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1. M. Petroșani

Ca pretutindeni in Iară au avut
10 i îu Valea Jiului schimbări ra
di ale în toate domeniile vieții so
ciale. In producția bunurilor mate
riale au fost lărgite și modernizate 
capacitățile existente, au fost crea
te noi capacități de producție care 
au permis, de exemplu, ca producția 
de cărbune să crească de la peste 
1900 000 tone in 1938, la 7 600 000 
tone cil este prevăzut pentru anul 
acesta. Valea Jiului a devenit un 
însemnat centru energetic al tării, 
producător de material lemnos și de 
alte bunuri materiale. Baza mate
rială a învătămintului de toate gra- 
deie s-a modernizat și lărgit în mod 
impresionant, Valea Jiului devenind 
unicul centru al tăi ii unde se pre- 
gâtesc cadre superioare pentru in
dustria extractivă. Fondul de locuin
țe, rețeaua comercială și de deser
vire a populației au crescut în așa 
măsură ineît asigură condiții tot 
mai bune de viată oamenilor mun
ci:, aspectul Văii Jiului este al unui 
puternic centru industrial și urban.
„’•luri/e victorii obținute după e- 

id.erare in consttUclia socialista, in 
dezvoltarea multilaterală a tării, in 
ridicarea nivelului de trai iși au iz
vorul — a subliniat tovarășul Ni
colae Ceaușescu — în uriașa activi
tate creatoare desfășurată de po
porul român, in eroismul și abne
gația cu care toți oamenii muncii 
din patria noastră, indiferent de na
ționalitate, au pornit la lupta pen
tru clădirea unui viitor luminos. 
Ghezășîa succesului a (ost și este 
conducerea acestei opere vaste de 
către partidul comunist, politica ’ sa 
științifică bazată pe aplicarea crea
toare a ideilor fundamentale ale 
marxism-leninismului la situația 
concretă din România".

Activitatea partidului comunist, 
politica sa a (ost urmată și a dina
mizat munca oamenilor muncii din 
tara noastră incă de la începutul 
existentei sale. Aceasta s-a datorat 
faptului că P.C.R. a fost animat în
totdeauna de o inaltă responsabili
tate față de destinele patriei, ale po
porului. Cu credință în cauza dreaptă 
pe care o slujește, în capacitatea po
porului de a-și făuri viitorul pe care
11 merită, partidul și-a asumat întrea
ga răspundere pentru destinele tării. 
Cu convingerea că politica P.C.R. ex- 
primă interesele supreme ale țării, 
poporul și-a încredințai destinele 
partidului comuniștilor. Intre partid 
și popor se realizează o puternică 
osmoză, producindu-se — o dată cu 
lichidarea claselor exploatatoare — 
unui dintre cele mai profunde feno
mene social-politice din istoria tării 
noastre — unitatea de monolit a în
tregii națiuni.

Partidul Comunist Român a trecut, 
după eliberarea țării la elaborarea 
și înfăptuirea politicii de construire 
a socialismului, a unei vieți noi, 
prospere, în centrul căruia a pus 
politica de industrializare socialis
tă. Este un merit istoric al partidu
lui că, în pofida tuturor greutăților, 
a reușit să aplice cu neabătută con

secvență și supremă răspundere fală 
de destinele tării politica leninistă 
do industrializare socialistă.

Vstăzi, după mai bine de două de
cenii de construcție socialistă, vedem 
în toată amploarea efectele indus
trializării. Industria a devenit ramu
ra conducătoare a economiei, pon
derea sa în crearea venitului natio
nal, sporind de la 30,8 la sulă in 
1938, la 51,3 la sută in 1967. Ne si
tuăm între țările cu cele mai înalte 
ritmuri anuale de creștere a pro
ducției industriale. Acest lucru tre
zește mîndria in fiecare cetățean al 
tării, îl dinamizează spre a munci 
cu și mai mare avînt pentru a ridica 
patria noastră socialistă printre ță
rile înfloritoare ale lumii.

Partidul Comunist Român are me
ritul istoric de a fi organizat și con
dus cu înțelepciune opera de trans
formare socialistă a agriculturii, 
care a asigurat creșterea neîntre
ruptă a producției agricole, satisfa
cerea nevoilor industriei și popn- 
laliei, să facă din țărănimea coope
ratistă o clasă nouă, omogenă, par
ticipantă activă la opera de desă- 
virșire a construcției socialiste. Via
ta nouă de la sate este un imbold 
pentru țărănimea muncitoare spre a 
depune noi eforturi în obținerea de 
rezultate cît mai bune, care să ri
dice nivelul lor de trai și al tării 
pe noi trepte de bunăstare.

Partidul Comunist Român și-a pus 
ca obiectiv principal în construcția 
socialistă ridicarea culturală a ma
selor populare, înflorirea științei, 
artelor, literaturii, învătămintului. 
Politica fală de intelectualii de toate 
generațiile, participarea lor alături 
de întregul popor la edificarea so
cialistă a tării constituie una din 
paqinile cele mai strălucitoare ale 
activității partidului nostru și care 
a avut o influentă pozitivă asupra 
întregii dezvoltări contemporane. 
Atașamentul puternic fată de partid 
este dovedit do zecile de m;i de in
telectuali intrati în rindurile sale, 
de conkibutia valoroasă De .care in
telectualitatea o aduce la progresul 
multilateral al tării, la înflorirea șl 
bunăstarea ei.

Unul dintre factorii esențial: '-are 
au contribuit la făurirea unității po
porului, a oamenilor muncii de toa
te naționalitățile în lupta înfrățită 
ponfru făurirea socialismului pe pă- 
minlul României este politica sa 
justă în problema națională. Parti
dul nostru a dus si duce o politică 
națională marxist-leninistă; care a 
făcut ca în procesul construirii so
cialismului prietenia dintre oamenii 
muncii români și cei apartinînd na
ționalităților conlocuitoare să se în
tărească necontenit și să se ridice 
po trepte superioare. Orînduirca so
cialistă din România a creat comu
nitatea reală de interese a tuturor 
cetățenilor, le-a asigurat drepturi și 
posibilități egale de afirmare și dez
voltare. Măsurile privind perfecțio
narea vieții sociale, îmbunătățirea 
administrativ-teritorială a tării vor

(Continuare în pag. a 3-a)

Prin grija Comitetului 
executiv al Consiliului 
popular municipal, Ieri 
au fost afișate în PE
TROȘANI listele de a- 
legătorl, după cum ur
mează : la ȘCOALA 
GENERALA SURDUC 
— pentru cetățenii do- 
miciliați in străzile cu
prinse în secția de vo
tare nr. 38; ȘCOALA 
GENERALA Nr. 6 — 
pentru cetățenii domi- 
cillați în străzile cuprin
se în secția de votare 
nr. 39; ȘCOALA GENE

RALA Nr. 5 — străzile 
aparținind secției de 
votare nr. 40; CASA DE 
CULTURA — străzile 
aflate in raza secțiilor 
de votare nr. 41 și 42; 
LICEUL PETROȘANI — 
străzile cuprinse în sec
ția de votare nr. 43; 
CLUBUL C.C.V.J. — 
pentru străzile incluse 
in secțiile de votare nr. 
44 ș| 45; ȘCOALA GE
NERALA Nr. 2 — pen
tru străzile secției de 
votare nr. 46; TEATRUL 
DE STAT „VALEA JIU-

betoniști, zi- 
dulgheri, lim- 
de Moșneag

P. BREBEN

HOTÂRIREA
Consiliului de Miniștri privind generalizarea experimentării noului sistem 

de salarizare și majorarea salariilor în întreprinderile din ramura 
i industriei ușoare

In continuarea acțiunii de îmbu
nătățire a sistemului de salarizare 
și majorarea salariilor în conformi
tate cu Hotărîrea plenarei Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român din octombrie 1967, Consiliul 
de Miniștri a adoptat o hotărîre prin 
care aprobă, începînd de la 1 fe
bruarie a. c., generalizarea experi
mentării noului sistem de salarizare 
și majorarea salariilor în toate în
treprinderile republicane din ramura 
industriei ușoare. Tn adoptarea aces
tei hotărî ri s-a ținut seama, ca și 
în cazul industriei alimentare, de in
dicația conducerii partidului ca în 
eșalonarea acțiunii de majorare a 
salariilor să se acorde prioritate ra
murilor în core se realizează în pre
zent salarii medii mai scăzute.

Corespunzător acestei I-Iotărîri, sa
lariile muncitorilor, inginerilor, eco
nomiștilor, tehnicienilor și funcțio
narilor din industria ușoară urmea
ză să fie majorate în medie cu 11,5 
la sută, ceea ce reprezintă anual un 
spor de salarii de circa 480 milioa
ne lei; împreună cu majorarea sala

LUI" — pentru străzile 
secției de votare nr. 47 
și la GARA C.F.R. — 
pentru străzile cuprinse 
în secția de votare 
nr. 48.

Consiliul municipal al 
Frontului Unității Socia
liste invită cetățenii cu 
drept de vot de a veri
fica dacă sînt trecuți pe 
listele de alegători. In 
cazul că au fost omiși, 
sau au fost înscriși gre
șit, au dreptul să facă 
intimplnare la Consiliul 
popular municipal.

riilor mici efectuată în anul 1967, se 
asigură pe ansamblu o creștere în 
medie de 15,2 la sută în 1969. De 
această creștere ai salariilor benefi
ciază un număr de p'este 320 mii 
salariați, ale căror venituri vor fi 
anual mai mari cu aproximativ 600 
milioane lei, fată de cele realizate 
înainte de 1 august 1967.

Principiile generale ale noului sis
tem de salarizare, care urmează a fi 
aplicate și in întreprinderile din ra
mura industriei ușoare, tinînd seama 
de specificul acesteia și de rezulta
tele experimentării înlr-un număr do 
întreprinderi reprezentative, prevăd 
stabilirea salariilor în funcție de can
titatea, calitatea și răspunderea in 
muncă, legarea ior mai directă de 
rezultatele obținute de fiecare sa
lariat și de întreprindere în ansam
blu, creșterea ponderii salariului ta
rifar în cîșligul total prin include
rea în salariul tarifar a celei mai 
inari părți din actualele adaosuri din 
acord și premii. In vederea diferen
țierii salariilor in raport cu vechi

Darul constructorilor
iar 
în

mercu-
lubul

Timpul c friguros, 
rul coboară mereu 
termometrului. Un bărbat scund, 
bine legat, căruia nu-i dai mai 
mult de 37—38 de ani, deși a 
împlinit 42, aleargă dintr-o par
te in alta a șantierului de con
strucții din Lupeni. In zorii zi
lei e la Bărbăteni. Verifică ca
litatea ultimelor „retușări" la 
silozul de legume și fructe. 
După numai cîteva minute „ci
tește" schița școlii generale ce

mea noîntireruptă în aceeași unitate 
și permanentizării cadrelor, se intro
duce un spor în cote de 3—10 la 
sută la salariul tarifar, stabilit pe 
tranșe de vechime începînd de la 
5 ani în sus.

Pentru creșterea cointeresării sala- 
riatilor în ridicarea eficienței econo
mice a aotivitătii întreprinderilor, se 
vor acorda premii anuale (gratifica- 
ții) legate de depășirea prin efortul 
propriu al colectivului respectiv a 
beneficiilor planificate. De asemenea, 
salariații care obțin rezultate deose
bite în activitatea lor vor putea fi 
premiali șl in cursul anului, dintr-un 
fond constituit special în acest scop.

