
PKOAETAtll DIN TOATj ȚĂRILE, UNIȚI VA!
ANUL XXI 

(XXVI) NR. 5996

Miercuri
5 februarie
1969

4 pagini 
3H hani

Deschiderea lucrărilor 
celei de-a XVII-a ședințe 
a Comisiei permanente 

C.A.E.R. pentru probleme 
economice

Sub semnul «nul pntcrnlc avint politic si în muncă

VALEA JIULUI INTIMPINĂ ALEGERILE
A

întreaga activitate a partidului și statului

nostru, tot ceea ce se înfăptuiește în România,

în industrie, în agricultură, în știință și cultură,

Marți, 4 februarie, au început la 
București lucrările celei de-a XVII-a 
ședințe a Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru probleme economice 
la oare participă reprezentanți ai ță
rilor membre, precum șl al R.S.F. 
Iugoslavia. Cu ocazia acestei ședințe 
Comisia permanentă C.A.E.R. pentru 
probleme economice sărbătorește 10 
ani de la înființarea sa.

La ședința de deschidere a parti
cipat tovarășul Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste România 
reprezentantul permanent al României 
în C.A.E.R., care a salutat pe parti
cipant!, felicilîndu-1 cu prilejul celei 
de-a X-a aniversări a Comisiei.

Tovarășul Gheorghe Rădulescu, pre
cum și conducătorii delegațiilor ță-

drepturi, respectării suve- 
lnlereselor naționale, ala 
reciproc și întrajutorării 

înscrise in Statutul 
cuvintările rostite s-a re-

rilor în Comisie au subliniat In ou- 
vînlul lor necesitatea lărgirii în con
tinuare a colaborării economice șl 
tehnico-științifice dintre țările mem
bre C.A.E.R. pe baza principiilor e- 
galiitățli In 
ranitățil și 
avantajului 
tovărășești 
C.A.E.R. In
marcat totodată activitatea pozitivă 
desfășurată pină in prezent de Comi
sia permanentă C.A.E.R. pentru pro
bleme economice, relevîndu-se dome
niile principale in care această Co
misie ar putea aduce în viilor o con
tribuție activă la dezvoltarea colabo
rării și cooperării dintre țările mem
bre C.A.E.R.

Lucrările Comisiei continuă.
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este închinat omului suprema valoare a so
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Un eveniment remarcabil
în istoria școlii românești

cietății socialiste.

(DIN „MANIFESTUL FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE ")

CRONICA ELECTORALA
0 Ieri, comisiile electorale ale cir

cumscripțiilor electorale din munici
piul Petroșani pentru alegerea de- 
putatilor în Marea Adunare Națională 
și în consiliile populare județean, mu- - se trec în revistă realizările înfăp- 
nicipal, orășenești și comunale au în- .............................
cheiat procesele verbale prin care 
s-au declarat definitive candidaturile 
propuse pentru alegerile de depu- 
tati de la 2 martie..

deputat. La- adunprea care a avut 
loc la U.R.U.M, Petroșani a vorbit 
tov. ing. Olariu Gheorghe, directo
rul uzinei. In cadrul acestor întîlniri

copreședinții și secretarii acestor co
misii.

NO UI
imperativ major în
activitatea minieră
din municipiu

Convorbire cu tovarășul ing. 1OS1F 
FODOR, director adjunct științific 
al ICEMIN-București, privind:

• Extinderea mecanizării și îmbunătățirea 
metodelor de exploatare la minele din Valea 
Jiului;

• Necesitatea 
mental în bazin.

înființării unui sector experi-

0 Au continuat să se desfășoare 
lntilnlrile dintre tineri și activiști 
de partid, conducători de unități e- 
conomice, organizate de Comitetul 
municipal al U.T.C. In fata a nume
roși elevi de la Grupul școlar minier 
din Petroșani, ieri, a luat cuvîntul 
tovarășul Chelaru loan, candidat de

tuite In județul și, municipiul nostru 
pe tărîm economic și obștesc, se 
scot în evidentă perspectivele lumi
noase ce se deschid în fața țării 
prin traducerea în viață a progra
mului desăvirșirii construcției socia
liste.

• In întregul ndstru municipiu s-a 
încheiat constituirea comisiilor elec
torale ale celor 4ț secții de votare 
stabilindu-se totodată președinții, vi-

® La începutul acestei săptămîni, 
la căminele culturale și bibliotecile 
sătești din Bănița, Cimpa, diet, Iscroni, 
Dilja Mare, Dealul Babii și Cîmpu 
lui Neag a fost deschisă tradiționala 
„Lună a cărții la sate". Cu acest 
prilej, alături de șezători literare, lec
turi, recitări, îniîlnlri cu membri ai 
cenaclului li/terar „Meșterul Manole" 
din Petroșani, se vor prezenta con
ferințe privind rolul deputaților, acti
vitatea consiliilor populare, realizări 
ale regimului nostru democrat-popu
lar. Conferințele vor fi urmate de 
programe cultural-artistice.

cest sens pe linia îmbunătăți
rii metodelor de exploatare ?

— In primul rînd au fost efectuate 
o serie de studii alît pentru stratul 
3 cit și pentru stratele subțiri, mai 
ales că exploatarea acestora este o 
problemă foarte actuală la minele 
Petrila, Aninoasa și Livezeni. La în
tocmirea acestor studii s-a avut în 
vedere mecanizarea complexă a pro
cesului tehnologic din abataje — sus
ținere mecanică, tăiere și transport 
mecanic. Metodele propuse încep să 
fie experimentate în cursul acestui 
an de către U.P.C.M.H.

Pentru stratul 3 s-au realizat mai 
multe variante dintre care consiliul 
tehnico-științific al Ministerului Mi
nelor a acceplat-o pe cea care obli
gă la mecanizarea complexă a tăie
rii și susținerii.

Pentru finalizarea acestor studii 
ICEMIN-ul împreună cu U.P.G.M.H. 
vor începe în acest an măsurătorile 
de presiune în cîteva abataje cit și 
studii pe modele, care în final vor 
duce la stabilirea parametrilor prin
cipali ai metodei, avîndu-se 
dere bineînțeles și eficiența 
mică.

In ce privește exploatarea
lor subțiri se prevede, de asemenea, 
mecanizarea tăierii și susținerii con- 
tîndu-se pe o productivitate de peste 
10 tone/post. In acest scop, în aten
ția cercetătorilor de la institutul nos
tru este realizarea unor stilpi de sus
ținere metalici cu fricțiune și hi
draulici, neutilizați încă în țară, cu 
aplicarea la exploatarea straielor cu 
grosimi cuprinse între 0.45—1,00 me
tri. Anul acesta echipamentul despre 
care am vorbit va fi definitivat — 
prototip și experimentare — utiliza-

In ve- 
econo-

straie-
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Verificați dacă aii 

fost înscriși în 
listele de alegători!

Âstăzi se deschide în Capitală 
Conferința națională a cadrelor di
dactice. Reunind reprezentanții șco
lilor de toate gradele, această întil- 
nire a cadrelor didactice se înscrie 
ca un eveniment remarcabil in is
toria școlii românești.

Reprezentanții școlii la Conferința 
națională a cadrelor didactice, con
vocată in urma hotăririi Plenarei 
CC al PCR din aprilie 1968, vor lua 
In discuție sarcinile ce le revin in 
aplicarea Directivelor CC al PCR din 
aceeași dată, a Legii privind învă- 
țămîntul, dezvoltarea și perfectiona
rea generală a învățămîntului de 
toate gradele.

Reuniunea din 5—7 februarie 1969 
va ridica — prin încheierea dez
baterilor cu privire la modalitățile 
de realizare a studiilor obligatorii de 
10 ani'— învățămintul din tara noas
tră pe o nouă treaptă. Act rar de 
cultură întîlnit în puține țări ale lu
mii, școala de 10 ani va asigura în
tregului tineret o cultură generală 
solidă și o pregătire cu caracter teh
nic, care vor contribui în egală 
măsură la orientarea școlară și pro
fesională a elevilor.

Ediția 1969 a Conferinței naționa

DACA
TRECI
PRIN
POIANA
RUSCĂI...
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Metamorfoză
la Valea de Pești
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Extinderea mecanizării, perfecțio
narea metodelor de exploatare sînt 
Sarcini de seamă care stau în aten
ția specialiștilor și cercetătorilor, 
creșterea producției de cărbune, a 
productivității muncii și implicit a 
eficientei economice în minele din 
Valea Jiului, fiind indisolubil legate 
de aceasta. Rezultatele de pină a- 
cum, obținute mai ales în abatajele 
frontale echipate cu susținere meta
lică — stilpi hidraulici și grinzi în 
consolă — dovedesc cu prisosință a- 
cest lucru. Profitind de prezența la 
Petroșani a tovarășului inginer Iosif

Fodor, director adjunct științific al 
Institutului de cercetări miniere 
(ICEMIN) din București, ne-am adre
sat domniei sale pentru a cunoaște 
preocupările specialiștilor in ce pri
vește introducerea noului fn minele 
din Valea Jiului. Cu multă amabili
tate. interlocutorul ne-a relatat o 
seamă de aspecte ale activității de 
cercetare. Dar să începem interviul.
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• Mutații în timp și spațiu • Forța 
mașină supune natura © 

porașul printre... brazi © Jiul
om Cu va

își va

— Avînd in vedere necesi
tatea creșterii producției șl 
productivității muncii din sub
teran, ce se întrevede în a-

(Convorbire consemnată de
Ing. RADU SELF.IAN

(Continuare in nag. a 2-a)

Esența faptului obișnuit
Sintem puși adesea 

iu fața unor lapte și 
intimplări in aparentă 
minore, obișnuite. O 
echipă de reparații a 
venit la miezul nopții 
in uzină pentru reme
dierea unei defecțiuni 
tehnice. A remediat-o 
numai după 24 de ore 
de muncă încordată, 
timp in care fiecare om 
a asudat de multe ori. 
E ceva obișnuit. Doi 
medici s-au luptat 12 
ore in continuu cu 
moartea ce dădea tir- 
roale unul bolnav grav. 
Au învins. Pacientul a 
fost redat familiei, 
muncii. E ceva obiș
nuit. Un tînăr a găsit 
pe stradă o sumă mare 
de bani. I-a adus in gra
bă păgubașului și a 
refuzat mica atenție ce 
i-a oferit-o omul care

a reintrat in posesia 
propriilor bani strinși 
in mulțl ani de muncă. 
E ceva obișnuit.

Da, cinstea, umani
tatea, demnitatea ca
racterizează pe tot mai

JURNAL

găduința să redau in 
citeva rinduri fapta o- 
biș,-juită a unui om, așa 
cum ne-a relalat-o in- 
lr-una din zilele trecu
te

In ziua de 13 ianua-

CITADIN

mulți oameni ai zilelor 
noastre. Este ceva nor
mal, obișnuit. Deși nu 
putem generaliza. Se 
mai cunosc unele 
cazuri... Despre aseme
nea oameni — cinstiți 
demni, sinceri — meri
tă să vorbim cu plă
cere șl respect. Despre 
a .emenea oameni me
rită să se scrie. De a- 
ceea mi-am și *uat În

rie a.c., mecanicul 
Vreja loan si șoferul 
Răducu Vaier se în
dreptau cu mașina spre 
garajul unității unde 
lucrează : O.C.L. Ali
mentara. Pe strada 
Cuza Vodă din Petro
șani, Vreja a văzut in 
zăpadă un vilbrochen 
de SR-131 nou nouț. 
Au oprit mașina, l-au 
ridicat și au plecat bu

curoși spre garaj. Me
canicul Vreja a venit 
la redacție și ne-a ru
gat să anunțăm in ziar 
că importanta piesă 
pentru mașini, care 
costă aproape 1 500 lei, 
se află la garajul O.C.L. 
Alimentara din Petro
șani. Chie o fi păguba
șul ? Cum o îi ajuns un 
vilbrochen nou nouț 
pierdut in zăpadă ? Tre
buie să știe cineva. Și 
ne-a mai rugat mecani
cul Vreja Ioan ca peel 
să nu-l dăm la ziar. „In 
fond n-a făcut nici o 
bravură ci un fapt o- 
bișnuit". l-am promis 
că nu-l vom da deși, 
știam că-I vom da. A- 
semenea „fapte obiș
nuite*' merită sublinia
te.

