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Pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor 
pe cel de-al 4-'ea an al cincinalului
MINERII VĂII JIULUI SE ÎNSCRIU PE TRAIECTORIA 
MARII ÎNTRECERI SOCIALISTE 
— ANGAJAMENTELE UNITAJILOR 
DIN CADRUL COMBINATULUI CARBONIFER —

A C T I V I T A TE POLITICA TRECUT ȘI PREZENT

ACȚIUNI CULTURAL-EDUCATIVE
• /■» ultimele zile,

Manifestul Frontului U- 
nH'ilii Socialiste, această 
grandioasă imagine a 
proiundelc.r înnoiri revo
luționare care au schim
bat din temelii înfățișa
rea societății noastre, 
o iost prezentat sub for
ma unor expuneri, de 
către activiști de partid 
și de stat, la toate gu
rile exploatărilor fores-

Here din municipiul Pe
troșani.

# Cu prilejul dialo
gului fecund cc se desfă
șoară in aceste zile in
tre masele largi de ce
tățeni și candidați! în 
alegerile de deputat! 
pentru forul suprem le
gislativ și pentru orga
nele locale ale puterii 
de stat, la cluburile sin
dicatelor, căminele cultu
rale și în .școli, for mo
liile artistice de amatori

prezintă programe artis
tice închinate evenimen
tului de la 2 martie. 
La clubul sindicatelor 
din Petrila, după înlil- 
nirea candidatului tic 
deputat pentru circum
scripția electorală nr. 4 
a M.A.N., loan Boden- 
losz cu alegătorii, colec
tivul Teatrului de stat 
„Valea Jiului’ a prezen
tat un reușii program 
artistic.

EFERVESCENTA
IN CAMPANIA
ELECTORALA

Intîlniri între alegători și candidați
■In ÎDtreagâ Valea Jiului, continuă 

să aibe loc întilniriie dintre alegăto
ri si candidatii Fronlu ui Unității So
cialiste in alegerile de la 2 martie. 
Ieri după-ainiază. in sala clubului 
muncitoresc diD Lupeni. peste 200 
de alegători din circumscripția elec
torală județeană nr. 106, s-au întilnil 
c i tovarășul ȘTEFAN ALMĂȘAN, 
secretar al Comitetului județean Hu
nedoara al P.C.R.. candidat de depu
tat pentru această circumscripție. In
tr-o atmosferă de lucru, alegătorii au 
făcut numeroase propuneri, care o- 
glindesc continua lor preocupare 
pentru înfrumusețarea orașului, pen
tru creșterea bunăstării minerilor, 
energeticienilor (ilalorilcr. a tuturor 
oamenilor muncii.

Medicul Nicolae Aldica, directo
rul spitalului, s-a referit în cuvînlul 
sâu la necesitatea înființării unei 
policlinici in localul fostului consiliu 
popular, reparării și întreținerii co
respunzătoare a drumurilor de ac
ces la cele doua spitale, dotării 
spitalului cu o auto-salvare cu du
blu- diferențial. Tovarășul Constan
tin Ignat, directorul adjunct al 
F.F \. „Viscoza", a propus să se 
studieze posibilitățile de valorificare 
deplină a forței de muncă disponibi
lă, prin înființarea unor întreprin
deri de industrie ușoară. Alți ale
gători, printre care Constantin Po- 
povici. Petru Carabă, Ilie Vonica,

inginerii Ion Popescu și Viorel Pe- 
truța, au făcut, de asemenea, chib
zuite propuneri privind termoficarea 
cartierelor noi de blocuri, amenaja
rea unor baze sportive, a unei pie
le etc.

In sala de apel a minei din Vulcan 
a avut loc întilnirea dintre alegători 
și tovarășul DAVID LAZÂk, prim- 
secretar al Comitetului municipal de 
partid, candidat al Frontului Unității 
Socialiste pentru alegerile de depu- 
tați în rircumscripția electorală nr. 
5 Petroșani a M.A.N., precum și în 
circumscripția electorală județeană 
nr. 92.

Minerul șef de brigadă George 
Drob a susținut necesitatea construi
rii unei case de cultură în orașul 
Vulcan, și modernizării străzii Cri- 
vidia, pentru a ușura accesul la mină. 
Inginerul Nicolae Radu, a subliniat 
necesitatea amenajării unei baze 
sportive și a modernizării Oficiului 
Poștă și Telecomunicații. Alți alegă
tori. printre care Eleonora Moldovan, 
Gheorghe Holban, Simon Arpad, au 
propus, amenajarea unei pieli de le
gume și fructe, a unui depozit pen
tru butelii de aragaz precum și îm
bunătățirea transportului in comun.

In aceeași sală a avut loc intilni- 
rea dintre alegătorii din circumscrip
ția electorală municipală nr. 116 și 
candidatul de deputat Traian Blaj,

prim-vicepreședinte al Consiliului 
popular municipal.

Tot ieri după-amiază au avut loc 
întilniri între alegători și candidați 
și în celelalte localități din municipiu.

Petroșani
In sala clubului „Constructorul" și 

Ia Teatrul de stat, în mijlocul alegă
torilor din circumscripțiile electorale 
județene nr. 70 și 58 s-au prezentat 
candidatii Margareta Tdrok și Iosif 
Cotoț, care, după :e au făcut o am
plă trecere în revistă a realizărilor 
obținute de oamenii muncii din Va
lea Jiului, in perioada actualei legis
laturi, și-au înscris în agendele de 
lucru propunerile făcute de către a- 
legători privind gospodărirea mai 
bună a orașului. Tot în Petroșani, în 
mai multe cartie.’. ■», s-au desfășurat 
întilniriie dintre alegătorii din cir
cumscripțiile electorale municipale nr. 
11, 47 și 48 și candidații Maria Vin- 
ga, Dragoș Marinaș și Petru Sloican.

I

LA MUZEUL MINERITULUI

Omul de la catedră

In orașul Lupeni au avut loc întîl- 
nirile dintre alegătorii din circum
scripțiile electorale municipale nr. 156 
și 157 și candidate Wilhelm Neag și 
Wiliam Beke, precum și cele ale 
candidalilor Maria Cutui, Florlca Mă- 
tăsăreanu, Eugen Sine, loan Ivănes- 
cu, Ferdinand Bolosin, Marla Stoicoiu 

,și Cătălina Rad pentru circumscrip
țiile electorale orășenești nr. II, 12, 
17, 18, 21, 23 și 24.

De 40 de ani nu a părăsit catedra. 
In acest lung răstimp n-a schimbat 
decit două localități. După absolvirea 
Școlii normale din Satu Mare, a func
ționat 14 ani ca învățător la școala 
din comuna Cozia (lingă Deva), iar 
de peste două decenii se află în Va
lea Jiului, la Lupeni. Dorind să-și 
pună în valoare întreaga capacitate 
de muncă, a preferat să lucreze în 
șcil'le care puneau probleme de care 
mui’e cadre didactice 1 
fereau

La școlile din 
cartierele Ștefan și 
Bărbăteni. astfel de 
neajunsuri erau 
la ordinea zilei. Da
că iarna, de bine 

de rău. copiii mergeau 
se 'lesprimăvăra, clasele acestor școli 
rămineau aproape goale. Copiii erau 
trimiși cu vitele. In mentalitatea mul
tor localnici stăruiau cuvintele: „co- 
piiloT le este destul dacă știu să se 
isc l -ască. le ajung două-trei clase 
pentru ca să se descurce la număra
rea oilor". Dacă învățătura nu prea 
„mergea*. cu disciplina se sta mal 
rău. Era nevoie, a.șadar. de o muncă 

erentă nu numai cu copiii, la 
ci și cu părinții acestora, aca-

tinere se cam...

la școală, cind

învățătorul Emil Tetileanu era con
vins, experiența anilor i-o dovedise, 
că va putea modela caracterul elevi
lor săi. va putea să-i convingă pe 
oameni de importanța școlii, îi va pu
tea determina să-și dea copiii la în
vățătură. A perseverat ani âe-a rîn- 
dul și a reușit, fiind răsplătit de 
conducerea partidului și statului cum 
se cuvine: învățătorul Emil Tetilea
nu a fost decorat cu Steaua Republi
cii clasa a V-a.

Timpul său ,.liber* și l-a dedicat di
verselor probleme 
de interes obștesc 
din oraș: este pre
ședintele comisiei 
de judecată de la 
Consiliul popular,

de 16 ani recenzor șef în copaisiile 
de recensămînt, responsabilul ‘wîni- 
siei metodice pentru clasele I—IV de 
la școala nr. 3 (unde în prezent este 

. și director adjunct), un corespondent 
voluntar activ al ziarului nostru, de
putat în a treia legislație și acum 
propus drept candidat pentru alege
rile de la 2 martie, In circumscripția 
municipală nr. 170 și orășenească

an
Animali de dorința unanimă de a 

contribui la continua înfrumusețare 
a orașului lor, care a cunoscut în ul-

(Continuare în pag. a 3-a)

O zi
Ziua de 11-februarie 

1969 a constituit o zi 
bogată în realizări pen
tru colectivele exploa
tărilor miniere din ba
zin. Astfel, E.M. Ani- 
noasa a extras numai 
în schimbul II 1 723 va- 
gonete de cărbune, E.M. 
Vulcan 1691 vagonete, 
E.M. Lupeni 2 630 vago
nete (2 563 recepționa
te), E.M. Petrila 1388 
vagonete, totalul însu- 
mind numai în schimbul 
amintit 10 462 vagonete 
pe Valea Jiului, cifră

rodnică
nemaiîntîlnită pînă a- 
cum. Datorită acestui 
fapt, următoarele ex
ploatări sînt la ora ac
tuală în fruntea clasa
mentului hărniciei și al 
dăruirii:

E.M. Uricani -j- 588 
tone -> 103,1 la sută ;

E.M. Lupeni -f- 1 258 
tone — 102,5 la sută ;

E.M. Dîlja -|- 145 to
ne — 101,1 la sută ;

E.M. Petrila + 224
tone — 100,70 la sută 
față de plan.

Totodată, spre combi
natul hunedorean și u-

zinele Victoria Călan 
au fost expediate noi 
cantități de cărbune 
cocsificabil și semicoc- 
sificabil, un aport deo
sebit la aceasta adu- 
cînd în special prepa
rative Lupeni și Petrila, 
iar la I.I.S. Combusti
bilul din Capitală, i-au 
fost livrate 649 tone 
brichete de la prepara- 
ția Petrila, comenzile 
fiind onorate in avans.

Șt: KONYCSKA 
tehnician, serviciul pro

ducție ’ C.C.V.J.P. BREBEN

Prof. Doina ȘICLOVAN

Mureșan, 
Dan Tăr- 

petroșă-

inițiativa Consiliului 
municipal al Organizației pio
nierilor, miercuri, la Școala 
generală nr. 1 Petroșani, a 
avut loc o emoționantă in- 
tilnire între un grup de scri
itori și poeți: Gheorghiu Po- 
gonești, Rusalin 
Ion Mircea Micu și 
chilă cu pionierii

S.C.S.M. Petroșani — 
laboratorul de omologări 
utilaje și aparate anti- 
grizuloase. Cu atenție 
și răbdare, inginerul Ti- 
beriu L.oy lucreză la e- 
talonarea unor dispozilî-

Scriitorul Gheorghiu Pogo- 
neșli a citit copiilor basmul 
„Făt-Frumosul dorului și 
Ileana", cucerindu-i apoi pe 
tinerii auditori cu o serie 
de sclipitoare ghicitori. Înde
lung ovaționat, scriitorul de 
azi și Ilegalistul de ieri a lă
sat apoi locul tinerilor poeți, 
Rusalin Mureșan (care a ci
tit poeziile „Un bulgăr", .Ci
mitirul din vii' și „Salcia 
subțire") și Ion Mircea Micu 
(care a impresionat prin poe
ziile „Decebal" și „Coloana 
nesfîrșită").

In fața microtonuhli a a- 
părut după aceea maestrul 
Dan Tărchilă. Micilor audi
tori li s-a oferit deodată 
neașteptatul prilej de a sta 
de vorbă cu autorul piesei

jucate și la Petroșani 
Mircea Voievod". Si întrebă
rile n-au inlirziat. Elevele 
Rotarii Livia și Paraschiv Du
mitra. din clasa a Vlll-a B 
și-au asumat rolul de... re
porteri. asaltîndu-l pe drama
turg cu cîteva întrebări bine 
gîndite: „Ce v-a atras spre 
teatru?", „Cind ați debutat?". 
..Aveți preferințe pentru pie
se istorice?". „Ce planuri 
de viitor aveți ?"

