
O problemă acută după încheierea primelor trei trimestre

.In acest an, pentru creșterea ca
pacității de producție a bazinului 
carbonifer Valea Jiului, trebuie e- 
xecutate lucrări ce reprezintă 17 
lâj sută din prevederile cincinalu
lui, iar minele noi (Dîlja și Paro- 
șeni) sînt chemate să contribuie la 
creșterea prevăzută cu 36 la sută, 

acestei creșteri 
menținerea ca- 
volumul lucră- 

fi puse înfunc-

Nicolae CERBU 
directorul Filialei Băncii de Investiții 

Petroșani
Pentru realizarea 
precum și pentru 
pacitătii existente, 
rilor ce urmează a 
țiune pînă la sfîrșitul anului re
prezintă 88 la sută din valoarea 
investițiilor alocate pe 1967.

Dacă, din punct de vedere al 
reălizării planului de investiții, la 
sfîrșitul trimestrului III rezulta
tele obținute sînt satisfăcătoare 
(75 la sută) cu excepția lucrărilor 
industriale de suprafață la care 
s-a realizat numai 58 ,1a suta din 
prevederile anuale, planul de pu
nere ■ în funcțiune pe 1967 a fost 
" .alizat doar în procent de 53 la 
sută. Realizări slabe s-au înregis- . 
trât atît la. lucrările industriale de 
suprafață (34 la sută) cît și la lu
crările miniere subterane (54 la 
sută) ...
/La , lucrările miniere subterane, 

rezultate bune au obținut numai 
exploatările miniere I.onea și Ani-’ 
noasa care în cele 3'trimestre au 
depășit prevederile anuale cu 59 
la sută, respectiv 4 Ia suta. Cu 
toate că pe combinat prevederile 
valorice pe cele 9 luni la lucrările 
miniere subterane aii fost depășite 
cu 16 la sută, exploatările miniere 
Uricani. ’ Vulcan, Dîlja, Lupeni, 
Paroșeni. Petrlla au realizat numai

7 la sută, 24 la sută, 34 la sută, 36 
la sută, 40 la. sută, respectiv, 51 la 
sută din '
punere în funcțiune' pe 1967. ‘

Cele mai mari rămîneri în ur
mă, însă, s-au înregistrat la lucră
rile industriale de suprafață în e- 
xecuția șantierelor T.C.M.M. și în 
special la Uricani, Vulcan, Dîlja, 
Paroșeni și I.onea unde s-a reali
zat numai 6 la sută, 12 la sută, 19 
la sută, 14 la sută, respectiv, 44 la

sută din prevederile de plan. Cu 
toate că în luna septembrie 1967 
s-au obținut rezultate mult măi bu-prevederile planului de

■neîn comparație cu cele din lunile 
precedente, șantierelor' T.C.M M. 
din Valea Jiului pentru trimes
trul; IV 1967 le-au rămas de reali
zat 66 la sută oin prevederile pla
nului de punere îti funcțiune pe 
1967.

(Continuare in pag. a 2“a)
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In sectorul de 
industrializare 
a lemnului 

HM BialeiaatiEâ 
miio takulDî loturilor 
optim m Mițle 

. Recent’, la Institutul de stu
dii’ și proiectări forestiere, în 
cadrul proiectelor întocmite 
s-a introdus în . sectorul de 
industrializare a lemnului me
toda matematică pentru cal
culul loturilor optime ce 
lansează în fabricație.

Avantajele introducerii 
procesul de producție a lotu
rilor optime se reflectă în fo- . 
losirea rațională a utilajelor și 
forței de muncă, reducerea 
timpului de pregătire și în
cheiere prin executarea unui ■ 
număr optim de reglări 13 ma
șini, îmbunătățirea activității 
economice a întreprinderii prin 
mărirea vitezei de rotație a 
mijloacelor circulante și asi
gurarea unei producții ritmi
ce. Acestea aduc o contribuție 
importantă la: reducerea prețu
lui de cost șl la îmbunătățirea 
calității produselor finite. ,

Metoda creează premisele 
trecerii la. promovarea mate
matică operativă a producției 
și la calcularea riguroasă a 
ciclului de producție — impu
să de diversificarea tot, mai 
mare a produselor finite: din 
lemn cerute de piața internă 
și externă. (Agerpres)

se

în

Odihnă 
șifratamenf

In perioada ce a trecut din 
acest an, aproape 600 de sa
lariat! ai minei Lupeni au fost 
la odihnă sau tratament în 
frumoasele stațiuni balneo-cli- 
materice din patria noastră. 
Șeful de brigadă Bloju Du
mitru împreună cu soția, mais
trul minier Andrei Dumitru, 
șefii de brigadă Dobner Mi
hai și Sălăjan Dănilă sînt doar 
cîțiva dintre cei ce și-au -pe* 
trecut concediile în diferite 
stațiuni de la munte sau mare.

