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Tovarășul Nicolae Ceaușessu 
a primit pe mareșalul 

Uniunii Sovietice 1.1. lakubovski 
și pe V. V. Kuznețov, 

prim-locțiîtor al ministrului 
afacerilor externe al U.R.S.S.

BAZINUL CARBONIFER 
AL VĂII JIULUI IN PERSPEC- 
TIVA DIMENSIUNILOR
VIITOAREI OEZVOLTARI
Interviu acordat ziarului „Steagul roșu“ de către

BUJOR ALMĂȘAN, ministrultovarășul dr. ing
minelor

CETĂȚENI ȘI CETĂȚENE!
Frontul Unității Socialiste vă cheamă să vo

tați pentru înfăptuirea politicii partidului co
munist de continuă întărire a noii orînduiri, a 

I statului nostru socialist, de dezvoltare a demo-
| crației, de consolidare a unității și coeziunii în

tregului popor, pentru prosperitatea României 
| socialiste!

I (Din „Manifestul Frontului Unității Socialiste")
♦

!

!

♦
♦
4

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului do Stat, împre
ună cu tovarășul Ion Glieorglie 
Maurer, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., președintele Consiliu
lui de Miniștri, au primit miercuri, 
19 februarie, pe mareșalul Uniunii 
Sovietice 1. I. lakubovski, comandan
tul suprem al Forțelor Armate Uni
te ale statelor participante la Trata
tul de la Varșovia șl pe V. V. Kuz- 
nețov, prim-locțiitor al ministrului a- 
facerilor externe al U.R.S.S.

La Întrevedere au participat tova
rășii Cornelii! Mânescu, ministrul a- 
facerilor externe, general colonel Ion 
Tonllă, ministrul forțelor armate șl 
general locotenent Vașlle Ionel, ad
junct al ministrului forțelor armate.

Au participat, de asemenea. A. V. 
Basov, ambasadorul Uniunii Sovieti
ce la București și general colonei 
G. P. Romanov, reprezentant al Co
mandamentului Forleloî Armato Unite 
ale statelor participante la Tratatul 
de la Varșovia.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

(Agerpres)

0 viguroasă expresie a activității efervescente
pentru dezvoltarea multilaterală a municipiului nostru

CAMPANIA ELECTORALA 
ÎN VEDEREA ALEGERI

Dinamica creșterii producției, ridi
carea de la un an la altul a tuturor 
Lndicatori'lor de plan, pune în fata 
minerilor probleme deosebite de or
ganizare a producției, de creștere a 
capacităților de extracție, do moder
nizare și îmbunătățire a condiliilor 
de muncă.

In acest context, cunoscînd faptul 
că soluțiile în rezolvarea probleme
lor majore care stau în fala mineri
lor din Valea Jiului pretind maxi
mum de competență și operativitate, 
profitînd de vizita făcută în Valea 
Jiului in zilele trecute de către mi
nistrul minelor, dr. ing. Bujor Almă- 
șan, ne-am adresat domniei sale cu 
citeva întrebări.

medie cu 15—20 la sută, precum și 
pe construcția de capacități noi cum 
sint minele Dilja, Paroșeni, Bărbăteni, 
Livezeni — mine ce urmează a atin
ge capacități între 500 mii — un mi
lion tone cărbune pe an în această 
perioadă.

Pentru realizarea unei valorificări 
superioare a cărbunilor în perioada 
1970—1975 urmează a se moderniza

pentru fabricarea stâlpilor hidraulici 
de susținere.

Realizarea exemplară a obiective
lor de investiții — din care o parte 
au fost enumerate mai sus — precum 
și asigurarea punerii în funcțiune la 
termenele prevăzute a tuturor capa
cităților avute în vedere, trebuie să 
constituie principala preocupare a 
comitetului de direcție.

LOR DE LA 2 MARȚII
Candidafî ai Frontului IJnitafii Socialiste

dintre candidați

ASPECTUL

ÎNTREBARE: Sintem martorii 
unei dinamici ascendente a ex
tracției cărbunelui în Valea 
Jiului. Ce perspective conside
rați că se conturează în sfera 
largă a creșterii producției de 
cărbune în bazinul nostru ?

• Producția de 
cărbune în pli
nă ascendență

ÎNTREBARE : Care sînt direc
țiile principale în realizarea 
progresului tehnic in. minele 
din Valea Jiului ?

mare.

• Noile mine a- 
flate in con
strucție și mo- 
dernizarea 
continuă a pro
cesului de ex
tracție
za sporurilor 
de producție 
viitoare

al 
de 
de 
de

RĂSPUNS: Urmare politicii parti
dului și statului nostru de valorifi
care l-a maximum a resurselor natu
rale de care dispunem, bazinul car
bonifer al Văii Jiului a cunoscut în 
anii puterii populare o dezvoltare 
susținută. Este suficient a arăta că 
fată de anul 1950 producția de căr
bune a bazinului este de circa trei 
ori mai

In cel de-al patrulea an al acestui 
cincinal, Combinatul carbonifer 
Văii Jiului va da o producție 
7 600 000 tone, reprezentind fată 
realizările anului 1968 un spor
producție de 665 mii tone cărbune.

Pentru traducerea în viată a poli
tica energetice a partidului și statu
lui nostru, finind seama de necesi
tățile de cocs ale industriei siderur
gice și pentru asigurarea unui com
bustibil superior consumului casnic 
— in scopul unei valorificări mai 
bune a masei lemnoase — bazinul 
carbonifer va cunoaște și în pers
pectivă o dezvoltare continuă la ni
velul posibilităților sale, calculele es
timative arătind că In anul 1975 este 
posibil să se realizeze o producție 
de cărbune cu 46 la sută mai mare 
fată de prevederile anului 1969.

• Direcțiile prin
cipale ale pro
gresului tehnic 
în industria 
minieră

ÎNTREBARE: Care sint căile 
de îndeplinire a acestui dezi
derat, asupra cărora trebuie să 
acționeze comitetul de direcție 
al combinatului, conducerile 
exploatărilor șl colectivele de 
cercetători ?

de la Petrila și Lupenl, 
in funcțiune fabrica de 
la Coroești cu o capaci- 
mii tone pe an, iar pen-

RĂSPUNS: Programul de dezvol
tare prevăzut se bazează în primul 
cind pe creșterea capacităților de 
producție le minele în exploatare in

preparatiile 
a se pune 
brichete de 
tale de 600 
tru asigurarea cărbunelui energetia 
necesar termocentralei Mintia se vor 
da în exploatare stafiile de sortare 
de Ia Dilja. Livezeni și Vulcan.

Pentru reducerea consumului de 
lemn se va pune în funcțiune la 
U.R.U.M.P. linie tehnologică

RĂSPUNS : Preocuparea susținută 
în continuare pentru introducerea 
progresului tehnic constituie singura 
cale posibilă pentru realizarea can
titativă și calitativă a sarcinilor deo
sebit de mari ce stau în fața colec
tivului din bazinul carbonifer al Văii 
Jiului.

Direcțiile principale asupra cărora 
trebuie actional sînt:

— mecanizarea operațiilor greTe Tf 
cu volum mare de muncă:

— îmbunătățirea metodelor și teh
nologiilor de exploatare, astfel ca 
noile utilaje să lucreze la capacita
tea proiectată,-

— sistematizarea și raționalizarea 
•transportului în subteran și la supra
față;

— asimilarea de noi utilaje adec
vate condițiilor din bazin precum și 
crearea capacităților proprii de con
strucție a acestor utilaje:

-- intensificarea cercetărilor în ve
derea soluționării problemelor majore 
ale introducerii progresului tehnic.

la 
al

context, deși
obținut rezultate bune

ÎNTREBARE : De la lin an 
altul potențialul economic 
Văii Jiului a fost stimulat de 
amploarea care s-a dat Inves
tițiilor industriale și soclal-cul- 
turale privind deschiderea de 
mine noi și creșterea capaci
tății de producție a celor exis
tente. In acest 
s-au
s-au manifestat unele neajun
suri care au generat întîrzieri 
mari fn predarea Ia termenele 
planificate a unor obiective de 
importanță majoră. Ce sprijin 
și-a propus să acorde ministe
rul pentru îmbunătățirea acti
vității grupului de șantiere 
Valea Jiului al T.C.M.M. — ast
fel ca investițiile alocate să 
răspundă la timp creșterii sar-

'ntervlu realizat de
C. MAGDALIN
Ing. R. SELEJAN

(Continuare fn pag. a 3-a)

DOMINANT:
CARAC
TERUL
DE LUCRU

IOSIF ȘIMO, 
circumscripția electorală 

comunală nr. 34 Anlnoasa

ROZALIA SAVA, 
circumscripția electorală orășe

nească nr. 35 Petrila

AUREL IANCU, 
circumscripția electorală orășe

nească nr. 14 Petrila

Ca urmare a grijii pe care parti
dul și statul nostru o poartă mine
rilor și întregii populații din Valea 
Jiului, s-a reușit ca, an de an, să se 
obțină rezultate mereu mai bune în 
aprovizionarea oamenilor muncii din 
bazinul nostru cu produse alimen
tare de calitate și în sortimente tot 
mai variate. Numai în anul 1968, popu
lația din municipiul Petroșani a cum
părat mărfuri alimentare a căror va
loare este cu peste 13 milioane Iei 
mai mare decit în anul anterior, iar 
în luna ianuarie'din anul acesta, cu 
peste 500 mii lei mai mare decit în 
aceeași lună din anul trecut. Hotărât 
să asigure îmbunătățirea în conti
nuare a aprovizionării», pe lingă sar
cinile de plan primite pentru acest 
an, comitetul de .'direcție s-a angajat 
să depășească planul ranual de des
facere cu 500 mii lei, să reducă chel
tuielile de circulație cu 100 mii lei 
și să sporească beneficiile cu 100 mii 
lei. Sînt obiective mobilizatoare care 
au găsit ecou la toți lucrătorii uni
tăților noastre operative. Cu prilejul 
ședințelor de dezbatere a cifrelor de 
plan pe localități, colectivele unită
ților s-au angajat, ca prin desfășura
rea întrecerii socialiste la un nivel 
superior să realizeze și' chiar să de
pășească angajamentul luat.

