
li în același timp un 
\ inzălor amabil, înzes
trai cu talent in arta 
de a servi și mulțumi 
cumpârălorul nu sini d- 
loc haruri dumnezeiești. 
Și lotuși...

Simbulă seara am li- 
nut să-mi inchei lanțul 
tirguielilor, cumpărind 
o carte, hrana sufleteas
că pentru ziua liberă 
ce-o m earn în lată. Ca

atare m-am îndreptat 
spre „Librăria noastră" 
unitatea nr. 22 din Lu
peni. Ajuns aici, am gu-

W
CITADIN

sil ușa închisă și per
deaua trasă, prin care 
se întrezărea o lumină 
discretă. Era ora 18,30. 
Pe orarul afișai, era spe
cificat că in ziua de 
simbâtă librăria este

scopului comun — punerea în func
țiune a obieotivelor.

Pentru a cunoaște în amănunt per
spectiva îndeplinirii sarcinilor de plan 
pe trimestrul I a.c. și a recuperării 
restantelor, ne-am deplasat pe șanti
erele de construcții industriale unde 
am discutat cu o seamă de factori de 
răspundere.

In primul rînd ne-a surprins faptul 
că planul pe trimestrul I reprezintă 
doar 19 la sulă din cel anual. Justi
ficările aduse de constructor, printre 
care lipsa de fronturi de lucru 
închise, nu pot fi întrutotul accep
tate. O mai bună organizare a lucru
lui pe șantiere, o mai strînsă cola
borare între constructor și benefi
ciar ar fi condus in final cu siguranță 
la crearea condițiilor optime pentru 
realizarea a 22 la sută din planul 
anual.

deschisă pină Ia ora 19. 
In acest timp ușa s-a 
întredeschis, alît cit să 
poată ieși un „domn" in 
haină de piele și pălărie 
de pur de cămilă. încer
ci nd șă intru, și eu, am 
fost oprit cu ușa. Moti
vul ? Cică după ceasul 
vinzătoarei care linca 
de ușă era ora 19 fix I 
Acestea fiindu-rni zise, 
mi s-a închis ușa în nas 
și cum s-ar spune, am 
rămas pe dinafară. uimit 
■și consternat.

Faptul că n-am reușit 
să cumpăr o carte, desi
gur că n-a constituit un 
dezastru. Atitudinea în
să și tonul vinzătoarei 
gata de plecare înainte 
de ora de închidere, a 
lezat caiilatea unui cum
părător și ce) care a

„pierdut" din aceasta 
dispută a lost urinat ea 
respectivă. A pierdut un 
client și asta e mult $i 
fiindcă sinlem îa capito
lul pierderi, de re n am 
înregistra aici și timpul 
„pierdut". După tejghea 
stimabilele vinzutoare 
nu s-ar sinchisi (doamne 
ferește 1) să-li recoman
de o „noutate", să-li 
caute o carte .rătăcită 
undei a de nici ele nu 
mal știu, .sau să comple
teze registrul de „cărfi 
noi". Ca să nu mai vor
bim de faptul că deseori 
librăria se deschide cu 
zece sau cinsprezece mi- 
nule mai lirziu, iar lo\ a- 
rășele vinzăloare, ca să 
„recupere/e" inlirzrerea 
pleacă cu cinsprezec e 
minute mai... devreme. 
Probabil că din această 
cauză n-am reușit eu să 
cumpăr o carte simbâtă 
seara.

Nicu POPA

Ing. RADU SELEJAN

(Continuare în pag. a 2-a)

De-a lungul a 16 zile, cu prilejul 
întrunirilor electorale desfășurate în 
localitățile Văii Jiului, din partea 
Frontului Unității Socialiste, au fost 
propuși, și apoi desemnați, — 641 
candidați de deputați. Dintre aceștia, 
3 candidează pentru Marea Adunare 
Națională, 61 pentru Consiliul popu
lar județean, 197 pentru Consiliul 
popular municipal, 286 pentru consi
liile populare ale orașelor Petrila, 
Vulcan, Lupeni și Urioani, iar pen
tru consiliile populare ale comunelor 
Aninoasa și Bănită au fost desemnați 
94 de candidați.

Din rîndul candidaților fac parte 
vrednici gospodari, activiști de partid 
și ai organizațiilor de masă, intelec
tuali, gospodine, pensionari, oameni 
ai muncii români și de alte naționa
lități.

Incepind cu 1 
pe lingă clubul 
din Aninoasa va 
cerc de croitorie

Asamblarea primei 
„producții" a Școlii 
populare de artă

Cel de-al IX-lea Concurs
al formațiilor de amatori

LA O SEARA
DE REPETIȚII

Prima verificare publica, 
din acest an, a potentelor e- 
levilor Școlirpopulare de artă 
va avea loc in luna martie. 
In vederea așteptatei confrun- 

- lari cu publicul, elevii școlii 
„lucrează", de pe acum intens 
la pregătirea unui program 
interesant, variat, convingă
tor.

Orchestrele, soliștii vocali 
și instrumentiști își pun la 
punct, în prezent, repertoriile. 
Clasa de actorie, de aseme
nea, pregătește un medalion 
literar „Vasile Alecsandri", 
compus din recitări, cinlece, 
mici montări teatrale.

Cerc de croitorie 
la Aninoasa

februarie a.c. 
muncitoresc 

funcționa un 
cu durata de

un an. înscrierile se primesc 
la club între orele 8—12. In 
curind va fi organizat și un 
cerc de dactilografie. După ab
solvire, celor care vor urma 
cursurile li se vor elibera cer
tificate care să le ateste ca
lificarea.

VREMEA
Ieri, temperatura maxima la 

Petroșani a fost de zero gra
de, iar minima de minus 13 
grade.

PENTRU URMĂTOARELE 24 
DE ORE: Vreme geroasă, cu 
cer mai mult senin, tempera
tura — staționară. Dimineața 
— ceață izolată. Vînt slab din 
sectorul sud-est.

Am sosit la clubul sindicalelor 
din Vulcan la ora cind lumina zilei 
își ia lămas bun de la oameni, as- 
cunzindu-se după perdeaua întune
ricului. Am pătruns in sălile duhu
lui înainte de ora cind acestea în
cep să fie, de obicei, populate. 
Principalul animator al muncii cul- 
tural-educalive de aici, instructorul 
Sergiu Boită, răsfoia, împreună cu 
cî/lva componenfi ai grupului 
doric, un caiet de partituri 
cale. In aceeași sală, intr-un 
vreo patru membri ai laralului își 
acordau -instrumentele, acompaniin- 
duse in surdină unul pe celălalt. 
Dinlr-o altă sală se auzeau acordu
rile chitarelor orchestrei de muzică 
ușoară.

Pentru că, pinâ la venirea tuturor 
membrilor formal iilor la repet il ii 
mai era puf in timp, ne-am interesai 
de componenta grupărilor de artiști 
amatori care vor fi înscrise în am
pla inlieceie a concursului al IX-lea. 
„Sinleifi aproape gala pregătiți pen
tru inceperea concursului. Ne vom 
prezenta in iala juriului șl a pu
blicului cu cinci formalii: taraful 
cu soliștii săi vocali, grupul vocal, 
un sextet pe care l-am numit „Ga- 
lolila", orchestra de muzică ușoară 
care pregătește de „lansare" nume 
noi și o brigadă ari ist ied de agila-

lol- 
muzi- 
coll,

lie. Intre timp, și-a făcut apariția 
și directorul clubului, Nicolae Sabău. 
Sursa de informare iiindu-ne acum 
Completă, în carnefel s-au ^/rfns 
mai multe date, mai mull material 
faptic. Ne-am însemnat, astfel, că 
taraful — deocamdată in „rodaj" — 
compus din 16 instrumentiști și 12 
soliști vocali, va fi cea mai sudată 
formație care va participa la între
cerile concursului. De ce? Pentru 
că in curind orchestra folclorică 
va prezenta în aproape toate loca
litățile Văii Jiului o serie de repre
zentații cu spectacolul „Dragi ni-s 
cinlecele noastre". Și aceasta va 
duce, firește, la omogenizarea aces
tei mari formalii de amatori, la în
chegarea unui spectacol valoros, la 
asigurare a celei 
prize la public.

Despre soliștii 
Lungii, Marioară
Varga, Ion Drăghici, 
Gheorghe Petre și ceilalți, interlo
cutorii noștri n-au avut de spus 
docil cuvinte elogiative. Toii repetă 
cu asiduitate, sint preocupați de a- 
lingerea măiestriei ' interpretative, 
care să le permită situarea in frun
tea clasament ului concursului. Gru-

alît de necesare

vocali Mariana 
Moldovan, Jenica 

Ionel Dinîa,

V. TEODOROSCU

(Continuare In pag. « 3-a)

iri-i

Lupeniul a cunoscut în ultimii ani un bogat program de cons
trucții : anul trecut au fost date în folosință blocul G cu 176 apar
tamente și blocul A 6 cu 88 apartamente. în acest an, constructorii 
vor mai preda alte trei blocuri - A 4, A 5, B 10 însumînd încă 236 
apartamente noi.

IN CLIȘEU : Vedere a frumoaselor blocuri A cu 10 etaje și 88 
apartamente ridicate în cartierul Braia din Lupeni.

desemna.fi
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CADRAN ECONOMIC
0 sarcină la îndeplinirea căreia 
trebuie să concure deopotrivă 
constructorul și beneficiarul

In îa|a colectivelor exploatărilor miniere

Statornicirea unui climat
de respectare stricta a normelor

RESPECTAREA de tehnica securității muncii!
Pentru eroarea

TERMENELOR DE PREDARE
(Urman dfn pag. 1)

k această situație Defavorabilă. Dar 
să relatăm faptele.

Stația de ventilatoare Pribol-Anl- 
noasa, prevăzută să asigure îmbună
tățirea aerajului minei, este mult 
Antirziata. Disputa dintre constructor 
și beneficial — care n-a executat la 

instalația de forță — se va termi
na probabil Ia sfîrșitul acestei luni, 
cînd a fost stabilit de către comanda
mentul Ministerului Minelor un nou 
Icruen de predare. In ce privește 
puacrea în funcție a stației de ven
tilatoare pentru blocul II de la mina 
Faroșeni, aflăm de la constructor că 
;> aici beneficiarul n-a executat ali
mentarea cu energie, ultimul termen 
dc predare fiind — pentru a cîta 
oară ? — posibil de o nouă amî- 
nare |?1)

Se nasc deci întrebările: care a 
fost, in această privință, punctul de 
vedere al ședinței de comandament 
și. in special, al reprezentanților 
ministerului? Cine a cîștigat din 
această dispută, care în alte împreju- 
Tări ar provoca ilaritate ? Se așteaptă 
oare o nouă ședință de comanda
ment, pentru o nouă confruntare, ori 
pentru stabilirea vinovatului ?

Din cauza unor lucrări considerate 
mărunte — rodaj, montarea cablu
rilor și a altor accesorii ale turnu
lui — instalația de extracție de la 
Jîet nu a fost predată, constructorul 
Invocînd și de astă dată lipsa de 
sprijin din partea beneficiarului — 
e vorba de strunjirea tamburilor ma
șinii de extracție la dimensiunile ne
cesare.

