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> Diminuarea neîncetată a con
sumurilor specifice — cerință 
primordială

# Preocupări pentru îmbunătăți
rea fluxului tehnologic la Pre- 
parația Coroești

• Erupțiile de gaze și rocă - un 
pericol căruia trebuie să i se 
răspundă prompt și eficace 
(însemnări pe marginea unui 
simpozion internațional).

< Și la mina Vulcan, securitatea 
muncii subterane să fie respec
tată I

VALEA JIULUI PE TRAIECTORIA MARII ÎNTRECERI

încheierea vizitei 
primului ministru al Suediei, 

Tage Erlander, 
in țara noastră

A MASEI tEMNOASE
Colectivul muncitorilor, ingi

nerilor și tehnicienilor forestieri 
din Valea Jiului s-a angajat 
în marea întrecere în cinstea 
eliberării cu obiective valoroa
se. Depășirea planului la pro
ducția globală cu 500 000 lei. a 
producției marfă vîndută și în
casată cu 250 000 lei, livrarea 
pe-b prevederile planului pen
tru export a 300 mc de lemn de 
celuloză-fag și 450 mc de lemn 
pentru construcții rurale, creș
terea productivității la principa
lii-- utilaje specifice producției 
forestiere cu cîte 3—8 la sută 
și reducerea prețului de cost 
cu 100 000 lei — sînt principa
lele angajamente spre realiza
rea cărora și-au țintit atenția șl 
eforturile colectivele exploatări
lor noastre forestiere. După tri
mestrul 1 străduințele forestieri
lor de a învinge greutățile ano
timpului friguros și a înscrie 
primele rezultate pe agenda în
trecerii a dat roade însemnate, 
în primul trimestru, colectivul 
întreprinderii a realizat planul 
producției globale în proporție 

.2^—102.5 la sută, al producției 
marfă in proporție de 100,39 la 
sută, iar al producției marfă 
vîndută și încasată în proporție 
de 108,4 la sută, obtinînd de
pășiri însemnate la principalele

Brigada comunistului 
PETRE CONSTANTIN 
s a întrecut pe sine: 
43,5 metri avansare 

lunară în frontal!
Acolo unde noul este Îmbră

țișai de către loji factorii, un
de există disciplină, omogenita
te și unde organizația de partid 
și conducerea tehnică oferă a- 
jutor concret, roadele muncii 
nu se lasă așteptate.

La Exploatarea minieră Lu- 
peni, sectorul V producție, stra
tul 3, se exploatează In exclu
sivitate cu abataje frontale, cu 
împărțirea stratului în felii ori
zontale și avansare direcțională. 
Acest sector realizează o trei
me din producția minei Lu- 
peni și peste 7 la sută din pro

România Socialistă în imagini și fapte
Pentru îmbunătățirea condițiilor 

edilitare și de urbanism
îmbunătățirea continuă a con

dițiilor edilitare și de urbanism 
din cele 189 de orașe ale țării 
a impus alocarea sumei de 1,4 
miliarde lei din bugetul de stat 
pe acest an. Cu ajutorul aces
tei sume vor fi rezolvate în 
primul rind o serie de proble
me importante ce st.' in fața 
edililor din orașele aflate în 
plin proces de dezvoltare. Ast
fel vor fi executate însemnate

Vagon de marfă destinat transpor
tului de agregate și utilaje grele

Vagonul dc marfă dc 145 
tone, pe 10 osii — produs nou 
al Fabricii de vagoane din A- 
rad — este destinat transpor
tului de agregate și utilaje gre
le și de mari dimensiuni. A- 
ccst vagon este fabricat și in
tr-o altă variantă, cu o capaci
tate de 140 tone. El are plat

sortimente. La bușteni fag, b 
năoară, depășirea se cifrează la 
4 269 mc.

Bilanțul primului trimestru — 
în general satisfăcător — este 
rezultatul înfruntării unor greu
tăți multiple. Realizarea planu
lui nu s-a desfășurat de loc lin, 
mai ales că după debutul pro
mițător din prima lună a anu
lui, în februarie I.F. Petroșanj 
a avut rămîneri mari în urmă 
atit la producția globală cit și 
la producția marfă. Acești indi
catori de bază au fost realizați 
doar în proporție de 92,6, res
pectiv, 68 la sută. Realizările 
au fost frînate de unele greutăți 
reale, determinate îndeosebi de 
lipsa de muncitori și de trans
portul deficitar. Cu ajutorul di
rect al comitetului municipal de 
partid, comitetul de partid și 
comitetul de direcție au anali
zat cu toată răspunderea cau
zele rămînerilor în urmă și, pe 
baza unui program comun de 
recuperare a rămînerilor în ur
mă. a fost declanșată o acțiune 
largă pentru crearea condițiilor 
tehnico-materiale ca planul tri
mestrial să fie realizat. S-au luat 
măsuri pentru completarea tu
turor punctelor de lucru cu forte 
de muncă, pentru folosirea la 
capacitate maximă a mijloace

ducția Întregului bazin. In aba
tajul frontal 1 est lucrează bri
gada condusă de comunistul 
Petre Constantin. Această bri
gadă a realizat în luna martie 
o avansare lunară de 43,5 me
tri, ceea ce reprezintă un nou 
record pe bazin.

Prin dotarea acestui abataj cu 
echipament modern de susține
re compus din stîlpi hidraulici 
de tipul „Sagem' — alimentați 
de la pompa centrală — și grin
zi metalice articulate de tipul 
„Vanwersch', de 1 600 mm lun
gime, s-au creat premisele de

lucrări de canalizare in ora
șele Copșa Mică, Govora. O- 
Jânești, Miercurea-Ciuc, la Med
gidia și Tulcea, vor fi prospec
tate și puse la dispoziția popu
lației noi surse de apă potabilă. 
O serie de proiecte privesc îm
bunătățirea lucrărilor de salu
britate din Brașov, crearea u- 
nor stații și baze de exploa
tare a utilajelor edilitare din 
orașele Slatina. Buziaș, precum

forma de încărcare scufundată, 
fiind astfel apt pentru transpor
tul utilajelor dc mare gabarit.

Aceste realizări fac parte din- 
tr-un plan mai larg de diversi
ficare a producției, pe care îl 
au dc îndeplinit anul acesta 
constructorii de vagoane. La 
Arad, de exemplu, urmează să 

lor auto, organizarea judicioasă 
pe baza de grafice a transportu
lui etc. Concomitent cu măsu
rile de ordin tehnico-or^aiza- 
loric, comitetul de partid a ini
țiat susținute acțiuni în spriji
nul intensificării întrecerii în
tre gurile de exploatare, pentru 
mobilizarea tuturor forțelor la 
realizarea sarcinilor primului 
trimestru, al angajamentelor de 
întrecere.

Adunările generale au anali
zat modul în care trebuie să 
acționeze organizațiile de partid 
în mobilizarea colectivelor sec
toarelor, a formațiilor de lucru 
la realizarea angajamentelor și 
au stabilit ce au de făcut comu
niștii și grupele sindicale în 
intensificarea întrecerii. In a- 
dunărlle generale s-au repartizat 
sarcini concrete comuniștilor, 
urmărindu-se ca fiecare brigadă, 
fiecare muncitor să cunoască 
ce-i revine de făcut în cadrul 
întrecerii. O dată cu populari
zarea sarcinilor și angajamente
lor, organizațiile de partid din

I. DUBEK 
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pășirii vitezelor de avansare 
realizate pînă în prezent.

Îmbunătățirile aduse de că
tre conducerea sectorului pri
vind aprovizionarea cu vagone- 
le goale, cu materiale, reme
dierea în timp scurt a eventua
lelor defecțiuni tehnice care au 
apărut în procesul de produc
ție, au contribuit la realizarea 
ritmică a unei avansări zilnice 
de peste 1,6 metri.

tnlregul efectiv al brigăzii, 
sub îndrumarea organizației de 
partid, și-a adus contribuția la 
realizarea unor indicatori teh- 
nico-economici superiori în ca
drul sectorului.

Astfel, în luna respectivă ei 
au extras din abatajul frontal 
1 est — a cărui lungime medie 
a fost de 130 metri o producție 
de 23 481 tone cărbune.

Drept corolar al îmbunătăți
rii condițiilor lehnico-organiza- 
lorice, a utilizării eficiente a e- 
chipamenlului de susținere din 
dotare, precum și datorită sîr- 
guinfei și simțului de răspun
dere de care au dat dovadă 
membrii brigăzii, în acest aba
taj s-a atins o productivitate a 
muncii de 9,15 tone pe post și 
o avansare lunară de 43,5 metri 
— realizări care fac cinste în
tregului colectiv și va constitui 
un stimulent deosebit pentru 
obținerea de noi succese în 
viitor.

Ing. I. MADEAR

și executarea apeductului, ce 
\a lega nodul hidrotehnic Roșu 
cu stația de pompare București- 
Nord.

In același timp, intr-un ritm 
ridicat, vor continua lucrările 
la principalele obiective edili
tare din Capitală și din alte 
orașe, printre care, Craiova, 
Cluj, Constanța, Galați, Hune
doara, Iași și Suceava.

se fabrice anul acesta 7 tipuri 
noi dc vagoane dc marfă, de 
uz industrial și de călători. Noi 
tipuri de vagoane de marfă 
vor realiza anul acesta și U- 
zincle „23 August". „Grivița Ro
șie" din Capitală și Uzinele 
mecanico din Tur nu Severin.

(Agcrpres)
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Excursii 
la București 

și Arad
In zilele de 20 și 27 a- 

prilie, Agenția Petroșani a 
O.N.T. Carpați organizează 
excursii de o zi, cu autoca
rul, la Arad și București.

In excursia Petroșani — 
Arad, pentru vizionarea me
ciului de fotbal dintre 
U.T.A. și Jiul, pleoaroa are 
loc în dimineața zilei de 
20 aprilie, ora 5, iar înapo
ierea — în aceeași zi la ora 
23. Costul 105 lei.

Cu prilejul excursiei de 
la București din 27’ aprilie 
se va vizita Expoziția eco
nomiei elvețiene. Plecarea 
— cu acceleratul 206 la ora 
0,14. iar înapoierea, in 28 
aprilie dimineața, do aseme
nea, cu acceleratul. Costul 
excursiei 127 lei.

Seară 
distractivă

Comitetul U.T.C: - și A.S. 
din I.M. Petroșani, organi
zează sîmbătă 19 aprilie o 
seară distractivă.

Iși vor da concursul, pen
tru asigurarea bunei dispo
ziții a tineretului studios, 
actori de la Teatrul do stat 
din orașul nostru, cu piesa 
„Dona Juana" de Radu 
Stanca.

Incepînd de la orele 22 
pînă în zori, formația „Dia
mantele negre" va ține com
pania iubitorilor de dans 
cu cele mai noi melodii.'

St. VINT1LESCU

„T raista 
fermecată11

Teatrul de stat de pă
puși „Prichindel" din Alba 
Iulia prezintă azi, la orele 
10 și 16, in sala Casei de 
cultură, două spectacole cu 
piesa „Traista fermecată", 
adaptare după povestirile 
lui Ion Creangă de Ilic Pău- 
nescu. Un bun prilej pentru 
cei mici de a se întilni cu 
eroii povestirilor atît de 
îndrăgite alo marelui po-i 
vestitor.

Un nou magazin 
de artizanat

Col mai tinăr și mai ex- , 
tins cartier de blocuri din 
Petroșani — Aeroportul — j 
s-a îmbogățit cu o nouă u- 
nitato comercială. E vorba 
de un magazin do artiza
nat. Aici se pot găsi con
fecții pentru bărbați și fe
mei, tricotaje, încălțăminte, 
covoare persane, bibelouri, 
diferite obiecte do artă ma
nuală etc.

Intr-unui din atelierele fabricii de tacimuri „Inox" din Capitală
Foto Agcrpres i A. PASAT

In obiectivul școlilor generale :

Pregătirea 
concursului 
de admitere

Mai sînt puține luni pînă la sfîrșitul anului școlar. Pen
tru majoritatea absolvenților școlii generale, va urma apoi 
examenul de admitere în școli profesionale și licee, echiva- 
lind cu o verificare frontală a intiegii strădanii depuse în tim
pul anilor de 'învățătură. Pregătirea acestor elevi se cere a fi 
făcută temeinic, pentru reîmprospătarea cunoștințelor din anii 
precedenți și pentru formarea unei viziuni de ansamblu asu
pra materiei cerute de programă. Multe școli au început pre
gătirile absolvenților cu luni în urmă prin meditații, asigurate 
de profesorii cu cea mai bogată experiență pedagogică, titu
lari ai catedrelor de limba română, istorie și matematică, cele 
trei materii de examen.

Despre rezultatele foarte bune obținute la concursurile de 
admitere de către elevii Școlii nr. 1 din Petroșani, am auzit 
încă din anii trecuți. Spre a afla care este stadiul pregătirilor 
pentru admitere in acest an, ne-am adresat profesorului ION 
DANCU, directorul școlii

— Ce măsuri ați luat pentru 
buna desfășurare a medita
țiilor in vederea concursului 
de admitere din anul acesta ?

— Pentru elevii clasei a VIII- 
a, care se vor prezenta la con
cursul de admitere, am orga
nizat, la limba romană și ma
tematică, pregătiri încă de la 
începutul anului școlar. La isto
ria României se organizează 
meditații numai din acest ultim 
trimestru, pentru că elevii par
curg materia în anul școlar cu
rent. Pregătirile se vor desfă
șura pînă în preajma concursu
lui de admitere.