Pentru a asigura realizarea inte
grală a sarcinilor' și angajamentelor,

Preocupări în domeniul

PERFECȚIONĂRII
APROVIZIONĂRII
populației

CAZIMIR DAVIDOVICI,
director al O.C.L. „Alimentara" Petroșani

Adunările electorale care au con
tinuat să se desfășoare la PETRO
ȘANI s-au remarcat îndeosebi prin 
caracterul lor de lucru. Multi dintre 
alegători, după ce s-au referit la 
dezvoltarea pe care a cunoscut-o e- 
conomia, cultura, viata socială a Văii 
Jiului, mai ales in anii actualului 
cincinal, au prezentat prețioase pro
puneri, multe dintre ele vizînd mal 
buna gospodărire a străzilor, imobi
lelor și cartierelor.

La întâlnirea cu tov. Anton Ilia, 
candidat în circumscripția electorală 
municipală nr. 57, locatarii de la 
blocurile turn din strada Republicii' 
au solicitat să fie reparate ascen- 
soarele, să se pună la punct instala
ția elootrTcă pentru a se evita între
ruperea, aproape zilnică, a luminii, iar 
programul de distribuire a apei cal
de să se respecte. Numeroase și in
teresante propuneri au prezentat ce
tățenii cu prilejul întâlnirii cu candi
datul lor în circumscripția electorală 
municipală nr. 83, tovarășul Mihal 
Ferenczy. Tată doar cttpva dintre pro
blemele ridicate i asfaltarea drumului 
de acces spre punctele gospodărești, 
îmbunătățirea iluminatului pe strada 
Unirii — avînd în vedere că acesta 
constituie traseu pentru autobuzele 
transportului In comun. Cetățenii Du
mitru Niculescu șl Nicolae Moisiu 
au cerut ca organele de ordine să 
vegheze asupra llnlștei din cartier 
pe timpul nopții, să la măsuri îm
potriva cetățenilor turbulenti. Alțl 
vorbitori au cerut să fie revizuite 
caloriferele de pe casele scărilor, ca 
pe terenul viran dintre Școala ge
nerală nr. 5 șl complexul comercial 
să se amenajeze un parc, iar acțiu
nile pe care Ie vor întreprinde ce
tățenii. în primăvară, In scopul ame
najării de ronduri cu flori să se bu- ■ 
cure de sprijinul unor specialiști.

Cu ocazia Inlîlnirll candidatului 
Ioslf Birsan, alegătorii din circum
scripția electorală municipală nr. 56, 
au argumentat necesitatea do a se re
para exteriorul Casei pionierilor, de 
a so reface terasele de la blocurile 
nr. 114, 116 șl 118 din strada Repu
blicii, iar casele cu .nr. 95 șl 97 din 
această stradă (aflate vizavi de sta
dionul „Jiul") să fie demolate și ame
najat aici un spațiu pentru parca
rea autovehiculelor.

comitetul de direcție a elaborat un 
amplu plan de măsuri. Acesta este un 
prețios ghid în activitatea noastră 
constituind un eficient mijloc de cu
noaștere a căilor pe care se va mer
ge. Prioritate a fost acordată bunel 
aprovizionări a unităților de desface
re, volumul mărfurilor fiind defalcat 
pe localități și magazine. De aseme
nea, din planul de măsuri se desprin
de ca o sarcină cu caracter perma
nent, orientarea stocului de marfă 
în raport cu puterea de desfacere 
și sezonâlitatea, urmfirindu-se prin 
aceasta satisfacerea nevoilor popu
lației precum și o cit mai mare vi
teză de circulație a mărfurilor.

Volumul sporit de mărfuri care ur
mează a fi desfăcut în 1969, pune în 
fala colectivului nostru totodată sar
cina de a satisface la un nivel su
perior exigentele tot mai mari ale 
masei de cumpărători. In acest scop, 
în planul de măsuri ne-am propus 
obiective ca: extinderea rețelei de 
desfacere prin darea In funcțiune In 
cursul anului a două noi unități de 
autoservire la Vulcan (din care una 
în trimestrul 1, iar alta in trimes
trul III) utilate cu cel mai modern 
mobilier; modernizarea șl transfor
marea in magazine, de autoservire a 
două unităli, una în Petroșani și alta 
in Lupeni; dotarea unităților cu ma-

România socialistă
în imagini și fapte

nouă serie de

VREMEAbelonarea 
viaductului 

și ridicarea

rului din albia fluviu
lui. Pe malul celălalt 
a început 
fundației 
de acces
primilor piloni.

A

In fabricație o
• La șantierul na

val din Brăila c fost 
introdusă în fabricație 
o nouă serie de șlepuri 
de 1 500 tone pentru 
transporturile fluviale. 
Dintre acestea, cinci 
vor fi livrate flotei

noastre comerciale în
că in cursul acestui an. 
Șlepurile sint adaptate 
pentiu sistemul de de
plasare prin împinge
re. Datorită comparti
mentării și dotării lor 
tehnice, ele pot Încăr
ca mărfuri de cele mai

șlepuri
diverse volume. Tot In 
acest an urmează a in
tra aici in producție 
șlepuri de 2 000 tone, 
remorchere de 1 600 
CP, noi serii de remor
chere împingătoare ?I 
șlepuri de . 1 700 tone.

gazll metalice pentru ambalaje, 
vestiare pentru personalul de deser
vire, cu utilaje moderne pentru păs
trarea și conservarea alimentelor; 
calificarea șl specializarea, fără scoa
tere din producție, a unul număr cit 
mai mare de vînzători și șefi de u- 
nitățl.

Avînd în sarcină nu numai comer
țul cu amănuntul dar și comerțul 
ou ridicata, vom urmări îndeaproape 
felul cum sint respectate contractele 
ou furnizorii. In acest sens avem 
în vedere menținerea unul strîns con
tact cu aceștia, cu 
sort din direcția 
teană, cu direcția 
sort din minister. ' 
tarea fondului de 
sortimente la care 
coperă necesarul de consum sau pe 
parcurs sint influențate de fluctua
ția in cererea populației.

Este știut că oricît de multă și 
da bună ar fi marfa, dacă este ținută 
în spatele zăbrelelor depozitului, în 
timp ce magazinele Ii duc lipsa, nu 
sa poate spune că se face un co
merț în adevăratul înțeles al cuvin- 
tulul. Pentru evitarea neajunsurilor 
oare s-au manifestat în anii trecuti 
în acest domeniu s-a întocmit un gra-

ou

i organele de re- 
comdrcială jude- 
generală de re- 

Urmărim comple- 
marfă la acele 

repartițiile nu a-

Pe șantierul podului Biurgeni-Vadul Oii
• In ultima perioa

da, constructorii podu
lui peste Dunăre, Giur- 
geni — Vadul Oii au 
terminat pilonii viaduc
tului de acces de pe

(Continuare In pag. a 3-a)

ÎN INTERIORUL ZIARULUI

Primul număr
• Miercuri a apă

rut primul număr al 
revistei „Autoturism" 
editată de Automobil 

Glub Român. Publicația 
A adresează, deopotri

malul sting, precum și 
pilonul care lace legă
tura cu viitorul pod 
principal. S-au execu
tat, totodată, peste 50 
la sută din volumul 
de fundații ale picio-

al revistei „Autoturism"
vă, automobiliștilor și 
autoturiștiior, pe care 
ii informează, sub di
verse aspecte, asupra 
celor mai noi preocu- 
•tări In domeniul auto-

turismului, activității 
automobilistice și auto- 
turistice din tară si de 
peste hotare.

(Agerpres)
NOUA CENTRALĂ TELEFONICĂ DIN CRAIOVA

(Foto Agerprw M. POSTBLNlCU)

temperatura acrului la Petro
șani, a oscilat între minus 8 grade 
și plus 2 grade, iar la Paring între 
minus 10 grade și zero grade.

PENTRU URMĂTOARELE 24 DE 
ORE : Timpul se menține frumos. Cer 
variabil. Vor cădea precipitații slabe, 
sub formă de ninsoare. Vtnt slab din 
sootorul sudic.

• DIN PEISAJUL SOCIAL-CULTURAL AL 
VĂII CĂRBUNELUI

• Ancheta noastră la mina Vulcan : CONDU
CĂTORUL ȘI ORGANIZATORUL PRO
DUCȚIEI ESTE ȘI EXEMPLU DE CON
DUITĂ ETIGO-PROFESIONALĂ PENTRU 
SUBALTERNII LUI?
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Fotografa de mai sus ar putea fi intitulată „Cultură 4- Știință 4- cercetare". Inspirat, fotograful a surprins alăturat cetatea 
științei și culturii - Institutul de mine - cu lăcașul cercetătorilor preocupați să asigure condiții de muncă mereu îmbunătățite celor 
care muncesc în adîncuri - Stația de cercetări pentru securitatea minieră.