îmbunătățirea sistemului de cointe
resare materială a salarialilor în ob
ținerea unor rezultate cît mai bune 
în activitatea lor creează condițiile 
necesare pentru stimularea creșterii 
preocupării colectivelor din întreprin
deri în mobilizarea rezervelor de 
care dispun prin organizarea supe
rioară a producției și a muncii, fo
losirea rațională a capacităților de 

are termen de predare data de 
15 august a. c. In acest timp, 
cineva îl anunță :

— Tovarășe Vasian, sîntețl 
chemat la blocul A41

Nu zăbovește. După ce dă 
cîteva indicații oamenilor din 
echipele conduse de Căpitanu 
Gheorghe, Bartoș Ștefan și A- 
lexandru Constantin, care toar
nă fundația școlii ce-și va des
chide porțile în acest an, șeful 
de lot, Vaslan Cornel, se în
dreaptă în mare grabă spre blo- 

. cui ce se glisează în strada 
' Paringului.
J Echipele de 
j daii, mozaicari, 

plari conduse
Gheorghe, Costea Emil, Pop A- 
lexandru, Bici loan, Boștină 
loan muncesc de zor. In timp 
ce ei urcă spre înălțimi, șeful 
de lot e prezent pretutindeni 
unde se construiește. In cei 20 
de ani, de cînd a venit în Va
lea Jiului, sub ochii și îndru
marea lui s-au construit peste 
50 de blocuri. El, cu oamenii 
pe care-i conduce, a predat în 
acest răstimp „la cheie" peste 
3 000 apartamente, mai multe 
complexe comerciale, școli și 
centrale de încălzire etc. In 
acest an, constructorii lupe- 
neni au sarcina să predea 236 
apartamente. Tot în acest an, 
Ia Bărbăteni, în circumscripția 
unde e propus candidat pen
tru alegerile de la 2 martie, 
comunistul Vasian Cornel, și 
oamenii săi, vor face un fru
mos dar copiilor din cartier: 
predarea în folosință a clădi
rii unei noi școli generale, cu 
mai multe săli de clasă, labo
ratoare, atelier.

producție și a timpului de lucru, a- 
plicarea unor norme de muncă fun
damentate și reducerea consumurilor 
de materiale, în vederea creșteri], 
productivității muncii, reducerii chel
tuielilor de producție și creșterii e- 
ficienței economice a activității în
treprinderilor.

Hotărîrea privind generalizarea ex
perimentării noului sistem de sala
rizare și majorarea salariilor in în
treprinderile din industria ușoară, re- 
prezentînd o nouă dovadă a consec
ventei cu care conducerea partidu
lui și statului nostru aplică hotărîrile 
Congresului al IX-lea al partidului 
privind creșterea nivelului de trai al 
oamenilor muncii, va constitui un pu
ternic imbold pentru lucrătorii din 
industria ușoară în realizarea sarci
nilor ce le revip din planul cincinal 
privind satisfacerea nevoilor de a- 
provizionare a populației și ale co
merțului exterior cu produse indus
triale de larg consum, in cantitatea 
și calitatea corespunzătoare cerin
țelor consumatorilor.

Prezentarea 
scrisorilor 

de acreditare 
președintelui 

Consiliului de Stat 
de către 

ambasadorul Franței
In cursul zilei de 30 ianuarie 1969, 

președintele Consiliului de Stat *1 
Republicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, a primit pe ambasadorul 
extraordinar și ministru plenipoten
țiar al Republicii Franceze la Bucu
rești, Pierre Pelcn, care șl-a pre
zentat scrisorile de acreditare.

Cu acest prilej, ambasadorul Fran
ței și președintele Consiliului de 
Slat au rostit ciivinlări.

★
După ceremonia prezentării scri

sorilor de acreditare, președintele 
Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușes
cu, a avut o convorbire cordială cu 
ambasadorul Franței, Pierre Pelen.

La solemnitatea prezentării scriso
rilor de acreditare au participai Con
stantin Stălescu, secretarul Consiliu
lui de Stat, și Corneliu Mdnescu, 
ministrul afacerilor externe.

Ambasadorul Frantc-i a fost înso
ții de membri ai ambasadei.

PANOU 
ECONOMIC 
Cazanele au acum 

presiunea mărită
Presiunea Ia cazane este in

fluențată, printre altele, si de 
temperatura de afară. Cu c'îl 
gerul e mai mare, exista ten
dința de scădere a presiunii. 
Deși în decembrie anul tre
cut temperatura minimă era 
doar de — 4°C, presiunea la 
cazanele 1, 2 și 3 de la pre 
parațla Lupeni oscila în jurul 
a trei atmosfere. Echipa de 
întreținere a cazanelor, con
dusă de membrul de partid 
Petrușan Ioan a intrat în ac 
țiune. A verificat cu grijă e- 
tanșeitatea cazanelor și Ie-a 
pus la punct așa cum scrie 
la carte. Rezultatul 2 Chiar si 
cînd termometrul a arătat - 
20°C, presiunea medie la ca
zane era de 3,9 atmosfere. V 
ceaslă presiune constituie o 
adevărată performanță, rezul
tantă a hărniciei și răspunde 
rii profesionale dovedite de 
membrii echipei lui Petrușan 

Adrian ALEXIU
A
încă un teritoriu 

ocupat 
de tehnica nouă
Recent, în abatajul frontal 

IV vest al sectorului V de la 
mina Lupeni s-a procedat la 
schimbarea stîlpilor de susți
nere „Ferromatik" cu stîlpii 
„Standmatik-Sagem", cu carac
teristici superioare, mai apli 
de a prelua presiunile minie
re, permițînd în același timp 
o răpire mai ușoară.

Efectele pozitive ale introdu
cerii acestei susțineri metali
ce mecanizate n-au întîrziat să 
se vadă : se observă o norma
lizare a ciclului, o reducere a 
timpilor neproductivi și dimi
nuarea pericolului de acci
dentare.

Ion BRĂESCl 
corespondent

Benzile metalice 
au fost înlocuite
Pentru reducerea cheltuieli

lor de transport și o încărca
re mai rapidă a cărbunilor, 
conducerea sectorului electro
mecanic a înlocuit benzile me
talice de la cele două silozuri 
ale complexului Aninoașa sud 
cu dispozitive de încărcare di
rectă in cupe. Inspirata modifi
care a condus la importante 
economii, în primul rînd de 
materiale și enorgie. Fiind în
cărcat direct în cupe, parte 
din cărbune nu mai este îm
prăștiat jur-împrejur, cum se 
întîmpla în cazul existentei 
benzilor.

TELEGRAMĂ
Excelentei Sale,

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
a) Republicii Socialiste România

Stimate Domnule Pn ședințe,
Vă mulțumesc pentru atentul și încurajatorul 

dumneavoastră mesaj, trimis cu ocazia instalării 
mele ca președinte- al Statelor Unite. Anii ce 
urmează vor fi ani de încercare pentru noi toți. 
Sarcina noastră cea mai de seamă va fi făurirea 
unei păci adevărate și durabile pentru întreaga 
omenire. Administrația mea și-a luat un anga- 
iamr.it solemn să urmărească realizarea acestui 
el cu toată puterea și energia sa. Sper și sini 
hcredinlai că, în căutarea unei lumi in rare 

n’ i un popor să nu trăiască in izolare ostilă 
sau nedorilă, căile de comunicare intre noi vor 
rămirie deschise.

Al dumneavoastră sincer,
RICHARD NIXON

Președinlele Statelor Unite ale Americii feerie pe platforma O.S.M. nr. 2 Foto: V. Onoiu

Coordonate hunedorene

La flacăra timpului
Hunedoara 

primește noi 
dimensiuni

Cînd spui Hunedoara, gîndul 
îll| zboară spre locuri veșnic 
luminate de flăcări dătătoare 
de viată. Orașul acesta a de
venit in anii democrației popu
lare unul dintre cele mai pu
ternice centre industriale ale

țării despre care pocii și scri
itori vorbesc numai la -super
lativ. Mai dragă le este loc i- 
torilor acestui oraș denumirea 
prin care Hunedoara lor este 
comparată cu „inima de otel a 
patriei".

Aceasta nu numai pentru că 
oamenii, acești oameni minu
nați veniți cu multi ani în ur
mă din toate colturile lărli au 
găsit aici împlinirea, ci mai cit 
seamă pentru dăruirea deplină 
unor convingeri, cu Lotul noi, 
despre viată. De aceea, \iața 
orașului pulsează intens, rit
mul „inimii de otel a patriei", 
oslo la nivelul cerințelor eco
nomiei noastre socialisto.

Răsuflarea fierbinte a Hune
doarei. aceeași la orice oră din 
zi sau noapte, îșl face prezen
ța. prin tonele de metal, pe 
toate meridianele. Pentru că 
aici, la agregatele moderne ale 
Hunedoarei, se fabrică în pre
zent mai mult do Jumătate ain 
producția de metal a tării. Dar 
pină^a ajuns aici, orașul a tre
buit să se dezvolte în toate 
direcțiile. Numai în ultimii pa
tru ani, municipiului Hunedoa
ra l-au fost alocate fonduri

de investiții în valoare de pes
te trei miliarde de lei 1

Au fost puse în funcțiune ag
gregate moderne, la nivelul teh
nicii mondiale. Cifrele, care u- 
neori au multă poezie autenti
că, sînt cele mai concludente. 
In anul care a trecut produc
ția globală, la combinatul si
derurgic a crescut cu peste 
25 Ja sută fată de anul 1965, 
iar producția de fontă, com
parativ cu'aceeași perioade a 
înregistrat o creștere de 37.20 
la sută.

Conlinuînd această Jinio as
cendentă. oamenii Hunedoarei 
socialiste și-an fixat obit li
ve deosebite, pe măsura hăr
niciei și nivelului tehnic al a- 
gregatolor pe care le deser
vesc. In acest an. holărîtor pen-

Mircea NEAGU

(Continuare In Daa. a 3-a)
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INVITAȚII noștri: ing. Emcric MAGYAROSI, țelul serviciului producție al 
C.C.V.J., ing. Vasîle CIRIPERU, șeful E. M. Lupeni, ing. Gheorghe GIUCLEA, șeful 
E. M. Petrila, ing. Dumitru POPEANĂȘ, șeful E. M. Vulcan, ing. Ion BĂLĂNESCU, in
giner șef al E. M. Lonea, despre
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Anul 1969 va marca 
pentru industria extrac
tivă din Valea Jiului, în
semnate progrese în toa
te domeniile.

Producția de cărbune 
va înregistra un spor de 
720 000 tone, producti
vitatea muncii va ajun
ge Ia 1,600 tone/post, 
iar eficienta economică 
se va concretiza în pes
te 250 milioane lei be
neficii.

In scopul asigurării 
îndeplinirii acestor im
portante obiective, vor 
fi date în exploatare noi 
capacități de producție, 
se va intensifica extin
derea mecanizării ți 
modernizării proceselor 
tehnologice.

Cum s-au mobilizat 
colectivele exploatărilor 
miniere pentru îndepli
nirea exemplară a aces
tor sarcini — iată su
biectul discuției în ca
drul mesei rotunde or
ganizate la redacție.

MASA ROTUNDA

Asigurarea în perspectivă 
a liniei de front, folosirea 
cît mai deplină a utilajelor 

și forfei de muncă

REDACJIA : Am dori să 
cunoaștem mai întii citeva 
din preocupările colectivului 
de muncă a! minei cu cea 
mai mare pondere in produc
ția de cărbune a Văii Jiului.

Ing. Vasile Ciriperu: In cadrul 
economiei județului. exploatarea 
noastră ocupă un loc important, nu 
numai ca cea mai mare mină, dar 
și ca cel mai important furnizor de 
cărbune cocsiticabiL atît de necesar 
Industriei siderurgice. Corespunzător 
nevoilor sporite impuse de ritmul 
dezvoltării economiei naționale, di
namica producției minei Lupeni a 
crescut și crește continuu. In anul 
1969, la Lupeni. se vor extrage 
1 700 000 tone de cărbune, cu 70 000 
tone mai mult deci! în 1968. Acest 
spoî de producție se va realiza în 
cea mai mare parte pe seama creș
terii productivității muncii, la 1.620 
tone/post. față de 1,565 tone/post 
realizat în 1968. In același timp, pre
țul de cost va cunoaște o scădere 
de 5,86 lei/tonă, în comparație cu 
realizările anului trecut.

Colectivul minei noastre a pășit 
la îndeplinirea cu succes a acestor 
sarcini bazindu-se pe experiența acu
mulată in anii precedents care au 
lost iacheiați. după cum se cunoaș
te, cu substanțiale realizări. Aș vrea 
să arăt că unul din „secretele" înde
plinirii ritmice și constante a sarci
nilor de plan la toți indicatorii de 
către colectivul minei noastre, îl 
constituie crearea din timp a condi
țiilor materiale, respectiv asigurarea 
în perspectivă a liniei de front, folo
sirea cit mai deplină a utilajelor și 
forlef de muncă.

De aceea, pornind la realizarea 
soi inilor din acest an, ne-am propus 
în primul rind ca pe lîngă realiza
rea planului de cărbune să execu
tăm un volum de pregătiri care în- 
£..uzează o linie de front de 15 km. 
In același timp ca și în alți ani, ne 
vom strădui să îndeplinim integral 
planul de investiții care privește 
dezvoltarea nunei și al cărui volum, 
în acest an, este de 27 000 000 lei, 
lnsumind peste 4,5 km de lucrări 
miniere.