— Cum decurg aceste pre
gătiri ?

— Profesorii Gh. Arpagic șl 
Doina Șiclovan la română, Ma
ria Munteanu și Octavian Chi
rp la matematică, țin meditații 

de trei ori pe săptămînă, fo
losind mai ales sistemul lec
țiilor dc sinteză, care se 'dove
dește a fi cel mai potrivit pen
tru scopul propus. Ei se folo
sesc și de mijloacele moderne 
de predare : picupul, diafilmul 
etc., căutînd să reîmprospăteze 
cunoștințele elevilor într-un 
mod cît mai eficace și mai a- 
tractiv. Fiecare elev are cîte un 
caiet special pentru fiecare ma
terie, unde-și notează schemele 
de pe tablă, problemele rezol
vate, tabelele sinoptice, exerci
țiile gramaticale și observațiile 
speciale făcute pe marginea u- 
nor teme mai dificile. Avem o

C. PASCU

CONTT-NUAKE IN PAG. A 3-A’

Marți dimineața a părăsit Ca
pitalii primul ministru al Sue
diei, Tage Erlander, cu soția, 
care, la invitația președintelui 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialisto România, Ion 
Gheorghe Maurer, a făcui o vi
zită oficială in țara noastră.

Premierul suedez a fost în
soțit do Torsten Nilsson, minis
trul afacerilor externe, baronul 
Cari Rappc, ambasadorul Sue
diei la București, Ole Jodahl, 
secretar general in M.A.E., con
tele Wilhelm Wachtincistcr. di
rectorul afacerilor politice în 
M.A.E., Olof Landenius, șeful 
protocolului M.A.E.. de consilieri 
și experți.

De la reședință, primul mi
nistru Tage Erlander șl soția 
au fost însoțiți de președintele 
Jon Gheorghe Maurer, cu soția, 
și de ministrul afacerilor ex
terne, Corneli ii Mănescli.

La aeroportul Băneasa erau 
prezenți, pentru a saluta pe oas
peți la încheierea vizitei lor în 
țara noastră, Ion Crăciun, minis
trul industriei ușoare, Bujor Al- 
mașan, ministrul minelor, Oc
tavian Groza, ministrul energiei 
electrice, Mihai Suder, ministrul 
economiei forestiere, Ștefan Bă
lan, ministrul invățămintului, 
Pompiliu Macovei, președintele 
Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă, Miron Nicolescu, 
președintele Academiei, George

Generalizarea experimentării noului sistem 
de salarizare în industria poligrafică

Un nou și puternic 
stimulent în activitatea 

noastră profesională
In conformitate cu Hotărîrea 

Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român din octom
brie 1967 privind ridicarea ni
velului de trai al celor ce mun
cesc, Consiliul de Miniștri a 
adoptat o hotărîre, prin care se 
aprobă, incepînd cu data de l 
Mai a.c., generalizarea experi
mentării noului sistem de sala
rizare și majorarea salariilor în 
întreprinderile industriale și 
Centrala industriei poligrafice, 
aparținind Comitetului de Stat 
pentru Cultura și Artă.

Prin noua hotărîre, salariile 
muncitorilor, tehnicienilor, ingi
nerilor, economiștilor, funcțio
narilor din industria poligrafică 
vor fi.majorate în medie cu 10,1 
la sută. Incepînd cu 1 Mai, lu
crătorii din industria poligrafi
că vor beneficia de sporuri de 
salarii pentru vechime neîntre
ruptă în aceeași unitate, de gra- 
tificații anuale pentru depăși
rea prin efort propriu a bene
ficiilor planificate, precum și de 
premieri în cursul anului pen
tru obținerea unor rezultate 
deosebite în muncă.

VREMEA
Ieri, temperatura maximă a aerului la Petroșani a fost de 

plus 8 grade, iar la Paring de plus 2 grade. Minimele au os
cilat între plus 5 grade la Petroșani și minus 1 grad la Paring.

PENTRU URMĂTOARELE 24 DE ORE: Vreme instabilă, 
cu cer mai mult acoperit. Precipitații slabe sub formă de ploaie.

Incepînd de mîine: 

ANCHETA NOASTRĂ

Conducerea 
înfrepr in derii 

la ora 
modernizării 

25
cadre de conducere din Valea Jiului 
răspund la întrebările: „Conducerea 
este o profesie aparte ?, Oricine poa

te deveni conducător ?“
• Imperativele modernizării și drumul cu

noașterii; • Selecția și pregătirea specifică îl 
modelează pe conducător; • Ce calități reclamă 
munca de conducere ?; • Conducătorii iși creio
nează nesigur profilul; • A mobiliza — pe ci
ne ? cum ?; • Dacă dorim calitate, trebuie să 
o cerem: • Disciplina, problemă, și în teorie, 
spinoasă; • Elaborare colectivă sau aprobare 
colectivă a deciziilor ?; • Realitatea contrazice 
mitul; • Cauza multor anomalii : structura folo
sirii timpului de lucru.

Macovescu, prim-adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, E- 
duard Mezincescu, ambasadorul 
României la Stockholm, membri 
ai conducerii altor ministere, 
conducători de Instituții cen
trale, ziariști români și străini.

Au fost de față K. V. Makela, 
ambasadorul Finlandei, R. W. 
Hansen, însărcinatul cu afaceri 
ad-interlin al Danemarcei, șl 
membrii Ambasadei Suediei Io 
București.

Pe clădirea centrală a aero
portului erau arborate drapele 
de stat ale României și Suediei.

După ce au fost intonate im
nurile de stal ale celor două 
țări, primul ministru. Tage Er
lander, și președintele Consi
liului de Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer, au trecut In revistă 
garda de onoare.

Oaspeții șl-au luat rămas bun 
de la persoanele oficiale venite 
la aeroport.

La despărțire, cei doi șefi de 
guverne s-au salutat cu căldu
ră.

★

înainte de a părăsi Bucurcș- 
tiul, primul ministru suedez șl 
ministrul său de externe s-au 
întilnil la reședința cu ziariști 
români și corespondenți ai pre
sei străine.

(Agcrpres)

Colectivul subunității din Pe
troșani a întreprinderii poligra
fice Hunedoara a intîmpinat a- 
ceastă hotărîre cu rezultate re
marcabile în îndeplinirea sarci
nilor de plan pe primul trimes
tru, a angajamentelor de între
cere. Planul producției globale 
și marfă a fost îndeplinit în 
proporție de 103,9 la sută, pro
ductivitatea a înregistrat o creș
tere de 1,8 la sută față de cea 
planificată.

Noul sistem de salarizare șl 
majorarea salariilor constituie 
pentru colectivul nostru un pu
ternic stimulent în muncă. Sin- 
tem cu toții ferm hotărîți sfi 
răspundem grijii permanente ce 
ne-o poartă partidul și guvern 
nul, obținind rezultate și mai 
frumoase in muncă, ridicind 
productivitatea și scăzind pre
țul de cost, obținind în acest 
fel importante beneficii.

Alfred BOHNE 
tipograf-mașinist la subunitatea 
Petroșani a întreprinderii poli

grafice Hunedoara
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In acțiunea de reducere a cheltuielilor de producție, de creștere a rentabilității

DIMINUAREA NEÎNCETATĂ A CONSUMURI
Preocupări pentru îmbunătățirea
F..........................................................îs;-.-.:.;.______________ ț»

LOR SPECIFICE - CERINȚA PRIMORDIALĂ fluxului tehnologic
sensibilității unor utilaje ce 
solicită multe piese de schimb-

# lipsa de capacitate la 
țnmagazinarca produselor fi
nite, Ia care se adaugă primi
rea neritmică a vagoanelor 
C.F.R. și T. C. Paroșeni (in 
I960 acest inconvenient a cau-

Peste 10 000 mc lemn de mină și 11 500 mc cherestea pot să fie economisiți în 1969 ! ■ Se preconizează o reducere

a cheltuielilor cu materialul lemnos care va atinge 8 800 000 lei.

Unul dintre obiectivele acti
vității economice a cărui im
portanță pentru perioada actu
alului cincinal a fost subliniată 
cu pregnanță de conducerea 
partidului nostru il • constituie 
reducerea cheltuielilor materia
le de producție.

Fondul problemei constă în 
realizarea unor consumuri spe
cifice de materii prime, mate
riale și energic scăzute pe calea 
perfecționărilor tehnologico, a 
aplicării unor norme de consum 
care sâ reflecte la zi, gradul 
real dc dotare tehnică a unită
ților miniere și uzinelor din 
Valea Jiului, fără a ignora, 
evident, folosirea pe scară lar
gă a unor înlocuitori potriviți. 
D< < . primul factor de natură 
să stimuleze obținerea unor 
consumuri specifice mici este 
o planificare corelată cit mai 
Strins cu realitățile tehnologice 
din fiecare unitate.

Datorită amploarei activității 
economice din bazinul nostru 
carbonifer, acțiunea de redu
cere a consumurilor specifice 
capătă atributul unei necesități 
stringente. Faptul că una dintre 
hotârîrilo adoptate de conferin
ța județeană dc partid Hune
doara din decembrie 1968 csle 
aceea de a sc reduce consumul 
specific dc lemn de mină cu 
S mc la 1 000 tone cărbune 
extras, vorbește de la sine.

In aceste condiții, comisia 
economică a Comitetului muni
cipal de partid Petroșani a in
clus in programul său de acti
vitate pe trimestrul I 1969 stu
dierea posibilităților de reduce
re a consumurilor specifice dc 
lemn de mină, cherestea, metal 
și energie la minele și prepara- 
țiile din Valea Jiului, precum 
și la Uzina de utilaj minier 
Petroșani. în scopul de a stabi
li unele măsuri dc interes prac
tic ce trebuie aplicate în cursul 
acestui an.

S-a fixat, în prealabil, o te
matică adecvată, cu indicarea 
precisă a domeniilor care

urmau să fie investigate la. 
unități — dar păstrînd o uni
tate metodologică — pentru 
asigurarea condițiilor de cen
tralizare a concluziilor la ni
velul bazinului.

Punctul de pornire l-a con
stituit nivelul consumurilor 
specifice realizate în anul 1968 
și prevederile do plan pentru 
acest an.

Din analiza efectuată rezultă 
că nivelul planificat al acestor 
consumuri specifice pe centrală 
este foarte apropiat dc reali
zările anului trecut la lemn de 
mină (—0,36 mc/1 000 tone) și 
la energie electrică (—0,30 
k\Vh/l 000 tone), inregistrîndu-se 
o reducere mai substanțială la 
cherestea rășinoasă (—1,51 
mc/1 000 tone). Aceste prevederi 
se preconizează a fi transpuse 
în practică în condițiile sporirii 
volumului lucrărilor dc pre
gătire cu cca. 18 km față de 
realizările anului trecut, deci 
o creștere mult mai mare dccît 
cea corespunzătoare amplificării 
producției. Prin urmare, avem 
de-a face cu o modificare de 
structură a activității care 
— fără doar și poate — nu 
favorizează scăderea consumu
rilor specifice.

Cu prilejul dezbaterii cifrelor 
dc plan pe anul 1969, exploa
tările miniere s-au angajat să 
reducă consumurile specifice 
de lemn de mină, in' raport 
cu cantitățile planificate. Redu
cerile prevăzute sint de I 
mc/1 000 tone la E.M. Lonea, 
E.M. Petrila, E.M. Vulcan, E.M. 
Lupeni și E.M. Urîcani, 1,5 
mc/1 000 tone la E.M. Paroșeni, 
0,8 mc/1 000 tone la E.M. Ani- 
noasa și 0,5 mc/1 000 tone la 
E.M. Dîlja. Acestui obiectiv 
central al întrecerii socialiste 
trebuie să i se acorde o aten
ție specială, factorii de condu
cere ai minelor — ca de fapt 
întreg personalul — este nece
sar să se preocupe intens, per
manent, pentru ca dezideratul 
să prindă viață.

• aplicarea, în cazul abata
jelor frontale orizontale, a sus
ținerii metalice și in zonele dc 
la acoperișul și culcușul stra
iului — bineînțeles unde condi
țiile permit — potrivit soluției 
preconizate dc U.P.C.M.H. Și 
experimentate la E.M. Ani- 
noasa.
• experimentarea și extin

deri a susținerii metalice a sui
torilor săpați în cărbune sub 
acoperișul stratului 3, pentru 
aerisirea abatajelor frontale 
orizontale.
• generalizarea susținerii 

metalice a intersecțiilor, la ga
leriile cu susținere metalică.
• înlocuirea lemnului folosit 

la căptușirca galeriilor susținu
te metalic cu bandaje din tablă 
confecționate la U.U.M. Petro
șani.
• susținerea metalică provi

zorie a lucrărilor de deschidere 
și pregătire care urmează să se 
betoneze.
• recuperarea lemnului de 

mină — acolo unde este posi
bil — și rcutilizarea acestuia 
la diferite lucrări auxiliare.

Prin aplicarea măsurilor pre
zentate, precum și a altora 
necuprinse aici, se va putea 
reduce consumul specific de 
lemn dc mină cu cel puțin 
1 mc/1 000 tone -cărbune, extra

se pe ansamblul bazinului,' în 
raport cu nivelul planificat. 
In acest fel se va realiza in 
anul 1969 o economie de lemn 
de mină dc cca. 10 000 mc, 
ceea cc echivalează cu peste 
2 milioane Ici.