Foto : loan VlNĂTORU

O modernă casă de cultură la Petroșani, cluburi muncitorești la Lonea și Petrila, cinci cinema
tografe cu un total de 1800 de locuri — sint lăcașele de cultură puse la dispoziția populației bazinu
lui nostru în anii socialismului. Intre acestea s-a numărat și cinematograful „Cultural" din Lupeni (in 
fotografie). Foto : ing. Iosif Kiss

DIN PEISAJUL
S O C I A L - C U 
AL VĂII CĂR

L T U R A L
UNELUI

h-wor!
Blocuri din bulevardul Victoriei, cartierul Coroești — primul bulevard al Vulcanului I Alături de 

cele 32 blocuri moderne ridicate in anii din urmă in cartier se prevede ca în acest an să fie înălța
te alte 6 blocuri cuprinzînd 326 apartamente. Semne pregnante ale elevării urbanistice...

Foto : N. Moldoveanu
A te introduce într-un re

portaj - în care vrei să re- 
iefezi esențialul vehiculînd 
cifre și fapte prin excelență 
pozitive - arătînd că nivelul 
pretențiilor la civilizație o ia 
ncet înaintea realității, poa

te să pară ciudat. Poate, în
să. să pară ciudat numai în 
măsura în care nu se ține 
seama că acest nivel al 
pretențiilor s-a născut și se 
alimentează din însăși rea
litatea noastră în continuă 
mișcare spre înainte. Ce 
sint de fapt planurile noas
tre de stat dacă nu necesi
tăți obiective incluzînd în 
ele pretenția la bunăstare și 
civilizație, azi concepute, 
miine depășite, pentru a se 
putea naște altele mai 
mari? An de an, în toți a- 
ceștio ai noii ordini sociale, 
n-om făcut decît să împli
nim un ni/el pentru a putea 
ridica ștoJ’eto mai sus, după 
o lege perfect obiectivă, 
profund materialistă.

In acest context poate fi 
apreciată, interpretată, re
dată, realitatea Văii Jiului 
anului 1969 - cumul de e- 
forturi făcute de partidul și 
statul nostru pentru o o ri
dica in toate aspectele e- 
xistentei sale la nivelul de 
azi.

Anii in care Uricaniul re
prezenta ineditul au trecut 
de mult. Pe acesta l-a re

dus la dimensiunile obișnui
tului renașterea Vulcanului 
— acțiune adusă și ea in c- 
celași cadru de tot ce a 
urmat pînă azi în materie 
de elevare urbanistică o o- 
rașelor Văii Jiului. Și luînd 
numai acest aspect, ol ele- 
vării urbanistice, lăsăm in
completă o imagine pe care 
arhitecții și constructorii au 
lntregit-o combinînd într-o 
armonie perfectă cele două 
planuri — al dezvoltării ur
banistice și al celei indus
triale.

Revenind la acel nivel ol 
pretențiilor atît de bine mo
tivat, iată tabloul, in cifre, 
al realităților menite să-l sa
tisfacă.

S-au construit in anii pu
terii populare aproape 
18 000 apartamente noi din 
fondurile statului, sau cu 
sprijinul statului. Dinamica 
acestui adevărat asalt al 
urbanismului modern ne o- 
rată că 27 la sută din a- 
ceste apartamente s-au 
construit în primii trei ani 
ai actualului cincînol. Dacă 
adăugăm și cele 1 215 apar
tamente planificate pe a- 
cest an, procentul crește 
simțitor în favoarea ultimi
lor ani.

Creșterea rapidă a popu
lației Văii Jiului, determina
tă de amploarea luată de 
industrie, a determinat la 

rîndul ei construirea de alte 
obiective sociale - condiții 
materiale ale unei vieți ci
vilizate. Dotările social-cul- 
turale ale orașelor Văii Jiu
lui înseamnă, de pildă în 
ultimii trei ani, trei moderne 
complexe comerciale în trei 
din cele mai populate car
tiere noi ale Petroșaniului, 
Lupenlului și Petrilel, șapte 
școli cu 188 săli de clasă, 
un cinematograf la Lupenl 
și Casa de cultură din Pe
troșani, care poate stîrnl in
vidia oricărui nelocalnic. Ele 
se vor înmulți și diversifica 
anul acesta împlinindu-șl cu 
același succes funcția utili
tară și cea de element ur
banistic modern.

Ne stau la îndemînă atî- 
tea date pentru a Ilustra ta
bloul Văii Jiului anului 1969, 
tablou realizat prin efortul 
unui meșter generos și neo
bosit cînd e vorba de oa
meni — statul nostru socia
list. încercăm însă să redăm 
ineditul acestor realități. Cel 
din cifre și din fapte a fost 
adus la dimensiunile obiș
nuitului. Folosindu-ne mai 
departe numai de ele or în
semna să înregistrăm cu fi
delitate - ca statisticianul 
sau ca fotograful - ceva, 
ceea ce orice om care are 
bunăvoință să străbată Va
lea de la Lonea la Uriconi 
poate să vadă. Ineditul în 

această mișcare înainte vine 
acum din altă direcție. Vine 
din faptul că părintele se 
îngrijorează atunci cînd co
pilul lui trebuie să facă un 
kilometru pînă la școală. Și 
in adunările obștești el cere 
cu insistență ca acei care-l 
reprezintă în diferite foruri 
să demonstreze că ei, părin
ții astfel îngrijorați, au drep
tul să-și exprime dorința ca 
„la anul, sau peste doi ani, 
copiii lor să nu mai stră
bată atît amar de drum pî
nă la școală" ; vine din fap
tul că a învățat să-și dră
muiască timpul cu zgîrcenie 
și că orice pierdere inutilă 
îl Impacientează. Odinioară, 
așteptarea la magazin de o 
jumătate de oră însemna 
timp necesar. Azi înseamnă 
timp pierdut Inutil pentru că 
realitățile l-au detărminat să 
fie convins că se poate mai 
bine.

Oamenii Văii Jiului sînt 
harnici și generoși în fapte. 
Pe aceeași măsură de ge
neros s-a dovedit statul 
nostru cu acest colțișor pi
toresc și robust de țară. An 
de an a acordat statul ace
eași atenție dezvoltării din 
punct de veder social Văii 
Jiului. Realitatea o atestă cu 
prisosință. 1 1

Th. MARCUȘ

Apărarea sănătății populației Văii Jiului este asigurată azi de numeroase unități medicale - 
spitale, policlinici, dispensare, maternități, staționare etc. Numărul paturilor din spitale, maternități și 
case de nașteri se ridică la 1323. Clădirea solidă din fotografie - maternitatea din Lupeni - ilus
trează convingător grija pe care statul nostru o poartă sănătății mamei și copilului.

Foto : ing. Iosif Kiss

Cele 24 magazine de di
verse profile — și îndeosebi 
cele cinci complexe comer
ciale din Petroșani, Petrila 
și Lupeni cuprinzînd 66 uni
tăți, toate construite în anii 
puterii populare, sînt condi
ții materiale create de sta
tul nostru pentru a asigura 
populației Văii Jiului o viață 
civilizată. Dacă mai adău
găm la aceasta moderniză
rile și multiplele înzestrări 
pe care le-au cunoscut uni
tățile comerciale mai vechi, 
găsim explicația faptului că, 
an de an, s-a reușit să se 
obțină rezultate mereu mai 
bune In aprovizionarea oa
menilor muncii din bazinul 
nostru cu mărfuri In sorti
mente tot mai variate și ca
litativ superioare.

In acest an, rețeaua co
mercială și de deservire a 
Văii Jiului se va mai îmbo
găți cu un obiectiv — com
plexul din orașul Vulcan.

Foto : ing. Iosif Kiss

Dovadă grăitoare a dez
voltării pe care a cunoscu
t-o orașul Petrila sint cele 
74 blocuri construite aici 
în anii de după eliberare. 

Masivele investiții acordate 
de statul nostru au făcut să 
apară pe rlnd cartiere noi 
— „7 Noiembrie", „6 Au
gust", „Mihai Eminescu", 

Martie".
In acest an, In cartierul 

,8 Martie" al orașului ur
mează să fie date în folo
sință două blocuri cu alte 
204 apartamente, iar la Lo
nea se vor înălța patru blo
curi cu 224 apartamente șl 
garsoniere. Aceasta va ridi
ca numărul familiilor mutate 
In case noi la peste 36001

In fotografie : blocuri din 
cartierul „8 Martie" al ora
șului Petrila.

Foto : E. FRITSCH
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DATORIEI,'ÎNALTUL SIMT AL 
ÎNTĂRIREA

dimensiunilor viitoarei dezvoltări
(Urmate din pag 1)

clnllor privind extracția de 
cărbune7

PREMISE
PENTRU RIDICAREA
A ÎNTREGII ACTIVITĂȚI

DISCIPLINEI,!:: 
DEIERFIINANTEl 
miiainâL

I construcții.

ECONOMICE (<
Ilajc, pentru lucrările înscriși 

Desigur că și beneficiarul,

I trebuie să asigure un sprijin mai 
susținut grupului de șantiere pentru

RĂSPUNS: Pentru rezolv.- - a pro
blemei pe care ați rldical-o. ministe- 
— ’ nostru a actional pe mal multe 

'in care considerăm r,i două sini 
Importante :
Probleme organizatorice;
Asigurarea documentației am- 

utilnjolor pentru

1.
2.

plasamentelor șl 
noile obiective în timp util realizării 
investi ții lor.

Pe linie organizatorică, s-au 
rat pentru grupul de șantiere 
Jiului, cadre de specialiști cu 
calificare precum șl o dotare 

’ cu utilaj tehnologii

asigu- 
Valcn 
înaltă 
cores- 

de

Pe linia realizării investițiilor pen
tru unitățile noi, s-a pregătit în timp 
util documentațiile de execuție, am- 

asamente libere și achiziția de uti
laje, pentru lucrările înscrise în plan.