Satis-făcuți de răspunsurile 
primite și emoționați de plă
cuta intîlnlre, pionierii au a- 
dus, in final, aleșilor oaspeți 
multe mulțumiri. le-au ural 
succese in muncă, oferindu-le 
spre aducere aminte, cravate 
Și alte daruri.

VREMEA
Ieri, la Petroșani temperatura 

aerului a oscilat intre minus 9 
grade și minus un grad, iar la 
Paring între minus 17 grade și 
minus 7 grade. Grosimea stra
tului de zăpadă la Petroșani a

Liniștea atît de specifică muzeelor 
este de cele mai multe ori numai 
aparentă. Exclamațiile de admirație, 
comentariile grupurilor mai mari fac 
dovada unor trăiri puternice.

Muzeul mineritului din Petroșani 
adăpostește în sălile sale istoria 
frămintată a meleagurilor Văii Jiului. 
Istoria și tehnica, condițiile inumane 
de muncă, grevele, demonstrațiile și 
manifestațiile entuziaste ale muncito
rilor mineri le poartă în trecutul și 
prezentul industriei carbonifere.

Exploatările la suprafață, deschide
rea primelor galerii, uneltele și uti
lajele folosite in cei 100 de ani de 
exploatare industrială a cărbunelui, 
fac mărturia luptei omului pentru a 
smulge naturii diamantul negru, lup
ta oamenilor pentru condiții mai bu
ne de viată și muncă.

Acapararea acestor bogății ale subso
lului 
ziei, 
fere, 
mari 
a principalilor producători — munci
torii mineri, care și-au vărsat, în 
repetate rînduri, sîngole pentru drep
tate socială și națională.

Exponatele sînt o lecție vie de is
torie, din care se desprinde lupta 
celor „flămînzi și goi", care au cu
noscut de-a lungul anilor mizeria și 
foametea, sărăcia și șomajul.

Mă opresc în fața exponatelor care 
marchează criza economică din 1929- 
1933. închiderea mai multor mine 
printre care și a celor de la Vulcan 
a dus la concedierea în anasă a mii 
și mii de muncitori. Șomajul, foame
tea, nesiguranța zilei de miine erau 
problemele care preocupau masa 
muncitorilor. Cei rămași în lucru erau 
in situația de semi-șomaj, muncind 
abia 5-10 zile pe lună cu reducerea 
proporțională a salariilor.

Lozincile cu care manifestau munci
torii erau: Lucru 1, Piine ! iar memo
riile înaintate menționau „că le mor 
copiii de foame". Cind nu au mai pu
tut îndura au declarat grevă, cum a 
fost cea din 1929 de la Lupeni. Dar

război 
clasa 

ani de

de către reprezentanții burghe- 
lormarea societăților 
lupta pentru profituri cit mai 
a dus la exploatarea crincenă

carboni-

auloritățile au intervenit. In loc de 
piine muncitorii au primit gloanțe, 22 
au murit pe băiicadele luptei pentru 
dreptate socială. Aici s-au format șl 
călit adevărații luptători.

Sint fapte care pentru cei care nu 
le-au cunoscut par neverosimile mai 
ales dacă ele sint comparate cu viața 
nouă a Văii Jiului, cu actualele con
diții de muncă șl viață.

Perioada celui de-al doilea 
mondial a însemnat, pentru 
muncitoare din întreaga țară,
teroare, privațiune, amenzi și pedepse 
de tot felul. Cu greu își poate stă- 
pîni vizitatorul revolta (ață de mize
ria îndurată de muncitorii mineri.

23 August, 1944 nu a însemnat în
cetarea luptei. Muncitorii însuflețiți 
de chemarea partidului și-au unit 
eforturile pentru refacerea minelor și 
înlăturarea elementelor dușmănoase 
din conducerea societăților carboni
fere și pentru democratizarea apara
tului de stat.

înainte de a 
sală a muzeului 
înapoi pentru a 
ce ai văzut este

Exponatele ultimei săli 
prin Valea Jiului pe care 
iar dacă privești atent.

pătrunde in 
mai privești 
te convinge 
realitate.

ultima 
o dată 
că tot

poartă 
cunoști

te 
o 
recunoști 

blocul modern și spațios în care
locuiești. Locul revoltei este luat de 
sentimentul mindriei vieții și a reali
zărilor obținute în ultimii ani.

Hărțile și graficele de aici cu ci
frele lor redau prezentul, iar mache
tele scrutează viitorul... așa va arăta 
Vulcanul, Petroșaniul, Lupeniul, Pe
trila... în următorii ani, așa va arăta 
mina Livezeni. Sint previziuni perfect 
realizabile în condițiile socialismului.

Părăsești muzeul cu hotărîrea fer
mă de a te întoarce aici pentru a mal 
face o incursiune în trecutul Văii 
Jiului.

Cartea de impresii consemnează 
fidel sentimentele, hotărîrea fiecărui 
vizitator de a munci mai mult Si mal 
bine pentru continua înflorire a 
municipiului.

M. PAVEL

Olimpiadele școlare
Peste două zile încep tradiționalele 

olimpiade școlare de literatură roma
nă, matematică, fizică și chimie, or
ganizate de Ministerul Invățămîntu- 
lui, Uniunea Tineretului Comunist și 
Societățile științifice ale cadrelor di
dactice. Menite să dezvolte în rîn- 
durile copiilor și tineretului pasiunea 
pentru aceste discipline de studiu și 
să le cultive Înclinațiile. întrecerile 
vor oferi concurenților și în actuala

fost de 35 cm, iar la Paring de 
78 cm.

PENTRU URMĂTOARELE 24 
DE ORE: Vremea în curs de 
ușoară încălzire. Cer mai mult 
acoperit. Vor cădea precipitații 
slabe sub formă de ninsoare. 
Vînt slab din sectorul nord- 
vestlc.

ediție posibilitatea de a-și afirma ap
titudinile literare — cele mai valo
roase lucrări vot fi publicate în re
vistele elevilor — sau de a găsi so
luții pentru diferite probleme ale ști
inței și tehnicii contemporane, potri
vit vîrstei lor.

Câștigătorii olimpiadelor vor fi dis
tinși cu premii și mențiuni în cărți, 
obiecte și rechizite școlare. Din rîn- 
durile lor vor fi aleși și cei care vor 
reprezenta țara noastră la Olimpiada 
internațională de matematică a ele
vilor, care se va desfășura în cursul 
vacanței de vară. Ei vor avea misiu
nea de onoare să continue succesele 
obținute de elevii români la ediția 
precedentă de la Moscova, unde au 
obținut patru premii.

(Agerpres)

LAMINORUL BLUMING DE 1300

Spre
Hunedoara — oraș 
profunde transfor- 
socialiste — sînt

La 
cu 
mări 
multe obiective siderur
gice despre care s-au 
scris nenumărate pagini 
de eroism, care îngemă
nează abnegația cons
tructorilor, perfecțiunea 
tehnică și priceperea ce
lor care le deservesc. 
Pe primul loc se află, 
cum este și firesc, lami
norul bluming de 1 300 
mm. Cel mai linăr vlăs
tar al Hunedoarei, este 
în același timp și cel 
mai mare și modern la
minor al tării I

Poate că in nici-o-altă 
parte, ca aici, noțiunea 
de „confort tehnic'' 
este mai 
toată certitudinea 
poate spune că atît con
strucția cil și procesul 
tehnologic cuprind și 
exprimă» pregnant, nive
lul tehnic cel mai inall. 
Debutul laminorului blu
ming de 1 300 milimetri, 
în circuitul de foc al 
combinatului, a fost chiar 
de la început spectacu
los ; el a începui 
producă cu 
mai devreme decit pre
vedea planul ‘ ‘ ‘ ‘
Dar, ceea ce impresio
nează mai mult la acest 
agregat este tehnica fo
losită pentru prelucrarea 
laminatelor, unde totul 
se execută automat. Cu 
ajutorul calculatorului

__ nu 
evidentă. Cu 

se

trei
să 

luni

de stat!

marile
electronic, instalat la 
acest laminor și care 
poate efectua 300 000 de 
operații pe secundă, se 
execută automatizarea 
și optimizarea procesu
lui de laminare. Lingou
rile înroșite, abia scoase 
din cuptoarele adinei, 
sini purtate cu repezi
ciune pe căile cu role 
spre caja puternică, a- 
gregal care transformă, 
cu o uimitoare ușurință, 
un lingou de circa 8

performanțe
industrială. Instalate pe 
calea cu role, la caja 
de lucru șl la foarfecă 
de tăiat la cald, came
rele de luat vederi, 
transmit imagini la pos-' 
turile de comandă. Pe 
ecranele micilor televi
zoare, operatorii și dis
pecerul de serviciu pot 
urmări, din cabinele lor, 
desfășurarea întregului 
proces de producție, în- 
cepînd de la scoaterea 
lingoului din cuptor și

COORDONATE 
HUNEDORENE

tone intr-un blum de di
mensiuni diferite. In a- 
cest timp, manevranții 
urmăresc, doar supra
veghează, mersul lami
norului,. din posturile de 
comandă. Pentru că to
tul este acționat după 
comanda program, con
dus și acționat prin „in
teligența" calculatorului 
o' jcIronic. In același 
timp, mașina electroni
că prelucrează dalele 
tehnologice, le înregis
trează și le transmite, 
printr-un sistem optic, 
la posturile de comandă.

Și tot aici, la lamino
rul de 1 300 mm, a in
trat în funcțiune prima 
instalație de televiziune

pînă ce blumul ia dru
mul altor laminoare...

Meritul celor care lu
crează și însuflețesc a- 
cest laminor constă în 
timpul record in care 
au reușit să stăpîneasță 
și să conducă un lami
nor care va produce a- 
nual, trei milioane de 
tone de blumuri. In fie
care lună - sarcinile de 
plan au fost îndeplinite 
și depășite.

Evident că acest „con
fort tehnic" pe care il 
oferă laminorul bluming 
de 1 300 milimetri are ca 
bază și obținerea unor 
performanțe economice 
superioare. Deși are o 
capacitate mai mare fa-

ță de blumingul de 1 000 
mm, la noul laminor lu
crează cu 50 la sută 
mai puțini oameni: în 
schimb, productivitatea 
este dublă. Un lingou se 
laminează aici în numai 
un minut, față de două 
cit se înregistrează la 
vechiul laminor.

Acum, întregul colec
tiv se află într-o strașni
că bătălie cu timpul, a- 
vînd ca obiectiv princi
pal atingerea parametri
lor proiectați. In cursul 
acestei luni urmează să 
intre în funcțiune noi 
cuptoare pentru încălzi
rea lingourilor pentru 
atingerea capacității fina
le de încălzire. Treptat, 
crește nivelul producției 
laminată automatizat pen
tru a se ajunge la pro
centul de 80 la sută, 
stabilit pentru această 
etapă.

Anul 1969 marchează 
pentru „oamenii focului" 
de la blumingul de 1 300, 
anul marilor performan
țe» Aspectul muncii crea
toare, inlilnit in imensa 
hală strălucitoare, punc
tată de mersul continuu 
al barelor înroșite, in 
virtejul amețitor al ro
lelor. întăresc 
gerea exprimată de toți 
luminătorii, că .. ; 
montele asumate în în
trecerea socialistă vor 11 
îndeplinite cu succes.

convin-

angaja-

Mircea NEAGU
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Pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor pe cel de-al 4-lea an al cincinalului

MINERII VĂII JIULUI SE ÎNSCRIU 
PE TRAIECTORIA MARII ÎNTRECERI SOCIALISTE

s

In aceste zile, în unită
țile Combinatului Carboni
fer Valea Jiului, au avut loc 
adunări ale icpiezentanți- 
lor soloriaților în cadrul 
carora colectivele de mun
citori, ingineri și tehnicieni, 
într-o atmosferă de puter
nic entuziasm, au luat cu
noștință de sarcinile anului 
1969, și au dezbătut che- 
morea la întrecere adre
sată tuturor exploatărilor 
miniere din jude* de către 
colectivul Exploatării minie
re Petrila.