Consumul specific de cheres
tea planificat pentru acest an 
este — așa după cum am vă
zut — redus cu 1,51 mc/1 000 
tone față dc cel obținut în 1968. 
încadrarea în această prevedere 
este o sarcină deosebit de im
portantă și se va realiza pe 
seama aplicării unor măsuri, 
dintre care reținem pe cele de 
primă urgență :

o
• generalizarea podirii cu 

plasă metalică la toate abata
jele frontale din straiele 3 și 5;

# extinderea bandajării cu 
plasă a pereților de cărbune 
la abatajele cameră;

# extinderea podirii cu pre
fabricase a canalelor de scur
gere a apelor în galerii ;
• folosirea cofrajelor meta

lice la betonarea unor lucrări 
miniere.

Economia de cherestea ce se 
va obține în anul 1969 prin 
reducerea consumului specific, 
față dc realizările anului 1968, 
este de cca. 11 500 mc, sau 
6 800 000 lei.

Energia trebuie 
folosită cu măsură

Susținerea metalică
în ofensivă

Investigațiile întreprinse dc 
comisia economică a comitetu
lui municipal de partid au 
s. os in evidență faptul că exis
tă reale posibilități de reduce
re a consumurilor specifice de 
lemn de mină, prin aplicarea 
unor măsuri ce stau oricînd la 
îndrmjnâ, dintre care amintim :

< sortarea și pregătirea ma
terialului lemnos in depozite, 
astfel ca sectoarele să fie apro
vizionate cu lemn corespunză
tor din punct de vedere di
mensional și cantitativ. Modul 
superficial in care se execută 
•ceste operațiuni în prezent 
constituie o permanentă sursă 
de risipă.

# tinderea susținerii me

talice în cadrul fronturilor 
lungi, în vederea realizării unei 
producții de cel puțin 2 100 000 
tone, din acest gen de abataje. 
Și aici s-ar mai putea arăta că 
mai există resurse privind 
creșterea numărului abataje
lor frontale.
• punerea de acord a densi

tății de susținere cu vitezele 
de avansare sporite, care se 
obțin în prezent la majoritatea 
abatajelor.

® susținere metalică a pre- 
abatajelor transversale in stra
tul 3, în zonele unde accstr,- 
prezintă grosimi orizontale mari, 
respectiv o durată mare de ex
ploatare a feliilor, pentru a se 
evita armarea suplimentară.

O altă direcție în care trebu
ie să-și concentreze eforturile 
unitățile din Valea Jiului ale 
Centralei cărbunelui este redu
cerea consumurilor specifice 
d<? energie cu circa 1 kWh/1000 
tone față de anul 1968, dacă 
ținem seama de creșterea nc- 
proporționată a volumului lu
crărilor de pregătire. Principa
lele măsuri care vor contribui 
la realizarea acestui obiectiv 
sint următoarele!

revizuirea și restructura
rea rețelelor și instalațiilor 
electrice și pneumatice;

• concentrarea producției In 
unități mari, prin extinderea 
abatajelor frontale ;
• îmbunătățirea factorului 

de putere prin punerea in func
țiune a unor motoare sincrone 
și a unor condensatoare statice;
• sectorizarea rețelelor e- 

lectrice și de aer comprimat în 
vederea măsurării consumurilor 
pe consumatori ;
• semiautomatizarea cupto

rului de 0,5 tone dc la turnăto
ria de fontă la U.U.M. Petro
șani ;
• evitarea funcționării în 

gol a utilajelor printr-o supra
veghere mai atentă a lor.

tinderea susținerilor metalice 
în . subteran, Avînd în vedere 
sporirea considerabilă a consu
mului de metal, se impune 
manifestarea unei preocupări 
vii, continue, pentru gospodă
rirea cit mai judicioasă a aces
tuia, prin :
• recuperarea elementelor 

metalice din lucrările miniere 
abandonate;

# recondiționarea elemente
lor dc susținere și refolosirca 
lor, fapt care va determina o 
creștere a ponderii lucrărilor 
de pregătire susținute cu armă
turi recuperate la 55 la sută 
din totalul lucrărilor susținute 
metalic, in raport cu 49 la sută 
realizat în 1968.

La Uzina de utilaj minier 
Petroșani este necesar să se 
atingă în acest an un indice 
dc utilizare a metalului de 87 
la sută față de 85 la sută, 
realizat in cursul anului trecut, 
fapt care necesită, printre al
tele, continuarea planurilor de 
croire a tablelor din cadrul 
produselor de serie, revizuirea 
adaosurilor de prelucrare, re- 
proiectarea parțială a unor 
produse de serie, recuperarea 
de materiale de la debitare sau 
croire și intensificarea acțiu
nilor dc control pe linie de 
C.T.C.

Referitor la cele trei prepa- 
rații din Valea Jiului sarcina 
prevalentă o reprezintă organi
zarea rațională a reviziilor și 
reparațiilor. în scopul evitării 
uzurii premature a utilajelor 
și instalațiilor în fluxurile teh
nologice.

Pentru traducerea în viață a 
măsurilor preconizate, de redu
cere a consumurilor specifice, 
se impune ca — parale! cu 
aplicarea lor de către condu
cerile tehnico-administrative 
— organele și organizațiile de 
partid să desfășoare o vie acti
vitate politică la care să fie 
antrenați toți comuniștii. în
treaga masă de salariați, pentru 
valorificarea rezervelor mari 
existente în unitățile noastre. 
Acest lucru este cu atît mai 
necesar, cu cit buna gospodărire 
a bazei materiale, înlăturarea 
risipei, depinde într-o măsură 
însemnată de conștiința fiecărui 
salariat și. în acest sens, se im
pune o creștere a exigenței la 
toate nivelele.

Tng. Cornel RL’RLEC
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Colectivul preparației Co- 
rocști depune un efort susți
nut pentru atingerea capacită
ții proiectate a instalațiilor de 
preparare, în vederea asigură
rii in bune condițiuni a re- 
ccpționării și prelucrării pro
ducției extrase la exploatările 
miniere Aninoasa, Vulcan și 
Paroșeni. In acest scop, la in
stalațiile dc recepție, clasare 
și însilozare a cărbunelui brut 
s-au luat importante măsuri 
care au asigurat un grad de 
siguranță mărită, intre care 
putem aminti :

1) înlocuirea — acolo unde 
a fost cazul — a ciururilor 
cu bare rotative, in vederea 
măririi suprafețelor dc clasa
re și reducerii dimensiunilor 
de clasare de la 150 mm la 
180 mm.

2) Asigurarea utilajelor dc 
rezervă și a pieselor nece
sare.

3) Numirea unor cadre teh
nice corespunzătoare în punc- 
tele-cheie ale fluxului tehno
logic.

Dacă la secția separație re
zultatele obținute pină in pre
zent pot asigura capacitatea 
proiectată, nu același lucru sc 
constată la secțiile spălare și 
încărcare.

După cum se știe, prepara- 
ția Corooști a fost proiectată 
pentru spălarea tuturor clase
lor de cărbune la 9 la sută 
cenușă, urmărind realizarea 
unei extracții cit mai ridicate 
de cărbune special, destinat 
cocsificării într-o treaptă și 
jumătate. Intrucit cocsul ob
ținut prin această metodă nu 
a dat rezultate satisfăcătoare 
la furnalele înalte, s-a renun
țat la spălarea cărbunelui la
9 la sută cenușă Ia clasa -b
10 mm, care se prepară în 
prezent în scopuri energetice. 
Această schimbare în valori
ficarea cărbunelui a dus la 
următoarele neajunsuri:

— Sortul energetic se obți
ne la încărcare prin ameste
cul dintre cărbune spălat spe
cial și mixte, procedeu cu 
grad de precizie redus și care 
conduce la variații mari în ca-

Ing. GHEORGHE MIRK A 
directorul Preparațici Coroeșli

litatea cărbunelui comerciali
zat.

— Utilajul principal — se
paratorul Hl ebaun-Svejda — 
realizează o separare dinami
că, neselectivă intre mixte și 
șist, intrucit separarea in cu- 
vă se face la densitatea de 
1,4 kg/dec-imetru cub. Aceas
tă densitate este impusă la 
folosirea baritei ca material 
de îngreunare. deoarece la 
data proiectării instalației nu 
exista magnetită disponibilă 
în țară.

— Capacitatea de însilozare 
pe sorturi este insuficientă 
și conduce la dese opriri alo 
spălătoriei.

Pentru obținerea unui căr
bune cu 18 la sută cenușă, 
destinat fabricării brichetelor, 
se impun o serie de modifi
cări în fluxul tehnologic. Iată 
de cc U.P<C.M.H. a elaborat 
un STE și un proiect de exe
cuție — în curs de «avizare. 
— care cuprinde mai multe 
variante dc flux.

Trebuie să arătăm că insta
lațiile asigură re<alizarea ca
pacității orare dc 250 tone/h. 
dar nu se realizează numă
rul dorit dc orc de funcțio
nare (conform proiectului, fie
care linie tehnologică trebuie 
să realizeze, pe zi. 14 ore de 
funcționaro).

Făcînd o comparație cu anul 
1967 — cînd s-au obținut 17 
ore de funcționare pe zi — 
considerînd ambele linii teh
nologice —. în 1963 și în pri
mele două luni din anul - cu
rent, s-a semnalat, totuși, o 
creștere cc depășește 4 ore. 
Dintre cauzele care au deter
minat neatingerea numărului 
necesar de ore de funcționa
re semnalăm :

# carențe în experiența u- 
nor cadre tinere care nu au 
reușit să-și însușească sufi
cient noua tehnologie:

O volumul mare al lucră
rilor do întreținere., datora!

zat cca. 40 la sută din totalul 
opririlor):

# calitatea necorespunză
toare, pe alocuri, a reviziilor 
și reparațiilor;
• neprimirea la timp a pie

selor de schimb de la U.U.M. 
Petroșani.

Pentru remedierea deficien
țelor. s-au format colective de 
cadre tehnico-inginerești care 
au analizat cauzele ce au-dus 
la nerea tiz ar ea indicatorilor 
de plan, stabilind o seric de 
măsuri ca :

+ Asigurare.! neccsorului 
cu maiștri experimentați și cu 
muncitori de înaltă calificare, 
aduși de la preparațiile Pe
trila .și Lupeni;

♦ Instruirea muncitorilor 
pe specificul locului dc mun
că și plasarea celor mai bine 
pregătiți la utilajele cu rol e- 
scnțial in cadrul fluxului:

> Repartizarea judicioasă a 
echipelor pe grupe de utilaje;

+ înlocuirea unor utilaje sen
sibile cu altele mai robuste, 
care nu necesită un volum 
marc de manoperă la între
ținere și consum ridicat de 
piese dc schimb;

0 Trecerea la încărcarea 
produselor finite pe două li
nii de încărcare.

Aceste urgențe au fost fi
xate in baza unei analize pe 
obiective concrete și a unor 
propuneri formulate de ingi
nerii, maiștrii și muncitorii 
din secții. De la început s-a 
căutat să se realizeze condi
ții adecvate stimulării gîndi- 
rii colective, care au impus 
un climat propice schimbului 
deschis de opinii, urmărindu- 
se ca fiecare salariat al uzi
nei să contribuie la găsirea 
de soluții optime pentru îm
bunătățirea procesului tehno
logic de preparare.

Colectivul nostru va dezvol
ta cu consecvență inițiativa, 
spiritul de răspundere al fie
cărui muncitor, maistru și in- _ 
giner pentru îmbunătățirea 
continuă a activității de pro
ducție și. atingerea. în timpul 
cel mai scurt, a parametrilor 
proiectați.

■

Și la mina Vulcan:

Securitatea muncii subte
rane să fie respectată!

Pentru un înalt indice 
de utilizare a metalului

Unitățile Centralei cărbunelui 
Petroșani sint, după cum se 
știe, mari consumatori de me
tal. In acest an consumul de 
metal planificat se ridică la

9,927 tone pe un milion lei 
producție globală, față dc 6,855 
tone cit s-a realizat in 1908. 
Creșterea care se observă este 
cauzată, in bună parte, de ex

PRECIZARE
Deunăzi, ne-a parvenit 1? 

redacție o scurtă scrisoare 
cu următorul conținut : „Tr 
nr. 6 051 din 10 aprilie al 
ziarului „Steagul roșu" s-a 
publicat informația D'n 
nou tip de releu tranzisto
rizat antigrizutos". Intr-ade
văr reloul — este vorba de 
tipul R.S.N.-2 -» s-a experi
mentat la mina Lonea cu 
rezultate bune, orezontînd 
îmbunătățiri fată de lipul 
anterior (R.S.N.-D. dar con
strucția în sine nu asigură 
caracterul antigrizutos. cum 
se afirmă în materialul în 
cauză. Tnsâsi litera din 
denumire arată caracterul 
„normal" al construcției.

Am făcut această remarcă v 
în scopul elucidării dome
niului de utilizare".

Cu toate măsurile severe luate in ultima 
vreme de către conducerea tehnică a minei 
Vulcan și conducerile zonelor privind respecta
rea cu strictețe a normelor de tehnică a se
curității muncii subterane, încă se mai semna
lează, pe alocuri, cazuri de încălcări ale nor
melor elementare de protecție.