1, C.C.V.J., 
mai

ÎNTREBARE: Ați fost martor 
al angajamentelor luate de că
tre marele colectiv al mineri
lor din Valea Jiului pe anul 
1069. Cum Apreclați activitatea 
de viitor In contextul acestei 
atmosfere de entuziaste holă- 
rirl ș| angajamente 7

RĂSPUNS : ' liim.itorli noștri din In
dustria minieră ft-i iftspuns întotdea
una cu entuziasm sarcinilor trasate 
de partid si guvern pentru dosăvîr- 
șirea construcției socialiste a țării.

Angajamentul luat de harnicul co
lectiv din bazinul Văii Jiului, In a- 
dunarea generală a reprezentanților 
salariaților, confirmă o dată în plus 
holărîrea minerilor noștri de o con
tribui la efortul comun pe care țara 
Întreagă îl face pentru progresul șl 
înflorirea economiei naționale.

Ele ne dan totodată convingerea 
că obiectivele de dezvoltare in pers
pectivă vor fi realizate, contribuind 
aMfel la ridicarea nivelului de ii&i 
nl tuturor oamenilor muncii din fare 
noastră.

Perfectionarea 
aprovizionării populației

(Urmare din pag 1)

de aprovizionare pe zile, pe ma- 
$i localități. Concluziile des- 
din activitatea anului trecut 

să ne îndreptăm

zale ci își propune să îmbunătăteas- 
că îndrumarea unităților, exercitarea 
unui riguros control în toate dome
niile de activitate avînd ca scop pri
mordial Întărirea disciplinei, iar prin 
analizele lunare și trimestriale asu
pra modulul curo se realizează planul 
de măsuîi tehnico-organizălorico să 
preînlîmpino răminerilc in urmă. A- 
ceasta va da garanția înfăptuirii la 
timp a fiecărei prevederi din plănui 
de măsuri, va avea drept urmare sa
tisfacerea la un nivel superior a e- 
xigențelor cumpărătorilor din muni
cipiul nostru.

nc
gazlne 
prinse 
ne-ou determinat 
totodată atenția spre eliminarea u- 
nor lipsuri și greutăți. Este vorba 
de o serie de cheltuieli neeconomi- 
coase provenite din depășirea chel
tuielilor de transport, staționări, lo
calii, pierderi peste noimă etc.

Colectivul de conducere al O.C.L. 
alimentara Petroșani- este hotărît să 
nu se limileze la măsurile preconi-

1 2 3
Un tînar

pentru asî-

ca multi

realizarea sarcinilor de plan.

Conducătorul și organizatorul producției
SCHI : LOCUL II PE ȚAR4h

este și exemplu de conduită
etico-profesională pentru subalternii lui ?

să preocupe comitetul

conduită nici în viață.

sare

— SlaTea disciplinară a preocupat
următor.

3'
cărbune.

anima.
lei.
4 35 10

Jos 20 februarie

Fond de premii •. 366 454 lei.

Uzina de reparatmuncă în sînul colectivului, a

la

se

STRUNGARI e-

— FREZORI
— RECTIFICATORI

Anchetă realizată dein-
ION DUBEK

J

de 
că

A- 
pe 
de

(ca
rnal 
mai 
lor,

BERTOTI 
comitetului

— Cum răspunde colectivul 
minei Vulcan la aceste cerințe 7

— Deci lipsuri sînt. Cauzele 
lor sînt multiple. Ce Jac pen
tru remedierea lor organizațiile 
de partid ?

răspunderii față de îndatoririle 
profesionale 7

— Ce exemplu de echitate, 
de conștiinciozitate profesională 
?i civică pot seni asemenea 
oameni cu Juneții de răspun
dere T

— Care sini cerințele pe li
nia îmbunătățirii climatului de

Cea mai tînără campioana republicană 
briela Leib din Petroșani.

și a 
tehnic ?

tehnico-ingineresc 
să fie la înălțimea 
sale, iar organiza- 

partid, sindicalul să

loan
președintele 

sindicatului U.R.U.M.P.

rea cu competență a funcție; ce 
au. Aceasta din cauza bețiilor și 
ebsanțelor nemotivate...

La concursul din 19 februarie au 
fost extrase din urnă următoarele 
numere:

Ce soluții socotiți nece- 
pentru întărirea disciplinei 
competenței personalului

— Dar exemplul cadrelor 
glnereșii nu prezintă carențe 

în această privință ?

no-a relatat șl

In ce măsură răspunde climatul de 
muncă din colectivul dv. exigențelor 
ce le incumbă realizarea sarcinilor 
noului an ?

Care sînt factorii care diminuează 
puterea de afirmare a colectivului ?

Ce considerați necesar
gurarea unui climat de înaltă disci
plină ? Cum perseverați în acest sens ?

Muia Vulcan această veche ex
ploatare a bazinului nostru își am
plifică an de an activitatea. Colecti
vul ei trece printr-o regenerare con
țin iă, își completează rîndurile cu 
e!--mente noi. tinere. Insă, această, 
completare poate avea două efecte: 
pe de o parte întărirea efectivului 
de muncă, pe de altă parte slăbirea 
compoziției acestuia in ceea ce pri
vește maturitatea și pregătirea profe
sională. Or, -mina se află în fața 
unor sarcini de răspundere. Planul 
de producție ce-i revine pe acest an 
este cu 17 la sută mai mare decH 
cel din anul precedent, minerii din 
Vulcan au de realizat în acest an o 
productivitate de 1.566 lone/post, ou 
G26 kg/post superioară celei din 
1968. Creșteri însemnate înregistrea
ză toți indicatorii tehnico-economiâ. 
Realizarea sarcini lor sporrte reclamă, 
concomitent cu valorificarea într-un 
grad .next a rezervelor materiale și 
ergani.«lorice. mobilizarea intensă e 
clocii vukii la o activitate susținută, 
plină de inițiativă și dăruire, respec- 
tarea cu strictețe a normelor de or
dine și disciplină din partea tuturor 
talari afilor în vederea atingerii țelu
lui comun

— Realizările din anul precedent 
vorbesc cu elocvență despre progre
sele pe care le-a făcut colectivul 
nostru pe calea maturizării. a întă
ri' disciplinei șl a spiritului de răs
pundere a salariaților față de obliga
țiile profesionale, ne-a declarat tov. 
Ludovic Feyes, inginerul șef al mi
nei. Dar, în anul 1969 ne așteaptă 
pretenții mari. îndeosebi in privința 
activității economico-financiarc. De 
asemenea. 1969 este un an de bază 
pentru pregătirea anului 
cind prod-uclia minei va înregistra 
un spor de 150 000 tone 
Așadar, paralel cu soluționarea unor 
problemp tehnice, trebuie să rezol
văm încă o cerință de prim ordin : 
stabilizarea oamenilor, creșterea efec
tivului. In acest sens am luat deja 
un complex de măsuri. Ne preocupă 
îndeosebi calificarea angajatilor noi, 
îmbunătățirea condițiilor lor de via
tă

— Un deziderat primordial îl so- 
—cotesc creșterea prestigiului și efici

enței muncii personalului medin-teh- 
nlc în rezolvarea problemelor de pro
ducție. Deocamdată, cu părere 
rău, daT trebuie să recunoaștem 
activitatea maiștrilor mineri nu
ridică pe de-fntregul la pretențiile 
funcției — 3ceasta atit sub aspect 
tehnic cît și al conduitei. Avem 
maiștri ca Adrian Rotam, Ioan Bum
bac. Cornel Marian cere nu numai 
că nu-șl îndeplinesc în mod satisfă
cător obligațiile profesionale dar nu 
au nici baza morală pentru cxeirita- 

o
6

— Ba da. Sînt și ingineri pe care, 
cu părere de rău, trebuie să-i cităm 
toi ca exemple negative. Este vorba 
de inginerii Barbu Mie și Biaga Mihai 
— care nu sînt la înălțimea rolului 
lor nici în producție și nu sînt e- 
xemple de

— In primul rind exigență, mal 
multă exigență față de cadrele noas
tre cu munci de răspundere.

Trebuie să-i facem pe tehnicienii 
noștri să privească cu mai multă 
răspundere propria lor persoană, în
datoririle ce le revin în angrenajul 
exploatării. Or, această cerință pre
supune două lucruri: ridicarea con
tinuă a pregătirii Iot profesionale și 
Intensificarea educării» politice.

In cadrul Investigațiilor noastre la 
mina Vulcan am găsit noi argumente 
în sprijinul concluziei inginerului șef 
6-1 minei. In sectoare. în formațiile de 
lucru sînt încă dese cazurile de in
disciplină. Absențele nemotivate. în
voirile. nefolosirea din plin a timpu
lui de lucru sau neexecutarea ordi
nelor denotă că în organizarea si mo
bilizarea efectivelor. în statornicirea 
acelui climat de muncă optim care 
să excludă indisciplina sînt carențe 
care reclamă cu prisosință întărirea 
rolului personalului mediu tehnic — 
al oamenilor care prin funcția lor vin 
zilnic în contact cu oamenii. Fără să 
abuzăm cu exemplificări, amintim 
doar că șl în luna ianuarie, în sec
toarele minei numărul absențelor de 
la serviciu variau zilnic în jurul ci
frei de 400—500, motiv oare a făcut 
ca nici In luna ianuarie mina să nu 
se încadreze în coeficientul de pre
zentă planificai. Interlocutorii noștri 
au relatat exemple mulliDle despre 
cazurile de Indisciplină. Greutăți se 
întîmplă îndeosebi din partea noiso- 
nalului în renie. ne-a relatat tehni
cianul Vlrqil Ursu, șeful sectorului 
TI. Ne-au fo«t date ca exemple Vasile 
Ungur, I. Candel oameni care nu-s 
conștienți încă de rostul lor în ca
drul sectorului. Sînt muncitori tineri * 
încă neintegrati în colectiv, tar inte- 
qrarea lor depinde foarte mult de 
mirncitorii mai vechi, de bază, ai mi
nei. Dar. sî din parter acestora por
nesc uneori greutățile. Un exemplu. 
Un șef de schimb cii vechime la 
mină. Emil Luca, a fost trimis acasă 
deoarece s-a prezentat în stare de 
ebrietate la servic’.'. Ce auloritale 
mai poate avea el în fața ortacilor ? 
Anemones exemple 
tov. îoslf Lăzăruț, locțiitorul secre- 
tarulu5 comitetului de partid d< 
sectorul 1: lăcătușul Mihai Beak, lip
sește nemotivat, nu respectă schim
burile,- un altul Iii? Paner, lipsește, 
de asemenea, deseori, suferind de 
încă o meteahnă: bufetele, pe care 
le vizitează chiar și în timpul ser
viciului. Un asemenea ..exemplu" e 
si maistrul miner loan Cocovoanu, 
om ncalijent și bețiv, lipsit de pres
tigiu în fata subalternilor. Intr-o ipos
tază asemănătoare ne-a fost descris 
și maistrul miner Adrian Rotam de 
la sectorul 111 rare, în plus, î$i mal
tratează și solia Si copiii.