Dem SÂRARU

Bromul de la Teliuc Ia Ghelar
. se cațără cu îndrăzneală pe 

povirnișuri .'lzbindu-se de pin
teni de piatră, culcindu-și privirea 
în stingă peste văioage adinei îne
cate toamna de puhoi policromie, cu
fundate iarna într-o liniște statuară. 
In dreapta, unde drumul s-a izbit de 
pinteni de piatră, au rămas pe alocuri 
răni de un roșu cărămiziu. In în
tregul bazin minier Poiana Ruscăi 
înlilnești astfel de răni. Roșul că
rămiziu pare a fi singele paminlu- 
lui, de fapt bogăția lui.

Culoarea roșu cărămiziu a făcut să 
pulseze viața în aceste locuri din cefe 
mai vechi timpuri. O monografie a 
comunei Teliuc, citind unele docu
mente istorice, spune că Teliucul ar 
fi atestat ca așezare omenească încă 
din secolul II, iar unele descoperiri 
arheologice dovedesc că incă din 
vremea dacilor oamenii extrăgeau și 
prelucrau de aici minereul de fier. 
„Și nu e exclus — conchide biogra
ful locurilor acestora — ca săgețile 
dace înfipte adine in trupul cuce
ritorilor romani să fl avut vîrf de 
fier din munții Poiana RusCăi*". A- 
ceasta insă e istorie și noi ne-am 
propus să redării în citeva cuvinte 
realitățile contemporaneității.

In holul întreprinderii miniere Hu
nedoara, cu sediul în Teliuc, te în-* 
timplnă o hartă cu beculețe de culori 
diferite indlcind locurile de unde se 
exploatează în bazinul Poiana Rus- 
căi minereul de fier, dolomita sau 
calcarul metalurgic. Cu ani în urmă 
— șl nu cu prea mulți — pe această 
hartă nu și-ar fi găsit locul decit 
citeva beculețe. Continuind o me-

Ion CIOCLEI

(Continuare in pag. a 3-a)
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De ani multi Jiul curge la 
vale, săllind zglobiu printre 
pietre și slinci, croin- 
du-și anevoie drum. adu- 
îiînd din dreapta și din stin
gă firișoarele repezi de apă ce 
vin cale lungă printre brazi și 
pe sub grohotișuri și merg îm
preună către părintele Danu- 
biu. In șipotu-i tumultuos, Jiul 
a dus cu el departe multe le
gende, cinlece haiducești, po
vestiri vinătorești. De-ar putea 
vorbi Jiul, cite n-ar avea de 
povestit...

Dintre mul/ii săi frați mai 
mici, pe care-i ia de mină și-i 
duce cu el spre Dunăre, unul 
nu va mai veni la inlilnire. 
Acesta este-pîriul Valea de 
Pești. Aici, pe cursul iui, in 
cătunul cu același nume, râs-

poposii fn 
oameni și 

cu un scop 
încorseteze pe 

în chingi 
să-l trans-

iiral pe culmi, au 
urmă cu doi ani 
mașini. Au venit 
anume : să-l
vrednicul săltărel 
de ofel și beton, 
forme intr-o mare miniaturală, 
limpede ca și cristalul și. de 
aici, prin artere uriașe de be
ton, să-i dirijeze apele spre 
toate locuințele din Valea Jiu
lui ; spre casele din colonii și 
spre etajele noilor blocuri, 
spre instituții și secțiile între
prinderilor.

$i de atunci, de doi ani și 
ceVa, lirnăcoape și buldozere 
mușcă nesățioase păminlul la
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le a cadrelor didactice va lua în dis
cuție totodată- extinderea școlariză
rii copiilor de la virsta de 6 ani, 
introducerea secțiilor reală și uma
nistă, chiar din clasele IX și X. di
versificarea invățămintului profesi
onal, ținîndu-se seama că in urmă
torii ani acesta va primi absolvenți 
de zece clase, revizuirea duratei stu
diilor în unele facultăți, Îmbunătă
țirea sistemului de perfecționare a 
cadrelor didactice și diferite alte 
puncte de sprijin ale modernizării 
învățămîntului românesc.

Sfirșitul lucrărilor va marc.) și 
încheierea dezbaterilor asupra pro
iectului de statut al personalului di
dactic. Document de stat, invest i cu 
.putere de lege el va consemna drep
turile și indatoriiile educatorilor, în
vățătorilor, profesorilor din școli șl 
facultăți, va confirma prețuirea pe 
care le-o acordă partidul -i statul. 
Această apreciere este oglindită șl 
de recenta Hotărîre referitoare la 
îmbunătățirea salarizării și experi
mentarea noului sistem de salarizare 
a cadrelor didactice din învățămîn- 
tul de toate gradele. Evidente măr
turii ale poziției sociale și morale 
înalte pe care o ocupă personalul 
didactic în statul nostru socialist 
sint acordarea titlurilor de profesor 
și învățător emerit, ordinele și me
daliile înmînate în ultimii ani, func
țiile obștești de răspundere încre
dințate dascălilor școlii românești.

Prin munca la catedră desfășurată 
în condițiile unei activități de înaltă 
eficiență socială, educatoarele învă
țătorii, profesorii din școlile de toate 
gradele și din facultăți, se dedică astăzi 
cu pasiune nobilei misiuni de pregătire 
și formare a tinerelului. Zilele în 
care se vor desfășura lucrările apro
piatei reuniuni voi marca o eloc
ventă exprimare a hotăririi corpu
lui didactic de a obține succese în 
procesul de învățămînt, în activita
tea nobilă de educare a tinerei ge
nerații a României socialiste.

In pag, a 11-a

CADRAN ECONOMIC
0 Metoda de exploatare cu a- 

bataje frontale — metodă de mare 
eficiență tehnică și economică.

0 Ritmicitatea îndeplinirii pla
nului — cerință primordială a ac
tivității minei Dilja.

0 Eforturi pentru reducerea 
cheltuielilor de circulație 
furilor.

(Continuare in pag. a 3-a)r
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Dumitru GHEONEA

Vedere panoramică de la Valea de Pești
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CADRAN ECONOMIC RITMICITATEA 
ÎNDEPLINIRII PLANULUI -

TRIBUNA
EXPERIENȚEI 
ÎNAINTATE

la Conferința Națională a Parti
dului Comunist Romftn din deccm- 
bîic 1967. tovarășul Nicolac 
Ceausescu arăta „Principala condiție 
a valorificării cu maximum dc ran
dament a potențialului nostru tchnl- 
co-economic este promovarea pe 
scară largă in toate ramurile econo
miei a cuceririlor științei moderne, 
a conducerii economice, perfecționa
rea continuă a organizării producției 
șl a muncii". Călfiuzlndu-se de a- 
ccastă indicație prețioasă, conduce
rea E.M. Vulcan și-a îndreptat aten
ția spre extinderea șl organizarea 
mai bună a abatajelor frontale, cău- 
tînd să valorifice cît mai deplin re
zervele existente.

Colectivul de organizare superioa
re a producției a găsit le această 
metodă de exploatare un clmp larg 

d» îmbună- 
':zare a

de aplicare a măsurii™ 
lățire a formelor de 
procesului tehnologic, de creștere a 
capacității de producție. Programul 
de lucru pentru 
orientat pe trei 
anume:

aț introducerea 
draulic de susținere primit în dota
re șl asimilarea procedeului de lu
cru prescris ;

bj creșterea vitezei de avansare 
fi a capacității de producție;

c) reducerea consumului specific 
de materiale și a prețului de cost.

Dispunînd de un echipament de 
susținere format din 1 000 bucăți 
stîlpi hidraulici de tipul S.G.S.. 1 200 
bucăți grinzi metalice de diferite 
tipuri, s-au echipat două abataje 
Irondale în stratul 15, blocul TI din 
sectorul IT, iar unul din panouri a 
fost dotat cu o combină tip 2 K-52 
pentru mecanizarea operației de tă
iere. Tn stratul III, blocul VIII, sec
torul V avînd echipamentul hidrau
lic de susținere format din 550 stîlpi 
c tind KT OKNER-FERROMAT1K șl 
5?n n-î' mela'ice de tipul WAN- 
V s-au echipai două abataje
frontale orizontale. 
Pe baza studierii 
literaturii tehnice 
de specialitate și 
e experienței acu
mulate de alte uni
tăți din '■adrul 
C.C.V.J., un co
lectiv de ingineri a 
elaborat tehnologia 
de lucru și a pro- 
ccd»’. la instruirea 
practică și amănun
țită a corpului me
diu tehnic 
muncitorilor

anul 1968 a (ost 
linii principale și

echipamentului hi-

Metoda de exploatare cu abataje
frontale metodă de mare

eficiență tehnică și economică
Fejeș LUDOVIC 

inginer șef E. M. Vulcan

$1 edri-

nesatis-

ml/lună

oesl lucru a permis reducerea conti
nuă a prețului de cost. Numai la 
elementul de calcula ți e materiale, In 
decurș de un an, valoarea lui a 
scăzut cu aproape lel/tonă
(diagrama nr. 3).

vor deservi aceste utikije 
pamente de susținere.

Primele rezultate au fost 
făcătoare :

— Viteza de avansare
14—17

— Productivitatea muncii
4,2—4,5 tonc/post.

Inslstîndu-se pentru remedierea 
deficientelor constatate s-a reușit 
să se reducă timpul neproductiv a- 
fectat la operațiile de răpire și diri
jare, să se îmbunătățească și să se 
reducă timpul fizic la operația de 
podire cu plasă metalică în stratul 
8, să se elimine defecțiunile mecani
ce și electrice la instalațiile de trans
port de tipul TR-3.

Făcînd bilanțul activității pe anul 
1968 la abatajele frontale de Ja B.M. 
Vulcan, putem arăta cîleva rezultate 
concludente:
• 311 000 tone de cărbune a fost 

extras din abatajele frontale sus
ținute cu echipamente moderne de 
susținere ;

® 55 500 tone de cărbune au fost 
tăiate cu ajutorul combinei 2 K-52;
• 24,3 ml/lună viteză de avan

sare medie realizată în abatajele fron
tale, cu 6,2 ml/lună mal 
viteza medie realizată în
• 6,15 tone/post — 

tatea medie pe abataje
• 276 tone/zi — producția medie 

zilnică la un abataj frontal, cu 92 
tone mai mare decit în annl 1967 j

La aceste realizări de ansamblu 
un aport deosebit l-a adus brigada 
condusă de minerul comunist Cata- 
nă Vespasian, care a reușit să ridice 
productivitatea muncii in decurs de 
un an în proporție de 47 la sută, 
după cum reiese și din diagrama nr. 
1. Prin realizările bune obținute și 
de brigada condusă de minerul co-

mare decîl 
anul 1967: 
productivi* 
frontale ;

Rezultatele confirmă faptul 
metoda de exploatare cu abataje 
frontale, este o metodă de mare efi
ciență tehnică șl economică, dînd 
largi posibilități de Îmbunătățire a 
procesului tehnologic, a formelor de 
organizare, de concentrare a produc
ției.

Gonducerea E.M. Vulcan, Îndru
mată ți condusă de comitetul de 
partid îșl îndreaptă șl mal mult a- 
tențla asupra acestei metode de ex
ploatare, ex1inzînd-o în toate stra
iele unde condițiile de zăcămînt per

mit acest lucru. 
Prin cursul de mi
neri mecanizatori 
creat la Școala mi
nieră de pe lingă 
E. M. Vulcan, se 
va instrui un co
lectiv de mineri 
capabil să manlpivx 
leze utilajele șl 
echipamentele mo
derne cu eficiență 
sporită din punct 
de vedere tehnic 
și economic.

Numai aplicind realizările tehnicii 
moderne, învățind permanent din ex
periența proprie șl a altor unități 
similare, vom reușL să creștem ca
pacitatea de producție, eficiența e- 
conomică a unităților din Valea Jiu
lui.
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I 4153 lei/salariat.

I Procentul de realizare u 
producției marfă vindută șl

I încasată : 101,9 la sută.
La producți

I..
L

BILANȚ 
aPOZITIV 
IN PRIMA 

LUNĂ 
A ANULUI
• La I.E.C. Paroșeni rea

lizările pe care le consem
năm după 31 de zile ale a- 
nului curent sini satisfăcă
toare.