I im l ..........   i ■ ..............
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Intr-o seară, la sec
torul I.R.E.H. Lupeni 
Claxonul dirijat de un 

semnalizare 
de 15/6 kV 
apariția u- 
Cei doi e- 
— Polve-

Unii oameni au o anumită 
- chemare, o predilecție spre tot 

ceea ce este nou și util. A- 
ceastă chemare face parte, oa
recum și din trăsăturile lor 
morale, din caracterul lor și 
poartă denumirea de vocație. 
O vocație a noului, deplin 
creatoare. Și se numesc inova
tori — căutători neobosit! ai 
noului. După Ce-și îndeplinesc 
sarcinile în producție, seara 
acasă, întirzie mai multă vre
me asupra cărților,’.răsfoind fi
lele lor, adăpîndu-se 'cu nesaț 
din acest nesecat izvor al cu
noașterii. Și niciodată dorințe-

VOCAȚIA 
NOULUI
le lor nu sînt iluzorii, frămîn- 
tările lor nu-s deșarte; culeg 
roade bogate din pomul’ cute1 
zanței și al hărniciei. Și-așa se.. 
năSc ideile,’ așa se găsesc so- 

• ltiții novatoare ce îmbunată1 
țese procesul de producție și 
implicit munca omului. Poate 
tot așa s-a întîmplat și cu ino
vatorii de la E.M. Uricani. Poa
te tot într-o seară Pavelonescu 
Valeriu, Stoi Constantin, Si- 
cora Ioan, Covacs Mihai, Fă
gaș Gheorghe și multi alții au 
găsit soluții ingenioase la pro
bleme de mult ridicate.

Maistrului electromecanic 
Pavelonescu Valeriu i-a venit 
ideea să realizeze comanda de 
la distantă a ' transportoarelor 
TR-3. Și a înfăptuit ideea în 
urma unui studiu îndelungat, 
în urma a zeci de calcule, 
înainte fiecare transportor în 
parte era dirijat de un om. Dar 
prin inovația lui, dirijarea 
centralizată, făcîndu-se
tr-un singur loc pentru 3—4 
transportoare. Apoi, după 
ceăstă inovație .au mai .urmat 
încă două.

Un colectiv de lăcătuși al* 
. , cătuit din’. Sicora Joan, .Covacs 

Mihai , și -JNaUngți?r (Javri^ a 
găsit de cuviință cir. rnod.H iqu- 

. tea sistemului de fixare a cu’p- 
luiigului de cauciuc de la tur
binele transportoarelor TR-3 
aduce, numerqase avantaje, e- 
vitîndu-se deteriorarea corpu
lui turbinei. Și această inova
ție' a fost primită și răsplătită 
pț> mășura importanței ei. Stoi 

„ Constantin și Georgescu. Ghe- 
orțjhe aU; fost alti 
nbului. Priâipl a

este 
din-

a-

■ ' : • 1 .V. '
eîtmal larg, chestionare cu întreb 
bări referitoare la preferințe, ar 
duce iminent Ia desprinderea unor 
concluzii' 'țfttle. ■ Pe bâză ' acestor . 
concfușlx se poate începe 6 acțiune 
de perspectivă', cuscopul uri ic de 
acontribui li educația . estetică a 
maselor, la îmbunătățirea; în ritm 
accelerat, a raporturilor dintre artă 
și, public. Se .vor ridica, firește, 
mai. multe probleme Să discutăm

S-a afirmat, și pe bună dreptate, 
că activiștii culturali din cohdu- 
cetile' cluburilor, căminelor cultu
rale' și ale; celorlalte lăcașe de cul
tură recurg, în activitatea lor; foar
te des la improvizații, Se improvi
zează, .(bineînțeles, nu întotdeauna) 
acțiuni felurite. însă fadei plate, 
deseori neinteresante.

