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Pentru creșterea productivității muncii

FOLOSIT

Există in istoria dezvoltării 
societății omenești o tendință 
pe cît de generală pe atît de 
obiectivă in virtutea căreia, 
acționînd legile vieții materiale, 
se ridică mereu forța produc
tivă a muncii stabilindu-se 
astfel căile de dezvoltare, în 
sensul reducerii continue a 
consumului de muncă și a rea
lizării unei cantități din ce în 
ce mai mari de bunuri.

Perfecționarea mijloacelor de 
producție ridică în permanență 
eficiența muncii. Plecînd de la 
faptul că munca este unica 
sursa a valorii, ajungem la in
terpretarea noțiunii de produc
tivitate, ca fiind în fond acea 
materializare a muncii omenești, 
în unitatea de timp, intr-o 
cantitate oarecare, mai mare 
sau mai mică de bunuri ma
terialo. în acest sens, cheltuia
la de muncă pe unitatea de 
produs devine un mod clar de 
exprimare a productivității mun
cii

Economia de muncă vie, co
relată cu gradul de înzestrare 
tehnică, trebuie să aibă loc in 
condițiile unei intensități nor
male a muncii, acesta fiind cri
teriul de bază în aprecierea pe 
care o facem, nu pe seama in
tensificării qradului de efort, 
de încordare.

Acest grad 
exprimă prin consumul de 
nergie fizică

Ing. Octavian ȘTEFAN, 
șeful serviciului tehnologic 

E. M. Dilja
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cut de muncitor în procesul 
producție și este determinat 
intensitatea propriu-zisă a mun
cii și de folosirea timpului de 
muncă.

Pe întreaga perioadă a tim
pului său de lucru, muncitorul 
trebuie să lucreze în ritm nor
mal (nivelul acestui ritm fiind 
diferit in diferite țări și di
ferit de la individ la individ) 
cu o anume intensitate. Tim
pul destinat refacerii forței de 
muncă în ponderea timpului 
total al muncitorului trebuie să 
fie. în condițiile societății noas-

tre, în continuă creștere. Im
plicit deci, trebuie sa crească 
eficacitatea cu care folosim 
munca omenească.

Apare legitimă preocuparea 
pe care comitetele de direcție 
o manifestă în problema îmbu
nătățirii continue a modului de 
utilizare a timpului de lucru al 
muncitorilor.

Pentru a ști insă cum trebuie 
îmbunătățită utilizarea timpului 
de lucru, este necesar să cunoaș
tem mai întîi cum este el io- 
losit. In acest scop în cursul 
anului 1969 s-au executat la 
E.M. Dilja, studii privind fo
losirea timpului de lucru, stu
dii la care s-au utilizat metodo
logii indicate de studiul mun
cii ca metode de măsurare, re- 
curgîndu-se în special la trei 
procedee: cronometrarea. ob
servarea instantanee și sonda
je efectuate pe bază de nu
mere întâmplătoare, la inter
vale de observare egale.

Făcind o balanță a folosirii 
timpului de lucru pe întreaga 
exploatare, se constată că, în 
medie, pe cap de muncitor se 
folosesc zilnic 570 de minute 
din care 68 minute reprezintă 
timp utilizat la suprafața mi
nei și 502 minute timp consu
mai in mină.

Analizînd timpul consumat 
în mină se constată că :

— 64 minute reprezintă to
talul timpilor de deplasare la 
intrarea și ieșirea din schimb,-

— 348 minute este efectiv lu
crat de muncitori la executa
rea procesului de producție;

— 24 minute timpul afectat 
întreruperilor reglementate (în 
care intră și timpii suprapuși);

— 66 minute este cota timpu-

lui nelucrat, în mod nejustifi
cat.

Față de această situație, co
mitetul de direcție al E.M. Dîl- 
ja a luat o serie de măsuri care 
să asigure o îmbunătățire a 
utilizării timpului de muncă, 
axîndu-se în special pe ridica
rea ponderii timpului de bază 
în timpul total.

Pentru a acționa în acest 
sens, s-au aplicat măsuri de-a 
lungul întregului proces tehno
logic, începînd de la suprafața 
minei:

© s-a amenajat o nouă baie 
pentru muncitori, redueîndu-se 
prin aceasta timpul destinat e- 
fectuării băii cu 4,8 minute pe 
cap de muncitor ;
• s-a introdus autoservirea

la sala de măști și lămpi de
' " aceasta

5,7 mi-
mină, reducînd prin 
timpii de așteptare cu 
nute/muncitor :

® s-au redus timpii 
teptare la gura minei prin 
xarea unui program riguros 
transport a personalului la 
trarea în mină.

în subteran, s-a aplicat 
primul rînd un program riguros 
de transport pe puțuri, evitînd 
așteptările la transportul pe 
verticală. O atenție deosebită 
a fost acordată de comitetul de 
direcție analizei timpilor ne
productivi, a căror pondere re
prezenta, în anul 1969, 11,5 la 
sută din timpul total de lucru.

în timpii lucrați în mod ne
justificat, 19 la sută constituie 
pierderi de timp datorate defi
cientelor in aprovizionarea teh- 
nico-materială a locurilor de 
muncă; 15 la sută — pierderi 
de timp datorate defecțiunilor 
electromecanice; 15,6 la sută — 
pierderi de timp din cauza aș
teptărilor după artificieri în 
timnul operațiilor de pușcare; 
26 la sulă — timpi pierduți diD 
cauza aprovizionării neritmice
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ficat Petroșani liniștea este 
Întreruptă de sunetul prelung 
al telefonului. De la celălalt 
capăt al jirului se anunță 
lucruri neplăcute. Intr-un timp 
record aulosalvările spitalului 
aduc in sala de operație șap
te victime cu leziuni grave și 
foarte grave. Toți cei șapte 
medici chirurgi ai spitalului 
și-au întrerupt somnul și au 
sosit în grabă la datorie. 
Deasupra fiecărei victime s-a 
aplecat cu promptitudine și 
deosebită grijă un medic. Ac
cidentalii au fost scoși urgent 
din șoc, pentru a se putea 
trece la salvarea lor de peri
colul morții. Decanul de vîrs- 
tă al medicilor pelroșăneni, 
Constantin Lăpădatu, a dat 
verdictul: „Nu vom chema 
pe nimeni din afară. Vom ac
ționa singuri, fără greș". A 
început o muncă titanică, pe 
șapte planuri paralele. între 
viață și neviață. Operațiunile 
de salvare se succedau cu ra
piditate și precizie. Medicii 
loan Samoilă, Mihai Fărcaș, 
Emil Lăpădatu, Titus Roșescu, 
Ioan Balea, loan Balipt, Mi
hai Banac'u, asistați șl îndru
mați de medicul emerit Cons
tantin Lăpădatu, și-au pus în 
valoare întregul arsenal de 
cunoștințe profesionale, cal
mul și umanismul care-i înso
țește în permanență în profe
sie, pentru a salva din ghia- 
rele morții oameni utili so
cietății. Faptul că au In per
manență la spital toate me
dicamentele de care este ne
voie, inclusiv singe, i-a aju
tat mult pe medici în acțiu
nea lor. Iar prin grija or
ganelor locale și județene de 
partid au sosit la vreme alte 
medicamente necesare care 
au fost administrate cu efi
ciență victimelor. Nimeni n-a 
obosit, nimeni n-a dat îna
poi. Nici medicii amintiți, 
nici asistentele Eva Suvaina 
și Irina Kriștaly, nici surorile 
medicale Speranța Ungureanu, 
Olga Andraș, Elena Sandru, 
nici sora de urgență Alexan
dra Cătălin, și nici șoferii 
Dumitru Sucitu, Robert Im- 
Iing, Silviu Făgaș. Cu toții au 
dat dovadă de dăruire și de
votament, rodind familiilor și 
societății șapte oameni a că
ror rămlnere in viață a pla
nat mult timp între certitudi
ne și incertitudine.

Intervenția aceasta promp
tă șl elicientă confirmă încă 
o dată pregătirea și umanis
mul acestui colectiv de me
dici harnici, care nu-și precu
pețesc timpul și elorturile în 
nobila lor muncă de a salva 
și îngriji vieți umane.

...In biroul doctorului în 
medicină Iosif Eșanu, directo
rul Spitalului unificat Petro
șani, privirea îmi este atrasă 
de trei telegrame de felicita-

& Continuare în pag. a 3-a
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Masă rotundă
In sala bibliotecii Casei de 

cultură din Petroșani are loc 
astăzi o masă rotundă a cărei 
temă este _Ce spun băieții 
despre fete ?“. Participă, deo
camdată numai băieți, urmind 
ca în 5 martie să se organi
zeze alta, similară, destinată 
fetelor : .Ce spun felele des
pre băieți ?". Comitetul mu
nicipal U.T.C. și Casa de cul
tură sînt 
activități

municipală
organizatorii acestei 
specific^- tinereții.

