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întrecerea patriotică
pentru continua înfrumusețare 

ți buna gospodărire
a localităților

Consiliului 
orașe și in 
întrecerea

Sub semnul unui puternic
a v î n t po 1 i t i c și A

1 munca

0D

.g.

ZILEI
Lupeni 

club '69

ALEGERILE
Dialog fructuos

în cadrul întrunirilor
electorale

Ca o dovadă a grijii pe care o 
manifestă pentru buna gospodărire 
a străzilor și cartierelor, cu ocazia 
adunărilor electorale desfășurate luni 
în Petroșani, cetățenii au făcut pre
țioase propuneri, și-au exprimat ho- 
tărîrea de a participa cu toate for
țele la transpunerea în viață a mă
surilor privind dezvoltarea continuă 
a localității. La întîlnirea cu candi
datul de denulat pentru circumscrip
ția electorală munioipală nr. 1, tov. 
Părăianu Simion, cetățenii au propus 
construirea de trotuare în străzile 
Bazinului, 6 August, Ilarie Chendi și 
Cimitirului, amenajarea unui șanț de 
scurgere în str. Cimitirului.

Cu prilejul întâlnirii cu tov. Dirlea 
George, candidat în
electorală municipală nr. 52, alegă
torii au făcut sugestii privind repa
rarea acoperișului la blocurile nr. 2, 
4 și 6 din cartierul Carpați, repara
rea spălătoriilor folosite în comun, 
îmbunătățirea aprovizionării cartieru
lui cu pîine și lapte de calitate co
respunzătoare.

Repararea străzilor Ștefan cel Ma
re, Șt. O. Iosif, Muncii, Gh. Lazăr,

circumscripția

li Iunie și Brazilor, îmbunătățirea 
alimentării cu apă potabilă' și cu e- 
nergie electrică a acestor străzi, în
ființarea unui olub al pensionarilor 
în Petroșani au fost propunerile fă
cute de cetățeni la întîlnirea cu tov. 
Șerban Francisc, candidat în circum
scripția electorală județeană nr. 55, 
întâlnire desfășurată 1 la Casa de cul
tură.

Numeroase au fost propunerile pre
zentate în adunările populare desfă
șurate în comuna Aninoasa. Salariați 
ai exploatării miniere di aici au so
licitat să fie studiată posibilitatea a- 
Sigurării transportului ; muncitorilor 
care locuiesc la blocur(ie din apro
pierea arenei sportive pină la mină, 
au propus să fie reparat; podul din 
fața magazinului alimentar nr. 40, in
troducerea apei potabile la Școala 
generală din Iscroni, construirea unui 
complex comercial în această locali
tate, repararea liniei electrice care 
duce în cătunul Martinești. Tot în ca
drul acestor adunări cetățenii au so
licitat ca la dispensarul din Iscroni 
să fie repartizat un cadru medical 
permanent.
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COMPLEXUL SPITALICESC DE LA HUNEDOARA

l n hol imens, cu ferestre mari 
prin care lumina intră în voie. Ală
turi — garderoba, iar in față — bi
roul de informații care se dovedește 
deosebit de util pentru cei care vin 
la noua policlinică a complexului spi
talicesc din Hunedoara. Pentru că.

rile tratamente, condiții de confort 
deosebite. Camerele de spitalizare cu
prind intre unu și trei paturi, flecare 
dispunind de instalație de semnali
zare, baie, telefon și rețea de radio- 
ficare pentru fiecare pacient. Cele 12 
lifturi asigură un transport comod și

COORDONATE 
HUNEDORENE

fără o informare prealabilă, este 
foarte dificil să te descurci prin ze
cile de coridoare și cabinete ale po
liclinicii. Modernele cabinete, deser
vite de cadre de specialitate, bine 
utilate cu aparatură ultra modernă, 
pol asigura 1600 de consultații pe 
zi. in două ture...

...Așa începe orice vizită la noul 
jomplex spitalicesc cu 700 de pa- 
țuri. care în decembrie trecut a îm
plinit un an de la darea în folosință. 
ț>ar, înainte de a continua vizita 
prin vastele încăperi, care strălucesc 
țle curățenie șl confort, să fixăm, cu 
ăjutorul cîtorva cifre semnificative, 
dimensiunile acestui impunător obiec
tiv al sănătății. Clădirile acestuia, o- 
Cupă o suprafață de circa 6 hectare, 
Iar pentru construcția și dotarea Iui 
Cu utilaje s-an investit mai mult de 
6B 500 000 lei I

Proiectanțil și constructorii s-au 
străduit', șl au reușit pe deplin, sa a- 
siqure celor venUi a;ci pentru dlfe-

operativ in fiecare corp de clădire. 
O instalație specială asigură condițio
narea aerului și o temperatură cons- 
stantă, plăcută. La toate acestea se 
adaugă sălile de mese, vestiarele 
moderne, sala de conferințe, unde se 
pot face șl proiecții de filme...

La oricare cabinet sau secție ai 
merge, le surprinde plăcut, albul 
slrălucitor al marmurei. In întregul 
complex constructorii au pus in o- 
peră 25 600 metri patrați de marmu
ră și faianță. Pe holuri și culoare, 
mari plante ornamentale, de forme și 
specii diferite, creează o ambianța plă
cută, te fac să uiți suferințele trecă
toare. Evident că aici funcționează 
cabinele șl secții medicale de 
tratament, inclusiv o secție de 
urgență, stația de recoltare și conser
vare a sîngelui și secția de baineo- 
fizioterapie. Numai la policlinică și 
la spital lucrează peste 100 de me
dici !

curind, in cadrul 
gramelor locale ale centru
lui de radioficare din Lupeni 
s-a introdus emisiunea pen
tru tineret „Lupeni club 
’69". Emisiunea bilunară 
are drept scop lărgirea ori
zontului cultural și științific 
al tinerilor și constă din con
vorbiri pe teme științifice, 
interviuri, discuții culturale, 
umor, muzică, sport, 
realizatorii 
se numără 
Șomăcescu, Aurel 
Ionel Brădiceanu ș.a.

Printre 
acestei emisiuni 
Elena Vilt, llie 

Uilecan,

.on GIF DEAC

INVITAȚIE
Conducerea Liceului „Aurel 

Vlaicu", din Orăștie, cu o- 
cazia aniversării semicente
narului acestei prestigioase 
școli românești (17-18 mai 
a.c.) invită pe toți absolven
ții, care eventual s-ar afla 
în Valea Jiului, la festivită
țile de sărbătorire.

A 5-a expoziție 
bienală de artă 

plastică
In cinstea celei de-a 25-a 

aniversări a eliberării patriei 
noastre, are loc a 5-a expo
ziție bienală de artă plasti
că. Bienala are drept scop 
descoperirea și încurajarea 
talentelor din domeniile : pic
tură, desen, gravură, sculp
tură, artă decorativă etc.

Amatorii de artă din Va
lea Jiului își pot prezenta 
lucrările la expoziția ce se 
va organiza în ziua de 20 
martie, la Casa de cultură 
din Petroșani.. Cele mai bu
ne lucrări vor fi selecționate 
pentru faza județeană, iar 
cele mai valoroase la expo
ziția bienală republicană. 
La expoziție au drept de par
ticipare și absolvenții școlii 
populare de artă.
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DASCĂLUL DIN MALEIA
Cu mai bine de 20 

de ani in urmă, la Școa
la primară din Maleia 
a venit un nou învă
țător. La început, oa
menii n-aveau încre
dere in tinărul das
căl. Timpul a trecut 
și dascălul din Male
ia și-a cîștigat, cu fi
ecare an respectul și 
stima oamenilor. Multi 
dintre ei i-au fost e- 
levi, de la el au în
vățat primele slove.

De atunci poale li 
inlilnit în fiecare zi 
în mijlocul elevilor 
săi, pe care i-a îndră
git nespus de mult. De 
educația lor se ocupă 
zi de zi, cu migală și

i nd r urnă 
în viafă 

dragos-

pasiune, Ie 
primii pași 
insuilindu-le 
tea pentru învățătură.

Părinții copiilor, lo-

la căminul cultural și 
in mijlocul locuitori
lor, ascultîndu-le păsu
rile șr făcînd proiecte 
penlrin înfrumusețarea

E23

Fi I L
cuitorii cartierului Ma
leia îl cunosc nu nu
mai de la școală, ci și 
din relațiile zilnice, din 
vizitele pe care le fa
ce familiilor fiecărui 
copil, din munca cul
turală și obștească pe 
care o depune.

in zilele de sărbă
tori poale fi inlilnit

carlierului, sau pen- 
■ tru a le da un sfat în 
vasta muncă de edu
cație.

Pentru munca plină 
de răspundere și spi
ritul de bun gospodar, 
oamenii l-au ales, cu 
ani în urmă, deputat. 
Cu sprijinul lui au 
iosl construite diguri,

poduri, a iosl repara
tă strada, a fost ame
najat căminul cultural 
unde se organizează 
diferite manifestații și 
programe artistice.

Pentru toate acestea 
Gorobei Vsevolod, das
călul de pe Maleia a 
fost propus din nou 
candidat al Frontului 
Unității Socialiste în 
circumscripția electo
rală municipală nr. 3 
Petroșani pentru alege
rile de depulați de la 2 
martie.

Este dovada stimei 
și a încrederii de care 
se bucură dascălul din 
Maleia.

M. PAVEL

Potrivit unei hotărîri a 
de Miniștri, in municipii, 
comune se organizează 
patriotică pentru continua înfrumu
sețare și buna gospodărire a loca
lităților. Municipiile și orașele par
ticipă la întrecerea pe Iară, iar 
comunele, inclusiv cele suburbane, 
lâ întrecerea pe fiecare județ. Sec
toarele Capitalei și comunele subur
bane acesteia participă la Întrece
rea organizată de municipiul Bucu
rești.

Hotar irea stabilește principalele 
obiective ale întrecerii patriotice. 
In orașe și municipii : ridicarea con
tinuă a nivelului cdilltar-gospodă- 
resc al localităților prin realizarea 
a cît mai multe acțiuni și lu
crări de înfrumusețare, utilizarea 
cît mai economicoasă a fondurilor 
bugetare, folosirea rațională și efi
cientă a resurselor locale ■, realiza
rea la timp și in bune condițiuni a 
lucrărilor și acțiunilor privind îmbu
nătățirea continuă a servirii popu
lației prin serviciile de gospodărire 
comunală (alimentare cu apă, cana
lizare, transportul urban de călători, 
salubrizare); întreținerea și conser
varea mai bună a fondului de lo
cuințe și executarea la timp și de 
bună calitate a reparațiilor,- asi
gurarea și menținerea permanentă a 
unui aspect general estetic și igienic 
a unităților destinate deservirii 
populației și alte obiective.

în comune, întrecerea patriotică 
are drept scop să asigure înfrumu
sețarea continuă a acestora prin lu
crări și acțiuni cu caracter edilitar 
gospodăresc; realizarea la termen 
și de bună calitate a lucrărilor cu 
caracter social-cultural efectuate . 
prin contribuția voluntară bănească 
a locuitorilor, folosind cît mai rațio-

na) fondurile, resursele locale; men
ținerea permanentă a curățeniei șl 
respectarea normelor de igienă în 
magazine și localuri de alimentație 
publică, dispensare, case de nașteri, 
cămine culturale, școli, 
copii, creșe și altele.

Pentru urmărirea și 
întrecerii patriotice se 
comisie centrală, precum și comisii 
județene. în vederea antrenării ma
selor de cetățeni la această acțiu
ne, în municipii, orașe și în comune 
se instituie comisii de întreceri.

Stabilirea localităților fruntașe In 
întrecerea patriotică se face pînă la 
31 decembrie ale fiecărui an. Comi
sia centrală și, la rîndul lor, comi
siile județene premiază primele trei 
comune și acordă in anumite cazuri 
și mențiuni, 
nea, că pot 
steaguri de 
cetățeni și 
pentru realizările deosebite obținute 
în întrecerea patriotică, precum șl 
insigna de fruntaș în gospodărirea 
municipiului, a orașului sau a comu
nei, cetățenilor care s-au evidențiat 
în această activitate

Premiile acordate vor consta in 
utilaje gospodărești de salubritate, 
de construcții și drumuri, în apara
te și instrumente muzicale, echipa
ment sportiv, mobilier și alte obiec
te necesare bunei funcționări a ins
tituțiilor social-culturale. Valoarea 
premiilor anuale ce voi fi acordate 
municipiilor variază între 750 000 șl 
300 000. iar. a premiilor și mențiuni
lor pentru orașe, între 450 000 șl 
70 000; premiile si mențiunile co
munelor sint cuprinse intre 70 000— 
20 000 lei ; premiul sectorului frun
taș al municipiului București este 
de 500 000 lei.

grădinițe de

îndrumarea 
instituie o

Se prevede, de aseme- 
fi acordate diplome sau 
fruntaș comitetelor de 

asociațiilor de locatari

Rezultatele întrecerii patriotice■ ■

pe anul 1968
La Comitetul pentru problemele 

administrației locale a avut loc marți 
ședința Comisiei centrale pentru des
fășurarea întrecerii patriotice, în 
cadrul căreia au fost analizate re
zultatele întrecerii pentru înfrumu
sețarea și buna gospodărire a ora
șelor și satelor pe anul 1968, precum 
și concluziile ce se desprind pentru 
buna organizare a întrecerii pe anul

1969, în întimpinarea sărbătoririi ce
lei de-a 25-a aniversări a eliberării 
patriei și al celui de-al, X-lea Con
gres al P.C.R.

