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Sub semnul unui pulernic 
avînf politic și în muncă: 
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ÎNTIMPINĂ ALEGERILE

Molrlizat de sarcinile sporite din nenultimul an al cincinalului

Pentru colectivul minei Petrila. 
<968 a lost anul unor roade bogate. 
S-au extras peste plan 24 989 tone de 
cărbune, randamentele în abataj și 
pc exploatare au crescut cu 0.184 
tone/post. respectiv. 0,041 tone/post. 
planul de investiții a (ost îndeplinit 
în proporție de 103,4 la sută, iar pre
țul de cost al tonei de cărbune ex
trase a fost mai mic cu 1.20 lei.

Sarcini de plan sporite, mobiliza
toare îi revin colectivului pe anul 
curent — an hotărîtor în realizarea 
obiectivelor majore ale actualului cin
cinal. Aceste sarcini, reieșite cu preg
nantă din Hotărîrile plenarei C.C. al 
P.C.R. din 16—17 decembrie 1968, 
din măsurile stabilite de conferințele 
de partid județeană și municipală au 
declanșat o acțiune de mari propor
ții pentru sporirea producljei de căr
bune. care a cuprins întreaga masă 
de salariați ai minei.

In acest climat de puternică efer
vescentă, a avut loc vineri, 7 fe
bruarie adunarea reprezentanților 
salariatilor de la mina Petrila unde 
s-a prezentat bilanțul anului 1968 și 
s-au dezbătut sarcinile anului în curs 
și căile cele mai sigure, mai elicace 
de îndeplinire și chiar depășire a 
acestora.

La adunare au participat tovarășii 
Ing. Titus Pîinișoară, secretar al Co
mitetului municipal Petroșani al

extragerea peste 
sarcinile planului de 
producție pe anul 1969 
a unei cantități de 
10 000 tone huilă ener
getică;

• sporirea producti
vității muncii globale 
pe salariat, cu 2,5 la 
sută peste prevederile 
de plan, fapt care se va 
realiza pe seama crește
rii vitezelor de avansa
re — ajungîndu-se în 
abatajele frontale la o 
medie de 36 metri pe 
lună, iar în abatajele 
carceră la 92 metri pe 
lună;

• reducerea conținu
tului de cenușă din pro
ducția de cărbune brut 
cu 0,3 puncte față de 
realizările obținute în 
1968:

• reducerea în con
tinuare a consumului 
specific de lemn de mi-

1.0 mc pentru

Întîlniri ale candidatilor 
cu alegătorii 

EXPRESIE A UNEI ÎNALTE

(Din ,,Manifestul Frontului Unității Socialiste")

(Continuare in pag. a 3-a)
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peste în circumscripția electorală nr. 4 pen- 
acest *’ ---,w *•-

construcției socialiste. ^intr-o

RESPONSABILITĂȚI CIVICE

județul Hune-

împotriva județeană a femeilor

spune :
muncitori, ingineri 
la exploatarea mi-

în abataje — să realizeze 
să depășească sarcinile de 
anul 1969. Și, ca o confir- 
celor spuse, au chemat — 

la întrecere toate

de 
de 
conștienți de sarcinile 
în cadrul planului de 
1969, cuprinși și stimu-

P.C.R. și ing. Ion Kdrmdczki, din par
tea conducerii C.C.V.J.

Discuțiile aprinse, bine cumpănite, 
purtate în jurul noilor sarcini au 
dus la concluzia că nivelul înalt de 
îndeplinire a indicilor tehnici și e- 
conomici atins în anul trecut la mi
na Petrila constituie o bază solidă, 
convingătoare, de obținere a unor 
realizări și mai mari la extracția căr
bunelui.

Bizuindu-se pe virtuțile dovedite 
ale potențialului său uman și teh- 
nico-material, mina Petrila a lansat 
o înflăcărată

Chemare la întrecere a- 
dresată tuturor colectivelor 
de muncă ale exploatărilor 
miniere din 
doara.

In chemare se
„Colectivul 

și tehnicieni 
nieră Petrila, 
ce le revin 
stat pe anul 
lăți de fluxul de exluziasm unanim 
cu care întregul popor întimpină cea 
de a 25-a aniversare a eliberării pa
triei și cel de-al X-lea Congres al 
P.C.R., cheamă la întrecere toate co
lectivele exploatărilor miniere din ju
deț, angajindu-se să îndeplinească 
următoarele obiective :

fiecare 1 000 tone căr
bune extras, prin extin
derea armării metalice 
în abataje la un volum 
de 120 mii tone căr
bune;

• depășirea planului 
lucrărilor de deschidere 
cu 150 metri, întregul 
spor urmînd să fie ob
ținut exclusiv pe seama 
creșterii productivității 
muncii:

• economii suplimen
tare la cheltuielile de 
producție pe întreaga 
activitate a exploatării 
de 500 mii lei.

Aceste obiective vor Ii duse 
la îndeplinire în condițiile res
pectării cu strictețe a cerințe
lor exploatării raționale a zăcă- 
mintului, a normelor de secu
ritate in subteran.

Ne exprimăm convingerea - 
se spune în finalul chemării 
— că prin realizarea acestor 
angajamente vom aduce con
tribuția noastră la traducerea 
în viată a programului de dez
voltare a economiei șl de spo
rire a avuției naționale".

Din rîndurile parlicipanților s-au 
ridicat mulți mineri, cadre ingine
rești și tehnice și au vorbit cu căl
dură, cu înțelegere matură a lucru
rilor, de necesitatea mobilizării for
țelor colectivului într-un singur tot 
pentru îndeplinirea cu cinste a obli
gațiilor asumate.

Tehnicianul Ștefan Tenczler, șeful 
sectorului II, minerii Constantin Stoi
ca și Petru Tătaru, șefi de brigadă, 
ing. Carol Schreler, șeful sectorului 
investiții, ihg. Arghir Păcurar, șeful 
sectorului IV, au aTătat că există 
forțe umane capabile, condiții mate
riale și rezerve suficiente — neva
lorificate total — care pot și trebuie 
să asigure realizarea tuturor indici
lor de plan prevăzuți, bineînțeles 
respectînd criteriile de calitate, efi
cientă economică, securitate a lucră
rilor viitoare.

Reprezentanții sectorului llf — 
fruntaș pe mină — au scos in evi
dență că ei sînt gata — prin linia 
de ffont pe care o au, înzestrarea 
tehnică a locurilor de muncă și or
ganizarea din ce în ce mai bună a 
lucrului 
și chiar 
plan pe 
mare a 
la Tîndul lor 
celelalte sectoare ale minei, anga- 
jindu-se să depășească planul de pro
ducție cu 3 000 tone cărbune, produc
tivitatea muncii cu 1 la sută, prin 
avansări accentuate la abataje și pre
gătiri, să. reducă consumul de lemn 
de mină cu 2 mc pe 1 000 tone șl 
să îmbunătățească calitatea cărbune
lui prin reducerea sterilului șl a con
ținutului de cenușă.

Brigada lui Constantin Stoica de 
la sectorul V nu s-a lăsat mai pre
jos și a 
brigăzile 
propriile 
vrednicei 
na să depășească planul de produc
ție cu 650 tone, productivitatea mun
cii cu 4 la sută, să reducă consu
mul de lemn de mină cu 1 mc pe 1 000 
tone, respectînd dimensiunile prevăzute 
in monografia de armare, și să îmbună- 

că calitatea producției prin a- 
abataj.

chemat la întrecere toate 
exploatării. încrezători în 
lor posibilități. membrii 

brigăzi și-au asumat sarci-

„Egalitatea în drepturi a tuturor celor ce 
muncesc, fără deosebire de naționalitate, fră
ția dintre poporul român și naționalitățile con
locuitoare, constituie o vie realitate, o confir
mare a rezolvării marxist-leniniste a problemei 
naționale în țara noastră. Se afirmă tot mai in
tens conlucrarea frățească a poporului român 
cu naționalitățile conlocuitoare, comunitatea 
indestructibilă de țeluri a marii familii a Româ
niei socialiste".

Ieri după-amioză alegătorii din Pa- 
roșeni, localitate componentă a cir
cumscripției electorale nr. 6 a Marii 
Adunări Naționale, s-au întîlnit cu 
tovarășul ing. Vaslle Cirlperu, șeful 
minei Lupeni care a fost propus can
didat al Frontului Unității Socialiste, 
pentru alegerile de deputațl în Marea 
Adunare Națională de la 2 martie.

In 9ala clubului I.E.C. Paroșeni, ca
re a găzduit Intilnirea, s-au adunat 
zeoi de cetățeni, energeticieni ai 
marii uzine termoelectrice făurite in 
anii puterii populare, oadre didactice, 
educatorii viitorilor cetățeni ai aces
tui important centru industrial al

Văii Jiului, săteni, gospodine și alțl 
locuitori.

La adunare au participat tovarășii 
Gheorghe Mocanu, secretar al Comi
tetului orășenesc de partid Vulcan, 
Ștefan Nlcolau, vicepreședinte al 
Consiliului „popular municipal.

Participanții la adunare au vorbit 
cu căldură despre marile înnoiri pe 
care le-a cunoscut Paroșeniul, aceas
tă veche așezare de oieri de pe me
leagurile Jiului. în contextul pro
fundelor transformări soclal-economi- 
ce prin oare a trecut țara noastră tn 
anii

La sfat, în incinta 
minei renăscute

Soarele iși trimite razele 
pătura groasă de omăt. Din 
omăt răsare un modern complex 
administrativ; un paralelipiped de be
ton sfidează cu cei 50 de metri ai 
săi albastrul cerului — e turnul cu 
schip, Sîntem la mina Lonea, în noua 
ei incintă, la exploatarea renăscută 
în anii socialismului. Aici a avut 
loc, ieri după-amiază, o întilnire în
tre alegători și candidatul de deputat

tru Marea Adunare Națională, tova
rășul loan -Bodenlosz, prim-maistru 
miner la Exploatarea minieră Petrila. 
Erau prezenți în sala de ședințe a 
minei Lonea mineri, maiștri, tehni
cieni. ingineri, funcționari, reprezen-

zăpezii

Furnalul nr. 7 al Combinatului Siderurgic Hunedoara.

t«:
legerea șistului vizibil în
Ex'mpl.’i e luat de către brigada 
dc pregătiri a lui Petru Tătaru de la 
sectorul investiții care a chemat la 
întrecere toate brigăzile similare cu 
oh"' t^vele: depășirea volumului ex
cavat cu 250 mc, respectînd integral 
normele de tehnologie minieră, spo
rirea productivității muncii cu 10 la 
sută prin creșterea vitezei de avan
sare, extinderea susținerii cu armături 
metalice T.H. și îmbunătățirea calită
ții lucrărilor de săpare și betonare.

In cadrul adunării, șefii de brigadă 
Gheorghe Zaharia, Gheorghe Cojoca
rii și maistrul Gheorghe Cenaru, au 
susținut cu înflăcărare chemările la 
întrecere, făcind totodată propuneri 
valoroase privind aprovizionarea cu

(Continuare tn pag. a 3-a)

In ziua de 6 februarie a nins din 
abundență. Drumurile, trotuarele au 
fost troienite de zăpadă, devenind 
greu practicabile. A doua zi, sala- 
riații întreprinderii de industrie lo
cală au luat cu asalt nămeții de
nea. La ora 8, primul „schimb* a 
intrat în acțiune. Lingă mașinile la 
volanul cărora se aflau conducătorii 
auto Haja Emil, Solniță Ștefan, San
to Stefan, Bîrlida Petru și Vlaicu 
Teodor zeci de salariați ai I.I.L au 
început dislocarea „dealurilor" de 
hlamida albă de pe trotuare, străzi, 
drumuri de acces. Intr-un ritm de 
voioșie generală, în ture de 1—2
ore, angajații întreprinderii, de la 
portar și pînă la director, au parti
cipat la acțiunea de deszăpezire. Fie 
că e vorba de trotuarele din fața 
direcției, de cele din dreptul tîm- 
plăriei din Petroșani, ‘Livezeni ori a 
drumului de acces -de la cariera 
Gambrinus, ritmul de muncă a fost 
la fel 
zi s-au 
40 de 
fensiva 
peziL. 
angajații întreprinderii. 
Schmidt Edit și Vicol Ioan 
cîțiva din participanții la 
de deszăpezire, dar cei mai

nămeții 
„schimb'

de însuflețit. Intr-o singură 
încărcat și transportat peste 

de zăpadă.
împotriva 

aportul 
Ileș Traian, 

sînt doar 
acțiunea 

activi.
P. B.

mașini 
generală 

și-au adus

La o-
ză-
toțl

Dinamismul Românieî soci

Peste granița celor 5 
milioane tone de oțel 

produse anual
Industria metalurgică 

românească va depăși 
In acest an granița ce
lor 5 milioane tone de 
oțel produse anual, Ro
mânia intrînd astfel în 
rindul țărilor cu un po
tențial ’ ’ 
voltat. 
trecut, 
tel pe _. r_ ... .
— important barometru 
al economiei unei țări
— a depășit pe cea a- 
tinsă într-o serie 
țări care plnă 
mult se situau 
noastră.