Iată ce ne-a relatat, în acest sens, tovarășul 
Iosif Farcaș, inspector la Inspectoratul de pro
tecție a muncii Petroșani :

«La abatajele frontale din stratul 3 al fostu
lui sector V, datorită executării unei armături 
neconforme cu monografia s-au produs unele 
surpări, pierzindu-se in aiest mod însemnate 
cantități de cărbune. Neritmicitatea în aprovi
zionarea cu piese dc schimb și insuficiența 
acestora, la care se adaugă ncrespectarea unei 
revizuiri periodice, fac ca echipamentul de sus
ținere modern existent (stîlpii hidraulici) sâ nu 
fie întreținut corespunzător, ceea ce a contri
buit nemijlocit la producerea unor accidente. 
Carența persistă încă din anul 1968 și, pînă în 
prezent, nu sint prea multe semne de reme
diere... .In zona abatajului cameră 4 vest, din cauza 
că la ultima felie au rămas goluri neinchisc. 
s-a produs o surpare la culcuș, în timp ce se 
efectuau lucrările de pușcare in suitorul de 
atac.

Multe greutăți pricinuieștc introducerea va- 
gonetelor defecte în mină, producind întîrzicri, 
avarii în circuitul de transport.

In prima parte a lunii în curs s-au constat, t 
deficiențe și în aprovizionarea locurilor de 
muncă de la pregătiri. De exemplu, la prea- 
batajuT 3—4 din culcușul stratului 3, s-n pușcat 
in front, cu toate că nu era materialul dc sus
ținere (bandaje, armături TH) asigurat.

Situația de genul celei survenite la un mo
ment dat — cinci cimpuri nebandajate și pre
zența golurilor neumplute la tavan — nu tre
buie sâ se mai repete sub nici un motiv.»

No simțim obligați sâ atragem atenția asu
pra necesității creării unei puternice opinii de 
masă împotriva tuturor celor certați cu disci
plina securității muncii: a statornicirii la abso
lut toate locurile de muncă a unei atmosfere 
de responsabilitate deplină, de luptă continuă 
în vederea prevenirii avariilor și accidentărilor.

Asistența tehnică a fronturilor de lucru tre
buie sa sc manifeste matur, exigent ș: pe a- 
ceastă linie, să urmărească și să combată e- 
fîcace oricare tendință de ignorare a aplicării 
normelor și prevederilor N.T.S.

T. M.

Însemnări pe marginea unui simpozion internațional
Erupțiile de gaze și rocă — un pericol căruia trebuie
să i se răspundă prompt și eficace

In cadrul simpozionului pe 
tema erupțiilor de gaze și rocă 
(atari manifestări se succed cu 
regularitate la un interval de 
4-5 ani),organizat de Comi
te! ' cărbunelui al Comisiei e- 
conomicc pentru Europa a 
O.N.l . in R. P. Ungară, la 
Hnrkâny. in perioada 23 — 30 
martie 1969. si la care au par
ticipat 15 țări, printre care ți 
România, delegația Ministerului 
Minelor — alcătuită din repre
zentanți ai S.C.S.M. si Centra
lei cărbunelui - a prezentai 
lucrarea .Stadiul aciuai a! cer
cetărilor privind degajările in
stantanee de gaze și praf de căr
bune la minele din R.S. Româ
nia și perspectiva evoluției lor". 
Prelegerea a evidential nivelul 
atins de cercetările noastre in 
domeniul prognozei, măsurile 
specifice de prevenire și com
batere a unor fenomene ce au 
loc la noi in tară, eficiența lor 
atît din punct de vedere al se-

.ritiții in aplicare cit și sub 
ispcct tehnic și economic.

Cele 24 lucrări de specialitate 
susținute au cuprins o arie lar
gă de preocupări și căutări a- 
sidue care pot fi sistematizate 
In patru grupe dc probleme le
gate de :
• cauzele erupțiilor de ga

ze, incluzind fenomenele dina
mice care însoțesc aruncarea 
cărbunelui, stabilirea gradului 
de pericol al straielor cu erup
ții, prognoza regională, locală 
și continuă a riscului de erup
ție ;
• studierea metodelor active 

și pasive, cu indicarea prescrip
țiilor privind reducerea riscului 
de erupție, posibilitățile extin
derii experienței obținute și 
selectarea procedeelor de mă
surare cele mai eficace în mo
mentul de față;
• procedee speciale de alar

mare și salvare a muncitorilor, 
soluțiile propuse ;
• utilizarea curentului elec

tric in minele cu erupții.
Rapoartele In speță și dis

cuțiile purtate pc marginea 
acestora au reușit să promoveze 
o teorie îndrăzneață cu privire 
ia cauzalitatea erupțiilor, baza
tă pe acordarea unei priorități 
cunoașterii influenței gazului 
liber și a /actorilor regionali și 
locali (caracteristicile geologi- 
co-miniere. indicii de erupție 
etc.).

Dintre metodele active și pa
sive de combatere au fost men
ționate : oprirea temporară a 
frontului de lucru sau limitarea 
vitezei de avansare, exploata
rea straielor însoțitoare, utiliza
rea sondelor de detentă, pușca- 
rea de zguduire, spălarea hidra
ulica și altele.

In ceea ce privește mijloa
cele de alarmare și salvare a 
muncitorilor aflati In zona cu 
pericol de erupții, au ieșit in 
evidență Însușirile deosebite ale 
grizumelrelor cu semnalizare a- 
custică și optică prevăzute cu 
dispozitive de Întrerupere a cu
rentului electric la depășirea 
conținutului de metan dinainte

stabilit și rezultatele bune obți
nute In protecția personalului 
cu ajutorul aparatelor de res
pirație cu oxigen, avind durata 
de funcționare dc la 10 minute 
la o oră.

S-au mai făcut recomandări 
utile referitoare la exploatarea 
rețelelor electrice, In special 
a modului de a folosi cit mai 
corespunzător cablurile ecra
nate, lămpile de iluminat lix 
In construcție aotideflagrantă, 
dispozitivele de semnalizare în 
construcție cu siguranță intrin
secă și contactele care să nu 
producă seîntei incandescente.

Demne de menționat sini une
le aspecte relatate cu acest 
prilej care interesează în mod 
deosebit specialiștii din Valea 
Jiului și Anina, ți anume cele 
privind categorisirea straielor 
de cărbune (periculoase si pre
dispuse la erupții de gaze și 
rocă). In Franța, un strat <-te 
considerat periculos la erupții 
numai după producerea unei

prime erupții, restul de straie 
fiind considerate nepericuloase. 
Predispoziția la erupții se eva
luează in funcție de rezultatele 
indicilor de prognoză ce sint 
măsurati permanent, comparativ 
cu valorile stabilite in zona pe
riculoasă. DifeTentierea intre 
erupție și scurgerea de cărbu
ne se face In principal după ca
racteristicile talazului materia
lului aruncat în lucrarea minie
ră.La scurgerea de cărbune, ta- 
luzul începe de la marginea go
lului creat în tavan. Măsuri de 
prevenire și combatere se apli
că numai in stratele In care au 
avut Ioc erupții, in celelalte 
strate dc cărbune, regimul de 
lucru fiind normal.

în U.R.S.S., strat periculos 
e acela in care nu avut loc e- 
rupții în timp ce in zonele ve
cine, delimitate de acc’dento tec
tonice, la același orizont, for
mația este considerată predis
pusă la aceste fenomene.

Și Ia minele noastre se pot 
Inti'ni conjuncturi apropiate cu 
cele luate în discuție în aces
te cazuri, prin urmare conclu
ziile reliefate, Ideile desprinse 
pot fi valorificate de către spe
cialiștii noștri. învățămintele ba

se au menirea să verifice și să 
completeze metodologia dc cer
cetare folosită în prezent în 
minele din Valea Jiului și Ani
na și să mijlocească obținerea 
unor informații! prețioase lega
te de cauzalitatea erupțiilor, 
metodele de prognoză, preve
nire și combatere, posibile de 
aplicat.

Particlpanții Ia simpozion au 
putut urmări Ia mina Szabolcs, 
din bazinul Pecs metoda de pre
venire a erupțiilor prin spălare 
hidraulică, frecvent aplicate în 
Ungaria, Bulgaria și U.R.S.S.

Eficienta practică a participă
rii la simpozion va consta in 
aceea că parametri de erupție 
urmăriți actualmente la minele 
din Valea Jiului și Anina (vi
teza de cedare, indicele de de- 
sorbtie, fragilitatea, presiunea 
gazelor), vor li completați cu 
indicele de agitație seismică, cu 
prolilul presiunilor de gaz in 
jurul lucrărilor miniere, lisura- 
ția și conținutul desortabil de 
metan, mărind in acest ici șan
sele unor soluționări pe măsura 
Importanței problemei ca atare.

Inq. Dumitru lonescu 
șef secție cercetare S.CS.M.

Petroșani

NOUTĂȚI TEHNICE
Cel mai adine puț al emisferei vestice

Spre sfîrșitul acestei primăveri este prevăzut ca noul puț 
care se sapă la mina de minereu de nichel Creighton din 
Canada să atingă adinciniea — record pentru emisfera 
vestică, de 2180 metri.

O construcție de oțel cu patru etaje, de 15 metri lungime, 
agățată in șase funii, formează prin podurile sale platforma 
de lucru pentru diferitele operațiuni. Cofrajul mobil din 
componența acestei construcții, are 4,5 ni lungime. De pe 
podul inferior al construcției se manevrează atît greiferul 
cit și instalația de perforare a găurilor de mină.

Consumul mondial de energie și cărbunele

In ultimii 10 ani, donsumul mondial de energie aproape 
s-a dublat, apropiindu-se (in 1967) de 6 miliarde tone de 
cărbune echivalent. Forurile competente arată că previzi- 
unile pentru cererile de energie sint pentru anul 1980 de 
10—12 miliarde de tone cărbune echivalent, iar pentru anul 
2 000, de 20 miliarde tone cărbune echivalent.

La ultima conferință mondială pentru ciu-rgie (l‘.:6S) s-a 
arătat că rezervele mondiale de huilă se ridică la 6 700 
miliarde tone, iar cele de cărbune brun și lignit la 2 100 
miliarde tone. Din rezervele sigure de huilă. 32 Ia sută se 
află in I .R.S.S., 28 Ia sută in restul Europei și 25 la sută 
in America de Nord. Rezervele de lignit cele mai mari 
se găsesc in V.RJS.S. (39 la sută), in rcvlul Europei la 
sută) și în Australia (L8 Ia sută).

Ponderea procentuală a cărbunelui în producția mondială 
a energiei primare este în scădere de la 55 la sută în 1955 
la peste 40 la sulă in prezent. Cu toate acestea, producția 
de cărbune a crescut in această perioadă de 1a 1,8 miliarde 
tone, la peste 2,5 miliarde tone, ceea ce echivalează cu 
un spor de 38 la sută.
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NOUL MERS AL TRENURILOR SPORT
Ministerul ('Ailor J erate a aprobat noul mers al trv 

nurilor de persoane.
Din dorința de a informa la timp cititorii noștri des

pre ceea ce aduce nou, pentru cetățenii Văii .liului. schim
barea mersului trenurilor (care intră in x ignare la dala 
de 1 iunie și xa as ea o x fiabilitate de un an do zile), am 
solicitat conducerii Statici C.T.R Tetroșani cites a «late 
prixind orarul sosirilor sl plecărilor trenurilor din stafia 
Petroșani.

■\m fost informați, astfel, că noul mers al trenurilor 
conține îmbunătățiri substanțiale față de actualul. Cum 
insă stația nu este încă în posesia mersului general ni 
s-au comunicat numai unele amănunte prealabile de inte
res local cum sînt :

SOSIRI IX STAȚIA PETROȘANI. DE LA:

• LI PENI — ora 2.58. 7.37. 8,55, 14.02. 16.49,
20.41, 23,25.

• SIMERIA — ora: 0.03 (tren accelerat Deva — Bu
curești). 1.19, 6.28. 9.00 (tren personal Simeria — București). 
12.14. 16.53 (tren personal Hunedoara — Craioxa). 19,29.

• CR MOV A — ora : 6.02. 6.32 (tren accelerai Bucu
rești — Dexa), 731 (tren personal Craiova — Hunedoara). 
14.43. 19.15 (tron personal București — Simeria), 22,39.

plecări DIN STAȚIA PETROȘANI, SPRE :
• LVPEXT — ora : 0,29. 5.25, 7,05, 12,20» 15,05,

18.44. 20.48.
• SIMERIA — ora : 3,13, 6.36 (tren accelerat

rești — Dexa), 7,59 (tren personal Craiova — Hunedoara),
11.13. 15,33. 19,30 (tren personal București — Simeria). 21.10.

• CRAIOVA — ora: 0.08 (tren accelerat Dexa — Bu
curești), 6,03, 9,12 (tron personal Simeria — București),
14.14, 17,05 (tren personal Hunedoara — Craiova). 20,10.

Noul mers prevede ca trenurile ce circulă intre Sime
ria — Petroșani să staționeze în Călan numai timpul ne
cesar pentru coborirca și urcarea călătorilor.

Pentru oamenii muncii din Valea Jiului care pleacă 
in stațiuni do odihnă sau tratament, noul mers oferă le
gături potrivite in stațiunile Craiova și Simeria cu tronuri 
de lung parcurs și marc xiteză.

In scopul de a asigifra condiții corespunzătoare de că
lătorie muncitorilor navetiști, domiciliati in comunele de 
pe raza stațiilor Subcctato — Bănită, angajați ai unități
lor economice din municipiul Petroșani garniturile trenurilor 
nr. 2 112 (sosirea la Petroșani ora 6,28) și nr. 2 355 (plecarea 
din Pclrosani ora 15.33) vor fi compuse din cile 14 vagoane, 
cu oprire in toate puhctele cu mare afluență do călători.