La fel de’adevărat este și fap- 
' tul că uneori sălile sîfit arhipline. 
Care este poziția, care trebuie 
luată ? Să așteptăm, cu ușile larg 
deschise participarea publicului la 
orice acțiune pe' care o inițiem, sau 
mai întîi să aflăm ce așteaptă pu
blicul nostru să găsească-n aceste 
lăcașe de cultură ? Se știe (și dacă 
nu, se poate afla cu această oca
zie) că, pentru cunoașterea cît mai 
exactă a diversității publicului 
(cum este cazul la noi) sub rapor
tul preferințelor, gusturilor încli
națiilor, sînt necesăr? —- accen
tuăm, absolut necesare .— cît mai 
multe sondaje. Precizăm că. în a- 
ceastă dire -ție n-a existat pînă 
acum o preocupare organizată și 
consecventă. Poate doar pe alocuri 
s-au făcut unele înc^rcărtede. a se 
afla ce-ar dori publicul să, vadă 
în. lăcașele de. cultură Insuficient 
însă Aceste sondaje, pe care noi 
le vedem sub forma unor chestio
nare, afișate și răspîndite de către

, conducerile instituțiilor de cultură.

tăutători ai 
realizat unca niște locatoare li

nia. Pe un stîlp se. afla 
un izolator spart. Da
torită lui, legătura 
dintre conductorii elec
trici se distrusese. O 
fază era deci' la pă- 
mînt. Oamenii au tre
cut, la lucru. Au pro
tejat întîi linia, înca- 
drînd porțiunea în care 
se afla defectul cu 
seurtcircuitoare.

Pe la ora unu noap
tea, patru oameni ale 
căror siluete abia se 
conturau în beznă, co
borau veseli dealul. 
Iși făcuseră datoria și 

n-avea cu ce să fie în- erau mulțumiți. Dato- 
locuită, decuplîndu-se rită hărniciei lor, mi- 
întreaga rețea electri- ..oprii nici n-au știut 
că din exploatare. O- de cele întîmplate.

se zărea nici o stea. 
Cei patru electricieni 
— Dîrzu Petru, Caspu 
Ioan, Polverea loan și 
Sfetcu Vasile — s-au 
îndreptat spre puțul 
Ileana. Iși luminau

V. TEODORESCU
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CARNET

C. VALERIU

va ’ au fost aduși 
sector de acasă.

Noaptea era neagră chil electricienilor au 
ca păcura, pe cer nu 1 început să . cerceteze

C. V.

Valeriu' COANDRĂȘ

PEISAJ DIN DEFILEUL JIULUI(Continuare Ut. pag. a 3ra)

cerul 
lucru 

auto

liber, continuind 
la- pornire- .con- 
iMăistfub - Vesa

nevoilor de trans
ele locuitorilor din 

Așa a fost situația

releu de 
din stația 
a anunțat 
nui defect.
lectricieni
rea loan și Hiristoiu 

— care se 
tură au ra

Drăghici 
aflau în 
portat de urgență dis
pecerului energetic de . 
la Petroșani. In scurt 
timp acesta le-a indi
cat că defectul se află 
pe linia de 6 kV care 
alimentează suitorul 
central al minei Lu
peni: Ș-a făcut mobi
lizarea oamenilor. Cîți- 

la

drumul cu lanternele. 
Au ajuns la locul cu 
pricina. Linia care . se 
defectase era cea .de 
rezervă. Nepunerea ei 
în funcțiune însemna 
că la o avarie posibi
lă, linia principală

■ ■
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ANOTIMPUL FRIGUROS SE APROPIE
Garajele l. C. 0. s auParcul I.C.O. Petroșani numără 

92 de autovehicule — respectiv 72 
la garajul din Petroșani și 22 la 
garajul Lupeni Printr-o preocu
pare susținută din partea factori- 
la care concură la buna desfășu- 

< rate a transportului în comun, par
cel acesta a făcut față în condiții 
mulțumitoare 
port în comun
Valea Jiului.
pînăacum. Dar vicisitudinile ano
timpului friguros,’ care se apropie, 
aduc după ele condiții mai grele 
de. exploatare a acestui parc. Re
clamă intensificarea activității de 
reparați’ curente, asigurarea ; de 

.condiții optime pentru a executa 
aceste reparații, o aprovizionare 
normală, fără prea multe scuze, cu 
piese de schimb. Pentru a vedea 
dacă gospodarii I.C.O. au început

să se pregătească pentru iarnă am 
vizitat cele două garaje auto de la 
Lupeni și Petroșani, am căutat răs
puns la unele întrebări de la'fac
torii autorizați din conducerea 
I.C.O

Ce condiții au fost asigurate 
pentru executarea reparațiilor ?