La aceste adunări au 
luat parte membri ai birou
lui comitetului municipal de 
partid, reprezentanți ai 
consiliului municipal al sin
dicatelor, ai comitetului 
municipal U.T.C., cadre de 
conducere din combinat.

Intr-un climat de înaltă 
răspundere, colectivele uni
tăților economice ale 
C.C.V.J., stabilindu-și obi-

ective mobilizatoare în în
trecerea socialistă, ou a- 
nolizat pe larg căile de în
deplinire exemploră a sar
cinilor de plan și a anga
jamentelor de întrecere, 
măsurile tehnico-orgoniza- 
torice menite să asigure 
condiții optime de lucru, 
valorificarea cit moi depli
nă a rezervelor de creștere 
a producției și productivi
tății muncii, de îmbunătă
țire a calității cărbunelui, 
de reducere a prețului de 
cost.

Dind expresie hotărîrii 
minerilor de a munci cu 
abnegație pentru îndepli
nirea sarcinilor puse in 
fața lor, colectivele din 
sectoarele și brigăzile care 
au obținut in anul 1968 
cele moi bune rezultate, au 
chemat la întrecere colec
tivele sectoarelor și brigă
zilor din exploatările 
nîere respective, pe

mî- 
baza

unor obiective mobilizatoare, 
corespunzător potențialu
lui material și uman al 
fiecărui colectiv. ,

La mina Lupeni, ingine
rul Paul Romanescu, șeful 
sectorului VIII in numele 
colectivului acestui sector 
a chemat la întrecere toate 
celelolte sectoare ale mi
nei. Din angajamentele a- 
cestui colectiv, reținem : 
îndeplinirea ritmică a pla
nului de producție și de
pășirea acestuia cu 5 000 
tone cărbune cocsificabil ; 
depășirea productivității 
muncii planificate cu 81 
kg/post ; îmbunătățirea ca
lității cărbunelui ; reduce
rea consumului specific de 
lemn cu 1 mc/1000 tone ; 
reducerea prețului de cost 
al tonei 
trase cu

Toate 
tării au 
chemări

de cărbune ex- 
1 leu.
colectivele exploo- 

răspuns acestei 
prin angajamente

corespunzător 
existente, 

acest fel an-

concrete, 
posibilităților 
susținînd in 
gajamentul pe exploatare. 
De asemenea, numeroși 
șefi de brigăzi, au răspuns 
cu entuziasm chemării la 
întrecere adresată de bri
gada minerului Constantin 
Petre de la sectorul V care 
s-a angajat să producă 
peste plan 1000 tone de 
cărbune.

La mina Vulcan tehni
cianul Virgil Ursu, șeful 
sectorului II, a dat citire 
chemării la întrecere către 
celelalte Sectoare ale mi
nei. In chemare sint cu
prinse angajamentele a- 
cestiji sector, printre care : 
depășirea planului de pro
ducție cu 700 tone cărbu
ne brut ; creșterea produc
tivității muncii cu 35 kg pe 
post față de cea prevăzu
tă ; economii la prețul de 
cost în valoare de 40 000

lei. La rindul său, unul din 
cei moi buni șefi de bri
gadă, Alexandru Nicoară a 
chemat la întrecere, in nu
mele ortacilor săi, toate 
brigăzile minei, propunin- 
du-și depășirea sarcinilor 
de plan cu 1000 tone căr
bune și obținerea frecven
tă a unor productivități de 
peste 7 tone/post.

La E.M. Lonea, șeful sec
torului II ing. Ion Mîrlo- 
geanu, a chemat la între
cere toate sectoorele mi
nei propunîndu-și ca obi
ective : 
spor de 
față de 
planului 
25 ml ; 
meniului 
kg/post iar la pregătiri cu 
0,10 mc/post ; îmbunătăți
rea calității cărbunelui 
tras, mărirea vitezelor 
avansare cu 1 ml/lună 
abatajele cameră, cu

realizarea unui 
500 tone cărbune 
plan ; depășirea 
de pregătiri cu 
creșterea randa- 
pe sector cu 20

ex- 
de 
la

2

ml/lună la frontale și cu 
1 ml/lună la pregătiri ; re
ducerea prețului de cost 
cu 0,50 lei/tonă ; scăderea 
consumului specific de 
lemn de mină cu 1 mc/1000 
tonă ; folosirea eficientă a 
celor 8 ore de muncă, ast
fel ca nici o brigadă să 
nu rămină sub plan.

Minerii Gheorghe Rete- 
gan, Ion Baciu și Dumitru 
Costinaș, au chemat Io în
trecere toate brigăzile din 
abatajele cameră frontale 
și, respectiv, de Io lucră
rile de pregătiri, din cadrul 
E.M. Lonea.

La mina Aninoasa, șeful 
sectorului III Piscu, ingine
rul RudoH Gurko, a adre
sat in numele colectivului 
sectorului, o chemare la 
întrecere către celelalte 
sectoare ale minei. Aseme
nea chemări au moi fost

adresate de minerii Nico- 
lae Rădoi, către toate bri
găzile de la abatajele ca
meră ale minei, Nicolae 
Man, către brigăzile de la 
abatajele frontale și Mol
nar Balaj către brigăzile 
de la lucrările de pregătiri 
din cadrul exploatării.

In cadrul adunărilor re
prezentanților soloriaților, 
au luat cuvintul numeroși 
muncitori, ingineri și teh
nicieni, cadre de conduce
re, secretari ai organiza
țiilor de partid, reprezen
tanți ai organizațiilor de 
r -să și obștești, care ou 
făcut prețioase propuneri 
privind îmbunătățirea acti
vității de producție, manl- 
festindu-și în aceloși timp 
hotorîrea de a munci cu 
entuziasm pentru a trans
forma in fapte angajamen
tele luate in întrecerea so
cialistă pe anul 1969, anul 
hotărîtor al cincinalului.

ANGAJAMENTELE UNITĂȚILOR DIN CADRUL COMBINATULUI CARBONIFER
Exploatarea 

miniera
LUPENI

e

•
O

0
•

Conșt’enți de importanța sarcinilor 
ce ne stau în față în scopul realizării 
și depășirii planului de stai la toți in
dicatorii, răspundem la chemarea lan
sată de Exploatarea minieră Petrila, 
cu următoarele obiective de întrecere:

® îndeplinirea ritmică a planului 
de producție și depășirea acestuia cu 
25 000 tone cărbune cocsificabil, din 
care 15 000 tone pînă la 23 August 
1969 în cinstea celei de-a 25-a ani
versări a eliberării patriei ;

® încărcarea mecanică în galerii a 
unei cantități de steril de 26 500 mc, 
prin folosirea intensivă a mașinilor 
de încărcat din dotare ;

extinderea și pe mai departe a 
susținerii metalice, realizîndu-se 
1 050 000 tone cărbune din abatajele 
susținute metalic și reducîndu-se con
sumul specific planificat la lemnul de 
mină cu 1 mc/1000 tone ;

• extinderea tăierii și încărcării 
mecanice a cărbunelui în abataje cu 
combine și pluguri, realizîndu-se pe 
această cale 320 000 tone cărbune ;

• depășirea planului valoric la in
vestiții cu 1 000 000 lei, din care 
700 000 lei pînă la 23 August 1969 
prin organizarea mai judicioasă a lo
curilor de muncă ;

• creșterea vitezelor de avansare 
pentru obținerea următoarelor înain
tări : galerii în steril 55 m/lună ; ga
lerii în cărbune 60 m/lună ; abataje 
cameră 92 m/lună ; abataje frontale 
25 m/lună.

• depășirea productivității muncii 
planificate cu 23 kg/post;

• îmbunătățirea calității cărbune
lui prin reducerea cu 0,2 puncte a con
ținutului de cenușă față de realizările 
anului 1968 ;

• obținerea de economii suplimen
tare la prețul de cost în valoare de 
1 000 000 lei la activitatea de produc
ție și 500 000 lei la activitatea de in
vestiții, din care 600 000 lei, respec
tiv, 300 000 lei pînă la 23 August ;

• intensificarea muncii de educare 
a salariaților privind respectarea cu 
strictețe a programelor de lucru și a 
N.T.S.-ului în scopul reducerii Ia ma
ximum a accidentelor de muncă și a 
avariilor, atît în subteran cît și la su
prafață.

Exploatarea 
miniera

ANINOASA
Răspunzînd cu însuflețire chemării 

la întrecere adresată de către colecti-

minei Petrila tuturor exploatări-vul
lor miniere din județ, colectivul minei 
Aninoasa s-a angajat să realizeze ur
mătoarele obiective :

® depășirea planului de producție 
cu 8 500 tone, cu respectarea rigu
roasă a normelor de exploatare a ză
cămîntului ;

® depășirea planului la producția 
extrasă cu susținere metalică cu 
25 000 tone cărbune, prin extinderea 
susținerii metalice și creșterea pro
ductivității muncii în abatajele fron
tale ;

® creșterea productivității muncii 
cu 9 kg/post prin reducerea efectivu
lui auxiliar și creșterea numărului de 
muncitori direct productivi, precum și 
prin mărirea vitezelor de avansare în 
abatajele cameră cu 2 ml/lună, iar în 
abatajele frontale cu 0,5 ml/lună ;

® reducerea cu 0,2 puncte a pro
centului de umiditate și, respectiv, 
creșterea cu 0,2 puncte a procentului 
de granulație al cărbunelui;

® reducerea cheltuielilor de pro
ducție cu 0,25 lei/tonă și obținerea 
prin aceasta a unei economii la prețul 
de cost de 255 000 Iei.

Exploatarea 
miniera
LONEA

In lumina hotărîrilor adoptate de 
Plenara Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român din 16—17 
decembrie 1968 și de Conferința jude
țeană de partid, colectivul de muncă 
de la E.M. Lonea, răspunde chemării 
la întrecerea socialistă lansată de către 
colectivul E.M. Petrila și se angajea
ză :

• să extragă peste prevederile 
planului cantitatea de 5 000 tone căr
bune, respectînd în același timp nor
mele de exploatare rațională a zăcă
mîntului

• să 
muncii cu 1,3 tone/salariat și an prin 
creșterea vitezelor de avansare la a- 
bataje frontale de la 24,1 m/lună la 
30 m/lună, iar la abatajele 
la 101 m la 105 m ;

• să reducă conținutul 
în cărbunele extras cu 0,3
fă de realizările obținute în anul 1968;

• să reducă consumul de lemn de 
mină cu 1 mc/1000 tone prin extin

sporească productivitatea

cameră de

de cenușă 
la sută fa-

de rea susținerii metalice și creșterea 
profilelor la abatajele cameră ;

® să depășească planul fizic al lu
crărilor de investiții cu 50 ml și va
loric cu 250 mii lei, prin mărirea vi
tezelor de avansare ;

® să realizeze o economie la pre
țul de cost de 700 mii lei, prin creș
terea producției și a productivității 
muncii, reducerea consumurilor speci
fice Ia materialele principale și buna 
gospodărire a mijloacelor materiale.

Exploatarea 
miniera

VULCAN
Hotărîți să depună toate eforturile, 

toată priceperea și destoinicia lor 
pentru a da viață obiectivelor mobi
lizatoare ce le revin în cel de-al 4-lea 
an al cincinalului actual, muncitorii, 
inginerii și tehnicienii minei Vulcan 
răspund chemării la întrecere a ex
ploatării miniere Petrila, cu următoa
rele obiective ;

• extragerea peste sarcinile planu
lui de producție pe anul 1969 a unei 
cantități de 3 000 tone cărbune brut;

• sporirea productivității muncii 
cu 40 kg/post peste prevederile de 
plan prin creșterea vitezelor de avan
sare, ajungîndu-se în abatajele fron
tale la o medie de 30 metri pe lună, 
iar în abatajele cameră la 100 metri 
pe lună ;

• reducerea consumului specific de
lemn de mina cu 1,0 mc/1000 tone
cărbune extras, prin extinderea susți
nerii metalice în abataje la un volum 
de 270 000 tone cărbune.

• depășirea planului lucrărilor de 
deschidere cu 50 m, întregul spor ur- 
mînd să fie obținut pe seama crește
rii vitezelor de avansare și a produc
tivității muncii;

• economii suplimentare la cheltu
ielile de producție pe întreaga activi
tate a exploatării de 210 000 lei.