Cu toate că sînt create condiții 
pentru ca lucrările de săpare a pu
țului est Livezeni să înceapă — ne 
spune ing. Ion Lăsat, directorul Gru
pului de șantiere al T.C.M.M. — be
neficiarul, adică C.C.V.J., ne pretin
de să predăm întreaga incintă. In 
au -t sens a fost stabilit un program 
cu lucrările strict necesare pentru 
oare, de comun acord, am fixat și 
termenele respective”. Că în această 
privință C.C.V.J. are dreptate, se 
vede de la’ o poștă, dar și [aptul că 
pot fi găsite soluții conciliatoare este, 
dc asemenea, o realitate. Numai că 
m.irinimiei beneficiarului în ce pri
vește amînarea la nesfirșit a terme
nelor de predare, trebuie să i se 
stabilească o dată marginile, mai a- 
tes că în aceeași situație se află șl 
instalațiile de săpare de la Uricani 
vest și est și de la Bărbâteni. Adu
cerea la zi a acestor lucrări presu
pune eforturi susținute din partea 
toturor celor interesați, mai ales că 
lipsa unor materiale îngreunează se
rios desfășurarea normală a activi
știi.

Vorbind despre greutăți, trebuie 
si arătăm că — așa după cum am 
eflat de la tovarășul director al gru
pului de șantiere — un număr însem
nat de obiective au fost aminate 
dir. vina beneficiarului.

Așa s-au petrecut lucrurile cu tur
nurile puțurilor de la minele Petrila, 
Vniran și Uricani a căror execuție 
a fost oprită din cauza lipsei uti
lajului de siguranță absolut necesaf 
in condițiile emanațiilor de metan, 
utilaj care n-a fost prevăzut în pro
iect și de care constructorul nu dis
pune. De asemenea, o întîrziere se
rioasă la uzina de brichetare Coroești 
a ‘ost cauzală de faptul că. deși mi
nisterul a dispus C.CV.J. să apro
vizioneze acest șantier cu lemn dc 
mină, acesta a neglijat respectarea 
ordinului respectiv.

in aceeași ordine de idei, trebuie 
amintit și faptul, deloc neglijabil, că 
datorită neasigurării la timp — în 
toamna anului 1968 — a centralelor 
termice de ta Uricani și Livezeni cu 
cazacele necesare, acestea n-au pu
tut fi terminate. Aici mai este însă 
cer a de completat. Dacă instalațiile 
de încălzire ar fi fost executate la 
timp, s-ar fi creat spații închise de 
Iuctu pentru constructori, iar planul 
pe trimestrul I ar putea fi încheiat 
cu un volum de lucrări reprezentînd 
22 ta sută din planul anual

Fată de această situație se impun 
masuri concrete, de eficiență maxi
mă. care să ducă în final la realiza
rea ritmică a planului, la lichidarea 
în cel mai scurt timp a restantelor 
din anii precedenți. 
considerăm necesar să 
rea tovarășului Francisc 
torul filialei Petroșani 
investiții.

„Activitatea pe anul 
pului de sanLiere 
T.C.M.M. — a spus d-sa 
serios îngreunată de numărul mare 
de lucrări restante din anul 19G8 și 
din anii precedenți ca : baie, lămpă- 
rle, sală de ape], atelier electrome
canic la Uricani; stația de degazare 
la Lupeni; incinta aeraj vest Url-

câni; stația de ventilatoare blocul 10 
Vulcan; stația de ventilatoare Pri- 
boi-Aninoasa; instalația dc transport 
și tnsllozare Lonea II; C.F.I. la ga
leria de coastă Paroșcni și mutic 
altele. Este greu de precizat cu e- 
xaclltate limita pînă la care se în
tinde responsabilitatea executantului 
și a beneficiarului față de această si
tuație. In numeroase cazuri aceste 
lucrări au rămas neterminate din cau
ze datorate șantierelor T.C.M.M., prin
tre care: lipsa de materiale, necon- 
centrarea forțelor de muncă, lipsuri 
organizatorice. Dar nici bcncîlciarul 
nu poale fl scutit de responsabilitate, 
atîta timp cît lucrări ca: Instalația 
de încălzire la puțul 7 vest Vulcan, 
stația de compresoare Jieț, centrala 
termică din incinta principală Uri
cani, du au fost asigurate cu utila
jele necesare. Or, aceste utilaje au 
fost predate cu întîrziere.

In momentul de față este impor
tant ca la defalcarea .planului de in
vestiții pe anul 1969, atît beneficia
rul cît și executantul să asigure cu 
fonduri în primul rînd lucrările în 
continuare și neterminate. Atenția 
T.CAf^l.-ului să fie îndreptată mal 
ales asupra acestor lucrări, așa cum 
s-a stabilit de altfel și prin hotărî- 
rea conferinței județene de partid, 
lucrări la care trebuie să fie con
centrate mijloacele materiale și for
țele de muncă ale șantierelor. Dacă 
avem în vedere faptul că din numă
rul total de obiective planificate a 
se executa în anul 1969 de către 
T.C.M.M.
150), 
crări 
lucrări în continuare, rezultă foarte 
clar că lichidarea „rămășițelor” din 

precedenți constituie premisa

pentru 
peste 80 
neterminate

C.CV.J. 
reprezintă 

și cca.

(cca. 
lu- 
40

unei organizări superioare In acest 
an. Apreciem că rezultatele obținute 
de șantierele T.C.M.M. în anul 1968, 
superioare celor din anii Irecuți, tre
buie Să constituie platforma de la 
care să se pornească în vederea ob
ținerii unor Indicatori mult îmbună
tățiți în anul 1969”.

In concluzie, situația de fapt cere 
de urgență o substanțială îmbunătă
țire. Pentru aceasta, constructorul 
8re obligația să-și concentreze aten
ția asupra obiectivelor mai Importan
te, să asigure aici alit materialele 
cît șl forța de muncă necesare — 
mai ales că șantierele nu duc lipsă 
de efective —, să numească respon
sabili competent pentru fiecare o- 
biecliv în parte, care să poată re
zolva cu operativitate toate deficien
țele ce se pot 
beneficiarul are 
cu mai multă 
constructorului, 
multă exigență 
termenelor de 1 
astfel ca prin 
tuația să ajungă la normal.

Analiza comună săptămînală a sta
diului fiecărui obiectiv în lucru, fă
cută de constructor și beneficiar, ar 
fi, de asemenea, o modalitate de re
zolvare operativă a deficientelor 
ivite pe parcurs, pentru stabilirea a 
ceea ce s-a făcut și asupra căror 
aspecte trebuie insistat în perioada 
imediat următoare.

O sarcină de mare răspundere re
vine comitetului de partid al Grupu
lui de șantiere, care trebuie să inter
vină cu promptitudine ori de cile 
ori ritmul de lucru este sub nivelul 
cerințelor. De asemenea, comitetul 
sindicatului are datoria să mobilizeze 
întregul colectiv

ivi. In același timp 
! datoria să sprijine 

eficiență eforturile 
să manifeste mal 
față de respectarea 

livrare o utilajelor, 
eforturi comune, sl

la o muncă însu
flețită pentru reali
zarea planului și 
a angajamentelor.

Numai astfel, ac
tivitatea grupului 
de șantiere Petro
șani al T.C.M.M. va 
putea fi adusă pe 
făgașul cel bun, al 
realizării ritmice a 
sarcinilor de plan 
și al recuperării 
în cel mal scurt 
timp a restantelor 

prece-

Havirneanu

ai 
T.C. 
exe-

La Coroești, es
te in plină con
strucție o mo
dernă fabrică de 
brichete din căr
bune.

IN CLIȘEU : 
Macaragistul Cio- 
lacu Dumitru, li
nul dintre munci
torii harnici 
șantierului 
M.M. care
cută lucrarea.

unei opinii dc masă 
privind problemele de protecție n 
muncii, la unitățile miniere din Va
lea Jiului a Intrat în obișnuință de 
a prelucra cu întregul personal sub
teran alit cauzele care ou condus la 
accidentarea gravă a unor salariați, 
normele de protecție a muncii care 
au fost încălcate, cît și modul în 
oaie trebuia să se acționeze în îm
prejurările respective pentru evita
rea accidentului produs. Cu toate 
acestea se constată că unii solari ați 
ignorează chior și unele reguli ele
mentare — dar cu consecința grave 
— ale protecției muncii.

La un control făcut acum cîteva 
zile la E. M. Lupeni în cadrul sec
torului 111, la abatajele frontale din 
stratul 5, blocul III A, s-a constatat 
că în felia I, plasele de sîrmă așe
zate pentru podirea vetrei erau prin
se unele de altele numai la distanțe 
de 1—2 metri,; cu totul necorespun
zător, iar pe bceastă poditură ,s-au 
așezat blocuri de piatră care cântă
reau 0.5—1,5 tone. Ori, toți membrii 
brigăzii minerului Bălan Vasile ca și 
personalul tehnico-ingineresc al sec
torului III știau că sub această po- 
di'tură din plasă urmează ca să iii- ( 
creze muncitorii din brigada lui Gu- ~ 
măgescu / 
Iul a fost înlăturat la timp prin 
bligarea de a sfărîma blocurile 
minți te.

Datorită subminării intercalarei 
steril din stratul de cărbune din 
batajul frontal menționat, în ziua de 
15 ianuarie a. c. a avut loc un re
gretabil accident grav, suferit de ar
tificierul practicant Soos Eugen prin 
căderea unui bloc de steril — din 
zona subminată. Cu toate că întrea
ga brigadă a cunoscut modul șl 
cauza accidentului amintit, totuși or
ganele de control au constatat din 
nou că in.lercalația 
subminată la fel ca 
s-a accidentat Soos

Toate acestea au 
sub „asistența tehnică” a maistrului 
miner Berceanu Ambrozie, caie în 
schimbul respectiv a avut sarcina 
de a aplica toate măsurile tehnico- 
organizatorice necesare pentru ex
tragerea producției planificate cu 
respectarea întocmai a măsurilor de 
protecție a muncii. Dar. după cum 
s-a văzut, problema asigurării unor 
condiții de securitate deplină la lo
cul de muncă a fost lăsată pe un plan 
secundar. Acest fapt a rezultat și 
din afirmația făcută de maistrul mi
ner Berceanu A. că „nu știe dacă 
este metan în abataj deoarece nu 
are metanometru”. Organul de con
trol a detectat în partea superioară 
a abatajului o concentrație de 2,5—3,2 
la sută metan, în cuib, fapt pentru 
care s-a dispus luarea măsurilor de 
aerisire suplimentară.

Dar iată că după circa o jumătate 
de oră, acest loc de muncă a fost 
recontrolat pentru a vedea dacă s-au 
aplicat măsurile dispuse. Din păcate 
s-a constatat că maistrul Berceanu 
A. nu a întreprins nimic pentru e- 
vacuarea metanului detectat, fapt 
pentru care a fost sancționat.