Sporurile de 
ție prevăzute 
anul in curs: 
408 000 tone Ia fontă, 
757 000 tone la oțel și 
400 000 tone la lamina
te finite pline, reflectă 
de fapt concretizarea 
volumului mare de in
vestiții efectuat în anul 
precedent — conside
rat de specialiștii din 
această ramură ca fiind

siderurgic dez- 
Incă din anul 
producția de o- 
cap de locuitor

de 
nu dc- 

înaintea

produc- 
pentru 

de

anul marilor intrări în 
funcțiune. Intr-adevăr, 
în această perioadă la 
Galați au început să 
producă primul furnal 
de 1700 mc, fabrica de 
aglomerare, oțelăria cu 
convertizoare cu oxigen 
și laminorul Slebing 
de 1500 mm — reușin- 
du-se astfel, ca pornind 
de la minereu, să se 
realizeze aici întregul 
ciclu de fabricație a 
fontei, otelurilor și la
minatelor. Tot anul tre
cut au intrat în produc
ție laminorul Bluming 
de 1 300 mm dc la Hu
nedoara, laminorul de 
țevi de 6 țoii de la u- 
zina „Republica" din 
Capitală, Fabrica de e- 
lectrozi de sudură de 
la Buzău, trăgătoiia de 
bare de la Uzina „Oțe
lul Roșu" și altele.

Amintind toate aceste 
construcții importante, 
trebuie precizat însă 
că la unele obiective

noi s-a întîrziat pune
rea în funcțiune și nu 
aii fost realizați în ter
men parametrii proiec
tați, ceea ce a avut 
drept consecință neîn- 
deplinirea planului pe 
1968 la unele sortimen
te siderurgice impor
tante.

Deși volumul de in
vestiții ce urmează să 
fie realizat în 1969 în 
această ramură este cu 
7 la sulă mai mare de- 
clt anul trecut, cea mal 
mare parte a sporurilor 
de producție prevăzute 
pentru anul în curs se 
bazează însă pe secții 
șl capacități aflate în 
exploatare și mai puțin 
pe capacități noi 
urmează a intra 
funcțiune. Printre

Ieri, s-au desfășurat la Deva lucră
rile conferinței județene a femeilor. 
Peste 300 de delegate șl invitate din 
rîndurile femeilor — muncitoare, co
operatoare, medici, profesoare și în
vățătoare, inginere, tehnlclene și la
borante din întreprinderile, unitățile 
agricole, din instituțiile sanitare, în- 
vățămînt, cultură șl artă ale județu
lui — au participat la dezbaterea 
problemelor ce preocupă larga miș
care a femeilor de pe meleagurile 
hunedorene.

La lucrările conferinței au parti
cipat tovarășii Aurel Bulgărea și 
Ion Lungu, secretari ai Comitetului 
județean Hunedoara al P.G.R., mem
bri ai biroului comitetului județean 
de partid, conducători de întreprin
deri și instituții, ai organizațiilor de 
masă și obștești.

Delegatele au salutat prezența la 
conferință a tovarășei Marla Groza, 
vicepreședintă a Consiliului Național 
al Femeilor din Republica Socialistă 
România.

Conferința a 
desfășurată de 
siile de femei 
măsuri pentru participarea mai acti
vă a femeilor la înfăptuirea sarcini
lor încredințate de partid și a ales 
noul comitet județean.

Participanții la conferință au dez
bătut cu răspundere sarcinile ce re
vin comitetelor și comisiilor de fe
mei în educarea multilaterală a fe
meii, în creșterea și educarea copi
ilor etc.

Conferința a adoptat qn cuprin
zător plan de măsuri care conține 
obiective menite*" să contribuie la 
creșterea aportului femeilor la înfăp
tuirea sarcinilor oamenilor muncii 
din județul nostru în viața economi
că si social-culturală.

In cadrul lucrărilor conferinței ju
dețene a femeilor a luat ouvîntul 
tovarășul Aurel Bulgărea.

Vorbitorul a relevat munca plină 
de abnegație a femeilor, desfășurată 
alături de toți oamenii muncii pen
tru traducerea în viață a politicii 
partidului șl stalului nostru, pentru 
înfăptuirea programului elaborat de 
Congresul al lX-lea și Conferința 
Națională a partidului, muncă care

analizat
comitetele 
din județ, a stabilit

activilatea 
și comi-
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îndeplinirea 
de stat în

s-a concretizat în 
pășirea planului 
prinderile județului, în agricultură, 
în activitatea socială și culturală.

In încheierea lucrărilor conferin
ței organizației județene a femeilor 
a luat cuvîntul tovarășa Maria Groza. 
Vorbitoarea a dat prețioase indicații 
— în lumina măsurilor stabilite de 
plenara Consiliului Național al Fe
meilor din 1968 — pentru îmbună
tățirea activității comitetelor și co-

și de- 
între-

misiilor de femei din județ pentru 
creșterea și mal însemnată a rolului 
acestora în educarea femeilor, în re
zolvarea problemelor 
creșterea și educarea 
rații, a problemelor 
dărești.

ridicate de 
tinerei gene- 
edilitar-gospo-

★

a trimis Comitetului 
partidului, tovarășului

Conferința
Central al 
Nicolae Ceaușescu, o telegramă.

In prima sa ședință plenară, Comitetul a ales biroul Co
mitetului județean al femeilor.

Președintă — Borza Elena; vicepreședinte 
— Crețu Maria, Muntean Zina, Redl Profila, 
Jurca Parasehiva; secretară — Popa Nicoleta; 
membre — Mihăilescu Eliza, Ciornei Maria, 
Kerteș Firuța, Adam Rozalia, Adam Vasilica, 
Zaharia Zoe, Tileanu Doina.

încheierea lucrărilor Conferinței
Asociației Generale a Vînătorilor

și Pescarilor Sportivi
Sîmbălă la amiază au luat sfîrșit 

lucrările celei dc a doua conferințe 
a Asociației Generale a Vînătorilor 
și Pescarilor Sportivi din Republica 
Socialistă România, care s-au desfă
șurat în Capitală în zilele de 7 și 
8 februarie în Sala Teatrului U.G.S.R. 
La discuțiile pe marginea rapoartelor 
au luat cuvîntul un mare număr de 
delegați care au scos în evidență 
succesele obținute în ultimii ani în 
domeniul dezvoltării vânătoarei și 
pescuitului în țara noastră. In același 
timp ei au făcut propuneri menite 
să contribuie la sporirea efectivului 
de vînat și continuarea într-un ritm 
mal susținut a colonizării unor specii 
valoroase în toate terenurile care se 
pretează acestui scop. Din discuții a 
reeșlt, de asemenea, necesitatea unui 
sprijin mai susținut din partea uni
tăților agricole și silvice în asigura
rea hranei suplimentare a 
pe timp de iarnă.

In domeniul . pescuitului 
vorbitorii au relevat grija 
buie s-o acorde Jn viitor
lărgirii bazei materiale piscicole, mai 
ales în jurul marilor orașe, în ve
derea îmbunătățirii condițiilor pentru 
practicarea acestui sport îndrăgit, dc 
un număr tot mai mare de cetățeni.

In încheierea dezbaterii lucrărilor 
conferinței a luat cuvîntul tovarășul 
.Mihai Suder, ministrul economiei fo
restiere, care a subliniat Importanța 
pe care trebuie s-o acorde Consi-

liul A.G.V.P.S., planificării de pers
pectivă a activitSfil de vînătoare și. 
pescuit, precum și dezvoltării unor 
activități cu caracter economic spe
cifice acestui sector.

Delegații la conferință au aprobat 
in unanimitate noul Statut al aso
ciației. A fost adoptată apoi hotă
rârea celei de a doua conferințe a 
Asociației Generale a Vînătorilor șl 
Pescarilor Sportivi privind măsurile 
pentru dezvoltarea în viilor a vînă- 
toarei și pescuitului sportiv.

Conferința a ales noul consiliu al 
Asoaiației Generale a Vînătorilor șt 
Pescarilor Sportivi din Republica So
cialistă România.

★

vînatului

sportiv, 
care tre- 
asociatia

ce 
In 
o-

Mircea S. IONESCU

(Conti-nuare in pag. a 2-a)
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Președinte al Consiliului A.G.V.P.S. 
a fost ales tovarășul Tiță Florea, iav 
vicepreședinți tovarășii Gheorghe 
Pasat, Ion Ca zăcu și Paul Bughi.

In încheierea lucrărilor, intr-o at
mosferă de puternică însuflețire, de
legații la cea de a doua conferință a 
A.G.V.P.S. au adresat o telegramă 
Comitetului Central al Partidului Co
munist ‘ Român, personal tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, prin oare se an
gajează să contribuie la dezvoltarea 
și îmbogățirea faunei cinegetice șt 
piscicole, să creeze condiții ca vână
toarea și pescuitul sportiv să poală 
fi practicate de cit mai multi oameni 
ai muncii.

(Agerprea)
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La orizont returulPerne universale

rezolvă pro- 
la localitățile 
marilor orașe

,Re
de

nate din spumă de cauciuc. Ele Mnt 
acoperite cu o husă antiderapantă.

Foto: E. FRITSCH

o pi ama,

—•—

Baschetul la... înălțime

M O Z A C

arunca-
angaja-

se pun 
ritmice

Ea a fost 
le-a acor- 
aur la ca- 
dintre fin-

trofeu. $1 
deosebirea 
prof. Sila-

ȘTIINȚA * TEHNICA
încărcarea rapidă 

a trenurilor 
cu cărbune

Patru mine de cărbune din Yorks
hire și Derbyshire (Anglia) 
dotate cu instalații 
menite să accelereze 
nelui spre centralele 
cursul încărcării, un 
din 30—40 vagoane, 
cu o viteză de 1/2 milă pe oră de
desubtul buncărelor. In circa 30 min. 
taenul întreg poate fl încărcat cu 
pînă la 1 000 t. cărbune. Fiecare va
gon este cînlărit lără să se oprească 
sau decupleze, operațiunea în între-

vor II 
de încărcare, 
fluxul cărbu- 
electrice. In 

tren compus 
se deplasează

gime fiind reglată de un operator 
de la un panou de comandă.

Capacitatea buncărului instalații
lor esle de 2 000 t. La o altă insta
lație. la Goldthorpe ea esle de 3 000 
t. căibune. Datorită acestor instala
ții, vagoanele nu mai trebuie să fie 
compuse în mine și să aștepte um
plerea și manevrarea. In felul a- 
cesta se mărește numărul zilelor 
utile pe care un tren le poate face 
într-o perioadă dală.

Befi cu încredere 
apă de mare !

Un lac înfr-un 
recipient

UN ȚĂRAN dlntr-un sal din 
Inima munților a venii pentru 
prima oară la oraș șl a Înce
put sd cutreiere magazinele. 
La raionul unde se vindeau 
pijamale, el s-a 
ar mai puica li șl 
s-a întrebat el.

Aceasta esle

RECORDURI 
Șl RECORDURI

In Uniunea Sovietică s-a pus la 
punct o metodă pentru transforma
rea apei de mare Intr-o excelentă 
apă potabilă.

La ora actuală, pe numeroase va
poare funcționează instalații perfec
ționate de desalinizare. In noul tip 
de instalații, după desalinizarea apei 
se mai adaugă doze determinate din 
anumite soluții chimice. Instalația 
nu necesită un personal special și 
poate fi utilizată pe bordul oricărui 
tip de vas. Ea a fost încercată cu 
succes pe nave de cursă lungă.

Cincizeci de milioane litri (un a- 
devărat lac!) este capacitatea celei 
mai mari „cutii de conserve' din 
Uniunea Sovietică, studiată recent 
de specialiștii din Leningrad, 
cipicntul" ermetic este pe cale
instalare la uzina de aluminiu care 
se construiește lîngă Bratsk.

Este vorba de un cilindru cu înăl
țime de 40 metri și cu un diametru 
tot de 40 metri construit din beton 
precomprimat în care vor fi păstra
te uneori peste 50 000 de tone de 
materiale pulverulente. La Bratsk, 
el va servi la anlrepozitarca alumi
nei, materie primă necesară fabrică
rii aluminiului.

Pînă în prezent, au fost construite 
rezervoare de mare capacitate nu
mai din metal. S-a constatat însă 
că utilizarea betonului precompri
mat reduce de patru ori capacitatea 
de metal utilizată.

UMOR
lmbrâcânjlnte de noapte 
l-a explicat vlnzătoarea. Cum
părați ?