Au început 
lucrările 

la noua cantină
Constructorii cari- au înăl

țat căminul tinerilor salariați 
de La E. M. Dilja, au început 
de citeva zile, o nouă lucrare. 
E vorba de cantina ce se va 
construi pentru salariații ace
leiași mine. In prezent se lu
crează de zor la fundația noii 
cantine.

Construcții de locuințe
proprietate particulară

al Consiliului popular județean a introdus în

Pe baza legislației in vigoare cu privire la construcțiile 
de locuințe individuale proprietate particulară, Comitetul 
executiv 
planul de construcții social-culturale pe anul 1970, 20 de
apartamente care se sor construi in 3 blocuri cu cite 12 și 
4 apartamente confortabile in strada Dacia și-n cartie
rul Aeroport din Petroșani. încălzirea apartamentelor 
va face prin sobe. Cei care doresc să aibă un apartament
in aceste blocuri, sînt invitați să se prezinte la Comitetul 
executiv al Consiliului popular municipal Petroșani spre 
a obține un loc pe lista priorităților. Se pot înscrie locui
tori din toată Valea Jiului.

se

REDACȚIA 
ȘI ADMINISTRAȚIA 
ZIARULUI

Petroșani, strada Republicii nr. 90

Telofoane : redactor șef - 1638 ; 
redactor șef adjunct și secretariat de 
redacție - 1662 ; secțiile ziarului, prin 
centrala - 1220 (1221); viața de partid 
— interior 71 ; socialâ — interior 74 ; 
economică - interior 53 ; culturâ-invâ- 
țămint - interior 41 ; administrație - 
interior 68 ; prin Centralo cărbunelui - 
269.

Ședința Biroului Executiv
al Consiliului National al 
Frontului Unității Socialiste

Miercuri, 25 februarie a. c„ n avui loc, sub 
președinția tovarășului Nicolac Ceausescu, șe
dința Biroului Executiv al Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste.

Biroul Executiv a dezbătut activitatea desfă
șurată de Consiliile Frontului Unității Socialiste 
in anul 1969 pentru intensificarea participării 
oamenilor muncii români și de alte naționali
tăți la înfăptuirea politicii partidului și guver
nului, la opera de înflorire a patriei. Biroul 
Executiv a stabilii măsuri in vederea creșterii 
aportului Consiliilor Frontului Unității Socialis
te și al organizațiilor de masă și obștești com
ponente la îndeplinirea programului stabilit de 
Congresul al X-lca a| Partidului Comunist Ro
man, la atragerea maselor populare în conduce
rea treburilor 
de ridicare a 
muncii.

statului, la activitatea generala 
conștiinței socialiste a oamenilor
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Rezultatele
©

angajamentelor

Ținutul
de la

Biroul Executiv a examinat totodată activi
tatea Frontului Unității Socialiste in domeniul 
relațiilor internaționale, pentru promovarea po
liticii externe a partidului și statului, pentru 
popularizarea realizărilor poporului român în 
construcția socialismului. Biroul Executiv a sta
bilit măsuri pentru extinderea relațiilor inter
naționale ale Frontului Unității Socialiste cu 
organisme similare din alte țări, cu partide, or
ganizații politice, social-culturalc și mișcări de
mocratice antiimperialistc, în scopul promovă
rii cauzei păcii și colaborării intre popoare.

Biroul Executiv a dezbătut unele probleme 
curente, adoptînd hotărîri corespunzătoare. A 
fost hotărită convocarea Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste în cursul lunii 
martie.
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îndeplinirii 
în întrecerea

pentru depășirea planului pe 1969
In 1969, ca și în anii prece

dent, economia noastră socia
listă a cunoscut o evoluție as
cendentă, s-a dezvoltat in rit
muri susținute, asigurînd creș
terea venitului național, dezvol
tarea forțelor de producție și 
ridicarea nivelului de trai al 
oamenilor muncii. La obține
rea acestor rezultate un aport 
deosebit a avut larga întrecere 
desfășurată între organizațiile 
județene de partid, consiliile 
populare și unitățile de. cerce
tare științifică în cinstea Con
dusului al X-lea al Partidului 
Comunist Român și a celei 
de-a XXV-a aniversări a >elibe- 
rării patriei.

Pornită in urma chemărilor 
lansate de Organizația de par
tid a municipiului București, 
organizația județeană de partid 
Timiș, Consiliul popular al ju
dețului Galați și institutele de 
cercetare din sectorul 7 al mu
nicipiului București, întrecerea 
a cuprins, practic, pe toți oa
menii muncii din întreprinde
rile industriale, de pe șantie
rele de construcții, din unită
țile agricole socialiste, din cele
lalte unități economice și din 
institutele de cercetare științi
fică. In cursul desfășurării ei, 
s-au manifestat puternic spiri
tul de inițiativă și capacitatea 
creatoare a clasei noastre mun
citoare, țărănimii și intelectua
lității, a întregului popor, for
ța organizatorică și politică a 
organizațiilor de partid in mo
bilizarea oamenilor muncii la 
lupta pentru depășirea sarcini
lor de plan, pentru valorifica
rea tot mai largă a rezerve
lor și posibilităților de care 
dispune economia noastră.

Din datele referitoare la în
deplinirea angajamentelor asu
mate in întrecere, rezultă că în 
1969, pe ansamblul economiei, 
s-au obținut la principalii in
dicatori realizări importante.

In industrie, planul produc
ției globale a fost îndeplinit și 
depășit, obținindu-se suplimen
tar o serie de produse impor
tante pentru economia naționa
lă cum sînt : fontă, oțel, lami
nate. țevi din oțel, aluminiu, 
zinc, benzine, motorină, produ
se sodice, fibre melană și poli- 
esterice, anvelope, mașini, uti
laje, autoturisme de teren, rul
menți, furnir, mobilă, țesături 
tip bumbac, lînă și mătase, tri
cotaje, încălțăminte cu fețe din 
piele ș.a. La livrările de măr
furi pentru fondul pieței, pla
nul a fost depășit cu 306 mi
lioane lei: s-au livrat supli
mentar importante cantități do 
mărfuri pentru export. Au fost 
asimilate în plus față do pre
vederi aproape 1 800 de pro
duse noi, s-au realizat economii 
la consumul de metal de peste 
22 000 tone, a fost diminuat, 
intr-un șir de județe, consumul 
de combustibil și energie elec
trică.

In sectorul investiții-construc- 
ții au fost reduse termenele de 
punere în funcțiune prevăzute 
în plan la un număr de 220 
obiective. De asemenea, au fost 
obținute, prin reducerea pon
derii lucrărilor de construcții 
și prin alte măsuri, economii 
la fondul de investiții de 253 
milioane lei. S-a redus consu
mul de metal cu peste 8 300 
tone și cel de material lemnos 
cu peste 1 800 mc. La unele 
obiective noi, s-au realizat îna-

inte de termen indicatorii pre- 
văzuți in proiecte.

In agricultură, deși condițiile 
climatice au fost mai puțin fa
vorabile, totuși, în unele jude
țe, datorită eforturilor depuse 
de oamenii muncii de la sate 
sub conducerea organizațiilor 
de partid, s-au depășit preve
derile de plan la anumite pro
duse principale, precum și c- 
fectivele de animale la unele 
specii; pe această bază, jude
țele respective au livrat la fon
dul central al statului cantități 
suplimentare de produse agri
cole.

In întrecerea dintre consiliile 
populare Județene s-a realizat 
în industria locală și gospodă
ria comunală un volum de 
producție și prestații peste plan 
de 914 milioane lei: au fost 
livrate suplimentar la fondul 
pieței mărfuri în valoare do 
aproape 70 milioane lei. pre
cum și diverse produse pentru 
export. Prin muncă patriotică 
s-au efectuat lucrări a căror

■ valoare este apreciată la peste 
3,1 miliarde lei.

In domeniul cercetării științi
fice, prin rezolvarea unor pro
bleme legate în principal de 
producția materială, care au 
fost prevăzute în angajamentele 
institutelor de cercetări, se ob
țin anual produse care înlo
cuiesc un important echivalent 
cu circa 600 milioane lei, se 
valorifică noi resurse naturale 
și materii prime în valoare de 
215 milioane lei, se realizează 
un plus de producție evaluat
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Dumitru GHEONEA

Dezbateri cu tinerii

fotbalului(27 februarie).

s-au turnai 4 000 mc

orb se

producție și în colectivele 
muncă, prilejuindu-sc în

luc rării, 
mc de

Comitetul municipal U.T.C. 
organizează un ciclu de dez
bateri cu tinerii angajați în 
1968 și 1969, cuprinzind și 
pe absolvenții școlilor profe
sionale. Se va căuta să se 
eludeze problema integrării 
tinerilor angajați în procesul

de 
de
acest fel și o analiză a cau
zelor fluctuației. Acțiunea, 
care se anunță a fi deosebit 
de interesantă, va avea loc 
la Vulcan (28 februarie) și 
Petrila

In atenția 
iubitorilor

poalele
munților
Himalaia

I Pakistanul constituie o fe- I 
derațic- de provincii, princi- J 

I pale și regiuni delimitate în | 
I mod riguros din punct de • 
I vedere teritorial și locuite I

de numeroase triburi. Patru II 
Idin cele șase principale pro-

vincii ale țării fac parte din . 
I Pakistanul de vest. Principa- I

tele și regiunile, populate ’ 
uneori de cel mult două gru- I I pări etnice, intru, din punct I 

I de vedere administrativ, in I 
I componența provinciilor și |

sini subordonate în majori- > 
lalea cazurilor autorităților I 

I centrale pakistaneze Dintre *

I principatele ce se întind la | 
poalele masivilor Himalaia și iI Hinducuș cele mai cunoscute I 

1 prin trecutul lor istoric sînt ’ 
ISwat Dir, Citral și Amb. în- I 

tre acestea un ioc aparte îl 1

I ocupă mica țărișoară Hunza, I 
situată în văile adinei din 
partea nordică a Pakistanului

Ide vest, pe versantul Munți- | 
lor Himalaia, nu departe de ■ 
I locul de unde izvorăște flu- I 

I viul Ind. Legenda spune ca " I populația acestei mici țări I 
se trage direct din familiile I 

Ia trei soldați ai lui Alexan
dru Macedon, stabiliți aici

I împreună cu frumoasele lor 
femei aduse c.....................
timpul campaniei din AsiaI Mică a marelui cuceritor.