Participant» la ședință au apreciat 
că in anul 1968 întrecerea patriotică 
între municipii, orașe și comune a 
fost mai bine organizată, datorită

(Continuare în pag. a 3-a)

FEMEIA participantă
cu drepturi etfalc 

la edificarea vieții noi
Progresul societății contemporane 

nu poate fi conceput fără contribu
ția tuturor membrilor săi, deci inclu
siv a femeilor care reprezintă peste 
jumătate din populația globului pă- 
mîntesc. Folosirea deplină a resur
selor umane este o condiție primor
dială pentru punerea în valoare a 
imenselor resurse naturale de care 
dispune omenirea, astfel ca popoare
le să poată beneficia de posibilitățile 
pe care le oferă actuala dezvoltare 
a științei și tehnicii. Dar. pentru ca 
potențialul pe care-1 reprezintă fe
meile să poată fi pus în slujba pro
gresului, pentru ca ele să poată par
ticipa alături de bărbați șl împreună 
cu ei la tot ceea ce se făurește în 
societate, este necesar ca societatea 
însăși să le recunoască drept cetă
țeni egali în drepturi și îndatoriri, 
să le creeze acele condiții, absolut 
necesare, oare să le permită să îm
bine cît mai armonios
profesională si obștească ou îndato
ririle nobile de înaltă
oare le revin în viața de familie.

In socialism, egalitatea în drepturi 
recunoscută prin lege și consemnată 
în Constituție, este una din Impor-

aotivitatea

răspundere

O PERMANENTA
AUDIENTA 

LA PUBLIC

Sint insă fapte pe care nu le poți 
ilustra prin cifre. Incepind cu primi
rea și terminind cu luarea rămasului 
bun, după scurta perioadă petrecută 
la spital, personalul medical, asis
tentele sanitare și acele femei ano
nime care din primele ore ale zilei 
veghează la curățenia holurilor și 
cabinetelor, manifestă multă răbdare 
și înțelegere pentru toți solicitanții. 
Este o comportare ce depășește o- 
bișnuitul profesional al oamenilor 
îmbrăcați in alb !

Complexul spitalicesc de la Hune
doara care face parte din măsurile

preconizate pentru continua îmbună
tățire a rețelei sanitare, este cel mal 
elocvent exemplu de grijă din partea 
stalului nostru democrat-popular față 
de ocrotirea sănătății celor ce mun
cesc. Alături de celelalte obiective 
social-culturale ridicate la Hunedoa
ra în anii puterii populare, complexul 
spitalicesc cu 700 de paturi, unul 
dintre cele mai moderne unități de 
acest fel din țară, se încadrează ar
monios in pel >iul urbanistic al Hu
nedoarei socialiste.

Marln NEACȘU

Teatrul „Valea Jiului", instituție 
bîdecanală, s-a impus treptat in 
conștiința maselor de iubitori ai cul
turii din județul nostru prin spec
tacolele de înaltă ținută, prin ac
țiuni diverse de larg răsunet.

Situat în cel mai important bazin 
carbonifer al țării, teatrul nostiu 
și-a făcut o tradiție din includerea 
unor piese de largă popularitate, 
prezentate nu numai în localitățile 
miniere de la poalele Parîngului cl 
și în majoritatea satelor și orașelor 
județului.

O acțiune do larg răsunet în țară 
a constituit-o chemarea adresată, în 
1956, de către teatrul petroșănean 
tuturor instituțiilor similare din țară 
pentru intensificarea activității de 
răspîndire a culturii în mijlocul ță
rănimii muncitoare. Astfel, teatrul 
își propunea să depisteze 25 de sale 
din județul Hunedoara, unde pînă a- 
tunci nu poposise nici o trupă teatrală,

să organizeze deplasări regulate în 
de sate din județ, să stimuleze t 
tivitatea artistică de amatori în ca
drul căminelor culturale din ce
le 35 de sate și să ia în patronaj 
căminele culturale din Livezeni șl 

.Iscroni. Și angajamentul s-a trans
format în realitate. „Harnicul colec
tiv al Teatrului din Petroșani, a 
străbătut satele de pe Valea Rîului 
Mare și a Slreiului, coborînd pe 
Mureș, către poalele de miazăzi ale 
Zarandulul, s-a abătut cîteva zile pe 
malurile Arieșului șl și-a sfîrșit te
merara colindă prin părțile Sebeșu
lui. Nu odată au pus mina toți

i 85 
ac-

ac-

Constantin PASCU 
Mircea MUNTEANU 

secretariatul literar al Teatrului 
de stat «Valea Jiului*

(Continuare tn pag. a 3-a)

tantele realizări ale noii orînduirl. 
Articolul 23 al Constituției țării noas
tre consemnează că în „Republica 
Socialistă România femeia are drep
turi egale cu bărbatul".

Și, într-adevăr, în țara noastră fe
meile au un loc însemnat îq viața 
economică a țării, peste 29 la sută 
din numărul salariaților fiind Temei. 
Pe bună dreptate tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al C.G. 
al P.C.R., la Conferința Națională a 
Femeilor afirma că „nu există dome
niu important al vieții publice și so
ciale, în care femeile să nu fie pre
zente, unde să nu se manifeste prin 
energia, priceperea și spiritul lor 
gospodăresc ca un însemnat factor 
de progres, adueîndu-și contribuția 
la mersul înainte al construcției so
cialiste0.

Și în trecut, din rîndul femeilor 
s-au ridicat figuri luminoase de luptă
toare neînfricate pentru cauza pro
gresului, proeminente personalități 
culturale, militante active animate de 
înalte sentimente patriotice care 
și-au dăruit toată energia creatoare 
și chiar viața pentru fericirea Ro
mâniei : Ecaterina Teodoroiu, Măriu- 
ca Zamfir, eroine de la Mărășești, 
Eufrosina Niculescu-Mizil. Paraschiva 
Cornea-Păunescu, militante socialis
te. ultima încă de pe vremea lui Nă
dejde și Morțun. Putem afirma cu 
mîndrie că femeile s-au situat în 
frunte și prin exercitarea profesiuni
lor intelectuale. Astfel, o româncă. 
Sarmiza Bălcescu, a obținut prima 
din lume, în 1891, titlul de doctor in 
drept. Maria Cutzarlda, în 1884, a 
obținut doctoratul în medicină la Pa
ris, devenind astfel prima femeie 
medic din țara noastră. In 1910, prin 
Elena Densușeânu-Pușcariu am avui 
șl prima femele profesor universitar. 
Asemenea afirmări erau rare, ele 
constituind adevărate excepții in 
riața femeii din România burgheză.

Astăzi, cînd pe planul revoluției
vi

ProL Elena STOICAN,
Liceul teoretic din Petroșani,

fSonh’nuare tn pag. a 3-a)

VREMEA
temperatura la Petroșani, a 
între minus 3 grade și zero 

la Paring Intre minus 7

Ieri, 
oscilai 
grade, iar 
grade și minus 4 grade. Grosimea 
stratului de zăpadă la Paring: 67 om.

PENTRU URMĂTOARELE 24 DE 
ORE: Vreme Instabilă, cu cer mal 
mult noros. Vor cădea precipitații 
temporare, sub formă de ninsoare. 
Vini slab din sectorul sudic.
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ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII 

CĂRBUNELUI NECESITĂ

• formarea unui curent de opi
nie caro să se opună In viilor hotă- 
rîl $1 eficace oricăror tendințe de 
prejudiciere a calității cărbunelui, 
popularizarea rezultatelor valoroase 
în acest domeniu, provocarea unei a- 
dexărale cointeresări morale a lic
eenii om al minei;

Progresul 
obținerea

tehnic - cale sigură în 
unor rezultate de valoare

R«cent. bi-oul Comiteluiul munici- 
Petroșani al P.C.R. a analizat 

preocupările comitetului de direcție 
al CC.V.J. pentru îmbunătățirea ca
lității cărbunelui extras, reducerea 
umidității si creșterea .ndicelui de re
cuperare în preparațiile de cărbuni 
dir bazin

S-a pornit de la constatarea că în 
anul 1968. toate exploatările miniere 
au depășit conținutul de cenușă față 
dc norma internă admisă. „Recordu
ri V au fost stabilite de nicete Ani
noasa. Lupeni și Uricani unde s-au 
înregistrat depășiri între 1,4 si 3 
puncte. Justificările formulate de con
ducerile tehnico-administrative în cau- 
7.1, pendulează între modificările sur- 
x t-nite in procesul tehnologic de ex
tragere și schimbările structurii ză- 
cărrfn’ului ce au avut drept consecin
ță creșterea ponderii producției din 
•tratele cu cenușă ridica'ă.

Examinarea cu răbdare, in profun
zime, a tuturor aspectelor problemei 
calității — de o deosebită impor
tantă și complexitate — a scos la 
Iveală și o serie de alte -auze ale 
nerespectării baremului de cenușă 
stabilit cum ar fi: ponderea necores
punzătoare cu care acest indicator 
esențial intră în aprecierea rezulta
telor muncii, insuiicienta atenție a- 
cordată stimulării oamenilor sau co
lectivelor care se preocupă în mod 
special de îmbunătățirea calității căr
bunelui obținînd -fecte concluucnte 
In această direcție, lipsa unei opinii 
îndeajuns de puternice împotriva tu
turor acelora ce manifestă dezinteres 
în privința măsurilor ce vizează ca
litatea, intr-un cuvînt îmbinarea ne- 
satisfăcătoare a măsurilor tehnice 
(-nici acestea în totalitate puse la 
punct) cu cele organizatorico, și care 
privesc munca politică 
fiilor în oauză.

Măsurile preconizate 
din urmă la minele
CC.V.J., dintre care amintim pe cele 
principale, și anume selectivitatea ex
tragerii în stratele cu intercalatii 
groase de steril, abandonarea unor 
zone de zăcămînt cu frecvente deran
jamente tectonice și conținut exce
siv de cenușă — cu condiția să nu 
se afecteze securitatea zăcămîntului

a organiza-

în perioada 
din cadrul

EFORTURI Șl

PERSEVERENTA
— și recalcularea producției, a fon
dului do salarii șl a prețului da cost 
în cazul depășirii normei Interne de 
cenușă la nivel de sector și cxploa 
tare nu sînt suficiente. Comitetul de 
direcție, prin factorii săi de răspun
de! e si organele de lucru din combi
nat și unitățile economice va tre
bui — în primul rînd — să urgen
teze soluționarea problemelor puse 
de modificările operate în ultimul 
timp în tehnologia aplicată în aba
tajele frontale (mecanizarea tăierii, 
susținerea metalică ș’ podi rea cu pla
să), spre a găsi căi potrivite de îm
bunătățire a calității produsului în 
speță. De asemenea, va fi necesar să 
sc întreprindă în cel mai scurt timp 
acțiuni organizatorice și cu caracter 
politic și să se urmărească cu per
severență și înalt spirit de răspunde
re ducerea lor la bun sîîrșit. Măsu
rile de primă urgență care s-au des
prins din dezbatere se referă )a :

• acordarea din partea comitetului 
de direcție al C.C.V.J. și a conduce
rilor exploatărilor miniere a unui in
teres sporit corelării mai strînse, mai 
judicioase între sistemul de salari- 
zare-normare și premiere și indica
torii de calitate pentru a corespunde 
necesității stimulului material care 
trebuie să existe în cadrul acestor 
strădanii pentm îmbunătățirea căr
bunelui extras;

9 efectuarea de către cadrele in
ginerești și tehnice, ajutate de orga
nizațiile de partid, sindicale și U.T.C. 
a unui instructaj temeinic cu mun
citorii în privința necesității alegerii 
corecte a șistului vizibil; să se arate 
fiecăruia efectul negativ al nea'.ege- 
rii sterilului din util, pierderile de 
milioane de lei datorită cantităților

Pentru colectivul
minei Aninoasa

Obiective majore

de cărbune rebulate, penalizărilor 
împovărătoare;

9 reglementarea modului de pro
nia o a șistului ales !n aba(a|c și în
lăturarea oricărei tendințe arbitrare 
bl stabilirea șl repartizarea sancțiu
nilor aplicate pe brigăzi pentru neîn- 
cadrarea în normele de steril prevă
zute:

9 analiza șl — evenlua’ — reac
tualizarea stabilirii numărului de pro
be de șist pe bază analitică și în 
<uncție de noile condiții de zăcămînt 
ale minelor, șl normei de cenușă ad
misă care trebuie să reflecte întot
deauna calitate? reală a cărbunelui 
extras;

• reglementarea stabilirii în labo
rator a cenușii efective a cărbune
lui brut pentru a 
uneori prea mari

elimina diferențele 
fnfre determinări;

mai corectă a va-• curățirea cit 
gemetelor și asigurarea unui control 
eficient asupra acestei operații;

• întărirea aportului referitor la 
Imperativul calității din parlea co
lectivelor de organizare superioară 
a producției șl a muncii.