— O, nu, a 'răspuns țăranul, 
noaptea dorm, nu merg nică
ieri.

CRITICUL: Numii! vă rog, 
două din cele mai bune roma
ne ale acestui an.

SCRIITORUL: Îmi este greu 
să spun: vedeți, anul acesta 
am reușit să editez doar 
singur roman.

Sportul alb îsl găsește In aceste zile numeroși adopți.

Concurs pionieresc 
„Cine știe, cîștiqă"

Prima maro manifestare cultural- 
educaUvă organizată de Consiliul 
municipal Petroșani al Organizației 
pionierilor, in cadrul ciclului a< Hu
nilor pentru întirapinarea aniversă
rii a 20 de ani de la înființarea pri
melor detașamente do pionieri. va 
avea Jo< az/, la ora 9, In sa/d 
mare a Casei de cultură din Petro
șani. Este vorba de un concurs „Cine 
știe, clștlgă", intitulat „Prin lumea 
manualelor și a aptitudinilor". In 
care vor participa „echipaje'' do c ite 
6 pionieri (flecare cu denumirea Iul) 
de la țoale școlile generale pelro- 
șflncnc. Concurenlii vor trebui să 
treacă prin probe do verificare a 
cunoștințelor din domeniile chimiei, 
literaturii, Istoriei, vor fi supuși pro
belor practice de desen, perspicaci
tate și muzică..

Echipa ciștigăloarc >• >n< sulul
va beneficia de o excursie gratuită 
la București. „Echipajelor" clasate 
pe locurile II șl III li se vor de
cerna premii in material sportiv.

Toți participant!! la concurs pri
mesc premii în cărți.

in Editura politică
au aoărut :

S Mic dicționar filozofic 
400 pag. 16 lei

• Ideologia generației ro
mâne de la 1848 d»n 
Transilvania
336 pag. 9,75 lei

• Ritmul creșterii economi
ce de EMILIAN DOBRES- 
CU
400 pag. 10,50 lei

• La Jocurile Olimpice de la 
Stockholm (1912), Ia întrecerile de 
lupte au avut loc două inlilniri re
cord de durată. Astfel, lupta dintre 
suedezul Algren și finlandezul Boling 
a durat aproape 10 ore. 
Întreruptă de juriu care 
dat la amindoi medalii de 
tegoria mijlocie. Intilnirea
landezul Asikainen și rusul Klein a 
durat și mai mult, 10 ore și 15 minu
te, terminîndu-se cu victoria ultimu
lui. In urma acestor fapte, Federa
ția Internațională de Lupte a modifi
cat regulamentul, limitind durata în- 
lilnirilor de lupte.
• Recordul lumii Ia lungime e pe 

cale să fie doborît de săritorii cu 
patinele peste... butoaie ! Acest sport 
se practică în S.U.A., organizindu-se 
chiar campionate mondiale. Astfel, 
campionul Canadei a sărit 7,90 m 
peste 14 butoaie, iar campionul mon
dial Lebel din S.U.A. a sărit 8,70 m 
peste 15 butoaie.
• Frații gemeni Spence din insula 

Jamaica se bucură de faima celor 
mai buni gemeni din lume in sport. 
Amindoi au 1,75 m Înălțime, cintă- 
resc cite 68.80 kg, seamănă unul cu 
altul ca două picături de apă și a- 
mindoi concurează Ia 400 m plat. 
Singura deosebire dintre ei este că 
unul aleargă 400 m în 47,7 secunde, 
iar celălalt în 47,6 secunde, 
rezultate aproape... gemene.

• Intre anii 1867—1872, 
de fotbal Glasgow Rangers
un portar pe nume Grant care în 
tot acest timp (5 ani!) nu a primit 
nici un gol. Record, nu glumă !
• Jesse Owens, care nu mai e 

de mult tinăr, a bătut de curînd un 
nou și original record. Observind de 
Ia fereastră că cineva încearcă să-l 
lore bicicleta din curte, Owens s-a 
repezit afară să pună mina pe hoț. 
Acesta, prinzînd de veste, a rupt-o 
la fugă, distanțindu-se considerabil. 
Acest „handicap" nu l-a împiedicat 
pe celebrul atlet, care l-a ajuns pe 
hoț și l-a dat pe mina poliției. După 
aliția ani, Jesse Owens mai stabi
lește și azi... recorduri.

In Fran|a au fost puse la punct 
perne speciale care pot fi așezate 
pentru a forma după dorință tot fe
lul de mobile. Este vorba de fapt 
de două perne în formă de triunghi 
și una sau mai multe perne drepte. 
Dacă sînt așezate una la capătul ce
leilalte se obține un pat lung de 2,40 
m sau un divan înclinat. Dacă sînt 
așezate una peste cealaltă cu una 
din pernele drepte la spate, se ob
ține un fotoliu modern foarte con
fortabil. Pernele au fost confectio-

Automobil 
electronic

SOȚUL CĂTRE SOȚIE: 
teresant, de unde al aflat 
loale lucrurile despre care 
previi pe llica noastră ?

Deci $1

echipa 
a avut

Cu tehnica 
nu e de glumit!
Bărbatii din familia Velala din 

Madras aveau, în mod traditional, o 
meserie cam ciudată : stenografiau 
fugind.

Businessmenii din localitate, oa
meni deosebit de ocupați, dictau 
stînd în ricșa care-i transporta de 
la un birou la altul, în timp ce ste
nografii manevrau mîinile și picioa
rele cu o viteză și un sincronism 
inimaginabil. Remuneiarea lor se 
calcula după kilometrajul parcurs.

Dar iată că ricșa a fost înlocuită 
cu automobilul. Mai Încearcă acum 
să ții pas cu noul vehicul 1 Așa că 
bărbații din familia Velala s-au văzut 
nevoiți să devină stenografi obiș-

Societatea „American Motors and 
Gulton Industries* a pus la punct o 
mașină electronică cu trei locuri, 
denumită Amilron. Alimentată 
curentul furnizat de o baterie 
fluorură de nichel — litiu, ea va a- 
vea o autonomie de 250 km și o vi
teză medie de 80 km/h. Specialiștii 
consideră că Amilron 
blema deplasărilor de 
situate în apropierea 
spre centrul acestora.

0 aruncare record
Visits Robles din San Jos6, ca

pitala Republicii Costa Rica, a pri
mit din partea unui club sportiv local 
o invitație insistentă de a participa la 
întrecerile de atletism. Ea a primit 
Invitația după ce ziarul7de seară 
a anunțat că în timpul unei discuții 
pe care a avut-o cu soțul ei, Visita 
a aruncat în acesta rind pe rînd 
serviciul de masă, aspiratorul de 
praf și chiar televizorul. Distanța 
parcursă de televizor în zbor a de
pășit recordul national la aruncarea 
discului.

Doamna Robles a refuzat însă in
vitația. Potrivit spuselor ei, pentru 
un record are nevoie de un spor de 
energie fizică și psihică care nu pot 
fl produse, decit de înfățișarea soțu
lui ei beat. Or, Visita nu lntențio-

★
0 JUDECĂTORUL:
— Recunoști că ai dat 

palmă aGeslui om ?
Inculpatul:
— Nu, domnule Judecător I
Victima :
— Minte I
Inculpatul: '
— Taci sau mai primești 

Încă una I

nează să-și prezinte astfel soțul In 
fata a mii de spectatori.

Onoarea clubului 
este mai presus 

de orice
Ședinja dura de vreo trei ore și 

sfirșitul nu se întrevedea. Clubul 
celor cheli din comitatul Shropshire 
din Anglia discuta o problemă im
portantă : au membrii clubului drep
tul să poarte perucă sau nu ? După 
discuții aprinse, s-a adoptat o hotă- 
rîre unanimă: nici un membru al 
clubului nu are voie să poarte pe
rucă. Niciodată I Motivul ? In caz 
contrar, existența clubului și-ar pier
de orice sens...

(Urmare din pag. 1)
M. CODREANU

(monoverb : 3—9)
Sandor HAIDU

JOCURI DISTRACTIVE
In dilemă La patiserie

(criptografie : 2,3,2,3)

Sportivă

S. TONI

|criptografie : 2,10,6.9,6)
Nehi OPRIȘ

Dezlegările jocurilor
DIN NR. 5 988

(triverb : 8,2.6)
Adrian CONDOR

stațiunile balneo-climaterice 
din munții Elveției, în acest sezon 
de schi sînt la -modă pansamentele 
ghipsate. Nu pentru că numărul 
mîinilor și picioarelor luxate ar fi 
mai mare decit de obicei ci pui și 
simplu din motiv- de reputație. Acel 
care nu știe (sau se teme) să se 
avînte cu schiurile pe versantele 
munților își cumpără .un pansament 
ghipsat pentru un picior (sau o mi
nă) sănătos, după care poate să facă 
liniștit băi de soare pe terasa hote
lului înconjurat de entuziasmul neo- 
fililoi.

Nu e ușor să devii un adevărat 
veteran al acestui sport de iarnă I...

Adunare

PODOABE (triverb) : Inel cu rubine; IMPERFECȚIUNI 
(triverb): Are o lacună; PROVERBIALA (criptografie) : A 
da în capcane.

NOTA REDACȚIEI : Dezlegările jocurilor de 
azi vor fi publicate în numărul de duminica vi
itoare al ziarului nostru.

Neavind nimic comun cu zăpada 
sau cu terenul de afară, baschetul 
și-a chemat „gigantii" săi la lucru 
in sală, acolo unde iarna capricioa
să nu are abonament de liberă intra
re. Intr-adevăr e o plăcere să pri
vești la acești „uriași" cum se pre
gătesc cu o poftă pe care iu, care 
nu faci sport, nu o simți nici la ma
să. Un arc de oțel se strînge con- 
trolind mingea pînă la podea, pen
tru ca în clipa următoare să se în
tindă tocmai sus la coș. iar mingea, 
pe care nici n-ai avut timp s-o ob
servi, alunecă ascultătoare printre fi
re în jos. A pus-o el cu mina lui și 
ce pune omul cu mina lui e bun pus.

Acesta este „înălțimea sa basche
tul", sportul mobilității, preciziei, co
ordonării și echilibrului psihic. îmi 
place acest sport. Sînt hotărît acum. 
Mă fac... A ti ghicit ? Baschetbalist ? 
A, nu, cere înălțime. Mă (ac croni- 

-car de baschet. Deci intrind în exer
cițiul funcțiunii, vă relatez:

Sala de sport a Institutului de mi
ne. 18 jucători încep antrenamentul 
de pregătire sub îndrumarea antreno
rului lor, prof. Szilagyi Teodor. Ace
iași care in turul campionatului ca
tegoriei B au luptat pînă la ultima 
picătură de energie, ne-au răsfățat 
cu adevărate spectacole baschetbalis- 
tice, demonslrînd frumusețea acestui 
sport.

Dar, iată că antrenamentul a în
ceput. Antrenorul anunță lecția care 
va cuprinde următoarele puncte: 
pasă, primire, pivotare, dribling, a- 
runcare la coș,- pasă, primire, blocaj,

dribling pe partea blocată, ieșire din 
blocaj ; pasă în doi din alergare, pa
să la colt, primirea mingii, 
rea la coș; exerciții pentru 
rea pivoților.

Și lucrul începe. 18 trupuri 
în mișcare. Nu sînt mișcări
executate după notele omise de vreun 
instrument muzical. Sînt mișcări spe
cifice încălzirii, adaptării organismu
lui la eforturile ce vor urma, sînt 
exerciții de alergare, sărituri, după 
care vor urma pase de pe loc și din 
alergare, aruncări la coș de pe loc. din 
mișcare, din dribling. Minutele pro
gramate pentru încălzire au trecut, 
începe jocul la două coșuri pentru 
fixaîea cunoștințelor din lecția de 
zi. Sosind in acest moment la sală 
și neștiind despre ce este vorba, ai 
impresia că cele două echipe luptă

pentru cîșligarea vreunui 
poale că este adevărat cu 
că trofeul pus în joc de 
ghy este ridicarea continuă a măies
triei sportive a fiecărui jucător la ni
velul baschetului de azi.

— Gata băieți — se aude vocea 
antrenorului. Pentru astăzi ajunge. 
Sînt mulțumit cum ați lucrat. Deo
camdată două antrenamente pe săp- 
tămînă sînt suficiente. După sesiunea 
de examene...

Si noi sintem mulțumiți, și nu ui
tați, băieți, că așteptăm in primăvara 
aceasta lucruri mari de la voi. care 
să fie intr-adevăr la înălțimea voas
tră și a sportului pe care-1 practicați. 
Pînă la 1 martie aveli destp] timp de 
pregătire.

Vasile ZARCLLEA 
I.M.P.