Veți! 
de ultimă

ora

STRĂDANII SUSȚINUTE PENTRU VALORIFI
CAREA SUPERIOARĂ A MASEI LEMNOASE

Pregătirea 
concursului 

de admitere
MI;mU.ll!W.Wl
sectoare au întreprins măsuri 
pentru urmărirea concretă a 
icalizărilor la diferiți indicatori.

Pentru popularizarea angaja
mentelor cit și a realizărilor 
obținute au fost expuse la gu
rile de exploatare panouri cu 
angajamentele propuse, iar prin 
praticele de producție sînt popu
larizate realizările formațiilor 
de lucru. Organizațiile de partid 
au întreprins măsuri în scopul 
asigurării și valorificării con
dițiilor pentru realizarea sarci
nilor. S-a urmărit printre altele, 
punerea în funcțiune a tuturor 
utilajelor inactive, mai ales a 
tractoarelor, fierăstraielor me
canice etc. In acest scop, or
ganizația de partid de la sec
torul 1 Lonea, a trasat sarcini 
concrete comuniștilor pentru in
tensificarea ritmului de repara
ții și redarea cît mai grabnică 
a utilajelor producției.

Organizația de bază de la 
I.M.T.F. a analizat o altă latură 
toarte importantă pentru asigu

rarea îndeplinirii ritmice a pla
nului — realizarea numărului 
de curse pe zi de către condu
cătorii auto în vederea crește
rii coeficientului de utilizare a 
parcului auto. Rezultatul a fosl 
că deservirea exploatărilor de 
către autobaza I.M.T.F. s-a îm
bunătățit substantial.

Pentru menținerea unui cli
mat de muncă, de puternică e- 
mulație în rîndul forestierilor, 
organizațiile de partid au rep. 
tizat toți membrii lor pe puncte 
de lucru, spre a desfășura o sus
ținută muncă politico-educativă 
In scopul întăririi disciplinei, 
folosirii timpului de lucru, a tu
turor rezervelor de care dispun 
sectoarele forestiere. Activitatea 
membrilor de partid este urmă
rită îndeaproape de birourile 
organizațiilor de bază, eforturile 
fiind îndreptate mai ales spre 
realizarea sortimentelor la care 
în primul trimestru întreprinde
rea a avut rămîneri în urmă — 
ca lemnul de mină si lemnul de 
foc — spre realizarea tuturor

indicatorilor do plan $1 valori
ficarea superioară a masei Jem- 
noase.

Dispunem de toate condițiile 
materiale și organizatorice, ne-a 
asigurat ing. Ștefan Nicolae, 
secretarul comitetului de partid 
pe întreprindere, ca în lunile ce 
urmează să realizăm integral și 
la toate sortimentele sarcinile 
ce ne stau în față.

Intr-adevăr, in noul trimestru 
condițiile de care dispune între
prinderea sînt mult mai favo
rabile celor din trimestrul I. 
Condițiile în sine nu sînt însă 
totul. Ceea cc se cere de acum 
atît comitetului do partid cit și 
conducerii întreprinderii : să fio 
mobilizate toate forțele colecti
vului pentru valorificarea aces
tor condiții în scopul realizării 
integrale și la toate sortimen
tele (nu ca în trimestrul I!) a 
sarcinilor și a angajamentelor 
de întrecere. Or, aceasta presu
pune măsuri tehnico-organizato- 
rice eficiente, control și sprijin 
continuu sectoarelor, și mai ales 
o muncă politică susținută pen
tru stimularea Întrecerii.

URMARE DIN PAG. 1

Utilaje noi, de mare ran
dament, pentru construcții

Se lărgește continuu gama 
utilajelor pentru construcții, ca 
urmare a necesităților șantie
relor și altor sectoare econo
mice. Uzina mecanică din Iași 
— .Nicolina* a livrat primele 
centrale automate de beton cu 
c capacitate de 60 000 mc a- 
nual, cele mai mari instalații 
de acest fel fabricate pînă a- 
cum în țară. Cu ajutorul lor 
■e nrepară betoane de diferite 
r lități, pe baza unor progra
mări dinainte stabilite. Aceeași 
întreprindere a realizat un 
•creper tractat, cu o capacitate 
de 8 mc, destinat lucrărilor de 
săpare, încărcare, transport, 
descărcare și nivelare a pămfn- 
tului.

Un alt utilaj nou, montat pe 
tractoarele cu șenile S-l 300 
esle lansatorul de cablu, pen
tru derularea cablurilor elec
trice și de comunicații, con
ductelor de material plastic, 
țevilor de cupru sau aluminiu. 
Folosirea sa reduce cu circa 75 
la sută manopera necesară e- 
fectuării operației de derulare 
a cablurilor. Acest utilaj este 
realizat de uzina .Progresul" 
din Brăila, care a fabricat re
cent și un echipament de să
pat gropi și plantat stîlpi, ce 
poate fi utilizat și la fundațiile 
de clădiri, construcții de poduri 
etc., precum și o placă vibra

toare pentru compactarea pă- 
mfnturilor în construcția de 
drumuri.

Alte întreprinderi specializate 
In fabricația utilajelor pentru 
construcții. .Steaua Roșie" din 
Capitală și Uzina mecanică din 
Mirșa au realizat o mașină de 
finisat pardoseli din beton, cu 
care se mecanizează această o- 
perație în construcția de locu
ințe. O semiremorcă de 9 tone 
pentru ciment în vrac, prevă
zută cu instalații pneumatice 
de încărcare și descărcare au
tomată, completează ansamblul 
noilor utilaje românești pentru 
construcții.

(Agerpres)

frecvența foarte bună, urmări
tă de altfel îndeaproape de că
tre fiecare diriginte.
- Puteți să ne amintiți cî- 

teva teme de sinteză realizate 
pinâ acum ?

— La limba română au fost 
parcurse printre altele următoa
rele teme: „Lupta pentru liber
tate socială și independență na
țională, oglindită în poezia Iul 
Vasile Alecsandri și Mihai Emi- 
nescu", „Noua Românie pitoreas
că", „Critica societății burghe
ze in schițele lui Ion Luca Ca- 
ragialc", „Figuri de comuniști 
în lupta împotriva exploatării", 
„Școala și educația copiilor în 
familiile burgheze", „Viața fe
ricită a copiilor patriei în anii 
socialismului" etc. La gramatică 
s-a insistat asupra ortografiei,, 
a analizei pe text a propozi
țiilor și frazelor. S-a început; 
cu exerciții mai simple, trecîn- 
du-se treptat la frazele cu un 
mare număr de propoziții și cu 
multe dificultăți morfologice sau. 
sintactice. La matematică se in
sistă, de asemenea, asupra a- 
plicării practice a materiei în 
exerciții și probleme de diferite 
grade de dificultate. Profesorii 
au căutat sa rezolve în orele 
de meditații mai ales exercițiile 
incluse in culegerile de proble
me pentru admitere. Anumite 
capitole, mai dificile, au avut 
prevăzute un număr sporit de 
ore de meditație. De pilda, la 
algebră s-a insistat mai mult 
asupra ,,relațiilor metrice în 
triunghiul dreptunghic", la arit
metică asupra „proporțiilor", la 
algebră asupra „aducerii expre
siilor algebrice la forma cea 
mai simplă", a „înmulțirilor 
prescurtate" etc. Trebuie să a- 
mintesc ca sistemul meditațiilor 
este dublat de acela al consul
tațiilor individuale pentru elevii 
care doresc lămuriri suplimen
tare. De asemenea, profesorii 
au căutat să verifice la fiecare 
meditație cît mai multi elevi 
spre a sonda pregătirea lor rit
mică și a depista unele goluri 
neprevăzute.

FOTBAL
Azi, la Atena :

Grecia-România
Astăzi, pe stadionul Karais- 

kukis din Atona, echipele do 
fotbal alo României și Gre
ciei se intilncsc în primul 
lor meci pentru prelimina
riile campionatului mondial 
do fotbal (grupa T euro
peană). Partida suscită un 
interes deosebit printre a- 
maiorii de fotbal din cele 
două țări, avînd în vedere 
valoarea apropiată a celor 
două formații, cît și impor
tanța acestui joc.în disputa 
pentru calificarea în turneul 
final din Mexic.

Cele două echipe total i- 
zoază pînă în prezent cite 
două puncte din douăs me
ciuri (o victorie și o în- 
îringere).

Selecționata României va 
alinia în acest joc urmă
toarea formație probabilă : 
Răducanu, Sătmăreanu. Boc, 
Dan. Deleanu, Ghergheli, 
Dinu, Dembrovschi, lonescu, 
Duniitrache, Lucescu.

O
Meciul va fi transmis în 

întregime pe posturile noas
tre de radio cu începere 
de la ora 16,30.

O
Astăzi, în cadrul aceleiași 

grupe, la Lisabona se va 
disputa meciul dintre repre
zentativele Portugaliei și 
Elveției.

TENIS
Cuplul Ion Țiriac — 
Ulla Sandulf a cîști- 

gat turneul de la 
Catania

Proba de dublu mixt — 
ultima a turneului interna
țional de tenis de la Cata
nia a fost ciștigată de pe
rechea formată din românul 
Ion Țiriac și suedeza Ulla 
Sandulf. Tn finală, cuplul 
româno-suedez a dispus cu 
6—3, 3—6. 6—4 de cuplul 
australian Keldie — Starr.

BOX
Cu prilejul unei gale pu- 

gilistice desfășurate la O- 
saka. boxerul japonez Sho- 
zo Saijo, campion mondial 
la categoria pană (versiu
nea WBA), l-a învins la 
puncte în 10 reprize pe me
xicanul Pedro Rodriguez.

Scurtmetraje 
de pe tușă

Previziune
înaintea meciului de fotbal 

de duminică dintre Știința Pe
troșani și Minerul Baia de Arieș, 
Inq. Petre Tudor, fost porter la 
echipa studențească, afirma : 

•„Știința trebuie s,1-șl rotunjeas
că golaverajul. Cu adversarul 
de azi arc posibilitatea. Sper 
să-i dea vreo cinci goluri și să 
Jacă 27 de puncte. Adăugind și 
pe cele două puncte de duminica 
viitoare, de la Sibiu, înseamnă 
că va păstra șefia pînă la fi
nal".

Prima previziune a lui Tudor 
s-a adeverit. Să așteptăm op
timiști pe cea dc-a doua.

Baschetbaliștiî
- singuri

Din ce în ce, la meciurile de 
baschet ale Științei Petroșani 
asistă tot mai puțini spectatori 
și aceștia în mare majoritate 
studenți. Cauza avea să ne-o 
destăinui© unul dintre susțină
torii de pînă acum ai baschet- 
baliștilor: „Băieții sînt buni, 
cîștigă și fără galerie." Poate!, 
Dar dacă nu ai spectatori cum 
vor cîștiga... financiar ?

Prudență
Începînd cu returul campiona

tului diviziei B de handbal, a

fo«-t introdusă conducerea me
ciurilor de elitre doi arbitri. 
Măsură lăudabilă «are asigură 
un arbitraj mai competent, mai 
autoritar, eliminind bănuielile, 
suspiciunile, favoritismele.

Duminicii, arbitrul Iosif Lti- 
cliici din Timișoara ne spunea, 
în glumă, că sînt doi conducă
tori de joc pentru a intimida pu
blicul și jucătorii. Numai că 
departe de a intimida pe cineva, 
arbitrul timișorean a fost ne
voit să-și... caute fluierul prin 
tribflnă In urma primirii unui 
șut bombă în plină față de la 
un jucător localnic (neintențio
nat, firește). Pînă la sflrșitul 
meciului, Iosif Luchici n-a mai 
luat mina do pe fluier. Măsu
ra de prudență...

Achim jonglează
Meci de antrenament la Jiul. 

Pregătire individuală cu balonul. 
Intr-un colț de teren, Achim 
jonglează pur și simpu cu min
gea. O joacă pe vîrful picio
rului, pe călcîi, pe genunchi, pe 
umeri, pe cap, pe nas. Și „obiec
tul" îl ascultă docil cu toate 
pătrățelele sale. Apoi începe 
trasul pe poartă, dar mai ales- 
peste. Parcă-ar fi fost la meci 
băieții nu alta ! Achim se retra
ge în colțul lui de gazon și 
„discută" cum li place cu min
gea. Multă brinză bună în...

G. DINU
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11,00 Limba franceză lec

ția nr. 54 (reluare).
11.30 Limba engleză lecția 

nr. 53 (reluare).
12,00 Tv. pentru specialiștii 

din industrie. Utiliza
rea sitelor moleculare 
în procesele chimice 
(reluare).

12.30 închiderea emisiunii 
de dimineață.

17.30 Telex tv.
17.35 Tv. pentru specialiști. 

Consultații pentru me
dici. ParazMologie.

18.05 I imba germană. Lec
ția nr. 51.

1R.30 C’->n vv emisiune 
pentru tineret. .Ple
doarie pentru cultură".

19.00 Telejurnalul de ■-«•ară. 
Buletin meteorologic.

19.’’O O interpretă îndrăgită 
a cintecului munte
nesc : Irina Loghin.

19.15 Monografii contempo
rane. „Riurile se în
torc spre izvoare* de 
Iloria Vasiloni.

20.05 Desene animate.
20.15 Telcrtnempteca : ..Al 

41-lea" — o produc
ție a studiourilor so
vietice.

21.45 Dialog cu telespecta
torii.

22.00 ^xanprcmicră.
22.15 Itinerar european. Bar- 

hizon — E. Martin.
22.30 Telejurnalul do noapte.
22.45 închiderea emisiunii.