Plusurile înregistrate la 
producția globală șl marfă 
au fost de 3000 lei, respec
tiv 1000 lei, iar la producti
vitatea muncii de T 
lariat.

Cantitatea de 
lectrică produsă 
este de 8 Mwh.

3000 lei/sa-

energie e- 
peste plan

• Bilanțul primei luni a 
anului 1969 la F.F.A. „Visco- 
za"-Lupeni indică realiza
rea unei producții globale 
de 4381 mii lei față de 4370 
mii lei, cît era planificat. 
Producția marfă a fost în
deplinită în proporție de a- 
proape 101,8 la sută. Față 
de 4142 lei/salariat cît se 
prevăzuse, productivitatea 
muncii a atins nivelul de

Procentul de realizare a

de 
mătase și sulfura de carbon, 
s-au înregistrat plusurile de 
0,1 tone, respectiv 4 tgne.

|ia de fire

cerință primordială
a activității minei Dîlja

Ing. Muru EMIL 
șeful exploatării miniere Dîlja

Dacă in 1968 — cu toate măsurile 
preconizate — mina Dîlja a înregis
trat un minus considerabil (peste 
44 000 tone cărbune) la producția ex
trasă, sarcinile de olan nerealizîn- 
du-se decit în trei luni (Ianuarie, 
septembrie șl noiembrie), pentru anul 
în curs colectivul de muncă de aici 
e decis ca această situație să nu se 
mal repete șl planul de producție 
sa fie îndeplinit încă din prima lună. 
Acest obiectiv major pe caro ni l-am 
propus să-l realizăm nu va putea 
prinde viață fără a ne conforma ce
rințelor ritmicității, adică a scoaterii 
de la fronturile de lucru a cantități
lor de substanță utilă planificate 
lună de lună, zi de zi și chiar oră 
de oră. La actualul nivel al planu
lui orice dereglare în acest ritm ne
cesar, orice pierdere de producție 
Implică eforturi deosebite în vederea 
redresării la starea normală. In sco
pul evitării unor astfel de situații, 
conducerea tehnică a mined, îndru
mată îndeaproape de comitetul de 
partid, a luat din timp măsuri menite 
sfi asigure toate condițiile realizării 
ritmice a planului de producție.

O măsură preliminară șl inerentă 
garantării îndeplinirii planului a vi
zat îmbunătățirea aprovizionării bri
găzilor cu material lemnos. Au luat

.-a

de 
in 
an
18

al aba- 
fronlale 
metalic, 
sectoru-

munist Coslache 
Gheorghe în panoul 
2 din stratul 15, 
blocul II, colectivul 
sectorului TI a reu
șit să dubleze 
producția în anul 
1968 față de anul 
1967. Avînd avan
tajul cert 
tajelor 
susținute 
colectivul 
lui II a redus con
sumul specific 
lemn de mină 
decurs de un 
cu aproape 
mc/1 000 tone (dia
grama nr. 2). A-

Problema eficienței econo
mice a oricărei activități des
fășurate de o întreprindere, se 
pune tot mai mult în ultimul 
timp. In etapa actuală de dez
voltare a economiei noastre 
naționale, nici nu mai poate 
fi conceput faptul ca o între
prindere să lucreze nerentabil, 
cn pierderi.

Intr-adevăr, beneficiul este 
un indicator de plan sintetic 
care oglindește în mare mă
sură nu numai utilitatea unei 
întreprinderi dar și modul de 
organizare a muncii în între
prindere.

La întreprinderea Comerțului 
cu ridicata pentru produse mc- 
talo-chimice, problema ridică
rii eficienței economice se pu
ne cu tot mal multă tărie. E- 
vldent, ca oricare întreprinde
re comercială, I.C.R.M. Petro
șani nu a înregistrat niciodată 
pierderi ; beneficiile realizate 
nu s-au ridicat însă la nivelul 
posibilităților, la nivelul pe 
care l-ar permite rezervele In
terne, încă insuficient valorifi
cate.

Pornind de la această pre
misă, pentru anul 
prevăzut o serie
menite să reducă cheltuielile 
de circulație. Rezervele inter
ne cele mal importante în a- 
cest sens le constituie reduce
rea cheltuielilor de transport 
șl reducerea dobînzilor banca
re.

In acest scop, măsurile pre
conizate de Comitetul de di- 
frecțle sint: reducerea la ma
ximum a timpului de încăr
care șl descărcare a mijloa
celor de transport, încărcarea 
Ia capacitatea maximă (dc 
tonaj sau volum) 
precum și folosirea cît 
dicioasă a forței de 
necesară la încărcări 
cări.

Modalitatea concretă
Uzare a acestui deziderat, s-a 
stabilit recent printr-un 
diu elaborat de colectivul 
se ocupă cu problemele 
organizare rațională a actlvltă?

orturi
pentru reducerea

cheltuielilor
de circulație
a mărfurilor

Wilhelm KLEIBEL
director I.C.R.M. Petroșani

NOUL

1969 s-au 
de măsuri

imperativ major în activitatea
minieră din municipiu

(Utmare din pag. 1)

rea lui in minele din Valea Jiului 
fiind de mare folos.

Vorbind despre mecanizare, trebuie 
să amintesc și faptul că împreună 
cu U.P.C.M.H. am realizat mecani
zarea betonării lucrărilor miniere, 
Instalația respectivă fiind experimen
tată cu succes la E M Dîlja. De a- 
semenea, în colaborare ou U.R.UJ4. 
Petroșani am ajuns în faza de expe
rimentare cu un nou prototip de 
transportor blindat, TR 2 — tip mo
dem mai ușor adaptabil mai ales 
pentr ) abatajele cameTă.

găsesc 
privind 
experi-

maximă 
a acestora, 

mal Jn- 
muncă 
descăr-

de rea-

stu- 
rare 

de

ții comerciale. Ca urmare, mun
citorii încarcătorl-descărcălori 
care pînă îp prezent erau dis
persați Ia depozitele de pe ra
za municipiului Petroșani, vor 
fi reuniți în subordinea resor
tului de transport care va di
rija munca lor la diferitele 
depozite în funcție de necesi
tățile concrete ivite în fiecare 
zi sau chiar la fiecare oră. In 
acest fel, pe lingă faptul că 
durata de încărcare-descărca- 
re a mijloacelor auto se va 
reduce, atribuindu-se un nu
măr suficient de încărcători- 
descărcători, forța de muncă va 
fi mai bine folosită, eliminin- 
du-se suprasolicitarea la unele 
depozite, în unele perioade de 
timp, în vreme ce la alle de
pozite, în același timp, mun
citorii nu au lucru.

Pe această cale,, s-a preconi
zat o reducere a cheltuielilor 
de circulație la capitolul trans
port cu 2 la sută față de rea
lizările anului 1968.

In ce privește reducerea do- 
binzilor bancare, modalitatea 
concretă de realizare constă In 
lichidarea în întregime a măr
furilor fără mișcare, a mărfu
rilor greu șl lent vandabile. 
In acest sens, încă în anul 
1968 s-au obținui rezultate bu
ne. Valoarea mărfurilor exclu
se de la creditare, de către 
organele bancare (care stocau 
de mai bine de un an în de

pozite fără mișcare și pentru 
care se plăteau dobînzi ma
jorate) a scăzut de la circa 
1,5 milioane lei — la 1 ianua
rie 1968 — la o sumă neîn
semnată Ia finele anului.

Pentru eliminarea cauzelor 
care au generat formarea aces
tor stocuri, s-a introdus un sis
tem așa-zis al „stocurilor de 
alarmă" care constă în înscrie
rea pe fișele de magazie a sto
cului minim și maxim admis 
la respectivul articol sau sorti
ment. In momentul 1n 
stocul real se situează
stocul minim, sau peste stocul

care
sub

— Avind In vedere crește
rea de la un an la altul a do
tării tehnice a minelor cu n- 
tilaje de mare productivitate 
— combine, pluguri etc. — 
precum și tendința asimilării 
unor noi metode de experimen
tare de mare productivitate, 
ce părere aveți despre crearea 
unor abataje pentru experimen
tări In Valea Jiului ?

— La Moldova Nouă, institutul 
nostru dispune de un sector expe
rimental condus in exclusivitate de 
cadrele de specialiști ai ICEMIN-ului.

In cadrul acestui sector lși 
finalizarea practică studiile 
noile tehnologii, precum și 
montarea unor utilaje. Pe baza re
zultatelor obținute In cadrul acestui 
sector, in acest an vor lua ființă 
Încă două asemenea sectoare, la mi
nele Bălan și Leșul Ursului. De men
ționat faptul că acest lucru a fost 
cerut de către conducerile acestor 
mine, avind In perspectivă îmbunătă
țirea activității subterane. In ce pri
vește sectorul carbonifer, la I. M. 
Motru se va înființa, de asemenea 
un sector experimental condus de 
Institutul de cercetări pentru lignit 
din Craiova.

Consider că față de rezultatele bu
ne obținute in acest domeniu, precum 
șf avind în vedere perspectiva dez
voltării Văii Jiului, însemnătatea e- 
conomică a acestui bazin carbonifer 
fiind bine cunoscută, necesitatea înfi
ințării unui asemenea sector de ex
periențe ar fi utilă de examinat. 
Ideea înființării sectoarelor experi
mentale in domeniul tehnicii minie
re. conduce în ultimă instanță la 
scurtarea duratei de cercetare perml- 
țînd în același timp o valorificare 
rapidă a studiilor și cercetărilor e- 
fectuate in condiții de laborator

maxim, șeful depozitului are 
obligațiunea de a sesiza servi
ciul comercial care este în mă
sură să ia imediat măsuri de 
optimizare a stocului.

Se apreciază că prin lichi
darea stocurilor de mărfuri 
supranormative, greu și lent 
vandabile șl deci prin crește
rea vitezei de circulație a măr
furilor se vor reduce dobînzile 
bancare cu circa 2 la sută fa
ță de anul 1968.

O altă măsură care va con
tribui Ia reducerea cheltuieli
lor de circulație și care de alt
fel a stat de mal mult timp în 
atenția noastră, dar care pen
tru anul 1969 primește o sem
nificație și mai importantă, 
constă în dirijarea unui cit 
mai mare volum de marfă di
rect de la furnizori la unită
țile ■ de desfacere cu amănun
tul. Acest procedeu este 
noscut sub denumirea 
„tranzit organizat". Măsura 
te aplicabilă beneficiarilor 
luați în alte localități ale 
dețulul (Deva, Hunedoara, 
Brad), și pe lingă faptul că 
elimină o serie de cheltuieli 
de transport, manipulare și de
pozitare, asigură și o circulație 
mai rapidă a mărfurilor de la 
furnizor la beneficiar, elimi- 
nînd verigile intermediare.

Pentru anul 1969, toate măr
furile de volum mai mare (fri
gidere, mașini de spălat rufe, 
mașini de cusut, aspiratoare de 
praf, televizoare, aparate de 
radio, mașini de gătit, sobe 
etc.) circulă în tranzit organi
zat.

Evident, acestea sint numai 
clteva din măsurile preconi
zate pentru ridicarea eficienței 
economice și o circulație mai 
rapidă a mărfurilor. Apreciem 
însă că prin aplicarea lor vom 
obține rezultate mai bune do
cil in anul 1968, atit in ceea 
ce privește satisfacerea nevoi
lor oamenilor muncii din ju
dețul Hunedoara, cit și în ce 
privește realizarea unor indi
catori economlco-financiarl op
timi.

cu- 
de 
es- 
si- 
ju-

ființă echipe speciale cu* îndatoriri 
precise în privințe aprovizionării cu 
lemn, cherestea și materiale de ma
să.

Ceea ce preocupi cel mai urnit Ia 
ora actuală conducerea ruinei Dîlja 
este asigurarea unei densități optime 
privind plasarea abatajelor. In an îl 
1968 această problemă nu a putut fi 
rezolvată din cauza lipsei de forță de 
muncă. Numai In abataje plasarea e- 
fectivuluî a fost în medie pe lună cu 
58 muncitori sub nivelul planului, 
fapt care a condus — la nivelul de 
realizare a productivi: ît’.i in abataje 
— la pierderea a peste 36 000 tone 
cărbune. Tncepînd din ianuarie 
1969, zilnic, factori de răspundere din 
cadrul exploatării supraveghează cu 
atenție, pe schimburi, plasarea aba
tajelor în limitele planului de stat, 
funcție de situația concretă a fie
cărui loc de muncă. Ca urmare —■ 
deși situația forței de muncă este 
încă necorespunzătoare, plasarea
îmbunătățit radical. Dacă. în luna 
decembrie 1968 plasarea în abataje 
avea un deficit de 72 posturi în me
die pe zi, pe luna ianuarie a aces
tui an acesta e de numai 14 posturi 
pe zi și continuă să se reducă prin 
îndrumarea efectivului proaspăt an
gajat la fronturile de lurrn direct 
productive.