In coca ce privește activitatea pre- 
p.iratillor, pe linia ridicării Indicelui 
de recuperare și a îmbunătățirii ca
lității cărbunelui preparat, în scopul 
Valorificării lui la nivelul cerințelor 
actuale, se prevede creșterea recu
perării pe seama măririi extracției de 
șlam flotat (la preparațiile Petrila 
și Lupeni). îmbunătățirea funcționării 
circuitului de regenerare și prepara
re a mediului dens (la preparațiile 
Corocșli șl Lupeni), selectivității ba
teriilor de zetaj și a alimentării con
tinue cu mediu dens a cuvelor (la 
preparatia Lupeni) și exeoutarea lu
crărilor legale de adaptarea fluxului 
tehnologic la necesitățile de azi (la 
prepara li a Coroești). La U.P.C.M.H. 
sînt în curs de elaborare unele studii 
tehnlco-economlce privind îmbunătă
țirea funcționării și selectivității in
stalațiilor în vederea creșterii recu
perării (pentru preparațiile Coroești 
și Lupeni), amplificarea si raționali
zarea fluxurilor tehnologice ale pre- 
panațiilor Petrila și Lupeni.

Analiza, concluziile desprinse și 
măsurile stabilite de Biroul Comite
tului municipal de partid trebuie su 
stea în atenția comitetului de direc
ție al CC.V.J., conducerii exploată
rilor, organizațiilor de partid, sindi
cale Si U.T.C., pentru a forma din 
problema îmbunătățirii calității pro
ducției, o preocupare de seamă a fie
cărui salariat.

in perioada actuala, 
dnd știința șl tehnica 
joacă un rol primordial 
în dezvoltarea economiei, 
cind noul confirmă din 
ce în ce mal mult că este 
factorul esențial în creș
terea indicatorilor tehni- 
co-economici, cercetările 
sînt chemate slî aducă 
un aport continuu în a- 
doptarea unor tehnologii 
noi. prin valorificarea în 
producție a studiilor e- 
fectuate. Ținind seama 
de sarcinile actuale, de 
indicatorii tehnico-econo- 
m!ci prevăzut! în planul 
de dezvoltare o minelor

DUMITRU OPRIȘ 

inginer șef adjunct U.P.C.M.H.

dhi i fmbunAtățireo ex
tracției de sorturi supe
rioare. reducerea piorde- 
rlloT do c.5rbune Ia hldro- 
oiclioane șl Hotare a Ha

Traian MULLER

PE PRIMUL PLAN

Crearea condițiilor

prielnice realizării

viitoarelor capacități

care cer opera
tivitate în execuție

In vederea asigurării 
îndeplinirii în mod rit
mic și depășirii chiar 
a sarcinilor și angaja
mentelor luate pe anul 
1969 — creșterii pro
ductivității muncii, a 
calității produselor și 
reducerii sistematice a 
prețului de cost — con
ducerea tehnică a 
U.R.U.M. Petroșani, în
drumată de organizația 
de partid, concentrează 
toate forțele colectivu
lui pe obiectivele majo
re care îi stau în față. 
Astfel, s-a prevăzut re
organizarea suprafețelor 
tehnologice ale turnăto
riei de oțel, mărirea co
respunzătoare a aces-

teia ca să răspundă 
noilor necesități de 
dezvoltare a capacității 
de producție. Un as
pect interesant al preo
cupărilor îl constituie 
organizarea lucrărilor 
de amenajare a fabri
cii de slîlpi hidraulici 
din Vulcan, care va a- 
vea un aport holărîlor 
în extinderea tehnolo
giilor moderne de ex
tragere a cărbunelui în 
Valea Jiului. In acest 
scop se vor pune în 
funcție mașinile univer
sale de alezat țevi și 
cele de broșat pentru 
realizarea ecruisării su
perficiale a țevilor pen
tru stilpii hidraulici.

Atelierul de modelă- 
rle va căpăta o înfăți
șare îmbunătățită, de a- 
semenea drumurile de 
acces în uzină, care vor 
fi pavate (liniile ferate 
înguste se vor desfi
ința).

Trebuie neapărat a- 
mintilă tendința elabo
rării unor norme inter
ne pentru produsele 
curente nestandardizale 
și introducerii 
de urmărire 
a acestora 
fluxului.

fișelor 
operativă 

în cadrul

T. M.

(dypă o corespondentă 
de la Ioan Berloli

U.R.U.M. Petroșani)

din Valea Jiului, cerce
tătorii din cadrul unită
ții de proiectare șl cer
cetare minieră pentru 
huilă, au sarcina de a 
rezolva în cursul anului 
1969 o serie de teme 
majore care să ducă la 
o substanțială îmbunătă
țire a nivelului tehnic de 
cxinaclie cum ar fi:

• metode de exploatare cu productivitate spo
rită a stratului 3;
* susținerea metalică a intersecțiilor și șplțu- 

riior în abatajele frontale;
• stabilirea parametrilor optimi în funcție de 

condițiile de zăcămînt ale Văii Jiului — pentru 
experimentarea susținerii complexe;

9 metodă de exploatare îmbunătățită pentru 
stratul 17—18 de la E. M. Uricani;
* transportul vertical cu descensoare helico- 

idale șl mecanizarea transportului în preabalajele 
de cap.

In același timp, aten
ția cercetătorilor a fost 
îndreptată și «supra ca-

lilățil cărbunelui, studiile 
privind reducerea cenușii 
în cărbunele bmt și îm

bunătățirea indicelui de 
recuperare la prcparatil. 
care vor fi elaborate în 
cursul acestui trimestru, 
avind scopuri precise de 
aplicabilitate practică.

De asemenea, urmărim 
fundamentarea metodolo
giei de calcul pentru di
mensionarea susținerii In 
abatajele frontale, pe ba
za căreia încercăm ela
borarea unor monografii 
de armare pe criterii ști
ințifice.

Pentru reducerea chel
tuielilor de transport, 
ne-am propus să rezol
văm automalizarc-a trans
portoarelor și a unor 
dispozitive la transportul 
pe cale ferată, în care 
scop sînt deja în con
strucție uAele tipuri de 
traductoare.

Tn cadrul laboratorului 
de preparare sînt în sîu-

sclor line, introducerea 
dn noi reactivi de flota- 
lie pentru șlomuri etc.

Referitor la organiza
rea rațională fl produc
ției și o muncii, ne-am 
propus un studiu privind 
abatajele frontale cu tă
iere mecanizată șl în 
general o abatajelor fron
tale do mare capacitate, 
cercetătorii partlcipînd e* 
fectlv la aplicarea solu
țiilor propti® '■

în acest tel prin re
zolvarea celor mal strin
gente teme care privesc 
extinderea mecanizării, 
organizarea superioară a 
producției, îmbunătățirea 
procesului tehnologic, ur
mărim ca un fapt de pri
mă necesitate, progresul 
tehnic în minele din Va
lea Jiului, Indisolubil le
gat de îmbunătățirea re
zultatelor tehnlCO-ecOno- 
mlce.

1965 196S 1967 1968 1969

Un imperativ ma
jor pentru pune

a noilor capaci

REALIZAREA LA TIMP A 
INVESTIȚIILOR MINIERE

Ing. DAN SURULESCU 
sef de exploatare 

E.D.M.N.

Nerealizarea ritmică a planului pe 
luna trecută de către colectivul minei 
Aninoasa a determinat conducerea 
tehnică a exploatării și conducerile 
sectoarelor productive să întreprindă 
unele măsuri care să Imprime dina
mism și eficientă în compartimentele 
de seamă ale activității de producție 
e minei Obiectivele vizează crește-

• ASIGURAREA A 
PRODUCȚIE

In luna ianuarie vob.mul producției 
de cărbune al sectorului II și III a 
Joși cu mult sub plan datorită, în pri
mul rind, insuficientei semnalate în 
cadrul liniei de front In lucru. Iată 
de ce de curînd au fost date în ex- 
pioularo >n cadrul sectorului 11 a-

rea volumului de cărbune extras și 
sporirea productivității muncii, adică 
tocmai acei indicatei! al căror nivel 
planificat pe anul în curs este cu 
mult superior celui din anul trecut 
(plusuri de 85 000 tone la producția 
de cărbune și 90 kg pe post la Tan- 
dament). îndeplinirea lor este lega
lă de:

NOI CAPACITĂȚI DE

bataje noi pe stratele 4 și 15, c-u ca
pacități ce însumează circa 1 800 tone 
cărbune lunar pentru fiecare strat. 
Colectivul sectorului III depune in 
prezent o activitate intensă pentru 
punerea în exploatare a abatajului ca
meră nT. 6—7 din stratul 5.

• NECESITATEA AVANSĂRILOR RAPIDE 
LA PREGĂTIRI

Pentru trecerea în cel mai scurt 
timp a producției de la orizontul VIII 
le orizontul IX mediu în cadrul sec
torului I a fost organizată în aceste 
sule o brigadă căreia l-a fost lncre- 
«Unțntfi misiunea de a realiza avan
sări în juT de 100 ml pe lună. Aceas
tă brigadă condusă de minerul Dediu 
Pavel, execută galerii direcțltmaln tn 
culcușul stratului 0, orizontul IX ne- 
diu. Pentru realizarea vitezei de a- 
vansare propuse, colectivul a fost 
dotat cu mijloace tehnice necesare

(mașină de încărcat pneumatică M.J.P., 
perforatoare etc.).

In numai tind zile trecute de la 
începerea lucrului brigada a realizat 
o avansare de 19 ml. Aceasta În
seamnă că va atinge In decursul unei 
luni sarcinile prevăzute. Totodată se 
află In stadiul de pregătire în cadrul 
aecterUu/ V Investiții două brigăzi 
de avansări rapide In galeria dia
gonală straiul 5, orizontul X în sco
pul deschiderii ți pregătirii la vre
me • «tratelor 5, 6, 7 intre orizontul 
IX—X, sectorul II.

• SARCINA SPORIRII PRODUCTIVITĂȚII 
1N ABATAJELE FRONTALE

Creșterea continuă a productivității 
tmmcil este una din principalele preo
cupări ale Inginerilor șl tehnicieni
lor de la sectoarele de cărbune. Așa, 
6pre exemplu, deunăzi susținerea cu 
ttilpi G.H.H. a abatajului frontal de 
la sectorul IV a fost înlocuită cu sus
ținerea mecanizată cu stîlpl hidraulici 
„Saqem" si grinzi în consolă. Aceas

ta a dus la o creștere e randamen
tului de la 5 la 6,80 tone pe post. 
Pe seama acestei productivități a 
sporit simțitor șl volumul producției 
de căîbune extras din abatajul fron
tal al sectorului.

Constantin DANILA 
tehnician mina Aninoasa

Cerințe ale viitorilor ani:
Alături de exploatările miniere pe 

care le deservesc și care inregis- 
tiează an de an creșteri de produc
ție tot mai pronunțate, preparațiile 
de cărbune ale Văii Jiului iși impun 
ritmuri de lezvoltare din ce in ce 
mai accelerate spre a line pașul — 
cantitativ și calitativ — cu sarcinile 
de plan actuale.

Specialiștii de preparară din sfe
rele de activitate — cercetare, pro
iectare și producție — sini preocu
pați permanent de rezolvarea, în 
funcție de condițiile specifice — a 
unor probleoie vitale ce privesc 
fluxul tehnologic, realizarea unor 
indicatori tehnici și economici care 
să imprime activității in speță o 
oh mai pronunțată rentabilitate.

La preparatia Lupeni principalul 
indicator nerealizat în anul trecut 
este sortul cărbunelui special pen
tru cocs, la care s-a înregistrat un 
minus de 11 161 tone, datorită ob
ținerii unei recuperări cu 3,1 puncte 
sub cea planificată. Pentru a mări 
extracția acestui produs de impor
tantă majoră pentru industria noas
tră grea, preparatorii din Lupeni au 
propus pentru fluxul tehnologic o 
nouă perfecționare: concasarea pro
dusului intermediar la 40 mm înain
te de xespălarea In mediu dens. La 
începutul lui ianuarie a.c, s-a inițiat 
o acțiune care vizează calitatea căr
bunelui pentru cocs: intrarea în vi
goare a noului STAS caro prevede 
reducerea conținutului de cenușă de 
la 9 la 8,6 la sută. în viitorii ani 
necesarul de cărbune pentru cocs va 
cunoaște o creștere1 care impune 
amplificarea șl modernizarea prepo- 
rațiel Lupeni. Cercetătorii șl proiec- 
tanlii de lo U.P.C.M.H. fiu stabilit, 
printr-un studiu special, premisele 
proiectării noilor obiective necesa
re : Înlocuirea instalațiilor existente 
prin altele cu capacitatea mai ridi
cata (circa 4 mii. tone/an) și cu se
lectivitate superioară. Se analizează 
si se dezbat ofertele firmelor de

AMPLIFICA
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specialitate străine, căutindu-se o 
soluție adaptabilă specificului căr
bunelui nostru, caracterizată prin
tr-un minim de import și maximum 
de eficiență.