I Din anul 1947 Hunza apar- 
Iține din punct do vedere ad

ministrativ de Pakistan, dar,
■ la fel ca si în alte situații,

d trumoaseie lor . 
din Persia în I 
niei din Asia • 

....................I 
jurisdicția autorităților do la I 
islamabad — capitala pakis- ■

Itaneză — asupra regiunii lo
cuită de hunzucuți este ine
xistentă. Autonomia aproape . 
deplină de care se bucură I 
Hunza îi oferă acesteia po- 1 
sibilitatea să-și continue exis
tența după legile și obiceiu
rile milenare. Hunzucuții, în 
număr de aproximativ 25 000. 
s-au așezat în văile și în de- 
fileurile adine tăiate în mun-

I 
I
1

M. CHEBELEU |

375 metri, pe verticală, în 13 luni
'Azi, Ia puțul auxiliar de 

materiale și personal de la Li- 
vezeni, minerii din brigada 
lui Dionisie Bartha au atins, 
după 13 luni de muncă asi
duă, adîncimea finală — 375 
metri de la suprafața.

De la începutul 
s-au excavat 12 500

rocă și ......
de beton, alingîndu-se o vite
ză medie de 38,9 m/lună, să
pare și betonare.

Lucrările miniere și de 
construcții-montaj de finit Ive 
la acest puf se vor Încheia 
In anul 1971.

Pe-

Au fost săpați primii metri 
ai viitoarei legături intre ori
zonturile 480 și 360 al puțu
lui orb nr. 6 din adincul mi
nei Vulcan. Pentru executa
rea lucrărilor s-a prevăzut o 
mașină de extracție moder-

adîncește...
nă de tip Ellin din import. 
Adincirea puțului de către 
brigada de investiții condusă 
de Ilic Chiron, se face în 
scopul deschiderii blocurilor 
VII, VIII și IX.

Asociația sportivă Jiul 
trosani primește înscrieri 
pentru membrii susținători 
ai echipei de fotbal pe a- 
nul 1970. Membrii susțină
tori beneficiază de loc nu
merotat în tribuna A a sta
dionului Jiul pe tot parcur
sul anului curent, au acces 
pe toate bazele sportive ale 
asociației, pot participa și 
face propuneri la ședințele 
secției de fotbal- înscrierile 
se fac la tov. Euqen Csa- 
szar, zilnic intre orele 16— 
19, la aqentia de bilete a 
Casei de cultură Petroșani, 
in întreprinderi $i instituții, 
precum și la sediul A. S. 
Jiul Petroșani, de la sta
dion, str. Ion Creanqă nr. 
7. telefon 1165, în zilele de 
miercuri, joi, vineri, între o- 
rele 18—20.

• Continuare în pag. a 4-a |
< Continuare in pag. a 3 a
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Matt îndeplinirii 
awiwtti in inima 

peni™ depwep pielei pe M
♦ fUtfnore am pog I)

ia peste "'00 milioane lei. oco- 
POmii suplimentare la prețul 
& cost de aproape 300 mili- 
«»nr lei

O expresie ,j creșterii t ti- 
cir-nței •'. □nonih in majorila- 
4<a întreprinderilor din diferite 
ramuri o const'Inie realizarea 
In 1909 a unor beneficii peste 
plan arc totalizează, pe an
samblul economiei naționale, 
1,7 miliarde ici

Examinind. pe baza unui

IN ÎNTREC EREA PENTRU DEPĂȘIREA PLAN CLI 1 ÎN 
INDUSTRIE, INVESTIȚII-CONSTRUCȚII Șl CIRCULAȚIA 
MĂRFURILOR •

Locul 1 
Locul 11
Locul Ill
Locul IV 
Locul V
Locul VI

1N ÎNTRECEREA PENTRl ÎNDEPLINIREA Șl DETAȘL 
RFA PI ANULUI ÎN AGRICULTURA

Locul 1 — județul Brăila
Locul II — județul Timiș
Locul III — județul Bihor
Locul IV — județul Buzău
Locul V — județul PrahoAa
1 OCUl \ 1 — județul Covasna

ÎN ÎNTRECEREA DINTRE CONSILIILE POPULARE JU
DEȚENE î

Locul 1
Locul II
Locul III
Locul IV
Locul V
Locul VI

IN ÎNTRECEREA DINTRE UNITĂȚILE DE CERCETARE
ȘTIINȚIFICA

Locul 1 — Institutul de cercetări chimice 
din București

Locul 11 — Institutul dc cercetări foraj-ex- 
Iracție din Cimpina

Locul III Institutul de cercetări pentru 
chimizarea petrolului din Plo
iești

Locul IV — Institutul dc cercetări chimico- 
îarmaeeuticc din București

Locul V Institutul de cercetări tehnolo
gice și procese tehnologice spe
cifice industriei constructoare 
de mașini din București

Locul VI Institutul de cercetări și pro
iectări pentru mașini-unelte și 
agregate din București

Organizațiilor județene de partid, consiliilor populare ju
dețone și institutelor de cercetă ri științifice fruntașe in între-
cere Ii se acordă următoarele distincții :

PENTRU LOCUL Ii ORDINUL MUNCII CLASA I: 
PENTRU LOCUL II • ORDINUL MUNCII CLASA Il-A; 
PENTRU LOCUL III : ORDINUL MUNCII CLASA III-A I 
PENTRU LOCURILE
IV, V ȘI VI : DIPLOMA DE ONOARE

Pe lingă aceste distincții, ju
dețele și institutele de cercetări 
fruntașe primesc, sub formă de 
premii, fonduri bănești, care 
vor fi utilizate pentru îmbună
tățirea bazei materiale a acti
vităților social-culturale — că
mine și creșe de copii, cantine, 
case de cultură, cămine cultu
rale. baze sportive, dotarea la
boratoarelor. bibliotecilor și al
tor unități similare, precum și 
pentru organizarea de excursii 
ca participarea muncitorilor, ță
ranilor cooperatori, specialiști
lor. cercetătorilor, activiștilor de 
partid, de stat și ai organiza
țiilor obștești care au adus o 
contribuție deosebită la depăși

PRONOEXPRES
La concursul nr. 9 din 25 

februarie 1970 au fost extrase 
din urnă următoarele numere:

Extragerea I-a : 37 39 11 23 
ii 31. 

marc număr de indicatori, re
zultatele obținute 5n îndepli
nirea planului și a angajamen
telor asumate, ținînd scama, 
totodată de coinplcxilutoa și po
sibilitățile economiei județelor. 
Comitetul Executiv al Comite
tului Central al Partidului Co
munist- Român. Consiliul de 
Stat si Consiliul de Miniștri 
ale Republicii Socialiste Româ
nia declară fruntașe in între
cerea desfășurată in anul 1909 
următoarele județe și institute 
de cercetări :

— județul lași
— județul PrahoA a
— județul Brașov
— județul Timiș
— județul Cluj
— municipiul București

— județul Mureș
— județul Timiș
— județul Constanța
— județul Maramureș
— județul Dîmbovița
— județul Ilfov

rea sarcinilor de plan și la rea
lizarea angajamentelor.

Rezultatele pozitive obținute 
in întrecerea din anul trecut, 
angajamentele asumate în 1970 
constituie pentru oamenii mun
cii din industrie, construcții, a- 
gricultură, transporturi și ce
lelalte ramuri ale economiei, 
pentru cercetători și oamenii 
de știință, pentru activiștii de 
partid și de stat un puternic 
imbold de a munci cu și mai 
multă sîrguință, de a-și con
sacra toate forțele realizării și 
depășirii sarcinilor de plan pe 
anul în curs — ultimul an al 
planului cincinal.

Fond de premii i 437 940 lei.
Extragerea a II-a i 36 26 37 

1 16 45 39.
Fond de premii i 382 743 lei.