Folosirea utilajelor din dotare la 
capacitatea maximă constituie, de a- 
semenea, una din preocupările noas
tre majore. Gradul de mecanizare 
a crescut de la an la an. Spre exem
plu. încărcarea mecanizată în gale
rii înregistrează o creștere de la 
4 000 mc în 1965. la 26 000 mc pla
nificau in acest an - sarcină pe 
care ne-am Propus s-o depășim cu 
cel pulin 1 000 mc. Consider că la 
acest indicai r tehnic, avem încă 
mari rezerve. Cu țoale rezultatele 
bune obținute pînă acum mașinile 
de încărcai n-au fost folosite la în
treaga lor capacitate datorită pla
sării Iot la săparea unor lucrări 
«curte. iar jm de altă parte, din 
cauza slabei caliteti a reviziilor și 
reparațiilor.

Tăierea mecanică în abataje s-a 
extins anul trecut prin introducerea 
celor trei combine și a plugulni de
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cărbune tn abatajele frontale, ceea ce 
ne-a permis să extragem prin tăiere 
mecanizată 138 000 tone de cărbune. 
In acest an, vom face un mare salt 
în această direcție, sarcina de plan 
fiind de două ori și jumătate mal 
mare decît realizările anului 1968. 
De altfel, aceasta stă și la baza sar
cinii de creștere a productivității 
muncii în abataje. Pe lîngă utilajele 
moderne de tăiere existente vom 
mai Introduce încă două combine.

REDACȚIA : Ce v-ați pro
pus să faceți pentru specia
lizarea oamenilor care lu
crează cu aceste mașini de 
înaltă tehnicitate ?

Ing. V. CLriperu: Avem deja cîș- 
tlgată o experiență. Aceasta va tre
bui generalizată. Aș opina însă șl 
pentru crearea unor abataje experi
mentale în care oamenii să poată 
face în primul rind acomodai ea cu 
utilajul respectiv, mecanizarea șl

îmbunătățirea calității 
cărbunelui cocsilicabil —-
imperativ al colectivului

minei Lupeni

REDACȚIA : In conferin
țele municipală și județeană 
de partid, s-a subliniat ca o 
necesitate de prim ordin 
îmbunătățirea calității căr
bunelui destinat cocsificării. 
Cum s-a mobilizat colectivul 
minei Lupeni in această di
recție ?

Ing. Vasile Ciriperu: îmbunătăți
rea calității cărbunelui extras este 
în prezent una dintre cele mai grele 
probleme ale minei. Pentru depăși
rea procentului de cenușă admis am 
fost criticați,- pe bună dreptate. în 
conferințele de partid, Iar mai re
cent și în . Steagul roșu". Nereali* 
zarea sarcinii la acest indicator ne-a 
atras o penalizare substanțială, care 
a afectat negativ activi talc-a econo
mică a minei. Pol spune că avem 
încă mari posibilități de îmbunătă
țire a calității cărbunelui. Aș ridica 
însă necesitatea adoptării unui sis
tem de retribuire pentru alegerea 
sterilului — care să ducă la o mal 
marc cointeresare maler a’ă a bri
găzilor din abataje,

Ing. Emerlc Magyarosi: Moderniza
rea proceselor tehnologice, introdu
cerea susținerii metalice, a transpor
toarelor blindate cu viteze mărite, 
podirea cu plasă, ridică probleme 
noi în ceea ce privește activitatea 
economică. Ținînd seama de aceste 

modernizarea procesului de extrac
ție solicitînd din partea minerilor o 
calificare tehnico-profesională tot 
mai ridicată.

Ing. Emeric Magyaroșl. Aceasta 
este într-adevăr o necesitate, dar nu 
cred că la ora actuală poate fi re
zolvată.

Ing, Vasile Ciriperu: Eu consider 
totuși că este necesar să se creeze 
abataje în care să putem experimen
ta diferite mașini și procedee teh
nologice noi, fără teama de a peri
clita soarta producției. In asemenea 
situație se poale lucra cu mai multă 
răbdare, cu calm, condiție esențială 
pentm a face un lucru bun.

REDACȚIA : Care sint po
sibilitățile extinderii la mina 
dv. a susținerii metalice ?

Ing. Vasile Ciriperu: In 1969 sîn- 
tem planificați să extragem din a- 
batajele susținute metalic 1 250 000 
tone de cărbune, adică aproape în
treaga producție. Anul trecut pro
ducția extrasă din abatajele susți
nute cu echipament metalic a în
sumat 925 000 tone, ceea ce ne-a 
permis să reducem consumul de 
lemn la 27 mc/1 000 tone de cărbu
ne, cel mai mic consum de lemn din 
Valea Jiului.

REDACȚIA : Posibilități de 
reducere în continuare ?

Ing. Vasile Ciriperu: Avem, mai 
ales că producția de cărbune extra
să pe stîlp metalic a scăzut de la 
238 tone în 1967, la 196 tone tn 
1968, ca urmare a faptului că nu 
sint utilizați toți stîlpil din dotare. 
Este necesar să se dea atenție din 
partea C.G.V.J. reparării corespun
zătoare a stîlpilor defecți.

probleme șl de Importanța îmbună
tățirii cărbunelui extras, conducerea 
C.C.V.J. a însărcinat un colectiv de 
specialiști să elaboreze un studiu în 
legătură cu stabilirea metodelor op
time de lucru și a posibilităților de 
Îmbunătățire a calității cărbunelui 
extras din abatajele frontale dotate 
cu utilaje moderne, precum și un 
studiu în legătură cu aspectele e- 
conomice ale alegerii sterilului la 
locurile de muncă în abatajele ca
meră. La ora actuală desigur nu se 
poate trage o concluzie definitivă. 
Această concluzie urmează să re
zulte din finalizarea acestor studii. 
Totuși, așa cum a arătat și tov. ing. 
Ciriperu, trebuie să reținem că In 
abatajele cameră nu am făcut pro
grese, aș putea spune, nu numai la 
Lupeni, dar la nici una din exploa
tările noastre în privința folosirii in
tegrale a posibilităților de îmbună
tățire a calității cărbunelui. In ce 
măsură factorii arătați oferă posi
bilități de îmbunătățire a calității 
urmează să ne pronunțăm acum, pină 
ia slirșilul trimestrului. Pină atunci, 
bineînțeles, din probele care s-au 
luat din straie, rezultă că normele 
Intime de calitate, în vigoare la ora 
actuală, sint reale și corespund si- 
tu > ir i geologice a zficărninlultii.

Va trebui să ne îndreptăm mal 
mult atenția asupra reducerii conți- 

nutulul de steril în cărbunele brut. 
Se poate spune că In această pri
vință chiar la mina Lupeni există o 
îmbunătățire — nu spectaculoasă, dar

Creșterea volumului 

producției extrase 

din abataje frontale

REDACȚIA : Tovarășul Ing. 
Giuclea se află în fruntea 
colectivului minei Petrila nu
mai de puțin timp. Am dori 
sa ne spună totuși cu ce 
preocupări și-a început acti
vitatea în această nouă func
ție ?

Ing. Gb. Giuclea: Aș ține să fac 
mai Intîl cîteva consideratiunl pe 
marginea Indicatorilor de plan. In a- 
nul 1969, extracția de cărbune a mi
nei noastre va crește cu 7,5 la sulă 
față de realizările anului precedent. 
Această creștere se va realiza pe de 
e parte prin extinderea liniei de 
Iront, Iar pe de altă parte prin Inten
sificarea ritmului de exploatare. Ex
tinderea liniei de front va avea loc 
în specia] în seolorul I, tn partea es
tică a minei, unde s-a pus în evi
dentă o nouă zonă de zăcămînt, care 
urmează să fie valorificată mai in
tens anul acesta.

Peste 60 la sulă din sporul de pro
ducție prevăzut din acest an, se va 
realiza pe seama creșterii producti
vității muncii.

REDACȚIA : Ce întreprin
deți în acest sens ?

Ing. Gb. Giuclea: In primul rind 
vom extinde extracția din abataje 
frontale. Un abataj frontal, pe în
clinare, susținut metalic, a intrat deja 
în funcție în stratul 13. Contăm în 
trimestrul I, pe încă un abataj fron
tal — al treilea — în stratul 3. sec
torul IV Producția extrasă prin aba
taje frontale va crește de la 45 000 
lone anul trecut, la 120 000 tone în 
acest an. adică aproape de 3 ori.

In al doilea rînd, în scopul creș
terii productivității muncii s-a pre
văzut extinderea încărcării mecanice 
tn galerii cu 36 la sută țață de a-

Concentrarea întregii 

atenții asupra ridicării 
productivității muncii

REDACȚIA : Probleme deo
sebite in legătură cu înde
plinirea ritmică a indicatori
lor de plan, se ridică la 
mina Vulcan. Ce ne poete 
spune despre măsurile luate 
în vederea rezolvării acestor 
probleme tovarășul inginer 
Popeanăș ?

Ing. fhimKru Popeanăș : Probh ma 
piintipaî.i care se cere rezolvată in 
ac<-t an la nuna noastră este rea
lizarea planului la lucrările de pre

'otușl există — față de media anu
lui trecut, de 0,5 puncte. Este un 
rezultat care arată că se poate face 
mai mult.

nul trecut, asigurîndu-se astfel reali
zarea Integrală a lucrărilor de pre
gătire în slratele subțiri.

Ca să realizăm productivitatea 
muncii prevăzută, va trebui să ma
nifestăm mai multă preocupare pen
tru creșterea numărului de munci
tori direct productivi care lucrează 
în acord, în raport cu cel auxiliari. 
Importante rezerve există în această 
privință în sectorul de transport șl 
la depozitul de materiale al minei. 
In momentul de fată lucrăm la ela
borarea normelor pentru transportul 
pe puțuri șl în circuit la suprafață, 
în sensul creșterii cointeresării mun
citorilor șl reducerii personalului au
xiliar. O cale importantă pentru re
ducerea personalului de la suprafa
ță va fi mecanizarea descărcării ma
terialelor din vagoanele C.F.R.

In aceeași ordine de Idei, pe baza 
unui studiu elaborat încă In 1968 
se va trece la raționalizarea fluxu
lui privind pregătirea materialului 
lemnos în depozit, prin concentra
rea prelucrării și dimensionării aces
tuia în două hale.

Productivitatea muncii va fl Influ
ențată pozitiv șl prin extinderea e- 
xecutării suitorilor prin forare cu o 
Instalație specială. Ce înseamnă a- 
ceasta ? In condițiile cînd săparea 
se făcea prin metoda clasică, exe
cutarea unui suitOT de 40—50 ml 
dura în medie o lună. In condițiile 
forării cu mașina, timpul se reduce 
la o săptămînă. adică cu 75 la sută.

Concomitent cu aceste măsuri, vom 
trece la elaborarea și aplicarea nor
melor de personal- Spuneam că la 
transport vom trece la introducerea 
muncii în acord pentru că acesta o- 
cupă un volum mare de posturi pe 
1 000 tone de cărbune (18-20 la sută).

gătiri deoarece restanțele oare s-au 
adunai în ultimii doi, trei ani ne-au 
creat și ne creează greutăți. In sco
pul rezolvării acestei probleme, am 
asigurat de pe acum 17 brigăzi — 
cu 4 mai mult decit în 1968 — cu 
tendința de a ridica acest număr ki 
20, p< ntru a acoperi realizarea și 
chiar depășirea planului de pregătiri. 
Legat de activitatea dț pregătiri prin 
prelegerile care s-au ținut la C.C.V.J., 
cu care ocazie au fost inStTuiți și 
specialiștii care se ocupă cu aceste 

lucrări la mina noastră, începînd din 
luna februarie vom organiza 7 fron
turi cu înaintare rapidă. Mergem pe 
tendința de a da acestor brigăzi ma
terialele necesare pentru susținerea 
metalică, cu cel puțin o săptămînă 
înainte, pentru a-1 aven la locul de 
muncă.

In ceea ce privește extinderea a- 
balajelor frontale, în prezent pe lin
gă cele .patru existente în slratul 
<3, sectorul V, șl stratul 15, sectorul 
11, de riirtnd au mai fost plasate două 
abataje fronlole tn stratul 13, blocul 
O. Vor apare încă trei abataje fron
tale în stratul 13, in cursul trimes
trului IV și contăm pe încă două 
frontale în slratul 4.