Tot la E. M. Lupeni, la sectorul 
IX, abatajul cameră nr. 5 din stratul 
0 s-a armat aproape integral cu lemn 
subdimensionat, prezentînd o sigu
ranță foarte mică de susținere. Cu 
țoale acestea. camera în exploatare 
avea 10 grinzi dintre care 5 erau deja 
rupte — susținute doar de cite doi 
stîlpl. S&fui dc brigadă, Macovei Je- 
nică, afirma pasiv că „este bine și 
așa", deși monografia de armare im
pune susținerea grinzilor cu 3 stilpi 
cu diametrul , de minimum 200 mm.

ing. ION REMFTF, 
șeful Inspectoratului 

de protecție a muncii 
Petroșani

Pentru nerespectarea monografiei 
de armare și, prin aceasta, punerea 
în pericol de accidentare a sa și a 
membrilor brigăzii din schimbul res
pectiv, Macovei Jenică d fost, de a- 
semenea, sancționat cu amendă con
travențională de 400 lei.

La E. M. Dilja, la sectorul 1, in a- 
balajul cameră nr. 2 E, din stratul 
0, s-a constatat că în aripa estică, 
în patru găuri de mină au rămas 
resturi de exploziv din schimbul an
terior. Totuși artificierul Doroflei 
Gheorghe, fără să extragă resturile 
de exploziv din front, a executat 
lucrări de pușcare la vatră, încâl
cind cele mai elementare norme de 
folosire a materialelor explozive.

Cu toate că se cunoaște (eleatul 
negativ pe care-1 provoacă asupra 
sănătății praful de steril, pentru a 
cărei prevenire se cheltuiesc anual 
sume Importante, totuși se mai gă-

sesc persoane care ignorează cu bu
nă știință aplicarea măsurilor pen
tru înlăturarea efectelor nocive alo 
acestui praf. Recent, la E. M. Dilja 
în galeria direcțională săpată în ste
ril la orizontul 545 din culcușul stra
tului 13, blocul VI, s-a constatat că 
echipa condusă de minerul șef de 
schimb Pop Luca perfora frontul pe 
cale uscată, deși la locul de muncă 
avea toate amenajările făcute pen
tru perforajul umed. Pentru faptul 
că prin acest mod de lucru echipa 
a fost expusă agenților care conduc 
la îmbolnăvirea organismului, mine
rul Pop Luca a fost sancționat cu 
amendă contravențională de 350 lei.

Față de faptele semnalate, tragem 
concluzia că nu s-a făcut tot ceea 
ce era posibil șl Indicat la exploată
rile noaslTe miniere pentru statorni
cirea unul climat de respectare stric
tă a normelor de tehnică a securi
tății. Pe viitor, fiecare formație de 
lucru, fiecare salariat va tTebul să 
dovedească o responsabilitate sporită 
în vederea prevenirii accidentelor, a 
îmbolnăvirilor profesionale și a a- 
variilor.

Detecioiul electric automat 
metan „English", prezent la 
mai multe fronturi dc lucru, 
ghează la securitatea muncii 
nerilor.

In acest sens, 
redăm păre- 
Iacob, direc- 
a băncii de

1969 a Gru- 
Petroșani al 

va fi

oricărei cereri de credite ce se în
cadrează în actele normative și duce 
la economisirea unui volum aprecia
bil de investiții, răspunzînd totodată 
propunerilor de perfecționare a ac
tivității de producție.

In general, aceste obiective se fi
nanțează din credite bancare, iar In-

șs

u ti 1: zarea la maxi- 
de producție e- 

produclivilății 
pe calea folosi
tor ței de mim-

I

Planul șj bugetul de stat pe anul 
curent prevăd sarcini importante pen
tru dezvoltarea in continuare, în 
ritm susținut, a economiei naționale 
și pentru creșterea eficâenței între
gii activități economice, creînd con
diții pentru îndeplinirea obiectivelor 
stabilite de Congresul :1 JX-lea, de 
Conferința națională a partidului.

Principalele sarcini de plan pe a- 
nul 1969 se referă la mobilizarea in 
cil mai mare măsură de către uni
tățile economice a rezervelor inter
ne in vederea sporirii producției și a 
acumulărilor
mum a capacităților 
xistente. creșterea 
muncii, în principal 
rii mai rationale a
că, întărirea spiritului de gospodărire 
a mijloacelor materiale și bănești.

Printre măsurile și căile de obți
nere a unor rezultate fructuoase, un 
rol important pentru sporirea efi
cienței activității economice il au lu
crările de mică mecanizare. Identi
ficarea cu operativitate a obiective
lor importante și ca un efect e< ono- 
mic ridicat in orientarea crcriile'or 
primite in această direcție, constituie 
o sarcină de mare răspunde’».- per.tru 
unitățile economice.

De asemenea, organele bancare, 
prin activitatea ce o desfășoară, au 
obligația de a contribui la identifi
carea unor astfel de lucrări, de a a- 
naliza cu atenție și Tăspundere do- 
rumenlațlile, de a da curs favorabil

uuiuiii uni ungauci iui vu- _ 
Andronie. Natural, perico- ■ 

1 înlăturat la timp prin o- ® 

-I
I 
I 
I 
I 
li.... .. ...
■ „îmbunătățirea raportului dintre
■ fectivul de bază și auxiliar", a 

I 
ș..
■ tojl

I
StU^ax pincau

de importante — 
lizării timpului d

I cameră în două blocu
17—18 prin extragerea

Ipuri frontale, centralizai ea pc 
și opririi transportoarelor din 
cui IV — nord, centralizarea 

I 
I
Idate noi teme, unele prezentînd ii 

portantă pentru buna desfășurare 
«lucrărilor de deschidere și nror»?. 
ri (este cazul celor privind 
najarea orizontului 500 în

I■rula
■ lele
" temeie care 
■ dul de timp 
■ din momenti 

I 
I 
I _
■ tona de cărbune, 
“odată modificări 
llajuli 
® îmi

de
a-

de steril este 
și în ziua cînd 
Eugen.
fost „realizate”

amortizabile intr-o perioară scurtă 
— executîndu-se din credite banca
re 29 de obiective în 
1 414 000 lei. valoarea 
anuale preliminate a se 
intrarea în funcțiune a 
ind de 1 743 000 lei. Cu 
preocupări, trebuie să

valoare de 
economiilor 

realiza după 
acestora »i- 
toate aceste 

evidențiem

CREDITELE DE MICA 
MECANIZARE - UN SPRIJIN 
CE TREBUIE FOLOSIT DIN PLIN

Dumitru PATRĂȘCOIU, 
director al filialei Petroșani 

a B. N. a R. S. R.

sj&tențe pentru solicitarea Iot nu se 
face in scopurile personale ale băn
cii (percepindu-se dobînda minimă 
de 1 la sută pe an) ci, caută să fie 
ecoul preocupării întreprinderilor de 
a mobiliza totalitatea rezervelor in
terne in vederea măririi eficienței e- 
conomlce.

In cursul anului 1968 s-a manifes
tat un Interes sporit pentru utiliza
rea creditelor de mică m cunizare -

faptul că executarea unui număr de 
numai 14 obiective in valoare de 
200 000 lei de către C.C.VJ., nu este 
concludentă și arată că nu au fost 
exploatate decil 
lilățile existente 
nlfățlle sale.

Este cu totul 
nea I. P. Petroșani, 
șl altor unități economice care, 
cursul

o parte din posibi- 
in acest sens In u-

nejusllitcală atiludi-
I.E.C. Parosoni 

in 
anului trecut, n-au solicitat

A

In acțiunea de organizare știin
țifică a producției și a muncii

I Ca și în alte unități economice 
[ale municipiului nostru, la Exploa
tarea minieră Uricani, acțiunea de 
[Organizare superioară a producției 
și a muncii a debutat în primăvara 
[anului 1967. Prima temă atacată,

2 e- 
. ... ------ , a în

semnat primul succes: reducerea a 
25 posturi auxiliare pe zi, creșterea 
ponderii efectivului de bază față de 
efectivul total cu 4,1 la sută, ridi
carea productivității muncii în aba- 

je cu 4,6 la sută. Au urmat alte 
studii care ținteau obiective la fel

- îmbunătățirea utl- 
,------- timpului de lucru al munci-
Itorilor din subteran, perfecționarea 
J metodei de exploatare a abatajelor
■ cameră în două blocuri din stratul

i a două cîm- 
centralizarea pornirii

1 blo- 
------- centralizarea pro-

Iducției din lentila 3, blocul II nord, 
|într-un singur punct de încărcare.
I Pe baza experienței cîștigate în 
I anul 1967, anul trecut au fost abor-
■ date noi teme, unele prezentînd im-

___ 2 a 
; lucrărilor de deschidere și pregăti-

1 reame- 
„ajarea orizontului 500 în vederea 

[desfășurării unui transport optim, 
stabilirea planogramei pentru exe
cutarea planului înclinat nr. 15), al- 
‘•’î avind eficiență imediată. Astfel, 
temele care au avut în obiectiv fon- 

) consumat de muncitori 
din momentul sosirii la mină pînă 
ajung la locul de muncă și cel pri
vind plasarea optimă a aba
tajelor cameră au avut ca efect tre
cerea unui număr de 28 muncitori la 
lucrări direct productive, reducerea 
prețului de cost al materialelor au
xiliare de la 30 lei la 28,31 lei pe 

. S-au efectuat tot
odată modificări în programul pon- 

lui, al coborîrii personalului pe 
Tpuț. Alte studii au avut ca obiect

credite pentru mica mecanizare.
O atenție mai mare au acordat 

solicitării de credite de mică meca
nizare organizațiile comerciale și în 
special T.A.P.L. Petroșani, cu toate 
că la acestea — in comparație cu în
treprinderile industriale — sînt con
diții mai puține în această direcție.

In ședințele de lucru ale comitete
lor de direcție, ce au avut loc re
cent, în care s-au prelucrat și a- 
probat planurile de măsuri pentru 
realizarea sarcinilor de plan pe a- 
nul 1969, au fost indicate și unele 
obiective pentru lucrări de mică me
canizare, însă pînă în prezent docu
mentațiile respective nu s-au depus 
la bancă în vederea deschiderii fi
nanțării respective.

Pe această ' cale amintim că fon
durile bancare pentru astfel de lu
crări nu sînt limitate și — ca atare 
— se pol finanța acțiuni importante 
ce pol avea influență însemnată a- 
supra beneficiilor, asupra rentabi
lității întreprinderilor.

Se impune o preocupare din ce 
in ce mai vie și mal susținută din 
partea comitetelor de direcție, a con
ducerilor întreprinderilor și colecti
velor de organizare superioară a pro
ducției și a muncii, pentru folosirea 
creditelor de mică mecanizare în fa
voarea ridicării nivelului tehnic al 
producției, creșterii susținute a pro
ductivității muncii, reducerii prețului 
de cost și îmbunătățirii calității pro
duselor.

ACCENT PE
EFICIENTA Șl
CONTINUITATE

e:

sarcini curente fiind 
perspectivă.

stabilirea capacității de producție, 
a necesarului de forțe de muncă 
pînă în anul 1970.

Referindu-ne la eficiența acțiunii 
în ansamblu, este cazul să amintim 
că aceasta s-a oglindit îndeosebi în 
realizările înscrise de colectivul mi
nei în ultimii doi ani. La indicatori 
economici ca: producție extrasă, 
productivitate, preț de cost, consum 
de lemn, viteză de avansare în a- 
■bataje, s-au obținut rezultate supe
rioare celor planificate.