NOTÂ

„Eviden
țiere"

In phn centrul orașului Pe
troșani. pe strada Republicii 
sc ailCi un panou cu foto
grafii ale unor evidential! !n 
întrecerea socialista. Pe el, 
zeci de fotograf ii „tip bust1' 
ale unor hărbafi și temei — 
cărora trecerea timpului le-a 
șters He mult numele I Cine 
or ii f Nu se știe / Ba mai 
mult, există probabilitatea ca 
unii din ei să nici nu mal 
lucreze la Întreprinderea care 
cîndva i-a evidential I

Cine este însă proprietarul 
panoului ? Mister I Pc fron
tispiciul panoului, e adevărat, 
se mai pot \ eden trei Iniția
le . I.C.O. Or. după cum se 
știe această întreprindere, de 
vreo 2 ani, poartă alt nume: 
întreprinderea de gospodărie 
comunală — deci l.G.C.

Oare al ci să lie panoul ? 
Este drept că respectivul pa
nou se allă chiar In fala se
diului l.G.C,. de pe strada Re
publicii, dar cum... nici se
ri ul întreprinderii de gospo 
darie comunală nu are fir
ma, zău că nu mai știi ce să 
crezi: este sau nu este l.G.C. 
In acest sediu, are întreprin
derea o noua denumire sau 
nu. este sau nu al ei pano
ul? (Ori, le pomenești că to
varășii din conducerea între
prinderii sau comitetul sin
dicatului c1nd trec pe lingă 
panoul respectiv se întorc cu 
spatele la cl 17).

...Dacă nu-i nevoie de pa
nou. să-l... închiriere altora, 
ca să aibă o dală și el afișat 
„proprietarul* și e\iden(ia|il 
cu nume scris vizibil I

M. STEFAN

LUDOVIC
in ziua de 23 februarie 

a încetat subit din viață 
Ludovic Raczek in virstă de 
48 de ani.

Pentru meritele sale obți
nute in îndeplinirea impor
tantelor funcții de partid și 
de stat ce i-au fost încre-

Timpul 
folosit

Urmare din pag. I

cu vagonete goale la care se 
mai adaugă și alte pierderi din 
cauze diverse.

Constatările de mai sus au 
determinat comitetul de diTecție 
să aplice măsuri categorice prin
tre care, in ordinea în care ele 
trebuiau să influențeze procesul 
tehnologic amintim următoare
le :

© s-a reorganizat sectorul de 
transport;

© pentru îmbunătățirea a- 
provizionării tehnico-materiale, 
s-au analizat pe întreg fluxul 
tehnologic, de la recepționarea 
materialelor și pină la locurile 
de muncă, toate cauzele de 
stagnare și s-au stabilit respon
sabilități concrete pe fiecare 
punct de lucru ce influențează 
mișcarea rațională a materiale
lor (menționăm că numai aceas
tă problemă a constituit ordi
nea de zi a două ședințe conse
cutive a comitetului de direc
ție):

@ s-a stabilit, de asemenea,

DATORIA
+ Urmare din pug. 1

re. Le citesc cu atenție. Una 
parvine dc la E.M. Lonea, 
alta este trimisă de Ministe
rul Minelor — direcția plan 
linanțe —, iar a treia arc ca 
expeditor Direcția sanitară a 
județului Hunedoara. Toate 
aduc mul [urniri colectivului 
medico-sanilar și administra
tiv al spitalului pentru ope
rativitatea, competenta și de
votamentul cu care a acțio
nat pentru salvarea celor șap
te accidentați și redarea lor 
societății care are atila ne
voie de oameni sănătoși, in
tegri.

Șînl fapte cotidiene care 
înnobilează sufletul, redau 
oamenilor dragostea de via
tă, încrederea în semenii lor 
care au datoria sacră de a 
le-o apăra.

RACZEK
dinlate, tovarășul Ludovic 
Raczek a fost decorat cu 
ordine si medalii ale R.S.R. 

înmormintarea are loc azi, 
26 februarie, ora 15,30 în 
Petroșani.

UN GRUP DE TOVARĂȘI

de lucru 
intens și

un program în baza căruia îșl 
oonduc activitatea artificierii 
sectoarelor de producție și in
vestiții ;
• pentru diminuarea pierde

rilor cauzate de întreruperile 
electromecanice, Întreg persona
lul electromecanic al zonelor și 
sectoarelor a fost repartizat pe 
zone precise de deservire, 1n- 
tărindu-se responsabilitatea fată 
de sarcini.

Am amintit cîteva din mă
surile aplicate fără a avea pre
tenția de a epuiaa posibilitățile 
ce le mai avem în îmbunătăți
rea folosirii timpului de lucru. 
Această preocupare trebuie să 
lie continuă, zi de zi, oră de 
oră, oricînd existînd posibilități 
spre mai bine. De aceea comi
tetul de direcție al E.M. Dîlja 
nu se poate și nu se declară 
mulțumit cu rezultatele înregis
trate pînă în prezent în acest 
sens. Se mai constată încă la 
unele cadre medii-tehnice lipsa 
de răspundere în urmărirea a- 
plicării măsurilor inițiate, maiș-

BUNURI DE LARG CONSUM
ADĂPOSTITE SUB... HIRTII

An de an, măsurile intreprin- 
s< ■ pentru asigurarea integri
tății avutului obștesc, pentru 
păstrarea și depozitarea bu
nurilor dc larg consum desti
nate masei de cumpărători — 
bunuri pentru care se cheltu
iește un volum considerabil de 
muncă, bani și timp — își 
arată din plin eficiența. Aflăm 
tot mai multe exemple despre 
răspunderea sporită cu care 
sini înconjurate aceste bunuri. 
Izvorul acestei răspunderi îl 
găsim deopotrivă în conștiința 
noastră, a tuturor, cit și in 
punerea de sancțiune a opiniei 
publice, a legilor statului so- 
.ciajist.

Cu toate acestea, abateri de 
la îndatoririle de păstrare și 
apărare a avutului obștesc se 
mai petrec... Și, cu cil acestea 
sînt mai puține, cu atît con
trastează mai mult cu ansam
blul general în care predomină 
răspunderea, preocuparea per
manentă pentru apărarea valo
rilor croate.

In curtea depozitului I.C.R.M.. 
Petroșani, situat în halele ora
șului peste 400 de frigidere, 
reprezentînd o valoare de cca. 
un milion lei, sînt depozitate 
sub cerul liber, expuse intem
periilor naturii. După oum 
aflăm din relatările conducerii
I.C.R.M„  alte posibilități de 
depozitare nu sînt. Pentru a 
obține totuși un spațiu cores-

trebuie 
eficient 

trii mai tolerlnd încă o serie 
de abateri ale muncitorilor de 
la disciplina impusă. Devine 
necesară în perioada care ur
mează o activizare a muncii 
maiștrilor pină la deplina înțe
legere din partea acestora a 
rolului pe care îl au în funcția 
de organizatori și conducători 
dii-ecți ai procesului dc produc
ție.

In momentul in care fiecare 
salariat al minei va înțelege că 
prin măsurile luate comitetul de 
direcție urmărește o îmbunătă
țire a timpului de lucru în aba
taje și lucrările de bază cu cel 
puțin 12 minute pe cap de 
muncitor — aceasta ar putea 
conduce la sporirea productivi
tății muncii pe întreaga exploa
tare- cu 1,5 la sută — efectul 
nu va întîrzia să se arate.

Pînă atunci mai trebuie des
fășurată însă muncă intensă în 
rîndul salariatilor, organizațiile 
de masă adueîndu-și aportul 
atît de necesar In rezolvarea 
acestei foarte actuale probleme. 

punzâtor pentru adăposLirca fri
giderelor, s-au adresat hirtii, s-au 
înaintat cereri, solicitindu-se 
una din încăperile disponibile 
din clădirea halelor, și anume 
o încăpere ce aparține Centru
lui dc legume și fructe.

— Nu este disponibilă — a 
răspuns conducerea C.L.F., rc- 
f< rindu-se la încăperea pustie, 
în care și-ar face loc do două 
ori mai multe frigidere dccît 
cele care stau sub ceru) liber. 
Vom primi cartofi (acum, sau 
în primăvară ? n.n.) și dacă 
nu, vom primi murături, pe care 
trebuie șă le depozităm in spa
țiul respectiv.

Ne aducem aminte că in iar
na trecută, în același spațiu a 
fost intr-adevăr depozitată o 
cantitate însemnată de cartofi. 
Dar din zecile de vagoane cile 
au fosi descărcate acolo, au ie
șit in primăvară, la vînzare, 
cu mult mai puțin (o măre can
titate de cartofi s-a degradat), 
astfel incit din vînzarea carto
filor ce au ieșit din iarnă, cu 
greu s-au acoperit cheltuielile 
de depozitare (chirie pentru 
spațiu, energie electrică etcz) 
Poate, cartofilor nu le priește 
încăperea, așa cum frigiderelor 
nu le priește sub cerul liber?!

Așteptăm primăvara, să nu
mărăm... consecințele !