— Intr-adevăr, ne-au dat multă bă
taie de cap oameni din personalul 
mediu tehnic ca Adrian Rotarii sau 
Gheorghe Popescu, a fost de părere 
tov. Nicolae Bîldea, secretarul comi
tetului sindicatului. Starea indiscipli- 
nară în rîndtil personalului, pleacă, 
după părerea mea, chiar de la ei. 
Mul ți maiștri nu reușesc să se im
pună subalternilor, se confundă cu 
ei, nu ău pre' tigiu. Ceea ce socotesc 
că mai trebuia avut în vedere e 
faptul că îhlronarea unui climat op
tim într-un sector nu cere neapărat 
duritate în relațiile .superior-subal
tern ceea ce duce la încordare 
zul sectorului I) ci, dimpotrivă, 
multă apropiere între oameni, 
multă grijă fală de problemele
în orice caz, fără să se facă compro
misuri, fără să lași ca lucrurile să 
meargă de ia sine, ca la sectorul III. 
Și încă un neajuns. Socotesc că deo
camdată se motivează cu multă u- 
șurință absențele unor salariați, mal 
ales la sectoarele III și IV. Or, e- 
ceasta în nici un caz nu contribuie 
ia întărirea disciplinei.

Sînt probleme care privesc, cum 
e ?i firesc, și organizațiile sindicale. 
Or. adevărul e că în ultimul timp 
a slăbit preocuparea gruDelor sindi
cale față de problemele climatului 
de muncă din sectoarele minei, față 
de activizarea personalului tehnic în 
acest complex proces de formare și 
educare a oamenilor. Este un nea
juns care ne preocupă și sîntem ho- 
tărîți să-l depășim, adică să facem 
mult mai mult în aepst sens.

și continuă
nostru, organizațiile de partid, din 
sectoare, ne-a spus tov. Dumitru Al- 
bescu, secretarul comitetului de partid 
al minei. Analize s-au făcut, măsuri 
s-au adoptat. Dar socotesc că nu am 
reușit să facem ceea ce e mai esen
țial : să asigurăm traducerea în via
ță a măsurilor. Undeva, mai precis 
la nivelul unor cornițele de partid 
pe sectoare, birouri de organizații de 
bază, intervine un punct mort, adică, 
măsurile se opresc, nu se transformă 
în obiective concrete ale activității 
masei membrilor de partid, deci nu 
se traduc In viață. Așa se explică 
lipsa de combativitate, lipsa interven
țiilor prompte dini partea organiza
țiilor de partid de la sectoarele I, 
III, V și transport pentru combate
rea actelor indisciplinare. Deși sînt 
dese cazurile de indisciplină care de
zorganizează p/oducția, comuniștii din 
fruntea acestor orgahizalli șl sectoa
re, cum sînt tov. irig. Mihai Biaga, 
Ștefan Surea, Aurel 'Chetroiu, GheoT- 
ghe Popescu, Ing. Tiberiu Dan, rămin 
in umbTă, Nu șe simte prezența lor. 
Aceasta e situația șf la sectorul XII 
unde secretar al comitetului de 
partid e tov. Ion Bălan. Așa, se ex
plică, de ce ștn-t tolerate abaterile 
disciplinare, superficialitatea în mun
că ale unor maiștri care fac mal 
mult pe însoțitorii sau dispecerii de 
transport în loc să organizeze pro
ducția. să se ocupe d,e oameni. Soco
tesc că mai mult șjutor ar putea 
primi organizațiile de partid din par
tea comuniștilor — șefi de sectoare, 
cum sînt Iov. Vasile Slanciu, Gheor- 
ghe Istrate. Mircea Popescu care sînt 
și membri ai comitetelor do partid 
din sectoarele lor. Dar. probabil se 
consideră mai ițiull ..membri onori
fici” al acestor organe.
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Carențele in activitatea 
educativă a organizațiilor de 
partid, a grupelor sindicale, 
a personalului mediu tehnic 
se concretizează îndeosebi 
jos în sectoare, la locurile 
de muncă. Indisciplina, de
zordinea, indolența rămin 
nesancționate. Fie că omul 
lipsește, fie că chiulangește, 
fie că nu execută un ordin... 
toate acestea rămin ne
observate, riposta la actele 
de indisciplină este anemică 
la cele mai multe sectoare, 
sau vine cu intirziere, doar 
atunci cind grupa sindicală 
„își analizează in ședințele 
trimestriale activitatea". Mai 
mult, interlocutorii noștri , 
chiar și secretarul comitetu
lui de partid, ne-au semna
lat un fenomen : Unii salari- 
ați sînt „abonați Io învoiri". 
Adică, chiar dacă absentea
ză li se motivează absența 
ca să nu se supere și... să 
moi absenteze și altădată 
că... sînt „băieți buni". Nu 
a devenit încă o preocupa
re majoră nici integrarea in 
colectiv, în exigențele mine
ritului a noilor angajați. S-au 
luat, intr-adevăr măsuri ad
ministrative pentru îmbunălă-

țirea condițiilor de cazare, 
pentru scurtarea termenu
lui de angajare. Dar după 
ce omul a intrat în mină ci
ne mai răspunde de el, de 
familiarizarea lui cu mina ?

Se discută mult la mina 
Vulcan despre indisciplină. 
Se* dau și sancțiuni. Cind se 
va ajunge însă ca indiscipli- 
natul, dezorganizatorul pro
ducției să simtă sancțiunea 
ca din partea întregului co
lectiv, ca un blam public, 
vehement și neiertător, sin
gurul în stare să-l facă con
știent de răspunderile ce-i 
revin într-un colectiv miner 
matur și intransigent față 
de indisciplină și indolență ?

Se va ajunge și aici.
Dar pentru aceasta per

sonalul 
trebuie 
misiunii 
ția de
dovedească mai multe stră
danii și inițiativa in promo
varea unor forme de educa
re eficiente

Viorel Triiu, are doar 23 
de ani. Acest lucru nu l-a 
împiedicat să se afirme puter
nic ( în mijlocul colectivului 
uzinei noastre, printr-o mun
că rodnică și silință la învă
țătură. Lucrează ca lăcătuș 
în atelierul ajustaj-moniaj. Se 
dovedește harnic ' și priceput. 
Nu-i lună în care să nu-și 
depășească sarcinile de plan 
cu cel pufin 30 la sută, exe- 
cutind totodată numai lucrări 
de bună calitate. Rezultatele 
pe care le objine in producție 
se bazează pe o temeinică pre
gătire profesională. O bună 
parte a timpului liber este a- 
cordată de tînărul Viorel Trifu 
învățăturii, citirii cărților be
letristice,. răsfoirii unor reviste 
de specialitate avlnd tangențe 
cu domeniul său de activita
te, vizionării iilmelor șl spec
tacolelor teatrale ele. Și un 
lucru foarte important: actu
almente urmează cursurile fă
ră frecvență ale Facultății de 
matematică din Cluj. Iată cum 
bunele rezultate obținute în 
procesul de producție merg 
mină în mină cu cele de la 
învățătură. Comportarea Iul 
în uzină, în societate a fost 
și continuă să fie desigur în 
deplina concordanță cu calita
tea de membru al U.T.C., e- 
xemplu de conștiinciozitate și 
perseverentă demne de urmat 
de oricare tinăr.

Pentru comportarea sa, adu
narea generală a comuniștilor 
din secția mecanică l-a primit 
In marea și puternica lor fa
milie. în cuvinte emoționante, 
tînărul Viorel Trifu a mulțu
mit pentru înalta cinste care 
I s-a făcut și s-a angajat să 
muncească și mai mult, să de
pună strădanii tot mai con
vingătoare pe calea perfecțio
nării și realizării tuturor idea
lurilor Înalte ce-l

In ziua de 16 februarie a. c., la 
brud s-a desfășurat etapa finală 
țară a campionatului republican 
schi, rezervai copiilor.

Județul Hunedoara a fost reprezen
tat de micii schiori antrenați de iscu- 

■ sita profesoară Virginia Peterfi de la 
Școala sportivă Petroșani. Comporta
rea reprezentanților noștri a fost ex
celentă, ei reușind să ocupe locul li 
pe tară, la numai un punct diferen
ță de cîștigătorii primului loc — re
prezentanții județului Brașov. Este 
un rezultai unic în ultimii 20 de ani 
pentru județul Hunedoara, motiv 
pentru care atit elevii-schiori cit și 
profesoara și instructoarea lor me
rită calde felicitări.