Cele relatate mai sus conduc la 
concluzia că la mina Uricani, în ac
țiunea de organizare a producției 
s-a avut în vedere alit eficiența 
Imediată cit șl continuitatea, rezol
varea unor
îmbinată cu cele de 
Reușita aceasta este ui marea faptu
lui că membrii, colectivelor însăr
cinate cu efectuarea studiilor, care 
au cuprins cadre din conducerea ex
ploatării, sectoarelor și serviciilor, 
au dovedit răspundere și pasiune în 
rezolvarea temelor.

Dar, este cazul să menționăm că 
alături de rezultatele pozitive obți
nute, în acțiunea de organizare 
științifică s-au manifestat și unele 
carențe. Astfel, tema privind nor
marea personalului de regie șl ex
tinderea muncii în acord la activi
tățile auxiliare n-a fost finalizată. 
De asemenea, cu toate că extrage
rea ritmică a producției șl calita
tea cărbunelui nu s-au ridicat la ni
velul sarcinilor, acestea n-au cons
tituit obiectul unor studii. Și ar fi 
fost cazul...

în prezent, pentru dinamizarea ac
țiunii, la mina Uricani se ridică pro
blema completării postului de șef 
birou organizarea producției și a 
muncii. (De acest compartiment s-a

ocupot șeful serviciului organizarea 
producției și a muncii, inginerul Voi- 
chița Ioan). De fapt, aici este vorba 
dc un neajuns care se face simții 
mai de mult la Uricani: fluctuația 
cadrelor, motiv pentru care la a- 
ceastă exploatare există în orezerrt 
posturi de ingineri neocupate. B'ne 
ar fi dacă în această privință con
ducerea C.C.V.J. ar acorda o mină 
de ajutor.

Ca urmare a examinării critice a 
stadiului actual al organizării pro
ducției și a muncii, pentru acest an 
a fost preconizată studierea altor 
domenii ale activității economi»
folosirea rațională a personalului de 
regie din cadrul sectoarelor de ba
ză și auxiliare, posibilități de îm
bunătățire a calității cărbunelui, or
ganizarea unei brigăzi care să rea
lizeze cel puțin 100 metri liniari pe 
lună )a o înaintare în steril, ex
perimentarea exploatării prin abata
je cu front lung a stratului 18 din 
blocul V/l. (O observație In ceea ce 
privește tematica pe anul 1969: stu
diul creșterii cîșiigului mediu 
putea eventual să fie înlocuit 
unul care să aibă în obiectiv 
terea productivității muncii, 
.Analiza critică a prețului de
realizat în 1968* considerăm că ar 
putea fi înlocuită cu un studiu al 
posibilităților de reducere a cheltuie
lilor de producție). Rezolvarea a- 
cestor teme va crea posibilitatea 
elaborării de noi soluții și modali
tăți de perfecționare a producției, 
in scopul fructificării din plin a po
tențialului tehnic și uman, a rezer
velor interne de care dispune mina 
Uricani.

ar 
cu 

crcș- 
iar 

cost

Francisc VETRO

La I. F, Petroșani

Aportul organizării 
rationale a muncii poate 

fl și mai convingător
In 1968 ]a I. F. Petroșani eficiența studiilor de organi

zare a producției și a muncii s-a concretizat in obținerea 
unor economii in valoare de 319 000 lei.

Prin rezolvarea temelor propuse spre studiu in acest an, 
se prevede o creștere a productivității muncii de 250 lei/om 
an, respectiv, economii in valoare de 235 000 lei. Dintre stu
diile propuse amintim : „Extinderea exploatării în trunchiuri 
lungi", „Prelucrarea cherestelei scurte și subscurte in panouri 
pentru cotraje", „Extinderea muncii cu plata in acord global*, 
„îmbunătățirea organizării muncii la gaterul Lonea* etc.

Există insă un semn de întrebare. De ce oare, in acest 
an, hotărîtor pentru rentabilizarea întreprinderii, s-a prevă
zut un aport mai redus al organizării superioare a producției 
șl a muncii in creșterea eficienței economice față de anii 
trecuțl ? Să fie oare doar o scăpare din vedere ?



» 'i I* STEAGUL RO$U

Cărămizi solide la temelia
dezvoltării economiei naționale

ÎNSEMNĂRI
In anul 1968 cheltuielile social

ei1’’ -'e fino’- 'e de Io bugetul
de slot s-ou ridicat Io suma de 
30.7 miliarde lei, cu 3 miliorde lei 
mo: mult decH in 1967 și cu 8,3 
mi':crde lei mai mult decit in 1965.

Datorită sporirii cheltuielilor so
cial culturale, ou fost osigurote 
condiții mai bune pentru dezvolta
rea continua a invățăminlului. cul
turii. artei, științei și ocrotirii să
nătății.

Anul 1968 se înscrie oșodor, in 
cronica cincinalului ca un an rod
nic. bogol în realizări pe tools 
pionurile. Realizările obținute de- 
monstrează hotărireo unanimă cu 
care clasa muncitocre. țărănimea, 
Intelectualitatea, toți oomenii mun
cii din patria noastră, fără deose
bire de notionalitate, urmează cu 
consecventă politica partidului, 
transpun rn viață programul ela
bora» de Congresul al IX-lea și 
măsui.re stabilite de Conferința

Națională a Partidului Comunist 
Român, menite să lidice patria 
nooslră socialistă pe trepte noi de 
civilizație și progres.

Luind cunoștință cu bucurie și 
mindrie de succesele obținute de 
întregul popor in anul trecut, mi
nerii. constructorii, forestierii — 
toți oomenii muncii din Volea Jiu
lui - sînt hotăriti să muncească cu 
abnegație pentru îndeplinirea 
exemplară o sarcinilor celui de-al 
patrulea an al cincinalului. Anga
jamentele insuflețitoare luate in în
trecerea socialisto in intimpinarea 
celei de-a 25-a aniversări a eli
berării patriei și o celui de-al 10- 
lea Congres ol partidului, rezulta
tele obținute în perioada care a 
treput de la începutul anului, 
constituie o vie dovadă o voinței 
lor de a-și oduce o contribuție tot 
moi mare la înfăptuirea politicii 
partidului de desovîrșire a cons
trucției socialiste în patria noas
tră.

A

loc de legume și fructe
pâmînt și impertinență

cum bine știm cu lo- 
, inventarul” bncAIA- 
pot să lipsească le-

PLENARA CONSILIULUI UNIUNII
NAȚIONALE

(Urmare din pag. 1)

eS șl organiza Lorică a cooperativelor, 
aportul agriculturii cooperatiste la 
dezvoltarea economiei naționale. A- 
l&turr de succesele obținute în dez
voltarea agriculturii socialiste și în 
creșterea veniturilor cooperatorilor, 
vorbitorii au relevat neajunsurile ca
re mal există în unele sectoare ale 
activității Uniunii Naționale a Co
operativelor agricole de producție. 
Au fost propuse o serie de măsuri 
menite să ducă la îmbunătățirea și 
perfecționarea activi lății Uniunii Na
ționale și a uniunilor județene în 
îndrumarea $1 sprijinirea coperative- 
Vor agricole în vederea folosirii tu
turor resurselor pentru dezvoltarea 
în continuare a producției sl veni
turilor.

Vorbitorii au făcut propuneri pen
tru realizarea integrală și în cele mai 
bune conditiuni a sarcinilor ce rerun 
sectorului agricol coope-alist din pla
nul de stat pe anul 1969.

Primit cu vii șl îndelungi aplauze 
a luat cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUSESCU.

★
in cea de-a doua parte a ședinței 

din 28 ianuarie a.c. plenara a adop
tat regulamentul privind aplicarea 
normelor statutare de organizare si 
retribuire a muncii in cooperativele 
agricole de producție.

Plenara a adoptat o hotărire pri-

A C. A. P.
vind îmbunătățirea activității do 
îndrumare a cooperativelor agricole 
și asigurarea condițiilor pentru reali
zarea sarcinilor de plan pe anul 
1969.

Uniunile, se arată în hotărire, vor 
îndruma cooperativele agricole ca 
adunările generale să analizeze te
meinic și multilateral resursele de 
care dispun pentru sporirea produc
ției vegetale și animale și să asigure 
punerea lor deplină în valoare.

La ultimul punct al ordinii de zi, 
Plenara a adoptat bugetul pe anul 
19G9 a Casei de pensii a U.N.C.A.P.

Plenara Consiliului Uniunii Națio
nale a Cooperativelor Agricole de 
Producție a adresat o chemare că
tre întreaga țărănime cooperatistă, 
către uniunile județene ale coopera
tivelor agricole, către toate cadrele 
din agricultura cooperatistă pentru 
realizarea $i depășirea planului pe 
anul 1969.

în cuvîntul de închidere a lucrări
lor plenarei, tovarășul Vasile Vîlcu 
a . exprimat în numele tuturor parti- 
cipanților hotărîrea de a îmbunătăți 
continuu activitatea economică si 
organizatorică a unităților cooperatis
te din agricultură, de a mobiliza 
întreaga țărănime cooperatistă pen
tru a întîmpina cu rezultate cil 
mar bune cea de-a 25-a aniversare 
a eliberării patriei și cel de-al X-lea 
Congres al Partidului.

(Agerpres)

DnpB 
Iii. din 
rfei nu 
gumele. Alunei cînd nu avem
proviziile necesare in cămară 
dăm fuga la unitatea O.l.F. 
cea mai apropiată. Cerem un 
kilogram sau două de cartofi, 
morcovi etc. șl pe cîntar ne 
rint puse o dală cu aceslc 
alimenle. canlităll apreciabile 
d--.. păroînl. Tovarășul Kocsik 
Mihai, din Lupeni, printr-o 
scrisoare adresată redacției 
Jși arată nemulțumirea în le
gătură cu calitatea produselor 
ce sînt puse în vînzare la 
unitatea C.L.F. nr. 12 Lupeni 
pTecum și cu deservirea ne
corespunzătoare de aici. „Cum 

’ se face, cum nu, poate ne 
vor răspunde tovarășii clin 
conducerea C.L.F. Petroșani, 
dar la această unitate legu
mele și fructele se vînd la 
categoria întîia chiar dacu-s 
de o calitate îndoielnică. Cind 
ni se servesc cartofi cu pă-

mint, morcovi rlopîrțițl, varză 
făcuilft ferfeniță, avem lot 
dreptul să fim nemulțumiți. 
Dar putem să-l spunem ceva 
gestionarului ? Păi nu ne ia 
dumnealui in primire de ne 
părăsește intenția do a-i mai 
vizita nnătofea 1".

Am pășit pragul amintitei 
unități. Primul lucru care 
trage atenția este eticheta 
numele gestionarului. Pe 
apare numele unui

a-
cu
ca 

bărboi, 
Călinoiu Victor, iar după tej
ghea se află o femeie. Aflăm 
că e soția „șefului". Nu e 
angajata C.L.F. însă e... co
merciantă. Curios I Ne inte
resăm unde poate fi găsit 
gestionarul. iar femeia ne 
spune că e la depozit, dar în 
acel timp trimite un alt
jutor", tot neangajat, pe Vlad 
Nicolae, să-l cheme de acasă. 
Gestionarul Călinoiu e intri
gat pentru că a fost deranjat 
dar mai ales pentru că „în
drăznim" să-l întrebăm de ce

„a-

fui cartofii un strat așa de 
gros de pămint șl de ce sînt 
Umezi.