Important de Semnalat este fap
tul că productivitatea in abataje s-a 
Îmbunătățit și continuă să crească, 
fiind in prezent cu 3 la sută peste 
realizările lunii decembrie trecut șl 
cu 10 la sută peste realizările medii 
ale întregului an 1968. Acest spor 
substanțial a fost obținut, pe Ir o 
parte, datorită amplificării timpului 
direct productiv, prin eliminarea 
muncilor auxiliare la ort (aprov io- 
narea cu materiale și vagonețe joa- 
le ele) iar, pe de altă parte, pe sea
ma îmbunătățirii...............................
pe schimburi 
căminl.

Menționăm 
de început a 
să extindem 
preabatajelor 
cestei armări 
dudenl, reducînd prin aceasta posi
bilitățile de a avea loc surpă'7 in 
preabataje — fenomeD care în 1968 
a condus' atit la scăderea producti
vității muncii din abataje, cit -i !a 
pierderi însemnate în producție. Oe 
asemenea, prevedem obligația de a 
extinde organizarea superioară a 
unor abataje care oferă condiții mal 
bnnc prin introdneerea desfășurării 
lucrului după graficul ciclic și. în 
mod deosebit, asigurarea conjunctu
rii corespunzătoare care să-i facilite
ze aplicarea.

Urmărim cu 
dere un plan 
a pregătirilor 
front prevăzute (stratul 5. blocul IV, 
stratul VTI, blocul VI, stratul 13 — 
blocurile III și VI) și de Intensifi
care a lucrărilor de deschidere în 
adîncime a orizontului 400. Numai 
această 
tuturor 
voi ta re 
adăpost 
realizării cu intermitență și chiar a 
neindeplinirii planului de producție.

Colectivul de muncă al minei Dîl
ja consideră că prin traducerea în 
viață a complexului de măsuri enun
țate și prin soluționarea adecvată a 
unor probleme care vor surveni pe 
parcurs, realizarea ritmică a 
de producție poate deveni 
tudine.

asistenței telurice 
și a condițiilor de ză-

că in aceasta perioadă 
anului ne vom strădui 
armarea metalică * 
acolo unde efectul a- 
se prevede a fi con-

maximum de răsptn- 
adecvat de execuție 
în cadrul liniei de

permanenta subordonare a 
eforturilor cerințelor de dez- 
ale minei ne poate pune la 
de surprizele neplăcute ale

planului 
o cc-ili-

(N. R. Plusul de 413 tone 
obținut pe prima lună a lui 1969 îl 
considerăm și noi de bun augur).

cărbune

ECOURI
LA

MATE
RIALELE

PUBLICATE

Se impune lărgirea cîmpu'ui 
pentru o mai deplină valorificare a 

la E. M. Aninoasa

de acțiune 
rezervelor interne

In ziarul „Steagul roșu" din 22 
Ianuarie e fost publicat materialul cu 
titlul de mai sus, în care se rela
tau o seamă de aspecte pozitive șl 
negative privind desfășurarea acțiu
nii de organizare rațională a produc
ției și a muncii. Articolul arată de 
asemenea, posibilitățile mari, încă 
novalorlficate, care se cer cuprinse 
în această importantă acțiune.

Față de această situație, conduce
rea exploatării a luat o serie de 
măsuri. Iată răspunsul trimis redac
ției pe carc-1 semnează ing. Feier 
Gheorghe, șeful exploat-iiii și Ing 
Edelheuser Richard, responsabil cu

$1 a muncii

Aninoasa 
s-a adus

Ișl 
in 
ce

organizarea producției 
la E.M. Aninoasa.

.. Conducerea minei 
însușește critica ce 1
legătură cj tematica problemelor 
trebuie abordate pe linia e, mizării 
științifice a producției si a muncii 
In anul 1969.

Pe lingă temele care privesc creș
terea producției, a productivității 
muncii și reducerea prețului de cost, 
au fost cuprinse în planul de mă
suri și teme, care la prima vedere 
par sarcini de serviciu, har au 
Importanță deosebită in bunul mers 
al activității de producție. La cele

sesizate planul de măsuri a fost com
pletat cu studiile : Introducerea sus
ținerii cu stîlpi hidraulici și grinzi 
in consolă la a’vH-'til frontal pe În
clinare stratul 18, blocul I și 
la abatajul frontal cu încli
nare de pe stratul 15, blocul III ; 
organizarea superioară a muncii la 
abatajele cameră din stratul 3 în ve
derea creșterii vitezei de avansare si 
productivității muncii.

Din cele 15 tome propuse spre stu
diu, considerăm că toate merită să 
fie cuprinse in acțiunea de Oiganl- 
zare științifică a producției și a 
muncii, deoarece țoale problemele

majore ale fiecărei exploatări minie
re se pot încadra in sarcini de ser
viciu sau la rîndul lor studiile ela
borate pot constitui uneori raționali
zări, Inovații și chiar invenți*. De 
asemenea, considerăm că a fost bună 
orientarea privind propunerea spre 
studiere a problemelor stringente ale 
minei, ca de exemplu: oossbilitat-te 
de adaptare a susținerii metalice cu 
stîlpi hidraulici și grinzi in consolă 
la. abatajul frontal orizontal din stra
tul 3, blocul III; îmbunătățirea cali
tății producției,- organizarea lucrări
lor de deschideri și pregătiri pentru 
obținerea unor viteze de avansare 
de peste 100 metri pe lună.

Aceste studii vor contribui la re
zolvarea problemei calități1 a crește
rii vitezei de avansare la abatable 
frontale din straiele groase și sub
țiri. la depășirea planulu- de încăr
care mecanică cu masim.de încă- ut 
șl creșterea vitezei de avansare in 
galerii".

masim.de
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(Urmate din pag. 1)

Valea de Pe$l). Cind am po
posii prima dala pc șantier, 
la puțin limp după începerea 
lucrărilor nu puteam distin
ge prea multe. Se lucra peste 
foi, pâmînlul era sebrmonii 
adine, se efectuau per mutări 
de teren, era un permanent 
du-fe-vino de oameni șl 
mașini.

Intr-o splendida zi din a- 
ceastă iarna am poposii din 
nou pe șantier. Aproape r<l 
n-am mai recunoscut nimic din 
locurile vizitate In urmă cu 
doi ani. Munca oamenilor s-a 
materializat in lapte. Au fost 
efectuate lucrări de excavai// 
de mii de mc de pamlnt. s-au 
terminat lucrările la galeria 
de golire de fund și la planul 
înclinat, a fost terminat dru
mul de acces pină la cariera 
Pribeagu șf descoperlarea ca
rierei, de unde se vor extrage 
450000 tone rocă pentru um
plutura barajului, se da lupta 
la ampriza barajului și la 
conducta de priză și aducțiu- 
ne. N-am mai întilnil pe șan
tier nici o cunoștința de acum 
doi ani, deși sînt incă la Va
lea de Pești destui pionieri ai 
șantierului. Am legat o scurtă 
conversație cu tinărul inginer 
Gostaloru Matei: „După termi
narea facultății, deși sini bu- 
cureștean, am vru! să vin pe 
șantier. Și am venit. Altlel 
citeam eu in cârti despre 
șantier, altfel mi-1 închipuiam. 
Dar acum văd cit e de dură 
munca pe șantier și cit e de 
frumoasă. îmi place să lucrez 
aici".

Ne-am convins cd oamenii 
nu au răgaz. In -vizita noastră 
pe șantier ne-am intersectat 
cu multi dintre ei. Erau 
scumpi la vorbă, dar iuți la 
treabă. Am trecut pe la mai 
multe posturi de lucru. In 
prezent, activitatea șantieru
lui s-a concentrat la lucrările

miniere unde se lucrează In 
trei schimburi. Aici l-am a- 
tial dlnd ror cu lucrul pe 
maistrul I azăr Vaslle, pe șefii 
de brigadă Blrsan Ioan, Szi- 
fagy I udovfc și Ciobeicd Gri- 
gorc, pc muncitorii Tur ian 
Ion. Muncelean Vaslle, Simio- 
naș Vaslle.

Dor nici ce Halii lucrători de 
pe șantier nu hibernează. Șe
ful de brigadd Ciuraru loan 
lucrează cu oamenii săi la o 
conductă de apă de mari di
mensiuni. Se numără printre 
veteranii șantierului și prin
tre oamenii săi de bază, ca și 
dulgherul Popescu Nicolae, 
ca și tfndrul inginer Nefcru 
Mihai care șl-a făcut ucenicia 
inginerească aici pe șantier, 
care este stimat și apreciat 
de muncitori. Alături de Ciu
raru lucrează solia sa care, 
ignorfnd duritatea muncii de 
constructor și vitregiile natu
rii, s-a contopit de mult cu 
marea familie a constructori
lor.

In alt loc i-am găsit pe ano
nimii șantierelor — cum fi nu
mea mecanicul șef Di Cezare 
loan pe oamenii din formația 
sa de lucru. Mecanicii — a 
finul sd precizeze mecanicul 
șef — sînt roiul de albine 
care-1 ajută cel mai mult pe 
constructor. Ei Întrețin și repa
ră uneltele și utilajele, permi
țând constructorului să lucreze 
cu randament sporit. Pavelo- 
nescu loan și Gută Eflimie 
sini doar doi dintre cei mal 
buni prieteni ai constructori
lor — mecanicii.

Alte puncte de lucru, alte 
cunoștințe, mecanicul de auto- 
compresoare Zegreanu Lau- 
tențiu, betonișlii Jercan Ion 
și Stanciu fon, șeful unei bri
găzi de zidari, Ferencz Gheor- 
ghe, care împreună cu ortacii 
săi vor ataca In curînd lucră
rile la ultimele două vile ce 
vor servi pentru cazarea per
sonalului șantierului, iar cind

iotul va II gata și constructo
rii vor pleca, cele două vile, 
împreună cu celelalte cinci 
de la construite, vor servi pen
tru taberele de școlari ce «e 
vor organiza anual la Valea 
de Pești.

Ne-am întreținut din priviri, 
în puține cuvinte, cu meșterii 
barajului. N-aveau timp de 
vorbă. Anul acesta este un an 
de vfrl pentru ei. Vor trebui 
să monteze conducta de pri
ză, să efectueze racordul be
tonat la casa vanelor care va 
face legătura Intre galeria de 
inlrare-leșire, puț șl planul în
clinat, vor începe lucrările de 
umplutură In corpul barajului. 
1 ung de 250 metri la corona
ment și Înalt de 55 metri, ba
rajul de la Valea de Pești va 
păstra In pînlecul său 4 500 000 
metri cubi de apă cristalină. 
Pc această mini-mare ne vom 
plimba cu bărci șl vaporașe, 
iar In undele sale limpezi se 
va oglindi, de pe dealul din 
apropiere, un cochet hotel tu
ristic cu 200 de locuri a cărui 
construcție a începui deja. 
In urma terminării șoselei Tg. 
Jiu — Livezeni și a dării In folo
sință, Intr-un viilor apropiat, 
a șoselei ce va lega Petroșa- 
niul de Băile Herculanc pe 
sub codrii, seculari de brad 
de la Cimpușel, cola turistică 
a Văii Jiului va crește consi
derabil, avlnd la Valea de 
Pești un punct de o rară fru
musețe.

O dală cu terminarea bara
jului de la Valea de Pești se 
vor încheia și lucrările de 
regularizare a Jiului superior, 
a cărui albie va primi haine 
trainice de beton, „ iar la Is- 
croni va fi finalizată stația de 
decantare-epurare, prin care 
cele două Jiuri Iși vor spăla 
fața de praful de cărbune și 
vor porni la braț vesele și 
curate spre a se Inlilni cu 
fluviu] mamă — Dunărea cea 
albastră.

a semnării Tratatului de prietenie, colaborare 
$i asistentă mutuală intre România și U.R.S.S.