Iată rezultatele obținute de micit 
• schiori ai județului Hunedoara — 

toți elevi ai profesoarei Virginia 
Peterfi — pe categorii de virstă i 
7—9 ani fete: Gabriela Spicika. lo
cul VI din 12 concurențe. 7—9 ani 
băieți : losif Krachtus, locul V; 10— 
11 ani fete: Gabriela Leib. Tocul I 
și campioană republicană pe anul 
1969; 10—11 ani băieți: loan Ciuda!, 
locul V din 17 concurenți. 12—14 ani 
fete: Viorica Hupca. un merituos loc 
II; 12—14 ani băieți: campionul nos
tru de anul trecut. Nicolae Cristea, 
a ocupai de-abia locul Vin, la nu
mai o zecime de secundă de ocupan
tul locului III.

Pronoexares

Extragerea l-a: 24 45 23 33 44 9
Fond de premii : 445 015
Extragerea a 11-a: 9 24

2 11

utilaj minier 
Petroșani 

ANGAJEAZĂ
pentru Fabrica de stîlpi hidraulici ce va func

ționa în fostul Atelier de reparații electrice 
Vulcan :

Informații suplimentare se pot primi zilnic 
între orele 7—15,30 la Biroul de personal al 
U.R.U.M.P. cu sediul în Petroșani, strada Re
publicii nr. 1.

11,00 Limba germană.
43 (reluare).

11.30 TV pentru specialiștii 
din agricultură.

12,00 închiderea emisiunii d 
dimineață.

17.30 Telex TV.
17.35 Pentru elevi — Consul 

tații la fizică (clasa a 
VIII-a). Tema: Curentu 
alternativ.

,18,05 Limba rusă. Lecția 42.
13.30 Studioul pionierilor: .O 

limpicii de la... 16 ani'
19,00 Telejurnalul de seară.
19.30 Știri $i reportaje d:u 

Campania electorală.
19,40 La zi.... Imaginea agrieul 

lurii noastre.
20,00 Filme documentare: ,ln 

țara cerbului",- „Pe ur
mele unui film dispărut".

20,25 Steaua fără nume
misiune concurs de mu
zică ușoară.

21,20 Itinerar european (11) la 
TulHeries Maillol.

21.35 Seară de teatru TV. ,Jo 
cui dragostei si al în 
timplării". de Marivaux

22,45 Telejurnalul de noapte 
23,00 închiderea emisiunii.



4 STEAGUL RC$U
JOI 20 FFBRUARIE 1909

O

Delegația P.C.R
care a participat

la Congresul al Xll-lea
al Partidului Comunist

Italian a plecat
spre patrie

Criza U.E.O.
de Consiliul de Miniștri al Franței

H, D. Vietnam
Artileria americană 
a bombardat sale 

din provincia 
Vinh Linh

ORIENTUL APROPIAT
• ISRAELUL A HOTARlT SA SE MENȚINĂ LA LINIILE DE ÎNCETA

RE A FOCULUI

Atentatul 
de la Zurich

rile membre ale C.E.E. și Marea Bri
tanic s-a stabilit un acord prevăzînd 
consultări cu caracter politic și eco
nomic sub forma unor reuniuni pe
riodice alo Consiliului Ministerial al 
U.E.O. Problemele abordate în cursul 
acestor reuniuni consultative trebuie 
să fie, potrivit textelor constitutive 
ale U.E.O., stabilite de comun acord.

Hotărîrea guvernului francez de a 
nu participa la activitățile U.E.O., 
adoptată cu cîteva zile in urmă, este 
in legătură cu recenta inițiativă de 
la Londra tinzînd, după cum a de
clarat purtătorul de cuvînt, spre in
stituirea unor consultări politice fără 
acordul prealabil al tuturor partene
rilor.

In altă ordine de Idei, purtătorul 
de cuvînt a precizat că, în primele 
zile ale lunii martie, președintele de 
Gaulle se va adresa națiunii fran
ceze în problema referendumului. 
Consultarea populară cu privire la 
reforma regională șl transformarea 
Senatului francez va avea loc la 27 
aprilie.

PARIS 19 (Agerpres). — Miercuri 
s-a desfășurat la Paris ședința săptă- 
mînală a Consiliului de Miniștri al 
Franței. La sfirșitul ședinței purtă- 

de cuvînt oficial, Joel Le 
>, secretar de stat pentru infor- 

a declarat că guvernul fran- 
holărit să nu reia participarea 
activitățile U.E.O., 
da

• MAHMUD RIAD ȘI-A ÎNCHEIAT VIZITA LA BAGDAD FRONTUL POPULAR PEN
TRU ELIBERAREA PALES
TINEI ȘI-A ASUMAT ÎN

TREAGA RESPONSA
BILITATE

IERUSALIM 19 (Agerpres). — In
ii-o cuvintare pronunțată în parla
ment, ministrul afacerilor externe, 
Abba Eban, a declarat că Israelul 
a hotărît să continue să se mențină 
la liniile de încetare a focului pină 
ce ele vor fi înlocuite cu noi fron
tiere definite în cadrul unor tiatate 
de pace. Eban a declarat că Israelul 
nu se va întoarce la situația dinain
tea războiului din iunie 1967, dar 
nici nu va bloca calea spre pace. 
Pronuntîndu-se din nou in sprijinul 
necesității unei soluționări prin tra
tative a crizei din Orientul Mijlo
ciu, el a respins 
marile puteri au 
ciale și drepturi 
coastă regiune.

BAGDAD 19 (Agerpres). — Minis
trul de externe al Republicii Arabe 
Unite, Mahmud Riad, șl-a încheiat 
miercuri vizita întrenrinsă la Bag
dad, pierind spre Arabia Saudită, 
următoarea etapă a turneului pe 
care-1 efectuează intr-o serie do ca
pitale din Orientul Mijlociu. El a 
declarat că întrevederile avute cu 
președintele Irakului, I-lassan al 
Bakr, și cu alte oficialități au fost 
fructuoase, ele relevînd o identitate 
a punctelor de vedere ale celor două 
tfiri in legătură cu actuala criză din 
Orientul Mijlociu. Șeful statului ira
kian i-a înmînat ministrului de ex
terne egiptean un mesaj special 
pentru președintele Republicii Ara
be Unite, Gamal Abdel Nasser.

pur-
Afa-

1-JANOI 19 (Agerpres). — Un 
tftlor de cuvînt al Ministerului 
cerilor Externe al R. D. Vietnam a 
condamnat ou hotărî re Statele Unite, 
care continuă să trimită zilnic avioa
ne în spațiul aerian al R. D. Viet
nam. Purtătorul de cuvînt a arătat, 
totodată, că artileria americană din 
partea de sud a zonei demilitarizate 
șl de pe nave de război a deschis 
focul asupra unor sate din provincia 
Vinh Linii.

Purtătorul de cuvînt al M.A.E. al 
R. D. Vietnam a cerut ca Statele 
Unite să pună papăt definitiv orică
ror acte de îngălcareța suveranită
ții și securității ‘Republicii Democrate 
Vietnam.

ZURICH 19 (Agerpres). — Un a- 
vlon „Boetng-720”, aparlinînd compa
niei Israeliene „El AI”, a fost obiec
tul unui atentat, in momentul In ca
re se angajase pe pista de decolare 
a aeroportului international din Zu
rich, în drum spre Te’ Aviv. După 
cum au menționat surse oficiale el
vețiene, atentatorii Înarmați cu auto
mate, grenade și explozive au des- 
chis focul asupra aparatului, rănind 
șase membri ai echipajului.

Unul din cel 17 pasageri care se 
aflau 'a bordul avionului a ripostat 
împușcînd un atentator.

Forțele de politie elvețiene, sosite 
la fata locului, l-au arestat pe ceilalți 
trei autori ai atentatului ca și pe 
pasagerul care a ripostat. Identitatea 
Acestuia r-u a fost dezvăluită.

★
BEIRUT 19 (Agerpres). — Frontul 

Popular pentru eliberarea Palestinei 
a dat publicității un comunicat in 
care își asumă întreaga responsabi
litate pentru atentatul comis marți 
după-amiază împotriva unui avion is- 
raelian pe aeroportul international 
din Zurich.

dacă nu i 
asigurarea că se va reveni 
o contestare ulterioară, la 
regulei în vigoare a una- 
in adoptarea' hotăririlor.

Ager-
Mi er-

spre

ROMA. Corespondentul 
prt '. N. Puicea, transmite: 
curi a părăsit Roma, pierind 
patrie, delegația Partidului Comunist
Român, alcătuită din tovarășii Paul 
Niculescu-Mizil, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului Perma- 
nent. secretar al CC. al P.C.R., Du
mitru Petrescu, membru supleant al 
G.C. al P.C.R.. Stefan Andrei, prim 
adjunct de șef de secție la 
G. C
tlcipat
Xll-lea

Stefan Andrei, 
de șef de secție 

al P. C. R.. care a 

la lucrările Congresului 
al Partidului Comunist Ita-

par

ai

torul 
Theuh 
matii. 
coz a 
sa la 
se va
fără nici 
aplicarea 
nimității
Potrivit concepției guvernului fran
cez aplicarea acestei reguli, prevă
zută în Tratatul U.E.O., este necesa
ră ca o condiție a respectării inte
reselor naționale ale fiecărui stat 
membru, cît și pentru a se evita al
terarea printr-o acțiune exterioară, 
a funcționării normale a Comunității 
Economice Europene. Noi nu dorim 
ca problema intrării Angliei sau a 
oricărei alte țări în Piața comună să 
fie soluționată in afara organisme
lor comunitare, de pildă, în U.E.O., 
a declarat purtătorul de cuvînt. In 
1963, a precizat Le Theule, între tă-

Pakistan

Dunârea" din orașul Dunaujvaros.

al 0. U. A.