Pentru preparatia Coroești, direc
ția predominantă tn perioadele ur
mătoare este aceea a asigurării com
bustibilului pentru populație, atit 
sub formă de cărbune spălat 10—00 
mm cit și 6Ub formă de brichete. In 
prezent se lucrează la proiectul pen
tru adaptarea fluxului tehnologic la 
viitoarea formă de valorificare a 
produselor. Se urmărește simplifica
rea instalației, reducerea personalu
lui, îmbunătățirea selectivității și 
pregătirea unui amestec de cărbune 
mărunt și șlam pentru alimentarea 
brichetajului. între timp, s-a con
tractat șl urmează să se primească 
din import o instalație de bricholare 
pentru o capacitate de 600 000 to- 
ne/an. In această instalație se va 
usca amestecul livrat de spălătorie 
șl se va bricheta cu adaus de bitum 
de petrol.

La preparatia Petrila producția 
este dominată de cărbunele energe
tic. De asemenea, se menține în 
funcție vechea fabrică de brichete, 
cu capacitate mult mărită fată de 
cea inițială. Viitorul va aduce și 
aici schimbări. Pe măsură ce calea 
ferată va fi înzestrată cu locomotive 
Diesel și electrice, cărbunele de 
granulalie 10—80 mm va deveni dis
ponibil pentru uzul casnic. Ca șl la 
Lupeni, capacitatea preparatei va 
trebui mărită la circa 4 milioane 
tone an. însă condițiile priviAd va
lorificarea cărbunilor sînt diferite 
de cele de la Lupeni. De aceea, s-a 
întocmit un alt studiu asupra ampli
ficării și modernizării instalației.

La toate preparațiile precum și în 
cadiul U.P.C.M.H. se depune o ac
tivitate susținută legată de soluțio
narea eficientă a epurării apelor. Se 
fac eforturi pentru obținerea unor 
floculanli superiori din import și 
din tară — din momentul cind fabri
carea lor în țara va deveni un fapt 
cert. De asemenea, se urmărește va
lorificarea turtelor de șlam steril ce 
rezultă din epurarea apelor pentru 
fabricarea cărbunilor. *

Pentru alimentarea termocentrale
lor existente șl a celor in construc
ție, preparațiile vor livra mixte și 
șlam rezultate pe lingă produsele 
superioare. Afară de aceasta, sepa
rațiile Vulcan, Livezeni și Dîlja vor 
livra termocentralelor cărbune biut 
0—20 mm ciuruit direct în Incinta 
minei.

în concluzie, noile preocupări de 
extindere a capacităților de produc
ție $1 de modernizare a preparatelor 
Văii Jiului — urmărind imperativul 
îndeplinirii exemplare a sarcinilor 
de plan sporite din perioada de 
„virl* a actualului cincinal — se 
înscriu ca o condiție sine qua non a 
valorificării superioare a produselor, 
a reducerii cheltuielilor de obținere 
a acestora, respectînd insă cu con
secventă normele de calitate.

Ing. Ladislau ABRAHAM
șef laborator

Industria minieră are sarcini deo
sebit de importante in anii viitori; în 
următorii 10—12 ani producția anuală 
de cărbune brut este orientală să 
crească de peste trei ori. Se înțele
ge că îndeplinirea acestor sarcini im
pune dezvoltarea substanțială a ba
zei de rezerve, construcția unui ma
re număr de obiective noi și spo
rirea capacității la unele din cele e- 
xistente.

In Valea Jiului, pentru cunoaște
rea completă a zăcămîntului și deter
minarea rezervelor de cărbuni, s-au 
efectuat vaste lucrări de explorare 
și lucrări geologice subterane, lu
crări care au oferit elementele de 
bază necesare elaborării studiilor teh- 
nico-economice pentru reconstrucția 
minelor în producție, pentru redeschi
derea unor mine vechi și pentru pu
nerea in valoare a unor noi cîmpuri 
miniere prin construcția de mine noi.

Astfel a fost posibilă elaborarea 
unui program de investiții și de pro
ducție pe o perioadă mai îndelun
gată de timp, care să asigure o dez
voltare armonioasă a construcțiilor 
miniere din subteran și de la supra
față pe baza uhot proiecte de un 
inalt nivel tehnic.

In cadrul programului de dezvoltare 
a producției de cărbune, a fost con
struită mina Uricani, au fost redes
chise minele Vulcan. -Lonea și Dîlja, 
iar -în prezent sînt în construcție 
minele Paroșeni, Livezeni $i Bărbă- 
leni. In scopul asigurării unul ritm 
susținut al lucrărilor de investiții, la 
minele noi s-a urmărit aplicarea u- 
nor soluții de deschidere, pregătire 
și exploatare eficiente, in sub
teran șl la suprafață. La execuția a- 
cestor obiective s-au aplicat nume
roase soluții moderne de construcții. 
La construcția turnurilor de extrac
ție, do exemplu, se aplică curent nte- 
toda de turnare cu cofraj mobil; în 
lucrările miniere subterane, pentru 
creșterea vitezei do săpare b gale
riilor in rocă sterilă, s-a trecut la 
folosirea mașinilor de încărcat fabri
cate la noi In țară și la susținerea 
acestor lucrări în arce metalice de 
tip TH.

Avind croate aceste condiții, nouă, 
unităților miniere nu ne rămine decît 
să le folosim la întreaga capacitate 
și în mod eficient, să contribuim prin 
factorii organizatorici și tehnici la 
executarea lucrărilor de investiții 
programate an do an.

Pentru E.D.M.N. sarcinile principale 
in ceea ce privește realizarea lucră
rilor de investiții e constituie des

chiderea noilor unități miniere Live- 
zeni șl Bărbateni.

Exploatarea minieră Livezeni se în
cadrează în complexul de mine din 
bazinul carbonifer Valea Jiului. Cîin- 
pul minier în linii generale este de
limitat de rîul Jiu, pîrîul Malela și 
linia convențională la sud. Această 
mină ‘este proiectată să exploateze 
îd viitor huila energetică de Valea 
Jiului. Capacitatea de producție pre
văzută pentru anul 1977 este de
1 200 000 tone, adică 4 000 tone/zi.

Prima etapă în deschiderea minei 
Livezeni este etapa 1967—1972 în care 
se voi executa construoțllle de la 
suprafață și se vot face lucrările 
principale de deschidere în subteran. 
Legal de această etapă putem aminti 
că pînă în prezent constructorul . a 
terminat și dat în primire E.D.M.N. 
incinta principală 3 minei Livezeni si 
incinta puțului 2 aernj Livezeni. ur- 
roînd ca în luna februarie a. c. să 
Se preia șl Incinta auxiliară estică 
E.D.M.N. A început săparea pulului
2 aeraj, executîndu-se pînă în pre
zent cu brigada condusă de minerul 
Demeter Augustin, 140 ml săpare, 
betonare și amenajare. Din 15 ianua
rie 1969 în incinta principală a minei 
Livezeni a început săparea pulului 
auxiliar de către brigada minerului 
Bartha Dlonisle. Pentru anul 1969 la 
mina Livezeni avem de realizat un 
plan fizic de 989 metri săpări și be- 
tonări la cele trei puțuri programate 
pentru deschiderea minei Livezeni 
ceea ce reprezintă circa 60 ml săpa
re + betonare + amenajare do puț 
pe lună.

A doua etapă de dezvoltare a mi
nei Livezeni o constituie perioada 
anilor 1973—-1977. perioadă în care 
paralel cu dezvoltarea lucrărilor mi
niere de deschidere se va realiza 
capacitatea maximă a producției 
minei.

Pentru mina Bărbăteni lucrările de 
deschidere și pregătire începute din 
Valea Mierlești și cîmpul minier 
Lupeni sînt mai avansate, urmind ca 
in cursul anului curent să se reali
zeze străpungerea celor două orizon
turi (intre Lupeni și Bărbătcni). iar 
în anul 1970 se prevede să se ex
tragă primele tone de cărbune.

Pentru urgentarea lucrărilor de 
pregătire și la această nună avem 
dotarea tehnică corespunzătoare —
3 mașini de încărcat o locomotivă 
L.D.M, — 45, static do compresoare 
etc. Realizîndu-ne lucrările * progra
mate vom aduce aportul la punerea 
in exploatare în termenele prevă
zute a noilor capacități de producție.



3
STEAGUL ROȘU

Mil-Kit-ta 19 FMRUARIP 1969

factor chezaș
al succeselor viitoare

Contractai colectiv pe 1969, apro
bat do curînd de adunarea salariați- 
lor minei Lupeni este pătruns de 

pentru asigurarea unor con
diții optime de lucru, pentru înde
plinirea ?i depășirea sarcinilor de 
f>lon I. toii indicatorii, pentru în- 
tăriroa disciplinei.

In domeniul economic, contractul 
colectiv propune pentru acest an 
crearea unei linii active de front de 
hicxu în toate sectoarele in vederea 
reahzăril ritmice a planului, precum 
«i executarea în termenul prevăzut 
a lucrărilor do investâțli. In vede
rea imbunStuțirii caiilălii cărbune
lui, se prevede, printre altele, cură
țirea mecanica a vagonetelor în 
(oale cele trei schimburi, efectua
rea de controale care să depisteze 
focurile do muncă de unde provine 
cărbune cu șist vizibil, alegerea cu 
exigentă a șistului, stimularea din 
londul de 1 la sută a brigăzilor care 
ai ordă toată alonlîa calității cărbu
nelui.

i> a ten li a colectivului E.M. Lu- 
țxm va sta și buna funcționare a 
utilajelor din dotare prin respecta
rea graficului de reparații capitale 
și curente și a unoi recepții cores
punzătoare.

In scopul asigurării corespunză
toare a formațiilor de lucru cu ca
dre calificate, școala de calificare va 
pregăti în acest an 20 artificieri, 175 
mineri pentru categoriile 4, 5 și 6 
precum și 15 mineri mecanizatori și 
20 mecanici de locomotivă (de mi
nă). Pe lingă aceasta se prevede 
organizarea unui curs de ridicare a 
calificării pentru mineri de catego
riile 5 și 6 la nivelul fiecărui sec
tar, precum și organizarea unui loc- 
tarat tehnic pentru artificieri șl 
*maiștri minieri.

Pentru ușurarea efortului fizic al 
muncitorilor și rezolvarea unor pro
bleme stringente ridicate de produc
ție, colectivul de cercetare științifi
că are sarcina să soluționeze îmbu
nătățirea transportului în stratul 5, 
blocul III A, orizontul 440, automa-

transportulul producției pe 
de la orizontul 440, autbma- 
stațiilor de cxncuare a ape

lizarca 
benzile 
lizarca 
lor.

Se va da o mai mare importanță 
problemelor de protecție a muncii, 
în acest scop va fi cheltuită suma 
de 8 619 000 lei din care 1 367 000 
pentru tehnica securității, 1 714 000 
pentru ventilație (aeraj), 3 060 000 
pentru măsuri tehnico-sanitarc, 
1 320000 pentru material 
went de protecție ele.

Comitetul sindicatului 
ca planurile de producție

și

va 
să

echipa

urmări 
fie Sta

bilite pe brigăzi și sectoare, în 
port cu condițiile concrete ale 
curllor respective de muncă, iar 
zultalole obținute în producție 
fie popularizate prin grafice, panouri, 
stația de amplificare șl prin gazeta 
de perete.

în colaborare cu conducerea ex
ploatării, Comitetul sindicatului va 
organize acțiuni comune în scopul 
ridicării nivelului profesional șl cul
tural al salariațiloT, acțiuni cu ca
racter cultunal-cducativ și recreativ 
al colectivului minei.

Nici acțiunile recreative nu 
sesc din contractul colectiv. In 
se vor organiza cu regularitate 
dislractix*e pentru sectoarele și 
gările fruntașe.

în vederea educării sanitare a sa- 
lariaților, se prevede organizarea 
unui ciclu de conferințe în colabo
rare cu personalul medical al dis
pensarului minei și prezentarea unor 
teme ca: „Alimentația rațională", 
„Alcoolul $i efectele lui" etc.