Exploatarea
miniera
D1LJA

In vederea îndeplinirii și depășirii 
planului pe anul 1969 la toți indicato
rii, colectivul Exploatării miniere Dîl- 
ja își stabilește următoarele obiective :

® extragerea peste prevederile pla
nului de producție pe anul 1969 a unei 
cantități de 3 000 tone cărbune, res
pectînd întocmai regulile de exploa
tare a zăcămîntului;

® creșterea productivității muncii 
cu 5 kg/post, pe seama mecanizării și 
măririi vitezelor de avansare în aba
taje cameră la 90 ml/lună ;

® reducerea conținutului de cenușă 
din cărbune cu 0.2 puncte față de rea
lizările obținute în anul 1968 ;

® reducerea consumului specific de 
lemn pe 1 000 tone cărbune extras cu 
0,5 mc ;

® reducerea consumului specific de 
energie electrică cu 0,5 kWh/tonă, res
pectiv a consumului specific de aer 
comprimat cu 5 mc/tonă ;

® depășirea planului lucrărilor de 
deschidere cu 150 ml, iar a lucrărilor 
de pregătire cu 180 ml ;

® realizarea unor economii la chel
tuielile de producție de 150 000 lei.

Exploatarea 
minieră 

URICANI
Colectivul de muncitori, ingineri și 

tehnicieni de la E. M. Uricani, însu
flețiți de hotărîrile celui dei® IX-lea 
Congres și ale Conferinței Naționale 
a P.C.R., în dorința de a-și aduce o 
contribuție tot mai sporită la desăvîr- 
șirea construcției socialiste în patria 
noastră, se angajează :

• să depășească prevederile planu
lui de producție pe anul 1969 cu 2 000 
tone cărbune cocsificabil, respectînd 
cu strictețe regulile de exploatare ra
țională a zăcămîntului ;

• să crească productivitatea mun
cii pe salariat cu 2,5 Ia sută peste pre
vederile planului, prin creșterea vite
zelor de avansare în abatajele cameră 
la 102 m pe lună iar la lucrările de 
preerătire în cărbune la 60 m pe lună ;

• să reducă consumul specific de 
lemn de mină cu 1 mc pe 1 000 tone 
cărbune extras, prin extinderea susți
nerii metalice în abatajele frontale, 
care constituie o nouă metodă de ex
ploatare pentru mina Uricani în a- 
cest an ;

• să depășească planul lucrărilor 
de investiții cu 50 m, aceasta realizîn- 
du-se numai pe seama creșterii pro
ductivității muncii ;

• să obțină o economie de 150 000 
lei la prețul de cost.

Exploatarea 
deschideri 

de mine noi 
PAROSEN1

Colectivul de muncitori, ingineri și 
tehnicieni de la E.D.M.N. Paroșeni, 
răspunzînd chemării la întrecere so
cialistă lansată de E. M Petrila. se 
angajează :

® să extragă peste prevederile pla
nului de producție pe anul 1969 o can
titate de 500 tone de cărbune, respec
tînd în același timp regulile de ex
ploatare rațională a zăcămîntului ;

& să sporească productivitatea 
muncii globale în tone pe salariat cu 
1 Ia sută peste prevederile de plan, 
pe seama creșterii vitezelor de avan
sare în abatajele frontale ;

® să reducă conținutul de cenușă 
din cărbunele extras cu 0,1 puncte 
față de indicele obținut în 1968 ;

® să reducă în continuare consu
mul specific de lemn cu 1,5 mc la fie
care 1 000 tone de cărbune extras, 
prin extinderea armării metalice în 
abataje Ia un volum de 150 000 tone ;

• să depășească planul lucrărilor 
de deschidere cu 100 m, întregul spor 
urmînd a fi realizat exclusiv pe sea
ma creșterii productivității muncii.

utilaj minier 
PETROȘANI

Mobilizat de sarcinile importante 
pe anul 1969 legate de perfecționarea 
producției și crearea celor mai bune 
condiții de fabricație a mașinilor mi
niere necesare mecanizării minelor 
din Valea Jiului, colectivul de mun
că al U.R.U.M. Petroșani se angajea
ză să realizeze următoarele obiective :

• economii de metal de 5 kg pen
tru fiecare tonă de metal prelucrat;

• economii la cheltuielile de pro
ducție de 1 la sută ;

• îmbunătățirea continuă a calită
ții produselor și reducerea la mini
mum a procentului de rebuturi;

• folosirea cit mai rațională a fon
dului de timp, îmbunătățirea utilizării 
lui cu cel puțin 0,5 la sută ;

• îmbunătățirea utilizării spațiilor 
de producție, prin extinderea supra
fețelor direct productive cu 5 la sută 
din snațiile existente ;

• îmbunătățirea structurii efecti
vului prin trecerea a 10 la sută din 
efectivul de muncitori auxiliari la ca
tegoria de muncitori direct productivi.
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Intîlniri între alegători și candidați
(Ut mate d<ri pag. 1)

limii ani r> dt-vftJIaTo impnhioasîi. 
numeroși alegători clin circnmscrlpUi- 
1c electoralo județene nr. 91 și 99 
s-nu înlîlnit. in sala dnemrfrografuhii 
chn Paroșeni și la Școala generalii 
ni 5 cu randictntil lor tovaiflșii Va
sile Bcterinqhe și Doina Morar. In 
c idrul acelorași adunări, a-u fost pre- 
Tenli în mijlocul alegătorilor luind 
C'inbșlinlă de problemele care-i preo
cupă pe locuitori, și tovarășii Ion 
Cocota și Alexandru Rebreanu, can
didați de deputat! pentru ci r ci wiser'p- 
țiile electorale municipale nr. 144 
112. procura și tovarășul Nicolae S 
ră candida! in circumsrrtptl® ele; , - 
ia)ă orășenească nr. 72.

Petrila
După ieșirea din schimbul I. peste 

două sute de mineri, maiștri, tehni
cieni și ingineri s-au adunat In sala

ÎNTRECERI DE SCHI 
LA TOATE VÎRSTELE

Pirliile din masivul Straja au găz
duit timo de două zile etapa jude
țeană a campionatului republican de 
sebi-probe nordice seniori. La între
ceri au luat parte schiori ai asocia
țiilor sportive Minerul Lupeni, Ener
gia Paroșeni. Spartac Petroșani șl 
Șc '■ala sportivă din Petroșani.

:3tă câștigătorii probelor: fond 10 
km iele: Viorica- Voinea. Școala 
sportivă Petroșani; fond 15 km tine
ret : Ioâf TdrOk, Energia Paroșeni; 
fond 15 km seniori: Iosif Peter. Mi
nerul Lupeni; fond 30 km : Aron Pe
ter, Minerul Lupeni. Proba de 5 km 
fond: rezervată junioarelor a revenit 
sportivei luli.ma Sicht, Energia Paro- 
șeni.

Pronosport
Pronosticul nostru la concursul Pro

nosport nr. 7 din 16 februarie 1969.

FIORENTINA — CAGLIARI 2
INTERNAZIONALE — PALERMO 1 
JUVENTUS — ROMA X
LANEROSS1 — TORINO X
SAMPDORIA — NAPOLI X
VARESE - ATALANTA 1
XEROXA - BOLOGNA 2
BRESCIA — REGGINA 1
M ANTOVA - COMO 1
MONZA — SPAT X
PADOVA — GENOA X
PERUGIA — LIVORNO 1
REGGIANA — LOGGIA 1

® -

CîPd vom fi 
aprovizionați 

cu lapte 
și după amiază?

La unitățile comerciale din Vulcan 
care desfac produse lactate, începînd 
de la ora 5 dimineața, gospodinele 
fac... rind. Aceasta dovedește că lap
tele este un produs foarte căutat de 
consumatori, este necesar, uneori 
chiar indispensabil populației. Toc
mai de aceea consider că din partea 
unităților comerciale, precum și din 
partea conducerii Fabricii de lapte, 
ar trebui mai multă preocupare pen
tru satisfacerea cerințelor populației 
c acest produs.

Este adevărat că gospodinele care 
$4-.prezintă în fala unităților de des- 
far re a produselor lactate . cu noap- 
tra-n cap*, pleacă acasă cu sacoșa 
plină. Dar lot atît de adevărat este 
că multi cumpărători care vor să 
cumpere acest produs după erele 
8—9. (iar acei care lucrează în schim
bul 1. după orele 16), nu găsesc la 
niciuna din unităti. produse lactate. 
Oare nu se poate asigura aprovizio
narea acestor unităti si după amiază?

!n urmă cu doi ani s-a încercat — 
destul de timid — aprovizionarea 
populației cu lapte la domiciliu. Ar 
fi bine dacă, acestei forme moderne 
de comerț i s-ar acorda mai multă 
atentîe. Sint convins că 3t contribui 
în mare măsură și la obținerea de 
b nefirii de către întreprinderea care 
ar aplica aprovizionarea In domici
liu șj, bineînțeles, la satisfacerea ce
rințelor populației.

Vasile DELCA 
muncitor la E.M. Vulcan

DIN NOU DESPRE

Deservirea la ghișeul de 
mesagerie al O.P.T. Petroșani

Simbătă după-amiază, ora 18. In 
mica sală a ghișeului de predare- 
primire a coletelor, așteaptă un 
mare număr de cetățeni. înghesuială. 
Deservirea este asigurată de către 
o singură salariată. Spațiul este mult 
prea redus fată de cerințe. Cetățe
nii care ridică colete se înghesuie 
spre Ieșire, cei care le prezintă la 
predare, cu greu ajung in fala ghi- 
șoului.

Cetățenii care sosiți la poștă cau
tă în primul rind să-și procure for
mularul de predaie, a cărui comple
tare corectă răpește timp, constituind 
pentru multi o problemă (în sală nu 
se găsește un formular completat 

de apel a mlnol pentru a dezbate in 
prezenta candidatului pentru circum
scripția electorala judetoanii nr .75 
î. Orban o scornii do probleme lega
le de nevoile alegătorilor La clubul 
muncitoresc din localitate, precum și 
le Școala generală nr. I alegătorii 
s-au intilnit cu candidate Ion Chcla- 
ru. pentru circumscripția electorală 
municipală nr. 00 și Lucia Daniel, 
pentru circumscripția electorală mu
nicipală nr. 62. iot în mai multe 
cartiere din Petrila și Lonea s-au des- 
lășnrat intilnirile dintre alegători și 
; 'varășii I. Carpen. Șl. Dănescu și 
<1. Cercotaș. candidați do rieputali în 
ciiiumscripliOe electorale orășenești

■ 5, 0 $1 9.

Uricani
In circumscripțiile electorale oră

șenești nr. 47, 48 și 49 din Uricani 
s-au desfășurat înlîlnirile alegătorilor» 
cu candidați! de depulali Ion Ladis-

Pe dealul Rakoczi s-au desfășurat 
întrecerile de schi rezervate elevilor 
din licee, școli profesionale și gene
rale. Primii clasați pe categorii de 
vîrste sînt următorii ;

Licee — școli profesionale. Locul I 
Victor Mihut. Liceul industrial; II. 
Anton Soos, Școala profesională Lu
peni. Juniori mici, clasele VI—VII. 
Locul 1. Ion Garcea, Școala sportivă j
II. Vasile, Coman, Școala sportivă;
III. Nicolae Cristea, Școala sportivă. 
Băieți categoria copii, clasa V: 1. Eu- 
sebiu Peter, Școala sportivă ,- II. losif 
Bartoș, Școala sportivă .- III. Andrei 
Laslo, Școala sportivă. Copii, clasele 
II—III: I. Andrei Bakoș. Școala spor
tivă ; IL Ioan Kovacs, Școala sporti
vă : 111. Iosif Krachtus, Școala sporti
vă. Fete, clasele V—VI: 1. Gabriela 
Hupea. Școala generală nr. 4 : II. Ga
briela Leib, Școala generală nr. 4 ; 111. 
Angela Manole, Școala generală nr. 
1. Fete, clasele II—IV: I. Irina îlieș, 
Școala generală nr. 2; II. Odila 
Krachtus, Școala generală nr. 4; III. 
Gabriela Spitșka, Școala generală 
nr. 4.

VINERI 14 FEBRUARIE
11,00 Pentru elevi — consultații la 

chimie (clasa a VIII-a). Tema: 
Alcool etilic și acid acetic (re
luare).