Cu prilejul celei de-a 21-a 
«ări a semnării Tratatului d< 
tenie, colaborare și asistență mutuală 
Intra Republica Sociali si fl România 
*1 Uniunea Republicilor Sovietice So- 
ctaMste la Casa prieteniei romftno- 
sovietice din Capitală, a avut loc o 
seară a prieteniei romflno-sovietice, 
organizată de Consiliul Generai 
A.R.L.U.S.

aniver- 
p pric-

ni unor 
obștești

DACA TRECI PRIN
POIANA

(Urmare din pag. 1)

lerle, după cile s-a văzut, tradițio
nală pe aceste locuri — oamenii au 
deschis izvoare noi sau au mărit „de
bitul" celor existente pentru ca a- 
vuția munților să se scurgă către ei

RUSCAI...
sau de prelungire a vieții altora. 
Pentru a demonstra că moderniza
rea și mecanizarea au cucerit aici 
teren larg, e suficient să spunem că 
operația de încărcare a minereului 
pină nu demult aproape in Întregi
me manuală, astăzi a fost mecaniza-

ln cantități tot mai mari. Discutăm cu 
Inginerii GREF CAROL șl VELCIOV 
VIOLENTE de Ia I. M. Hunedoara, 
despre dezvoltarea exploatării mine
reului de fler in bazinul Poiana 
Ruscăl. In 1960, producția de mine
reu de fler din bazin era de 1 200 000 
lone. Anul trecut au fost extrase de 
•ici aproape 1 700 000 tone de mlne- 
reurL Creșterea de peste 40 la sută 
s-a realizat în condițiile unei continui 
modernizări a exploatării. In condi
țiile descoperirii de zăcăminte noi

lă In proporție de aproape 35 la 
sută. In cariere transportul greoi și 
neeconomic cu trenurile a fost total 
înlocuit prin transportul cu autoca
mioane de mare tonaj care permit 
o organizare mai elastică a transpor
tului, mal economicoasă.

In citeva cuvinte am schițat doar 
o Imagine a dezvoltării industriei ex
tractive pe aceste locuri, o Imagine 
destnl de incompletă, dar pe care ci
titorul va mai avea ocazia s-o în
tregească.

Spuneam că „sîngele pămîntului" 
a făcut ca aici, în bazinul Poiana 
Ruscăi, să pulseze din cele mai vechi 
umpuri viața. Dar viață înseamnă 
oameni, oameni antrenați într-o deo
sebit de dinamică șl ordonată rriiș- 
care către realizarea unui scop co
mun cu al tuturor cetățenilor țării. 
Acest factor primordial ai vieții a 
cunoscut în ultimii ani dublarea sau 
triplarea.

In urmă cu 20 de ani, de pildă, 
populația Teliucului număra aproa
pe 2 000 de locuitori. Astăzi ea nu
mără peste 6 000. Urbanizarea — în 
elementele ei esențiale — a început 
să capete drept de cetățenie În prin
cipalele localități ale bazinului — 
Teliucul și Ghețarul. Cartiere de blo
curi, magazine noi, școli noi, dis
pensare și sp'itale noi — adjectivul 
nou, pe cit se vede a avut aici mare 
trecere — au fost construite prin e- 
forturile statului.

Pe locul actualului lac de acumu
lare de la Cinciș se înălțau odinioară 
citeva sătucuri foarte modeste. Vatra 
sătucurilor modeste a rămas sub ape, 
Iar pentru locuitorii lor statul a con
struit, prin eforturile sale, noul sat 
Cinciș — Cerna în care sătenii cu
nosc confortul pe care țl-1 dă apa 
adusă în case pe conducte, au ma
gazine noi, dispensar nou, așezăminte 
culturale noi, ba chiar și baie popu
lară. Bărbații satului sînt aproape în 
întregime mineri.

La Ghelar, pe dealul din sus de 
mină, noul cartier de blocuri te în- 
tîmpină cu aerul lui de orășel mon
tan, cu ferestrele caselor ca niște 
ochi vii, ageri, scruLind depărtările. 
Am văzul o dală aici copiii ieșind 
de la grădiniță. Cei mai măricei îl 
duceau pe cei mai micuți de mină și 
manifestau față de ei o grijă de 
frate. Mi s-a părut că în grija aceea 
— transpusă în planul existenței In
fantile — întrevăd grija pe care 
partidul șl statul nostru o poartă tu
turor oamenilor țării. Și omuleții 
aceia care ieșeau de la grădiniță vioi 
și gălăgioși sînt oameni ai țării, în 
devenire.

Rănile pămîntului i-au arătat cînd- 
va omului drumul către comorile sale. 
Omul nu s-a lăsat prea mult invitat 
pentru a porni pe el. Astăzi, în a- 
cest colț al județului nostru, omul 
săvîrșește, ca șl în alte părți, minu
nea simplă a transpunerii noastre în- 
tr-un viilor cu mai multă bunăstare 
șl mal multă lumină.
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„CO(O$ELI)l 
NEASCULTĂTOR “

pe scena 
Teatrului

„Valea Jiului**

Au participat reprezentanți 
Instituții centrale, organizații 
șl al vieții științifice și culturale, oa
meni ai muncii din Întreprinderile și 
Instituțiile bucureștene.

Au lti«t parte, de asemenea, mem
bri ai Ambasadei Uniunii Soxletice 
la București.

Manifestarea a fost deschisă de 
arad. Petre Constanliuescu-Iași, vice
președinte al Consiliului general 
A.R.L.U.S. A luat apoi cuvînlul Oc- 
tav Livezeanu, vicepreședinte al In
stitutului român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea, membru al Bi
roului Consiliului General A.R.L.U.S.

A rostit, de asemenea, o cuvtnta- 
re, ambasadorul Uniunii Sovietico la 
București, A. V. Basov.

Au fost prezentate apoi filme do
cumentare românești și filmul artistic 
„Nikolai Bauman1', o producție a stu
diourilor sovietice.

Manifestări consacrate aceluiași e- 
voniment au avut loc $1 în alte orașe 
din țară. La Cosa prieteniei rornâno- 
sovietice din Timișoara a avut loc o 
adunare în cadrul căreia Vasil® Moț, 
vicepreședinte al Consiliului popular 
Județean Timiș, a vorbit despre sem
nificația acestei aniversări. Adunareo 
s-a încheiat cu un ciclu de filme do- 
cvmentaTe sovietice, dedicate unor 
realizări ale științei, artei și culturii, 
precum șl popularizării unora dintre 
frumusețile naturale ale Uniunii So
vietice.

La casele prieteniei româno-sovîe- 
lice din Iași, Constanta, Tg. Mureș, 
Brașov și Orndca au fost organizate 
seri literare șl seri ale filmului. S-ai» 
prezentat cu acest prilej filme docu
mentare și artistice sovietice și co
producții româno-soviolice.

11.00 Limba franceză. Lecția 
luare).

11.30 Limba enqleză. Lecția 
luare).

12,00 Tv. pentru specialiștii
dustrie. Ciclul chimie. Industria 
chimică In 
dezvoltarea 
perspectivi

12.30 închiderea 
neață.

17.30 Telex Tv.
17,35 Tv. pentru specialiști. Medicină. 

Tratamentul chirurgical al hiper
tensiunii pnrlale.

18,05 limba germană. Lecția 41.
18.30 Fmlslunc pentru tinerel: cori

de Bacii.
seară.

economia națională! 
el In prezent șl fn 
(reluare).

emisiunii de dlml-

(Agerprcs)

cert din muzică
10,00 Telejurnalul de
19.30 Avanpremieră.
19,45 Tele-cinematacă. 

lieta" cu Norma 
Leslie Howard.

21.30 Campionatul european de 
linaj artistic: proba de tigurl 
libere percchf.

23,00 Telejurnalul de noapte.
23,10 închiderea emisiunii.♦

Romeo șl 
j Shearer

Ju- 
5»

pa-

Joi 6 februarie
PROGRAMUL I: 5,05 — 6,00 Pro

gram muzica] de dimineață; 6.05— 
9.30 Muzică și actuBUlăfi. # Știri;
10.10 Curs de limba rusă. Ciclul II. 
lecția a 18-a; 10,30 Muzică popu
lară i 11,05 Ora specialistului; 11,25 
Interpret! de muzică ușoaiă mai pu
țin cunoscuți; 11,45 Sfatul medicu
lui. Prevenirea oboselii intelectuale 
la școlari12,00 Scrisori muzicale, 
12,20 Cronica teatrală de Mlrela 
Nedelcu ; 12,30 Tntîlnire 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; 14,30 Concertul zilei; 15,05 
Muzică ușoară; 15,15 Bibliotecă de 
literatură română; 15,30 Corul an
samblului „Ciocîrlia"; 16,00 Radio
jurnal. Sport; 16,10 Muzică ușoară; 
16,30 Antena tineretului; 16,55 Ra
dio publicitate; 17,15 Ce e nou în 
judelui dv. î Ialomița,- 17,30 Recital 
de operă Constantin Gabor; 17,45 
Revista economică,- 18,05 Muzică 
populară și ușoară ,13,30 Gazeta ra
dio: 10,00 O i lodie pe adresa 
dumneavoastră ; 19,20 Sport; 19,30
Vechi melodii populare; 19,50 Trei 
melodii de Ionel Fernic,- 20,05 Tea- 
l-;i radiofonic serial: Donna Alba.de 
(;’b *f’hăc-c i.- 20.30 Ștafeta me-
lodiiloi : 21,05 Oameni de seamă; 
21,25 P-ntru prietenii magnetofonu
lui : 22.00 Radiojurnal. Buletin me
teorologic. Sport: 22 20 Tineri inter
pret ai folclorului nostru; 22,40 Mo
ment poetic; 22,45 Mrrziră ușoară. 
0,05—5,00 Estrada nocturnă.

PROGRAMUL II: 6,10 Muzică 
ușoară; 6,45 Muzică populară; 7,10 
Melodiile fanfarei; 7,37 Muzică u- 
șoară; 7,45 Cîntece șl jocuri popu
lare ,• 8,10 Tot Înainte (emisiune 
pentru pionieri); 8,25 Arii din ope
rete; 9,10 Curs de limba rusă. Ciclul 
1, lecția a 9-a,- 9,30 Pagini cunos
cute din muzica de estradă : 10,05 
Mari Interpret din trecut — Alfred 
Cortot; 10,30 File de legendă; 10,55 
Matineu de operă ,- 12,05 Avanpre
miera cotidiană: 12.15 Concert de 
prinz; Orchestra de muzică popu
lară a Uzinelor ,'•’dependenta" din 
Sibiu; 13,15 Rr citai Rita Slreich; 
13,30 Din țările socialiste .• 13,50 Arii 
din operete cu Ion Stojan: 14,10 
Muzică populară ; 14,30 Moment 
științific,- 14,35 Noutăți de muzică 
ușoară românească ; 15,00 Lexiconul 
compozitorilor români : Pascal Ben- 
toiu ; 15,40 Radio publicitate; 16,00 
Recital de operă Teodora Lucaciu; 
16,15 Cintece maramureșene; 17,00

încă din prima stagiune o sa, 
Teatrul „Valea Jiului" o acordat o 
mare atenție micilor spectatori, 
montind piese in mod special pen
tru ei, dintre care amintim doar 
citeva care s-au bucurat de o fru
moasă primire : „Ariciul și iepura
șul", „Căsuța din cîmpie", „Vul
pea pedepsită", „A furat-o pădu
rea", „O poveste nemaiauzită", 
„Hoții la miere".

Revenind la această tradiție, 
teatrul a pregătit celor mici o 
nouă surpriză : spectacolul cu 
piesa „Cocoșelul neascultător" de 
Ion Lucian.

Piesa, al cărui text este bogpt 
in sensuri educative, a oferit po
sibilitatea realizării unui spectacol 
antrenant, vesel, captivindu-i 
copii de la început pină la sfîr- 
șit. Este o adevărată plăcere să-i 
vezi cum urmăresc cu sufletul la 
gură fiecare scenă. Se întristează 
cînd Cocoșelul este răpit, se bu
cură cînd Vulpea iși primește pe
deapsa. Trăiesc cu atîta sincerita
te toate situațiile incit uită că de 
fapt sînt la teatru și că totul se 
va termina... cu bine.