Vânzări în valoare 
de 1137 000 Iei

La magazinul de mobilă nr. 81 din 
Petroșani e zilnic o mare afluență 
de cumpărători. De la începutul a- 
nului și pînă în prezent la magazi
nul nr. 81 mobilă din Petroșani s-au 
făcut vinzări în valoare de 1 137 000 
lei.

Șoferul Rădoi Dumitru, care lu
crează la D.R.T.A. a cumpărat o 
cameră combinată tip Ilva cu 5310 
lei și o canapea cu 2524 lei execu
tată la 1.IX. Petroșani, iar munci-

torul Domokoș Ferencz de la 
U.R.U.M.P. și-a cumpărat o cameră 
combinată tip Satu Mare cu 8223 lei.

Vinzările de mobilă reprezintă 
pînă în prezent valoarea a 30 gar
nituri camere combinate, 100 bucăți 
canapele, 60 bucăți fotolii, 10 biblio
teci, numeroase bucătării, scaune, 
mese și alte obiecte ce vor împo
dobi și vor asigura confortul '-'nar- 
tamentelor noastre.

R. BÂLȘAN

—e—

De la Ministerul
învățământului

Cărți noi 
la biblioteca 
din Lupeni

Ministerul învătămîntului aduce la cunoștință celor inte
resați că între 15'și 30 martie 1969 va avea loc admiterea 
la doctorat pentru anul 
se Iac între 20 februarie 
învătămînt superior și la 
ale Academiei Republicii 
anexa 1 a Hotăririi Consiliului de Miniștri nr. 2 910/1967 pu
blicată in Buletinul oficial partea I. nr. 101 din 1 decembrie 
1967. Pentru orice informații privind condițiile de admitere, 
specialitățile la care se organizează, disciplina de admitere 
la fiecare specialitate, tematica disciplinei, data tinerii exa
menului sau colocviului, persoanele interesate se pot adresa 
la secretariatele instituțiilor respective.

universitar 1968—1969. înscrierile 
și 5 martie 1969, la instituțiile de 
institutele și centrele de cercetare 
Socialiste România, prevăzute în

rafturile bibliotecii clubului 
au poposit

Peste granița celor 5 milioane tone
de oțel produse anual

biectivele ce vor intra 
în 1969 în producție, 
se numără furnalul nr.
' de 1 700 mc de la 
Galati, convertizorul. 
nr. 3 al oțelăiiei gă- 
lătene, care, împreună 
cu primele două con- 
vertizoare aflate în pro
ducție vor forma un 
bloc complet cu o ca
pacitate de 2,5 milioa
ne tone otel pe an. La 
Hunedoara vor începe 
de asemenea, să pro
ducă, doua cuptoaie
electrice de 50 tone 
care vor pune bazele 
unei noi otelării profi
late pe fabricarea ote
lurilor aliate și un la
minor de sirmă. Se va 
inchc-ia și etapa a doua- 
de dezvoltare a trăgă- 
!oric-i de otel tare și

fabrica de cabluri de 
tracțiune Ia uzina „In
dustria Sihnii" din Cim- 
pia Turzii. Prevederile 
planului de investiții 
pe anul în curs, în a- 
ceastă importantă ra
mură a economiei 
noastre naționale cre
ează totodată premisele 
necesare pentru a se 
asigura un ritm sus
ținut la o serie de lu
ci ări în continuare, 
cum sînt : laminorul de 
benzi la cald și cel de 
benzi la rece de la 
Galati, extinderea unor 
capacități de produc
ție de la Hunedoara, 
și respectarea întocmai 
a termenelor de pune
re in funcțiune, in anii 
următori.

Paralel cu măsurile 
pentru creșterea pro
ducției, preocupările

siderurgiștilor sînt în
dreptate în continuare 
spre îmbunătățirea ca
lității produselor. Se 
prevede astfel crește
rea într-un ritm mai 
accelerat a producției 
de oteluri aliate, al căror 
volum va spori în a- 
cest an cu 43 la sută 
fată de anul trecut, 
precum și diversifica
rea continuă și îmbu
nătățirea calității pro
duselor. în ce privește 
producția de laminate 
planul tehnic al acestei 
ramuri prevede lealiza- 
rea unor laminate la 
lungimi fixe și toleran
te restrinse, corespun
zător cerințelor acu
te ale construcției de 
mașini. în felul acesta, 
eficienta economică a 
siderurgiei, rentabilita
tea ei, va crește contl-

nuu. Prin plan se pre
vede ca în acest an 
cheltuielile la 1 000 lei 
productie-marfă să sca
dă cu 10 lei fată de 
1968, iar volumul bene
ficiilor să sporească pe 
întreaga ramură cu 
peste 500 milioane lei.

...Sînt sarcini mari, 
dar ’ pe deplin realiza
bile. Succesele obținu
te incă din prima lună 
a anului în acest sec
tor, ca și elanul cu 
care colectivele uzine
lor și combinatelor me
talurgice răspund che
mării la întreceie lan
sate pe Iară sini o ga
ranție că prevederile 
acestui penultim an al 
cincinalului, an hotărî- 
lor pentru întreaga 
noastră economie națio
nală, vor fi îndeplinite 
cu succes,

In 
sindicatelor din Lupeni 
noi cărți de literatură, știință și teh
nică. Iubitorii de poezie vor putea 
face cunoștință cu ultima ediție a 
volumului de versuri ..Scrieri alese" 
de Arthur Rimbaud, precum și cu 
noul volum de versuri al lui N Tău- 
tu, „Vox Maris". Tot din domeniul 
literaturii beletristice, menționăm 
„Insul", lucrare a prozatorului Iu
lian Neacșu, „Pagini de tinerele' de 
N. Iorga, „Ochii doctorului King' 
de Al. Dincă etc. In domeniul teh- 

imbogălit cu lu- 
in

nic, biblioteca s-a 
crările „Electrificarea minelor 
subteran", „Tehnica lucrărilor de la
borator", „Cartea electricianului • de 
exploatare din întreprinderile in
dustriale" și altele. Printre lucrările 
din editura politică, care ai îmbo
gățit recen! biblioteca clubul» se 
numără: ..Stat, democrație, legalita
te", „Unitatea socialistă a poporului 
român".

G1F DEAC ION- • —
Un 
de
a

nou sistem 
exploatare 
cărbunelui

Un grup de specialiști de la în
treprinderea minieră din Comănești 
a elaborat un nou sistem de ex
ploatare a cărbunelui, care constă 
în exploatarea simultană a două și 
trei straturi, prin crearea unui sin
gur front de lucru la operațiunile de 
pregătire. Datorită noului procedeu, 
la minele Vermești șl Leorda au fost 
r< duse lucrările do pregătire cu peste 
50 la sută și. ca atare, au scăzut 
simlitor cheltuielile de producție. In 
același timp, cantitatea de cărbune 
extras a crescut intr-o lună cu peste 
50 de tono. țAgerpres)
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localitate iară importantă, oare nici 
n-a fost trecută pe harta țării. Paro- 
șeniul e cunoscut ezi ca un puter
nic cernim energetic al țării. A a- 
pămt «ici e modernă uzină termo
electrică. s-a deschis © exploatare 
minieră în plină dezvoltare, au fost 
construite cartiere noi — întemeieri 
care au schimbat Tadicel destinul 
acestei vechi locaUtăti, constituind o 
expresie grăitoare, o materializare 
s-ie a politicii de Industrializare so
cialistă a țării promovată cu consec
ventă de către partidul comuniștilor.

Profesorul loan Grițunlc a Înfăți
șai în cuvinte emoționante transfor
mările profunde care au schimbat nu 
doar Înfățișarea localității Paroșeni 
că si destinul locuitorilor ei. Uzina 
termoelectrică, mina deschisă în ul- 
tâmil doi ani au oferit pentru fiii 
oierilor posibilitatea de a se specia
liza în ramurile cele mai moderne 
ale Industriei, de a-și găsi noi rosturi 
în viată, pe măsura progresului în
tregii noastre vieți social-economice. 
O dată cu construcțiile industriale, 
Paroșeniul s-a dezvoltat și sub raport 
urbanistic. O dată cu noul cartier 
ai energeticienilor. a fost construită 
aici șl o modernă unitate de învă
ță mint care asigură condiții optime 
educării și instruirii fiilor energeti- 
cienilor. Dar. în ultimii ani. a spus 
x crb-torul. școala a devenit supraso
licitată, ea cuprinde în prezent 16 
săli de clasă și o grădiniță. Avînd 
în vedere perspectivele de viitor, 
vorbitorul a propus ca în cartier să 
fie construit un nou local penlru gră
diniță precum și o sală de sport.

Mulțumind grijii partidului pentru 
cxMi^‘‘,i:le minunate de muncă și af.r- 
mare create tinerei generații, tînarul 
energetidan Iosif Smignleț s-a refe
rii in cuvîntul său la dezvoltarea 
urbanistică și a rețelei comerciale 
din localitate. Vorbitorul a piopus 
apoi organelor locate să acorde mai 
multă atenlie dezvoltării bazei spor
tive, amenajării unui teren de fotbal 
etc. Mai multi cetățeni. înrie care 
to-.. Petru Vlaicu, Ilie Doman, Anton 
Groîu, Constanța Dijmărescu au fă
cut propuneri penlru îmbunătățirea 
deservirii locuitorilor din nou’, car
tier Sohodol de către sectoarele 
l.G.L. și I.G.C. îndeosebi în ceea ce 
privește întreținerea fondului locativ, 
repararea imobilelor și înfrumuseța
rea incintelor dintre blocuri. Cetățe
nii au vorbit despre necesitatea ame-

i

najării drumurilor de acces spre școa
lă și dispensar, lucrare Începută dar 
abandonată anul trecut, a unui parc 
precum și unui teren de joacă pen
tru copii. Unii vorbitori s-au rele
nt la nemulțumirile locuitorilor In 
legătură cu distribuirea buteliilor de 
BTagaz și au cerut ca depozitul Com- 
petrol »ă fixeze un program precis 
pentru distribuirea acestora spre a 
nu pune cetățenii din cartier în si
tuația de a sta ore-ntregi în stradă 
așteptind mașina cu butelii. Energe- 
ticianul Viorel Popa a arătat că cetă
țenii din Paroșeni nu pot cumpăra 
ziare și alte publicații din lipsa unui 
chioșc de difuzare a presei, propu- 
nînd deschiderea unui asemenea 
chioșc și în cartierul Sohodol.

Pentru o mai bună deservire a 
locuitorilor de către transportul în 
comun, tov. Petru Vlaicu a cerut ca 
autobuzele locale să aibă două sta
ții de oprire in Paroșeni. Cetățenii 
Matei Cumaus și Emil Beldeanu au 
făcut propuneri cu privire la îmbu
nătățirea calității plinii și a ilumina
tului public în cartier. In cuvîntul 
său, săteanul Nicolae Purice a arătat 
greutățile ce le înlimpină crescătorii 
de animale din cauza terenului in
suficient pentru pășunat, neajuns ca
re stînjeneste creșterea numărului de 
animale.

Intilnirea tovarășului ing. Vasile 
Ciripeai cu alegătorii din Paroșeni 
a avut un puternic caracter de lucru. 
Alegătorii s-au angajat să muncească 
neobosit penlru înfăptuirea sarcini
lor cetățenești, să sprijine consiliile 
populare în rezolvarea treburilor ob- 
ștești-gospodăreșli.

In încheierea discuțiilor purtate 
de cetățeni tovarășul Vasile Ciri
peai a subliniat bogatul bilanț de 
înfăptuiri cu care întimpină oamenii 
muncii din patria noastră, uniți în 
Frontul Unității Socialiste, alegerile 
de la 2 martie. Vorbitorul a relevat 
succesele de importantă istorică ob
ținute de poporul român sub condu
cerea înțeleaptă a partidului. îa con
strucția vieții noi, perspectivele lu
minoase ce se deschid în dezvoltarea 
continuă a județului și municipiului 
nostru și s-a referit la sarcinile mi
nerilor și energetreienilor in desă
vârșirea construcției socialiste. In în
cheiere, tovarășul Vasile Ciriperu a 
asigurat alegătorii din circumscripție 
de sprijinul său în rezolvarea în co
mun a obiectivelor de interes obștesc 
prevăzute a se înfăptui în viitor.

La sfat, fin incinta

minei renăscute
(Urmare din pag. 1)

tanti ai organelor locale de partid, 
de stat și obștești. Au venit cu toții 
ca să se sfătuiască asupra a ceea 
ce va trebui să se facă, prin con- 
tribulia cetățenilor, cu sprijinul de
putatului, pentru bunul mers al tre
burilor gospodărești, sociale, dc pro
ducție.