— In ce calitate... ?
— In calitate de client. Nu 

ajunge ?
Fiindcă tine morțiș să alJe 

cu „cine are de-a face" îi 
satisfac curiozitatea. Tot im
pertinent răspunde:

— Dacă nu știți otîla lucru 
că noi primim marfa de la 
depozit așa cura este... Ce să 
mai vorbim 1

Noi am înțeles ceea ce era 
de înțeles : la unitatea nr. 12 
produsele sini de o calitate 
îndoielnică. „învelite” în mo
cirlă, iar gestionarul, prin 
„mesagerii" săi, e gata să 
pună în vînzare și bolovani 
nu numai pămint „dacă așa 
vin de la depozit". Și să în
drăznească cineva să protes
teze, că nu se spală de Că- 
linoiu Victor cu toată zeama 
de varză de la C.L.F. I

P. BREBEN

Cele doua... fete ale tapițeriei
din autobuze

La o seara
(Urmare din pag. 1)

pul vocal compus din 26 eleve ale 
Liceului din localitate și-a înscris 
In repertoriu prelucrările folclorice 
„Frunză verde de măcieș", „Frun- 
ză-n lag, frunză sub fag" și „Firicel 
de clnepâ". Repetițiile bisăptăminale 
care au avut Ioc pînă acum, sta
diul Înaintat in care se ailă in 
ceea ce privește însușirea textului, 
a liniei melodice — dau mari spe
ranțe :nst urciorului Sergiu Boiță in
tr-o comportare continuu ascenden
tă. Sextetul vocal feminin, cea mai 
tînără lormatie a clubului repetă în 
prezent tre' melodii frumoase, pline 
de prospețime și voie bună: „Cîn- 
tecul primăverii'’. „Vers de bucurie", 
„Tară nouă, feră dragă".

TRAGEREA LA SORȚI A 
LIBRETELOR DE ECONOMII 
CU DOBINDA Șl CIȘTIGURI 

IN AUTOTURISME Șl A 
CELOR PENTRU CONSTRUC

ȚIA DE LOCUINȚE

Tragerea la sorți a librete
lor de economii cu dobîndă și 
ciștiguri în autoturisme și a 
libretelor de economii pentru 
construirea de locuințe va a- 
vea loc la București în ziua 
de 31 ianuarie a.c., orele 
16,30, in sala clubului Finanțe 
Bănci, din str. Doamnei nr. 
2. Se vor acorda următoarele 
ciștiguri :

La libretele de economii cu 
dobindă și ciștiguri în autotu
risme se vor acorda 271 auto
turisme din mărcile: Merce
des 190, Fiat 1 800, Fiat 125, 
Volga M 21, Renault 16, Fiat 
124, Renault 10, Dacia 1100, 
Moskvici 408, Skoda 1000 MB 
și Trabant 601.

La libretele de economii 
pentru construirea de locuințe 
se vor acorda 19 ciștiguri de 
valori cuprinse între 15 000 
lei și 45 000 lei.

La aceste trageri participă 
toate libretele care au un sold 
minim de 5 000 lei și care a 
fost păstrat la CJLC. îd lot 
cursul trimestrului IV al anu
lui trecut.

Toate libretele care înde
plinesc condițiile de mal sus 
primesc cîte un număr de 
participare pe baza căruia se 
efectuează tragerea la sorți.

Pentru ca toți titularii a- 
cestor librete să cunoască îna
inte de tragere numărul de 
participare, Filiala C.E.C. de 
care aparține unitatea C.E.C. 
emitentă a libretului, pune la 
dispoziția acestora listele li
bretelor care participă la tra
gerea la sorți.

de repetiții
Tormafia de muzică ușoară (cla

sată pe locul 4 în festivalul muni
cipal) despre care instructorul ei, cu 
modestie recunoștea că mai are 
mult de învățat, va spusfine în con
curs acompaniamentul nu numai al 
deja „consacraților" Bebe Lorincz 
și Antonin Udroiu, dar și al altor 
tineri dornici de popularitate, de 
rezolvare a unor aptitudini: Andrei 
Ecatdrina, Moldovan Ioana, Săpuna- 
ru Rodica. Membrii brigăzii artistice 
de agitație. însă, așteaptă acum ter
minarea lucrului la... text. (Nu cre
deți că s-a înlirziat cam mult cu 
textul, iar pentru însușirea mișcării 
scenice va rămine prea puțin timp ? 
n.r.).

Intrebind, în încheierea discuțiilor 
noastre, despre alte formații, am a- 
flal că dansatori, coriști, fanfară sau 
altceva nu vor înscrie în concurs. 
Motivul ? Plauzibil: „vom urca pe 
scenă doar formații care să aducă 
un frumos renume activității noas
tre (Nicolae Sabău, directorul clu
bului). Cunoaștem motivele activi
tății spontane, neorganizate a atilor 
formalii de amatori ale cluburilor, 
așa că am aminal pe altă dală dis
cuția despre aceasta.

Partea a doua și cea mai plăcută, 
a vizitei noastre la clubul din Vul
can s-a consumat în mijlocul unui 
tineret entuziast, Irematind de bu
curia cintului, a muzicii, a dorin
ței de a li mai bun, mai valoros, 
mai aplaudat. Și, deși după repeti
ții am făcut cileva recomandări ce
lor ce se ocupă cu frumoasa activi
tate a amatorilor de aici, dorim să 
le reamintim, că exogeratul opti
mism, cel pufin deocamdată, e nea
venit, deficiente de pus la punct e- 
xistă încă destule.

Oricum, atmosfera de repelilll pe 
care am văzul-o la clubul din Vul
can (și pe care am doți-o pretutin
deni) ne determină și pe noi să a- 
lirmăm că de aici, din aceste ore 
dedicate artei, se vor naște rezul
tate bune.

In fond, le dorim cu toții.

PETROȘANI Noiembrie :
Fiul lui Tarzan ; Republica : Că
derea Imperiului roman, seria I și 
II ; PETRILA : Piramida Zeului 
Soare ; LONEA - 7 Noiembrie :
Al 7-lea continent ; Minerul : Proș- 
tio de our ; ANINOASA : Femeile: 
VULCAN : Neînțelesul : PAROȘE- 
Nl : Tarzan, omul maimuță : LU- 
PENI - Cultural : Cu toată viteza 
înainte ; URICANI : Maica Ioana 
a îngerilor.

Pod peste Jiul de vest

- î?--

(Copie după o fotografie realizată de I. 
Tellmann, aflată la expoziția amenajată în 
holul Casei de cultură a sindicatelor din Pe
troșani).

A apărut:

..PROBLEME ECONOMICE"

Fără doar și poate de pe 
urma autobuzelor ce efectu
ează transportul în comun se 
trag multe foloase... Atîl că 
unii le trag cu adevărat, iar 
alții... din greu — cum vine 
vorba. Interiorul unor ase
menea vehicule a ajuns într-o 
sfere de plîns. Dacă se strică 
un scaun de ce să-l reparăm 
cînd cel de lingă el e bun ?
— î$i spun, probabil — cu 
liniște olimpiană cei de la 
I.G.C. Cînd o tapițerie e 
deteriorată de ce să ne 
grăbim s-o schimbăm ? Ce, 
altceva mai... serios nu a- 
vem de rezolvat ? Să 
scoatem noi din circulație 
„mîndrețe" de autobuz (nu 
prea arătos el nici pe afară...) 
pentru o bagatelă ?

Am „demara" însă și cu 
o... întrebare do altă natură
— dacă nu e cu supărare: 
cînd în curtea garajului I.G.C. 
Lupeni se află cîte 5-6 auto
buze (fie în rezervă, fie că 
„șomează" din lipsă de șoferi 
la apeL..) nu se pot remedia 
micile defecte, fleacuri — cum 
sînt socotite de unii ? Acesta 
ar fi un aspect.

Și, acum, un altul. In orele 
de „vîtI", la sfîrșitul schim-

burilor, cind muncitorii — mi
neri, constructori etc. — se 
grăbesc către casă, mulți din
tre ei, ce-și zic ? De ce să ne 
mai schimbăm hainele mur
dare, pline de praf de cărbune 
unsuroase, uleioase, să mai 
pierdem atîLa timp cu dichi
seala — ce, de asta stăm noi? 
Are rost să mai facem... ri
sipă de apă la baie, cînd 
putem să mergem, fain-frumos 
și așa acasă, doar autobuzul 
e bunul nostru comun al 
tuturor I...

O fi — le-am spune noi — 
dar nu credem că e... fain- 
frumos să se frece la înghe
suială de hainele tuturor, să 
facă „slalom" prin masa de 
oameni, să stea pe tapițeria 
ce înghite cu nesaț uleiurile, - 
praful și celelalte din salopeta 
îmbibată (și care pînă la urma 
se dovedește a-i fi fatale...). 
E deajuns ca unul din aceș
tia. la ora cînd schimburile se 
înlocuiesc, să-și facă „turul 
de forță" prin autobuzul arhi
plin și-ți rămîne pe hainele 
curate ce le ai, urma „civi
lizației" în... trecere.

Să le fie oare atîl dc greu 
acestor muncitori să-și schim
be salopc-ta de lucru cu haine

curate ? Oare băile minelor 
Lonea, Peirila, Lupeni — ca 
să ne referim doar la cîteva — 
nu le stau la dispoziție ? 
Trebuie să subliniem că aceste 
cazuri nu sînt izolate. De 
justețea afirmațiilor noastre 
se poate convinge oricine se 
încumetă, sau e nevoit să 
ia, la orele cînd se efectu
ează schimburile, autobuzul pe 
rutele Coroești—Lupeni, Uri- 
cani—Lupeni, Lonea—Petrila— 
Petroșani... Dar să ne oprim 
aici.

Cum se Împacă această a- 
tiludine cu regulile elemen
tare ale igienei ? Dar cu 
legile scrise sau nescrise 
— n-are- importanță asta — 
ale bunei cuviințe?... Sîntem 
convinși că debarasarea cît 
mai urgentă de asemenea obi
ceiuri ar avea ca efect... 
schimbarea Ia față (în bine, 
desigur) a interioarelor auto
buzelor care circulă pe toate 
rutele Văii Jiului. Și acest 
fapt nu implică greutăți 
insolubile...

Troian MULLER
(după o corespondență pri
mită de la SIMION CETEAN 
— Lupeni)

Nr. 12/(968. Din cuprins:
MANEA MÂNESCU, membru corespondent al 
Academiei

Preocupări actuale în pregătirea eco
nomiștilor

MARIN LUPU
50 de ani de la absolvirea primei pro
moții de economiști

VASILE RAUSSER
O nouă treaptă in dezvoltarea econo
miei și creșterea nivelului de trai

Gh. F. APOSTOL
Dezvoltarea proprietății socialiste 
schimbările în structura social-economi- 
că a societății românești

I. NACEMUTH. membru corespondent al Aca
demiei

Cheltuielile sociale de muncă și prețu
rile

Dr. C. DANCIU
Progresul tehnic și calificarea forței de 
muncă

NICOLAE PANTILIE
Aspecte actuole privind realizarea indi
catorilor proiectați ai noilor obiective 
industriale

EUGENIU NICULESCU-MIZIL
Implicații economice ale automatizării 
in îndustrio chimică

DEZBATERI

Dr.