Măsurile luate pentru extinderea 
abatajelor frontale, vizează în final 
creșterea productivității muncii care 
va fl cu 0.2 la sulă mal mare decît 
cea realizată anul trecut. In abata
jele frontale orizontale, viteza de 
avansare va crește la 30 ml/lună. Iar 
productivitatea va fl de 7—7,5 to
ne/post. In felul acesta ne vom a-

Vifeze sporite de avansare 

în galerii și abataje

Ing. I. Bălănescu i Preocupări si
milare are șl colectivul de muncă 
al minei Lonea. Producția acestui 
an va fj superioară celei de anul 
trecut cu 120 000 tone. Realizarea a- 
cestui spor ne obligă să ne îndrep
tăm atenția spre creșterea număru
lui de abalaje frontale, punerea 1n 
exploatare a onor noi blocuri și or
ganizarea mai bună a muncii în fron
turile de lucru existente.

Față de anul 1968, vor intra în func
țiune încă 5 abataje cameră și două 
abataje frontale. Intenționăm, prin- 
tr-o organizare mai bună, să sporim 
șl vitezele de avansare In toate a- 
batajele frontale. De exemplu. în 
blocul VII se va ajunge la o viteză 
de avansare de cel puțin 40 ml/lună, 
cu un randament de 8 tone/post La 
abatajele cameră, viteza medie de a- 
vansare va ft de 100 ml. Iar ran
damentul de 7 tone/post.

In cursul primului trimestru vom 
finaliza concentrarea producției tu
turor sectoarelor la puțul principal 
cu sebip, Lonea II. Prin această mă
sură, ‘deosebit de importantă pentru 
creșterea productivității muncii, se 
vor putea redistribui șl unele efec
tive dirijîndu-le spre fronturile de 
lucru din abataje. Reducînd numă
rul posturilor auxiliare, vom ridica 
ponderea muncitorilor direct produc
tivi. Urmărim, de asemenea, meca
nizarea unul șir de lucrări în depo
zitele de materiale șl îmbunătățirea 
fluxului materialului lemnos.

In scopul asigurării planului la lu
crările de pregătiri am trecut la or
ganizarea unor brigăzi care să rea

Eforturi susținute pentru 

extinderea mecanizării 

complexe și modernizarea 

procesului tehnologic 

în subteran

REDACȚIA : In cadrul dis
cuțiilor purtate la masa 
noastră rotundă, s-au ridicat 
numeroase probleme care 
converg spre asigurarea vo
lumului necesar de pregătiri, 
extinderea abatajelor fronta
le și a mecanizării, organi
zarea mai rațională a lucru
lui. Am dori, în final, să cu
noaștem și preocupările con
ducerii C.C.V.J. pentru rezol
varea acestor probleme.

Ing. E. Magyaroșl: Fără îndoială 
realizarea pe combinat a unui spor 
de producție de '20 000 tone de căr
bune în acest an și asigurarea con
dițiilor obținerii unor sporuri tot mal 
mari în anii viitori, ridică în fata 
colectivelor exploatărilor miniere din 
baz[n probleme complexe care cer 
multă competență, operativitate, or
ganizare perfectă.

Una din aceste probleme, este aceea 
a pregătirilor. Pentru asigurarea re
zervei necesare atit pentru anul în 
curs cit și pentru viitor, volumul de 
pregătiri va trebui să crească cu 
peste 12 000 metri liniari față de 
realizările anului 1968.

Se impune în acest sens ca me
todele de mare productivitate să fie 
în continuare generalizate (extinderea 
abatajelor frontale unde condițiile 
permit, susținerii metalice și tăierii 
mecanizate). E planificat ca numărul 
abatajelor frontale să sporească cu 
11 față de situația de Început a a- 
imlui curent

In loc de 3—4 abataje în care se 
face tăiere mecanică la ora actuală, 
va trebui să ajungem la sfîrșlhil a- 
nulul la 9 abataje prevăzute cu a- 
ceastS tehnologie de lucru.

Se remarcă tendiiv.a ca mina Pa- 
roșeni să aibă ponderea cea mai ma
ro sub aspectul introducerii susți
nerii metalice și tăierii m-cam/ate.

Mina Uricani. raTe pină acum po
seda numai abalaje cameră va avea 
la sfîrșitnl anului abalaje frontale in 
blocurile care permit acest lucru. 

propla mult <io productivitatea rare 
se realizează în abatajele minei Lii- 
prnl. In abatajele frontale din slratul 
15, realizăm deja o productivitate de 
7 tone/post, Iar tn stratul 13. între 
7 8 tone/post.

O serie de probleme se cer rezol
vate în legătură cu activitatea de 
transport, pentru eliminarea ștran
gulărilor. Este vorbo de schimbarea 
fluxului de transport de la pulul nr. 
4 și terminarea galeriei duble de 
transport de la orizontul 480 aripa 
estică.

Ne-am propus să rezolvăm și unele 
probleme privind necesitatea îmbună
tățirii calității cărbunelui. Pentru a- 
coasta se slmle tnsă șl nevoia unul 
sprijin mal mare din partea condu
cerii C.C.V.J. De pildă Intenționăm 
să reinstalăm sistemul de claubare 
a cărbunelui la suprafață pentm ra- 
re avem neapărată nevoie de un e- 
lovator. De asemenea, In luna fe
bruarie vom Încerca exploatarea se
lectivă o stratului 15.

lizeze viteze sporite de avansare.
REDACȚIA : Legat de a- 

ceasta, ce părere aveți des
pre diferențele mici, dintre 
vitezele de avansare obți
nute cu încărcare manuală 
față de cele obținute cu în
cărcare mecanică ?

Ing. I. Bălănescu: Aceste diferen
țe, într-adovăr mici, se datoresc fap
tului că mașinile de încărcat cu rare 
au fost dotate unele brigăzi nu i-au 
folosit permanent. Aceste brigăzi a- 
vînd elective minime pe schimb in 
perioada betonării. au renunțai la u- 
lilizaree mașinilor.

Ing. D Popeanăș: Mai sînl și alte 
cauze care determină și la mina 
noastră utilizarea incompletă a ma
șinilor de încărcat. De exemplu ne- 
asiguraroa presiunii aerului compri
mat la regimul de funcționare a ma
șinilor.

Ing. I. Bălănescu: Fiindcă a venit 
vorba despTe aceasta vreau să arăt 
că 1d unele locuri, presiunea este 
scăzută și datorită subdimension'.rii 
conductelor în unele porțiuni din sub
teran. Aceasta ne-a determinat ca în 
programul nostru să prevedem ra
ționalizarea rețelei, cu termen 1 
martie a c.

Ing. D. Popeanăș: Noi am t 
acest lucru. însă practic presi irea 
la locurile de muncă este încă ne o- 
respunzătoarc. deoarece oresi i ea 
aerului este mică la stație. Cred că 
această problemă se poate rezolva 
definitiv din punct de vedere tehnic 
prin asigurarea cu hirbocompresoare.

In vederea dotării necesare, se 
continuă la U.R.U.M.P. acțiunea în
cepută în 1968. de a fabrica stilpi, 
grinzi în consolă — deci toate ele
mentele, susținerii moderne.

Paralel cu creșterea numărului a- 
batajelor susținute metalic, a dotării, 
a mecanizării tăierii, se urmărește și 
îmbunătățirea organizării lucrului.

Se va tinde către realizarea gene
ralizării metodelor avansate privind 
vitezele de avansare de la anumite 
exploatări. (E. M. Petrila: 50—56
m/lună la frontal).

Proiectele de organizare a lucru
lui în abataje, care se execută în 
momentul de față, vizează îmbunătă
țirea activității de producție. Pe baza 
acestor proiecte se procedează la o 
Instruire corespunzătoare a persona
lului tehnico-ingineresc, acțiune la 
care va contribui și U.P.C.M.H. Ca 
să se mărească volumul de înaintări 
pe care l-am amintit mai înainte, 
se preconizează măsuri p ;ntru mări
rea vitezelor de avansare cond: ie 
necesară pentru realizarea surplusu
lui de lucrări. In mod special se va 
Insista la fiecare exploatare pentru 
generalizarea unei viteze de mini
mum 100 metri în steril și In acest 
sens se urmărește organizarea liicru- 
lui pe baza unor proiecte temeinic 
întocmit", care prevăd folosirea cu 
eficiență a dotaliei tehnice existente.

Se prevede extinderea mecaniză
rii încărcării în galerii, creșterea pre
conizată pe combinat a volumului în
cărcat mecanic fiind de 30 000 mc, iar a 
numărului de mașini de încărcat de 15. 
Se va urmări bineînțeles și folosi
rea mai rațională a mașinilor exis
tente. In altă ordine de idei, prin 
mecanizarea diverselor operații în» ’r- 
care-descărcare se urmărește redu
cerea efectivului auxiliar șl reduce
rea consumului de muncă cu 20 de 
posturi pe 1 000 de tone.

Discuție consemnată de
C. MAGDALIN 

ing. R. SELEJAN
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— Tocmai de aceea, 
vă propunem tovarășe 
Răceanu, să xă opriți, 
mai mult, asupra reali
zărilor din ultimii ani.

— Numai în ultimii patru 
srr care au trecut de la pre
cedentele alegeri. în micro- 
reioanele municipiului Hune
doara s-au construit și predat 
peste 3 300 de apartamente, un 
modern complex spitalicesc cu 
700 de paturi, trei școli și un 
Bceu cu un număr total de 
68 săli de clasă, două comple
te comerciale cu magazine 
modeme, dotate cu utilaj și 
mobilier nou. care au îmbu- 
nAlătlt deservirea cumpărălo- 
rttoî și alte numeroase cocn- 
Mrucții șl obiective social-gos- 
podărești.

— La recenta sesiune 
a consiliului popular s-a 
subliniat faptul că noul 
buget cuprinde fonduri 
însemnate. Ce obiective 
vor împlini peisajul ur
banistic al municipiului 
Hunedoara, în anul 1969 ?

■ — Intr-adevăr, orașul nostru 
v® cunoaște o puternică dez- 
•wSAare și în acest an. Cîtex’a 
cifre concludente: se x_or con
strui șl da în folosință peste 
1 200 de apartamente cu grad 
diferențial de confort, un ho
te) turistic modern cu 200 de 
paturi, o stafie de întreținere 
auto, un complex al coopera
ted meșteșugărești, pentru de
servirea populației. Se vor ex
tinde rețelele de apă potabilă, 
canalizare si termofîcare, se 
vor moderniza și construi noi 
ș-trăz! șl bulevarde.

Hunedoara — aidoma tutu- 
roT orașelor patriei —, trăiește 
tn aceste zile febra pregătiri
lor pentru alegerile de depu
tat! de la 2 martie. In uzine 
șl pe șantiere, în adunările e- 
lectorale. oamenii îsi aduc. în 
chipuri diferite, cu pasiune și 
devotament, contribuția Ia îm
plinirea sarcinilor trasate de 
partid, cu convingerea că ceea 
ce realizează este spre binele 
k>T sl al patriei socialiste.

Iert, temperatura maximă la 
Petroșani a fost de plus 3 gra
de, tar temperatura minimă de 
minus 2 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 24 
DE ORE; Vreme închisă. Vor 
cădea precipitații sub formă 
de ploaie si ninsoare.

Politica P. C. R factor
dinamizator al societății
românești contemporane

(Urinare din pag. 1)

înlesni o si mai largă participare a 
oamenilor muncii de toate naționali
tățile la conducerea si rc.’■oh area 
treburilor obștești. Accoslă pe itlcă 
a pottidului nostru a lost și este un 
factor dinamizator al societății ro
mânești contemporane, al progresu
lui țării noastre.

In drumul mereu ascendent al 
construcției socialiste, un moment 
istoric îl reprezintă Congresul al 
IX-lea al partidului care a deschis 
o nouă etapă în dezvoltarea Româ
niei. Pe baza sintetizării experien
ței și rezultatelor din mii prece
dent! a analizei multilateiale a rea- 
litâtilor românești congresul parti
dului a pus în fața întregului popor 
obiective de mare însemnătate pen
tru progresul țării, a elaborat un 
vast program dc desăviisire a con
strucției socialiste, de înflorire mul
tilaterală a societății socialiste.

Pentru realizarea acestor obiecti
ve, hotărlrile șl măsurile stabilite 
de Conferința Națională a partidu
lui sînt hotăriloare, ele urmăresc 
schimbări înnoitoare în toate com
partimentele vieții sociale. Toate 
acestea au un puternic efect stimu
lator asupra gîndirii creatoare, asu
pra tuturor energiilor viguroase ale 
națiunii.