Adunarea a lost deschisă de to
varășul Clement Negrul, membru al 
Biroului Executiv al Consiliului mu
nicipal al Frontului Unității Socia
liste. secretar al Comitetului munici
pal de partid. Au luat apoi cuvîntul 
alegătorii care, după ce s-au referit 
ia realizările înfăptuite în anii din 
urmă în orașul Petrila, au făcut nu
meroase propuneri menite să ducă 
la îmbunătățirea activității edilitar- 
gospodărești a localității.

— După cite știu, s-au făcut stu
dii privind lermoflcarea Văii Jiului, 
a spus economistul Eugen Șerbănes- 
cu. Am dori ca rezolvarea acestei 
probleme să se afle în atenția can
didatului nostru.

Tovarășa Maria Mercioiu, funcțio
nară. a propus să fie începute lu
crări de regularizare a Jiului și în 
orașul Petrila, să se revină asupra 
hotărîrii dc a se desființa punctul 
sanitar din Cimpa deoarece aici vin 
la tratament lucrători de la secto
rul I al minei, forestieri, cetățeni 
din sat.

Repararea drumului care leagă Lo- 
nca de Jiet, Introducerea apei pota
bile în Cimpa și asfaltarea șoselei 
care străbate această localitate au 
fost sugestii prezentate de economis
tul Constantin Guran. Inginerul șef 
al minei Lonea, tov. loan Bălănes- 
cu. arăta că ar fi bine să se studie
ze posibilitatea prelungirii traseului

autobuzelor Aeroport — Petrila plnfi 
la mina Lonea. evitîndu-se in acest 
fel întîrzieri de la lucru ale salarin- 
lilor exploatării.

— Pentru ca tineretul să-șl poală 
petrece In mod plăcut timpul liber 
cred că există posibilități să se a- 
menajeze. la ștrandul din Petrila, 
o bază de agrement — asemănătoa
re celei de la Lupeni, a propus mais
trul mecanic Solomon Șorecău. Mun
ci torul Teodor Culda a propus ca în
treprinderea de gospodărire locativă 
și întreprinderea de gospodărie co
munală, din Petroșahi, respectiv sec
toarele acestora din orașe șă se uni
fice.

Secretarul comitetului de partid al 
minei Lonea, tov. Andrei Colda,
răta că ar fi necesar ca la această 
exploatare să fie repartizat un me
dic deoarece, în prezent, salariațil 
unității sînt nevoitl să se deplaseze 
pentru consultații tocmai la Petrila.

Luînd apoi cuvîntul, tovarășul 
Ioan Bodenlosz a subliniat că ziua de 
2 martie este un eveniment de o 
deosebită însemnătate în viata po
porului nostru, eveniment întimpinat 
cu noi izbînzl în toate domeniile de 
activitate. In continuare, vorbitorul 
s-a referit la înnoirile petrecute pe 
meleagurile Văii Jiului, în 
Petrila. în anii care au trecut 
eliberare. In încheiere, tov.
Bodenlosz s-a angajat în fața parli- 
oipanților la aduna/e că nu-și va 
precupeți forțele pentru a fî la înăl
țimea încrederii ce l s-a acordat, de 
a candida pentru cel mai înalt for 
al țării, de 
cetățenii din 
făptuirea de 
rești, sociale

a-

orașul 
de la 
loan

a participa, alături de 
circumscripția sa, la în
noi realizări gospodă- 
și edilitare.

I

Preocupați încontinuu de 
creșterea eficienței economi
ce a producției și valorifica
rea deplina a resurselor in
terne, un colectiv de ingineri 
și tehnicieni de la Fabrica 
do fire și fibre artificiale 
„Viscoza" Lupeni, lucrează 
in prezent la elaborarea și 
omologarea documentației 
necesare fabricării unui nou 
sortiment : bureți din visea
ză. Produsul va fi destinat 
consumului public. După o- 
mologare, acest produs 
va intra in fabricație de se
rie și va fi oferit unităților 
comerciale din întreaga 
țară.

i

Poșta redacției
BORDEI GHEORGHE, Școala de 

maiștri Petroșanii Materialul trimis 
de dv., intitulat „Noi piese la dosa
rul OZN" este bine scris, cuprinde 
elemente de foileton. Nu cuprinde, 
în schimb, nimic concret și astfel 
nu nimerește Ia tlntB. Reveniți 
altceva.

cu

NELEGA IOAN, elev Lupeni : 
părere de rău, dar debutul tău 
ziarul nostru nu poate fi... publicat. 
Ne înștiințezi că ai scris materialul 
sub aspectul unui foileton sau 
unei schite (este mare deosebire 
tre aceste două genuri l) și 
redă aspecte absolut reale, 
toată bunăvoința noastră (pentru
materialul nu-i nici schiță, nici foi
leton], nu-ți putem satisface dorința. 
Dar pentru că ești la început de 
drum în ale scrisului, cum singur 
afirmi, 1(1 dăm un sfat: perseverea
ză.

Cu 
In

al 
în
că 

Cu 
că

CREȚU VAS1LE, Vulcan: Sigur că 
da. Puteți deveni corespondent -al 
ziarului nostru. Ce condiții sînt ne
cesare unui corespondent ? Să scrie. 
Despre ce ? Despre problemele de 
la locul său de muncă, despre viața 
culturală a localității, despre tot 
felul dc aspecte din diferite dome
nii de activitate din orașul unde 
locuiește. Așadar, așteptăm vești de 
la dv., concrete, clare, precise.

Ln aceste zile, 
biblioteca Casei de 
cultură a sindicate
lor din Petroșani 
cunoaște din plin 
atmosfera 
animație, 
gătoare alegerilor 
— consultarea zia
relor șl revistelor 
e azi un fapt diurn.

de mare 
premer-

9

cei vizați lusrm
Imediat ce timpul 

va permite

scrie 
Ioan

loca-

Blocul din str. T. Vladimirescu nr. 
86, din Lupeni a fost dat în folosință 
doar de 5 ani. Cu toate acestea în 
mai multe apartamente» se produc 
serioaro inHUrațll de apă cînd se 
topesc zăpezile sau clnd plouă. Cau
za, sistemul defectuos al tuburilor de 
scurgere.

Sectorul l.G.L. Lupeni cunoaște si
tuația. In anul trecut s-au șl execu
tat unele reparații, fără însă ca ele 
să aibă vreun efect practic, ne 
corespondentul nostru Andrei 
din Lupeni.

Întreprinderea de gospodărie
tivă Petroșani, căreia i-am adus la 
cunoștință cele de mai sus, ne comu
nică că sesizarea este justă șl că 
urmează să se execute Tepararea te
rasei șl a burlanelor de scurgere 
ale blocurilor G 1 șl 2, lucrare care 
este prevăzută în planul de repara
ții curente nl sectorului Lupeni pe 
anul 1969.

Avind In vedere urgenta lucrări
lor conducerea l.G.L. a dispus ca 
ele să fie executate Imediat ce tim
pul permite, iar dacă va fi posibil 
chiar în trimestrul I al anului în 
curs.

LUNI 10 FEBRUARIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Expresul colonelului
van Ryan,- Republica: Valea,- 
PETRILA: O fală ciudată ,- 
LONEA — Minerul: Muzican
tul ,- ANINOASA: Zosia: PA
ROȘENI: Obsesia,- VULCAN: 
Taffy și vînătorul; LUPENI — 
Muncitoresc: Un dolar găurit; 
Guttural: Intllnire în munți; 
URîCANI: Căderea Imperiului 
roman seria I—II.

C. PASCU și 
M. MUNTEANU :

S-au luat măsuri
Un grup de muncitori au sesizat 

redacția că, datorită lipsei de preo
cupare din partea operatoarei, acti
vitatea cinematografului de la clubul 
forestier Buta nu se ridică la nive
lul cerințelor. Proiecția filmelor nu se 
face cu regularitate în zilele și la 
orele prevăzute in program. Sini ca
zuri cînd operatoarea pleacă Ifirind 
cinematograful in seama solului, 
complot dezinteresat de buna desfă
șurare n proiecțiilor alîl de mult aș
teptate de către muncitorii din Bula.

Sesizarea a fost trimisă pentru cer
cetare întreprinderii cinematografice 
Inter județene Deva, care în răspun
sul său ne arată că cele scrise de 
către muncitorii forestieri din Bula 
sînt adevărate. Intr-adevăr, solul o- 
peratoarei a avut o atitudine necu
viincioasă fată de spectatori.

„Fată de această situație am luni 
măsuri cn pentru muncitorii lores- 
tleri de la Buta să se organizeze 
cel puțin un spectacol cinematogra
fic pe săplămlnă, Iar soțului opera
toarei — Roth loan — i s-a interzis 
de a se mai ocupa de proiectarea 
filmelor".

D. I.

VREME!
Ieri, temperatura ia Petroșani 

a oscilat intre minus 7 grade 
șl minus 3 grade, iar la Paring 
între minus 9 grade și minus 
3 grade. Grosimea stratului de 
zăpadă la Paring s-a menținut 
la 70 cm, iar la Petroșani a 
scăzut la 41 cm.

PENTRU URMĂTOARELE 24 
DE ORE: Timpul se menține 
frumos, cu cer mai mult senin. 
Vint potrivit din sectorul su
dic. Temperatura se menține 
scăzută.

în Valea Jiuluia

Colectivul minei
Petrila cheamă 

te întrecere 
toate colectivele 

exoloetărilor 
miniere din județul 

Hunedoara

I

(Urmare din pag. 1)
<

Sezonul turistic de iarnă este în 
toi. Cabanele sînt 
mult

drumeluor, 
Jiului s-au 

Concomi- 
in ceea ce 

de

AVEM Șl OBLIGAȚII
Pe feme P. €. I

materiale și vagonete geale, reme
dierea deficiențelor rețelei de aer 
comprimat. îmbunătățirea asistenței 
tehnice a locurilor de muncă.

In încheierea adunării a luat cuvîn
tul tovarășul Titus Piinișoară.

Pentru anul 1969 stau sarcini im
portante în fata minei Petrila — a 
spus vorbitorul. Aportul loc m--’ bo- 
tărîtor al tehnicii noi, creșterea ca
pacităților de producție, experiența 
acumulată de-a lungul anHor. hăr
nicia si priceperea colectivului, con
stituie garanția sigură că sarcinile 
de plan, angajamentele vor îi reali
zate. Lansarea chemării la întrecere 
către toate exploatările miniere din 
județul Hunedoara înseamnă un nou 
imbold în muncă pentru acest co
lectiv.

Conducerea minei, îndrumată in- 
d aproape de organizația de partid, 

trebui să acorde însă o atenție
di o <*h’tă punerii in valoare a tutu
ror rezervelor interne, organizării 
cit mai bune a fiecărui loc de muncă, 
Întăririi disciplinefolosirii eficiente 
a muncitorilor, uti’ rii rat rnate a 
timpului de lucru, aprovizionării rit
mice ce materialele i,'ce«;-»re bunei 
dosfășura-i a procesului d-- produc
ție. Creșterea eficienței întregii acti
vități impune reducerea consumuri
lor specifice, precum și îmbunătăți
rea calității cărbunelui extras — toa
te acestea in condițiile respectării 
cu maxim de răspundere a norme
lor de tehnica securității. Anul 1969 
e anul decisiv pentru acest cincinal i 
în marea întrecere pentru realiza
rea sarcinilor lui. minei Petrila li 
do~:~i un rod cît ir / bogat '.

frecventate mai 
ca oricind de iubitorii naturii 
sportului alb.

In vederea găzduirii
cabanele din Valea 

făcut pregătiri din timp, 
tent cu măsurile luate 
privește asigurarea condițiilor 
cazare și masă, cum a fost și firesc,
s-au luat măsuri și pe linia preveni
rii și stingerii incendiilor. Exemple 
pozitive în acest sens le constituie 
cabanele Rusu, Cîmpu lui Ncag si 
altele unde au fost pregătite din 
timp stingătoarele manuale cu spu
mă chimică pentru incendiu, a fost 
instruit personalul de serviciu pri
vind regulile de prevenire a incen
diilor. mînuirea materialelor de stin
gere. Nu la fel se poate vorbi însă 
și de alte cabane unde dăinuie 
diferite nereguli pe linie oe P.C.I., 
nereguli ce constituie un pericol 
permanent de incendiu. Iată cîteva 
exemple: Coșurile de evacuare a 
fumului nu sînt izolate în mod co
respunzător peste tot iar unele chiar 
sint defecte la trecerea prin plan- 
șeul și acoperișul cabanelor.

inslalatia electrică pentru ilumi
nat prezintă multe deficiente (con
ductoare neizolate, întrerupătoare 
dctccle, doze de derivație fără ca
pace ele.) de la care în orice mo
ment s-ar putea produce incendii. 