11,80 Limba rusă. Lecția 41 (reluare). 
12,00 Limba spaniolă. Lecția 45.
12.30 închiderea emisiunii de dimi

neață.
17.30 Telex TV.
17,35 Actualitatea în agricultură.
17,50 Actualitatea în industrie.
18,05 Limba spaniolă. Lecția 45 (re

luare).

întreprinderea forestieră
PETROȘANI

Str. 6 Martie nr. 36, telefon nr. 1820

VINDE
La întreprinderi socialiste următoarele ma

teriale din stocuri cu mișcare lentă și de prisos :

— PIESE DE SCHIMB

— OBIECTE DE INVENTAR

— ECHIPAMENT DE PROTECȚIE CU 
SPECIFIC FORESTIER

Cei interesați pot consulta listele cu aceste 
materiale zilnic între orele 7—15 la serviciul, 
aprovizionare din centrala I. F. Petroșani.

care să servească drept model). Pină 
la urmă au reușit. Iși așteaptă rîD- 
dul. Dar vai I La ghișeu se constată 
că coletul du corespunde prescrip
țiilor legale pentru a putea fi ad
mis la expediere.

Numărul cetățenilor nu scade. Lu- 
crătoarea de la ghișeu nu reușește 
să facă fa|ă operațiunilor de pre- 
dare-primire. Intre timp o colegă 
binevoitoare, probabil de la un alt 
serviciu, îi vine în ajutor. Ridică 
documente, face eliberarea lor. După 
vreo 10—15 minute, ajutoarea plea
că.

Este ora 19. Salariata de la ghișeu 
c-rie acum ocupată cu predarea co

lan, Mărcii Mojoalcă și Visalon Grtb 
ian, caro, luind cunoștință do propu
nerile locuitorilor s-au angajat să-șl 
îndeplinească cu răspundere manda
tul încredințat.

Aninoasa
Numeroase întilnlri au avut loc 

șl în circumscripțiile electorale comu
nale din Aninoasa. In mijlocul ale
gătorilor s-au prezentat tovărășii 
Gheorghe Felor. Ion Borncmlsa, Ghoor- 
ghe Petrlleanu, Ladlslau Cosllnaș, 
Olqa Copil si Maria Nicoară, candi
dați de doputați pentru circumscrip
țiile electorale comunale nr. 38. 32. 
47. 48. 52 și 55 care, de asemenea, 
s-au angajat să domină toate efortu
rile pentru a contribui la creșterea 
continuă a bunăstării locuitorilor din 
comună.

înlîlnirile dintre alegători și can
didați continuă.

POPICE

Etapă 
fără surprize

In penultima etapă a campionatului 
municipal de popice pe echipe nu 
s-a înregistrat nici o surpriză. Echi
pele favorite au tranșat victoria de 
partea lor. indiferent dacă au jucat 
pe teren propriu, sau în deplasare. 
Liderul de pină acum — Utilajul Pe
troșani — susținind ultimul joc în 
deplasare, a reușit să obțină victoria, 
în dauna echipei Viscoză Lupeni, cu 
4340 p.d. fată de 4240 p.d. cit au rea
lizat gazdele.

Pe arena din Petrila s-au înlîlnit 
echipele Jiul 1 — Preparatorul Lu
peni. După cum era de așteptat, vic
toria a revenit echipei locale cu un 
rezultat categoric: 4586 p.d. la 4135 
p.d. Cei mai buni popicari din a- 
coastă. partidă fiind : Cozma Rudolf 
797 p.d., Enăchescu Ion și Tbrbk Mi
hai fiecare cu 787 p.d.. de la Jiul, 
Szilvester Ladișlau cu 787 p.d. de la 
oaspeți.

Echipa minerilor din Vulcan a ob
ținui, de asemenea, victoria în fata 
echipei petrilene Jiul II.

18.30 La porțile cunoașterii — emi
siune pentru tineret. „Conti
nentul infinit”.

19,00 Telejurnalul de seară.
19.30 Știri și reportaje din campania 

electorală.
19,40 In direct... Tema: Lucrări pre

miate în 1968 de Comitetul de 
Stat pentru construcții, arhitec
tură și sistematizare.

20,00 Teleglob — emisiune de călă
torii geografice : Guatemala.

20.20 Studioul muzical. Capodopere 
ale muzicii universale. „Ano
timpurile" de Vivaldi.

21,00 Reflector.
21.15 Triptic de artă populară — film 

documentar.
21.30 Itinerar european: Paris, geo

grafii spirituale.
21,45 Film artistic: ..Krotka" (Sfioa

sa) — o producție a studiouri
lor din R.S. Cehoslovacă.

23,00 Telejurnalul de noapte.
23.15 închiderea emisiunii.

tețelor către conducătorul auto care 
te preia în vederea transportării la 
gară. Panică. întrebări: „Ce se va 
întîmpla cu cotețele care se primesc 
după plecarea mașinii la gară ?". 
Răspunsul vine prompt: „Mline fi
ind duminică, se vor expedia luni*.

Bine, dar cotețele conțin alimen
te. Unde vor fi păstrate două zile ? 
Aici în magazie. Nedumeriri, maga
zia este îrfcălzită centra). O femeie 
pleacă cu pachetul, care conține a- 
limente, la oficiul poștal din gară. 
„Încerc acolo, nu pot risca să mi 
se altereze alimentele pină luni".

La unele colete, salariata de la 
ghișeu, cu voia sau fără voia pre-

Clubul sindicatelor din Petrila. Pri
ceperea maiștrilor Instructori ai cer
cului dc croitorie își spune cuvinlul 
în îndcminaTOa cu care cursantii 
transpun in practică cele învățate.

Foto : E. FRITSCH

Simbătă 15 februarie

PROGRAMUL 1; 5,05 — 6,00 Pro
gram muzical de dimineață; 6,05—
9.30 Muzică și actualități; 9,30
Matineu literar; 10,00 Din reperto
riul corului Radioteleviziunii; 10,20 
Piese de estradă; 10,30 Emisiune 
muzicală de la Moscova; 11,05 Mu
zică ușoară; 11,45 Sfatul medicului. 
Hernia de disc; 12,00 Formații de 
muzică ușoară; 12,20 Cronica re
vistelor literare; 12,30 înlilnire cu 
melodia populară și interpretul pre
ferat; 13,10 Avanpremieră cotidia
nă ; 13,20 Soliști și orchestre de 
muzică ușoară; 14,10 Piese instru
mentate ; 14,30 Automobil Club;
14,50 Cîntece populare; 15,50 Jocuri 
populare; 16,00 Radiojurnal. Sport. 
Buletin meteorologic; 16,10 Recital 
de operă Sandor Konya; 16,30 An
tena tineretului; 16,55 Radio publi
citate ,- 17,15 Ediție specială, 2

Martie — Alegerii; 17,30 Cîntece 
patriotice; 17,45 Orizont științific ;
18,05 Muzică populară și ușoară ;
18.30 Gazeta radio; 19,00 O melo
die pe adresa dumneavoastră; 19,20 
Sport; 19,30 Album folcloric,- 20,05 
Muzică ușoară; 21,00 In ritm de 
dans; 22,00 Radiojurnal. Sport. Bu
letin meteorologic,- 22,20 Romanțe 
îndrăgite; 22,40 Moment poetic ;
22,45 Parada ritmurilor; 0,05—6,00 
Estrada nocturnă.

PROGRAMUL II: 6,10 Șirag de 
melodii; 6,45 Itinerar folcloric mu
zical: 7,10 Valsuri, polci, potpuriuri. 
7,37 Ritmurile dimineții ; 7,45 Muzi
că populară: 8,10 Tot înainte (emi
siune pentru pionieri); '8,25 Arii din 
opereta „Cîntăretul mexican" de Lo
pez 8,35 Din tezaurul nostru fol
cloric ; 9,10 Antologie de literatură 
universală; 9,25 Melodii de George 
Grigoriu; 9,45 Cîntă ansamblul
„Sl.onsk" din R.P. Polonă; 10,30 Vreau 
să știu; 10,55 Concert simfonic
popular; 12,05 Avanpremieră coti
diană ; 12,45 Cîntece de Teodor
Bratu; 13,00 Emisiune de divertis
ment muzical „De la 1 la 5",- 17,00 
Radiojurnal. Sport; 17,45 Din pîlnia 
gramofonului ; 18,05 Itinerar turis
tic românesc; 18,25 Interpreti de 
muzică ușoară,- 19,05 La microfon
Maria Cornescu și Alexandru Gro- 
zu(ă; 19,30 Odă limbii române; 
20,00 Concertul orchestrei simfonice 
a Filarmonicii „George Enescu";
22.30 Cronica revistelor literară;
22,40 Jazz; 23,07 Meridiane ■ — me
lodii ; 0.07—1,00 Muzică^, de dans;

Buletine de știri : Progra
ma mul I : 5,00; 5,30; 6,00; 6,30; 

9,00; 11,00; 13,00; 15,00;
J 20,00 ; 24,00 ; 1,00 ; 2,00 ;
™ 4,00. Programul II : 6,05; 7,30;
S 10,00; 12,00; 14,00; 18,00;
+ 19,00 ; 23.00 ; 0,55.

FILME
SIMBĂTĂ U FEBRUARIE

PETROȘANI — 7 Noiembrie: în
țeleptul de pe muntele blestemat,- 
Republica: Ziua în care; vin peștii; 
LONEA — 7 Noiembrie: Topkapy; 
Minerul: Mărturisirile unui domn cu 
camera mobilată; VULCAN: Zjle de 
vară; LUPENI — Cultural: Expresul 
colonelului Von Ryan; I URICANI : 
Zosia.

dătorului, rezolvă problema respon
sabilității poștei fată de continui 
trecînd cu creionul în dreptul în
scrisului de pe mandat „conține 
alimente" cuvântul „nealterabile".

Ora 19,15 (ghișeul se închide la 
orele 19,30). Celor care mai sosesc 
cu pachete nu li se mai vînd formu
lare pentru predare(?l). Vociferări. 
Insistente. ,Nu te mai pot primi li 
se răspunde de Ia ghișeu. Trebuie 
să-mi fac și eu încheierea, să de
pun banii". Unii pleacă acasă. Vor 
încerca luni din nou...

In timpul de o oră, o oră și ju
mătate cît unii cetățeni au stal în 
fata ghișeului și-au pus șl întreba
rea : Oare nu s-ar putea organiza 
ghișee separate pentru predarea și 
primirea mesageriilor ? Funcționarea 
unui astfel de sistem in otole de 
vkf,-. după-amiaza, cînd oamenii 
muncii, studenții, militarii apelează 
în mare număr la serviciile oficiu
lui de mesagerii al poștei, ar crea 
condiții pentru buna deservire fără 
oie întregi dc așteptare in fața sin
gurului ghișeu.

D. 10SJF

Gripa și prevenirea ei
Gripa este o boală a- 

oută, contagioasă, pro
vocată de un virus ca
re se găsește în secre
țiile din nasul și gitul 
bolnavului și nu tre
buie confundată cu ră
ceala sau catarul sezo
nier. Este una din vi
rozele umane cele mai 
răspîndile provocîncl un 
mare număr de îmbol
năviri, rlispindindu-se 
cu repeziciune. Această 
boală nu este gravă 
numai prin ea însăși, 
ci îndeosebi prin faptul 
că slăbește organismul, 
favorizînd alto îmbolnă
viri ale aparatului res
pirator. Ea se transmite 
prin tuse, strănut.

Perioada de incuba
ție este foarte scurtă, 
în medie 1—2 zile, boa
la începe brusc, cu 
fiori, dureri do cap și 
dureri musculare, du
reri in git, febră și 
tuse uscată, iar bolna
vul se simte ..zdrobit''. 
Boala prezintă conla- 
giozitate de la apariția 
catarului oculo-nazal. 
prelungindu-se atila cît 
persistă inflamația mu
coaselor respiratorii.

Netralată la * timp, 
gripa duce la frecvente 
complicații la nivelul 
plămînilor, ca broncho-

Dr. Valeriu ILIEȘ, 
meiic șef 

Policlinica Petroșani 

pneumoniile și conges
tiile pulmonare, com
plicațiile la nivelul u- 
rechilor — otitele, iar 
la nivelul sistemului 
nervos — encefalite ca
re sînt periculoase în 
specia) pentru copiii 
mici.