R. P. UNGARA : — Aspect de la Uzina Metalurgică

Divergențe în cadrul 
conferinței tarilor în curs 

de dezvoltare
AMSTERDAM 19 (Agerpres). — 

în cadrul conferinței țărilor in curs 
de dezvoltare, deschisă la 16 fe
bruarie, la Amsterdam, sub egida 
Consiliului Economic și Social al 
O.N.l . (EC.O.S.C.O.), pentru a dez
bate problema investițiilor străine,

S.U.A. 
nu renunță 
la sistemul 
antirachetă 
„Sentiiiel“

WASHINGTON 19 (Ager- 
preș). — Henry Jackson, pre
ședintele subcomitetului pen
tru serviciile armate ale Se
natului S.U.A., a declarat in 
cadrul unui interviu că Ad
ministrația Nixon nu are In 
vedere sistarea construirii sis
temului de rachete anlirachele 
„Sentinel". Aiirmafille sale au 
fost coniirmate mărfi de De- 
vid Packard, ministru adjunct 
al apărării S.U.A., care a spus 
că „tehnologia de bază a pro
iectului „Sentinel" este bună", 
subliniind că „trebuie numai 
găsită o orientare mal bună" 
a acestui proiect.

După cum se știe, varianta 
inițială a sistemului „Sentinel", 
aprobată anul trecut de Con
gresul Statelor Unite, preve
de instalarea unei „linii subțiri 
de proiecție" In Jurul princi
palelor orașe americane și In 
jurul sistemului de rachete 
„Minuteman", dotate cu focoa
se nucleare. Începerea cons
trucției „liniei subfiri" a de
clanșat insă vii proteste din 
partea miilor de locuitori al 
orașelor vizate de planul Pen
tagonului, îngrijorați de posi
bilitatea foarte reală a unul 
accident datorat focoaselor nu
cleare ale rachetelor.

Se așteaptă ca această pro
blemă să prilejuiască o vie 
dezbatere in cadrul audierilor 
din Comisia pentru problemele 
externe a Senatului, care vor 
avea loc săplămina aceasta. 
Președintele acestei comisii, 
William Fulbright, susfine că 
crearea sistemului „Sentinel" 
este incompatibil cu tratatul 
de neprollferare care cere pu
terilor nucleare să înceapă 
imediat negocieri menite să 
pună capăt inarmarii nuclea
re".

au apărut serioase divergente 
reprezentanții marilor concerne oc
cidentale și cei ai celor 14 târî sub
dezvoltate participante.

Discuțiile s-au concentrat in spe
cial asupra „garanțiilor politice" pe 
care investitorii particulari occiden
tali le pretind din partea guvernelor 
țărilor în curs de dezvoltare împo
triva unor eventuale naționalizări. 
Țările în curs de dezvoltare și-au 
exprimat, în ultimul timp, nemulțu
mirea împotriva faptului că, prin in
vestițiile lor, țările occidentale dez
voltate urmăresc interese proprii 
în dauna statelor respective.

Reprezentanții mai multor țări în 
curs de dezvoltare susțin că este de 
datoria guvernelor țărilor industria
lizate să „asigure pentru orice risc" 
companiile particulare din țările lor, 
care pătrund pe piețele statelor sub
dezvoltate. Reprezentanții Argentinei 
și Republicii Chile au susținut că 
societățile străine trebuie să se su
pună legilor din tara unde fac in
vestiții, fără a mai cere „garanții 
suplimentare".

Țelul urmărit de Statele Unite este 
simplu și clar — declara recent 
Cabot Lodge: a asigura poporului 
sud-vietnamez dreptul de a-și clădi 
propriul viitor după placul său, fără 
ingerințe și constrîngeri exterioare. 
Coincidenta a făcut ca în același 
timp un alt american, de data aceas
ta un reprezentant al corpului ex- 
peditionar din Vietnamul de sud, să 
anunțe încheierea cu succes a ope
rației „Batangan", una din acțiunile 
de amploare ale planului .pacificării 
accelerate".

Un comunicat oficial lapidai, în 
spatele căruia se ascunde în reali
tate o tragedie de mari proporții, 
încheierea cu succes înseamnă că 
cercul de pușcași marini s-a strins 
In cele din urmă peste cei 11 000 
de locuitori ai peninsulei Batangan, 
care au fost minați, in adevărata 
accepțiune a cuvîntului, pînă într-o 
regiune dinainte prevăzută, care ur
mează să fie trasformată în lagăr 
de concentrare. O dată terenul cu
rățat, continuarea acțiunii a fost 
lăsată pe mina militarilor sud-viet- 
namezi. Ei au organizat rapid inter
narea a 7 000 de copii și 3 000 de 
femei, la care se adaugă bătrînii ce 
nu au putut fugi, In corturi mizere 
ce nu pot adăposti nici jumătate 
din numărul deportatilor. Un nou in
fern. cum sînt denumite de către 
populație lagărele și închisorile crea
te de autoritățile saigoneze, a luat 
naștere cu tot cortegiul de priva-

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA i

totodată părerea că 
responsabilități spe- 
extraordinare în a-

r

Un notl record stabilit în Antarctica

RAWALPINDI 19 (Agerpres). — 
Așteptate cu viu interes de observa
torii politici, negocierile dintre ofi
cialitățile pakistaneze și reprezen
tanții opoziției, care urmau să în
ceapă miercuri, au fost aminate cu 
o zi. Pentru moment, perspectivele 
acestor convorbiri, propuse de pre
ședintele Pakistanului, Ayub Khan, 
în vederea destinderii situației po
litice în tară, rămîn sub semnul in
certitudinilor.

între timp, în orașul Dacca au 
fost semnalate miercuri noi tulbu
rări. Ciocnirile dintre forțele poli
țienești mobilizate , pentru a resta
bili ordinea și parlicipanlii la de
monstrația antiguvernamentală or
ganizată de opoziție s-au soldat cu 
moartea a patru persoane și rănirea 
altor 30.

Dezbaterile sesiunii 
Consiliului ministerial

ADDIS ABEBA 19 (Agerpres). — 
Lupta de eliberare din teritoriile afri
cane aflate încă sub dominație străi
nă continuă să rămînă punctul cen
tral al dezbaterilor din cadrul celei 
de-a 12-a sesiuni a Consiliului minis
terial 
câine, 
rintei 
neral 
și el

Referindu-se la 
berare din Angola și Mozambic, 
Diallo Telli a scos în evidentă suc
cesele înregistrate de patrioti îm
potriva trupelor colonialiste, subli
niind, totodată, necesitatea unei u- 
niuni depline a forțelor patriotice.

In ceea ce privește evoluția situa
ției din Rhodesia, secretarul general 
al O.U.A. a afirmat că sancțiunile 
economice instituite împotriva regi
mului lui Ian Smith nu s-au dovedit 
eficace. Totodată, secretarul general 
al O.U.A. a acuzat țările membre 
ale N.A.T.O. că sprijină, din punct 
de vedere mililaT, Republica Sud-A- 
fricană, promotoarea unei crîncene 
discriminări rasiale în propria țară 
ca și în Africa de sud-vest, teritoriu 
aflat sub administrația sa.

al Organizației Unității Afri- 
iar raportul prezentat confe- 
de Diallo Telli, secretarul go
al organizației, este consacrat 
aceleiași probleme.

mișcările de eli- 
Și

țiuni și suferințe umane. Holera și-a 
făcut apariția, copiii fiind primele 
victime ale acestei boli ucigătoare. 
Șobolanii sînt de vină — declară 
senin așa-zisul șef al serviciilor so
ciale însărcinat chipurile cu igiena 
lagărului. Nu avem destulă apă —

TARI Șl 
EVENIMENTE

constată sec același funcționar sud- 
vietnamez, uitînd să adauge că la
gărul a fost special amplasat pe 
nisipurile unui riu secat. Natura 
luxuriantă a unui tinut de o rară 
frumusețe, scăldat de apele oceanu
lui în care se varsă nenumărate riuri, 
se oprește la hotarul acestui iad, 
creat de mîna omului pentru semenii 
săi, sub căldura sufocantă a soare
lui tropical. Din dosul siimei ghim
pate, înghesuit» unul lingă altul, 
copii, femei și bătrîni privesc la 
ceea ce era în urmă cu cîteva zile 
pămîntul lor, apele și pădurea lor. 
In depărtări se înaltă fumul incen
diilor ce mistuie satele care au fost 
o dată ale lor; în curind, jungla va 
năpădi vatra caselor, trăgîndu-și 
va din cenușa acestor așezări.

...Am avut prilejul să stau
vorbă cu cîțfva care reușiseră să 
fugă din astfel de infernuri ce lm-

ie

de

Petroșani, sir. Republicii nr. 90. Yet 1002, 269 (0.Q.V.J.).

La car tierul general a din Tokio al 
expedițiilor pentțu cercetări în An
tarctica s-a anunțai că> echipa celor 
11 exploratori japonezii’care a între
prins la sfirșitul anuluv trecut o că
lătorie la Polul sSud -s-a întors la 
baza Showa, din Insula Ongul: E- 
chipa, condusă de Masayoshi Mu- 
rayama, a parcurs în cursul celor 
140 de zile, cît a durat expediția,

@ SEUL. — Citind o serie de 
informații date publicității la Seul, 
agenția A.C.T.C. menționează că 
650 de tineri din provincia Djeul- 
la de sud și-au distrus ordinele 
de încorporare, refuzînd să se pre
zinte pentru a fi înrolați în armata 
sud-coreeană.