Asemenea nereguli au fost cons
tatate la cabanele Lunca Florii, 
Voievodu, SlsaxA. și altele. Mențio
năm că din cauza unor asemenea 
anomalii în respectarea normelor 
P.C.I., în anii trecuți s-au produs mai 
multe incendii făcînd să ard-1 pină 
în temelii vechea cabană turistică 
Paring, cabane forestiere și altele.

Pentru a asigura securitaîe-i ca
banelor turistice împotriva Incendii
lor este necesar să se aibă neslăbit 
în centrul atenției următoarele măsuri:

1. Să se verifice în permanentă 
starea coșurilor pentru evacuarea 
fumului, îndeosebi pe porțiunea 'lin

poduri. Trebuie reținut că tencuiala 
afumată constituie un indiciu 
s-au produs fisuri în coșuri.

2. Pentru aprinderea focului 
sobe să „nu se folosească lichide 
flamabile: benzină, petrol etc.

3. In fata fiecărei sobe să 
montate table metalice penlru a feri 
dușumeaua de incendiere în cazul 
căderii jarului din sobe.

4. Sobele nu trebuie supraîncăr
cate cu lemne iar lemnele să nu fie 
mai lungi decît focarul.

5. Cenușa din sobe să fie depozi
tată într-o groapă special amenajată 
cit mai departe de construcția ca
banei și a anexelor sale.

6. Pentru stingerea incendiilor, 
flecare cabană să fie asigurată cu 
rezervă de apă care să fie proteja
tă împotriva înghețului, iar stiogă- 
toareie manuale cu spumă chimică

că

în 
in-

fie

din dotarea cabanelor să fie verifi
cate periodic pentru a fi întotdeau
na în stare de funcționare.

Cu apărarea de incendiu a aces
tor importante obiective turistice, 
obligații de răspundere revin și 
riștilor care trebuie să respecte 
asemenea unele reguli:

— Este interzisă folosirea In 
merele dc cazare a diferitelor • 
rate improvizate cum sînt spirtiere, 
reșouri, mașini de călcat ; nu este 
permisă folosirea de lichide infla
mabile (benzină, neofalină) pentru 
curățirea hainelor și a altor obiecte 
în camerele de cazare sau uscarea 
îmbrăcămintei pe radiatoare, sobe 
încălzite, tablouri electrice,- fumătorii 
să nu arunce la înlîmplare resturi 
de țigări și chibrite aprinse ci doar 
în scrumiere.

Să respectăm aceste reguli în In
teresul nostru, al tuturor.

tu- 
de

ca- 
npa-

Piui. maj. Ioan MITREA 
ajutor inspector P.G.I.

înconjurată de o nedreaptă tăcere, 
lucrarea „Teatrul în Valea Jiului" a- 
parținlnd tinerilor profesori C. Pascu 
(secretar literar al teatrului) și M. 
Munteanu (referent literar) continuă 
la două luni de la ieșirea de sub ti
par să iămînă necunoscută publicu
lui, nedifuzmdu-se prin librării din 
motive necunoscute nouă.

Apărută cu prilejul împlinirii a 
două decenii de la înființarea Tea
trului de stat „Valea Jiului" din Pe
troșani, „schița monogralică", cum 
dintr-un nejustificat exces de modes
tie și-o consideră autorii, este nn 
remarcabil capitol de istorie a miș
cării teatrale, izvorînd nu din mărun
tele Interese personale ale autorilor, 
cl din dorința de a oferi o Imagine 
limpede și cuprinzătoare a activită
ții teatrale desfășurate în Valea Jiu
lui de la începutul secolului nostru 
și pină astăzi.

intre putinele monografii de acest 
gen la noi. „Teatrul în Valea Jiului" 
se distinge printr-o laborioasă docu
mentație, rod al unei migăloase cer
cetări de arhivă. Conduși de spiritul 
adevărului, autorii fac ample investi
gații fără a Interveni în fapte. Intr-o 
„Fxplicație" autorii îșl justifică me
toda de lucru, criteriile și motivele 
cwfe i-au determinat să adopte aceas
tă tratare, lăsind faptele să vorbeas
că neîncărcindu-și expunerea ~cu 
inutile considerații teoretice, spiritul

critic, punctul propriu de vedere 
ru lipsind autorilor.

Lăsind să grăiască documentele, 
autorii își manifestă atitudinea criti
că în chiar selecția constatărilor fă
cute de diverși observatori ai feno
menului artistic teatral.

Cele aproape trei sute de pagini, 
numeroase fotografii și facsimile com
pun o vastă monografie închinată 
teatrului din Valea Jiului, cu bogate 
refejdri la preocupările teatrale ale 
unor instituții culturale, cu comen
tarii asupra unor fapte semnificative 
din evoluția manifestărilor de teatru 
și caracterizarea analitică exclusivă 
a vie Iii teatrului de la înființarea sa 
— din anul 1948, pină în prezent.

Sint înserate în paginile monogra
fiei in formații despre receptarea spec
tacolelor de către public, despre par
ticiparea entuziastă a teatrului la 
viata culturală a tării.

A<estea. precum și calitățile sti
lului de redactare, recomandă mono
grafia „Teatrul în Valea Jiului" unei 
lecturi atente și agreabile nu numai 
specialistului ci oricărui pasionat de 
mișcarea teatrală, pledează pentru 
difuzarea ei dincolo de marginile lo
calității, așa cum s-a procedat și în 
cazul unor lucrări similare.

Prof. Ironim MUNTEAN
Liceul teoretic Petroșani

Vi

12.00
12.30
13.30

LUNI 10 FEBRUARIE

Luni 10 februarie

campa-

DUMINICA 9 FEBRUARIE

Ora exactă. Gum va 11 vre
mea î Gimnastica de diminea
ță.
Pentru copii și școlari. La șase 
pași de o excursie — emisiu
ne concurs. Film serial: Me
teor XL-5: «Sfera hipnotică". 
Ora satului.
TV penlru specialiștii din 
gricultură.
De strajă patriei. 
Concert simfonic.
închiderea emisiunii de armi- 
neafă.
Telex TV.
Magazin duminical.

15,00
15.05
17,00 Campionatul european de pa

tinaj artistic — demonstrații.
19,00 Telejurnalul de seară. ■
19,15 Telesporl.
19.30 Ansamblul de clntece și dan-

Brhilețui Constan/a.
Preiată la ediția a 2-a o Fes
tivalului de muzică ușoară 
.Cerbul de aur’ — Brașov. 
Desene animale.
.Slalom muzical-dislracliv*. 
Filmul cu trei stele : .Climate" 
— o producție a studiourilor 
franceze.
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

17,30 Telex TV.
17,35 TV penlru specialiștii din 

dust r ie.
Limba iranceză. Lecția 
Albatros — revistă 
pentru tineret. 
Telejurnalul de seară. 
Știri și reportaje din 
nla electorală. 
Actualitatea știinfiflcă.
Șapte arte. Gong — emisiune 
de actualitate teatrală.
Roman foileton .Forsyte Saga" 
— XV.
Prim plan. — Vida Geza. 
Filme documentare. Viile șl 
vinurile românești. Artă me
dievală la castelul Wartburg. 
Scriitori și cărți.
Varietăți pe peliculă. 
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

46. 
literară

PROGRAMUL I : 5,05—6,00 
gram muzical de dimineață; 6,05— 
9,30 Muzică șl actualități; 9,30 Re
vista literară radio; 10,00 Cîntece 
pentru copii de Ion Vanica; 10,10 
Curs de Limba engleză; 10,30 Muzi
că populară; 11,05 Voci, orchestre, 
melodii; 11,45 Sfatul medicului; 
12,00 Formații vocal-instrumentale 
de muzica ușoară ; 12,20 Cronica
plastică : 12,30 Intîlnire cu melodia 
populară și interpretul preferat; 
13,10 Avanpremieră cotidiană; 13,20 
Soliști 
șoară ; 
cînd ? 
cint — 
ostași ;
lor ;
numesc; 15,35 Concertul zilei; 16,00 
Radiojurnal. Sport. Buletin metco-

$i orchestre de muzică u- 
14,10 De ce? De unde? De 
14,30 Te apăr, te laud, te 

emisiune muzicală pentru 
15,05 Dialogul instrumente- 

15,15 Memoria păminlului ro-

xologic; 16,10 Melodii de cuiind in
trate In fonoteca noastră; 16,30 
Antena tineretului; 17,00 Muzică
ușoară; 17,15 Ediție specială, 2
martie — Alegeri!,- 17,30 Cintecul 
săptămînii; 17,45 Ora specialistului; 
18,05 Muzică populară și ușoară; 
18,30 Gazeta radio; 19,00 O melodie, 
pe adresa dumneavoastră; 19,30 Pe- 
un picior de plai — balade popu
lai e,- 19,45 Melodii lansate în film; 
20,05 Cintă Gigliola Cinquetti20,15 
Teatru radiofonic: Premiera Hanibal, 
de Ion Biberi; 21,37 Gînduri de
seară — muzică ușoară: 22,00 Ra
diojurnal. Buletin meteorologic. 
Sport; 22,20 Duete din operele lui 
Montia; 
Versuri 
IntiJnire 
„Bastien
0,05—5,00 Estrada nocturnă.

PROGRAMUL II: 6,10 Melodii... 
mtfodii; 6.45 Cîntece și jocuri popu
lare ; 7,10 Piese penlru fanfară; 7.37 
Cîntati cu noi,- 7,45 Muzică po șu
ieră; 8.10 Tot înainte; 8,35 Simfo
nia a 11-a pentru orchestră, 
Curs de limba engleză9,30 
îndrăgit o melodie; 10,30 
de estradă ;
zică populară; .11,45 Cîntece 
tractive; 12,05 Avanpremieră coti
diană; 12,15 Concert de prinz; 13,00

22,40 Moment 
de George Coșbuc.- 
cu jazz-ul; 
și Bastienne'

poetic.
22.45

23,15 Opera 
de Mozart;

9,10
Am

Concert
11,15 Interpret de mu- 

clis-

De toate pentru toți; 14,10 Melodii 
populare din Dobrogea; 14,30 Mo
ment științific14,35 Anotimpul flo
rilor de gheată — muzică ușoară r 
15,15 Auzite din bătrîni — melodii 
populare,- 16,15 Miniaturi instrumen- 
tale; 16.25 Muzică ușoară; 17,00 Ra
diojurnal. Sport. Buletin meteoro
logic,- 17,10 Țara-ntreagă o grădină 
— cîntece; 17,45 Recital de operă 
Selma Kurz; 18,05 Amfiteatru lite
rar ; 18,30 Succese ale muzicii u- 
șoare; 19,30 Curs de limba engleză; 
19,50 Noapte bună, copii19,55 „Tn- 
lilniri" de Luigi Nono,- 20,30 Ora 
specialistului; 20,50 Cîntece popu
lare 21.05 Muzică de cameră de 
compozitori români,- 21,40 Forum
științific: 21,50 Prime audiții de o- 
peră,- 22,15 Melodii lirice de Florin 
Bogardo; 22,30 Cronica plastică; 
22,40 Tribuna tinerilor compozitori; 
23,54 Actorii cintă — muzică ușoa
ră ; 24,00—1,00 Oratoriul „Strigătul 
lumii*.

Buletine de știri : Progra
mul I : 5.90: 5,30; 6,00; 6,30; 
9 02; 11,00; 13,00; 15,00;
22,00 ; 2^.00 ; 1.Q0 ; 2,00 ;
4,00. Pregramul II ■ 6.05- 7 ’0; 
10.00; 12,00; 14,00 ; 13,00 ; 
19,00 ; 21,00; 23,00 ; 0,55.
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duminică • rPBmiARir? imo

Deschiderea lucrărilor
Congresului al XII-lea

al P. €. Italian

Orientul Apropiat

NEV YORK 8 (Agerpres). — Co
misia O.N.U. pentru < onditia femeii 
a adoptat in unanimitate un proiect 
de rezoluție initial de delegația ro
ia ta fi privind drepturile economice 
ale femeii și accesul acesteia la 
viata economiră, la care au devenii 
coautori Franța, Maroc, Chile, Iran, 
Ungaria și Spania.

Rezoluția cheamă statele membre, 
ale O.N.U. și instituțiile specializa
te ale organizației să elaboreze pro
grame pentru orientarea profesiona
lă a femeilor și asigurarea mijloa
celor necesare pentru o calificare 
corespunzătoare. Unind seama de 
cuceririle științei și aplicațiile ei.

Prezentind proiectul de rezoluție 
din partea coautorilor reprezentanta 
tării noastre, Florica Andrei, a ară
tat că eforturile susținute ale țări
lor, în vederea accelerării progresu
lui lor economic și social, in condi
țiile dezvoltării impetuoase a știin
ței și tehnicii, impun folosirea din 
plin a tuturor capacităIilor materia
le și a resurselor umane de care 
dispune fieca.e tară. Energia și ca
pacitatea creatoare a femeilor nu 
pot fi neglijate în desfășurarea am
plului proces de dezvoltare a socie
tății contemporane. Trebuie găsite 
căi și mijloace concrete pentru atra
gerea femeilor spre aclivităti care 
să asigure participarea lor pe scară 
tot mai largă și cu randament spo
rit in toate domeniile vieții sociale.