Complicațiile citate 
pot pune în pericol via
ta bolnavului. De aceea 
este nevoie de trata
ment la domiciliul bol
navului, iar cînd sur
vin complicații, în spi
tal. In perioada respec
tivă se urmărește ridi
carea rezistentei orga
nismului prin vitamine 
și scăderea temperatu
rii sale, prin antiter- 
mice: piramidon, aspi
rină. chinină. Trebuie 
făcută dezinfecta na
zală și faringiană, cal- 
mînd agitația, complica
țiile fiind și ele tratate 
corespunzător.

Profilaxia sau preve
nirea bolii este foarte 
greu de realizat din 
cauza aspectului explo
ziv pe care îl ia foar

Lecția18,05
22,45
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seară.
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17,30 Telex Tv.
17,35 Pentru elevi. Consulta-

z

19,40

DUMINICA
16 FEBRUARIE
Ora exactă. Cum va fi 
vremea ?
Pentru copii și școlari. 
„La șase pași de o ex
cursie" - emisiune- 
concurs. Film serial : 
Meteor XL-5 : „Profe
sorul Mat, ostatec". 
Ora satului.

11.30 Tv. pentru specialiști. 
12,00 De strajă patriei.
12.30 Publicitate.
12.45 Concert simfonic.
13.30 închiderea emisiunii de 

dimineață.
14.30 Duminica sportivă. 
17,00 Magazin duminical. 
19,00 Telejurnalul de seară.
19,15 Orchestra de muzică

populară „Miorița" a 
Filarmonicii de slot 
„Gh. Dima" din Brașov.

19.45 Tele-Fantezie la Con
stanța. Film muzical.

20.30 „Muzica albă".
21,05 Film cu trei stele : Pic

nic.
23,00 Selecțiuni din concer

tul de închidere a Fes
tivalului de muzică u- 
șoarâ de la San Remo.

23,20 Telejurnalul de noapte.

LUNI 17 FEBRUARIE
Telex Tv.
Tv. pentru specialiștii 
din industrie.
Limba franceză. Lec
ția 47.
Alma Mater - emisiu
ne pentru studenți. 
„Absolvenți ’69".
Telejurnalul de seară. 
Știri și reportaje din 
campania electorală. 
Actualitatea științifică. 
Gong — emisiune de 
actualitate teatrală.
Roman foileton : „For
syte Saga (XVI).
„Orele amiezii", 
taj filmat.
Cronica ideilor, 
mica democrației 
liste.
Laureați ai 
cursurilor internaționa
le. Transmisiune de la 
Sofia.
Seară de romanțe. 
Telejurnalul de noapte.

MARȚI
18 FEBRUARIE

te des epidemia de 
gripă. In acest scop se 
impune izolarea bolna
vului de persoanele să
nătoase in special de 
copii. Părinții bolnavi 
vor căuta pe cît posi
bil să nu vină în con
tact cu copiii lor să
nătoși. Mamelor care 
alăptează sugari li se 
cere să poarte o mas
că de tifon care să le 
acopere nasul și gura. 
Se vor evita. în această 
perioadă, aglomerațiile, 
mai ales în săli închi
se : la spectacole, fes
tivități, serbări,- copiii 
trebuie ținuți în aer 
curat, iar în perioada 
epidemiei li se va asi
gura un regim sorect 
de muncă si odihnă.

Astăzi, se folosește și 
un vaccin antigripal. 
care se administrează 
nazal prin picături sau 
aerosoli, dar eficacita
tea sa este de citeva 
luni. Pentru profilaxie, 
cea mai eficace măsu
ră este cunoașterea de 
către fiecare a simpto- 
melor bolii pentru de
pistarea ei precoce și 
izolarea imediată a bol
navilor, adresarea din 
timp către medic și în
ceperea lratamenlub.il 
de la primele semne.

pentru 
săptămîna 

viitoare

20,00

20,25

ții la matematici 
a Xll-a). Tema : 
ții algebrice. 
Limba engleză. 
47.
Pentru copii, 
dezlegate. 
Telejurnalul de
Din carnetul publicis
tului.
Tele-Universitatea. Is
toria civilizațiilor. Ve
chile civilizații africane. 
Cronică plastică.
Seară de teatru : Cli
pe de viață de Sa
royan.
Telejurnalul de noapte.

MIERCURI
19 FEBRUARIE

Limba franceză. Lecția 
47 (reluare).
Limba engleză. Lecția 
47 (reluare).
Tv. pentru specialiștii 
din industrie. Chimie. 
Telex Tv.
Tv. pentru specialiști. 
Medicină.
nuria.
Limba germană. Lecția 
43.

18.30 Emisiune pentru tine
ret. Brățara de aur. 
Finala pe țară a Olim
piadei tinerilor strun
gari.

19,00 Telejurnalul de seară.
19.30 Transfocator.
19.45 Monografii contempo

rane. Tîrgul cel dulce. 
Film Tv.

20,05 Săptămîna 
văzută de Nina Turcu.

20,20 Căsuța poștală 111. 
Dialog cu telespecta
torii.

20.30 Avanpremieră.
20.45 Telecinemateca : „H-8" 

o producție a studiou
rilor din R.S.F. Iugo
slavia.

22.30 Caleidoscop coregra
fic.

23,00 Telejurnalul de noapte.

Limba germană. Lecția 
43 (reluare).
Tv. pentru 
Telex Tv.
Pentru elevi.
ții la fizică ____
VIII-a). Tema : Curen
tul alternativ.
Limba rusă. Lecția 42. 
Studioul pionierilor : 
,,Olimpici de la... 16 
ani".

RĂSPUNDE!»! 
cmiopiiQR

Vulc Dumitru tul Dumitru, Iscroni i 
Nu sintcli scutit de contribuția la 
paza obștească a comunei intrucil pe 
lingă pensia de invaliditate aveți șl 
alte venituri provenite din suprafața 
de teren de peste un hectar și gos
podăria pe care le posedați.

Pentru orice alte lămuriri, adresa- 
ți-vă consiliului popular al comunei 
Aninoasa

I n grup de gospodine din blocul 
A7 Lupeni. ( ele două încăperi la ca
re vă referiți, nofiind dotate cu uti
lajele necesare spălătoriei, respectiv, 
usrfitoriei, au fost predate, cu for
me legale, asociației de locatari dc 
care aparține blocul A7 cu scopul 
de a fi folosite ca atelier pentru 
mici reparații.

Oniceanu Virgil, Petroșani. Fiind 
cunoscut de dv. faptul că persoana 
care vă interesează lucrează la E. M. 
Vulcan adresali-vă direct serviciului 
de personal al exploatării Vulcan, 
care este în rilăsură să vă dea infor
mațiile de care aveți nevoie;

Măruță Constantin, Cimpu Iul 
Neag. Conducerea O.C.L, produse in
dustriale ne comunică că cele cu
prinse în sesizarea dv. cu privire 
Ia felul cum aii fost servit în uni
tatea nr. 30 Lupeni. corespund, a- 
devărului.

Ca urmare, vinzăloarea Popa Maria 
a fost sancțiorfată cu mustrare pen
tru atitudine necuviincioasă.

Muslalici losif, Petrila. Situația 
imobilului din str. Roșia nr. 6 a fost 
verificată la fala locului, în pre
zenta părinților dv., de către o co
misie din cadrul sectorului I.G.L. Pe
trila care a constatat că cele r >.i- 
tate în scrisoarea adresată ziar ilul 
nu corespund adevărului.

Ușile de la cămara de alimente și' 
fosta bucătărie, transformată de dv. 
în cameră de locuit, fără aprobare 
prealabilă, vor putea fi înlocuite nu
mai contra cost, corespunzător pre
vederilor legale.

Schuszler Matei, Paroșeni. Acorda
rea concediilor de odihnă pe anul 
1968 la I.E.C. Paroșeni s-a făcut co
rect și corespunzător cu prevederile 
legislației in vigoare.

Dv. aveȚi dreptul la 3 zile de con
cediu de odihnă suplimentar, așa 
după cum bine vi s-a acordat în a- 
nul trecut

21,20

21,35

Telejurnalul de seară. 
Știri și reportaje din 
campania electorală. 
La zi... Imaginea agri
culturii noastre.
Filmele documentare : 
„In țara cerbului" și 
„Pe urmele unui film 
dispărut".
Steaua fără nilme - 
emisiune concurs de 
muzică ușoară.
Itinerar european (II). 
La Tuilleries, Maillol. 
Seară de teatru Tv. 
jocul dragostei și-al 
întîmplării de Mari
vaux.
Telejurnalul de noapte.

VINERI
21 FFRRUARIE

Tv. pentru specialiști. 
Medicină.
Tv. pentru elevi. Con
sultații la fizică (cl. a 
VIII-a). Tema Curentul 
alternativ (reluare).
Limba rusă. Lecția 42 
(reluare).
Limba spaniolă. Lecția
46.
Telex Tv.
Actualitatea in indus
trie. Noi mărci de oțel. 
Limba spaniolă. Lecția 
46 (reluare).
La porțile cunoașterii
- emisiune pentru ti
neret. „Atomul sfărî- 
mat".

19,00 Telejurnalul de seară.
19.30 Din carnetul scriitoru

lui.
19,40 In direct.
20,00 Cîntece și jocuri popu

lare românești.
20,15 Teleglob - emisiune 

de călătorii geografice. 
India.

20.30 Contrapunct - emisiu
ne muzicală.

21,05 Reflector.
21,20 Film artistic : Cu dra

gostea nu-i de glumit
- o producție a stu
diourilor franceze.

22,47 Telejurnalul de noapte.

SÎMBATĂ
22 FEBRUARIE

Telex Tv.
Medicul vă sfătuiește. 
„Dac-aș fi știut".
Lumea copiilor.
Pentru școlari. Balade 
și legende : „Fata han
giului" de Dominic 
Stanca.

19,00 Telejurnalul de seară.
19,30 Cadran - emisiune de 

actualitate internațio
nală.
Tele-enciclopedia.
Mult e dulce și fru
moasă.
Film serial : Sfintul.
Prefață la festivalul 
„Cerbul de aur" — Bra
șov 1969.

Invitații noștri. 
Telejurnalul de noapte. ,!

lratamenlub.il
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STEAGUL ROȘU

CONGRESUL PARTIDULUI COMUNIST ITALIAN

intîlnire între tovarășul
Plenara C.C. ORIENTUL APROPIAT

al P.C. Francez
Paul Niculescu-Mizil și Luigi Longo
BOLOGNA 13 — Corespondentul 

Agerpres, N. Puicea, transmite: La 
Boiogna. tovarășul Luigi Longo, se
er. tar general al Partidului Comu
nist Italian, împreună m Gian Car
lo Pajetta și Carlo Galluzzi. mem
bri ai direcțiunii P.C.L, au avut o 
intilnire cu tovarășul Paul Nicules
cu-Mizil, membru al Comitetului Exe
cutiv, 
crctar 
tTPSCU, 
P.C.R.. 
de șef

al Prezidiului Permanent, se
al C.C al P.C.R., Dumitru Pe- 

raembru supleant al C.C. al 
și Andrei Stefan, prim-adjunct 
do secție la C.C. al P.C.R., care

participă la lucrările Congresului 
al Xli-lea al Partidului Comunist 
Italian.

In cadru! intilnirii. desfășurată în
tr-o atmosferă tovărășească, cordia
lă, s-a exprimat satisfacția pentru 
relațiile bune, prietenești, existente 
între Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Italian, dorința re
ciprocă de dezvoltare în continuare 
a acestor relații. S-a făcut, do ase
menea, un schimb de păreri asupra 
unor probleme ale Situației interna-

Declarație de protest
a guvernului 
R. P. Polone

A- 
de-

VARȘOVIA 13 (Agerpres). — 
genlia P.A.P. a dat publicității o 
claratie în care, din împuternicirea 
guvernului R.P. Polone, protestează 
împotriva intenției autorităților R.F. 
a Germaniei de a organiza alegerea 
șefului statului vest-german pe te
ritoriul Berlinului occidental. In 
declarație se subliniază că Berlinul 
occidental, în conformitate cu acor
durile existente, nu face parte din 
R.F. a Germaniei, iar respectarea 
statutului special al Berlinului oc
cidental corespunde întrutotul inte
reselor statelor europene.

(ionele actuale, ale 
niște și muncitorești.