Acestea sînt doar cfteva din pro
blemele Cuprinse în contractul co
lectiv de curînd încheiat între con
ducerea minei Lupeni și întregul co
lectiv de salariati, pe care noi ne 
angajăm să le traducem în 
dintre cele mai bune.

ra-
10- 
re- 
să

lip- 
1969 
seri 
bri-

fapte

Rezultatele întrecerii patriotice 
pe anul 1968

Femela participantă cu drepturi

(Urmare din pay 1)

noilor condiții ctdale do îmbunătăți
rea organizării adminislrnliv-lorito- 
rialo a României și acțiunile de sis
tematizare a localităților rurale. 
Valoarea lucrărilor executate prin 
muncă patriotică in anul trecut se 
ridică la aproximativ 2,3 miliarde 
lei, cu peste 200 milioane lei mal 
mult ca în anul 1967. Din această 
sumă, peste un miliard de lei re
prezintă lucrări realizate in cadrul 
comunelor din întreaga țară.

Aceste rezultate ilustrează totoda
tă munca bună a organelor de par
tid, de stat și obștești, cato au mo
bilizat masele de cetățeni — băr
bați, femei și tineri — la realizarea 
unoi importante obiective în loca
litățile patriei noastre.

Comisia centrală a stabilit loca
litățile urbane fruntașe pe țară, a- 
cordîndu-le premii șl mențiuni în 
valoare de aproape 14 milioane lei, 
constînd în utilaje pentru gospodă
rirea comunală și materiale cultural- 
artistice.

Au fost acordate premii munici
piilor cu o populație de peste 55000 
de locuitori: I — Galati; II — 
Craiova ; III — Reșița; municipiilor 
cu o populație sub 50 000 de locui
tori : I — Sighișoara ; II — Tg. Jiu, 
III — Focșani; orașelor cu o popu
lație de peste 10 000 de locuitorii 
I — Buhuși, II — Caransebeș ; III —

Caracal, IV Alexandria, V —
Câmpulung (Argeș); orașelor cu o 
populație sub 10 000 do locuitorii 
1 — Simeria, II — Dota ; 
tic, IV — Risnov și V 
Secuiesc.

Au fost acordate, do asemenea, 
mențiuni orașolot cu o populație pes
te 10 000 de locuitori: 1 — Pucioa
sa, II — Doroho!, III — Sîmleul Sil- 
vanioi,- orașelor cu o populație sub 
10000 do locuitori: I — Vașcău, II 
- Babadag, III Urlați, IV - Bnr- 
scc, V — Făurei și VI - Băile Go
vora.

în ceea ce privește întrecerea în 
mediul rural, comisiile județene ur
mează să stabilească comunele frun- 
lașo și premiile acordate.

Pentru anul 1969, comitetele exe
cutive ale consiliilor populare, în 
colaborare cu organizațiile de masă, 
și-au întocmii, potrivit recentei FIo- 
lărîri a Consiliului do Miniștri pri
vind întrecerea patriotică, planuri 
do măsuri cu obiective precise, caro 
să ducă la înfrumusețarea și mai 
buna gospodărire a localităților. Răs- 
punzînd chemării la întrecere, lan
sată de Consiliul popular al județu
lui Galați, consiliile populare s-au 
angajat ca în anul acesta să reali
zeze, prin muncă patriotică, lucrări 
edilitare $1 gospodăTCșiî în valoare 
de aproape 2,5 miliarde lei.

III - Efo-
- Crishiru

(Agerprcs)

ÎNSEMNARE

■ ■■

egale la edificarea vieții noi
(Urmare din pag 1)

cu- 
posi- 

I uturor

Tinerețea este o vîrslă In care lle- 
care își împletește nenumărate vise 
pentru viitorul său. Sînt însă unii 
tineri jarț- mai cred că se poate trăi 
și aB^Kaadică nu prin muncă așa 
ca toți oamenii, ci recurgînd la mij
loace necinstite de agoniseală.

Tînăra Danciu Doina, în vîrslă de 
21 de ani, din orașul Petrila, str. Ro
șia Jiului nr. 7, deși aptă pentru 
mnncă, umblă din casă în casă îm
brăcată în haine mai ponosite, cu 
un copil mic în brațe luat de împru
mut, implorînd mila cetățenilor.

Sub masca femeii bolnave, săra
ce, prelăcîndn-se suferindă de n irvi, 
sau anchilozată, se introducea în lo
cuințele oamenilor unde, dacă nu 
găsea pe nimeni, fura. Fura toi ce-l 
cădea în mînă.

Ultima dală a poposit la cetățean- 
ca Covăsneanu Magdalena. Neqăslnd 
pe nimeni în casă, a furat 1 500 lei 
în numerar, dar... a fost pină la ur
mă prinsă de organele de-miliție. 
După cum spune proverbul, ulclo-

tehnico-șliințiflce tara noastră 
noașle o dezvoltare dinamică, 
bilitătiic de studiu dese hi! 
au dus la însușirea profet un.lor teh
nico și do către femei. Titlurile de 
academician, doctor docent, profesor 
universitar, inginer electronist, chi
mist, fizician, modic, avocat ele, au 
încetat de mult să fie apanajul ex
clusiv al bărbaților. Astăzi, în fata 
camerelor de comandă în spitale, 
laboratoare, femeile țării își îndepli
nesc cu cinste îndatoririle, dovedind 
o înaltă pregătire profesioiwHă. Din 
cei aproape 200 000 do slujitori ai 
școlii, o parte însemnată o reprezin
tă femeile — educatoare, învățătoare, 
profesoare, care își consacră cunoș
tințele. talentul și experiența peda
gogică, nobilei misiuni do a instrui 
și educa multilateral tinerele gene
ralii.

Prezente active în viata socială, 
femeile din Valea Jiului aduc o valo
roasă contribuție, unanim recunoscu
tă și apreciată, la îndeplinirea vas
tului program de înflorire a României 
socialiste, elaborat de Congresul al 
IX-lea și Conferința Națională a 
partidului.

In întreprinderi și Instituții, alături 
de femei românce lucrează un mare 
număr de femei maghiare, germane 
și de alte naționalități. Interesele și 
preocupările femeilor sînt în general 
comune cu ale tuturor oamenilor 
muncii deși, neîndoios, ele au și 
preocupări speoifice care derivă mal 
ales din rolul lor de mame și solii. 

Participarea entuziastă a femeilor 
la dezvoltarea vieții municipiului 
nostru, oglindește procesul de creș
tere a conștiinței lor socialiste, ro
dul activității politice și cultural-edu
cative desfășurate în rîndul lor 
organizațiile de partid 
țiile de masă.

Așa cum a rezultat 
Conferinței organizației 
femeilor din 26 ianuarie
au participat 251 delegate din toată 
Valea Jiului, aportul adus de femei 
în rezolvarea multiplelor sarcini ce 
stau în fata organelor și organizații
lor de partid, a tuturor oamenilor 
muncii este considerabil. Femeile au

cooperativele meșteșugărești, 
și spițele, contribuind sub- 
la realizarea sarcinilor pe 
ridică construcția socialistă 

de 
dilnțifită, in cadrul fnsli-

muncit și muncesc cu entuziasm ala
iuri de bărbați în cadrul C.C.V.J., 
complexului C.F.R., fabricii „Vlsco- 
za'-Lupeni, în cadrul comerțului de 
stal, în 
în școli 
stantial 
care le
în municipiul nostru. In munca 
cercetare 
tufului do mine, in munca cultural- 
obșlcască, in procesul muncii instruc- 
tlv-educalive, în direcția ocrotirii 
vieții publice, a înfloririi aspectului 
orașelor și satelor, intelectualele Si 
gospodinele Văii Jiului •au dovedit 
inițiativă. dăruire, pasiune și spirit 
de abnegație. Femeile deputate în 
consiliile populare, cele care mun- 
cesc în posturi de răspundere, in a- 
pa ralul de pnrlld și de stat, in orga
nizațiile de masă și obștești, lucîea- 
ză cu dăruire pentru traducerea în 
viată a holărîrilor Istorice ale celui 
de al IX-lea Congres al partidului, 
dovedindu-și astfel devotamentul și 
recunoștința fața do orînduirea caro 
le-a schimbat radical poziția în so
cietate, creîndu-le condiții optime 
pentru dezvoltarea nestinjonită a tu-

tiiror capacităților șl aptitudinilor 
lor.

Femeile, soții șl mame, sînt la 
înălțimea răspunderilor ce le revin 
în întărirea unității familiei, în con
solidarea d, fn creșterea și educarea 
copiilor în spiritul dragostei fierbinți 
pentru potrie, al respectului și mîn- 
drioi pentru tradițiile glorioase ale 
poporului, în spiritul luptei neobosi
te pentru pace și prietenie între po
poare.

încheierea căsătoriei și constituirea 
familiei reprezintă un act de (nalta 
responsabilitate morală. Intr-o căsă
torie, bazată pe dragoste, înțelegere, 
respect și ajutor reciproc, devin pli
ne de gingășie și de fericire, micilq 
atenții dintre soli, momentele (iod 
climatul familiei este luminat de 
prezenta copiilor. bucuria vieții 
noastre.

Drepturile șl îndatoririle de care 
se bucură femeia în patria noastră 
l-au sporit demnitatea, t-au pus pe 
umerii fragili, și lotuși rezisleiîti, noi 
responsabilități, lără să-i știrbească 
însă, vioiciunea spiritului, tinerele®, 
feminitatea —- atribute ale frumuseți! 
el.

O permanentă
audiență la public

(Urinare d/n pag. 1)

de
și organlza-

din lucrările 
municipale a 
1969, la care

Ioan GOGA 
corespondent

Ștefan CRISTEA
secretarul comitetului sindicatului

E. M. Lupeni

TENIS DE MASA V4SLE1

ETAPA MUNICIPALA
LA LUPENI

In ..dans" temerar pe albul zăpezii, schiorul s-a angajat vijelios 
slalom pe panta abruptă și înghețată.

fost 
de- 
„Si-

In sala de ședințe a F.F.A. „Vis
coza'* Lupeni s-a disputat duminică 
etapa municipală a campionatului 
republican de tenis de masă la se
niori. Au fost preze.ili 34 de concu- 
Tenți (28 de băieți și 6 fete), apar- 
ținînd asociațiilor sportive Jiul Pe
trila, Utilajul, Școala sportivă, Scoa
le profesională — toate din Petro
șani, Minerul Vulcan, Energia Pa- 
roseni, Educatorul, Minerul, Visco- 
za, Școala profesională, toate din 
Lupeni. Organizarea bună a con
cursului, la care și-a adus contribu
ția tovarășul Nicolae Bădău, respon
sabilul secției de tenis de masă a 
A.S. „Viscoza", a permis desfășura
rea in bune condițiuni a intilniriior

MaERCURl 19 I f-.BRt ARIE

11,00 Limba franceză — Jeclia
47 (reluare).

11^0 Lfmba en<rte7ă — leeția 
47 (reluare).

12.00 Tv, pentru specialiștii din 
industrie. Chimie. Reacții 
catalitice și noi cataliza
tori pentru industria 
mică (reluare).

12.30 închiderea emisiunii 
dimineață.

17.30 Telex Tv
17,35 Tv. pentru specialiști, 

dicină, FmiJcefonuria.
18,05 Limba germană

(ia 43
18.30 Euiisiane pentru tineret 

„Brățara de aur". Finala 
pe tară a Olimpiadei ti
nerilor strungari.

'9.00 Telejurnalul de seară.
19.30 Transfocalor.
19.45 Monografii contemporane. 

Tlrgul cel dulce.
204)5 Săplămîna muzicală.
20.20 Căsuța poștală HI. Dia

log cu telespectatorii.
20.30 Avanpremieră.
20.45 Telecinexnateca. „H-8" — 

producție a studiourilor 
dJn R.S.F. Iugoslavia.

2230 Caleidoscop coregrafic. 
23,00 Telejurnalul de noapte, 
23,10 închiderea emisiunii.

care s-au ridicat, în general, 
nivel tehnic și spectacular ccres- 
punzătoi. De notat că majoritatea 
sportivilor nu s-au prezentat la ma
sa de joc în ținută adecvată.

In urma partidelor disputate, cla
samentul se prezintă astfel: Fete: 
1) Ildico Gybngyosi, Minerul Lupe
ni ; 2) Victoria Chinceșan, Energia 
Faroșeni; 3) Elena Trifoi, Minerul 
Lupeni; Băieji: 1) Tiberiu Pis, Utila
jul Petroșani; 2) Mircea Dan, Mine
rul Vulcan,- 3) Eugen Brașoveanu, 
Viscoza Lupeni; 
Viscoza Lupeni/’6

Am mai reținui buna comportare 
a tinerilor Victoria Bojin — Mine
rul Lupeni, Elena Luchini — Educa
torul Lupeni, Marcel Oprean 
Școala sportivă Petroșani și Petru 
Nemeș — Minerul Lupeni.

Putinii spectatori prezenți in sală 
au aplaudai la scenă deschisă 
ciurile dintre Ildico Gydngydși 
Victorie Chinceșan (finala la fele), 
Marcel Oprean — Mircea Dan și 
Tiberiu Pis — Dan Mircea (finala 
la băieți).