Elaborarea de către state a unor 
programe de pregătire și orientare 
profesională a femeilor care să tină 
cont de cuceririle științei și tehni
cii, constituie o necesitate impusă 
de realitatea vieții contemporane. In 
încheiere, reprezentanta română a 
subliniat rolul Organizației Națiuni
lor Unite și instituțiilor sale specia
lizate in acest domeniu.

BOLOGNA 6. — Corespondentul 
Agerpres, N. Puicea, transmite: La 
Bologna — cen'ru muncitoresc cu 
puternice tradiții de luptă revoluțio
nară, capitala așa numitei „regiuni 
roșii", Emilia Romagna — și-a înce
put lucrările sîmbătă dimineața cel 
de-al \Tl-lea Congres al Partidului 
Comunist Italian.

In marea sală a congresului sînt 
prezenti 815 delegați, reprezentînd 
1 502889 membri ai P.C.I., 131 de 
delegați ai Federației Tineretului 
Comunist Italian, membrii romitet-’• 
lui Central și Comisiei Centrale de 
Control ale P.C. Italian. Participă, 
de asemenea, delegații reprezentati
ve ale partidelor politice italiene, 
precum și circa 2 500 de invitați — 
personalități politice și ale culturii, 
reprezentanți ai organizațiilor cato
lice de stingă, fruntași sindicali, pro
fesori universitari, scriitori și slu- 
den|i, oameni ai muncii din toate 
regiunile tării. Peste 300 de ziariști 
italieni și străini sînt prezent! în 
tribuna rezervată presei.

La lucrările congresului asistă 
delegații ale partidelor comuniste și 
muncitorești frățești, reprezentanți 
ai unor partide socialiste, mișcări și 
organizații democratice, antiimperia- 
liste. Partidul Comunist Român este 
reprezentat de o delegație condusă 
de tovarășul Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R.

Congresul ‘ Partidului Comunist 
Italian se înscrie în viata politică a 
tării ca un eveniment de mare în
semnătate, datorită atît forței și in
fluentei sale în rîndurile maselor 
de oameni ai muncii, intelectualilor

șl studenților, cit și ponderii comu
niștilor 
8 500 000 
din mai 
mont de 
Partidul 
numai cel mai mare partid de opo
ziție, cl și al doilea partid din Italia.

A fost adoptată în unanimitate 
următoarea ordine de zi . Partidul 
Comunist Italian in fata probleme
lor noi ale luptei democratice și so
cialiste în italia și ale internaționa
lismului proletar -. modificări în sta- 
‘.ut; alegerea organelor centrale de 
conducere și control ale 
Comunist Italian.

Luigi Longo a prezentat 
primului punct al ordinii 
amplu raport despre 
Partidului Comunist Italian desfășu
rată după congresul precedent, tra- 
sînd, totodată, liniile directoare ale 
politicii partidului pentru perioada 
următoare.

Lucrările congresului continuă.

în parlament. Cucerind 
voturi la alegerile generale 
1968 și dispunînd in parla- 
171 deputat i și 77 senatori, 
Comunist Italian nu este

Partidului

în cadrul 
de zi un 
activitatea

Noi măsuri 
antidemocratice 

în Brazilia

NIGERIA

Trupele biafreze înaintează 
sectoareîn diferite

menține drepturile po-

parte, președintele Bra- 
Costa e Silva, a decre-

• MANIFESTAȚII ÎN CISIORDANIA
• SCHIMB DE FOCURI ÎNTRE ARTILERIA 
IORDANIANĂ ȘI

TEL AVIV 8 (Agerpres). — 
siordania, la Naplus,
generală a comerqlantilor 
lor palestinieni continuă, 
loc noi manifestații care 
minat autoritățile militare
să impună restricții de circulație — 
anunță purtătorii do cuvint din Tel 
Aviv.

CEA ISRAELIANĂ
In Cl- 
qreva 
elevi - 

avut 
deter-

unde
și 

au 
au 
israoliene

★
AMMAN 8 (Agerpres). — Un pur

tător de cuvint al armatei iorda- 
niene a anunțat sîmbătă că în nor
dul văii Iordanului în apropiere de 
podul Danya și regiunea Karin, vi
neri seara a avut loc un schimb de 
focuri între artileria iordaniană șl 
cea israeliană. Purtătorul de cuvint 
a precizat că unitățile israoliene a-

flote pe malul de vest al Iordanului 
au deschis focul la ora 20,25. După 
aceasta, artileria Iordaniană a ripos
tat. Nu s-au înregistrat pierderi de 
partea iordaniană, a adăugat purtă
torul de cuvint,

★
TEL AVIV 8 (Agerpres). — Un 

purtător de cuvint al armatei israe- 
liene a declarat că vineți, in trei 
etape succesive, forțele Iordanian»» 
au deschis focul cu rachete și obuze 
do mortiere asupra pozițiilor israe- 
liene, situate la nord de 
mya, în valea Iordanului, 
de cuvint a menționai că 
registral nici o pierdere 
israeliană.

podul Da- 
Purtătorul 
nu s-a în
de partea

Congresul
reprezentanților

poporului japonez
NAHA 8 (Agerpres). — în orașul 

Naha, central administrativ al insu
lelor Ryukyu, s-a. deschis congresul 
repiezentanțjjor poporului 
Cei 3 000 de participant 
probleme privind mișcarea 
retrocedarea către Japonia a insulei 
Okinawa, administrată actualmente 
de S.U.A., și pentru lichidarea ba
zelor militare americane de pe te
ritoriul insulei. O, deosebită atentie 
va fi acordată campaniei pentru anu
larea tratatului de securitate japo- 
no-american. și pentru interzicerea 
vizitelor navelor .americane cu în
cărcătură nucleară în porturile Ja
poniei.

japonez. 
dezbat 
pentru

Luptele 
din Vietnamul de sud

de capi-

america- 
efectueze 
orașului

SAIGON 8 (Agerpres). — Noi 
ciocniri între forțele patriotice din 
Vietnamul de sud și Lrupele saigo- 
neze au avut loc în Delta Mekon- 
gului, la 105 kilometri sud 
tala sud-vietnameză.

„Fortărețele zburătoare" 
ne „B-52" au continuat să 
raiduri în împrejurimile
Quang Ngai, pentru a ataca pozițiile 
deținute de Frontul National de Eli
berare.

Un purtător de cuvint al coman
damentului trupelor S.U.A. din Viet
namul de Sud a comunicat că alte 
două elicoptere americane au fost 
doborîte de artileria F.N.E. Pînă în 
prezent, a precizat el, forțele S.U.A. 
au pierdut 1002 elicoptere în Vietna
mul de sud.

R. S. Cehoslovacă

• MOSCOVA 8. — Coresponden
tul Agerpres, N. Crlstoloveanu, 
transmite: La 7 februarie, Ion Ciu- 
botaru, însărcinatul cu afaceri ad-in- 
terim al României la Moscova, a 
fost primit la cerere de Dmitri Po- 
leanskl, prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S. Con
vorbirea care a avut loc 
prilej s-a desfășurat intr-o 
feră caldă, prietenească.

cu acest 
atmos-

puter- 
terito-

• VLADIVOSTOK, 
nic ciclon a cuprins un 
riu din Extremul Orient 
Insulele Kuiile, Peninsula Kamciat- 
ka, regiunea Mării Ohotsk. in une
le zone de litoral din regiunea Ma
gadan vînlul atinge o viteză de 35 
m pe secundă și este insolit de nin
sori abundente.

Numeroase nave de pescuit din 
Priinorie, Kamciatka și Sahalin au 
fost avertizate din timp de dezlăn
țuirea ciclonului 
adăpostească.

• ROMA. — Un studiu al 
Organizației Națiunilor Unite 
pentru Alimentație șl Agricul
tură (F.A.O.) evaluează canti
tatea totală de pește pescuita 
in întreaga lume în cursul fi
nului 1967 la 59,4 milioane 
tone metrice. Mai bine de o 
treime din această cantitate a 
tost folosită la producerea făi
nii de pește destinata hrănirii 
animalelor, și reprezintă o can
titate de peste doua ori mai 
mare decit cea folosită in
celeașl scopuri in 1961. Apro
ximativ 65 la sută din can
titatea de pește pescuită 
1967,

a-

in
adică aproape 40 mili

oane de tone, au fost cdnsu- 
de oameni in diverse

și au reușit să se

• TOKIO. — 
Japoniei Eisaku 
bălă o convorbire cu Evgheni 
ghinov, ministrul aviației civile 
U.R.S.S.

Primul ministru al 
Sato, a avui sim- 

Lo- 
a

anunță agenția TASS. Au 
fost analizate perspectivele lărgirii 
comunicației aeriene dintre U.R.S.S. 
și Japonia.

mate 
forme.

Japonia este țara care pes- 
cuiește cantitatea cea mai ma
re și totodată principalul ex
portator din lume.

# BELGRAD. — Șantierul naval 
„3 Mai" din Rieka va produce anul 
acesta zece nave transoceanice și tot 
atitea motoare. Navele vor avea îm
preună un deplasament de 164 000 
tone, iar motoarele o putere totală 
de 101 200 CP.

UMUAHIA 8 (Agerpres). — Ulti
mele comunicate oficiale transmise 
din Umuahia informează că trupele 
biafreze continuă să înainteze în di
ferite sectoare, e drept, în ritm lent.

Comunicatele subliniază îndeosebi 
luptele îndirjite care au avut loc in 
regiunea Ahoada și în urma cărora 
unitățile federale s-au retras cu 11 
kilometri. De asemenea, se precizea
ză că trupele Biafrei au înregistrat 
victorii și în sectorul Abagana.

★
BONN 8 (Agerpres). — Victimele 

civile ale războiului nigeriano-bia- 
îrez au nevoie de peste 1 000 tone

de alimente și medicamente pe zi, 
a declarat la Bonn in cursul unei 
conferințe de presă, Germaine Lutz, 
(Elveția), directoare adjunctă a Ofi
ciului european al U.N.I.C.E.F. (Fon
dul Națiunilor Unite pentru Copii). 
Populațiile sinistrate din Biafra și 
Nigeria primesc în prezent aproxi
mativ 200 tone de alimente și me
dicamente pe zi, prin grija Crucii 
Roșii Internationale și a U.N.I.C.E.F.- 
ului. Acesta din urmă a oferit aju
toare în sumă de 10 400 000 dolari, 
a precizat G. Lutz, adăugind că aju
torul va fi necesar încă timp de cî- 
teva luni după încetarea ostilităților.

RIO DE JANEIRO 8 (Agerpres). — 
Un număr de 27 deputati federali 
au fost privați de manda’ele parla
mentare și de drepturile lor politice 
pentru o perioadă de zece ani de 
către Consiliul Securității Naționale 
al Braziliei, reunit în ședință la Pe- 
tropolis. Măsuri asemănătoare au 
fost luate împotriva a doi senatori, 
în timp ce trei deputați federali, 
deși privați de mandatele parlamen
tare își vor 
lirice.

Pe dc altă 
ziliel, Arthur
tat jvspendarea Adunărilor legisla
tive ale statelor Guanabara, Rio de 
Janeiro, Pernambuco, Sao Paolo și 
Sergipe sub învinuirea că 
acestora „au luat hotărîri 
mandatului legislativ, au abuzat de 
drepturile lor și au comis fraude in 
finanțele statelor respective.

Consiliul Securității Naționale al 
Braziliei a hotărîl, de asemenea, 
crearea unei comisii militare politice 
pentru a ancheta „actele subversive" 
întreprinse contra securității națio
nale.

membrii 
contrare

VAL DE GREVE 
ÎN SPANIA

MOZAIC EXTERN
la(Agerpres). — De 

stării excepționale, 
cuprinsă de un val de

Conferința de presă
a președintelui guvernului 

federal, Oldrich Cernik

Vestitul tun „Nine o'clock", 
instalat în parcul Stanley din 
Vancouver șl care in fiecare 
seară marca ora 9 printr-o
salvă, a fost furat, deși cin- 
tărește 
a fost 
1816 șl 
1894.

.Am
nari fanatici de 
ceea ce s-a inlimplal cu a- 
cest tun, depășește orice ima
ginație" — 
prezentant 
V ancouver.