Dr.

Dr.

Acțiunea legii valorii în economia 
clalistă.

*

Dezvoltarea economico-socială o Româ
niei la sfîrșitul secolului al XlX-lea 
începutul secolului al XX-lea.

■

Exploatarea minieră
VULCAN

Cu sediul în orașul Vulcan 
Str. Crividia nr. 52

ANGAJEAZA
- MUNCITORI NECALIFICAȚI

SUBTERAN

- MUNCITORI

DEPOZITUL

Salarizarea 
lei/post

URGENT
PENTRU LUCRĂRI

PENTRU LUCRĂRINECALIFICAȚI

DE LEMNE LA SUPRAFAȚA

pentru suprafață este de 29,60 —

IN

IN

32

- MUNCITORI SEZONIERI PENTRU DESCĂRCAREA

VAGOANELOR C.F.R.

Salarizarea — în acord — se face săptăminal din fon
dul nescriptic.

Informații suplimentare se pot lua zilnic de la sediul 
exploatării, serviciul organizarea muncii, între orele 
7-15,30.

I.R.E.H. DEVA
Secția de distribuire 
a energiei electrice

PETROȘANI

ANGAJEAZA URGENT

care să funcționeze pe mașinile de intervenție. 
Condițiile de angajare :
— să posede permis de conducere gradul B și C.
— să aibă domiciliul stabil în orașul Petroșani.
Salarizare conform condițiilor prevăzute în no

menclatorul de salarizare.
Informații suplimentare se pot obține zilnic de la 

serviciul administrativ al secției cu sediul în Petroșani, 
str. Republicii nr. 60, telefon 1830.
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29 IANUARIE
II.00 Limba franceză. Lecția 44 ' 

(reluare).
11.30 Limba engleză. Lecția 44

' (reluare), '
12,00 Tv. pentru specialiștii din ;

industrie. Cibernetica, i 
„Perspective" (reluare). <

17.30 Telex Tv. j
17,35 Tv. pentru specialiști. Me- \

dicină. Consultații pentru 1 
medici (radiologie). Pre- / 
zintă dr. F. Bărcan Y

18,05 Limba germană. Lecția 40. s
18.30 Club XX — emisiune s 

pentru tineret. „Cercetă- c 
torul, nn explorator mo
dern".

19,00 Telejurnalul de seară.
19.30 Țara se pregătește de a- 

legeri. Știri și reportaje 
din campania electorală.

19,45 Avanpremieră.
20.00 Transfocalor. „Scrisoarea 

inginerului J. I.".
20.-10 Ecran literar.
21,00 Tele-H-emafeca. Meda

lion Zbiqnien Cybulskî — 
urmat de filmul „Cu toa
tă viteza, înainte" !

22,50 Telejurnalul de noapte.

JOI 30 IANUARIE

PROGRAMUL I

5,05—6,00 Program muzical de di
mineață ; 6,05—9,30 Muzică și ac
tualități : Știri. Buletin meteo-rutier. 
Radiojurnal, Agenda pionierului, 
Sport. Sumarul presei. La microfon, 
melodia preferată ,• 9,30 Odă limbii 
române,- 10,00 Madrigale de Zollan 
Aladar; 10,10 Curs dc limba rusă; 
10,30 Muzică populară; 11,05 Ora 
specialistului. Știința conducerii în
treprinderii ; 11,25 Melodii mai pu
țin cunoscute; 11,45 Sfatul medicu
lui 12,00 Un zîmbet și o melodic; 
12,20 Cronr.a teatrală de Dinu S<î- 
raru; 12,30 lnlîlnîre cu melodia 
populară și interpretul preferat;

13,10 Avanpremieră cotidiană; 13,20 
Soliști și orchestre de muzică ușoa
ră ; 14,10 Emisiune literară pentru 
școlari; 15,05 Cinlă formația „Co
ral' ,- 15,15 Biblioteca de literatură 
română: Lucia Demetrius; 15,30 Pa
gini de antologie corală,• 16,00 Ra
diojurnal. Sport; 16,10 Melodiile 
viratelor; 16,30 Antena tineretului; 
16,55 Radio-publicltate; 17,00 Se-
lecțiuni din opereta „Lăsați-mă să 
cînl" de Gherase Dendrino; 17,15
Ce e nou în județul dv ? — Har
ghita; 17,30 Melodii populare; 17,45 
Revista economică ; 18,05 Muzică
populară șl ușoară ; 18,30 Gazeta ra
dio; 19,00 O melodie pe adresa 
ri wneavoaslră ; 19,20 Sport; 19,30

î 'ă pop : Liră; 19,50 Melodii de 
/ ri și de azi -, 20,05 Selecțiuni din

opereta „Casa cu trei fete" de Schu- 
bert-Bcrthe; 20,20 Concert de mu
zică ușoară; 21,05 Emisiune cultura
lă; 21,25 Pentru prietenii magnetofo
nului; 22,00 Radiojurnal. Buletin 
meteorologic. Sport; 22,20 Cîntcce 
bătrîneșli și Jocuri populare ,• 22,40 
Moment poetic; 22,45 Muzică ușoa
ră; 0,05—5,00 Estradb noclurnă.

PROGRAMUL II

7,00 Muzică populară din Oltenia; 
7.37 Melodiile fanfarei; 8,10 Tot 
înainte (emisiune pentru pionieri); 
8,25 Melodii populare; 9.10 Curs de 
limba rusă; 9.30 Cu săniuța — mu- 
■zi< u ușoară; 10,30 File de legendă ; 
12,05 Avanpremieră cotidiană,- 12,15 
Concert de prînz.- 13,00 Cînlece și 
jocuri populare; 13,15 Suita pentru 
pian de Alexandru Pașcanii; 13,30
Din țările socialiste; 13,50 Arii din 
operele14,10 Tineri inlerpreți de 
muzică populară; 14,30 Moment 
științific? 14,35 Concert de estradă; 
15,00 Lexiconul compozitorilor ro
mâni; 15,40 Radio-publicitate16,00 
Recital de operă Maria Crișan; 16,15 
Melodii populare; 17,00 Radiojurnal.

Sport; 17,10 Muzică ușoară; 17,45 
Cînlece de Ion Hartulary Darclee; 
18,05 Scriitori ai secolului XX; 
Henry de Montherlant; 18,25 Muz < u 
ușoară; 19,05 Recital de operă Din 
Iordărhescu19,30 Curs de limba 
rusă; 19,50 Noapte bună, copii ; 
19,55 Muzică . 20,00 Concertul or
chestrei simfonice a Radioteleviziu- 
nii; 22.30 Cronica teatrală; 22 40 
Serenade de ieri și de azi ; 23,43
Muzică ușoară.

BULETINE DE ȘTIRI. Programul
I ; 5,00 ; 5.30 ; 0.00 ; 6,30 ; 9.00 ;
11.00; 13.00; fi.OQ; 20.00; 24.00 ;
F.00 ; 2.00 ; -I 00.

Programul 11 : ~.3O; 10.00: 12.00;
1 1,00 ; 118.00; 19, 00; 23,00; 0,55.
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COMUNICAT
cu privire la cea de-a 38-a ședință 
a Comitetului executiv al Consiliului 

de Ajutor Economic Reciproc

Declarația 
ministrului 

de externe 
a! U. R. S. S.

fntre 23 șl 27 ianuarie a a\ ut loc 
la Berlin cea de-a 38-a ședința a 
Comitetului executiv al Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc 
(C.A.E.R.). l.a ședință au participat 
reprezentanții țărilor membre ale 
C.A.E.R. din Comitetul executiv : T. 
Țolov, vicepieșodinte al Consiliului 
de Miniștri al Republicii Populare 
Bulgaria, F. Hamouz, vicepreședinte 
al guvernului Republicii Socialiste 
Cehoslovace, G. Weiss, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri al 
Republicii Democrate Germane, D. 
Gombojav, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al Republicii Popu
lare Mongole, P. Jaroszeuîcz, vice
președinte al Consiliului de Miniștri 
a] Republicii Populare Polone, G. 
Rădulescu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al Republicii So
cialiste România, A. Apro, vicepre
ședinte al Guvernului Revoluționar 
Muncitoresc-Țărănesc Ungar, M. 
Eeseciko, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al Uniunii Republi
cilor Sovietice Socialiste.

în confoimitate cu convenția din
tre C.A.ER. și guvernul Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia, la 
ședința Comitetului executiv a par
ticipat A. Grlicikov, membru al Ve- 
cei Executive Federale.

Ședința a fost prezidată de G. 
WelsS, reprezentantul Republicii De
mocrate Germane, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R.D. Ger
mane.

Comitetul executiv a examinat a- 
naliza dezvoltării comerțului exterior 
al țărilor membre ale C.A-.E.R. și a 
comerțului lor cu R.S.F.L in ultimii 
8—3 ani și rezultatele îndeplinirii în 
anii 1966—1968 a acordurilor de lun
gă durată privind livrările recipro
ce de mărfuri pe perioada 1966— 
1970 între țările membre ale C.A.E.R., 
precum și între țările membre ale 
G.A.E.R. și R.S.F.I. Comitetul execu
tiv a relevat că acordurile de lungă 
durată privind livrările reciproce 
de mărfuri între țările membre 
G.A.E.R. pe perioada 1966—1970, 
care reprezintă baza dezvoltării co
merțului lor reciproc, în ansamblu 
se îndeplinesc cu succes: schimbu
rile reciproce de mărfuri ale larilor 
țnembre C.A.E.R., în piimii trei ani 
'de aplicare a acordurilor de lungă 
durată (în anii 1966—1968), în pre
turi comparabile, au crescut aproxi
mativ cu 28 la sută și au depășit 
volumul livrărilor de mărfuri, pre
văzute de acordurile comerciale de 
lungă durată pe acești ani, ceea ce 
corespunde unui ritm mediu anual 
ele creștere de 8,5 la sută a comer
țului exterior reciproc al țărilor 
toembre C.A.E.R.

In ședința Comitetului executiv a 
fost prezentat raportul Comisiei per- 
inanente G.A.E.R. pentru construcții

de mașini cu privire la activitatea 
desfășurată și activitatea ei de vii
tor. S-a subliniat că industria con
structoare de mașini și de prelucrare 
a metalelor din țările membre 
C.A.F.R. s-a dezvoltat în anii 1960— 
1967 in ritmuri înalte. în această 
perioadă, în majoritatea țărilor mem
bre C.A.E.R. a crescut ponderea 
construcțiilor de mașini în volumul 
total al producției industriale.

Dezvoltarea construcțiilor do ma
șini în țările membre C.A.E.R. a fost 
insolită de creșterea nivelului teh
nic si a calității produselor indus
triei constructoare de mașini, de in
troducerea in producție a celor mai 
noi tipuri de mașini, utilaje și a- 
panate.

Folosind avantajele diviziunii in
ternaționale socialiste a muncii, ță
rile membre C.A.E.R. au dezvoltat 
comerțul reciproc de mașini ș'. uti
laje și au întărit legăturile lor e- 
conomice în domeniul schimburilor 
de produse ale construcțiilor de ma
șini. Schimburile reciproce de ma
șini și utilaje ale țărilor membre 
C.A.E.R. au crescut în anul 1967 fa
tă' de anul 1960 de peste două ori.