La reușita spectacolului, semnat 
de actorul Titorel Pătrașcu, iși dau 
concursul Lucia Luncan (Cocoșe
lul), Carmen Tăutu, Claudia Po
pescu, Elisabeta Franca (Iepura
șii), Paulina Codreanu (Pisicuța), 
Pușa Novăcescu (Vulpea), Corvin 
Aloxe (Corbul), Nicolae Gherghe 
(Ursulețul) care s'iau străduit mult 
să dea viață pers'onăjelor din lu
mea vietăților pădurii.

Cuvinte bune, pentru costumele 
adecvate și plasticitatea decoruri
lor care sugerează viu cadrul in 
care se desfășoară acțiunea pie
sei. De asemenea - pentru rezol
varea inspirată a momentelor mu
zicale, al căror rol este nu numai 
de a crea o ambianță plăcută ci 
și de a puncta unele 
mai semnificative.

Succesul de care se 
ceastă piesă, cu fiecare reprezen
tație, oferă satisfacții și în același 
timp demonstrează necesitatea u- 
nor asemenea spectacole care să 
stea în atenția teatrului și de a- 
cum încolo.

Pe

momente

bucură a-

SCRISORI DE LA CITITORI
A

încă nu a
trecut iarna
La stadionul din 

amenajat, In anul 1965, un pati
noar. Mare bucurie pentru amatorii 
maii și mici ai sportului practicat 
pe luciul ghetii.

Patinoarul, realizat prin contri
buția tineretului și muncitorilor de 
Ia Preparația Petrila, a asociației 
sportive „Preparatorul", a funcționat 
însă numai în 
a luat ființă, 
sînt lipsiți de 
practica acest

orașul Petrila s-a
1965,

iarna anului în care 
De atunci patinatorii 

posibilitatea de a 
sport deoarece ni

meni nu se mai interesează de 
menajarea patinoarului. Iarna încă 
nu a trecut. Se mai pot lua măsuri

lcri, temperatura 
șani a oscilat între plus 
de și plus 4 grade, iar 
ring între plus un grad 
nus un grad.

Petro- 
7 gra- 
la Pa
și mi-

PENTRU URMĂTOARELE 24 
DE ORE: Vremea se menține 
închisă, cu cer acoperit. Vor 
cădea precipitații slabe sub 
formă de lapoviță și ninsoare.

a-

Incit copiii să nu fie ncvoiți să pa
tineze pe străzi, printre mașini și 
căruțe, expunîndu-se accidentelor. E 
timpul să se qreeze condiții de pe
trecere plăcută a timpului liber de 
către iubitorii sportului cu patinele 
din Petrila.

nească circulația șl să nu dăuneze 
aspectului gospodăresc al blocului ?

Nicolae CHIRATCU
Lupeni

D. A. Vino mîine

Mai mult simț
gospodăresc
Locuiesc în blocul B2 de pe Aleea 

Gorunului din orașul Lupeni. De 
ani de zile nu reușesc să mă fao 
înțeles de către sectorul J.G.L. Lu
peni că depozitarea zgurei, prove
nită de la hentrala termică, nu-șl 
are locul chiar în fața scării a doua 
a blocului pentru că aici împiedică 
circulația locatarilor. Evacuată în 
stare fierbinte, zgura emană gaze 
din care cauză nu putem deschide 
nici geamurile spre a aerisi cores-t 
punzător apartamentele.

Nu s-ar putea stabili un loc mai 
ferit de depozitare a zgurei unde 
pină la ridicarea ei, să nu stînje-

la E.M. Lonea, 
anul trecut,

In
am 

,Se-

Sînt salariată 
luna noiembrie, 
cumpărat un aparat de radio 
lect T 68". Dar iată că în ziua de
20 decembrie aparatul a tăcut așa 
deodată și mut a rămas. Se mai in- 
tîmplă și din acestea. Ce-i de fă
cut ? Nimic mai simplu. II duc la 
atelierul de reparat aparate de ra
dio din Lonea apartinînd Coopera
tivei „Jiul" Petroșani. Zis și făcut 
După un control sumar s-a consta
tat că e vorba de defectarea redre
sorului, piesă ce nu se găsește cică 
la acest atc-lier. Piesa s-a găsit însă 
la atelierul din Petroșani. Tovarășul 
Popescu, responsabilul magazinului 
din Petroșani s-a oferit amabil să-l 
repare. Cind insă a constatat că 
aparatul este incă în termen de ga
ranție m-a amînat de la o zi la alta;

Și de atunci șl pînă acum, mi-ar 
place să ascult șl altă muzică, aud 
mereu placa: „Vino mîlne".

Silvia CEPALAU
E. M. Lonea

MICA PUBLICITATE
Pierdut bnletin de identitate,

cartea de muncă, certificat de 
studii pe numele Matei Con-

stanlin. Declar nule. Eventualul 
găsitor este rugat să restituie 
actele Ia miliția Lupeni, con
tra recompensă.
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PENTRU LUCRĂRI

Jiul a jucat duminică PENTRU LUCRĂRI

la Hațeg și a cîștigat
- MUNCITORI 

DEPOZITUL

- MUNCITORI NECALIFICAȚI 
SUBTERAN

NECALIFICAȚI
DE LEMNE LA SUPRAFAȚA

pentru suprafață este de 29,60 -

M. M.

FOTBAL

3-0cu

PETROȘANI—•—

u-

A fo<t un 
de antrena- 
formalii, în

rezistență dirză

din I-lațeg.
Nicu SBUCHEA

Un mare număr de spectatori din 
Hațeg au urmărit duminică diminea
ța, pe terenul de fotbal din locali
tate, înlilnirea amicală dintre Gloria 
Hațeg (fostă Abatorul), participantă 
la campionatul județean și divizio
nara A, Jiul Petroșani, 
meci frumos, specific 
ment pentru ambele
care experiența și maturitatea echi
pei din Petroșani și-au spus cuvîn- 
tul.

Radiojurnal. Sport. Buletin meteoro
logic; 17,10 Muzică ușoară; 17,15 
Piese instrumentale; 17,45 Cîntecul 
patriotic In creația compozitorului 
Radu Paladi; 18,05 Capodopere ale 
literaturii: „Grădinarul" de Rabin
dranath Tagore; 18,25 Muzică
șoară,- 19,30 Curs de limba rusă. 
Ciclul II, lecția a I8a-; 19,50 Noap
te bună, copii; 19,55 Muzică; 20,00 
Concertul orchestrei simfonice a Ra- 
dioteleviziunii; 21,35 Jazz; 22.00 
Muzică ușoară; 22,30 Cronica tea
trală; 22.40 Melodii lirice cu Mario 
Lanza; 23,49 Cintece îndrăgite ;
24,00—1,00 Lucrări de Nicolae Bui- 
cliu șj Edgar Varese.

BULETINE DE ȘTIRI : Pro
gramul I : 5,00 ; 5,30 ; 6,00 ; 

11,00; 13,00;
; 24,00 ; 1,00 ; 
Programul II : 
10,00 ; 12,00 ;

18,00 ; 19,00 ; 23,00 ;

Exploatarea minieră
VULCAN

Cu sediul în orașul Vulcan 
Str. Crividia

Salarizarea 
lei/post.

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

Oaspeții atacă puternic din prima 
repriză, dar hațeganii le opun o 

reușind să obțină 
scorul alb pină la pauză. In partea 
doua a întîlnirii, jiuliștii sînt hotă
rî li să înscrie, contraatacă periculos 
și-l obligă pe Oancea să scoată de 
trei ori balonul din poartă. Primul 
gol l-a înscris Naidin în minutul 49, 
iar Colormani le-a marcat pe urmă
toarele două în minutele 75 șl 87.

De la învingători s-au remarcat, 
în mod special, Naidin, Peronescu, 
Stoker și Colormani, iar de la gaz
de — Oancea, Ursu, Armie și Gli- 
goroșcuț. A arbitrat bine Slobodaș 
loan

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

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

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

Pronosport
PRONOSTICUL NOSTRU 

LA CONCURSUL Nr. 6 
DIN 9 FEBRUARIE 1969

Atalanta — Florentina 
Bologna — Lanerossl 
Cagliari — Varese 
Milan — Verona 
Napoli — Internazionale 
Palermo — Juventus 
Roma — Pisa 
Torino — Sampdoria 
Padova — Brescia 
Reggiana — Lazio 
Catanzaro — Foggla 
Mantova — Spal 
Bari — Monza

Anunță consumatorii de energie electrică din muni
cipiul Petroșani că incepînd cu data de 24 ianuarie 1969 
s-au schimbat numerele de telefon la centrele de ridi
care a deranjamentelor pe localități astfel :

PETROȘANI - telefon interurban 
automat

PETRILA-LONEA - telefon interurban 
automat

ANINCASA — telefon automat
VULCAN - telefon interurban

automat
LUPENI — telefon interurban 

automat
Abonații vor anunța telefonic orice întrerupere de 

curent electric centrelor de ridicare a deranjamentelor, 
care sînt obligate să le remedieze.

- 1651
- 335

- 24
- 18
- 37

- 112
- 36 sau 96

- 145
- 32

Alba.de
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A 21-A ANIVERSAREOrientul
• Ciocniri armate în

AMMAN 4 (Agerpres). — Un purtă
tor de cuvinl militar de la Amman a 
declarai că baterii de artilerie israe- 
Hene au atacat luni pozițiile iorda
niene din valea fluviului Iordan. Uni
tățile militare iordaniene au ripostat. 
Potrivit declarației, nu s-a înregistrat 
nici o victimă. In cursul zilei de 
luni. în capitala Iordaniei s-a anun
țai oficial că două avioane israeliene 
de tip .Fouga-Magister" au lansat 
luni bombe cu napalm asupra unei 
regiuni situate în apropierea lacu
lui Tiberiada. Nu s-au semnalai vic
time in^ rîndurile populației. în^ 
schimb, bombele au provocat daune 
plantațiilor si au incendiat recolta.

★
TEL AV1V 4 (Agerprcs). — Potri

vit agenției Reuter, un purtător de 
cuvînt israelian a declarat că două 
avioane apartinînd forțelor militare 
israeliene au efectuat un raid asu
pra pozițiilor iordaniene situate la 
6ud de lacul Tiberiada. Intervenția 
aviației israeliene a urmat unui atac 
al detașamentelor arabe de guerilă 
lansat asupra unei patrule israeliene 
în regiunea respectivă. Potrivit de
clarației purtătorului de cuvînt, tru
pele israeliene au ripostat, iar două 
avioane au atacat imediat posturile 
arabe. De partea israeliană nu s-au 
înregistrat pierderi, a spus el.

★

CAIRO 4 (Agerpres). — La Cairo 
ș-au încheiat lucrările sesiunii Consi
liului National Palestinian, organism 
oare conduce activitatea organizați
ilor palestiniene de rezistentă. Con
gresul a adoptat planul de acțiune 
pentru etapa imediată, destinat uni
ficării activității de rezistentă în

Bazele militare — o mare primejdie 
pentru populația Ciprului

Un interviu al secretarului general
al A.K..E.L., Ezekias Papaioannu

NICOSIA 4 (Agerpres). — „Con
viețuirea pașnică a comunităților 
greacă și turcă din Cipru este nu 
numai posibilă, dar și necesară. Gre
cii și turcii au trăit pe insulă în pace 
sute de ani*', a declarat secretarul ge
neral al Partidului progresist al oame
nilor muncii din Cipru (A.K.E.L.), 
Ezekias Papaioannu, intr-un inter
viu acordat ziarului „Haravghi". 
Pentru restabilirea relațiilor nor
male dintre cele două comunități, 
a arătat el, esle necesară „colabora
rea grecilor și turcilor pe baza prin
cipiilor democratice, respectului și 
înțelegerii reciproce”. Convorbirile 
intercipriote trebuie continuate pen
tru a se depăși toate dificultățile 
și a se înlătura divergențele de pă
reri care mai există. Papaioannu a 
Subliniat că bazele militare de pe 
teritoriul Ciprului constituie o mare 
primejdie pentru întreaga populație 
a insulei. Prezența în insulă a unor 
ițbaze britanice suverane" este pri
vită de noi ca o încălcare a suve
ranității de stat a Ciprului, a de
clarat E. Papaioannu. Pornind de la 
ftcest fapt, in Interesul întregului

MOZAIC
ECONOMII TURISTICE

Pentru prima dată in acest 
an turiștii care In luna ianua
rie s-au aflat pe insula iu
goslavă Hvar de pe coasta 
Mării Adriatice s-au bucurai 
de o reducere de 50 la sută 
a tarifelor, datorită... ploii care 
a căzut timp de peste trei 
ore I In cursul acestei ierni, 
oaspeții allafi pe insula Hvar 
s-au mai bucurat Sn două rîn- 
duri de o reducere a pretu
rilor de cazare. Astfel, in no
iembrie li s-a acordat o redu
cere de 50 la sută datorită 
ploii, iar in decembrie au pri
mit cazare gratuilă deoarece 
a ninB.