M. ION

VINERI 27 FEBRUARIE

PROGRAMUL 1 :
5,05—6,00 Muzica dimineții; 

6.05—9,30 Muzică și actuali
tăți; 7,00 Radiojurnal: 9,30 
Memoria pămîntului româ
nesc; 10,10 Curs de limba 
spaniolă; 10,30 Muzică ușoa
ră pentru toate vîrstele: 12,00 
Din muzica popoarelor; 12,30 
Intîlnire cu melodia populară 
și interpretul preferat: 13,00 
Radiojurnal: 13.22 Muzică u- 
șoară: 13,45 Muzică populară;

FILME
PETROȘANI - 7 Noiembrie : Valea Păpușilor (26 fe

bruarie - 1 martie); Republica : Tigrul (26 februarie — 1 
martie); PETRILA : Asosinatul s-a comis luni (25—27 fe
bruarie): LONEA - 7 Noiembrie : Inimă de mamă (26—28 
februarie): Minerul : Omul momentului (26 februarie - 1 
martie): ANINOASA : Omul care valora miliarde (26—27 
februarie) ; VULCAN : My Fair Lady (26 februarie — 1 
martie); LUPENI - Cultural : Viridiana (21 februarie - 1 
martie); Muncitoresc : Apele primăverii (26-28 februarie): 
URICANI : Căsătorie pripită (27-28 februarie).

Joi 26 februarie

17,-10 Deschiderea emisiunii. 
Emisiune în limba ma
ghiară.

18,05 Film serial „Aventurii 
în mwnli" : ..Capcana* 
(ultimul episod).

18,35 Mull o dulce și fru
moasă — emisiune de 
limbă și literatură ro-
mână. .

19,00 Telejurnalul de seară.

SPORT
SCHI Elevii petroșăneni 

au obtinutv

noi valoroase rezultate
Două zile la rind, 21—22 fe

bruarie a.c., pe pîrliile dc la 
Păltiniș — Sibiu, s-a desfășurat 
etapa de zonă a campionatului 
național de schi rezervat ju
niorilor. Județul Hunedoara a 
fost reprezentat dc cei mai buni 
schiori dc la Școala sportivă 
Petroșani, însoțiți la concurs 
de către profesorii Virginia Pc- 
terfi și Gedeon Gunther. Dc 
remarcat comportarea bună și 
foarte bună a elevilor Gabriela 
Leib, Dagmar Miiller, Viorica 
Hupca. Angela Manole-Zamfi- 
rescu. Ion Garcea, Zoltan Tolh, 
Francisc Boda, care, deși au 
concurat alături de schiori ex
perimentați. unii cu mai mulți 
ani la „activ", au reușit să o- 
cupe locuri fruntașe. Dacă Ma- 
nole și Hupca n-au urcat pe 
treapta cea mai de sus a cla
samentului, trebuie avut in 
vedere și faptul că ele au încă 
vîrsta dc copii, față do adver- 

14.00 Caleidoscop muzical: 
14.40 Radio publicitate; 15.00 
Roza vînturilor; 16,00 Radio
jurnal: 16,20 Jocuri dunăre
ne: 16.30 Istorie contempora
nă — 6 Martie 1945; 17,05 
Pentru patrie: 17,35 Soliști și 
formații dc amatori: 18,10 
Revista economică: 18.30 O 
melodie pe adresa dv.: 19.00 
Gazeta radio; 19,30 Săptă- 
mîna unui meloman: 20,05 
Tableta de seară: 20,10 — 
365 de cîntece: 2020 Arghe
ziană; 2025 Zece melodii 
preferate; 21,30 Moment poe
tic; 21,35 Solista serii — A- 
malia Rodriguez; 22.00 Radio
jurnal. Buletin meteorologic: 
2220 Sport: 22.30 Concert de 
muzică ușoară; 0,03—3,00 Es
trada nocturnă.

19,20 Muzică populată inter
pretată de Sofia Preda 
și Golu FuqărSșanu.

19,30 Cronica ideilor.
19,55 Publicitate.
20,00 Reflector.
20,10 Seară dc operă T.V. 

..Recvjem pentru flautul 
fermecat" — film din 
R.S. Cehoslovacă.

21,00 Campionatul mondial de 
hochei — grupa B (Bu
curești) Romania — Iu
goslavia (repriza a IH-a) 

21,45 Avanpremieră.
22,00 Telejurnalul de noaple
22,15 Prim plan.
22.50 Muzică ușoară interpre

tată do cînlăreața Na
dia.

23,00 închiderea omisiunii.

sarele lor care sînt mai muri 
decît ele cu 4—5 ani. Rezul
tatele lor sînt însă onorabile, 
promițătoare.

Dar iată rezultatele comple
te, în ordinea probelor dispu
tate :Slalom special, junioare 

mici : 1. Gabriela Leib — 101:3;
2. Dagmar Miiller — 104.2, am
bele de la Școala sportivă Pe
troșani : 3. Mariana Bucur, 
Prahova — 107.9. Junioara
mari : Ioana Bîrsan, Brașov — 
129,9 ; 2 Miza Niculescu. Pra
hova — 144.7 : 3. Viorica Hup
ca, Școala sportivă Petroșani — 
156. Juniori mici : 1. Iosif Răduță, 
Prahova — 115.5 : 2. Ion Gar
cea. Școala sportivă Petroșani
— 122.8 ; 3. Tone] Both, Caraș- 
Severin — 126,8. Scăpînd o 
poartă, pctroșâneanul Zoltan 
Toth a ieșit din concurs. Ju
niori mari : 1. Alexandru Bog
dan, Prahova — 101 : Ș, Ovi- 
diu Tuțurea, Brașov — 116.1;
3. Cornel Ruzicka. Caraș-Sevc- 
rin — 119,4 : 4. Francisc Boda, 
Școala sportivă Petroșani — 
123.2.

Slalomul specia! cuprins
două manșe. La slalom uriaș» 
clasamentele sc prezintă astfel > 
Junioare mici : 1. Dagmar Mu
ller — 61.7 : 2. Gabriela I ■ ib
— 63,2 ; 3. Mariana Zimmer,
Prahova — 69,8. Junioare 
mari : 1. Mariana Treștian, 
Cara.ș-Severin — 102.8 : 2. Toana 
Birsan — 110,2 ; 3. Maria Su- 
peală. Prahova — 112,5 ; 6. Vio
rica Hupca — 127.7 : 7. Angela 
Manole-Zamfircscu — 133.fi.
Juniori mici : 1. Marian Burch:, 
Prahova — 94.5 : 2. Zoltan Tolh
— 103 ; 3. Iosif Răduță — 103.7; 
6. Ton Garcea — 111.3. Juniori 
mari : 1. Alexandru Bogdan — 
852: 2. Ovidiu Tuțurea — 94,7; 
3. Dan Stănescu. Prahova — 
962 : 5. Francisc Boda — 100.4.

Rezultatele valoroase obținute 
de elevii petroșăneni la faza de 
zonă le-au deschis drumul spre 
finala campionatului național 
de schi al juniorilor, care se 
va desfășura în zilele d<- ?Ș 
februarie, 1—3 martie, pe pîrtii- 
le de la Poiana Brașov. S3 
nu uităm că 5 dintre reprezen
tanții noștri la faza finală a 
juniorilor sînt încă copii, ci 
trebuind să-și măsoare forțele 
cu cei mai buni juniori ai țării, 
care bat la porțile loturilor re
publicane. Să avem însă în
credere în tal en tații noștri 
schiori și în aceia eare-i pregă
tesc.

G. DINU

PETROȘANI-LI VEZENI
Angajează urgent

— șoferi profesioniști 
pentru autocamioane 
și autobasculante 

încadrarea se va face conform 
noului sistem de salarizare prevă
zut prin H.C.M. 9141968.

Relații suplimentare se pot lua zil
nic intre orele 7,30-15,30 de la 
Autobaza de transporturi auto Pe
troșani cu sediul în Livezeni, te- 
.efon 1116-1355.
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VIAȚA INTERNAȚIONALĂ
reprezentanților

ambasadorului de la SofiaI. Gheorghiu
se-

muncitnrești
Convorbirea

PE SCURT • PE SCURT

V. Koțev, secretar al 
in partea Co

comuniste și

Keith Holyoake
WELLINGTON 25 (Agerpres). 

— Ambasadorul Republici; So
cialiste România în Noua 
landă. Iosif Gheorghiu, a 
primit do Keith Holyoake, 
mu] ministru și ministrul 
corilor externe al acestei 
In cursul convorbirii, au 
abordate aspecte ale stadiului 
actual al relațiilor româno-neo- 
zeelandezc și posibilitățile lor 
de dezvoltare. După întrevede
re. Keith Holyoake a oferit un 
dejun în onoarea ambasadoru
lui român, la care au participat 
toți membrii cabinetului neo
zeelandez. Dejunul s-a desfă
șurat intr-o atmosferă cor
dială.

In aceeași zi. ambasadorul 
României a avut o întrevedere 
protocolară cu primarul orașu-

SOFIA 25 (Agerpres). — In 
zilele de 24 și 25 februarie 
1970, a axul loc la Sofia o in
tilnire a reprezentanților parti
delor comunisto și muncitorești 
din țâri socialiste.