JOI 17 APRILIE

Pronosticul 
nostru

PENTRU CONCURSUL PRONOSPORT Nr. 16 
DIN 20 APRILIE 1969

1. U. T. Arad — Jiul
2. Politehnica Iași — Dinamo Bucuroșii
3. „U" Craiova — Vagonul
4. Petrolul — Progresul
5. Crișul — Dinamo Bacău
6. F. C. Argeș — „U" Cluj
7. Atalanta — Internazionale
8. Fiorentina — Torino
9. Juventus — Verona

10. Lanerossi — Palermo
11. Pisa — Cagliari
12. Sampdoria — Bologna

^^13. Varese Napoli

SPORT

A

1
X

1

1
2
1
1
1
2
1

PETROȘANI — 7 Noiem
brie: Rolls Royce-ul gal
ben; Republica: Hombre; 
PETRILA: Totul pentru 
rîs; LONEA — 7 Noiem
brie : Fiul companiei de 
partizani; Minerul: Becket, 
seria 1 și II: ANINOASA : 
Șapte oameni de aur; VUL
CAN : Expresul colonelului 
Van Ryan: PAROȘENI : 
Columna, seria I și II; LU- 
PENI — Cultural : Rio 
Bravo: URICANI : Winetou 
III.

JOI J7 APRILIE

Cocoșelul
neascultător

a plecat
în turneu

Timpul fiind frumos, .Cocoșelul neascultător" 
a „întins-o" în vilegiatură pe 21 de zile. A ple
cat pe itinerariul Caransebeș, Turnu Severin, 
Calafat, Craiova etc.

Copiii din localitățile pe unde va trece se 
vor bucura.

Cu el a plecat și un colectiv de actori ai 
Teatrului de stat „Valea Jiului". De ce ? Fi
indcă fără interpret! „Cocoșelul neascultător", 
neputînd apare pe scenă, ar sta cuminte în co
livie (citiți — culise).

A

TIMIȘOARA
B-dul Republicii nr. 25

Angajcazâ
pentru șantierele întreprinderii :
• INSTALATORI
• ELECTRICIENI
• DULGHERI

Se preferă formații (echipe) complete.
Se asigură ciștiguri bune, cazare în condi

ții confortabile, masă la cantină contra cost 
(3 mese pe zi - 10 lei).

Informații se pot lua de la sediul între
prinderii sau telefonic - 1 51 84, serviciul orga
nizarea muncii.

I
4

♦ 
I
i

iI

Acjiuni de înfrumusețare
întrecerea pentru cel mai 

frumos și mai bine gospo
dărit oraș din Valea Jiu
lui, a cuprins întregul Lu- 
peni. La acțiunile patrioti
ce participă mii de cetă
țeni. In febra acestor între
ceri se nasc noi inițiative.

Școala generală nr. 3, îm
preună cu 120 elevi și pio
nieri, au muncit la curăți
rea zonelor verzi din cartie
rul Braia. Locatarii blocu
lui nr. 84 au ieșit, de ase
menea, cu toții la muncă 
patriotică. Zonele verzi din

flori, arbori și arbușțj or
namentali. S-au evidențiat 
locatarii Gheorghe Trifoi. 
Estera Gall, Paulina De- 
mian, Elena Solomon, Ma
ria Ghenadie, Elena Sera- 
coveanu, Elisabcta Nyește

învățătoarele Lucreția Mi- jurul blocurilor au fost
trai, Elena Cernăianu și greblate, rondurile săpate, Dumitru CÎMPEANU
Friderica Schumacher de la urmînd să se sădească corespondent voluntar

I. R. E. H. - D E V A
SECȚIA DE DISTRIBUIRE A ENERGIEI ELECTRICE PETROȘANI, face 

cunoscut tuturor abonaților casnici că în conformitate cu noul regulament pentru 
furnizarea și utilizarea energiei electrice, au posibilitatea de a plăti energia electrică 
consumată, după următoarele sisteme, la alegere :

1. SISTEMUL „CITIRE, FACTURARE ȘI ÎNCASARE SIMULTANĂ", la do
miciliul consumatorului, la intervale de 90 de zile, cu ocazia prezentării încasatorului.

2. SISTEMUL CU „PLATĂ ANTICIPATĂ" în care pe baza unui consum
prezumat pe 180 zile fixat de comun acord,consumatorul plătește anticipat valoarea 
consumului stabilit pentru 180 zile. La 180 zile furnizorul citește contorul și face re
gularizarea plății. .

3. SISTEMUL CU „AUTOSERVIRE" în care factura se întocmește la 
casieria furnizorului, pe baza indexului contorului citit de consumator, la 30 zile sau 
la 90 zile.

Regularizarea consumului se face la 180 zile pe baza citirii contorului.
4. SISTEMUL PRIN „DECONT", în care plata se face la 30 sau 90 zile la 

casieria furnizorului pe baza unor consumuri prezumate făcute de comun acord și 
eu regularizarea plăților la 180 zile pe baza citirii contorului.

Achitarea consumului de energie în oricare din aceste sisteme se poate face 
în numerar, la casieria furnizorului sau la C.E.C. Plata la C.E.C. se poate face 
numai de către consumatorii care au con venit în acest scop atît cu furnizorul cît și 
cu C.E.C.-ul.

Nerespectarea termenelor stabilite pentru sistemul „auto
servire" sau „decont" atrage după sine trecerea automată Ia apli
care a sistemului de „citire, facturare și încasare simultană".

BAZA A VIII-A TIMIȘOARA 
Depozitul Competrol Petroșani 
Anunță pe consumatorii de gaz 

lichefiat (aragaz)
PRETURI DE VINZARE
Butelii aragaz livrate franco-domiciliu — 14,10 lei. 
Butelii livrate prin centrele volante — 14,10 lei.
Butelii tip „Turist" (0,150 kgr.) la centrele de distri

buire - 3,50 lei (se vor pune în vînzore începînd din luna 
mai).

Garnituri inelare din klingherit - 0,15 lei bucata. 
Chei Inelare - 2,20 lei buc.
Piulițe textolit pentru siguranță - 1,80 lei buc. 
Capace butelie 19 lei buc.
Schimbarea regulatorului defect cu regulator reparat- 

13,50 lei.
Controlul periodic al aparatelor de consum este obli

gatoriu și se face din oficiu de către mecanicii PECO 
în mod gratuit. Mecanicii sînt obligați să se legitimeze 
la prezentare.

Pentru siguranță în funcționarea aparatelor, consuma
torii pot solicita ori sprijini efectuarea controalelor pe
riodice.

RECOMANDĂRI
In vederea montării în condiții de siguranță a bute

liilor, este indicat ca consumatorii sâ folosească deser
virea franco-domiciliu.

Consumatorii ca re-și montează singuri buteliile vor fo
losi, pentru etanșară,garnituri inelare din klingherit 

FÂC1ND OBLIGATORIU CONTROLUL ETANȘEITĂȚII cu 
soluție de apă și săpun, NU CU CHIBRIT SAU FLACARA, 
se preintîmpină accidente deosebit de periculoase.

Procurarea buteliilor să se facă numai la centrele vo
lante sau franco-dimicUiu. NU TREBUIE APELAT LA IN
TERMEDIARI CARE POT SA PLASEZE BUTELII FALSE SAU 
DEGRADATE.

Schimbarea regulatoarelor defecte se poate face la 
depozitele pentru desfacerea produselor petrolifere în
tre orele 7-15.

Reclamațiile in legătură cu prețul încasat de distribui
tori cu privire la executarea montării buteliei și proba 
de etanșeitate, ori privind deservirea In general, se vor 
adresa depozitului care primește comenzile.

Nu trintiți și nu loviți butelia.
Transportul buteliei pline și goale este permis numai cu 

capacul de protecție și piulița de siguranță montate.
Nu lăsați focurile aprinse fără supraveghere.
Buteliile se folosesc numai în poziție verticală și cu re

gulatorul montat.
Verificați starea furtunului și, în caz că prezintă cră

pături, înlocuiți-l imediat.
Numai prin respectarea recomandărilor de mai sus 

evitați pericolul de accident.

PROGRAMUL I:

5,05—6,00 Program muzi
cal de dimineață; 6,05— 
9,30 Muzică și actualități;
9.30 Odă limbii române; 
10,00 Cintece pentru cei 
mici: 10.10 Curs de limba 
rusă: 10.30 De la fluier la 
marile ansambluri folclo
rice: 11.05 Ora specialistu
lui. Știința conducerii în
treprinderii: 11.25 Miniaturi 
de estradă: 11.45 Sfatul me
dicului. Duodenitele: 12,00 
Primăvara și muzica ușoa
ră: 12,20 Cronica teatrală 
de lYinu Săraru: 12,30 Tntîl- 
nire cu melodia populară și 
interpretul preferat: 13,10 
Avanpremieră cotidiană; 
13.21 Soliști și orchestre de 
muzică ușoară; 15.05 Muzi
că ușoară: 15,15 Bibliotecă 
de literatură română. „în
gerul a strigat" de Fănuș 
Neagu. Prezintă Al. Săndu- 
lescu: 16,00 Radiojurnal. 
Sport Buletin meteorologic;
16.30 Antena tineretului;
17.00 Selecțiuni din opereta 
„Voievodul țiganilor" de 
Joh.-nn Strauss: 17,30 Reci
tal Ion Biizea: 17.45 Revista 
economică: 18.05 Muzică
pon-xl ■ t°.3O Gazeta ra
dio; 19.00 O melodie pe a- 
dresa dumneavoastră: 19,20 
Sport: 19.50 Cintă Liana 
Ariene' •• 20.05 Cine știe 
ci<tigă: 20 30 Serenade: 21,05 
Oameni de seamă. Leonardo 
da Vinci. Evocare de Ovi- 
diu Drîmba: 21.25 Mîine. în 
emisiunile muzicale: 21,35 
Dn la muzica ușoară la jazz; 
22.00 Radiojurnal. Buletin 
meteorologic. Sport; 22.20 
Romanțe: *22.45 Voci, orches
tre. melodii: 0.05—5.00 Es
trada nocturnă.

PROGRAMUL 11 :

6.10 Călătorie muzicală;
7.10 Din melodiile fanfarei; 
7.37 Melodii interpretate la 
muzicuță: 7,45 Muzică popu
lară din Moldova: 8.10 Tot 
înainte: 9.10 Curs de limba 
rusă: 10,05 Din înregistră
rile flautistului Vasile Jîa- 
nu; 10.30 Tineri interpreți 
de muzică ușoară: 10.55 Ma
tineu de operă „Căsătoria 
secretă" de Cimarosa: 13,15 
Muzică instrumentală și vo
cală do George Stephănescu; 
13,50 Duete din operete;
14.10 Prelucrări do folclor; 
14.20 Moment .științific; 
15,00 Oratoriul „Miorița" de 
Anatol Vieru; 16.25 Concert 
de cameră — Franz Schu
bert; 17,00 Radiojurnal: 
Sport. Buletin meteorologic:
17.10 Muzică ușoară: 19.30 
Curs de limba rusă: 19 "0 
Noapte bună, copii: 22.30- 
Cronica teatrală: 22,40 So
liști ai teatrelor muzicalo 
din țeră: 23,07 Mari violo
niști : Isaac Stern.

BULETINE DE ȘTIRI: 
Programul I : 5.00: 5.30:
«.00 : 6.30 : 9,00: ii.oo: i3,oo: 
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.
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Convorbire 
ii delegației 

P. C. R. 
la Essen

ESSEN 15. — Trimisul spe
cial Agerpres. Petre Stănccscu 
transmite : Tovarășul Mihai 
Dalca, secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, care 
unde a luat 
Congresului

rman, 
Herbert Mies, lc 

[’dintelui Partidul:

se află la Essen.

Partidului Comu- 
s-a intilnțt cu to-

'ocțiitor 
lui Co-

Manfrod

convorbirii, care 
l intr-o atmosfo- 
tovârâșeascâ. s-â 
chimb de infor- 
activitatea color 

Au fost abordate 
alo relațiilor 
ituației inter- 
onvorbire a 

ca. Con- 
>asadorul 
România

nițelului D!rcctur 
al Partidului Comunist German 
a oferit o masă in cinstea re
prezentanților partidelor comu
niste și muncitorești prezenți 
la lucrările congresului. Din 
partea Partidului Comunist Ro
mân au luat parte tovarășii 
Mihai Dalea și Constantin Oan- 
cea.

Masa s-a desfășurat într-o 
atmosferă calda tovărășească

Expozifie de grafică
romaneasca la Varșovia

VARȘOVIA 15. — Cores- 
pondentul Agerpres. I. Du- 
mitrașcu, transmite: In ca
drul manifestărilor prilejui
te de aniversarea a 25 de 
ani de la eliberarea Româ
niei. marți s-a deschis la 
Varșovia o expoziție de gra
fică contemporană româ
nească.

Cua intui do deschidere a 
fost rostit <le ambasadorul 
României în R. P. Polonă. 
Tiberiu Petrescu.