La etapa județeană, care va avea 
loc in zilele de 22 și 23 februarie 
a.c. la Hunedoara, xor participa, 
lîngă primii clasați, și cei situați 
locurile imediat următoare.

4) Nicolae Bădău,

mc-

prof. Ion VLAD 
Slaicu BALO!

JOI 20 FEBRUARIE

pe
l>e

Deoarece echipei Știința Petro
șani i s-a ridicat dreptul de organi
zare a unei partide pe propriul te
ren, prima etapă din returul campio
natului diviziei B de volei a dispu
tat-o duminică la Craiova, avind ca 
parteneră de întrecere pe Semănătoa
rea București, pretendentă la primul 
ioc în serie. A fost un meci dramatic, 
■ie luptă epuizantă, de o parte și de 
alta, ambele echipe dorind cu ar
doare victoria. Aceasta a surîs în 
cele din urmă bucureștenilor care 
au punctat decisiv în setul al V-lea, 
adjudeeîndu-și setul și partida.

Deși învinși, studenții petroșăneni 
au avut o comportare bună, s-au 
bătut pentru fiecare minge, au ju
cat majoritatea timpului de la egal 
la egal cu adversarul. Păcat de mi
nutele din final cînd ei n-au mai 
putut ține piept valului de atacuri 
ale jucătorilor de la Semănătoarea 
care au făcut totul pentru a învin
ge.
După ce primul set a fost ciștigat 
de studenții din Petroșani, cu 15—8, 
următoarele două au revenit bucu
reștenilor, cu 15—1! și, respectiv, 
cu 15—13, setul al lV-lea a reve
nit din nou petroșănenilor, cu 15—9, 
dar ei l-au pierdut la mare luptă pe 
ultimul, cu 15—10.

Pentru jocul bun prestat, merită 
sublinieri Miiller, Bogdan și Neațu 
din echipa noastră. Sperăm ca me
ciul bun de duminică să constituie 
un suport moral pentru întîlnirea 
viitoare, din 23 februarie, cînd Știin
ța își za măsura forțele, în sala 
de sport a I.M.P, cu Politehnica 
lași.

lorii și muncitori de scenă la ‘îm
pinsul căruței înnămolite în „imala" 
drumurilor desfundate de ploaie. Nu 
odată au trebuit să îndure șfichiul 
aspru al vîntului în goana camioa
nelor deschise. Scrisoarea pe care 
am primil-o din partea colectivului 
Teatrului din Petroșani relatează și 
despre modul în care au fost primite 
spectacolele teatrale de către să
teni — prilej do vii satisfacții pen
tru artiști" — scria la 7 decembrie 
1956 revista „Contemporanul".

In repertoriul teatrului au 
Incluse piese adecvate acestor 
plasări, dintre care amintim:
mion Albac" de S. Andreescu și T. 
Mănescu, „Ce zice salul" de C.
Beiu, „Neamurile* de Teofil Bușe- 
can, „Vlaicu și feciorii lui" de Lu
cia Demetrius, „Pîrleazul" de I. Ță
ranii și altele. Toate aceste piese au 
în centrul lor figura țăranului din 
zilele noastre, cu problematica sa 
bogată și variată.

Dar teatrul nu i-a uitat nici pe 
mineri, acești harnici scormonitori 
ai bogățiilor pămînlului, multe spec
tacole fiind realizate cu piese care 
oglindesc viata lor: „Undeva sub 
pămînt" de M. Leonard, „întoarcerea 
Iui Vasi" de G. Beiu, „Decorații" de 
N. Stehlik și altele.

Nenumărate spectacole au fost 
realizate cu piese clasice din drama
turgia română și universală, înce- 
pînd cu „O scrisoare pierdută" de 
I. L. Caragiale, spectacolul inaugu
ral al teatrului, și pină la nu prea

îndepărtata premieră cu „Fîntîna Blan- 
duziei" de V. Alecsandri; ori de la 
„Avarul" de Moli6re pină la spec
tacolul în curs de realizare cu pie
sa lui Shakespeare „Nevestele ve
sele din Windsor'.

în diverse prilejuri festive, tea
trul nostru a organizat spectacole 
speciale dedicate evenimentelor săr
bătorite. Astfel, s-au prezentat reci
taluri de poezie cu prilejul aniver
sării lui Alecsandri, Eminescu, Coș- 
buc, selecțiuni din operele lui Sha
kespeare și Caragiale, poeme drama
tice în cinstea aniversărilor Repu
blicii, a creării Partidului Comunist 
Român, a semicentenarului Unirii 
Transilvaniei cu România și altele.

Actorii teatrului și-au dat concur
sul la instruirea a nenumărate for
mații de amatori din întregul județ, 
dintre caie unele au obtinut rezul
tate strălucite pp plan national.

în prezent personalul teatrului se 
străduiește mai mult ca oricînd să 
găsească noi formule artistice, me
nite Să ridice calitatea spectacolelor 
și să satisfacă cele mai exigente 
gusturi ale omului contemporan. E 
deajuns să amintim, în această di
recție, recentul debut al „teatrului 
de miercuri" înființat în scopul de a 
deveni un veritabil studio experi
mental, laborator în care se vor în
cerca cele mai îndrăznețe manifes
tări teatrale.

Succesele obținute de colectivul 
Teatrului de stat în decursul acti
vității sale sînt un prilej de min- 
drie și ele- obligă și pe viitor.

întreprinderea forestieră

V. 7ARCULEA 
I.M.P.

PROGRAMUL I

5X15—6,00 Program muzical de 
mLneață,• 5,45 Gimnastică ; 6,05—9,30 
Muzică și actualități; 9,30 Odă limbii 
române; 10,00 Piese corale pe versuri 
de Mlhai Eminescu; 10,10 Curs de 
limbă rusă, CXolul II, lecția a 20-a, 
10,30 Cintece populare,- 11,05 Ora 
specialistului. Știința conducerii În
treprinderii; 11,25 Muzică ușoară; 
11A5 Sfatul medicului; 12,00 Din 
creația compozitorului Nicolae Kircu- 
lescu ; 12,20 Cronica teatrală de Mi- 
baj Florea,- 12,30 Intîlnire cu melo-

dj-

dia populară și interpretul proferat; 
13,10 Avanpremieră cotidiană; 13.20 
Soliști și orchestre de muzică ușoa
ră 14,10 Emisiune literară pentru 
școlari; 14,30 Concertul zilei; 15,05 
Cîntă Charles Aznavour,- 15,15 Bi
blioteca de literatură română : 16,00 
Radiojurnal. Sport. Buletin mcieoro- 
iogic; 16,10 Pe strune de ghitaTă;
16.30 Antena tineretului ; 17,00 Se
lecțiuni din operete românești; 17,15 
Ediție specială. 2 martie — Alegeri!; 
17,35 Cîntecul săptămînii : .Votăm 
lumina țării-nfloritoare" de Gheorghe 
Bazavan, pe versuri de Alexandru 
Andriloîu ,- 17,45 Revista economică , 
18,05 Muzică populară și ușoară;
18.30 Gazeta radio; 19,00 O melodie
pe adresa dumneavoastră; 19,20
Sport; 19,30 Muzică populară s 19,50 
Farmecul unui vals; 20,05 Emisiune 
culturală i 20,30 Pagini îndrăgite din 
muzica ușoară românească; 21,05 
Oameni de seamă. Galileo Galilei; 
21,25 Mozaic muzical; 22,00 Radio
jurnal. Buletin meteorolog:.'.-. Spori; 
22,20 Album de romanțe; 22.40 Mo-

Concursuri 
de săniufe ți schi

Pe dealurile din jurul ^rașulpi Ha
țeg s-au desfășurat zilele Trecute reu
șite concursuri de săniuțe și schi, la 
care au luat parte 132 de elevi din 
această localitate. Concursurile au 
fost organizate de către Consiliul o- 
rășenesc pentru educație fizică și 
sport în colaborare cu comisia oră
șenească de specialitate.

lată primii trei clasați : 
băieți: 1) Eugen Roșianu ; 2) 
Szilagy ; 3) Doinei Bcrghi-an. 
fete: 1) Elisabeta Birlea ; 2) Emilia
Rus; 3) (rina Toma. Schi băieți: 1) 
Gheorghe Andreșan 2) Mircea Cva- 
șa ,- 3) Mircea Biriș.

Nicu SBLCHEA
Hațeg

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

VINDE
Săniuțe 
Nicolae
Săniuțe

Știri sportive de peste hotare
NEW YORK. — La Lake Placid 

(S.U.A.) au început coborîrile d<Ș an
trenament în vederea campionatului 
mondial de bob rezervat echipajelor 
de patru persoane. In prima zi, echi
pajul României (conducător Ion Pan- 
turu) a parcurs 1 500 m în timpid de 
r05’’85/100. Cu acest rezultat, bo- 
ber-ii români e dețin, deocamdată, re
cordul pîrtiei do pe muntele Van 
Hoevenberg.

> DELHI. — In turneul internațio
nal de tenis de la Bombay, cuplul 
Sever Dron (România) — Eva Lund
quist (Suedia) a cîștigat proba de 
dublu mixt, învingînd ou 6—2, 6—3 
perechea Petre Mărmureanu — Iudit 
Dibar (România). La simplu bărbați 
indianul Shyam Minotra l-a întrecut, 
în finală, cu 6—1, 7—5 pe polonezul 
Rybarczyk.

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.

Exploatarea minieră
VULCAN

mont poetic,- 22,45 De la muzica 
ușoară la 
vioară și 
0,05—5,00

jazz,- 23,43 Sonatina pentru 
pian de Max Eislkovicl j 
Estrada nocturnă.

PROGRAMUL II

6,00 Din programul zilei; 6 10 
se de estradă ; 6,45 Cântece șl Jocuri 
populare ; 7,10 Piese pentru fanfară 
7,37 Melodiile dimineții; 7,45 Muzică 
populară ; 8,10 Tot înainte (emisiune 
pentru pionieri); 8,35 Lucrări clasice 
In repertoriul orchestrelor, noastre 
9,10 Curs de limba rusă. Ciclul I, 
lecția a 11-a; 9/10 Cîntă viorile — 
muzică de estradă; 10,30 File do le
gendă ; 10.55 Matineu de operă ■ 12,05 
Avanpremieră cotidiană ; 12,15 Con
cert de prînz; 13,00 Muzică popu
lară ,- 13,15 Recital vocal Ionel Pan
ica; 13,30 Din țările socialiste; 13,50 
Uverturi la operele; 14,10 La micTO- 
fon Titiana Pop și Benone Sinulescu; 
14/30 Moment științific,- 14,35 Calei
doscop sonor,- 15,00 Lexiconul com
pozitorilor romani : Constantin Bc-

Pie-

bescu; 16,00 Arii din opere 16,15 
Sextetul vocal „Perimța"; 17,00 Ra
diojurnal. Sport Buletin meteorolo
gic; 17,10 Muzică ușoară; 17,45 Mu
zică ușoară ; 18,05 Capodopere ale li
teraturii: „Ciulinii Bărăganului" de 
Panait Islrali ,■ 18,25 Din lucrările 
compozitorilor Li viu Ionescu și Au
rel Giroveanu; 19,30 Curs de limba 
rusă. Ciclul II, lecția a 20-a (reluare); 
19,50 Noapte bună, copii; 19.55 Mu
zică ; 20;00 Concertul orchestrei sim
fonice a Radiabeleviziunii. dirijor 
Constantin Bugeanu, solist Sebastian 
Benda (Elveția); 22,30 Cronica tea
trală ; 22,40 Melodii lirice; 23,07 Mari 
pianiști; 23,50 Culori, culori... muzică 
ușoară ,- 24,00—1,00 Sonata pentru 
pian de Aaron Copland.

ANGAJEAZA URGENT
• INGINER PRINCIPAL NORMATOR IN SERVICIUL 

ORGANIZĂRII MUNCII
Condiții : inginer în specialitate și stagiu de 5 ani 

în funcții tehnice superioare ;
Salarizarea: 2 550-2 750 lei/lunâ.

BULETINE DE ȘTIRI: Programul 1: 
5,00; 5.30; 6,00; 6,30; 9,00; 11,00; 
13,00; 15,00; 20,00; 24.00; 1,00; 2,00; 
4.00. Programul II: 6,05; 7.30; 10,00; 
12 00; 14,00; 18,00; 19,00; 23,00; 0,55.

• ȘEF BIROU DEPOZITE
Condiții : Stadii medii și nouă ani stagiu In funcții 

economice ;
Salarizarea : între 1 725—2 050 lei/lună.

• CONTABIL I IN SERVICIUL CONTABIL-FINAN- 
CIAR

Condiții : Studii medii și șapte ani stagiu in funcții 
econom'ce ;

Salarizarea : intre 1 100-1 450 lei/lună.

• PLANIFICATOR I LA BIROUL APROVIZIONARE
Condiții : Studii medii și 7 ani în funcții economice 
Salarizarea : între 1 100-1 450 lei/lună.