La această intilnire au par
ticipat : din partea Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Bulgar, 
C.C. al P.C.B.; dii 
miletului Central al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia. .1. 
Fo.jl.ik. secretar al C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia; din partea 
Comitetului Central al Partidu
lui Socialist Unit din Germa
nia. W. Lamherz, secretar al 
C.C. al P.S.U.G.: din partea 
Comitetului Central al Partidil-

lui Popular Revoluționar Mon
gol, B. Lhamsuren, membru su
pleant al Biroului Politic, 
cretar al C.C. al. P.P.R.M.; din
partea Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Inii 
Polonez, J. Szydlak, Incmbru 
supleant al Biroului Politic, se
cretar al C.C. al P.M.U.P.: din 
partea Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
Paul Niculcscu-iMiz.il, membru 
al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.II.; din partea 
Comitetului Central al Partidu
lui Muncitoresc Socialist Un
gar. A. Pallai. secretar al C.C. 
al P.M.S.U.; din partea Comi
tetului Central Partidului

Comunist al Uniunii Sovietice, 
I’. Deniicev, membru supleant 
al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.C.US.

Participanții la intilnire au 
făcut un schimb de experiență 
in problemele muncii ideologi
ce și de propagandă, un schimb 
de păreri cu privire la proble
mele actuale ale construcției 
socialismului și comunismului 
și s-au informat reciproc des
pre măsurile întreprinse in ță
rile lor în cinstea aniversării 
a 100 de ani de la nașterea lui 
V. I. Lenin.

Intilnirea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă de prietenie și co
laborare tovărășească.

WILLY BRANDT
LONDRAVA VIZITA

LONDRA 25 (Agerpres). — 
Cancelarul Republicii Federale 
a Germaniei, Willy Brandt, va 
pleca luni la Londra intr-o vi
rilă
6-a
Cice.
întrevederi cu premierul bri
tanic Harold Wilson. Cei doi 
interlocutori, scrie agenția Reu
ter, vor aborda o serie de pro
bleme privind situația interna
țională, precum și unele ches-

oficială 
anunțat 
Willy ’

de trei zile, 
la Foreign Of- 

Brandt va avea

tiuni do interes reciproc. Ob
servatorii politici apreciază că 
discuțiile dintre cei doi oameni 
de stat vor fi dominate de pro
blema aderării Angliei la Pia
ța comună. De asemenea, ei vor 
acorda o atenție deosebită e- 
voluțic; relațiilor dintre S.U.A. 
și Europa occidentală.

In sfirșil, cancelarul 
german și premierul I 
se vor referi pe larg și la 
tuala politică răsăriteană a 
vernului de la Bonn.

1 vest- 
britanic 

ac- 
gu-

Schimb de păreri între primarii 
orașelor București și Delhi

BONN 25. — Corespondentul 
Agerpres, Mircea Moarcăș, 
transmite: Ministrul comerțului 
exterior al României, Cornel 
Burtică, însoțit de ambasadorul 
României la Bonn, Constantin 
Oancca, și de consilierul econo
mic al ambasadei, Bogdan Bu
toi, au făcut miercuri o vizită 
la sediul Comitetului pentru 
promovarea relațiilor' economice 
cu țările socialiste.

In prezența a numeroși oa
meni de afaceri veSt-germani, 
reprezentanți ai unor mari fir
me economice, președintele 
Comitetului, Otto Wolff von 
Amerongen, a salutat călduros 
pe ministrul român. Președin
tele a anunțat, totodată, consti
tuirea secției române din cadrul 
Comitetului pentru promovarea 
relațiilor economice cu țările 
socialiste.

Ministrul comerțului exterior, 
Cornel Burtică, a făcut o expu-

ncrc cu privire evoluția
schimburilor economice ale Ro
mâniei cu străinătatea. După 
cc a subliniat succesele impor
tante înregistrate in creșterea 
potențialului industrial al Ro
mâniei. vorbitorul a scos in e- 
vidență largile posibilități exis
tente în domeniul dezvoltării 
continue a colaborării și coope
rării economice între România 
și R. F. a Germaniei pe baze 
reciproc avantajoase.

In continuare, ministru] ’ co
merțului exterior al României, 
Cornel Burtică, a avut convor
biri, în cadrul unei mese 
de, cu conducători ai 
mari firme industriale 
germane.

In cursul după-amiezii, 
trul comerțului exterior al Ro
mâniei, însoțit de ambasadorul 
României la Bonn, a plecat .în- 
tr-o scurtă călătorie în Bavaria.

LOS ANGELES. Patricia 
Krenwinkel, unul din cei șase 
acuzați de asasinarea actriței 
Sharon Tate, a compărut in 
fața Curții Superioare din Los 
Angeles, pentru a cerc permi- 

, siunca să se apere singură în 
cadrul procesului ce va începe 
la 30 martie. Judecătorul Geor- 

‘ ge Dell a amînat luarea unei 
' hotăriri in acest sens, numind 
un apărător din oficiu, care să 

t ia legătura ca acuzata pentru 
' a discuta problema.

rotun- 
unor 
vest-

minis-

BERLIN. — Walter Ulbricht, 
prim-secretar al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Stat 
al R. D. Germane, și Willi 
Stoph. președintele Consiliului 
de Miniștri, l-au primit marți 
la Berlin pe Andrei Gromîko, 
ministrul afacerilor externe al 
Uniunii Sovietice, cu care au 
avut un larg schimb de păreri 
— anunță agenția A.D.N.

DELHI 25 (Agerpres). — Con- 
tinuindu-și vizita in India, de
legația Consiliului popular al 
municipiului București, condu
să de Dumitru Popa, primarul 
general al Capitalei, a vizitat 
miercuri mai multe obiective 
economice, culturale și sociale

din Delhi. Intre delegația 
mână și cea a Consiliului 
pitalei indiene, condusă 
Hans Raj Gupta, primarul ora
șului Delhi, a avut loc în a- 
ceeași zi un schimb de păreri 
privind activitatea celor două 
municipalități.

BELG'A

ro
ca
de

Dezbaterile privind conflictul lingvistic 
dintre flamanzi șl valoni

BRUXELLES 25 (Agerpres). 
— Camera Deputaților din Bel
gia a început dezbaterile asu
pra propunerilor făcute săptâ- 
mîna trecută de guvern pentru 
a încerca să rezolve conflictul 
lingvistic dintre flamanzi și 
valoni. Textul prezentat de 
primul ministru Gaston Eyskens 
preconizează revizuirea consti
tuției in sensul acordării unei 
autonomii culturale, administra-

tive și economice mai mari di
feritelor regiuni ale țării.

In ansamblu, primele apre
cieri ale parlamentarilor sînt 
favorabile proiectului prezentat. 
Flamanzii și valonii au primit 
cu un sentiment de ușurare 
compromisul care le-a fost su
pus. Cîteva grupări mai mici 
din parlament au criticat însă 
proiectul guvernamental.

Cererea adresată de Austria
Comisiei O. N. LI

Vietnamul de sud

Primejdia avalanșelor pentru drepturile omului

BERLIN. — In cinstea celei dc-a 25-a aniversări a zilei 
de 6 Martie, Ambasada Republicii Socialiste România în 
R. D. Germană a oferit in seara zilei de 24 februarie o gală 
de filme la clubul oamenilor de artă din Berlin. Au parti
cipat reprezentanți ai Ministerului de Externe, personali
tăți ale vieții politice și culturale din R. D. Germană, mem
bri ai corpului diplomatic acreditați la Berlin. Filmul ro
mânesc de scurt metraj „România orizont ’69 și documenta
rul consacrat artistului Vida Gcza au fost urmărite cu mult 
interes de cei prezenți.

HELSINKI. — La Helsinki a 
fost semnat un protocol cu pri
vire la colaborarea dintre Ra
diodifuziunea finlandeză și Co
mitetul de radio și televiziune 
din R. P. Polonă pe anii 1970— 
1971, informează agenția P.A.P.

BELGRAD. — La Belgrad a 
fost Semnat protocolul privind 
colaborarea dintre Consiliul na
țional .al inginerilor și tehnicie
nilor din Republica Socialistă 
România (C.N.I.T.) și Uniunea 
inginerilor și tehnicienilor din 
Republica 
Iugoslavia 
1070.

VENEȚIA. — In Italia'a fost 
luată o nouă inițiativă în ve
derea salvării Veneției, din ce 
in ce mai amenințată de apele 
lagunei. La Roma, a fost pre
zentat un disc. înregistrat de 
celebra soprană Anna Moffo, 
urmind ca acesta să fie difuzat 
în lumea întreagă pentru co
lectarea de fonduri destinate 
restaurării unor palate ale ce
tății dogilor.

Peste aproximativ patru 
luni, lucrările de construcție 
la barajul de la Assuan vor 
fi. încheiate. Pentru o mare 
parte a populației africane, 
evenimentul are semnificația 
deosebită de a înfăptui, pen
tru prima dată in istorie, vi
surile seculare da infrinare și 
dirijare a apelor tumultuoase 
ale Nilului.