★
13 —
Puicea,
Congres al Partidului

mișcării comu-

Corespondentul 
transmite: Cel

BOLOGNA 
Agerpres, N. 
do-al XI 1-lea 
Comunist Italian își continuă lucră
rile. Afirmîndu-și adeziunea față de 
tezele expuse în raportul lui Luigi 
Longo, delegații care au luat cuvintul 
in ședința de joi dimineață au subli
niat rolul și forța P.C.l. în viața poli
tică italiană, necesitatea intensificării 
luptei pentru reînnoirea și progresul 
social al țării.

R. D. Vietnam

PARIS 13 — Corespondentul Ager
pres, Al. Gheorghiu, transmite : In 
suburbia pariziană Vltry-sur-Seine a 
avut loc joi plenara C.C. al Partidu
lui Comunist Francez. Pe ordinea de 
zi a plenarei a figurat un singur 
punct: stabilirea poziției partidului 
față de referendumul caro va avea 
loc în primăvară asupra reformei 
regionale și a Senatului. Raportul a- 
supra acestei probleme a fost pre
zentat de Etienne Fajon, membru al 
Biroului Politic al partidului. La sfîr- 
șitul plenarei, Etienne Fajon a de
clarat presei că C.C. al P.C.F. a ho- 
tărit să cheme pe lo|i francezii să 
răspundă „NU" la referendum.

Ziarul ..Miau Dan“ despre
conferința de la Paris

• NUMEROASE INCIDENTE DE-A LUNGUL LINIEI DE ÎNCETARE A 
FOCULl I INTRE IORDANIA ȘI ISRAEL • CONSULTĂRI BILATERALE 
ÎNTRE REPREZENTANȚII CELOR PATRU MARI PUTERI LA O.N.U.

AMMAN 13 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvint al armatei ior- 
danieno a declarat că de-o lungul 
liniei de încetare a focului între Ior
dania și 
raeroasc 
la 11 februarie, in mai multe sec
toare, forțele îsraelieno au deschis 
foc de artilerie și mortiere asupra 
pozițiilor iordaniene. Totodată, avia
ția israeliană a bombardat în trei 
reprize o serie de sectoare lansînd 
bombe ou napalm. Acest atac a pro
vocat moartea a patru soldați iorda
nieni, iar alți șase au fost răniți.

Purtătorul do cuvint a arătat, 
încheiere, că 
deschis focul 
israelian.

Israel se semnalează nu- 
incidento. El a precizat că

în 
forțele iordaniene au 
pentru a anihila atacul

★

13 (Agerpres). Un

HANOI 13 (Agerpres). — Ziarul 
„Nhan Dan" a publicat un articol re
dacțional în care analizează desfășu
rarea de pînă acum a conferinței de 
la Paris cu privire la Vietnam. Zia
rul constată că pozițiile celor două 
părți în problemele esențiale sînt 
diametral opuse. Delegația america
nă face totul pentru a ocoli proble
ma esențială, adică încetarea agre
siunii in Vietnam. Pe această linie 
Cabot Lodge se străduiește ca la 
conferință să fie examinate în mod 
separat diferite aspecte și astfel a 
pornit de la restabilirea statutului 
zonei demilitarizate, așa-zisa „proble
mă specific militară".

Referindu-se la declarația lui Ca
bot Lodge că cele două părți „au o 
bază comună" și că dorește o solu
ție care să se bazeze „pe dreptul 
sud-vietnamezilor la autodeterminare" 
și „fără o intervenție din afară", zia
rul „Nhan Dan" scrie : „Se pune în
trebarea în ce constă dreptul poporu
lui Vietnamului la autodeterminare, 
dacă nu dreptul de înfăptuire a as
pirațiilor lui imperioase — indepen
dență democrație, pace, neutralitate,

prosperitate și în cele din urmă reu- 
nificarca pașnică a patriei, așa cum 
se arată in mod clar în programul 
politic al F.N.E. din Vietnamul de 
sud". Pentru atingerea acestui scop, 
arată ziarul, poporul Vietnamului de 
sud luptă de peste zece ani împotri
va unei armate cu un efectiv de 
1 200 000 de soldați ai S.U.A. și ai ță
rilor satelite. Cei care împiedică po
porul Vietnamului de sud să se fo
losească de dreptul la autodetermi
nare sînt intervenționiștii din afară, 
care prin forța baionetelor, bombelor 
și obuzelor țin la putere o clică de 
trădători. Dreptul la autodeterminare 
nu poate fi respectat în prezența a 
600 000 de soldați americani care țin 
sub ocupație Vietnamul de sud. El va 
putea fi înfăptuit numai atunci cînd 
poporul sud-vietnamez va alunga pe 
toți agresorii din țara sa.

Imperialiștilor americani, se arată 
în continuare, trebuie să le fie clar 
că nu poate exista „o bază comună" 
penriu pozițiile agresorilor și victi
melor agresiunii. Deoarece S.U.A. au 
început agresiunea împotriva țării, 
ele trebuie să-i pună capăt.

FRANȚA: Stalia 
noului 
Metro, 
dată în 
în anul

Express 
ce va fi 

folosință 
1970.

CLIȘEU : 
de la

IN
Platforma 
al treilea nivel.

TEL AVIV .... 
purtător ele Jcit'vînl militar israelian 
a declarat la Tel Aviv că are loc o 
recrudescență a incidentelor de-a 
lungul liniei de încetare a focului 
iordano-isnaelicne. El a afirmat că la 
11 februarie forțele iordaniene au 
supus în repetate rînduri unui bom
bardament de artilerie și mortiere 
pozițiile de ne malul vestic al Iorda
nului și în'Deșertul. Arava. In în
cheiere. elT.a arătat că partea israe- 
liană a ripostat, utilizind și aviația' 
pentru a reducă la tăcere artileria 
iordaniană.(

★

NEW YQRK 13 (Agerpres). — La 
sediul O.N.U. au continuat miercuri 
consultările1' bilaterale preliminare 
între reprezentanții celor patru mari

S.U.A
•—

0 nouă reuniune
a Consiliului national

al securității
WASHINGTON 13 (Agerpres). — 

Președintele Nixon a participat la o 
nouă reuniune a Consiliului național 
al securității la care, potrivit unor 
cercuri apropiate Casei Albe, s-au 
discutat problemele legate de pro
iectata vizită a șefului executivului 
american în principalele capitale din 
Europa occidentală. Agenția Associa
ted Press, care transmite această ști
re, menționează, pe de altă parte, că 
Nixon s-a întîlnit cu guvernatorul 
statului New York, Nelson Rocke
feller. Cu acest prilej, guvernatorul 
ar fi cerut președintelui să orelun- 
gească hotărîrea „temporară" a Con
gresului cu privire la instituirea .su
prataxei de 10 la sută pentru ca, ast
fel să (ie finanțate programele 
terne în domeniul urbanisticii șl 
învățămintului.

După cun\ a declarat secretarul de 
presă al Casei Albe. Ronald Ziegler, 
la întîlnirea dintre Nixon și Rocke
feller la care au participat, de ase
menea. secretarul de stat, William 
Robcrs, și consilierul pentru proble
mele securității, Henry Kissinger, 
s-au discutat șî problemele privind 
relațiile S.U.A. ,cu țările Americil 
Latine.

in- 
al

premierul iordanian a

referitoare la modul 
a crizei din Orientul

putori, în scopul găsirii mijloacelor 
do sprijinire a misiunii dr. Gunnar 
Jarring, reprezentantul special al se
cretarului general al O.N.U. in Ori
entul Apropiat. Cu acest prilej, am
basadorul S.U.A. la O.N.U., Charles 
Yost, s-a întîlnit cu ambasadorul 
Franței, Armand Berard. Se așteaptă 
ca aceste consultări bilaterale 
mai continue o perioadă de timp.

CA1RO 13 (Agerpres). — Vizita 
oficială întreprinsă la Cairo de pri
mul ministru al Iordaniei, Bahjat El 
Talhouni, și de ministrul său de ex
terne, Moneim Rifai, s-a încheiat joi.

In legătură cu întrevederile pe 
care aceștia le-au avut cu președin
tele Gamal Abdel Nasser, premierul 
iordanian a declarat că convorbirile 
desfășurate cu acest prilej au fost 
consacrate examinării situației din 
Orientul Mijlociu și relațiilor bila
terale. Declarîndu-se satisfăcut de 
rezultatele acestor convorbiri, El 
Talhouni a menționat că și pe viitor 
Iordania va armoniza acțiunile sale 
cu cele ale Republicii Arabe Unite 
în problemele 
de soluționare 
Mijlociu.

In încheiere, 
anunțat pe reprezentanții presei că 
a remis președintelui Nasser un me
saj din partea regelui Hussein, și 
că la întoarcere la Amman va in- 
mîna suveranului Iordaniei răspun
sul șefului statului egiptean.

Prezente 
românești

PEKIN 13 — Coresponden
tul Agerpres, I. Gălățeanu, 
transmite : Recent, a sosit 
in portul Whangpoa din 
Canton și a fost predat păr
ții chineze un nou cargou 
românesc de 4 500 tdw, des
tinat transportului general 
de mărfuri, construit la șan
tierul naval din Galați. Na
va este dotată cu utilaj și 
aparatură ultramodernă, iar 
motorul de 500 CP dezvoltă 
o viteză de 14 noduri pe 
oră. Utilajul asigură sigu
ranța deplină a navigației, 
indiferent de condițiile me
teorologice. Prima cursă lun
gă, pe ruta Constanța-Whan- 
gpoa, a fost parcursă cu 
succes, deși nava a fost sur
prinsă de furtuni în Oceanul 
Atlantic și Marea Chinei de 
Sud. Aparatura a funcționat 
foarte bine. In prima cursă, 

ocargoul a avut la bord 
încărcătură d® 2 200 tone.

SPANIA. — Unul din aspec
tele luptei antiguvernamentale 
a populației spaniole dezlăn
țuite de instituirea recentă a 
stării excepționale la Uzinele 
siderurgice Altos hornos din 
Bilbao, peste 12 000 de mun
citori au declarat grevă după 
arestarea unui lider sindical.

RABAT 13 (Agerpres). — 
sala cinematografului 

„Agdal” din Rabat a avut 
loc o seară consacrată artei 
plastice românești. Au fost 
prezentate cu această oca
zie filmele „Comoara", „Tra
diții maramureșene", „Theo
dor Aman" și „Brăncuși".

pe scur
1 000 DE AVIOANE AMERICANE 

DOBORÎTE ÎN LAOS

Comandamentul suprem al Armatei 
de eliberare a poporului laoțian a 
dat publicității un comunicat în care 
se arată că forțele patriotice au do- 
borit un nou avion american, aflat 
în misiune de bombardament asupra 
regiunilor eliberate din Laos. In co
municat se precizează că numărul 
total al avioanelor. americane dobo- 
rîto de'patrioti se ridică la cifra de 
1 000.

e scurt

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A
BIRMANIEI

• SAIGON. — Un călugăr budist 
și-a dat foc în zorii zilei de joi, în- 
tr-un cătun din apropierea Saigonu- 
lui. Acest nou sacrificiu, scrie cores
pondentul agenției France Presse, 
are loc la numai cîleva zile după ce 
venerabilul Thinh Khiet, bonzul su
prem al budismului unificat, și-a 
lansat „mesajul de pace", chemînd 
la luptă pentru încetarea războiului 
în Vietnam. In mesajul său, preci
zează agenția citată, Thinh 
un ascet în vîrstă de 90 de ani, 
lăsat să se înțeleagă 
tine pacea, budiștii 
sească orice mijloc, 
gen de sacrificii.

Se pare că torta 
dimineața în apropierea Saigonulul 
este primul răspuns al budiștilor 
sud-vietnamezi la apelul lansat de 
liderul lor.

Khlet, 
a 

că pentru a ob- 
trebuie să folo- 

chiar și acest

vie aprinsă joi

ÎN TAILANDA ALEGERI GENERALE ?
Pe străzile Bangkokului, elefanții 

par la fel de firești ca și oamenii. 
Impunători, alături de siluetele gra7 
țioase ale dantelatelor temple budis
te. neglijabili pe lingă uriașele clă
diri moderne americane, elefanții 
traversează calmi și nepăsători, in
tr-un du-le-vino continuu, străzile 
capitalei.

La 10 februarie insă ei au ieșit din 
anonimat, devenind figura centrală 
a zilei: In Țara Tailor au avut loc ale
geri generale, iar elefanții împodobiți 
cu obișnuitele urne, s-au transformat 
in niște centre vii de votare.