450 kilograme. Tunul 
fabricat in Anglia in 
adus Ia Vancouver in

mai auzit de colecfio- 
arme, dar

a declarat un re
al politiei din

★

Celebrul actor britanic 
Karlofi, cunoscut prin 
prelările sale din numeroase 
filme de groază, a Încetat din 
viată luni, în virstă de 81 de 
ani, intr-un spital din Mid- 
hurst. El a devenit cunoscut 
In întreaga lume o dată cu in
terpretarea personajului Fran
kenstein dintr-o serie de filme 
de groază.

Spre sfîrșilul carierei sale, 
Karloff a renunfat să apară in 
rolul unor personaje de groa
ză, dedicindu-se filmelor pen
tru copii. Astfel, in Statele 
Unite el a devenit idolul celor 
mici in filme ca „Peter Pan" 
și „Alice in lara minunilor". 
După ce a petrecut cea mal 
mare parte din viată în Sta
tele Unite, Boris Karlofi s-a 
stabilit apoi in Marea Brilanie, 
lara sa natală.

unor vechi maeștri ai pictu
rii și mobilier din secolul 
al XVII-lea. Numai valoarea 
pieselor de mobilă este apre
ciată la circa 300 000 franci. 
Numeroase alte sule de lo
cuințe somptuoase din regiu
nea Parisului au fost prădate 
in ultimii doi ani de fotolii 
stil Ludovic al XV-lea, îmbră
căminte de interior și tapise
rii. Politia a ajuns la conclu
zia că este vorba de două 
categorii de bande: amatori, 
care iau castelele la rind, sau 
la inlimplare, și grupuri foar
te bine organizate care ac
ționează după instrucțiunile 
primite din partea unor cum
părători din străinătate, și o- 
perează pe baza unui plan se
lectiv, pregătit cu minuțiozi
tate. In majoritatea cazurilor, 
bandele folosesc aceeași teh
nică — se apropie pe furiș de 
castelul respectiv în timpul 
nopții, lăsind in apropiere ci- 
fe\ a camioane, iorfează cile o 
fereastră, apoi scot mese, io- 
tolii, tablouri, lacimuri, por
țelanuri și le cară pină la ca
mioane, cu alura unor hamali 
de rind. Mărimea obiectelor 
furate nu prezintă nici uri in
teres pentru acești hoți, care 
se ghidează numai după va
loarea și estetica pieselor.

MADRID 8 
introducerea 
Spania a fost 
greve. Diverse întreprinderi din Bar
celona, Madrid și San Sebastian 
și-au încetat activitatea. Cea mai 
puternică mișcare grevistă se des
fășoară, în prezent, la Bilbao, prin
cipalul centru industrial din provin
cia Biscaya. Greva din acest oraș, 
declanșată la 31 ianuarie, afectează 
întieprinderile cele mai importante 
din regiune, în special furnalele 
înalte din Biscaya.

R. P. POLONA: Vedere 
parțială a unei instalații de 
foraj petrolier, fabricată la 
Uzina „1 Mai" din Ploiești, în 
timpul montării ei în Polonia.

PRAGA 8. — Corespondentul A- 
gerpres, E. Ionescu, transmite: Luînd 
cuvîntul la o întîlnire cu ziariștii, 
președintele guvernului federal ce
hoslovac, Oldrich Ccinik, a prezen
tat o serie de aspecte ale activității 
guvernului pentru îndeplinirea pre
vederilor Declaratiei-program adop
tate de Adunarqa federală ceho
slovacă. Una din. sarcinile principale 
ale guvernului, a subliniat el, este 
realizarea practică a drepturilor și 
garanțiilor democratice ale cetățe
nilor.

Sensul dezvoltării socialismului în 
Cehoslovacia constă în a asigura a- 
semenea cqndiții, încît respectîn- 
du-se principiile, generale ale mar- 
xism-leninismului,, să fie respectate 
în măsură necesară șl particularită
țile specifice ale, mișcării revoluțio
nare din Cehoslovacia, a spus 
bitorul.

Șeful guvernului cehoslovac 
rătat că pe baza programului 
•perspectivă au început să se i 
feste tendințe 
dezvoltării economiei. El s-a referit 
apoi la continuarea aplicării refor
mei economice, schimbarea treptată 
a profilului economiei cehoslovace, 
îmbunătățirea sistemului de condu*

vor-

a fi
de 

mani- 
pozitive în direcția

cere și planificare, politica preturi
lor etc.

Referindu-se la participarea Ceho
slovaciei la diviziunea internaționa
lă a muncii, O. Cernik a arătat că 
colaborarea în cadrul C.A.E.R. rămî- 
ne pentru Cehoslovacia deosebit de 
importantă. In același timp, a arătat 
vorbitorul, Cehoslovacia se pronun
ță pentru dezvoltarea relațiilor de 
colaborare cu toate statele, indife
rent de orînduirea lor socială, în 
special cu statele capitaliste dezvol
tate din Europa occidentală. El a 
adăugat că obținerea unui împrumut 
de 400—500 milioane dolari f 
parte din programul guvernului, 
intenționează ca acest împrumut 
fie folosit pentru reconstruirea 
dustriei cehoslovace, în special

face 
. Se 
l să 

in-
I a 

ramurii prelucrătoare și pentru con
struirea acelor ramuri care vor pu
tea și pe viitor să-și desfacă in mod 
avantajos produsele pe piețele mon
diale. Creditul va fi realizat direct 
de întreprinderile și organizațiile 
interesate pe baza unor contracte 
bilaterale cu diferite firme credi
toare.

Referindu-se la politica externă 
cehoslovacă, premierul Cernik a a- 
rătat că fundamentul ei l-a consti
tuit și îl constituie faptul că Ceho
slovacia este o tară socialistă și o 
parte inseparabilă a comunității so
cialiste. Cehoslovacia este deosebit 
de interesată in asigurarea păcii si 
securității in Europa și în solutiona
rea pașnică a altor probleme 
gioase. ’

R. P. UNGARĂ: Auto clu
bul din Budapesta a inaugu
rat recent un serviciu mobil 
de servirea conducătorilor au
to ale căror vehlcole au de
fecțiuni de. pornire, cauzate de 
ger etc.

IN FOTO : O asemenea ma
șină de seiviciu denumită 
„înger galben" (din cauză că 
este vopsită în această culoa
re), în piața Engels din Buda
pesta.

• NEW YORK. — Curtea
lială din Fort Dix, bază militară a- 

■ mericană din statul New Jersey, l-a 
condamnat pe Donald Williams, In 
vîrstă de 25 ani, la 6 luni muncă 
silnică. Williams a dezertat din ca
drul trupelor americane, aflate in 
Vietnamul de sud in februarie 1968, 
stabilindu-se în Suedia. In luna de
cembrie, anul trecut, el s-a întors 
în Statele Unite, declarînd că gă
sește „fără sens luptele care se dau 
în Vietnam".

PUTERNICE
VISCOLE ÎN ANGLIA

• MOSCOVA. — Delegațiile gu
vernamentale ale U.R.S.S. și Cubei 
au semnat protocolul referitor la' 
schimbul de mărfuri sovieto-cubanez 
pe anul 1969. Totodată, a fost sem
nat un acord potrivit căruia U.R.S.S. 
acordă Cubei un credit pe termen 
lung pentru acoperirea diferentelor 
în volumul livrărilor reciproce de 
bunuri și servicii.

• BONN. — Ministerul Apărării 
al R.F. a Germaniei a anunțat că un 
ofițer de aviație de Ia baza Jagen 
(landul Scheleswig-Holstein), locote
nentul Erik Wulf, în vîrstă de 30 
ani, s-a sinucis. El lucra în servi
ciul foto și de telecomunicații de 
la baza Jagen. Departamentul vest- 
german al Apărării a lăsat să se 
teleagă că, ar fi vorba despre o 
nucidere din motive personale.

Acesta este al zecelea caz de
nucidere, care s-a produs din noiem
brie 1968 în rîndurile unor ofițeri 
superiori și funcționari din diverse 
ministere vest-germane.

In- 
si-

★

Boris 
inler-

si-

LUI CLAY SHAW

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: Petroșani

Castelele din jurul Parisului 
au devenit de cîtva timp (in
ia preferată a unor bande de 
hofi. cunoscători in materie, 
din care fură obiecte de artă 
de o valoare inestimabilă, vin- 
zindu-le apoi unor amatori 
străini. Numai iii ultima săp- 
tămiriă, „gangsterii castelelor" 
au sustras piese antice prin
tre care un crucifix din secolul 
al XI-lea, piese de valoare ale

Giuseppe Condreano a fost 
incorporat in armata italiană 
in anul 1942. De atunci, nici 
sofia, nici copiii săi n-au pri
mit nici o veste de la el. Mal 
mult, aceștia au fost înștiin
țai i chiar că „a murit pentru 
patrie". Dar, surpriză: după 
mai bine de 26 de ani, Giusep
pe s-a întors acasă. A avut 
Ioc bineînțeles o petrecere ia- 
mi Hală după care, fără a da 
vrăo ex p lie al ie i n
cu îndelungata sa 
Giuseppe a... dispărut

Membrii familiei ii 
pentru explicații.

leqătură 
absenlă, 
din nou.
așleaptâ

PROCESUL INTENTAT

NEW ORLEANS 8 (Ager- 
pres). — La New Orleans au 
început dezbaterile de fond 
in procesul intentai lui Clay 
Shaw, om de afaceri din lo
calitate, acuzai de procurorul 
districtual Jim Garrison de a 
fi complotat împreună cu Lee 
Oswald și David Ferrie, pen
tru asasinarea fostului preșe
dinte Kennedy.

In cursul ședinței, procuro
rul Garrison a dat citire ce
lor 15 pagini ale actului de 
acuzare.

Garrison afirmă că Shaw ar 
fi complotai cu Oswald și al
ții pentru asasinarea Iul John 
Kennedy. Ferrie, fost pilot de 
aviație, ar II avut rolul de a 
scoale din locul asasinatului 
pe vinovat. De asemenea, el

susjine că in piața Daley din 
Dallas s-au tras cu arme dife
rite din direefii diferite mai 
multe gloanțe, și că glontul 
care a provocat moartea pre
ședintelui Kennedy a fost tras 
din fală cu un pistol de cali
brul 0,45.

Shaw nu este acuzat de a-l 
fi asasinat pe Kennedy, ci 
de a fi conspirat pentru uci
derea acestuia.

Din depozițiile primilor cin
ci martori audiaji rezultă că 
Shaw ar ii fost v4«ti Împreu
nă cu Oswald șl Părrle intr-o 
mașină, în apropierea centru
lui de Înregistrare electorală 
(fin Glinton, Louisiana, și că 
âr mal fi fost văzut vorbind 
cu Oswald In cursul lunii Iu
tile a anului 1963.

LONDRA 8 (Agerpres). — 
Zăpada abundentă, care a 
continuat să cadă în tot cursul 
zilei de vineri in insulele bri
tanice, a provocat tulburări 
serioase traficului rutier și fe
roviar și a obligat forurile 
sportive să amine aproximativ 
30 de meciuri de fotbal și 
rugbi programate pentru sim- 
bătă. In Londra, traficul a lost 
încetinit de nămeții de zăpa
dă.

Ninsoarea a fost insolită de 
viscole puternice, mal ales in 
partea de nord a Marii Brita
nii. Rafalele de vini au atins 
viteza record de 135 mile pe 
oră (peste 200 km/oră) în in
sulele Orkney din nordul Sco
liei, ceea ce, potrivit meteo
rologilor englezi, reprezintă o 
cifră care nu a mai fost nicio
dată atinsă in Regalul Unit.

LONDRA. — Răspunzînd- inter- 
unui deputat conservator,pelării

privind o eventuală hotărîre guver
namentală de reducere a unor uni
tăți ale forțelor 
primul -ministru, Harold Wilson, 
declarat în Camera Comunelor, 
guvernul său preconizează 
cere a forțelor armate 
Motivîndu-și hotărîrea, 
a afirmat că Anglia „nu poate 
aibă 
care

aeriene britanice, 
a 

că
o redu- 

nationale. 
H. Wilson 

să
decît potențialul militar pe 
i-1 permite economia sa".

BONN. — Numărul șomerilor 
. F. a Germaniei este în pre-

• I
în R.
zent de 368 585. Numai in cursul lu
nii ianuarie a. c. numărul acestora a 
sporit fată 
ou 102 200

de luna decembrie 1968, 
persoane.

CAZ NEOBIȘNUIT

caz neobișnuit s-a petrecut in- 
tribunal din capitala Republicii 
Fort Lamy. In timpul unui pro

ces în oare grefierul tribunalului era — 
acuzat de fals în acte publice, acesta 
a scos revolverul și l-a ucis pe Em
manuel Verges, președintele Tribu
nalului Fort Lamy și procuror al Re
publicii Ciad. Un polițist care a în
cercat să-l imobilizeze pe grefierul- 
asasin a fost grav rănit. Apoi, gre
fierul s-a sinucis.

SufrunUafea Pitfojaoi. 40 369