Pentru ridicarea uriașei 
construcții (barajul are. înăl
țimea de 121 m și lărgimea 
de 4 km), au fost necesari 
zece ani și aproximativ un 
miliard de dolari. Darea sa 
in folosință va avea efecte 
apreciabile asupra, economiei 
R.A.U. Cind vor fi pala, cele' 
12 turbine vor produce anual 
10 milioane kWh. Aproxima
tiv jumătate din această 
cantitate de energie electrică 
urmează să fie consumată de 
trei, obiective industriale deo
sebit de importante penlu e- 
conomia țării, a căror con
strucție este, de asemenea, 
pe punctul, de a fi încheiată : 
un complex metalurgic, o 
uzină de fosfați și o alta dc 
aluminiu Pe de altă parte, 
importante suprafețe necul- 
livabile în prezent vor putea 
fi irigate, ceea ce va permite, 
se apreciază, una, două și chiar 
trei recolte pe an. Lacul dc 
acumulare, care poartă nu
mele președintelui țării, va 
avea lungimea de 510 km 
și lățimea medie de 12.3 km. 
Uriașul rezervor de apă, al 
doilea ca mărime din cele 
create de mina omului, va 
asigura, totodată, o produc
ție anuală de pește de circa 
20 000 tone, cifră care repre
zintă o cincime din produc
ția in acest domeniu a R.A.U.

In momentele de virf ale 
uriașului efort. constructiv 
an lucrat, uneori pe tempe
raturi depășind 50’C, 34 000 
de oameni. Dintre aceștia. 
220 și-a.u vierdut viața din 
cauza condițiilor vitrege Ofe
rite de zona neospitalieră, 
situată la aproximativ 950 
km sud de Cairo. în care 
este așezat bora iul. Sacrifi
ciile nu au' fost inutile, însă 
în momentul in care va fi 
gata, noul obiectiv va da un 
impuls considerabil eforturi
lor intense de industrializare 
desfășurate de guvernul egip
tean.

Socialistă Federativă
(S.I.T.J.) pe anul

CIUDAD DE GUATEMALA. 
— Președintele Consiliului e- 
lectoral al Guatemalei, Wal- 
fred Orlando del Valle, a fost 
rănit marți în cursul unui a- 
tentat comis de persoane ce au 
rămas neidentificate. Atentato
rii, aflați în două automobile, 
au deschis focul asupra auto
mobilului în care se afla Or
lando del Valle. Acesta este 
ultimul atentat politic înregis
trat în Guatemala unde dumi
nică se vor desfășura alegeri 
in vederea desemnării unui 
nou președinte și a unui nou 
Congres.

ATENA. — Un comunicat 
publicat la Atena anunță că 
în urma cutremurelor de pă- 
mint. înregistrate duminică in 
orașul Heraklion (Grecia). 400 
dc persoane au rămas fără lo
cuințe.

TRIPOLI. — Președintele 
R.S.F. Iugoslavia, losip Broz 
Tito, a sosit miercuri la Tri
poli, într-o vizită oficială de 
două zile în Libia. La aeroport, 
oaspetele a fost întîmpinat de 
președintele Consiliului Coman
damentului Revoluției din Li
bia, Moamer El Gedafi, și de 
alte persoane oficiale.

Ținutul de la 
poalele munților 

Himalaia
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Operațiile de salvare inten
sificate au reușit să degajeze 
30 dintre cele 48 de persoane 
acoperite de o avalanșă în lo
calitatea Reckingen din Elve
ția. Un ultim, dar nedefinitiv, 
bilanț anunță: 11 morți, 19
răniți grav șj 18 persoane ne- 
descoperitc încă. De asemenea, 
cinci cabane, barăcile și pos
tul comandamentului stației de 
apărare antiaeriană au fost 
complet distruse. Speranțele u- 
nei descoperiri imediate a ce
lor 18 persoane sînt îndepărta
te acum, din cauza vremii ne
favorabile, in ciuda creșterii 
numărului personalului și mij
loacelor de salvare.

Pe de altă parte. în cursul 
după-amiezii de marți o altă 
avalanșă a fost semnalată in 
regiunea Brienz; fără să pro
voace victime, aceasta a distrus 
o capelă. Stațiile meteorologi
ce elvețiene consideră că exis
tă un mare pericol de avalanșe 
în toate regiunile alpine, motiv 
pentru care a fost propusă de
clanșarea preventivă a alune
cărilor de zăpadă. întrebuințîn- 
du-se explozive.

Potrivit mai multor informa
ții de presă, fenomene simila
re au (ost anunțate și în re
giunile montane din Franța, I- 
talia si Austria.

In Franța o avalanșă s-a

prăbușit asupra hotelului 
„Grand Signal" din localitatea 
Lanslevillard, din Alpii fran
cezi, provocind rănirea a 10 
persoane. O altă avalanșă a 
blocat drumul de acces și a 
întrerupt liniile electrice și te
lefonice către localitatea Pra- 
lognan, din provincia Savoie. 
O alunecare a unui bloc de 
zăpadă, lung de 200 metri și 
înalt de 4 metri, a fost anun
țată în localitatea Val d'Isere, 
unde, cu puțin timp în urmă, 
au decedat peste 30 de persoa
ne în urma unui fenomen si
milar.

Zece case au fost acoperite 
de către o avalanșă în valea 
Rochemollcs. la 90 km de To
rino, în Alpii italieni. Nu au 
fost semnalate victime.

In Austria. 1200 de turiști 
au fost blocați intr-un hotel 
din Ischgl, în apropiere de 
Innsbruck, iar un alt hotel a 
fost distrus în localitatea St. 
Sigmund.

Din cauza Încălzirii timpului, 
in majoritatea regiunilor de 
munte din țările mai sus-men- 
ționate, există primejdia alu
necărilor de zăpadă și a ava
lanșelor. Ca urmare, au fost 
instituite restricții 
culația pe anumite 
puse unor astfel

NAȚIUNILE UNITE 25 (A- 
gerpres). — Austria a cerut marți, 
în mod oficial, Comisiei O.N.U. 
pentru drepturile omului să ia 
urgent în considerare situația 
creată in urma atentatelor gra
ve împotriva unor avioane a- 
parținînd liniilor aeriene civi
le de transport. Conducătorul 
delegației austriece la actuala 
sesiune a Comisiei, in curs de 
desfășurare, prof. Felix Erma- 
cora, a citat în sprijinul de
mersului recentele atentate cu 
bombe. în special cel asupra 
avionului companiei elvețiene 
„Swissair". soldat cu moartea

a 47 de persoane. El a decla
rat că astfel de acte constituie 
„incidente extrem de deplora
bile11 și reprezintă o „serioasă 
violare a drepturilor omului*1, 
care impun o „acțiune concer
tată a tuturor statelor mem
bre ale O.N.U.".

Comisia a acceptat să ia in 
dezbatere propunerea Austriei 
fără a fi supusă la vot. Potri
vit agenției U.P.I., nu a fost 
insă fixată data acestor dezba
teri, problema urmind să fie 
luată în discuție in cadrul se
siunii in curs a Comisiei, care 
se va încheia la 27 martie.

SAIGON 25 (Agerpres). — In 
cursul acțiunilor ofensive de
clanșate în luna ianuarie, for
țele patriotice care acționează 
în provincia 
Phu Yen 
peste 700 
trupelor 
In aceeași 
tele patrioților din această re
giune au distrus mai multe ve
hicule militare și au capturat 
o importantă cantitate de mu
niții aparținihd forțelor ina
mice.

sud-vietnameză 
au scos din luptă 
militari din rindul 
americano-saigoneze. 

perioadă, detașamen-

5

privind cir- 
drumuri ex- 
de pericole.

(Agerpres)

Guvernul Indiei anunfă 
alte naționalizări

DELHI 25 (Agerpres). — Gu
vernul Indiei va naționaliza la 
sfîrșitul lunii martie sistemele 
'de asigurări, va institui con
trolul asupra importului și co
merțului cu ridicata, va limita 
volumul proprietății și va în
făptui alte măsuri progresiste, 
a declarat Sanjivayya Damora- 
’dan, ministrul indian al mun
cii Și al brațelor de muncă.

Intr-o cuvîntarc rostită la mi
tingul de la Calcutta, el a sub
liniat că noua conducere a 
Partidului Congresul Național 
Indian intenționează să tradu
că în fapt toate rezoluțiile pri
vitoare la transformări 
care au rămas pînă in 
numai declarații de 
scrie- ziarul National

sociale, 
prezent 
intenții. 
Herald.

LONDRA. — Dr. Patrik Step
toe, de la Universitatea din 
Cambridge, a anunțat, intr-un 
interviu televizat, că echipa de 
cercetători pe care o conduce 
a reușit să obțină fecundarea 
în eprubetă a unui ovul uman 
și intenționează să implanteze 
acest ovul în uterul unei pa
ciente; Silvia Allen, în vîrstă 
de 34 de ani, s-a oferit volun
tar pentru această experiență. 
Ea este căsătorită de șapte ani 
și nu a născut nici un copil. 
Implantarea ar urma să aibă 
loc in viitoarele șase săptă- 
mîni.