Partidul Comunist Român iși con- 
sacTă o mare parte a eforturilor șl 
activității sale politicii externe. Tot 
ceea ce face poporul român In con
strucția socialistă a țării servește

Intereselor sale vitale și contribuie 
totodată la întărirea întregului sis
tem socialist, la creșterea prestlgiu- 

lume. Partidul duce o 
isecventă de dez.voltarc

lui său în 
politică co 
continuă a relațiilor dc prietenie șl 
colaborare '**•----- ” — •--*■
socialiste, dc Întărire a coeziunii ță
rilor socialiste și mișcării muncito
rești internaționale, o politică de 
extindere a colaborării pașnice cu 
toate țările pe baza principiilor larg 
cunoscute, ale respectării indepen
denței și suveranității, neamestecu
lui în treburile interne, egalității în 
drepturi, respectului șl avantajului 
reciproc. P.C.R. șl-a cîștigat stima 
și prețuirea comuniștilor, a clasei 
muncitoare de pretutindeni, a po
poarelor care luptă împotriva colo
nialismului șl neocolonialismulul, 
pentru atitudinea sa consecventă șl 
fermă de solidaritate proletară, de 
spirit internationalist. Opinia publi
că mondială apreciază poziția mili
tantă a Românei în eforturile pen
tru instaurarea păcii în lume, pentru 
lichidarea focarelor de încordare, 
împotriva agresiunii S.U.A. In Vi
etnam și a oricărui amestec în viața 
popoarelor. De această politică a 
partidului nostru este mîndru flecare 
cetățean al tării, care vede în ea 
împlinindu-se aspirațiile și interese
le fundamentale ale poporului ro-

. mân, lucru care dinamizează activi
tatea fiecărui om al muncii, să spri
jine cu și mal mare hotărîre întrea
ga politică a partidului.

îndeplinim în prezent sarcinile <e-

frățească cu toate țările

Iul de al patrulea nn al cincinalului, 
an hotăiJlor pentru realizarea obiec
tivelor stabilite de Congresul al 
lX-lea al partidului. Sarcinile stabi
lite la nivel republican și local sînt 
deosebit de mobilizatoare, fiecare 
cetățean Înțelege aslăz.i că prospe
ritatea personală si a țări! sînt de
terminate de îndeplinirea exempla
ră a sarcinilor stabilite șl acest lu
cru este deosebit de important, de 
dinamizator pentru înfăptuirea pro
gramului de înflorire multilaterală a 
României Socialiste, elaborat 
Partidul Comunist Roman.

In prezent poporul nostru mun
cește cu elan patriotic pentru în- 
tÎDipinarea cu noi succese în acti
vitatea economică și socială aieae- 
rlle de depulațl pentru Marea Adu
nare Națională și consiliile popu
lare de la 2 martie. însuflețirea cu 
care participă cetățenii pe întreg 
întinsul patriei la campania electo
rală, încrederea deplină cu care au 
susținut candidați! Frontului Unității 
Socialiste," în cadrul căruia Partidul 
Comunist Român ca forță conducă
toare a societății împreună cu cele
lalte organizații de masă și obștești 
șl-a prezentat drept candidați pen
tru alegeri pe cei mai buni fii a! 
poporului, exprimă încă o dată uni- 

' tatea de monolit a națiunii noastre 
în Jurul partidului comuniștilor, ho- 
tărîiea fermă oamenilor muncii 
de a obține, sub conducerea parti
dului, noi succese în _ edificarea so
cietății socialiste în patria noastră.

de

RĂSPUND UNITAJILE VIZATE
Articolul ..Planul fizic nu se reali

zează cu... motivări" („Steagul roșu" 
nr. 5 919), în care se făceau referiri 
la cauzele neîndeplinirii sarcinilor de 
plan de 
al minei 
tul lunii 
ploatării 
tîrziere. 
tîrziu 
nităfi, 
nea, I.C.R.T.I., O.C.L. produse indus
triale, T.A.P.L., nu răspund ziarului 
nici după reveniri 1). Dar să redăm 
ce ne face cunoscut conducerea mi
nei Uricani:

„Dintre materialele apărute în ul
tima vreme în legătură cu diferite 
aspecte din activitatea unității noas
tre, articolul amintit este cel mai do
cumentat reflectînd situația reală.

Pentru remedierea deficiențelor 
semnalate, conducerea exploatării șl 
a sectorului au stabilit următoarele 
măsuri : plasarea numai a acelor lu
crări care prezintă urgență pentru 
activitatea de vuitor a minei; desfă
șurarea unei susținute activități de 
terminare a amenajării lucrărilor res
tante — plnă la sfîrșitul lunii februa
rie a. c.î completarea și stabilizarea 
efectivului sectorului de investiții; 
creșterea exigenței în recepționarea- 
lucrărilor executate, punîndu-se un 
deosebit accent pe calitate".

Din răspuns se poale trage con
cluzia că în acest an. colectivul sec
torului de investiții al minei Uricani 
este hotărît să încheie bilanțul acti
vității cu rezultate pozitive.

„Greutățile mari soli- 
cită o dăruire totală**

LA ÎNĂLȚIME
ta viața cotidiană sînt fapte mă

runte In aparență, dar caro ni. to
tuși, un caracter profund. Fapte să- 
virșite undeva la „subsolul" pulsu
lui silnic al marilor întreprinderi, dar 
care fac dovada eroismului muncii 
unor oameni pasionați și In același 
timp stăptni pe meseria lor. Despre 
astfel de valori umane s-a scris și 
sc va scrie. Tn Cele ce urinează ne 
vom referi doar la clțiva din eroii 
unei Irtlîmplări.

Grupul IV al termocentralei Paro- 
șeni a fost oprit. Necesita repara
ții curente. Trebuiau înlocuite țevile 
deteriorate din cazan, schimbate ri
nele armături (ventile, vane), pusă 
la punct etanșeitatea lagărelor tur
binei, verificat centrajul la arborele 
generatorului etc. Cu alte cuvinte 
era nevoie de multă muncă, de o 
muncă încordată și In același timp 
de pricepere.

Foștii lăcătuși, apoi colegi dc In
stitui, actualmente cadre’ de condu
cere, Popescu Ioan, Inginer șef ad
junct și Ing. Slăvol Nicolae, șeful 
secției reparații, s-au consultat asu-

pra lucrărilor ce trebuiau executate. 
I'ar mai ales cum și cine va lucra 
In formațiile de reparații. Oamenii 
au fost găsiți, fără prea mare greu- 
t.ilc; sînt cunoscuți după aportul pe 
care 11 aduc la bunul mers al cen
tralei. Fiind solicitați, ei au răspuns 
cu toții prezent. Au lucrat z.ile In șir 
pentru remedierea unor anomalii 
.ivite la grupul de 150 MW. In data 
de 8 ianuarie, după II zile de o- 
prirc, echivalente cu o muncă în
cordată. făcută uneori în praf sau 
la temperatură ridicată, cazanul șl 
turbina nr. 4 și-au reluat pulsul". 
Instalațiile, agregatele funcționează 
normal. Reparațiile an lost de foarte 
bună calitate. Maiștrii Pena Gheor- 
ghe, Balint Emerlc, lăcătușii Vodislav 
Victor, Foanene Vaslle, Penclu Pa
vel, Balela Ionel, Krestel Paul, Radu 
Alexandru. Schuster Matei, sudorii 
Mareș Gheorghe șl Buștean Gheor- 
ghe și-au făcut 
ria. Au fost la 
mulți dintre el 
la cota zero I

Exploatarea minieră
VULCAN

Cu sediul în orașul Vulcan 
Str. Crividia

ANGAJEAZA
- MUNCITORI NECALIFICAȚI 

SUBTERAN

- MUNCITORI NECALIFICAȚI 
DEPOZITUL DE LEMNE LA SUPRAFAȚA

Salarizarea pentru suprafață este de 29,60 —

- MUNCITORI SEZONIERI PENTRU DESCĂRCAREA 
VAGOANELOR C.F.R.

către sectorul de Investiții 
Uricani, a apărut la începu- 
noiembrie. Conducerea 

ne-a răspuns cu 
Dar țnai bine.

decîl niciodată... (Alte 
cum e cazul minei

ex- 
în- 

mai 
u- 

Lo-

c.î

La începutul scrisorii trimise re
dacției, în urma apariției materialu
lui cu titlul de mai sus, conducerea 
exploatării miniere Lupeni arată că 
analiza întreprinsă scoate în evidență 
greutățile întîmpinate de colectivul 
sectorului III în exploatarea stratului 
5, blocul 3 A, greutăți care se dato- 
resc intercalației sterile de proporții, 
întilnită aici. „Metoda de exploatare 
nu a putut fi schimbată — ni se spu
ne — din cauza grosimii stratului ce 
depășește 4,5 metri, exploatarea in
dependentă a stratului, oaprica hefi- 
lnd economică (grosimea acestuia tn 
zona respectivă este de 0,30-0,40 me
tri). S-a continuat pe mai departe 
exploatarea stratului 5 folosindu-se 
aceeași tehnologie de extragere. S-a 
organizat avansarea frontului de lucru 
de o așa manieră Incit să se ajungă 
oa, în termen de maximum 3 luni, 
sfi Ieșim din zona cu Intercalate ste
rile ce depășesc 1,10 metri".

In continuare ni se relatează că 
Informațiile date de ing. Bălănescu 
Constantin cum că ar fi necesare 
sonde de la suprafață pentru detec
tarea Intercalației sterile din strat, 
ar fi fost complet eronate. Comenta
riul nostru nu s-a bazat, însă, pe 
aceste informații, prin urmare găsim 
neoportună sublinierea ca atare din 
răspunsul primit. In materialul publi
cat Întrebam de ce nu s-au prevăzut 
în preliminar sonde de cercetare din 
lucrările subterane In săpare..

In încheiere, ni se aduce la cunoș
tință că inlercalația sterilă s-a redus 
la 0,40-0,60 metri, situația îmbunătă- 
findu-se simțitor.

Complexul restant 
este pe cale 

de a fi realizat
La material’ll intitulat „Două cerin

țe care se cer riguros respectate: 
Accelerarea și calitatea lucrărilor" 
apărut în paginile ziarului, am pri
mit din partea conducerii minei 
Lonea următorul răspuns: „Proble
mele ridicate în articolul dv. ne-au 
determinat să luăm o serie de măsuri 
pentru îndreptarea situației. Astfel, 
referitor la consnmijxilQ specifice, s-a 
trecut la o gospodărire mai rațională 
a materialului lemnos folosit la ban- 
dajarea galeriilor susținute provizoriu 
în TH șl, ca urmare, în ultimele luni 
ale anului trecut consumul de lemn 
a fost sub cel planificat. Materialul 
sus amintit scotea în evidență ră- 
mînerea în urmă înregistrată la con
struirea complexului de decantare și 
evacuare a apelor de la orizontul 
principal (400). Legat de acest fapt, 
în trimestrul IV 1968 s-au intensificat 
lucrările de la acest complex, astfel 
oa In trimestrul I a.c. aceste lucrări 
să fie puse în funcțiune. In ultimele 
două luni s-au luat o serie de mă
suri organizatorice privind aprovizio
narea brigăzilor de la aceste lucrări 
cu materiale pentru betonare de ca
litate corespunzătoare., In ceea ce 
privește montarea rampelor de Ia 
puțul de materiale Jîet.< putem spune 
că această lucrare nu a fost atacată 
pînă In prezent, fiind condiționată de 
terminarea lucrărilor de la acest puț 
de către T.C.M.M.".

Salarizarea — in acord — se face săptămînal din fon
dul nescriptic.

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

(re-
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cu prisosință dato- 
înălțimo, chiar dacă 
an executat lucrări

ing.

SJMBATA 1 FFBRUARIE

PROGRAMUL I :

Limba rusă, lecția 39 (reluare). 
Limba spaniolă. Lecția 4.3. 
închiderea emisiunii de dimi
neață.
Telex Tv.
Actualitatea în agricultură. Ple
nara Consiliului Uniunii Națio
nale a cooperativelor agricole 
de producție. Interviu cu 
C. Iftode, vicepreședinte. 
Actualitatea in industrie. 
Limba spaniolă. Lecția 43 
luare).
Emisiune pentru tinerel,
porțile cunoașterii". „Laborato
rul uzinal" — Emisiunea d<> la 
Tehnic-Clul) București. 
Telejurnalul de seară.
Țara se pregătește de. alegeri. 
Știri șl reportaje din campania 
electorală.
Baschet feminin : Politehnica 
București — ’ Academlk Sofia 
repriza a Il-a (Cupa Campioni
lor Europeni).
Teleglob — emisiune de călă
torii geografice: Insulele A- 
zore.
Studioul muzical. Magia arcu
șului (II).
Reflector.
Muzică ușoară.
Film artistic: „Casa suiletelot 
pierdute" producție a studiouri
lor cehoslovace.
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

I. R. E. H
Secfia de distribuire 
a energiei electrice

PETROȘANI

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.