La vernisaj au participat 
B. Wilimowska, vicepreședin
tă a Uniunii artiștilor plas
tici polonezi, J. Zachwato- 
wiez, președintele Asociației 
prietenilor artelor frumoase, 
reprezentanți ai 
popular al orașului Varșo
via. artiști plastici, graficieni, 
ziariști. Au fost prezenți am
basadori. membri ai corpului 
diplomatic, membri ai amba
sadei române la Varșovia.

sfatului

Dezbaterile din cadrul Comisiei 
Economice a O.N.U. pentru Europa

S Intervenția delegatului României
GENEVA 15. — Corespon

dentul Agerpres, H. Liman, 
transmite : In dezbaterea ac
tivității Comitetului pentru dez
voltarea comerțului din cadrul 
Comisiei Economice O.N.U. pen
tru Europa, delegatul român, 
Constantin Georgescu a relevat 
influența defavorabilă pe care 
o exercită restricțiile cantitati
ve discriminatorii aplicate dc li
nele țări cu economic pe piață, 
măsurile protectioniste adopta
te de țările Pielii comune față dc, 
comerțul cu terțe țări, în spe
cial în domeniul produselor a- 
gricolc și alimentare ca și alte 
obstacole tarifare și netarifare. 
El a subliniat că o premisă ne
cesară a dezvoltării normale a 
schimburilor comerciale o con<

Lucrările Comitetului celor
state centru dezarmare

GENEVA 15 - Coresponden
tul Agerpres, H. Liman, trans
mite : Marți dimineața, în șe
dința Comitetului celor 18 state 
pentru dezarmare, șeful delega
ției R.A.U., ambasadorul Hus
sein Khallaf, a atras atenția a- 
supra primejdiei pe care o re
prezintă intensificarea cursei 
înarmărilor nucleare. El a In
sistat asupra necesității ca toate 
statele să semneze Tratatul de 
neproliferare a armelor nuclea
re, subliniind, de asemenea, im
portanța unor tratative bilate
rale sovieto-americane cu pri
vire la limitarea folosirii arme
lor strategice.

ca ur-Vorbitorul a apreciat 
gentă frînarea producției de ar
me nucleare, amintind că dezar
marea nucleară a fost conside
rată de comitet ca fiind o pro
blemă prioritară. După părerea 
sa, un complex de măsuri cu- 
prinzînd acorduri cu privire la 
interzicerea experiențelor nu
cleare subterane, demilitariza
rea fundului mărilor și oceane
lor și interzicerea armelor nu- 
cWe, chimice și bacteriologice, 
împreună cu desfășurarea trata
tivelor bilaterale asupra reduce
rii numărului de arme strategi
ce ar putea face din 1969 anul 
cel mai fructuos din istoria ne
gocierilor de dezarmare.

tiluic echilibrarea volumului de 
schimburi reciproce. In acest 
sens, Comitetul trebuie să-și in
tensifice eforturile 
elaborării unor 
pentru eliminarea 
existente în calea _____ __
iar secretarul executiv să ela
boreze un document cuprinzînd 
un inventar al acestor obstaco
le, pe care să-l supună viitoa
rei sesiuni a Comitetului din 
■octombrie a.c. Reuniuni speciale 
sau seminarii organizate dc se
cretarul executiv ar putea trata 
probleme importante ca extin
derea și diversificarea comerțu
lui cu produse manufacturate 
între țările europene cu siste
me social-economice diferite, u- 
tilizarea și perfecționarea acor
durilor și contractelor pe termen 
lung, promovarea exporturilor 
și marketingul în comerțul in- 
lereuropean, aplicarea metodelor 
moderne de contabilitate și cal
cul pentru stabilirea statistici
lor de comerț exterior etc. De
legatul român 
se dezvolte 
U.N.C.T.A.D., 
mată să aducă
tie importantă la soluțio
narea marilor probleme ale co
merțului și dezvoltării econo
mice internaționale. De aseme
nea, Comisia economică a 
O.N.U. pentru Europa ar tre
bui să ia în considerare reco
mandările celei de-a doua se
siuni a U.N.C.T.A.D. de la New 
Delhi.

în vederea 
recomandări 
obstacolelor 
comerțului,

a sugerat să 
cooperarea cu 
instituție che- 

o contribu
ia

U.R.S.S. : Una din ha
lele Uzinei de turbine 
„Lenin" din Harkov.Exohziile nucleare

subterane pot
reclansa

cutremure cu efect
distrugător

• Avertismentele preșe
dintelui Universității 
Stanford

NEW YORK 15 (Agerpres). 
— Kenneth Pitzer, fost direc
tor al departamentului de cer
cetări .al Comisiei pentru ener
gia atomică a S.U.A., a averti
zat ă exploziile nucleare sub
terane proiectate in Nevada și 
Alaska pot declanșa cutremure 
cu efect distrugător. Pitzer, in 
prez- nt președinte al Univer- 

Stanford, a menționat că 
litâțile Comisiei pentru e- 
i atomică sînt informate 
■ricolul unor mișcări seis-

sității 
of ici.-ii 
nergia 
de no 
mice

lisia pentru energia ato- 
a S.U.A. a arătat că — 
explozia nucleară subte- 
de o megatonă din de-

mică 
după 
rană 
cembric anul trecut ce a de
clanșat mișcări seismice — se 
proiectează explozii de două 
megaton o. Focoasele nucleare 
de acest calibru vor fi folosite 
la crearea sistemului de ra- 
chete-anlirachc-te „Safeguard".

A TREIA REUNIUNE A RE
PREZENTANȚILOR CELOR 

PATRU LA O.N.l .

1 15 (Agerpres).'.-r 
indian a aprobat

Apropiat
NEW YORK 15 (Agerpres). - 

Luni seara, la New York a avut 
ioc cea de-a treia reuniune a 
reprezentanților la O.N.U. ai 
Marii Britanii, Franței, S.U.A. și 
U.R.S.S. consacrata examinării 
situației din Orientul Apropiat. 
Reuniunea de peste trei ore,, 
desfășurată la sediul reprezen
tantului britanic la Națiunile U- 
nite, s-a încheiat la 23,45 G.M.T.

In urma întîlnirii nu s-a dat 
publicității nici un comunicat, 
anunțîndu-se doar că o nouă 
reuniune a fost convocată pen
tru’ 17 aprilie.

Crearea unui stat 
autonom în India

NEW DELHI 
Parlamentul i 
marii un proiect de lege al gu
vernului pentru crearea unui 
stat autonom în regiunea mun
toasă din nord-estul provinciei 
Assam. Se prevede totodată, că 
organele de conducere din noul 
stat autonom vor avea atribuții 
numai pe plan local. Această 
propunere a mai fost prezenta
tă parlamentului do ministrul 
de interne Y. B. Chavan Cu 
două săptămîni în urmă, dar nu 
a întrunit cele două treimi din 
voturile necesare conform pre
vederilor constituției.

-•

Avion american 
în 

R.P.D. Coreeană
PHENIAN 15 (Agerpres). — 

Agenția A.C.T.C. transmite că 
forțele aeriene militare ale 
R.P.D. Coreene au doborît la 
15 aprilie un avion american 
de recunoaștere care pătrunse
se adine in spațiul aerian al 
Republicii Populare Democrate 
Coreene și zbura la mare alti
tudine.

TOKIO 15. — Coresponden
tul Agerpres; FI. Țuiu, trans
mite : „Cu cît se va amina so
luționarea problemei Okinawei, 
cu atit mai mari vor fi difi
cultățile cu care Japonia și 
S.U.A. vor fi confruntate in 
domeniul politic" — a declarat 
premierul japonez Eisaku Salo, 
într-o cuvântare ținută cu oca
zia vizitei întreprinse în Japo
nia de o delegație a Consiliu
lui pentru relații externe din 
New York. „Fundamentul pro
blemei Okinawei — a subliniat 
premierul japonez — este fap
tul că cei peste un milion de 
locuitori ai ei, care sînt o parte 
a națiunii noastre, se mai gă
sesc și acum, după 20 de ani 
dc la război, sub administra
ția unei puteri străine, nepu- 
tind să-și exercite dreptul fun
damental de a fi cetățeni ja-

ponezi. Problema Okinawei 
îrfcctat să mai fie doar de na
tură politică, ca a devenit o 
problemă umanitară".

In Japonia, a arătat Eisaku 
Salo; există un curent natural 
din ce în co mai puternic pen
tru retrocedarea urgentă către 
Japonia a Insulei Okinawa, a- 
flată actualmente sub adminis
trația Ș.U.A. El și-a exprimat 
convingerea că este in intere
sul ambelor țări să se ajungă 
la o reglementare reciproc sa
tisfăcătoare .și pașnică a pro
blemei Okinawei.

Ocupîndu-șe de relațiile eco
nomice japono-americane, pre
mierul japonez a declarat că 
unele cereri americane privind 
liberalizarea pătrunderii capita
lului străin în economia japo
neză peste limitele admise deja 
de guvernul de la Tokio sînt 
inadecvate pentru țara sa.

BULGARIA :
Vedere a Uzinei de pro
duse chimice construită 
recent la Vrața. edificiu 
industrial modern care 
ocupă o suprafață» de 
circa 70 ha.

FRANȚA

Ciocniri violente
între demonstranți
și poliție la Lille

PARIS 15 (Agerpres). - O 
nouă demonstrație de protest a 
contribuabililor francezi a avut 
loc la Lille, în nordul Fran
ței. Manifestanții au blocat < . li
trul orașului, unde au demons
trat împotriva regimului liscal 
și s-au solidarizat cu part’ci- 
panții la demonstrația de sap- 
tămîna trecută de la Bour- 
goin. Oficiul fiscal din aceasta 
localitate fusese luat cu asalt 
șl golit de toate registrele de 
evidență, iar între demonstranți 
și poliție au avut loc ciocniri 
violente. Observatorii semna
lează o extindere a mișcării de 
protest, care coincide cu des
chiderea oficială a campaniei 
guvernamentale in vederea re
ferendumului de la 27 aprilie. 
Cu prilejul acestui referendum, 
populația urmează să ses pro
nunțe asupra unui număr de 68 
de articole de lege, care pre
văd împărțirea tării in 21 de 
regiuni administrative și o re
formă a Senatului.

A STARE DE URGENȚA 
IN ÎNȘELA MONTSERRAT

LONDRA 15 (Agerpres). — 
Ministerul de Externe al Marii 
Britanii a confirmat că autori
tățile din Insula Montserrat, si
tuată in Marea Caraibilor, au 
declarat starea de urgență și 
au instituit restricții de circula
ție în cursul nopții ca urmare 
a tulburărilor ce au avut loc 
în ultimele zile. Potrivit comu
nicatului difuzat la Londra, po
litia din Montserrat a folosit 
grenade cu gaze lacrimogene

pentru a împrăștia pe demons
tranții ce protestau împotriva 
faptului că Marea Britanic fo
losește aici polițiști aduși din 
alte posesiuni ale sale. In cursul 
ciocnirilor, doi civili au fost -'a- 
niți.

Montserrat este una din ce'e 
mai mici insule din Arhipelagul 
Indiilor de vest și are o popu
lație de 12 000 locuitori. Ea este 
o colonie a Marii Britanii din 
anul 1783.

Vietnamul de sud

l¥oi atacuri lansate 
de forfele patriotice

SAIGON 15 (Agerpres). — 
Lupte extrem de violente au a- 
vut loc luni între unități ale 
F.N.E. din Vietnamul de sud și 
trupe americane la sud de lo
calitatea Go Dau Ha, a declarat 
un purtător militar de cuvjnl 
american, citat de agenția Fran
ce Presse. Aceste acțiuni au 
fost precedate de un intens ba
raj de mortiere. Unități ale for
țelor patriotice au lansat asal
turi asupra pozițiilor americane 
care au 
artileriei 
ce în 
desfășurau lupte intense 
re au durat aproximativ 
șase ore, relatează agenția Fran
ce Presse, palrioții sud-vietna- 
mezi au lansat alte două ata
curi la nord-est și la nord-vest 
de Saigon. S-au semnalat pier
deri de ambele părți.

Agențiile de presă informează 
că bateriile de artilerie ale Fron
tului Național de Eliberare con
tinuă atacul asupra obiectivelor

militare și guvernamentale din 
Vietnamul de sud.

O

solicitat intervenția 
și aviației. In timp 
această regiune se 

ca-

SA1GON 15 (Agerpres). — Du-, 
pă cum relatează agenția V.N.A., 
forțele patriotice sud-vietnamc- 
ze care acționează în provincia 
Tra Vinh au atacat recent trei 
poziții deținute de unitățile sai-, 
goneze în sectorul Long Binhy- 
au incendiat un depozit ce con
ținea peste 100 000 do litri dej 
benzină, precum și două camioa
ne cisternă ce transportau car
buranți. Depozitul, cel mai ma-J 
re din întreaga provincie, a fost 
distrus complot, scrie - agenția 
citată. Totodată, se menționează; 
că forțele patriotice au bombar
dat în același timp o serie de 
baze americane militare situate 
în localitatea Tra Vinh și îmțJreĂ 
jurimile sale. De asemenea, pe 
rîul Duong Keo, două ambarca
țiuni militare saigoneze au fost 
grav avariate.

Furtună pustiitoare la Dacca
DACCA 15 (Agerpres). — O 

scurtă dar violentă furtună s-a 
abătut asupra orașului Dacca, 
capitala regiunii estice pakis
taneze. Viteza vintului, scrie a- 
gentia A.P., care transmite ști
rea, depășea 160 de kilometri 
pe oră.