Comitetul executiv a relevat, de 
asemenea, marea însemnătate a ela
borat ii de către comisie a recoman
dărilor privind specializarea și co
operarea in industria construcției 
de mașini.

Comitetul executiv a aprobat acti
vitatea desfășurată de Comisia per
manentă C.A.E.R. pentru construcții 
de mașini și a luat cunoștința de 
principalele direcții ale activității 
acesteia pe perioada imediat urmă
toare, inclusiv în ce privește reali
zarea coordonării celor mai impor
tante cercetări științifice și tehnice 
în domeniul construcțiilor de ma
șini, care prezintă interes reciproc 
pentru țările membre C.A.E.R. și 
R.S.F.L, in scopul creșterii în conti
nuare a nivelului tehnic și a <'ali- 
tălii produselor construcției de ma
șini.

Comitetul executiv a luat, de ase
menea, cunoștință că Comisia pentru 
construcții de mașini și-a pro
pus să elaboreze un program de 
lucru âe perspectivă, privind spe
cializarea și cooperarea in producția 
celor mai importante tipuri de pro
duse ale construcțiilor de mașini, 
avînd în vedere satisfacerea cit mai 
deplină a necesarului țărilor mem
bre C.A.E.R. și R.S.F.I. în aceste pro
duse.

La ședința Comitetului executiv 
au fost examinate și alte probleme 
ale colaborării economice și tehnico- 
știinlifice a țărilor membre C.A.E.R.

Examinarea problemelor la ședin
ța Comitetului executiv s-a desfășu
rat într-o atmosferă de prietenie și 
deplină înțelegere reciprocă.

A- 
Dele- 
con-

BERL1N 28. —• Corespondentul 
gerpres, Șt. Deju. transmite: 
gatia guvernamentală română, 
dusă de tovarășul Gheorghe Rădules
cu, vicepreședinte al Consiliului do 
Miniștri, reprezentantul permanent al 
Republicii Socialiste România în 
C.A.E.R., <arc a participat la Berlin 
la lucrările celei de-a 22-a sesiuni a 
Consiliului de Ajutor Economic Re
ciproc și la cea de-a 38-a ședință a 
Comitetului executiv C.A.E.R., a ple
cat cu trenul spre patrie.

La plecare, oaspeții romfini au fost 
salutați de Gerhard Weiss, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
R. D. Germane, Nikolai Fadeev, se
cretarul C.A.E.R.. și alte personali
tăți oficiale. De asemenea, a fost de 
fată Nicolae Șerban. însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al Republicii So
cialiste România în R. D. Germană.

MOSCOVA 28 (Agerpres). — An
drei Gromîko, ministrul afacerilor 
externe al U.R.S.S., copreședinte al 
conferinței de la Geneva din 1962 cu 
privire la Loos, a dat publicității o 
declarație in care condamnă inter
venția S.U.A. in Laos, apreciind că 
aceasta „subminează neutralitatea a- 
costei țări și poale avea consecințe 
periculoase pentru cauza păcii". în 
declarație se subliniază că de mai 
multă vreme, S.U.A. încalcă acordu
rile de la Geneva, cu scopul de a 
transforma Laosul intr-un cap de 
pod al politicii lor agresive în In
dochina, atîlă conflictele interne, în
treprind acțiuni militare directe îm
potriva forțelor patriotice din Laos, 
organizează incursiuni aeriene și 
bombardează diferite regiuni ale tă
rii, pun la cale diversiuni în cursul 
cărora folosesc diferite mijloace de 
război, inchlsiv substanțe toxice.

Declarația ministrului de externe 
al U.R.S.Ș. cere guvernului S.U.A. să 
revină pe calea îndeplinirii stricte 
și neabătute a acordurilor de la< Ge
neva, „contribuind astfel la regle
mentarea politică rapidă în această 
regiune, pe baza respectării dreptu
lui legal al poporului fiecărei țări 
de a-și hotărî singur soarta".

SITUAȚIA POLITICA. DIN PAKISTAN 
SE MENflNE NCOKDATÂ

PUTERNICĂ DEMONSTRAȚIE LA LAHORE 
PESTE 400 DE PERSOANE AU FOST ARESTATE 
UNITĂȚI ALE ARMATEI PATRULEAZĂ PE STRĂZILE UNOR ORA
ȘE PENTRU A RESTABILI ORDINEA

CARACI 28 (Agerpres). — Situa
ția politică din Pakistan se menține 
încordată ca urmare a puternicelor 
manifestații antiguvernamentale or
ganizate de opoziție în diverse re
giuni ale tării. Deși autoritățile au 
luat măsuri severe pentru restabi
lirea ordinii, o nouă demonstrație, 
la care au participat 50 000 de per
soane, a avut loc în localitatea La
hore. Violentele ciocniri dintre ma
nifestași și forțele polițienești, care 
au intervenit pentru a-i dispersa, 
au intensificat tensiunea în acest 
oraș.

Potrivit relatărilor coresponden
ților agențiilor de presă occidentale, 
manifestațiile ce au avut loc în ul
tima săptămînă în diverse regiuni 
ale Pakistanului s-au soldat cu 
moartea a 22 de persoane și răni-

$

A

rea altor 100. Peste 400 de persoane 
au fost arestate.

Unități ale armatei patrulează pe 
străzile orașelor Caraci, Lahore șl 
Dacca pentru a restabili ordinea. In 
același scop, oficialitățile locale au 
instituit restricții de circulație.

într-o declarație radiodifuzată, 
guvernatorul Pakistanului de vest, 
Mohammed Musa, i-a avertizat pe 
participant!) la demonstrații că gu
vernul este hotărît să ia măsuri 
drastice; pentru a pune capăt tul
burărilor.

Pe de altă parte, un consilier spe
cial al președintelui Pakistanului se 
află In momentul de fală la Dacca 
pentru a supraveghea situația crea
tă în regiunea de est a tării ca ur
mare a acțiunilor opoziției.

T a NUMEROASE ARESTĂRI ÎN SPANIA

ÎF X"
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MADRID. — în Spania, după pro
clamarea stării excepționale, politia 
a operat duminică („cu cea mai 
mare discreție", se afirmă) un nu
măr important de arestări în cer
curile opoziției. Surse bine informa
te, citate de agenția France Presse, 
precizează că numărul celor arestați 
a atins 900. Oficialitățile spaniole 
afirmă, însă, că numărul acestora 
n-ar fi depășit 200 în toată tara. In
tre cei arestați se află și scriitorul 
Alfonso Comin. El este acuzat că 
ar fi prezidat la domiciliul său din 
Barcelona o reuniune neautorizată.

Ministrul informațiilor, Manuel 
Fraga Iribarne, a declarat luni seara 
că guvernul spaniol intenționează 
să adopte în continuare măsuri re
presive pentru „restabilirea ordinii".

® OTTAWA. — Ministrul aface
rilor gxterne al Canadei, Mitchell 
Sharp, -a declarat în Camera Comu
nelor că a informat ambasada cian- 
kaișistă din Ottawa despre hotărîrea 
guvernului canadian de a începe 
tratative cu R.P. Chineză în vederea 
stabilirii do relații diplomatice între 
cele doua țări. El a subliniat că Ca
nada este pregătită pentru eventua
litatea ca regimul din Taivan să 
rupă relațiile diplomatice cu Ottawa 
în cazul în care se va face schimb 
de ambasadori “cu R.P. Chineză.

U.R.S.S.: Aspect inferior din halele marelui' Combinat de 
conservarea laptelui din Susenski, reg. Krasnoyarsk.

• ANKARA. — Puternice inii 
dații, insolite de un val de frig, au 
fost semnalate în mai multe regiuni 
din Turcia. Două persoane și-au pier
dut viata, iar alte cîteva mii au ră
mas fără adăpost.

© DELHI. - La New Delhi s-au 
deschis lucrările conferinței miniș
trilor pentru problemele muncii din 
13 țări asiatice: Cambodgia, Ceylon, 
India, Indonezia, Iran, Japonia, Co
reea de sud, Malayezia,' Nepal, Fili- 
pine, Singapore, Tailanda și Viet
namul de sud.

în cadrul dezbaterilor, care 
dura patru zile, \or fi discutate 
blerne privind întărirea mișcării 
dicale, relațiile de cooperare 
nică și industrială, precum și 
plan de folosire mai judicioasă 
Tortei de muncă în 
pante la conferință.

vor
pro- 
sin- 
teh- 

un 
a 

țările partici-

ISTORIA UNEI DEMISII
Postul de președinte al Bundesla

gului, al doilea ca importantă poli- 
Qcă in ierarhia de stat a Republicii 
Federale a Germaniei, va rămîne 
vacant incepînd de la 31 ianuarie. 
Eugen Gerstenmaier, care deține a- 
ceastă funcție de multi ani, și-a 
prezentat demisia, aducînd în punc
tul ei culminant o dispută, pe care 
ziarele o denumesc deja „afacere", 
$1 care riscă să anime spiritele și 
așa destul de agitate în acest an 
electoral.

Disputa a fost prilejuită de unele 
dezvăluiri publicate în revista „Ste
rn" cu privire la încasarea de către 
Gerstenmaier a sumei de 281 107 
mărci despăgubire- pentru unele pri
vațiuni ce le-ar fi suferit în timpul 
nazismului. Dezvăluirile au făcut 
vîlvă în cercurile politice de toate 
nuanțele și in rîndul opiniei publi
ce din R.F.G. Presa, care în general 
apreciază 
exagerat 
bazele ei 
tonul în 
nă acolo

maier, în Calitatea sa de președinte 
al Bundeslagului, ar fi influențat 
corpul legislativ vest-german pen
tru a promulga, în 1965, o lege care 
să-i permită încasarea sumei. încă 
și mai necruțătoare, revista „Der 
Spiegel" afirmă că Gerstenmaier

și evenimente

suma despăgubirilor ca 
de mare pune la îndoială 
legale. „Stern", care a dat 
această acțiune, merge pî- 

incit susține că Gerslen-

și-ar fi pierdut „orice credit moral 
și politic".

Cazul Gerstenmaier n-a putut fi 
ocolit nici în Bundestag, fracțiunile 
parlamentare ale partidelor U.C.D., 
Social-democrat și Liber-democrat a- 
nalizîndu-1 cu toată atenția. A fost 
acordată legal sau nu despăgubii ea 
lui Gerstenmaier? Cum a folosit a- 
cesla suma respectivă, a influenta! 
oare pe legiuitori? Iată ciieva din 
întrebările ridicate în parlament.

Rupind o tăcere îndelungată, preșe
dintele Bundestagului a respins în
vinuirile ce i se aduc. El a declarat, 
printre altele, că nu este singurul 
care a beneficiat de legea la adop
tarea căreia a contribuit. Totodată, 
el a făcut afirmația că nu a pietins 
suma respectivă pe care, de altfel, 
a donat-o în cea mai mare parte.

Argumentele sale nu au liniștit 
spiritele. Tonul disputei a crescut 
în intensitate și Gerstenmaier, șl 
poate nu numai el, a considerat im
posibil să rămînă în fruntea Bun
deslagului. Retragerea trebuia, însă, 
să se facă In mod onorabil, din care 
cauză, probabil, Inacțiunile parla
mentare din Bundestag au și decla
rat că s-ar fi convins de nevinovă
ția lui Gerstenmaier și de legalita
tea despăgubirilor ce le-a încasat.