5,05—6,00 Program muzical de âi- 
mineată,- 6,05—9,30 Muzică și actu^ 
lități: Știri. Radiojurnal. Agenda pio
nierului. Sport. Sumarul presei. La 
microfon, melodia preferată,- 9.30 Ma
tineu literar,- 10.00 I>în repertori .1 
corului Radioteleviziunii; 10,20 Uver
turi de estradă; 10.30 Emisiune mu
zicală de la Moscova; 11.05 Evantai 
sonor,- 11,45 Sfatul medicblui : Afec
țiunile renale cronice si anotimpul 
rece,- 12,00 Album ion Vasilcs „ 
12,20 Cronica revistelor literare.- 12 0 
Intilnire cu melodia populară și .in
terpretul preferat; 13,10 Avanpremie
ră cotidiană; 13,20 Soliști și orcheslr» 
de muzică ușoară,- 14,30 Automobil- 
Club; 14,50 Piese populare de vir
tuozitate,- 15,05 Concert Mozart; 15.40 
Cintece din folclorul nou și Jocuiii, 
16.00 Radiojurnal. Sport,- 16,10 Recital 
de operă Ion Piso: 16,30 Antena ti
neretului; 16,55 Radio publicitate^ 
17.00 Scrisori pe portativ.- 17.15 2 
martie 1969 — Alegeri!: 17.30 Cia- 
tece patriotice; 17.45 Orizont științi
fic; 18,05 Muzică populară și ușoa
ră; 18,30 Gazeta radio; 19.00 O me
lodie pe adresa duraiu-avnastră; 19.20 
Sport; 19,30 Concert fj-L'oiic; 20.05 
Vedete și șlagăre,- 21,00 in ritm .e 
dans cu.— formația „Studio",- 22.00 
Radiojurnal. Buletin meteorologic. 
Sport; 22,20 Romanțe? 22.40 Mom t 
poetic,- 22,45 Carnavalul rilmuriloir 
0,05—6,00 Estrada nocturnă.

PROGRAMUL I»

8,30 Ora exactă. Cum va 
fi vremea ? Gimnastica 
de dimineață.

8,40 Pentru copii și școlari: 
Film serial „Meteor 
XL-5” : încărcătura pe
riculoasă.
La șase pași de o ex
cursie - emisiune-con- 
curs.

10 00 Ora satului. TV pentru 
specialiști.

12,00 De strajă Patriei.
12.30 Concert simfonic.
13.20 închiderea emisiunii 

de dimineață.
15.30 Telex TV.
15,35 Dumin ică sportivă - 

Retrospectivă olimpică 
Mexico 1968 (IV).

17,00 Mogazin duminical. 
19,00 Telejurnalul de seară.
19.20 2 Martie 1969 — Mo

nografii contemporane.
19,40 Telesport.
20,00 Cintece și jocuri popu

lare interpretate de 
formații clujene.

20.30 Emisiune muzicol-dis- 
tractivă.

21.00 Film artistic : „Maria 
Candelaria". O pro
ducție a studiourilor 
mexicane.

22,25 Varietăți pe peliculă.
22,50 Telejurnalul de noap

te.
23,05 închiderea emisiunii.

18,05

18,30

națională : dezvoltarea 
ei în prezent și în 
perspectivă.
Limbo
45.
Pentru 
„Macii 
- scenariu 
nu.
Telejurnalul

franceză, lecția

tineret : Șoimii, 
din lanul olb" 

de C. Ba-

de seară.19,00
19.30 Țara se pregătește de 

alegeri. Știri și repor
taje din campania e- 
lectorală.

19,45 Arheologia științelor 
— Fenomenologia spi
ritului.

20,05 Șapte arte. 
Emisiune de 
te teatrală.

20.30 Steaua fără

Gong — 
actualita-

nume — 
emisiune concurs de 
muzică ușoară.

21,20 Film artistic : „Miraj".
23,00 Telejurnalul de noap-

te.
23,10 închiderea emisiunii.

17,30
17,35

18,05

18,30

LUNI 3 FEBRUARIE

17,30 Telex TV.
17,35 TV pentru specialiștii 

din Industrie. Ciclul 
Chimie (I). Industria 
chimică în economia

19,00
19,30

19,45

MARȚI 4 FEBRUARIE

Telex TV.
Consultații la mate
matică (clasa o VIII-o) 
Tema : Probleme 
zolvate 
și prin aritmetică.
Limba engleză. Lecția 
45.

Pentru copii, 
meșteri mori, 
receptorul cu 
care directă". 
Telejurnalul de 
2 Martie 1969 
carnetul scriitorului. 
Tele-universitote. Isto
ria civilizațiilor : Japo- 
nio.

re-
prin algebră

Micii 
„Radio- 
amplifi-

seară.
- Din

H

PROGRAMUL

Seară de teatru : Pe
tru Rareș de Horia 
Lovinescu. In pauză : 
film documentar.
Telejurnalul de noap
te.
închiderea emisiunii.

MIERCURI 5 FEBRUARIE

11,00 Limba franceză. Lecția 
45 (reluare).

11.30 Limba engleză. Lecția 
45 (reluare).

12,00 TV pentru specialiștii 
din industrie. Ciclul 
Chimie (reluare).

12.30 Inchidereo emisiunii 
de dimineață.

17.30 Telex TV.
17,35 TV pentru 

Medicină, 
chirurgical 
tensiunii portale. 
Limba germană, 
țro 41. 
Emisiune pentru 
ret : Concert de 
zică de Bach. 
Telejurnalul de seară. 
Țara se pregătește de 
alegeri. Știri șl repor
taje din campania e- 
lectorală.

specialiști. 
Tratamentul 
al hiper-

18,05

18,30

19,00
19,30

Lec-

tîne- 
mu-

pentru 
săptămîna 

viitoare
19,45
20,00

Avanpremieră.
Telecinemateca. Ro
meo și Julieta.
Campionatul european 
de patinaj artistic — 
Probo de figuri libere 
perechi - Transmisiu
ne de la Garmisch- 
Portenkirchen (R.F.G.). 

23,00 Telejurnalul de noap
te.

23,10 închiderea emisiunii.

20,00 Roman foileton : For
syte Saga (XIV).

20,50 Balada pădurii - film.
21,10 Seară de romanțe.
21.30 Studioul mic - „Pres

cripția" de Ștefan Ber- 
ciu. „Atentatul1' (ulti
mul episod).

22,20 Campionatul european 
de patinaȚ artistic - 
Proba de figuri libere 
bărbați.

23.30 Telejurnalul de noap
te.

19,45

20,00
20,15

20,30

21,00

23,00

Muzică populară ro
mânească.
Varietăți pe peliculă. 
Teleglob — emisiune 
de călătorii geografice 
— Nepal.
„Contrapunct" — emi
siune muzicală.
Campionatul european 
de patinaj artistic. 
Proba de dans.
Telejurnalul de noap

te.
23,10 închiderea emisiunii.

21,30

JOI « FEBRUARIE

11,00 Limbo germană. Lec
ția 41 (reluare).

11.30 TV pentru specialiști.
12.30

17,30
17,35

închiderea emisiunii 
de dimineață.
Telex TV.
Consultoții la fizică 
(clasa a Xll-a). Tema- 
Natura ondulotorîe a 
luminii.
Limbo rusă. Lecția 40. 
Studioul pionierilor.

18,05
18.30
19,00 Telejurnalul de seară.
19.30 Din carnetul publicis

tului (2 martie 1969).
19,45 La zi. Echiparea șl a- 

menajorea teritoriului.

VINERI 7 FEBRUARIE
SIMBÂTA 8 FEBRUARIE

11,00

11,30

Consultații la 
matică 
Tema : 
zolvate 
și prin 
luare).
Limba rusă lecția 40 
(reluare).
Limba spaniolă (lecția 
44).

mate-
(clasa a Vlll-a) 
Probleme re- 
prin algebră 
aritmetică (re-

17,30
17,35

12,00

12,30 închiderea emisiunii
19,00de dimineață.

17,30 Telex TV. 19,30
17,35 Actualitatea în 

cultură.
agri-

19,40
17,50 Actualitatea în 

trie.
Indus-

18,05 Limba spaniolă, lecția 20.00
44 (reluare). 21,00

18,30 La porțile cunoașterii.
Emisiune pentru tine-
ret. „De la coacervot 21,20
la... Homo Sapiens". 22,10

19,00
19,30

Telejurnalul de seaiă.
Țara se pregătește de 
alegeri - știri șl re
portaje din campania 
electorală.

Telex TV.
Medicul vă sfătuiește, 
întrebări și răspunsuri 
spre folosul celor mici: 
Alimentația în primul 
an de viață.
Lumea copiilor.
Pentru școlari. Să ne 
cunoaștem patria. Sce
nariu „Fintina lui Ion 
Vodă".
Telejurnalul de seară. 
Din carnetul reporte
rului (2 martie 1969). 
Concertul orchestrei 
de muzică populară a 
Radioteleviziunii.
Tele-enciclopedia.
Mult e dulce și fru
moasă — emisiune de 
limbă română.
Film serial : Sfintul.
Campionatul european 
de patinaj artistic. 
Proba de figuri libere 
femei.

23,30 Telejurnalul de noap-

6.05 Buletin de știri; (5.10 Tocuri 
populare; 6.25 Muzică ușoara? 8,<5 
Divertisment muzical; 7,00 Muzi< â 
populară din Moldova.- 7.37 Ciulă 
fanfara; 8.10 Tot înainte (emisiune 
pentru pionieri); 8,25 Miniaturi de es
tradă; S.35 Muzică populară; 9.10 .An
tologie de literatură universală; 9L0 
Ciută Caterina Casselli și Aurelias 
Andreescii; 9.45 Melodii popularei 
10,05 Recital de vioară Ștefan Rul a» 
10,30 Vreau să știu,- 10.55 Concert 
simfonic popular,- 12.05 Avanpremie
ră cotidiană; 12.15 Program inter
pretat de orchestra simfonică a Fi
larmonicii din Botoșani,- 12.45 Madri
gale; 13,00 De la 1 la 5 — cmisi ire 
de divertisment muzical; 17,00 Ra
diojurnal. Sport; 17.10 Muzică e 
balet,- 17.45 Din pilnia gramofonu
lui; 18,05 Itinerar turistic românesc; 
18,25 Parada melodiilor de succes; 
19,05 Cintece de petrecere și jocuri 
populare,- 19;30 Odă limbii române; 
20,00 Concertul orchestrei simfonice 
a Filarmonicii „George Enescu",- 22.30 
Cronica revistelor literare,- 22.40 Jazz; 
23,07 
Suită

Meridiane melodii.- 0 07-100 
de ritmuri.

BULET1NE DE ȘTIRI. Progra
mul I: 5,00; 5,30; 6.00; 6.30;

20 00;9.00; 11,00; 13,00; 15,00; 
24.00; 1.00; 2.00; 4,00.

PROGRAMUL II : 7.30; 
12,00; 14.00; 18.00; 19,00; 
0,55.

•-
10.00; 
2X00;

PETROȘANI — 7 Noiembrie .• Fiul 
lui Tarzan; Republica; Căderea Im
periului roman, seria I și II» LO
NEA — 7 Noiembrie : Al 7-lea con
tinent) Minerul: Praștia de 
VULCAN : 
Cultural ■

iUT|
Neînțelesul) LUPENI —
.......... .. viteza înainte.



4 VINERI 31 IANUARIE I960

STEAGUL ROȘU

Aprecieri 
elogioase la 
adresa artei 

populare 
românești

HAVâV.L — Coresponden
tul Agerpres, Victor Stamate. 
transmite: Turneul întreprins 
recent de Ansamblul folcloric 
„Ciocirlia" In Cuba iace o- 
biectul unor aprecieri elogioa
se in presa și cercurile de 
specialitate cubaneze ia adre
sa ariei interpretative a so
lilor ariei populare românești 
și la Irumuselea folclorului 
nostru. Scofind In evidentă 
primirea entuziastă făcută de 
public pe tot parcursul acestui 
turneu, ziarul „Granma" scrie 
că „pentru noi", numele An
samblului înseamnă acum ritm, 
culoare, virtuozitate. frumu
sețe. artă: „Ciocirlia". Pre- 
'enlind spectacole, total ne
cunoscute publicului cubanez, 
Ansamblul folcloric „Ciocir
lia" i-a captivat chiar de la 
începui pe spectatori. Ziarul 
evidențiază tablourile „Dansul 
fetelor din Căpilna", „Joc din 
Oltenia* și „Nuntă In Țara 
Someșului". Frumusețea aces
tui ultim tablou coregrafic, 
la care a participat întreg an
samblu), completat de buna 
interpretare, merită elogii. Ca
litatea interpretării, vigoarea, 
veselia, coloritul fac din 
„Ciocîrlia" un ansamblu sui- 
generis admirai fn întreaga 
lume.