BUGET... RECORD
In mica republică din Pirl- 

nei, Andorra, a fost dat pu
blicității bugetul militar pe 
anul 1969, care prevede chel
tuieli cifrate in total la... 300 
pesetas I Această sumă va fi 
folosită pentru achiziționarea 
munlfiei destinate forțelor po
lițienești, care au un efectiv 
de... 20 de oameni. Armele 
servesc pentru tragerea sal
velor protocolare cu prilejul 
vizitelor unor înalte persona
lități.

„SFlNTUL" PE ECRANUL 
MARE

Roger Moore va ii unul

Apropiat
valea fluviului Iordan
domeniile militar, economic șl finan
ciar și realizării unității naționale a 
poporului palestinian. Potrivit Infor
mațiilor transmise de agențiile de 
presă, la sesiune nu au participat re
prezentanți ai tuturor organizațiilor 
palestiniene de rezistență ca urmaîe 
a unor divergențe ivite între condu
cătorii acestor organizații în legătu
ră cu reprezentarea fiecăreia în con
siliul național palestinian.

Membrii Comitetului Executiv su
perior s-au reunit marii la Cairo 
pentru a confirma oficial alegerea 

. lui Yasser Anafat — lider al organi
zației El Fatah — în funcția de pre
ședinte al Comitetului.

-----•-----

Grevă generală 
în Italia

ROMA 4 (Agerpres). — Teleimpri
matoarele au tăcut, iar rotativele 
s-au oprit. Ziariștii și tipografii ita
lieni și-au abandonat marți după* 
amiază mașinile de scris și linotipu
rile, inaugurînd marea grevă gene
rală care, la miezul nopții de marți 
spre miercuri, va cuprinde aproape 
20 milioane de oameni ai muncii ita
lieni. Timp de 24 de ore, toți mun
citorii și funcționarii din Italia, de 
la docheri și lucrători din fabrici 
pînă la vânzătoarele din magazine și 
hamalii din gări, vor înceta activi
tatea, la chemarea principalelor cen
trale sindicale italiene, pentru a re
vendica un sistem mai echitabil al 
pensiilor. Va fi, după aprecierea u- 
nanimă a observatorilor, cea mai im
portantă grevă din perioada postbe
lică.

popor cipriot, ne pronunțăm cu in
sistență pentru lichidarea bazelor și 
pentru demilitarizarea insulei.

Sesiunea Comisiei economice a O. N. U. pentru Africa

Declarația secretarului general
al O.N.U., U Thant

ADDIS ABEBA 4 (Agerpres). — 
Secretarul general al O. N. U„ 
U Thant a luat cuvîntul în fața 
delegațiilor din 41 de țări africane, 
pariicipanle la cea de-a 9-a sesiune 
a Comisiei economice O.N.U. pentru 
Africa.

Subliniind aportul Națiunilor Uni
te la decolonizarea Africii, 
O Thant a relevat că „mai rămîne 
mult de făcut pînă ce continentul 
african se va elibera deplin de ur
mările colonialismului. Deși țările 
africane au obținut un progres eco
nomic și social substanțial, dezvol
tarea lor ar fi și mai rapidă dacă 
nu ar avea de înfruntat problemele

EXTERN
din interprefii principali ai 
comediei muzicale „Fata din 
Insula Paradisului". „Vreau, 
ca incepind cu acest rol, să 
fiu considerat ca un actor 
de cinema complex", a decla
rat popularul interpret al 
„Sfinlului".

CELIBATARI
Presa franceză a publicat 

recent o statistică impresio
nantă. In momentul de fală 
există in Franța peste 7 mili
oane de celibatari, dintre care 
3 727 020 femei, și 3 516 000 
bărbați.

O NOUA CALE FERATA
IN U.R.S.S.

Pentru asigurarea transportu
rilor directe în regiunile Asiei 
centrale sovietice, între ora
șele Termez — Kurgan — Tiu- 
be — Iavan a începui con
strucția unei căi ferate cu lun
gimea de 264 km. In localită
țile respective se construiesc 
întreprinderi industriale care 
vor furniza republicilor sovie
tice din Asia centrală, ener
gie electrică, polimeri, îngră
șăminte minerale, materiale de 
construcție, furaje combinate, 
care se aduc in prezent din 
regiunile siberiene sau euro
pene ale U.R.S.S.

A TRATATULUI ROMĂNO-SOVIETIG

Seară festivă 
la Moscova

MOSCOVA 4. — Corespondentul 
Agerpres, N. Cristoloveanu, transmi
te i Cu prilejul colei de-a 21-a ani
versări a semnării Tratatului de prie
tenie, colaborare șl asistență mutuală 
dintre România și Uniunea Sovietică, 
marți a avut loc la Casa prieteniei 
cu popoarele din țările străine o 
seară organizată de Uniunea asocia
țiilor sovietice de prietenie și relații 
culturale cu țările străine și de Aso
ciația de prietenie sovielo-română 
(A.P.S.R.).

Au participat membri ai conduce
rilor asociațiilor sovietice de priete
nie și relații culturale cu țările străi
ne, reprezentanți ai M.A.E. al 
U.R.S.S., ai unor instituții centrale 
șl organizații obștești, ai vieții ști
ințifice și culturale, oameni ai mun
cii din Moscova.

Au fost prezențl, de asemenea, 
membri ai ambasadei române.

A rostit o cuvînlare Ion Ciubotarii, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
României la Moscova.

In încheiere a fost prezentat un 
program de filme documentare româ
nești și sovietice.

Prelungirea acordului 
dintre Euratom 

și Marea Britanie
BRUXELLES 4 (Agerpres). — A- 

cordul de colaborare dintre Eura
tom și Marea Britanie, încheiat 
în 1959 pe o perioadă de 10 ani, a 
fost prelungit marți cu încă doi ani. 
Acordul prevede schimbul de infor
mații în domeniul energiei nucleare, 
al problemelor securității și apărării 
sănătății, al navelor cu propulsie 
nucleară etc. In deceniul de aplicare 
a acordului, s-a efectuat un schimb 
larg de specialiști care au lucrat, pe 
bază reciprocă, la Harwell și la 
Centrul de cercetări de la Mol 
(Belgia).

luptei cu colonialismul și rasismul!
Arătînd că economia africană se 

bazează în primul rind pe resursele 
agricole și mineraliere, U Thant a 
relevat că „țările africane, ca și alte 
țări în curs de dezvoltare, suferă 
din pricina lipsei de cadre calificate, 
a creșterii lente a produsului națio
nal și a faptului că peste 60 la sută 
din populație are un venit anual de 
sub 100 de dolari".

In continuarea declarației sale, 
U Thant a spus: „Eliberarea Africii 
de cătușele înapoierii poate fi ac
celerată prin eforturi comune ale 
guvernelor țărilor africane, precum 
și a tuturoi membrilor O.N.U.". El 
și-a exprimat satisfacția în legătură 
cu creșterea colaborării dintre Co
misia economică a O.N.U. pentru A- 
frica și Organizația Unității Africa
ne.

soluție de compromis 
în Pakistan ?

încotro se îndreaptă evenimen
tele ? Care va fi finalul acestei con
fruntări care opune de multe săp- 
tămîni forțele de ordine și partizanii 
opoziției? Sint întrebări tot mai 
des întilnile in comentariile pe 
marginea evoluției politice din Pa
kistan. Evenimentele s-au succedat 
rapid cieînd dificultăți serioase au
torităților pakistaneze. Manifesta
țiile, mai mult sau mai puțin paș
nice, s-au transforma^ in demonstra
ții de forță ale opoziției, mai ales 
după arestarea unor lideri politici 
proeminenți. Caraci, Dacca, Lahore^ 
Rawalpindi, Peshawar au luat as
pectul unor orașe asediate. O serie 
de edificii guvernamentale au fost 
incendiate. Riposlînd, alături de po
liție, care s-a dovedit neputincioa
să în ultimul timp, armata a inter
venit trăgind în mulțime. ■ Sporind 
în amploare, acțiunile opoziției au 
câștigat și în adincime. Greve ale 
feroviarilor, lucrătorilor de la poș- 
lă.și de la alte servicii dau noi 
dimensiuni acțiunilor opoziției. Cer
curile de afaceri și-au exprimai des
chis îngrijorarea. Piața bumbacului 
este în scădere. Cotidiene favorabi
le opoziției, cum ar fi „Urdu Laho
re", își sporesc instantaneu tirajul 
zilnic de la cîteva mii de exempla
re la 150—200 000. Pînă și gazetele

ANGLIA

Adoptarea legii cu privire 
la reforma Camerei Lorzilor

LONDRA 4 (Agerpies). — Primul 
ministru britanic, Harold Wilson, a 
prezentat luni în Camera Comune
lor, în a doya citire, proiectul de 
lege cu privire la reforma Camerei 
Lorzilor. Proiectul prevede, între al
tele, suprimarea caracterului eredi
tar al membrilor Camerei Lorzilor, 
precum și reducerea de la 1 an la 
6 luni a intervalului în care aceas
ta este împuternicită să respingă 
legile votate de Camera Comunelor.

In ce privește remunerarea noilor 
pairi, premierul Wilson a menționat 

vcă această problemă se află încă

—
EXPOZIȚIE DE GRAFICĂ

ROMANEASCĂ LA TEHERAN
TEHERAN N. — Corespon

dentul Agerpres,- N. Popovici, 
transmite: In noua sală a 
Muzeului National „Iran Bos
tan" din Teheran sa deschis 
expoziția de grgtică româneas
că contemporană, eveniment 
ce se înscrie pe linia aplică
rii prevederilor programului 
de schimburi culturale dintre 
România și Iran.

@ MOSCOVA. — La 4 februarie, 
Leonid Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., a avut o convorbire 
cu Evzen Efban, membru al Prezi
diului C.C. al P.C., președintele C.C. 
al Frontului Național din R. S. Ceho
slovacă.

In comunicatul dat publicității la 
încheierea vizitei în U.R.S.S. a dele
gației Frontului Național din R. S. 
Cehoslovacă se subliniază, printre al
tele, că părțile au căzut de acord să 
organizeze consultări periodice, să 
procedeze sistematic la schimburi di
recte de păreri în interesul întăririi 
colaborării și prieteniei popoarelor 
din Cehoslovacia și U.R.S.S.

conservatoaj-e nu rămin insensibile, 
făcîndu-se fccotil 'protestelor partide
lor de opoziție. .

Inlensificfhd măsurile speciale, au
toritățile icentra’le sint in același 
timp conștiente că nu se pot eschi
va de la abordarea problemelor ri

dicate de forțele politice adverse în 
jurul unei: mese., rotunde. Această 
idee străbate de-allfel ca un fir 
roșu recenta cuvînlare a președinte
lui Ayub Khan. ‘ Chemind la colabo
rare cu guvernul pentru menținerea 
ordinii și a legii, la crearea unei 
atmosfere de înțelegere, Ayub Khan 
a lansat totodată o invitație parti
delor de opoziție „responsabile" de 
a examina împreună actuala situa
ție și revendicările prezentate. E- 
vantaiul lor, extrem de laig, de la 

în studiu, și concluzia la care se va 
ajunge va fi anunțată ulterior.

In actuala sa formă, Camera Lor
zilor numără peste 1 000 de mem
bri. Dintre aceștia, doar o parte in
fimă participă cu regularitate la lu
crările parlamentare.

Stingă laburistă, condusă de de
putatul Michael Foot, consideră că 
proiectul prezentat de Wilson ar 
contribui la întărirea Camerei Lorzi
lor conferindu-i noi prerogative.