Manevre militare 
în Salvador

Potrivit agenției U.P.L, în Salvador 
au loc manevrele miljtare denumite 
„Kuskatlan”. La aceste manevre par
ticipă ofițeri și soldai ai armatelor 
țărilor din America Centrală și Sta
tele Unite, precum și desanți ameri
cani din zona Canalului Panama.

Grav accident
Pe șoseaua dintre orașele Guadala

jara și Manzanillo s-a produs marți 
un grav accident rutier care a pro
vocat moartea a 40 de persoane. Șo
ferul unei camionete a încercat să 
depășească brusc un < camion care 
transporta bidoane cu alcool. Pentru 
a evita camioneta, autocarul ce ve
nea din fată s-a ciocnit cu camio-

• SAIGON. — Cele patru pro
vincii din jurul Saigonului au consti
tuit In ultimele șapte zile obiectivul 
a 46 de misiuni ale bombardierelor 
B-52. Venind din Insula Guam, ele 
au lansat in cursul acestor raiduri, 
de la mare Înălțime, mai mult de 
opt mii de tone de bombe asupra 
unor regiuni suspectate de a ii zone 
de concentrare ale forțelor patriotice.

• MOGADISCIO. — La mai pu
țin de 100 km de capitala somaleză, 
Mogadiscio, au fost descoperite re
cent cele mai mari zăcăminte de 
uraniu din lume. Exploatarea lor a 
fost încredințată firmei vest-germa- 
ne „Urangeselschaft".

pînzesc astăzi Vietnamul de 
ajungînd pînă în satele de 
giati, organizate dih spirit umani
tar pe teritoriul cambodgian de că
tre autoritățile acestef țări. Sche
lete vii, în ochii' cărora se oglindea 
groaza, mă înconjurau, impărlășin- 
du-mi suferința lor. AOzeai aceleași 
și aceleași cuvinte: bdmbe, napalm, 
moartea dih cer, focul care ucide. 
Oameni simpli, țărani din tată în 
fiu, nu cunoșteau denumirile savan
te, unele chiar cu iz romantic, r,u 
care erau botezate armele distrugerii 
și operațiile de „curățire". Știau 
doar că fuseseră alungați sau luali 
cu forța de pe ogorul sau din casa 
lor.

Operația „Batangan" s-a încheiat. 
Alte mii de oameni îngroașă rîndu- 
rile celor oprimați. 200 000 de de
ținuți politici se află in închisori. 
Alte sule de mii duc o existentă 
agonizantă în lagărele ca cele cl’.n 
Batangan. Sînt însă milioane <*e 
luptă cu arma în mină sau poartă 
In inimă convingerea dreptății vic
toriei lor, ce le dă tăria să reziste 
și să lupte împotriva celor care au 
trădat patria. Ei nu pot fi depoilatl 
oricît s-ar strădui '
neze să transforme 
lagăr. Viitorul va 
cătuit așa cum își 
sud-vletnameză» Șl 
care luptînd astăzi creează ziua de 
mîlne.

autoritățile saigo- 
lara intr-un imens 
fi intr-adevăr al- 
dorește populația 

ea este aceea

Adrian IONESCU

5 200 km. străbătînd astfel cea mai 
lungă distantă pe continentul antarc
tic și doborind recordurile 'stabilite 
anterior de echipele britanice, so
vietice și americane.

Cercetătorii japonezi au efectuat o 
serie de studii și măsurători privind 
fenomenele atmosferice, altitudinea, 
gravitația Pămîntului, iar datele cu
lese de expediția japoneză vor
duce o importantă contribuție la ex

plicarea unor fenomene care se pe
trec pe continentul alb.

a-

• TUNIS. — Curtea siguranței sta
tului a pronunțat, după mai bine de 
noua ore de deliberări, verdictul său 
în procesul celor 31 de persoane a- 
cuzate ,.de a fi 
rea unui partid 
Cei mai multi 
fost condamnați 
chisoarea între 
cei condamnați 
Chebbi, fost membru al Comitetului 
Central al Partidului „Baas" în Siria 
și teoretician al acestei organizații.

încercat reconstitui- 
„Baas" în Tunisia”, 
dintre inculpați au 
la pedepse cu în- 

1 și 3 ani. Printre 
figurează Massaud

DECLARAȚIA SECRETA
RULUI GENERAL AL 

O.N.U. U THANT

ft LONDRA. — Potrivit datelor 
statistice publicate de societatea 
„Llovd", Japonia s-a menținut și în 
1968 pe primul loc în ceea ce pri
vește construcțiile navale. Totalul 
vaselor lansate la apă de șantierele 
japoneze reprezintă un deplasament 
de 8 664 000 tone fată de 7 497 000 
tone în 1967, consemnînd o sporire 
de neste 15 la sută.

R.F. a Germaniei, care a construit 
anul trecut vase cu yn deplasa
ment total de 1 345 000 tone, a ocu
pat locul al doilea, care fusese de
ținut mai înainte de Suedia.

Avion dat dispărut
Un avion comercial aparlinînd com

paniei „Mineral County Airlines", a- 
vînd 32 de persoane la bord și un 
echipaj de trei membri, a 
dispărut. Avionul plecase 
Hawthorne (Nevada) și se 
spre Burbank (California).
de la baza militară Hamilton parti
cipă la operațiunile de căutare a a- 
paratulni dispărut.

fost dat 
de la 

îndrepta 
Avioane

NEW YORK 19 (Agerpres). — In 
legătură cu atentatul comis marți 
după-amiază asupra unui avion israe- 
lian pe aeroportul international din 
Zurich, secretarul general al Orga
nizației Națiunilor Unite, U Thant, 
a dat publicității o declarație în ca
re condamnă asemenea acțiuni, care 
pun în pericol viata unor oameni 
nevinovati și produc perturbări in 
Importantul sector al comunicațiilor 
Internationale, El și-a exprimat tot
odată șperanta că atentatul de la 
Zurich nu va provoca represalii din 
partea Israelului, ci va ..stimula o 
acțiune internațională menită să pună 
capăt actelor de violentă întreprinse 
împotriva aviației civile”.

socialiste
rutier în Mexic

de

)

femei și 
au fost 

spital al 
orașului,

continentul european, precum 
și locurile unde se presupune 
existenta unor zăcăminte încă 
nedescoperite.

cu încă 
această 
tii este 
legate 
nam șl
economia americană.

cheltuielile 
din Viei-

Din țările
nul. O puternică explozie s-a produs, 
iar incendiul care a izbucnit a cu
prins cu repeziciune cele trei vehi
cule. Majoritatea pasagerilor din au
tocar au pierit carbonizați, numai 
cinci dintre ei reușind să scape cu 
arsuri- Șoferul camionetei a fost a- 
restat.

© WASHINGTON. — Directorul 
bugetului american, Robert Mayo, 
a anuntat, în cadrul unei ședințe 
a Comisiei economice mixte a Con
gresului, că data suspendării supra
taxei de 10 la sută va fi amînată 

un an. El a subliniat că 
hotărîre a noii Adminlstra- 
impusă

de războiul 
dificultățile inflaționiste din

• MILANO. - Un avion al 
Crucii Roșii Internationale a sosit 
la Milano, venind de la Cotonou 
(Dahomey), avînd la bord 47 de ră
niți biafrezi, printre care 
copii. Nouă dintre aceștia 
internați de urgentă la un 
Crucii Roșii din apropierea
urraînd ca ceilalți răniți să fie trans
portați la unele spitale din ZQrich, 
Paris, Copenhaga și Oslo.

UN NOU TIP DE VA
GON PRODUS IN R. P.

BULGARIA
SOFIA 19 (Agerpres). — La 

Uzina de vagoane „Cervano 
Zname", din Burgas (Bulgaria), 
a început fabricarea unui nou 
tip de vagon universal de 
mărfuri de 26 t cu două osii. 
Acoperișul și pereții laterali 
sînt deplasablli, ceea ce ușu
rează mecanizarea lucrărilor de 
încărcare și descărcare. Vago
nul este construit în întregi
me din metal.

In aceeași uzină a fost re
cent terminată construirea u- 
nui alt tip de vagon cu aco
periș din material plastic. Pe 
lingă greutatea redusă, care 
duce șl la o importantă eco
nomisire de metal, noul vagon 
posedă o mal bună izolare.

PE INSULA PINOS 
DIN CUBA SE VA 
ÎNĂLȚA O TERMO

CENTRALĂ
HAVANA 19 (Agerpres). — 

Pe Insula Pinos din Cuba au 
început lucrările de construire 
a unei termocentrale. In prima 
fază vor fi montate două ge
neratoare cu o putere de cile 
5 000 kW fiecare, urmind să 
fie instalate alte cîteva gene
ratoare de puteri diferite.

HARTA A REZERVE
LOR DE CĂRBUNE 

DIN EUROPA
MOSCOVA 19 (Agerpres). — 

Potrivit holărîril Comisiei in
ternaționale pentru „Harta geo
logică a lumii", la Moscova a 
fost editată Harta internațlo- 

rezervelor de cărbune

,,Cloșcă electronică4'
LENINGRAD 19 (Agerpres). 

— O „cloșcă electronică” a 
fost construită la Institutul de 
agrofizlcă din Leningrad. Este 
vorba de un aparat folosit in 
incubatoare, care înregistrează 
temperatura din interiorul oului 
șl de la suprafața sa. și prin 
datele pe care le furnizează 
creează o imagine completă a 
dezvoltării embrionului pe zile, 
ore și minute. Aparatul este 
de fapt un emițător microsco
pic montat intr-un vas capilar
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