Indiferent care va Ii desnodamin- 
tul final al disputei, observatorii po
litici rețin faptul că ea constituie 
un început nefericit de campanie 
electorală pentru partidul U.C.D.

• LIMA. — Autoritățile peruvie- 
ne au anunt'at că 5 oameni au fost 
uciși și alli '5 au fost răniți de po
litie înlr-o acțiune de îndepărtare 
a unui grup de .țărani care au ocu
pat cu forța terenuri agricole par
ticulare la ferma San Ambrosio, în 
departamentul Cajamarca.

R. S. Cehoslovacă

Marin GHEORGHE
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O cerere legitimă
a populației din Okinawa

TOKIO 28 (Agerpres). — Delegația 
Adunării legislative din Insulele 
Ryukyu, care se află într-o vizită c- 
ficială la Tokio, a depus la ambasa
da americană din capitala nipona o 
rezoluție .cu rugămintea ca aceasta 
să fie transmisă președintelui S.U.A. 
In acest document, membrii delega
ției cer retragerea imediată a avioa-

-----•------

Orientul Apropiat

nelor strategice „B-52" staționate la 
baza Kadena din Okinawa; interzice
rea folosirii porturilor din aceste 
insule de către navele militare ato
mice americane,- anularea dispoziți
ilor referitoare la relațiile de muncă 
impuse de autoritățile americane ca
re constituie o violare a drepturilor 
democratice fundamentale ale popu
lației din Ryukyu.

După cum se știe, în încercarea 
de a stăvili valul de greve și de ac
țiuni de protest împotriva prezentei 
bazelor americane pe teritoriul Insu
lelor Ryukyu, autoritățile militare 
alo S.U.A. au emis o circulară prin 
care se interzic grevele și demon
strațiile de protest ale populației din 
acest teritoriu.

Această măsură a fost adoptată de 
autoritățile S.U.A. în momentul cînd 
sindicatele și organizațiile democra
tice din Okinawa au anunțat că sînt 
holărîte să organizeze o grevă gene
rală la 4 februarie 1969. în sprijinul 
cererilor lor privind retragerea bom
bardierelor „B-52" și interzicerea an
corării submarinelor atomice ameri
cane în porturile Insulelor Ryukyu.

JAPONIA : Aspect dl 
uneia din cele mai recente ac
țiuni ale populației din orjsnl 
Naha pentru retrocedarea ime 
diată a Okinawei, pentru abo
lirea Tratatului de securitate 
americano-japonP7.

Vietnamul de sud

Acfiuni ofensive 
ale forfelor 

patriotice
SAIGON 28 (Agerpres). — După 

cum anunță agenția Reuter forțele 
patriotice sud-vietnameze au lansat 
în ultimele 24 de ore' acțiuni ofen
sive asupra unor obiective militare 
americano-saigoneze. Cel mai puter
nic atac a avut loc in regiunea Phan 
Rang, unde se află aeroportul și baza 
militară ocupată de trupe america
ne și australiene. Un alt grup de 
patrioli a acționai simultan asupra 
unei garnizoane a trupelor saigoneze 
din aceeași regiune. Alte ciocniri au 
mai avut loc la numai nouă kilome
tri de capitala sud-vietnameză. pre
cum și la Dau Thieng. unde forțele 
patriotice au lansat obuze și rachete 
asupra unor poziții deținute de uni
tățile americane.

din Orien-

guvernul 
acest sens

Ziarul „Al Ahram“ 
despre propunerea 

Franței privind 
întîlnirea celor patru

GAIRO 28 (Agerpres). — După cum 
informează ziarul „Al Ahram", Marea 
Britanie ar fi acceptat propunerea 
franceză în legătură cu o întâlnire 
a Angliei, Franței, S.U.A. și U.R.S.S., 
organizată în cadrul Națiunilor Uni
te și avînd drept scop reglementarea 
pe cale pașnică a- situației 
tul Apropiat.

Ziarul precizează că 
R.A.U. a fost informat în
de către GorbWny Roberts, ministru 
de stat britanic care a întreprins o 
scurtă vizită- la Cairo, unde a confe
rit cu o serie de înalte personalități 
oficiale egiptene. Ministrul britanic, 
adaugă publicația citată, a prezentat 
totodată propunerile guvernului său 
în legătură cu organizarea conferin
ței celor patru: conducătorul fiecă
rei delegații trebuie să se înlîlncască 
anterior ou Gunnar Jarring, trimisul 
special al lui U Thant în Orientul 
Mijlociu, iar U Thant, în calitatea sa 
de secretar general al O.N.U., va tre
bui să participe la toate reuniunile 
celor patru delegații; fiecare delega
ție va trebui să fie în contact per
manent cu reprezentanții țărilor di
rect interesate în rezolvarea crizei.

După cum precizează „Al Ahram", 
guvernul britănît ar fi cerut oficia
lităților R.A.U. să se pronunțe asu
pra acestOT propuneri.

★
CAIRO 28 (Agerpres)). — Ziarul 

„Al Ahram" informează că șeful O- 
ficiului pentru interesele S.U.A. in 
R.A.U., Donald Burgess, a avut o 
întrevedere cu ministrul egiptean al 
afacerilor externe, Mahmud Riad, 
destinată clarificării unor aspecte ale 
politicii pp care noua administrație 
de la Washington o preconizează în 
Orientul Apropiat. Ziarul precizea
ză că întrevederea a avut loc la ce
rerea diplomatului american. Statele 
Unite, scrie „Al Ahram", consideră 
că o pace permanentă nu poate fi 
realizată în această zonă fără acordul 
tuturor părților interesate. De ase
menea, ea nu poate ti impusă din 
afară.

In același timp, menționează zia
rul, guvernul american se declară 
împotriva ocupării continue de către 
Israel a zonei Sharm EI Sheik. Cit 
despre problema libertății de naviga
ție în Golful Akaba, guvernul ame
rican este de părere că ea poate fi 
reglementată cu ajutorul trimisului 
special in Orientul Apropiat, Gunnar 
Jarring.

KINSHASA 28 (Agerpres). — Gea 
de-a patra reuniune la nivel înalt a 
țărilor membre ale Organizației co
mune afro-malgașe, care grupează 
statele din zona francofonă, și-a în
ceput luni seara lucrările pe agen
da cărora figurează reînnoirea con
venției privind relațiile-cu Piața co
mună și dezvoltarea cooperării in- 
terafricane în cadrul O.C.A.M. Lu
crările au fost inaugurate de Hamani 
Diori, șeful statului Niger, căruia i-a 
fost prelungit mandatul de preșe
dinte în exercițiu pînă în 1970 „pen
tru a-i permite de a continua ne
gocierile în vederea reînnoirii con
venției privitoare la acordurile e- 
conomice dintre O.G.A.M. și Piața 
comună". în acest sens, declarația 
președintelui Hamani Diori subli
niază că „în timp ce bogăția țărilor

dezvoltate sporește, ajutorul acesto
ra acordat statelor africane s-a re
dus". In această situație „datoria 
noastră fiind de a continua să ne 
apărăm pozițiile astfel ca noua con
venție cu Comunitatea Economică 
Europeană să fie mai echitabilă și 
mai adaptată realităților de astăzi". 
Cuvîntarea președintelui Mobutu, in 
calitate de gazdă, a fost urmată de 
cele ale observatorilor Insulei Mau- 
riciu, Marocului, Tunisiei și R.A.U., 
caie au relevat rolul O.C.A.M. în 
apropierea și promovarea economică 
a țărilor continentului african. Par
ticipanta la lucrări au fost salutați 
de secretarul general al O.N.U., U 
Thant, prin intermediul reprezen
tantului său. Dezbaterile conferinței 
continuă in ședinle închise.

MOZAIC EXTERN
GREFĂ DE INTESTIN

O grefă de intestin, prima 
în Franța și a doua in lume, 
a fost efectuată de prof. Claude 
Olivier, de Ia clinica chirurgi
cală ,,Hotel Dieu" din Paris.

Bolnavul căruia 1 s-a efec
tuat această grefă este un băr
bat de aproximativ 40 de ani, 
a cărui identitate nu a fost 
încă dezvăluită.

construirea unui pod peste 
Bosfor, iar în 1972 podul ur
mează să fie dai in folosință. 
Totodată, 
că pesle 
construit 
pentru a 
lația din 
Ini.

el a făcut cunoscut 
Cornul de Aur va îi 
un al treilea pod 
descongestiona circu- 
interiorul lstanbuhi-

PARAPET DE SECURITATE.
PENTRU EVITAREA

ZAHĂR DIN... PETROL

ELASTIC.

ACCIDENTELOR Rl T1FRF

Primul congres ol mișcării 
revoluționare sindicale 

din Slovacia
BRATISLAVA 28 (Agerpres). — La 

Bratislava se desfășoară lucrările 
primului congres al mișcării revolu
ționare sindicale din Slovacia, la ca
re participă 000 de delegați, repre- 
zentind peste I milion de membri 
ai sindicatelor. Sini prezenți -Gustav 
Husak, prim-secretar al C.C. al P.C. 
din Slovacia. Ștefan Sadovsky, pre
ședintele guvernului R. S. Slovace, 
Karel Polacck. președintele Consiliu-

lui Central al Sindicatelor din R. S. 
Cehoslovacă, și alte personalități.

Raportul la congres a fost prezen
tat de Voileh Daubner, președintele 
Consiliului Slovac al Sindicalelor.

In cadrul lucrărilor congresului au 
rostit cuvintări G. I-Iusak, prim-secre- 
tar al C.C. al P.C. din Slovacia, și 
S. Sadovsky, președintele guvernului 
slovac.

Cercetătorii japonezi au reu
șit să pună la punct un pro
cedeu de fabricare a zahăru
lui din petrol. In prezent, un 
kilogram de zahăr din petrol 
costă de 20 de ori mai mult 
decit t kg de zahăr din sfeclă. 
Cercetările ce se vor între
prinde în continuare pentru 
perfecționarea procedeului vor 
duce la o scădere considera
bilă a prețului acestui produs 
obținui din țiței.

se

POD PESTE BOSFOR ?

Subsecretarul de stat al 
Consiliului Superior al plani
ficării din Turcia, Turgul Ozal, 
a declarat -că în anul 1969 vor 
fi încheiate contractele privind

Pentru prima oară iu Euro
pa, pe șoseaua Paris — Lille 
a fost experimentat un para
pet de securitate, elastic, in
stalat la o curbă extrem de 
periculoasă. Acest parapet, ca- 

întinde pe o distanță de 
metri, este alcătuit din- 
.,grilaj" fabricat din ca- 
din materiale elastice, 

se lovesc 
de el nu au nimic de suferit.

De la începerea lucrărilor 
de amenajare a acestui para
pet, în urmă cu peste o lună, 
in zona respectivă s-au produs 
șapte accidente de automobil, 
care s-au soldat cu mici pa
gube materiale. Una din ma
șini a lovit grilajul din plastic, 
venind cu o viteză de 110 km 
pe ora !

re se
2 560
lr-un
bluri
Automobilele care

el nu au nimic de 
începerea
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