LAUSANNE. — Conduce
rea Comitetului Internațional 
Olimpic, întrunită la Lau
sanne, a anunțat că acordă 
orașului Florența termen pî
nă la 1 aprilie a. c. pentru 
a prezenta o documentație 
relativă la candidatura sa 
pentru organizarea Olimpia
dei din anul 197G. Termenul 
fixat inițial — 31 decembrie 
1969 — a fost amînat de două 
ori, pentru a permite cele
brului oraș italian să obțină 
de la guvernul țării garanția 
financiară necesară organiză
rii și susținerii Jocurilor O- 
limpice.

PE SCURT. PE SCURT
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Cronica evenimentelor infernafionale
Cu o agendă bogată, săptă- 

mina care s-a scurs a marcat 
ca un eveniment de prim ordin 
reluarea, la Geneva, a lucrări
lor Comitetului de dezarmare. 
Noua sesiune constituie începu
tul altor încercări de a apro
pia realizarea- marelui dezide
rat — dezarmarea generală și 
totală. Tratativele postbelice 
desfășurate pe această temă nu 
s-au concretizat în măsuri efi
ciente care să ducă la înfăptui
rea acestui obiectiv major. Dc-a 
lungul unui deceniu de dez
bateri au fost realizate doar 
cîteva acorduri colaterale, neîn
doielnic de o anumită semni
ficație, dar care se opresc, to
tuși, la aspecte periferice, fără 
a afecta cursa înarmărilor. De
clarațiile făcute pînă in pre
zent proiectează lumină asu
pra configurației pe care o vor 
lua probabil tratativele de de
zarmare in noua sesiune a Co
mitetului. Este de așteptat să 
se insiste asupra interzicerii 
armelor chimice și bacteriolo-

gice și asupra demilitarizării 
teritoriilor submarine. O aten
ție deosebită va fi acordată 
pregătirii deceniului de dezar
mare prin elaborarea unui pro
gram concret de lucru.

Crizele guvernamentale din 
Turcia și Italia au constituit 
alte puncte asupra cărora ob
servatorii politici și-au concen
trat atenția în săptămîna Care 
a trecut. Nici la Roma și nici 
la Ankara nu se întrevede pen
tru moment posibilitatea solu
ționării rapide a acestora. Pre
mierul desemnat, Mariano Ru
mor, își continuă convorbirilo 
cu reprezentanții celor patru 
partide dc- centru-stînga din I- 
talia, insă după o săptămină de 
tratative nu a obținut acordul 
partenerilor nici chiar asupra 
unor probleme de principiu.

La Ankara, premierul desem
nat Suleyman Demircl i 
in fața mai multor alternati
ve : refacerea majorității par

se află

. ___ ____  —par
lamentare a Partidului j drep
tății, ceea ce ar însemna' atra-

gorea de noi aderenți din rîn- 
durile deputaților independenți; 
alcătuirea unui guvern de coa
liție cu unul sau două dintre 
partidele mai mici, și, în sfîr- 
șil. organizarea de alegeri an
ticipate. Primele alternative 
par, deocamdată, incerte, iar 
cea de-a treia întimpină opo
ziția fermă a adversarilor po
litici ai Partidului dreptății. 
Suspendată practic pe perioada 
sărbătoririi „Kurban Bayramu- 
lui", activitatea politică turcă 
va cunoaște fără îndoială in 
următoarele zile, o intensifica
re, fapt care va duce probabil, 
la apariția unor noi elemente 
în evoluția crizei.

In Orientul Apropiat, după 
bombardamentul israelian asu
pra uzinei metalurgice de la 
Abu Zabal apreciat ca un mo
ment grav în escaladarea con
flictului militar din regiune, 
atenția a fost concentrată asu
pra Iordaniei. Asemenea Liba
nului. Iordania este a doua țară 
care traversează o criză din

cauza neînțelegerilor apărute 
între organizațiile palestiniene 
de comando și guvern. După 
cum se știe, guvernul iordanian 
a adoptat o serie dc măsuri 
„in interesul asigurării securi
tății interne" — după cum SC 
precizează la Amman — pc 
care însă organizațiile palesti
niene de guerilă le-au consi
derat a fi o limitare a liber
tății lor de acțiune. Runda a 
doua de negocieri, desfășurată 
la sfîrșitul săptămînii trecute, 
între reprezentanții organizații
lor palestiniene și guvernul ior
danian, s-a încheiat cu un a- 
cord care, potrivit agenției 
Reuter, se bazează pe princi
piul ,nu există nici învingă
tor și nici învins". Deși deta
liile acordului au rămas necu
noscute, se crede totuși că or
ganizațiile palestiniene s-au an
gajat să respecte anumite re
guli disciplinare, instituite de 
ele însele, dar că toate măsu
rile luate dc guvernul Iorda
niei rămîn înghețate.

Pe continentul american, du
pă „monologul' Nixon (cum au 
denumit unii comentatori me
sajul președintelui privind po
litica externă și militară ame
ricană), a început în urmă cu 
trei zile dialogul franco-ameri- 
can. Președintele Franței, Geor
ges Pompidou, întreprinde, în- 
cepînd de luni, o vizită oficială 
în S.U.A. Nixon și Pompidou 
n-au avut prilejul să se întîl- 
nească pînă în prezent in cali
tatea lor de șefi de state. Deși 
călătoria lui Pompidou peste 
Atlantic are loc intr-o perioadă 
în care relațiile dintre cele 
două țări cunosc o evoluție 
ceva mai favorabilă, în cercu
rile politice nu se exclude po
sibilitatea ivirii unor noi diver
gențe. Mai ales că pe agenda 
de lucru sînț înscrise proble
me asupra cărora Parisul si 
Washingtonul au opinii diferi
te, așa cum este cazul relații
lor intcr-curopene sau al situa
ției din Orientul Apropiat.

A. ZAMFIRESCU

ții din partea de nord a Pa
kistanului. Ei trăiesc dintr-o 
agricultură rudimentară, cul- 
tivînd orez, porumb, grîu, 
cartofi și pomi fructiferi — 
îndeosebi caiși — pe micile 
fîșii de pămint dintre stînci. 
Agricultura este practicată 
cu unelte rudimentare de că
tre bărbați ajutați de mem
brii familiei. Hunzucuții sînt 
în același timp și vînători is
cusiți.

Populația hunza este con
dusă de către un suveran e- 
reditar care poartă numele 
de Mir. Reședința suveranu
lui se află în orașul capitală 
a Hunzei — Băltit — și este 
singura instituție și autorita
te din tară. în Hunza nu 
există armată, poliție, închi
sori, pentru că hunzucuțfi nu 
au purtat și nu poartă răz
boaie cu triburile învecinate, 
printre ei nu există infrac
tori, nu se întîmplă certuri 
între membrii comunității și 
nici nu există o evidență a 
populației. Lipsa unei eviden
țe a populației și a oficiilor 
de stare civilă face ca hun- 
zucuțu să nu-și cunoască vîrs- 
la decît cu aproximație sau 
prin comparație cu un eve
niment petrecut în viata su
veranului, a colectivității sau 
a uuei așezări. Limba mater
nă folosită de hunzucuți, pe 
cale de dispariție este Bu- 
rusharki, necunoscută în alte 
regiuni ale globului. Ea este 
transmisă din generație în 
generație numai prin viu grai 
și nu în scris. In Hunza nu 
există școli, după cum nu 
există nici un fel de insti
tuții social-cullurale.

Pentru străinii care au vi
zitat această regiune, dar mai 
ales pentru oamenii de știin
ță, populația hunza constituie 
din punct de vedere medical 
un adevărat fenomen. Hun- 
zucuții nu cunosc nici un 
fel de boli, nici un Hagel care 
bîntuie în lume. Cercetătorii 
care s-au ocupat de acest 
fenomen au ajuns la conclu
zia că lipsa oricăror boli 
este condiționată în Hunza 
de apa potabilă, care este 
foarte bogată în săruri mi
nerale, de legumele din a- 
ceastă regiune, mai bogate în 
vitamine decît celelalte cul
tivate in restul lumii, și de 
faptul că hunzucuții circulă 
numai pe jos. Nici un mem
bru al colectivității nu su
feră de vreo boală, mai toll 
mor de bătrînețe, sînt vigu- 
roși, primitori, duc o viață 
grea dar care le priește. Fe
meile hunzucuților se ocupă 
în special de gospodărie, în- 
grijindu-șl cu dragoste căsu
țele din piatră in care trăiesc. 
Sînt sociabile, primitoare cu 
străinii care vizitează din 
cind în cînd această regiune, 
ascultă cu plăcere muzica 
imprimată pe bandă de mail- 
netofon sau tranzistoarele, 
dar refuză să se fotografie
ze. Și astfel, pe versanîii Hi
malaiei trăiește acest popor 
mic departe de marile proble-, 
me ale lumii contemporane.
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