Relații suplimentare se vor cere la serviciul organiză
rii muncii al exploatării cu sediu! in orașul Vulcan str. 
Crividia nr. 52, In fiecare zi între orele 7-15,30. Telefon 
(automat) 71394.
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Călcîiul
■

La C.C al

CC. a] P.C.R., Andrei

Partidului Comunist Ro-

P.C.I.
(Agerpres). — Cu pri- 
nou vietnamez, preșe-

și Enrico

Â

ROMA 18. — Corespondentul A- 
gerpres, Nicolae Puicea, transmite: 
La sediul " 
Partidului 
Ioc marii 
Partidului 
participat 
al XlI-lea 
tovarășii Paul Niculescu-Mizil, mem
bru al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent, secretar al C.G. 
ăl P.C.R., Dumitru Petrescu, membru 
Supleant al

Comitetului Contrai al 
Comunist Italian a avut 

o înlîlnire înlre delegația 
Comunist Român, cere a 
la lucrările Congresului 
al P.C.I. — alcătuită din

Ștefan, prim-adjuncl de șef de sec
ție la C.G al P.C.R.
Berlingucr, vice-secrelar general al 
P.C.I., Armando Cossuta, Carlo Gal- 
luzzi, membri ai direcțiunii P.C.I.

într-o atmosferă caldă, frățească, 
s-au discutat probleme ale dezvoltă
rii în continuare a relațiilor recipro
ce, prietenești, dintre P.C.R. și P.G.I., 
precum și probleme de actualitate 
ale mișcării comuniste și muncito
rești internaționale.

președintelui 
Ho Și Min 

către președintele 
prezidiului 

C.C. al F.N.E

lui Ahile“

membri ai conducerii 
L

Delegația
mân, condusă de tovarășul Paul Ni- 
fulescu-Mizil, a avut convorbiri la 
țtoma cu membri ai conducerii Par
tidului Socialist Italian al unității 
proletare — Dario Valori, vice-se- 
cretar general al P.S.I.U.P., și Vicen- 
zo Ansanelli, membru al direcțiunii 
P.S.I.U.P.

Au fost abordate probleme privind 
intensificarea raporturilor de cola
borare tovărășească dinție cele două 
partide, probleme ale mișcării comu
niste și muncitorești internaționale.

Convorbirea s-a desfășurat într-un 
spirit de cordialitate și prietenie.

HANOI 18 
lejul Anului 
dintele Ho Și Min a adresat un me
saj președintelui Prezidiului C.C. al 
F.N.E., în care relevă victoriile mari 
obținute anul trecut de poporul sud- 
vletnamez, sub conducerea F.N.E., 
în lupta împotriva agresiunii ameri
cane. în continuare se subliniază 
că, deși suferă înfrîngeri grele, im
perialiștii americani nu au renunțat 
la planurile lor de subjugare a 
populației sud-vielnameze, paralel cu 
continuarea încălcării suveranității 
și securității R.D. Vietnam. în în
cheiere, președintele Ho Și Min își 
exprimă convingerea că forțele pa
triotice din Vietnamul de sud vor 
continua să obțină victorii și mai 
mari în lupta pe care o duc pentru 
salvarea națională.

9

Sesiunea Comisiei O. N. U 
pentru drepturile omului

DECLARAȚIA ȘEFULUI 
DELEGAȚIEI F.N.E. 

DIN VIETNAMUL DE SUD 
LA CONFERINȚA 

DE LA PARIS
GENEVA 18 (Agerpres). — Comisia 

O.N.U. pentru drepturile omului a că
rei sesiune s-a deschis luni la Gene
va. l-a ales marți, în unanimitate, pe 
Quentin Baxter (Noua Zeelandă). în
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U.R.S.S.: Aspect 
din timpul lucrări
lor de construcție 
a coloanelor uriașe 
ale marelui combi
nat de prelucrarea 
petrolului din ora
șul Kiriși, nouă a- 
șezare din apropie
re de Leningrad.

ORIENTUL APROPIAT
• ’TURNtUL MINISTRULUI DB EXTERNE Al R.A.U.

• O CONFIRMARE INDIRECTA 
TANCURI ISRAELULUI

A INTENJIEI ANGLIEI DE A LIVRA

l
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SECRETELE PENTAGONU
LUI nu sînt întotdeauna... se
crete. Aiirmînd cele de mai 
sus, Agenția United Press In
ternational menționează cazul 
congresmenului republican Sid
ney Yates, care a declarat la 
Chicago, citind informații pri
mite din partea forțelor ae- 
' ene ale S.U.A., că in timpul 
prăbușirii unui bombardier la 
Goldsboro, cu cîțiva ani în 
ut mă, patru din cele șase dis 
ozitive de siguranță ale unei 

bombe nucleare aflate la bor 
dul aparatului au fost avaria
te. Sidney Yates a făcut c 
ceeași declarație la o recentă 
audiere din cadrul Congresu 
lui, legală de proiectul siste
mului de rachete antirachele. 
; are presupune instalarea de 
rachete cu iocoase nucleare in 
jurul marilor orașe americane. 
fi se referea la pericolul pe 
r-nre le-ar putea prezenta a- 
cesle 
dpntul

rachete, amintind 
de la Goldsboro.
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reușit să iecun-

funcția de președinte al comisiei. Cei 
62 de membri ai comisiei au ales, 
de asemenea, pe vicepreședinți în 
persoana lui Heotor Gros Espiell (U- 
ruguay), a lui Tarakeshwari Sinha 
(India) și a lui Branimir Jankovioi 
(Iugoslavia).

Principala problemă de pe ordinea 
de zi a celor cinci săptămîni de 
dezbateri va fi politica de apartheid 
din Republica Sud-Africană.

In declarația făcută la deschide
rea sesiunii, fostul președinte, Ibrahim 
Boye (Senegal), a arătat că dreptu
rile omului constituie ..principala te
mă în jurul căreia gravitează toate 
problemele internaționale importante". 
..Milioane de oameni trăiesc 
mă și mizerie, a adăugat el, 
mii dintre ei sînt în Fiecare 
turați moral și fizic, iar unii 
lati doar pentru că pielea lor
aceeași culoare cu aceea a coloniza
torilor".

în tea- 
sute și 
an tor- 
execu- 
nu are

PARIS 18 (Agerpres). — Șeful de
legației Frontului Național de Eli
berare din Vietnamul de sud, Tran 
Buu Kiem, a acordat agenției japo
neze Kyodo un interviu în care a 
răspuns la unele întrebări privind 
șansele unei încetări a focului în 
Vietnamul de sud. „Populația sud- 
vietnameză, a declarat el, va conti
nua să lupte pină ce își va atinge 
obiectivele: înfrîngerea 
imperialiste americane, 
administrației saigoneze, 
unui guvern de largă uniune națio
nală și democratică, construirea u- 
nui Vietnam de sud independent, 
democratic, pașnic, neutru și pros
per, care să se îndrepte spre reu- 
nificarea pașnică a patriei". El a 
arătat, totodată, că Conferința de 
la Paris asupra Vietnamului nu va 
putea realiza un acord trainic, atit 
timp cit administrația saigoneză nu 
va fl înlocuită de un cabinet de 
pace, care să ducă tratative se
rioase cu Frontul Național de Eli
berare din Vietnamul de sud.

agresiunii 
înlăturarea 

formarea

BAGDAD 18 (Agerpres). — In ca
drul turneului pe care îl efectuează 
înti-o 'serie3de țări din Orientul 
Mijlociu, ministrul de externe al 
R.A.U., Mahmud Riad, a sosit la 
Bagdad. El a declarat că va expune 
reprezentanților guvernului irakian 
poziția1 R.A.U. în actuala conjunctu
ră dinf Orientul Mijlociu. Mahmud 
Riad va transmite, de asemenea, șe
fului statului iiakian, generalul Has
san al Bakr, un mesaj special din 
partea președintelui Republicii Ara
be Unite, Gamal Abdel Nasser.

★
LONDRA 18 (Agerpres). — Auto

ritățile londoneze continuă să păs-

treze o tăcere totală asupra știrilor 
apărute în presa britanică privind 
intenția Angliei de a vinde tancuri 
„Centurion" Israelului. Dar, decla
rația ministrului de externe, Michael 
Stewart, făcută luni seara în Ca
mera Comunelor, în sensul că acest 
gen de tranzacții nu face niciodată 
obiectul unor comunicate oficiale, 
este interpretată de observatori ca 
o confirmare indirectă. Se consideră, 
în ’orice caz, că, dacă știrile ar fi 
fost inexacte, guvernul s-ar fi 
bit, în situația actuală, să facă 
cizari sau să le dezmintă.

Pentru guvernul japonez proble
ma Okinawei s-a transformat treptat 
intr-un soi de „Călcîi al lui Ahlle". 
Retrocedarea insulei, dorință legiti
mă a japonezilor, a devenit reven
dicarea majoră a tuturor demonstra
țiilor de protest organizate pe tot 
întinsul țării. Dar dacă marea ma
joritate a populației se pronunță 
pentru revenirea insulei la patria 
mamă fără bazele 
militare nucleare 
americane ampla
sate pe teritoriul 
ei, anumite cer
curi militariste 
exercită presiuni asupra oficialități
lor pentru a determina menținerea 
bazelor nucleare americane. în a- 
celașl timp, intervin „aluziile" Sta
telor Unite, dornice, fără îndoială, 
să amine cil mai mult momentul 
cînd vor trebui să renunțe la acest 
„excelent punct strategic în Extre
mul Orient", cum a fost caracterizată 
Okinawa.

Supus unor influențe și presiuni 
diverse, adesea contradictorii, guver
nul japonez a optat, se pare, cel 
puțin deocamdată pentru o poziție 
ambiguă.

Primul ministru și membrii guver
nului, scrie ziarul „Yomiuri", au 
prezentat inițial două formule în le
gătură cu Okinawa: fie o retroce
dare urgentă, cu bazele din insulă 
intacte și folosirea lor în continuare 
de către americani, fie o întîrziere 
a realipirii insulei la Japonia pină 
cînd bazele militare vor fi readuse 
la nivelul celor existente pe actualul 
teritoriu al Japoniei (adică nenuclea
re). Ulterioi însă declarațiile primu
lui ministru au contrazis sau reafir
mat succesiv ambele puncte de ve-

dere, astfel incit în cele din urmă 
poziția guvernului a fost învăluită 
în ceața diverselor inteipretări ofi
ciale și neoficiale, plasînd întreaga 
problemă într-o rețea de ambiguități 
din care se pare că nu mai există 
ieșire.

Japonia — țară care a cunoscut 
pentru prima dată în istoric coș
marul ciupercilor

Corespondență

atomice — are în
scris în Constitu
ita sa un articol 
prin care se sub
liniază că nu va 
avea un poten
tial militar nuclear 
au fost formulate 

.trei principii nenu- 
,să nu se producă, să nu

pe baza căruia 
așa-numitelc „I 
cleare":
se posede, să nu se introducă din
afară arme atomice". Dar declara
țiile făcute de premierul Salo, ca șl 
de alte oficialități japoneze, au alar
mat populația țării care se teme că 
guvernul privește aceste trei prin
cipii ca pe o politică ce ar putea 
fi .interpretată" sau chiar modifica
tă în funcție de conjunctura poli
tică. Or, în acest mod, pe- baza unei 
interpretări mai subtile a Constitu
ției, s-ar putea ajunge la concluzia 
că ea nu interzice Japoniei să „găz
duiască" arme nuclearo in diferite 
cazuri, de pildă în „scopuri defen
sive". Un fel de capcană, se apre
ciază la Tokio, care, în ultimă 
lanță, ar putea pune Japonia în 
unor pericole incalculabile.

Poziția ambiguă a guvernului 
ponez a stîrnit nemulțumiri și 
liniște în cercurile rele mai largi 
ale poporului japonez.

ins- 
fata

ja- 
ne-

FI.OREA ȚUIU, 
corespondentul Agerpres la Tokio

La procesul de la New Orleans

Martorii contrazic concluziile 
WarrenComisiei

gră- 
pre-

0 nouă reuniune
a Consiliului

permanent al U.E.O.

I IARNA

Guvernul turc s-a întrunit 
într-o ședinfă urgentă

UN 
ENGLEZI au 
deze ovule umane în eprube- 
lă. relatează revista științifică 
„Nature". Experiența, preci
zează revista, este unică in 
urme, ihtrucit, mai întîi ovu
lele au stal, pentru maturiza
re, două zile intr-un mediu 
hziolpgfc adecvat, după care 
nu fost plasate pentru cileva 
■re fntr-un incubator, iar apoi 

iecundate. Scopul experienței 
este de a reimplanta, eventual, 
ovulele fecundate în uter pen
tru ca embrionul să poată a 

ea in continuare o dezvolta
re normală. Deci, nu este vor 
ba de a lăsa un embrion u 
man să se dezvolte intr-un 
mediu artificial o perioadă pre- 
ongită. Metoda savanților en- 

'Iezi, subliniază revista, ar 
dea permile tratarea unor 

i 'rme de sterilitate și evita
rea unor maladii genetice.
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ANKARA 18 (Agerpres). — Gu
vernul turc s-a întrunit într-o ședin
ță urgentă pentru a examina situa
ția creată în unele orașe ale tării, 
în special la Istanbul și Izmir, în 
urma demonstrațiilor populației îm
potriva prezenței unor nave ale flo
tei a 6-a americane în apele teri
toriale tui cești. După reuniune, un 
purtător de cuvînt oficial a dez-

mintit zvonurile care au circulat in 
capitala Turciei, potrivit cărora gu
vernul ar intenționa să decreteze 
legea marțială pentru restabilirea 
ordinii în țară.