Aceasta pare să fie de altfel șl 
singura curiozitate a „alegerilor" ge
nerale din Tailanda, organizate pen
tru intîia oară după zece mi, de 
cind rarcurile militariste au preiuat 
puterea în urina unei lovituri de 
Stat. Campania electorală a fost ca 
șl inexistentă. Chiar și cercurile de 
opoziție, scria în legătură cu aceas
ta comentatorul agenției U.P.I., se 
îndoiesc într-o foarte mică măsură 
de faptul că în urma alegerilor ac
tualul prim-ministru, Thanom KiLta- 
Eachorn, nu va fi „reales" în Ca
mera Reprezentanților. Și. totodată, 
nimeni nu și-a închipuit că actualul 
tegim din Tailanda va fi afectat cu 
ceva de aceste așa-zlse alegeri.

Și totuși la Bangkok și Washing
ton ele s-au considerai necesare ; 
pentru că după zece ani de dictatură 
iara are nevoie de o fațadă mai ..de
mocratică'' pentru . că o așa-zisă 
Schimbare de atitudine (se spera) ar 
putea influența într^un fel evoluția

țării (lentă, dar ireversibilă) spre o 
puternică criză politică.

Tailanda este singura țară asiatică 
care n-a cunoscut robia colonială, 
dar care se zbate astăzi într-o crîn- 
cenă înapoiere economică. Țara are 
resurse naturale enorme, de la ză
cămintele petrolifere și diamantilere 
Dînă la cele mai prețioase esențe 
lemnoase; cu toate acestea, econo
mia ei e strîns dependentă de patru 
produse de bază: orez, cauciuc, co
sitor lemn de teck, caracterizîndu-se 
printr-o pronunțată instabilitate, cu 
efecte dezastruoase asupra nivelului 
de trai al populației. In limba lai, 
„foame" se spune „kev-kao", adică 
, lipsă de orez" ; un singur an de re
coltă proastă e echivalent cu foa
metea și adesea cu moartea, pentru 
mii de oameni.

In economia țării, sectorul agricol 
este preponderent (din zece lailan- 
dezi nouă locuiesc la sate), iar a- 
cesta se bazează integral pe mono- 
cultura orezului (70 la sută din popu
lația activă a țării lucrează la cul
tivarea oiezulni',. In venitul națio
nal al țării, poiderea industriei re
prezintă aproximativ 10- -12 la sută, 
iar fără aportul producției meș’eșu- 
gărești aceasta se reduce la 6—7 la 
sută.

Nivelul de trai al populației este 
de circa zece ori mai mic decil în 
țările capitaliste dezvoltate. Un în
vățător se poate bizui, de pildă, pe 
270 de dolari anual, dar in regiunile 
muntoase din nord-estul țării venitul 
populației nu depășește 30 de dolari

pe an. 75 la sută dintre tailandezii 
între 10 și 30 de ani (aproximativ 
11 milioane de persoane) nu știu să 
citească. Din 13 800 000 de persoane 
între 7 și 20 de ani, 12 000 000 sînt 
în afara procesului de învățămînt. 
Numele țării lor (Pămînlul oamenilor 
liberi, in traducere lai) trezește pe 
fețele oamenilor zîmbete ironice și 
triste. Gravitind odinioară pe orbita 
Angliei, aliată cu Japonia în timpul 
războiului, Tailanda ar putea fi con
siderată acum ca cea de-a 51-a ste
luță de pe drapelul american.

Se povestește la Bangkok că re

gele Siamului i-a trimis lui Abraham 
Lincoln, în semn de simpatie, un ca
dou de zece elefanți, pentru a-i fo
losi in lupta, împotriva sudiștilor. 
Lincoln a mulțumit politicos, dar a 
refuzat. După o sută de ani, Admi
nistrația S.U.A., observînd ce impor
tanță strategică poate avea Tailanda, 
„și-a adus aminte' și, în semn de 
„recunoștini ... , a oferit Tailandei un 
ajutor „dezinteresat". Oficialitățile

de la Bangkok aii mulțumit și... n-au 
refuzat. Din „ajutor" în „ajutor", 
Tailanda a devenit un adevărat port
avion al S.U.A. în Asia de sud-est. 
Pe întinsul țării ș-au înmulțit, văzînd 
cu ochii, așa-zișele „baze militare- 
ciuperci" : la IJctorn. la Nechou, la 
Phanom. în total peste 50 de baze 
aeriene și „navale ce pot găzdui un 
corp expcdițional de 100 000 de oa
meni. De aid. de pe pistele constru
ite in desișurile, junglei sau în mij
locul unor foste lanuri de orez, își 
iau zborul avioanele în misiuni de 
bombardament. Paralel cu folosirea 
țării ca baza americană, economia ei 
a fosl treptat aservită intereselor 
marilor monopoluri ale S.U.A. In ba
za unui acord „de colaborare teh
nică și economică", companiile 'ame
ricane au obținut tarife vamale pre
ferențiale pentru mărfurile lor. Ame
rica devenind aproape singurul de
bușeu al produselor de export ale 
Tailandei.

în Tailanda se dezvoltă o miș
care de guerilă din ce în ce mal 
puternică, alimentată de subdezvol
tare, de aservirea tării, din punct 
de vedere economic și politic unor 
interese străine. „Jungla miroase a 
ars", comentau agențiile de presă 
știrea care relata că numai In 
cursul unei singure săptămîni din 
ianuarie 1969 au avut loc 24 de 
ciocniri ale trupelor guvernamentale 
cu forțele patriotice, unele chiar la 
240 kilometri de Bangkok. „Frontul 
patriotic tâilandez", conducătorul a- 
cestei mișcări de guerilă, care se bl-

zuie în special pe țărani șl mica 
intelectualitate, își propune ca o- 
bieclive esențiale măsuri radicale 
în economie, democratizarea vieții 
social-politice, lichidarea bazelor 
americane și retragerea trupelor 
S.U.A. din Tailanda, readucerea în 
patrie a tinerilor tailandezi trimiși 
să lupte în Vietnamul de sud și 
adoptarea unui curs politic neutru. 
Frontul editează în prezent ziare 
locale și posedă propriile sale pos
turi de radio-emisie, ale căror bu
letine de știri sînt apreciate ca 
infinit mai interesante și mai la zi 
decît toate informațiile oficiale.

Pînă nu de mult, la Bangkok 
„lupta de guerilă" era un cuvînt 
tabu. Astăzi însă se consideră că 
„evitarea penibilă a unei mărturisiri 
oficiale aparține unui moment de
pășit". Lupta pătrioților a luat o 
amploare neașteptată pentru autori
tățile tailandeze, astfel îneît s-a 
recunoscut oficial și existență a- 
cesteia și participarea celor 35 000 
de „consilieri" americani alături de 
forțele guvernamentale la „opera
țiile de represiune".

Sarcina primită de oficialitățile 
tailandeze e din ce'o mai gre’b: 
cum să se creeze fie măcar și o 
iluzie de... democrație, clnd situa
ția politică și economică a țării, le
gea marțială, lupta pătrioților, ne
mulțumirea unor cercuri tot mai 
largi ale populației sînt tot atîția 
martori de necombătut ?

Și care acuză.

Venera ANGI-IEIs
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• SANAA. — Agenția France Presse semnalează într-o 
informatic transmisă joi un nou indiciu al eforturilor care se 
fac în prezent atit la Sanaa cit și la Aden in vederea recon- 
licierii yemenite. Postul de radio Sanaa a încetat să mai trans
mită atacuri la adresa guvernului Republicii Populare a Yeme
nului de sud în care îl acuza că este vinovat de artn~la ’în
cordare existentă intre cele două țări vecine.

La rîndul său, postul de radio Aden și presa din Republi
ca Populară a Yemenului de sud nu au mai dat publicității ma
teriale critice la adresa guvernului de la Sanaa. Aceste ele
mente creează un climat favorabil începerii unui. dialog: cons
tructiv între reprezentanții celor două țări, în vederea soluțio
nării divergentelor manifestate in ultimul timp.

LONDRA. — Potrivit unor sur
se bine informate citate de agenția 
France Presse, se pare că Marea Bri
tanic a acceptat să livreze Israelului 
tancuri de tipul „Centurion". Autori
tățile britanice refuză însă să con
firme sau să 
— procedeu 
în asemenea

dezmintă aceste zvonuri 
de altfel folosit curent 
împrejurări.

ABEBA. —
12 februarie

Comisiei

In sedinla 
a sesiunii 
economice

• ADDIS 
plenară din 
jubiliare a
O.^J.U. pentru Africa a fost adoptată
o rezoluție cu privire la noul sistem 
de organizare C.E.A. A fost adopta
tă, de asemenea, ordinea de zi a pri
mei conferințe ministeriale a repre
zentanților țărilor participante, care 
va examina: politica economică in- 
terafricană și internationals, conținu
tul și etapele îndeplinirii programu
lui C.E.A., reprezentarea în forurile 
internaționale specializate în proble
me economice și sociale, relațiile ei 
cu alte organe ale O.N.U.. relațiile 
cu Organizația Unității Africane, ra
poartele Comitetului executiv și al 
Comitetului tehnic al expertilor etc.

Sărbătoarea națională birmaneză — 
Ziua Uniunii birmane — a fost cele
brată la 12 februarie în întreaga tară. 
Mantfestatiile principale s-au desfășu
rat în orașul Mandalay, undo a avut 
loc o adunare festivă, la care au 
participat membri ai guvernului Uni
unii birmane și peste 1 300 de dele
gați și oaspeți din toate regiunile 
tării. In fata celor prezenți a fost 
citit mesajul adresat de generalul Ne 
Win, președintele Consiliului revolu
ționar al Uniunii Birmane, în care se 
subliniază necesitatea întăririi perma
nente a unității naționale, 
consolidării Independentei 
a suveranității tării.

în vederea 
politice si

Statele U-• WASHINGTON.
nite — informează agenția Associa
ted Press — au avertizat țările Pie
ței comune europene ca vor introdu
ce restricții comerciale în cazul în 
care acestea vor majora taxele va
male la produsele din soia și semin
țe de bumbac importate din S.U.A. 
(In prezent, exportul acqptor produ
se se cifrează la 450 milioane do-

• HANOI. — Agenfia V.N.A. 
anunfă că artileria antiaeriană a 
Armatei populare vietnameze a do- 
borit un avion american fără pilot, 
care a pătruns în spațiul aerian al 
provinciei Nam Ha. Agenfia preci
zează că pină în prezent pe terito
riul R.D. Vietnam au lost doborite 
3 256 avioane americane.

lari pe an). Un purtător de cuvînt 
american a anunțat că Statele Uni
te acționează prin reprezentanțele lor 
diplomatice, pentru a preveni intro
ducerea acestor taxe.

Senatorul democrat Stuart Syming
ton a declarat, la rîndul său, că ta
xele proiectate do țările Pieței co
mune „ar avea un efect foarte "ne
favorabil asupra balanței de plăți a 
S.U.A".

Avion venezuelian deviat în 
Cuba de la ruta sa normală

Ziarul cubanez „Granina* 
publică o notă oficială a gu
vernului in legătură cu ate
rizarea la Santiago de Cuba 
a unui avion venezuelian de
viat de la rula sa normală, 
fn notă se arată că miercuri, 
un avion „DC-9", aparfinînd 
companiei „Lineas Aeropostal 
Venezolanas", avînd la bord 
66 de pasageri și cinci mem
bri ai echipajului, a iOsl de
viat spre Cuba de trei pa
sageri venezuelieni înarmați 
cu pistoale și o grenadă. Prin
tre pasageri se allau doi oii- 
teri ai tortelor armate vene- 
zueliene cu gradul de maior. 
Pasagerii și membrii cehi na
iului au tost găzduit i la ho

telul „Versailles' din Sanlia 
go din Cuba. Cazul se află in 
cercetarea autorităților cubane 
ze.

fn cercurile ziaristice și di
plomatice din capitala Cubei 
se afirmă că cererea formulată 
de Cuba, prin care se cere ca 
guvernul Venezuelei să trimită 
combustibilul necesar întoar
cerii avionului — operațiune 
toarte complicată, avînd In 
vedere că între cele două la
ri nu există relații diplomatice 
— ar a\ ea ca scop cîștigarea 
de timp pină cînd noul gu
vern venezuelian al președin 
telul Caldera își va lua In 
primire funcțiile.
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