Reuniunea plenară
a conferinței de Ia Paris

Declarația 
Comitetului Executiv

cu privire la Vietnam al P.C. din Spania
PARIS 30 (Agerpres). — A doua 

reuniune plenară a conferinței celor 
patru delegații cu prjvirc la Vietnam 
a avut loc joi dimineața la Paris. 
Primul a luat cuvîntul șeful delega
ției saigoneze, Pham Dang Lam, 
caro, expun Inel o versiune proprio 
a1- evoluției conflictului, a afirmat 
că guvernul său ar fi adoptat o ati
tudine . conciliantă și pacifică". El 
a sprijinit, de asemenea, propune
rile prezentate do delegația S.U.A. 
in ședința anterioară.

Cabot Lodge, șeful delegației a- 
mericano, a reluat propunerile sale 
anterioare privind stabilirea zonei 
demilitarizate și a susținut că pre
zența militară americană în Vietnam 
este .un răspuns la cererea" adre
sată de guvernul de la Saigon.

Arălind că pentru ca să se ajungă 
la o reglementare este necesar să se 
acorde prioritate problemelor politi
ce, înaintea celor militare, minis
trul Xuan Thuy, șeful delegației 
R.D. Vietnam, a subliniat că se poa
te ajunge la rezultate concrete în 
cadrul conferinței numai dacă ea 
va accepta ca bază piogramul în 
patru puncte prezentat de guvernul 
R.D. Vietnam și programul în cinci 
puncte al Frontului Național de E- 
iiberare din Vietnamul de sud.

„Numai retragerea forțelor S.U.A. 
și ale sateliților lor — a spus el — 
poate să asigure independența, suve
ranitatea,- unitatea și integritatea te
ritorială a Vietnamului și constituie 
o condiție a reglementării politice 
în Vietnamul de sud pe baza auto-

PARIS 30 — Corespondentul A- 
gerpres, Georges Dascal, transmite i 
Comitetul Executiv al Partidului Co
munist din Spania a dat publicității 
o declarație în care condamnă ho- 
lărlrea guvernului spaniol de a Ins
taura în țară starea excepțională. 
Cercurile cele mai extremiste alo re
gimului —- se spune în declarație — 
încearcă să oprească lupta clasei 
muncitoare împotriva scăderii nive
lului de 
grele de 
sindicale 
cutiv al
Spania cheamă masele largi să lupte 
cu mai multă energie și hotărlre îm
potriva stării excepționale pentru 
punerea în libertate a deținuților 
politici, încetarea represiunilor. De 
asemenea, este adresată tuturor par
tidelor comuniste frățești, tuturor 
forțelor progresiste și democratice 
din lume chemarea de a se solidarl- 

cu lupta poporului spaniol.

va fi conside-

trai, - a condițiilor tot mai 
muncă și pentru libertăți 

și polîtico. Comitetul Exe- 
Partidului, Comunist din

A —---------

încheierea lucrărilor 
conferinței afro-malgașe

determinării care trebuie să precea
dă reunificarea*.

Referindu-se la propunerea ame
ricană de a se restabili în primul 
rînd zona demilitarizată, Xuan Thuy 
a declarat că S.U.A. caută prin a- 
ceasta să acrediteze în opinia pu
blică ideea că războiul din Vietnam 
ar fi un război între cele două părți, 
între nord și sud, provocat de pre
tinsa agresiune a nordului. El a 
subliniat că acordurile do le Gene
va din 1954 nu numai că au consa
crat principiul reunllicării celor două 
părți ale Vietnamului, ci a subliniat 
și faptul că linia de demarcație mi
litară provizorie nu
rată în nici un caz ca o frontieră 
politică șl teritorială. Xuan Thuy a 
arătat că S.U.A. vor să permanen
tizeze împărțirea Vietnamului și să 
forțeze populația sud-vietnameză să 
capituleze, iar populația nord-viet- 
'nameză să abandoneze drepturile 
sale de a ajuta frații în lupta îm
potriva agresiunii. El a scos în evi
dență faptul că lupta comună a 
populației din nordul și din sudul 
Vietnamului este conformă cu spiri
tul acordurilor de la Geneva șl a 
protestat împotriva continuării zbo
rurilor de recunoaștere și a bombar
damentelor americane asupra terito
riului nord-vietnamez.

Șeful delegației F.N.E., Tran Buu 
Kiem, a declarat că S.U.A. nu vor 
încă în mod sincer să reglemente
ze problema vietnameză. El a arătat 
că „populația Saigonului și din în
tregul Vietnam de sud își intensifi
că lupta pentru răsturnarea adminis
trației Thieu — Ky Huong, al că
rei caracter legal șl constituțional 
nu a fost niciodată recunoscut da 
populația sud-vietnameză".

za

KINSHASA 80 (Agerpres). — Du
pă două zile de dezbateri, conferin
ța șefilor de state și guverne mem
bre ale Organizației comune africa
ne șl malgașe și-a încheiat lucră
rile.

Potrivit comunicatului comun dat

NIGERIA
Puternică 
ofensivă a 

forțelor 
federale

LAGOS 30 (Agerpres). — Potrivit 
Ultimelor știri transmise de postul 
de radio .Vocea Biafrei", unitățile 
federale nigeriene ar fi organizat o 
puternică ofensivă în sectorul Aba- 
gana. Surse oficiale din Lagos au 
refuzat să confirme sau să dezmin
tă știrea, dar corespondenții de 
presă menționează că generalul Has
san Usman Katsina, șeful de stat 
major al armatei federale, întreprin
de In prezent o vizită în această 
parte a frontului. De asemenea, se 
apreciază că cea de-a doua divizie 
a armatei federale, recent întărită, 
ar putea să străpungă apărarea bia- 
țreză în sectorul Onitsa și să facă 
[pnețiunea cu prima divizie în sea- 
rorul Abagana.

publicității la Kinshasa, punctul 
trai al ordinei de zi l-a constituit 
examinarea situației politice interna
ționale și, in special, a evoluției ul
timelor evenimente de pe continen
tul negru. In acest sens, comunicatul 
menționează că au fost adoptate o 
serie de măsuri menite să îmbună
tățească relațiile dintre statele mem
bre ale organizației, din punct de 
vedere politic, economic și cultural 
(eforturi depuse pentru reluarea re
lațiilor diplomatice dintre Congo 
(Kinshasa) și Congo (Brazzaville), 
Congo (Kinshasa) și Republica Afri
ca Centrală, îmbunătățirea acordului 
african și malgaș al zahărului, crea
rea unui institut cultural african, in
tensificarea legăturilor dintre diver
sele organisme specializate ale 
O.C.A.M.). Comunicatul menționează, 
totodată, că paTlicipanții la confe
rință au hotărît reînnoirea conven
ției de la Yaounde (prin care cele 
18 state africane și malgașe slnt a- 
sociate la Piața comună). In acest 
sens se subliniază că slnt necesare 
eforturi sporite pentru menținerea 
prețurilor și pentru ca Fondul euro
pean de dezvoltare să recunoască 
necesitatea industrializării rapide a 
statelor africane asociate. Următoa
rea reuniune anuală la nivel înalt 
a Organizației comune africane șl 
malgașe va avea loc la Yaounde, ca
pitala Camerunului.

cen-

pescur
®
®
® 
® 
®

® 
® 
® 
® 
®

ANGLIA: Aspect din timpul unei recente demonstrata 
desfășurate la Londra. Împotriva regimului rasist al lui Ian 
Smith In Rhodesia ■, s-au semnalat ciocniri violente între 
demonstranți șl politie.

Lupta armată dusă în Rhodesia 
intr-un nou stadiu

dusă In Rhodesia 
patriotice a atins

„Lup la armată 
tte detașamentele 
(In astfel de stadiu, încit Ian Smith 
fiu mai este în măsură să facă fată 
firin propriile forțe", a declarat se
cretarul general al Organizației po
norului african Zimbabwe (Z.A.P.U.), 
O. B. Nyandoro, în cadrul unei con
ferințe de presă ținute in capitala 
franței. El a adăugat că forțe im
portante sud-africane sînt menținute 
In prezent in mod p< i manent in Rho
desia. mai ales în zona barajului de 
la Kariba.

Nyandoro a prezentat în încheie
re programul In șase puncte al 
Z.A.P.U. de soluționare a problemei 
rhodesiene. El cuprinde: eliberarea 
imediată a tuturor deținuților poli
tici în primul rind a președintelui 
Z.A.P.U., Joshua Nkomo; asumarea de 
către acesta a conducerii țării; di
zolvarea regimului minoritar condus 
de Ian Smith; elaborarea unei noi 
constituții; crearea unor noi forțe de 
ordine; abolirea tuturor formelor de 
discriminare rasială.

ORIENTUL APROPIAT
VIETNAMUL DE SUD: Pa

triot! sud-vietnamezi luplind in 
regiunea Quang Trl.

‘ ‘

9
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CONSULTĂRI LA SEDIUL O.N.U.

Prima sesiune comună a celor două
Camere a'e Adunării Federale

a R. S. Cehoslovace
A-PRAGA 30 — Corespondentul 

gerpres, Eugen lonescu, transmite: 
Joi a început la Praga prima sesiu
ne comună a celor două Camere ale 
Adunării Federale a R.S. Ceho
slovace : Camera Populară și Came
ra Naționalităților.

Deputat!! au ales pa președinte al

Adunării Federale pe Peter Cololka, 
iar ca prim-vicepreședinte pe J. 
Smtlcovsky.

In cadrul sesiunii, președintele 
guvernului federal, Oldrich Cernik, 
a prezentat declarația program a 
guvernului federal al R.S. Ceho
slovace.

LIBANUL A RESPINS IDEEA STAȚIONĂRII UNOR TRUPE LA 
GRANIȚA CU ISRAELUL

CREAREA UNUI CONSILIU AL APARARII NAȚIONALE IN R.A.U.

3
»

NEW YORK 30 (Agerpres). — 
Consultările în problema Orientului 
Apropiat au început miercuri la se-- 
diul Organizației Națiunilor Unite 
din New York între resprezentantul 
secretarului general al O.N.U., am
basadorul Gunnar Jarring, și trei din 
membrii permanenți ai Consiliului 
de Securitate.

Gunnar Jarring s-a inlilnit suc
cesiv cu reprezentantul Franței, Ar
mand Berard, cu reprezentantul Sta
telor Unite, Charles Yost, și cu re
prezentantul adjunct al delegației 
Marii Britanii. Leslie Glass. Peste 
cîteva zile, reprezentantul secretaru
lui general al O.N.U. urmează să 
părăsească New Yorkul, pentru a-și 
relua misiunea în Orientul 
pial.

★

Apro-

CAIRO 30 (Agerpres). — După 
cum anunță ziarul „Al Ahram", pre
ședintele Nasser a semnat un de
cret privind crearea unui organ su
prem al R.A.U. în problemele apără
rii și securității țării, denumit Con
siliul apărării naționale. Noul organ 
este prezidat de șeful statului și 
este format din trei membri ai Co
mitetului executiv suprem al Uniu
nii Socialiste Arabe, miniștrii apă
rării, afacerilor externe și afacerilor 
interne și șefii serviciului de infor
mații și forțelor aeriene ale R.A.U.

Prima ședință a Consiliului urmea
ză să aibă loc săptămîna viitoare.

★

® WASHINGTON. — Ambasadorul R. S. Cehoslovace în 
S.U.A. a făcut o vizită la Departamentul de Stat pentru a 
expune punctul de vedere al țării sale în legătură cu ma
nevrele comune ale forțelor armate ale S.U.A. șl ale R. F. a 
Germaniei, anunță agenția C.TJC Ambasadorul a relevat că 
guvernul cehoslovac este cointeresat în dezvoltarea relațiilor 
prietenești cu toate țările lumii, in slăbirea încordării inter
naționale și, mai ales, in asigurarea unei dezvoltări pașnice 
in Europa. Dar, a arătat el, manevrele forțelor armate ale 
S.U.A. și ale R.F. a Germaniei fac să crească încordarea in 
relațiile internaționale și, mal ales, la frontiera cehoslovacă. 
Acțiunea guvernului S.U.A., a produs, pe bună dreptate, în
grijorare în legătură cu evoluția politicii S.U.A. față de Eu
ropa. Ambasadorul cehoslovac la Washington a exprimat spe
ranța că politica S.U.A. In Europa se va dezvolta în direcția 
slăbirii Încordării și dezvoltării colaborării in interes reciproc.