Pe de altă parte, surse competen
te din Ankara apreciază că este 
posibilă o reluare a demonstrațiilor 
populare cu ocazia funeraliilor ce
lor două victime ale recentelor 
ciocniri de la Istanbul.

WASHINGTON 18 (Ager
pres). — Un judecător din 
Washington a ordonat ca toa
te documentele privind asa
sinarea președintelui John 
Kennedy să fie puse la dispo
ziția juriului care judecă pro
cesul intentat de procurorul 
districtual Jim Garrison împo
triva lui Clay Shaw. Docu
mentele 1 ce se află Ia Arhiva 
națjontiki cuprind iolograliile 
luate in timpul autopsiei cor
pului lui John Kennedy la 
spitalul naval Bethesda, arma 
cu’ care! se presupune că s-a 
tras, fragmentele de glonte 
găsite in corpul președintelui, 
precum și radiografiile răni
lor fostului guvernator John

Connally, care se afla în ma
șina prezidențială.

Unul din martori, John 
Nicholas, specialist în proble
me de patologie Ia Universita
tea Kansas, a declarat că, du
pă părerea sa, președintele 
John Kennedy a fost atins de 
un glonte care venea din fa
ță înainte ca unul ce a fost 
Iras din spate sâ-1 fi omorîl. 
Bazîndu-se pe studierea miș
cărilor victimei, Nicholas a 
spus că faptul că Kennedy s-a 
aplecai în față s-a datorat 
tocmai primului glonte, ce i-a 
produs evident o durere, îna
inte ca el să fie atins de 
gloatele fatal.

LONDRA 18 (Agerpres). — în ca
pitala Marii Britanii a avut loc 
marți, în absența reprezentantului 
Franței, o nouă reuniune a Consiliu
lui permanent a Uniunii Europei oc
cidentale. Reuniunea a fost convo
cată la cererea Angliei, pentru dis
cutarea situației din Orientul Apro
piat. Potrivit aprecierilor agenției 
Reuter, opoziția Franței în această 
chestiune s-ar datora sentimentului 
că în cadrul unor astfel de întîlniri 
partenerii săi din cadrul Uniunii 
Europei occidentale vor încerca să 
stabilească o cooperare mai strînsă 
în domeniul politicii externe, igno- 
rînd interesele Franței și veto-ul său 
opus intrării Marii Britanii în Piața 
comună. Reuniunea de marți a dis
cutat și probleme legate de deschide
rea la 20 februarie, la Paris, a vii
toarei sesiuni a Parlamentului euro
pean, la care Franța a anunțat că va 
participa.

GREA
ÎN EUROPA

scădere 
sînt bîo- 
aeropor- 
Berlinul 
continuă
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• PARIS. — La Paris au avut loc lucrările Sesiunii de 

colaborare a Consiliului executiv al Apimondiei cu organiza
țiile internaționale guvernamentale și neguvernamentale cu 
Statut consultativ al O.N.U. Sesiunea a fost prezidată de prof, 
dr. inginer V. Harnaj (România), președintele Apimondiei.

La Sesiune s-a hotărît ca sediul Institutului internațional 
de tehnologie și economie apicolă al „Apimondiei" să fie 
stabilit la București. Această holărîre, adoptată in unani
mitate, confirmă aprecierea pe plan internațional a contri
buției importante pe care România a adus-o Ia dezvoltarea 
apiculturii în lume și, în special, în țările în curs de dezvol
tare. S-au stabilit, de asemenea, noi căi pentru o cooperare 
mai strinsă în domeniul industrializării apicole, prin colabo
rarea cu România in cadrul Institutului internațional de teh
nologie și economie apicolă.

• BERNA. — în localitatea Bre- 
vian, supranumită și »„Mica Sibe- 
rie" al Elveției, a 
marți -dimineața o 
minus 32 grade.

fost înregistrată 
temperatură de

• NEW YORK. — Aproape 7 000 
de muncitori ai plantațiilor de tres
tie de- zahăr din Insulele Hawai au 
declarat grevă, revendicînd încheie
rea unui nou contract de muncă. 
Greviștii cer ca noul contract să 
prevadă majorarea salariilor.

• BELGRAD. — La sfîrșilul 
anului viitor, Iugoslavia va 
dispune de 14 aeroporturi mo
derne, dintre care 11 pentru 
transportul internațional. Re
țeaua actuală de aeroporturi 
va fi completată cu noi aero- 
poituri, aflate în prezent în 
construcție în orașele Ohrid, 
Saraievo, Zadar și Rieka.

Anul trecut au fost efectua
te in total 55 000 de curse 
aeriene, numărul pasagerilor 
transpoitați ridieîndu-se la a- 
proape un milion.

Reluarea livrărilor 
de armament american 

către Grecia

IN U.R.S.S. A FOST REALI- 
7 \T „FOTOST ATU L" — o a- 
aratură complexă de cerce

tări. în camera de lucru a 
>lostatuluiu se pot crea ori- 

- temperaturi — de la plus 
grade pină la minus 20 

grade; o presiune scăzută de 
la 95 la 5 mm col. mercur-, 
orice grad de radiație ullra- 
ioletă în întregul diapason al 

spectrului și un grad de ilu
minare puternic.

In noua instalație se vor 
studia organismele vii, celu
lele și substanțele lor active 
din punct de vedere fiziologic 
- A.D.N., A.R.N. și proteinele. 
In condiții extreme — tempera
tura înaltă și joasă, rarefiere, 
presiune, vid — ele își vor 
dezvălui posibilitățile latente.

Noua islalație va permile o mal 
bună cunoaștere a vieții origi
nii șl evoluției ei.

Neutroni „opriți" 
într-o capcană

Oamenii de știință de la Dubna au 
reușit să „oprească" neutronii într-o 
capcană. Au fost prinși astfel neu
troni ultnareci, care realizează vite
ze de circa 5 m/secundă și care pot 
fi reflectați de suprafețele anumitor 
substanțe. încă în 1954 s-a stabilit 
că această proprietate a neutronilor 
ultrarecl poale fi folosită pentru a-i 
păstra într-un volum închis. Pină în 
prezent însă nimeni n-a reușit s-o 
facă. In zilele noastre s-a constatat 
că alit „oprirea", cil și „păstrarea" 
neutronilor sînt deosebit de necesare, 
deoarece cu ajutorul lor se poate 
mări de multe ori precizia anumitor 
măsurători in cercetările efectuate, 
mai ales în domeniul fizicii nucleare.

• MADRID. — In cadrul 
unei conferințe de presă, cos
monautul american Frank Bor
man, care se află intr-o vizită 
în Spania, a declarat că este 
convins de existența Vieții și 
pe alte planele. El a mențio
nat că nu crede lotuși în 
furiile zburătoare". „Ciad pro
gramul „Apollo" va li termi
nal, a subliniat el, vom cu-

noașle originea Pămlnlului". 
Răspunzînd întrebărilor ziariș
tilor, Prank Borman a subli
nia! că nava spațială * Apollo- 
8“ nu poate li utilizată pentru 
o călătorie spre planeta Mar
te. Pentru un asemenea zbor, 
a încheiat el, este nevoie de 
o navă mai spațioasă prevă
zută cel puțin cu o sală de 
baie și una de studiu.

Prima conferință a statelor 
francofone

Surse autorizate, citate de agenția 
France Presse, au precizat că, în ba
za unei hotărîri anterioare a Statelor 
Unite de a redua livrările de arma
ment greu către Grecia, recent a 
sosit în această țară prima tranșă 
de asemenea materiale, cuprinzând 
în special avioane de luptă de tipul 
„F-104 Starfighter". Livrările ameri
cane de material militar către armata 
greacă fuseseră întrerupte după lo
vitura de stat de la 21 aprilie 1967.

Zăpada și frig.ul continuă să- do
mine în Europa. în ciuda cîlorva a- 
meliorări izolate ale temperaturii, 
care nu permit să se spere intr-o îm
bunătățire grabnică. In Franța, ză
pada cade cu intermitentă în aproa
pe toate regiunile. Drumurile acope
rite de polei fac circulația dificilă. 
Pe Coasta de Azur, cerul nu este 
favorabil ninsorilor; cu toate aces
tea, temperatura este în 
constantă. La Lyon străzile 
cate de zăpadă. Mai multe 
turi, printre caîe cel din 
occidental și din Hamburg,
să rămînă închise, iar trenurile in
ternaționale circulă cu maro întir- 
ziere. Peste tot, căile rutiere sini 
înzăpezite. Ultimele căderi de zăpa
dă au izolat numeroase localități în 
Belgia și au blocat circulația. înăl
țimea troienelor de zăpadă atinge 
în Belgia pe alocuri doi metri. Ză
padă abundentă a căzut, de aseme
nea, în Olanda, unde temperatura 
în numeroase regiuni a scăzut sub 
minus zece grade. O situație simi
lară s-a înregistrat în Elveția. Fur
tuni de zăpadă au izolat numeroasa 
sate în Italia. In același timp. în re
giunea Napoli au căzut ploi toren
țiale provocînd Inundații, iar cultu
rile au fost distruse de grindină. 
Un avion apartinînd companiei 
lanice „Bea" 
net deasupra 
grav avariat, 
riza. Agenția 
haite de lupi
au început să atace satele. Pe șo
selele italiene din vecinătatea Aus
triei șl Iugoslavei troienele de ză
padă ating patru metri.

In Austria nu 
zăpada a căzut 
Soarele s-a 
ratura este 
Spania, de
înregistrează scăderi sub zero grade 
In partea nordică, în timp ce în 
partea sudică temperatura atinge 
plus 16 grade.

a fost lovit de 
orașului Napoli, 
avionul a putut
ANSA informează. că 
și turme de mistreți

brl-
trăz-
Deșl

mai ninge, după ce 
timp de 48 de ore. 
pe cer, însă terupe- 
minus 12 grade. In 

termomeîrul
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• JOHANNESBURG. — Un tren 
de persoane s-a ciocnii cu o garni
tură de vagoane-cisierne in gara lo
calității Langlaagte, din apropierea o- 
rașului Johannesburg. In cursul acci
dentului și-au pierdut viața 11 per
soane, iar alte 155 au fost rănite.

• ROMA. — Intr-un interviu acordat publicației socia
liste „L’Altra Italia", Francesco de Martino, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al Italiei șl conducător al Partidu
lui Socialist, a apreciat ca pe „un proces necesar" încheierea 
unui acord intre Partidul Comunist Italian, Partidul Socialist 
și grupările catolice independente din cadrul democrației 
creștine. După părerea sa, singura perspectivă politică pen
tru Italia este „o înțelegere gradată" între cele trei forma
țiuni, care „să încerce depășirea profundelor divergențe care 
există astăzi". El a conchis, declarind că este necesar să se 
stabilească cele mai bune raporturi posibile cu comuniștii șl 
să se vină in intîmpinarea aspirațiilor maselor populare, al 
căror interpret se face P. C. Italian.

Potrivit aprecierilor observatorilor politici din Roma, de
clarația lui de Martino este expresia tendințelor ce se mani
festă după recentul Congres al P. C. Italian în rindul tuturor 
cercurilor politice din Italia de a reevalua relațiile lor cu 
comuniștii.

In capitala Nigerului s-a deschis 
luni prima conferință a statelor fran
cofone, la care participă reprezen
tanți din 31 de țări, printre care 
Franța, Canada, statele membre ale 
Organizației comunității africane șl 
malgașe și țările maghrebiene.

Conferința este consacrată creării 
unei agenții de cooperare multilate
rală a țărilor, total sau parțial, de 
limbă franceză.

Lucrările au
Andre Malraux, ministrul francez al 
culturii. Președinte al conferinței a 
fost ales Harou Kouka, ministrul ni
gerian al educației naționale.

• DELHI. — Potrivit statisticilor 
publicate de Direcția centrală de 
planificare din India, la 1 ianuarie 
1969 populația țării era de 530 60-1 102 
locuitori.

fost inaugurate de

(Agerpres)
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ANGLIA: Un nou vehicul 
britanic, așa-numilul „gindaa 
de apă" avi nd forma unei far
furioare. Poate atinge o viteză 
de 40 mile pe oră. Vehiculul 
va fi un bun remorcher pen
tru schi. Datorită vitezei mari 
e utilizabil în operații de sal-
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