In 25 de minute cît a durat 
uraganul, orașul arăta ca -un 
cîmp de bătălie, unde ruinele 
caselor se amestecau cu vege
tația smulsă, cu corpuri uma
ne. Potrivit primelor aprecieri 
făcute la Dacca, și-au pierdut 
viața 165 de persoane, 
fiind grav rănite.

au pierdut 
>, alte 11200

PE SCURT • PE SCURT • PE SCUR1
„Cosmos-279"

In Uniunea Sovietică a fost 
lansat marți satelitul artificial 
al Pămîntului „Cosmos-279“, 
destinat continuării cercetărilor 
spațiului cosmic. Aparatajul ști
ințific instalat la bordul sateli
tului funcționează normal, in
formează agenția TASS.

O CAIRO.’ — Ziarul egiptean 
„Al Gumhuria" informează că 
intre R.A.U. și Arabia Saudită 
au loc în prezent negocieri în 
vederea reglementării proble
melor economico .și financiare 
în suspensie dintre cele două 
țâri.

$ PARIS. - La Cannes, 
unde va avea loc între 8 și 
23 ruai ediția din acest an 
a Festivalului internațional 
al filmului s-a anunțat că 
alte trei filme de lung me
traj au fost selecționate 
pentru concurs. Este vorba 
de filmele „Numai copiii 
erau prezenți" (Canada), 
„Omul care visează obiecte" 
(Danemarca) și „Plouă în sa
tul meu" (Iugoslavia). Ro
mânia va prezenta filmul 
dc scurt metraj „Cîntece 
ale renașterii".

O declarație
Deținuții din închisorile sud- 

africane sînt supuși unor torturi 
bestiale. Această declarație a 
fost făcută de Alex Lcbobc, 
care, potrivit agenției Reuter, a 
compărut ca martor în proce
sul intentat unor redactori de 
la ziarul „Rund Daily Mail". Cei 
doi ziariști care au compărut 
în fața tribunalului sînt învi-

• SOFIA. — Bulgaria face comerț cu aproape toate 
țările Europei de vest, dar mai ales cu R. F. a Germaniei, 
italia, Austria, Franța, Elveția, Anglia, Belgia, Olanda și 
Suedia, relevă agenția B.T.A. într-un comentariu referitor 
la relațiile economice externe ale țării. Valoarea schimbu
rilor de mărfuri bulgaro-italiene, de exemplu, a însumat in 
anul 1967, 118 milioane dolari, cu R. F. a Germaniei — 117 
milioane, iar cu Austria — 61 milioane dolari.

Om victimă a unei
practici mistice

Un dulgher indian în vîrstă 
de 50 de ani, dintr-un sat din 
Rajasthan (din nordul indiei), 
a fost victima unei practici mis
tice. Autorii crimei, arestați 
imediat de poliție, au recunos
cut că ei l-au sacrificat pe a- 
cest om, pentru a-i aduce sîn- 
gele drept ofrandă divinităților 
protectoare ale salului.

Anul trecut, un alt indian a 
fost sacrificat în același mod 
tot în statul Rajasthan.

au făcut o vizită la Casa Albă 
unde au înminat o petiție a- 
dresată președintelui Nixon ca
re cere încetarea imediată a 
războiului din Vietnam. Petiția 
a fost semnată de peste 9 000 
de locuitori ai orașului New 
York.

• TEL AV1V. — Israelul a 
început producerea pentru ex
port a unor instalații pentru 
desalinizarea apei de mare cu 
ajutorul aerului comprimat.

• WASHINGTON, 
ristul american ~ 
nald și actrița

Dwight 
Vivica

— Zia- 
MacDo- 
Lindfors

care acuză
publicat 
situația

că ar fi 
privind 

aflate in Repu-

nuiți de faptul 
informații false 
din închisorile 
blica Sud-Africană. Mărturia de
pusă de Lebobo, african, care 
în decursul a mai multor ani 
s-a aflat în diverse închisori 
din R.S.A.,a confirmat veridi
citatea informațiilor publicate 
de redactorii ziarului „Rund 
Daily Mail".

• SAN SALVADOR. — La 
fiecare două ore, în Salvador 
încetează din viață doi copii din 
cauza foametei. In această țară 
cu o populație dc 3 milioane 
persoane, aproximativ jumătate 
de milion de copii suferă de 
subalimentatie. Aceste cifre au 
fost difuzate de Asociația stu
denților în medicină din Salva
dor într-un raport înaintat Con
siliului economic și Ministeru
lui Sănătății și Prevederilor So
ciale.

Proiectul unei minicentrale atomoelectrice

Răscoală intr-o 
închisoare din Milano 

în cursul nopții de luni spre 
marți, poliția a reușit să ocupe 
o parte din închisoarea San 
Vittore, din Milano, ai cărei de
ținuți se răsculaseră duminica, 
incendiind și distrugind o mare 
parte a celulelor și clădirilor 
administrative. Cei 1 000 de po
lițiști care au luat parte la a- 
ceastă acțiune au folosit pentru 
a se apropia de pozițiile a<nr, 
pate de deținuți grenade cu c,li
ze lacrimogene.

Un purtător de cuvînt al poli
ției a arătat că o mare parte a 
închisorii a fost complet devas
tată în urma acestor incidente 
în cursul cărora 30 de polițiști 
au fost răniți. Lumina electrică 
continuă să fie întreruptă în 
clădirile ocupate dc deținuți, iar 
o parte din celule sînt inun
date. Se apreciază că după res
tabilirea ordinii, deținuții vor 
trebui transferați la alte închi
sori. .
• CANBERRA. - In marile 

orașe australiene Canberra, Syd
ney, Adelaide au avut loc marți 
manifestații organizate de tine
ret in sprijinul drepturilor a- 
borigenilor australieni, a căror 
situație este deosebit de grea. 
Manifestau ții au cerut autorită
ților să ia măsuri pentru asigu
rarea condițiilor de viată alo 
aborigenilor izgoniți de pe pă- 
mînturile lor, care au fost con
cesionate monopolurilor pentru 
exploatarea resurselor minerale.

UN
„Pe deasupra depărtărilor geo

grafice, România și Suedia au 
așezat temelii trainice pentru 
dezvoltarea unor relații prie
tenești, generatoare de avanta
je reciproce și corespunzătoare 
intereselor destinderii șl păcii". 
Aceasta era concluzia desprin
să de observatorii politici și 
subliniată de presă la sfîrșitul 
vizitei pe care președintele 
Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer, a făcul-o în 
Suedia. în anul 1968.

La trecerea unui an de la a- 
cest remarcabil eveniment, opi
nia publică din țara noastră a, 
urmărit cu interes deosebit vi
zita oficială în România, pe 
care inalții demnitari suedezi — 
primul ministru Tage Erlander, 
și Torsten Nilsson, ministrul a- 
facerilor externe — au înche
iat-o marți la amiază.

Prima vizită în țara noastră a 
unui șef de guvern suedez — 
continuare a dialogului dintre 
conducătorii de guverne ai ce
lor doua țări — s-a înscris ca 
o nouă mărturie a dorinței Ro
mâniei și Suediei de a adinei 
relațiile de colaborare, deveni
te tradiționale, relații care, în 
ultima perioadă, au urmat un

DIALOG FRUCTUOS
evident curs pozitiv. In ea și-a 
găsit o nouă și puternică ex
presie, convingerea celor două 
guverne potrivit căreia dezvol
tarea legăturilor prietenești de 
colaborare activă între state 
servesc atît intereselor directe 
ale părților, cît și destinderii, ’ 
păcii șl cooperării internaționa
le.

In acest context, președintele 
Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer, sublinia în 
toastul rostit la dineul dat în 
onoarea primului ministru sue
dez, că „Deși situate în punc
te cardinale diferite pe conti
nentul european, țările noastre 
au Izbutit să găsească limbajul 
necesar unor bune și trainice 
relații, pe care le-aș caracteri
za ca reprezentlnd o ilustrare 
elocventă a largilor modalități 
de înțelegere între state, ind - 
ferenl de regim politic șl orîn- 
c)uire socială, de zonă geografi
că".

După cum se apreciază în 
cercurile oficiale, convorbirile 
pe care premierul și ministrul 
suedez de externe le-au avut cu 
președintele Consiliului de Stat, 
Nlcolae Ceaușescu, președintele 
Consiliului de Miniștri, Ion

Gheorghe Maurer și ministrul 
afacerilor externe, Corneliu MS- 
nescu, au prilejuit un dialog 
constructiv, fructuos, dus într-o 
atmosferă de sinceritate deplină 
șl încredere reciprocă. „Am ti
vul prilejul • •' ’iira dl. Tage

Erlander, la conferința de presă 
cu ziariștii romani și străini din 
București — de a discuta in
tr-un mod cit se poate de des
chis cu conducătorii poporului 
român. Am putut constata că în 
ceea ce privește marile proble
me ale omenirii — dezarmarea, 
pacea, securitatea europeană — 
vederile noastre sini foarte a-

propiate. Nu există nici o neîn
țelegere între guvernele suedez 
și român. Se poale spune că 
ceea ce ne unește este mult mai 
important decît micile diferen
te care ar putea exista". Cu 
alt prilej, premierul suedez sub
linia înalta apreciere pe care 
Suedia o acordă colaborării cu 
România în cadrul O.N.U., aten
ția cir. care este urmărită în 
tara sa angajarea activă a Ro
mâniei in- problemele internațio
nale.

O perfectă identitate dc ve
deri s-a manifestat, în cadrul 
contactelor oficiale, și în pro
blemele rolului statelor mici șl 
mijlocii in influențarea favora
bilă a vieții internaționale, a 
modalității soluționării litigiilor 
dintre state, pornindu-se de la 
recunoașterea dreptului fiecărui 
popor de a-șl hotărî singur 
soarta, de la respectarea cu 
strictele a principiilor indepen
denței șl suveranității naționa
le, egalității în drepturi, nea
mestecului în treburile interne.

In cadrul convorbirilor, a- 
bordarea problemelor privind 
cooperarea economică, industria
lă și tehnlco-științifloă a rele-

val principiul, urmat de ambele 
state, potrivit căruia pot fi sta
bilite relații fructuoase între țări 
cu sisteme social-politico diferi
te, principiu demonstrat cu preg
nantă de evoluția ascendentă a 
schimburilor dintre cele două 
țări.

Vizita de două zile a oaspe
ților suedezi în nordul Moldo
vei le-a facilitat și un contact 
nemijlocit cu tradițiile culturii, 
folclorului românesc, cunoaște
rea unor monumente istorice de 
mare interes turistic, a Combi
natului 
produse 
oaspeții 
nul din 
Europa.

Rezultatele vizitei oficialități
lor suedeze — considerată ca 
un semn al prețuirii pe care 
Suedia o acordă relațiilor de 
colaborare și prietenie cu Ro
mânia — au fost sintetizate, ex
presiv, de primul ministru Tage 
Erlander care o aprecia ca „una 
din călătoriile cele mai frumoa
se și mai interesante pe care 
le-a făcut în cei 23 de ani dc 
cînd îndeplinește funcția de 
prim-ministru".

Stefan BRATU

de cauciuc sintetic și 
petrochimice pe care 
l-au apreciat ca pe u- 
cele mai moderne din
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Specialiștii Institutului de fi
zică energetică din Obninsk au 
elaborat proiectul unei centra
le atomoeleclrice mici cu reac
toare, avînd puterea de 1 500 
kW. Puterea instalată totală a 
unei astfel de centrale, destina
tă exploatării ’în Nordul Înde
părtat, departe de surse clasice 
de energie, va depinde de nu-

mărul de reactoare pe care li 
va avea. O singură încărcătuț 
ră va fi suficientă pentru func
ționarea neîntreruptă a reacto
rului timp de 3,5 ani. Unul 
reactor de aceeași putere care 
ar funcționa cu combustibil cla
sic i-ar trebui 50 000 tone mo
torină.

WASHINGTON 15 (Ager
pres). — Pregătirile pentru 
lansarea navei cosmice „A- 
pollo-10“, prevăzută pentru 
18 mai, se desfășoară con
form programului stabilit, a 
anunțai N.A.S.A. Ele vor lua 
siirșil o dală cu lansarea

navă se va desprinde apoi 
modulul lunar, la bordul că
ruia pilofii Staiford și Cer- 
nan vor executa manevrele 
prevăzute pentru simularea 
aselenizării, apropiindu-se pi- 
nâ la distanja de 15 000 de 
metri de suprafața Lunii, în

Pregătiri pentru lansarea
• „Apollo-10il

timp ce cosmonautul Young 
va orbita la bordul capsulei 
„Apollo-lO". Manevrele de 
coborîre și de reîntoarcere 
pe orbită a modulului lunar 
vor dura mai mult de opt 
orc, dar cei doi cosmonauti 
se vor alia la distanta mini
mă de Lună timp de numai 
șase pină la opt minute. In 
afară de verificarea compor
tării modulului lunar, Staf
ford și Cernan vor studia lo
cul prevăzut pentru aseleni
zarea in iulie a aslronauților 
Neil Armstrong și Edwin 
Aldrin, intr-un punct situat 
în „Marea Liniștii*.

f navei cosmice
complexului spațial — cabi
na „Apolo-lO* și modulul lu
nar — de la rampa nr. 39 B 
o cosmodromului de la Cape 
Kennedy. La bordul navei 
spațiale se vor aila Thomas 
Stafford, John Young și Eu
gene Ccrnan, care au misiu
nea de a experimenta în 
condițiile /botului in jurul 
Lunii modulul lunar ce va li 
iolosil de primii cosmonautI 
pentru aselenizarea proiec
tată a avea loc in iulie a.c. 
Complexul „Apollo-W se va 
plasa pe o orbită lunară ini
țială, după care \ a ii fixat 
pe o orbită circumlunarâ cu 
raza de 112 Kilometri. De
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