GREVA FEROVIARILOR AUS
TRALIENI

în Australia continuă greva celor 
61 000 de muncitori feroviari, care 
a paralizat traficul în cinci din cele 
șase state ale țării. Potrivit decla
rațiilor liderilor sindicali, este po
sibil ca greva să continue și în 
cursul săptăminii viitoare. Muncito
rii revendică majorarea salariilor.

SATELITULUI „ISIS-1"LANSAREA
Joi dimineața a fost lansat de la 

baza militară Vandenberg (statul 
California), cu ajutorul unei rache
te de tipul „Thor-Delta", un satelit 
pentru studierea ionosferei. Anun- 
țind faptul, N.A.S.A. a declarat că 
lansarea se încadrează în progra
mul americano-canadian de explora
re a spațiului cosmic în cadrul că
ruia este prevăzută lansarea de sa
teliți construițl în Canada cu aju
torul unor rachete produse în S.U.A. 
Satelitul denumit 
te de 240 kg, 
lea lansat în 
gram, urmînd 
lansat la 29
Alouette-2" la

,Isis-l", în greuta- 
este cel de-al trei- 
cadrul acestui pro- 
după „Albuette-I", 
septembrie 1962, și 
29 noiembrie 1965.

• LONDRA. — $3 000 de lucră
tori și funcționari din 
poștale și telefonice din 
alte 18 mari orașe din 
declarat o grevă de 24 
sprijinul 
care au încetat lucrul 
În urmă. Toate oficiile 
cele 19 orașe au fost închise, 
corespondența nu a .fost colectată ș! 
nici distribuită, ceea ce va provoca 
o întârziere de peste o săptămlnă 
în normalizarea situației. Greviștii 
revendică îmbunătățirea regimului 
de salarizare.

operatorilor

serviciile 
i Londra șl 

Anglia au 
de ore, In 
telegrafiști 

cu 11 zile 
poștale din 

iar

• AMMAN. — Ca urmare a nin
sorilor abundente căzute in ultimele 
24 de ore în Iordania a fost de
cretată starea de urgentă. Ninsorile 
căzute au provocat pagube aprecia
bile, ele fiind considerate cele mai 
abundente în Iordania în ultimii 20 
de ani.

Ninsori neobișnuite, pentru aceste 
regiuni,' au căzut în aceeași vreme 
în Liban și Siria.

• ATENA. — Tribunalul din A- 
tena a condamnat șase membri al 
organizației de stingă «Frontul pa
triotic", sub acuzația că ar fi dis
tribuit manifeste subversive. Pedep
sele au variat între 3 și 17 ani în
chisoare.

Intr-un
vest-

BEIRUT 30 (Agerpres). — 
interviu acoidat cotidianului 
german .Die Well", noul premier al 
Libanului Rachid Karame, a mențio
nat că în domeniul politicii externe 
țara sa se pronunță pentru respec
tarea principiului neutralității. Tot
odată, însă, el a precizat că în 
ceea ce privește problemele Orien
tului Mijlociu, Libanul va adopta o 
poziție comună cu a celorlalte state 
arabe.

Reforindu-sc la căile și posibilită
țile de soluționare a situației din 
.această regiune, premierul libanez 
a respins ideea 
te ale O.N.U. 
Liban și Israel.

staționării unor for- 
la frontiera dintre

CAIRO 30 (Agerpres). — Purtăto
rul de cuvînt oficial al guvernului 
Republicii Arabe Unite, Hassan Za- 
yat, s-a declarat de acord cu pă
rerea exprimată de secretarul ge
neral al O.N.U., U Thant, în legătu
ră cu modul de soluționare a crizei 
din Orientul Mijlociu. El a subliniat 
că toate eforturile trebuie să fie 
canalizate prin intermediul O.N.U. 
Guvernul R.A.U „nu numai că pri
vește favorabil inițiativele marilor 
puteri în legătură cu soluționarea 
crizei din Orientul Mijlociu, dar aș
teaptă ca acestea să contribuie la 
punerea In aplicare a rezoluției 
Consiliului de Securitate. Ca mem
bre permanente ale. Consiliului da 
Securitate marile puteri au respon
sabilități în acest domeniu, dar nu 
au dreptul să impună vreo soluția 
țărilor interesate".

Parlamentul Irlandei de nord 
a respins moțiunea 

de neîncredere în guvern
BELFAST 30 (Agerpres). — Parla

mentul Irlandei de nord a respins 
miercuri seara o moțiune de neîn
credere în guvernul prezidat de Te-

• STOCKHOLM. — Chris- 
ler Jacobsson, un băietei de 
trei ani, a fost transportat de 
curind la spitalul din Karls- 
koga (Suedia) in stare gravă. 
Copilul se pierduse intr-o pă
dure apropiată de casa părin
ților săi, și timp de 24 de ore 
a stal acoperit cu zăpadă. La 
descoperirea sa, copilul a fost 
considerat mort. Temperatura 
corpului îi scăzuse la 17 gra
de. Intervențiile medicilbr de 
la spitalul din Kariskoga au 
lost salutare. Christer Jacobs
son a lost reanimat, in ciuda 
/aptului că se consideră im
posibilă readucerea la viată 
In cazurile in care temperatu
ra corpului scade sub 25 de 
grade.

RATIFICAREA UNUI ACORD 
INTRE IRAN Șl ARABIA SAUDITA

Iranul șl Arabia Saudită au pro
cedat miercuri la schimbul instru
mentelor de ratificare a acordului 
cu privire la suveranitatea asupra 
insulelor Arabi și Farsl din Golful 
Persic și asupra stabilirii liniei de 
frontieră pe fundul golfului.

Acordul, care a fost semnat în 
luna octombrie anul trecut, pune 
capăt disputei dintre cele două țări 
asupra statutului insulelor din Gol
ful Perslc. Acordul recunoaște su
veranitatea Arabiel Saudite asupra 
Insulei Arabi și suveranitatea Ira
nului asupra Insulei Farsi.

MONARHIA FARA REGE
„Succesiunea", aceasta pro

misiune care nu a incelal din 
1947 încoace să anime discu
țiile, particulare și publice, din 
Spania, â redevenit de diva 
timp unul din subiectele 
ferate ale comentatorilor 
Iii ici. Relativ recent, un 
creț publicat in jurnalul 
cial stabilea, că a doua 
soană in

pre- 
po- 
de- 

Ofi- 
per-

ierarhia de stal a 
Spaniei devine... moștenitorul 
tronului. O banalitate curentă, 
am spune, dacă acest amă
nunt protocolar nu ar confine 
in cazul Spaniei o doză bună 
de mister: cine este de fapt 
cel care ar trebui să ocupe 
intr-o zi tronul la Madrid 7

Adevărul este că in monar
hia fără rege din Peninsula 
Iberică nu există deocamdată 
nici un „moștenitor" desemnat 
în mod oficial. Procedura sta
bilită prin lege prevede ca, 
după retragerea generalului 
Franco, să se convoace un 
consiliu compus din 17 per
soane, Însărcinate cu desem
narea regelui. Și caracteristi
cile viitorului monarh sini fi- 
xate dinainte cu precizie: el 
trebuie să fie din familia Bor
bon, spaniol, catolic, de cel 
pulin 30 de ani. Nu se știe de 
ce, Insă, la Madrid incertitu
dinea capătă virtufl neaștep
tate.

De fapt, mai mulfi prinți 
și-au disputat candidatura pen-

tru tron. Unul cile unui, aproa
pe toii au fost pfnă la urmă 
scoși din cursă. Unul dintre 
ultimii a fost prințul Hugo de 
Borbon Parma, care, avind in 
vedere virstă înaintată a ta
tălui său, prințul Xavier, era 
pretendentul carlist cel mai 
activ. ~Dar, intr-o aefiune po
litică mult remarcată, guver
nul spaniol l-a expulzat luna 
trecută, luindu-șl astfel revan
șa pentru c rit idle aspre pe 
care prințul le-a adresat in 
dese rinduri regimului gene
ralului Franco.

Practic, mai rămln doi pie- 
lendenti; Don Juan de Borbon 
v Battenberg, în virstă de 55 
de ani, care aspiră de multă 
vreme la tron, și fiul său Juan 
Carlos in virstă de 31 de ani. 
Cercurile monarhiste sini pro
fund împărfile in problema 
succesiunii. Așa-numifii „con- 
tinuislas" sau „generalii al
baștri", cum se mai numesc, 
doresc fie urcarea pe tron a lui 
Juan Carlos, fie numirea unui 
regent. Regallștii tradiționali 
sau „evolucionislas" vor res
pectarea succesiunii normale, 
prin urmare urcarea pe tron a 
Iul Don Juan. Divergenta nu 
se referă numai la persoane, 
ci are implicații politice am
ple. Tinărul Juan Carlos tră
iește In Palatul Zarzuela de 
lingă reședința generalului 
Franco care, de altfel, s-a și

ocupat de creșterea și educa
ția politică a prințului. Se 
presupune că Juan Carlos este 
mai aproape de vederile poli
tice ale lui El Caudillo, in 
timp ce tatăl său nu a ezitat 
uneori să critice regimul de 
la Madrid.

Din punct de vedere politic, 
deci, Franco nu are de ales: 
Juan Carlos trebuie să fie 
candidatul ideal in opinia sa. 
Dificultatea era pină acum că 
tinărul print nu voia să accep
te tronul înainte de a primi o 
p'fyrmisiune specială din partea 
tatălui său, care i-a reluzal-o. 
Abia recent, mai exact la 7 
ianuarie, Juan Carlos a acor
dat un inlerviu-surpriză în 
care a făcut cunoscut că este 
gala sd accepte „'însărcinări" 
chiar dacă acest lucru i-ar cere 
sacrificii. Țoală lumea a în
țeles că prințul și-a abandonat 
tatăl.

Lucrurile pai să ii de\ enit 
clare. Consiliul special a avut 
la dispoziție mai bine de două 
suplă mi ni să se întrunească șl 
să-l desemneze pe Juan Car
los drept moștenitor ai tronu
lui. Dar, nu. La Madrid nu s-a 
pulul afla nimic nou. Spania 
rămine o monarhie nu numai 
făuî rege, ci și fură moștenitor. 
Poale că, de iapl, este pagu
ba rea mai mică de care se 
pol plinge spaniolii.

N. RATES

rence O'Neill. Parlamentul nu s-a 
mai pronunțat asupra unei moțiuni 
de încredere, care se aflase, de 
asemenea, în discuție, ceea ce echi
valează în mod practic cu aprobarea 
ei. Cu acest prilej a luat cuvîntul 
premierul nord-irlandez, care a adre
sat minorității catolice din țară a- 
pelul de a sprijini politica sa de re
forme sociale și de fidelitate fața de 
uniunea Irlandei de nord cu Marea 
Britanic, pe baza constituției de la 
Ulster, din 1920.

Cercurile politice din Btllast apre
ciază că respingerea moțiunii da 
neîncredere, cu o majoritate sub
stanțială, constituie un succes im
portant pentru primul ministru, aliat 
intr-o situație dificilă, ca urm.to 
a demisiei a patru membri ai cabi
netului său. In opinia observatorilor, 
votul din Parlament nu indică insă 
eliminarea totală a disensiunilor din 
sinul partidului guvernamental, ci 
doar formarea unui front comun in 
fața opoziției.

—•
Noul guvern 

al Luxemburgului
LLIXEMBURG 80 (Agerpres). — 

Miercuri seara a fost anunțată com
ponența noului guvern al Luxembur
gului. Premierul Pierre Werner ocu
pă și funcția de ministru al finanțe
lor. Ca vicepremier și ministru al 
afacerilor externe 
Gaston Thorn, 
patru miniștri 
libcraU.

Parlamentul 
mina viitoare 
c kirația-program a noului guvern șl 
a aproba componența sa. Partidele 
care formează coaliția guvernamen
tală dispun de 32 din cei 55 de de- 
pulați ai Parlamentului luxemhurnhov.

ministru 
a fost desemnat 

Din guvern fac paria 
crești n-sociali și trei
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