La sfîrșitul dezbaterilor, proiectul 
a fost adoptat cu 285 de voturi, 
contra 135.

• MOSCOVA. — In apropiere de mina de cărbuni cu 
exploatare la zi din Ekibastuz. a început construcția unor 
centrale termoelectrice cu o putere instalată totală de 2 mi
lioane kilowați. împreună cu cele două centrale cu puterea 
totală de un milion kilowați, construite deja în aceeași re
giune și cu centrala, care va fi construită la Semipalatinsk, 
bazinul Irtîșului va deveni principalul furnizor de energie 
electrică nu numai pentru întinse regiuni din Kazahstan, Si
beria apuseană și Ural, ci și pentru centre industriale din 
partea europeana a U.R.S.S.

NOI PRODUSE INDUSTRIALE 
REALIZATE IN R. P. CHINEZA
In R.P. Chineză au" fost realizate 

noi produse industriale. Printre a- 
cestea se numără noul transforma
tor de mare capacitate produs de 
colectivul de muncă al uzinei de 
transformatoare din Shenian care se 
situează, prin calitățile sale, la nive
lul tehnicii mondiale. Noul transfor
mator întrunește calități tehnice ri
dicate, în comparație cu altul de a- 
ceeași capacitate realizat în trecut 
in această țară.

0 NEW YORK. — Ministrul vest- 
german al apărării, Gerhard Schio- 
der, și-a încheiat luni seara scurta 
vizită făcută în S.U.A., în cursul 
căreia a avut întrevederi cu noul 
ministru al apărării al S.U.A., Mel- 
win Laird. Schroder a participat, de 
asemenea, la lansarea la apă a dis
trugătorului vest-german „RommeT, 
construit în S.U.A.

demisia președintelui pînă ia schim
barea actualului sistem electoral, 
limitează alil ordin a de zi cil și 
componența participanților, accep
tabilă autorităților din punctul lor 
de vedere. Nu este deci exclus ca 
această situație să ducă la noi ac
țiuni antiguvernamentale. Mai ales, 
avînd în vedeie părerile extrem de 
categorice, exprimate de unele parti
de cum este .Liga Poporului", care 
refuză orice dialog cu „Liga Musul
mană", aflată la putere, atîl timp 
cit președintele Pakistanului nu de
misionează. Există însă și forțe poli
tice de opoziție dispuse să țină a- 
ceste convorbiri. Pe agenda de lu
cru a unei astfel de reuniuni ar fi
gura planul de reforme politice 
'prezentat de opt partide grupate in
tr-o alianță — Comitetul de acțiuni 
democratice. Programul cerer'loi 
esle însă extrem de larg: extinde
rea atribuțiilor Adunării Naționale, 
revenirea la un guvern do tip fede
ral, efectuarea unor reforme nrinlre 
care o nouă modalitate de desfășu
rare a alegeriloi ele.

Dar pînă la aceste probabile con
vorbiri, încercarea de forțe cont:- 
nuă, amenințind să agraveze si in ;i 
mult situația politică din această 
țară.

Adrian IONESCU

Manifestare de solidaritate
cu poporul vietnamez

PARIS 4. — Corespondentul A- 
gerpres, Al. Gheorghiu, transmite: 
La Paris a avut loc o inlilnire in
ternațională a reprezentanților dife
ritelor mișcări pentru sprijinirea 
poporului vietnamez din cinci țări: 
S.U.A., Japonia, Italia, Suedia și 
Franța. Ei au declarat că aprobă și 
sprijină poziția in patru puncte a 
R.D. Vietnam, precum și programul 
in cinci puncte al F.N.E. Totodată,

lemma [. (. al Uniunii 
[omonbliloî din lugoMvia

BELGRAD 4 (Agerpres). — La Bel
grad a avut loc cea de-a XII-a șe
dință plenară a C.C. al Uniunii Co- 
nruniștilor din Iugoslavia, prezidată 
de Iosip Broz Ti lo, președintele 
U.C.I.

Pe ordinea de zi s-au aflat o serie 
de proiecte care vor constitui baza 
de discuții în cadrul pregătirilor pen
tru cel de-al IX-lea Congres al U.C.I., 
cum fsînt : Dezvoltarea sistemului po
litico-social și sarcinile U.C.I.; baza 
politică și ideologică a dezvoltării 
continue a Uniunii Comuniștilor,- sar
cinile U.C.I. în dezvoltarea relațiilor 
economico-sociale de auloconducere 
în domeniul sanitar și al asistenței 
sociale; sarcinile comuniștilor privind 
dezvoltarea învățămîntului superior 
și a activității științifice; proiectul 
de rezoluție privind problemele ac
tuale ale înfăptuirii egalității în drep
turi a naționalităților; proiectul de 
hotărîre privind alegerea și consti
tuirea Conferinței Uniunii Comuniști
lor în Armata Populară Iugoslavă, 
precum și alte probleme.

In încheierea plenarei au fost a- 
doptate hotărîri corespunzătoare în 
problemele aflate pe^ordinea de zi.

© LONDRA. — La Londra a fost 
semnat acordul dintre Marea Brita
nie și Iugoslavia cu privire la trans
portul rutier de mărfuri. Este Dri- 
mul acord de acest fel încheiat în
tre cele două țări, în care se pre
vede desființarea unor taxe, ceea 
ce va facilita dezvoltarea relațiilor 
romerciale dintre Iugoslavia și Ma
rea Britanie.

• NEW YORK. — Un studiu e- 
fectuat în 1965, pe o mică insulă din 
Arhipelagul Hawai de o echipă de 
cercetători de la „Smithsonian Insti
tute" și de tehnicieni militari ame
ricani a avut drept scop „studierea 
unui sistem de transport al micro
bilor prin intermediul animalelor 
într-un eventual război chimic și 
bacteriologic" — a fost dezvăluit la 
postul de televiziune „Național 
Broadcasting Company". Fostul se
nator democrat Joseph Clark, a de
clarat intr-un ' interviu acordat 
N.B.C.-ului, că sub pietextul „studie
rii migrației păsărilor", tehnicienii 
„căutau un loc relativ sigur pentru 
a efectua experiențe legate de un 
război chimic și bacteriologic".

• BONN. — Partidul Național 
Democrat de extremă dreaptă din 
R.F.G. va participa la viitoarele ale
geri legislative vest-germane, a de
clarat un purtător de cuvînt al con
ducerii acestui partid. In acest scop, 
P.N.D., a cărui existență esle ener
gic criticată de opinia publică, va 
dispune de 10 milioane mărci pen
tru finanțarea campaniei electorale.

Președintele P.N.D., Adolf von 
Thadden, a făcut cunoscut că inco- 
pînd din luna martie va deschide 
un birou de legătură la Bonn, pen
tru a coordona campania electorală.

• PRAGA. — La Cebin a intrat 
în funcțiune o nouă fabrică de ci
ment înzestrată cu instalații moder
ne și cu mașini electronice de cal
cul, care analizează rapid și aleg 
regimul tehnologic optim pentru di
feritele agregate. Fabrica a primit co
menzi din partea întreprinderilor din 
țară și a unor firme din străinătate.

Producția anuală de ciment a 
Cehoslovaciei este 6,5 milioane to
ne, iar noua întreprindere va consti
tui unul din obiectivele principale 
ale acestui sector industrial.

<£» ALGER. — Comitetul de pre- 
g.i'Jre al primului festival panafri- 
can de arta și cultură a hotărit în 
prima sa sesiune, ce s-a desfășurat 
la Alger, ca festivalul să aibă loc 
intre 21 iulie și 1 august 1969 in 
capitala Algeriei. Numărul artiștilor 
participanți la acest festival va de
păși cifra de 4 000. 

parilcipanții la această reuniune au 
căzut de acord asupra necesității de 
a se intensifica in țările lor acțiu
nile de solidaritate cu poporul \ cl- 
namez, care luptă pentru încetai a 
agresiunii. Reprezentanții mișcărilor 
din țările respective au liotarit sa 
organizeze noi inlilniri, in funcție 
de necesități, pentru punerea in 
practică a acestor propuneri.

Pentru refacerea
mediului natural

în Vietnam
„Cantitatea uriașă de sub

stanțe defoiiante și explozivele 
extrem de puternice folosite 
de americani in Vietnam — 
scrie ziarul „Morning Star" — 
modifică echilibrul natural din 
această țară. Un număr lot 
mai mare de oameni de știin
ță cer să se studieze ai aten
ție efectele distruger i recol
telor, pădurilor și animalelor. 
La sfîrsjtul anului 1967, guver
nul d. -ecan făcea < >scut 
că pădurile Vietnamului au 
fost stropite ai substanțe de
foiiante, in unele cazi’-- chiar 
de două sau de trei c;

Cantitatea de bombe loiosile 
in Vietnam de S.U.A. depășește 
totalul explozivului folosit de 
americani alit în Asia, cil și 
în Europa in timpul celui de-al

>

doilea război mondial. Căprioa
rele, tigrii, elefanții, maimuțele 
șl mistreții se refugiază în 
Cambodgia și Laos din pricina 
războiului. Toate aceste fapte 
alarmante sint culese din re
vista „Science Journal", la ca
re își desfășoară în continua
re cercetările profesorul de 
zoologie E. W, Pfeiffer, de la 
Universitatea Montana

Potrivit botaniștilor francezi, 
în Vietnam 
plante de 
este foarte 
aici păduri 
de pin în 
înalte, mlaștini, 
Bombardamentele au transfor
mat suprafețe uriașe în deșert. 
La Ke San milioane de tone 
de bombe au făcut din colinele 
odinioară verzi cratere cu as
pect lunar, pîrjolit.

In 1967 au fost aruncate in 
Vietnamul de sud peste 11000 
de 
de 
au 
de

se află peste 1 500 
pădure. Vegetația 

variată. Intilnim 
tropicale, păduri 

zonele piatourilor 
savane etc.

tone de substanțe ierbicide ) 
tipul 2,4-D, iar anul trecut ) 
fost răspîndile 2 500 tone ? 
picloram, un ierbicid mult < 

mai persistent și cu efecte mult ( 
mai distrugătoare. Dacă această \ 
cantitate ar fi fost răspindită S 
în mod uniform asupra intro- ) 
gului Vietnam, ea ar fi fost de J 
două ori peste limita folosită ? 
în cadrul procesului de control ' 
selectiv al plantelor parazite v 
ce cresc în lanurile de cereale. ) 

Forul de resort din S.U.A. \ 
nu a aprobat folosirea acestei ) 
substanțe în agricultura pro- ) 
prie. In Porto Rico zonele de / 
junglă asupra cărora s-a pul- ' 
verizat picloram au rămas iără $ 
copaci și tufișuri timp de doi >. 
ani. 1

Dr. Fred Tschirley, specialist X 
american în problemele despă- ? 
duririi Vietnamului, apreciază < 
pe baza concluziilor la care ( 
s-a ajuns în Porto Rico, că du- ( 
pă șase luni aproximativ 65 S 
la sută din pădurile tratate cu ) 
asemenea substanțe in Vietnam ) 
sint defoliate. Prin folosirea ? 
mai îndelungată a acestor sub- ( 
stanțe, copacii vor fi distruși. ( 
iar acest lucru va afecta re- \ 
generarea vegetației de pe sol. ) 

Speciile de animale a căror ) 
alimentație depinde de cîteva ) 
sau de o singură specie de 
plante sînt în pericol dacă < 
plantele vor fi distruse. Ca ( 
urmare a acestui proces, spe- \ 
cia de maimuțe Douc Langur. \ 
aflată deja pe cale de dispa- ) 
rițle, ar putea rvori rn d'să- ' 
vîrșire.

Dr. Fred Tschirlev aiirmă • c 
„Este iără îndoială posibil ca o \ 
serie de specii de bovine rare, \ 
cum ar ii kouprey, gaurul și 1 
bentangul să dispară în zo- ) 
nele despădurile de război. )

In luna iunie. Societatea pen- ? 
tru Ecologie din Japonia a ce- \ 
rut S.U.A. să sisteze imediat ) 
folosirea substanțelor ierbicide ( 
și defolianle in Vietnam, pu- \ 
nînd capăt pîrjolirii pădurilor. > 

Toate acestea pol fi const- \ 
derate argumente serioase pen- J 
tru încetarea războiului dus de c 
S.U.A. in Vietnam". )

(Agerpres)
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