La garajul Petroșani mecanicii 
motivează reparațiile superficiale 
cu lipsa pieselor de schimb ne
cesare, cu lipsa condițiilor cores
punzătoare de lucru Astfel, nu 
exiști o instalație de spălat pe

măsura cerințelor,, lipsesc piesele 
de schimb (baterii de acumula
toare, axe cu came,: azbest grafitat 
etc.). Garajul dispune de; un număr 
de 10 boxe in care se.. pot. executa 
reparații curente.. Gararea însă 
rămîne să se facă c lac fel ;ca:.pînă 
acum, sub 
să dea de 
ducătorilor

MB-

•' -



STEAGUL ROȘU

Un domeniu în care sîntem încă deficitari

ico - economic

V

fa fața exigențelor 
anotimpului rece

Am pășit în ultimul 
trimestru al anului fi 
tot atunci în perioada 
anotimpului rece. In
temperiile perioadei de 
iarnă ridică noi exigen
țe în fața unităților e- 
conomice, exigențe care 
reclamă măsuri pregă
titoare luate din timp. 
In ce stadiu ne aflăm 
cu pregătirile de iar
nă ? Iată o întrebare 
care se ridică tot mai 
stăruitor în fața acelo
ra care conduc și orga
nizează producția în u- 
nitățile industriale, de 
construcții și de trans
port din bazinul Văii 
Jiului.

Cîteva cifre reieșite 
cu prilejul unei recente

CRONICA

mă anotimpul friguros: 
aprovizionarea într-o 
măsură corespunzătoare 
cu materiale de masă, 
remedierea deficiențelor 
semnalate cu ocazia re
cepției, ca noile insta
lații puse în funcțiune 
să atingă parametrii 
proiectați, asigurarea u- 
neltelor, echipamentelor 
și materialelor necesare 
pentru dezăpeziri, izola
rea conductelor de aer 
și apă, închiderea co
respunzătoare a locurilor 
de muncă etc. Avem u- 
nități care au privit eu 
răspundere sarcinile ce 
le revin pentru pregă
tirile de iarnă șl au pro
cedat ca atare. Prepa- 
rația Lupeni, mina L6- 
nea, de pildă, stau cel 
mai bine cu pregătirile 
de iarnă. In schimb 
există și unități răma
se în urmă. E cazul mai 
ales al minei Aninoasa, 
E.D.M.N. și al prtpara- 
ției Coroești. Sînt ne
ajunsuri în privința 
pregătirilor de iarnă 
pe șantierele T.C.M.M. 
și social-eulturale. 
s-au asigurat încă 
te tot stocurile de
teriale, există rămîneri 
în urmă in privința fi
nisajului exterior, pre
cum și la lucrările de 
la centralele și rețeaua 
de termoficare. Se cer 
aplicate măsuri grabni
ce pentru asigurarea 
stocurilor de lemne la 
rampele de încărcare, 
pentru punerea la punct 
a cabanelor și aprovi
zionarea parchetelor fo
restiere.

Intemperiile iernii ri
dică exigențe sporite în 
fața fiecărei unități eco
nomice. Deci, e 'de da
toria fiecăruia să per
severeze în realizarea 
integrală a planului pre
gătirilor de iarnă spre 
a asigura premisele în
făptuirii sarcinilor de 
plan și fn anotimpul 
rece.

Nu

măsuri, 
de în-

analize operative la con
ducerea combinatului 
sînt edificatoare în a- 
cest sens. Din cele 472 
măsuri preconizate în 
cadrul pregătirilor pen
tru iarnă au fost reali
zate in total pină la 1 
octombrie 137 
92 sînt în curs
făptuire, 38 sînt rămase 
în urmă, iar 208 au ter
men de scadență în ul
timul trimestru al anu
lui. Reiese deci, că în 
trimestrul IV ne aș
teaptă sarcini de răs
pundere. E vorba de tri
mestrul pregătirilor atît 
pentru producția anului 
viitor cit și pentru ano
timpul rece. Aceasta în
seamnă că paralel cu 
măsurile ce se cer a- 
plicate pe linia perfec
ționării continue a or
ganizării producției și 
a muncii, cu .reallxarea 
jgîanuM de pregătiri, 
asigurarea -VronfaiVul. de 
lucim plasarea Judici
oasă a efectivelor — 
voi; trebui îndeplinite 
dezideratele ce le recla-

(Urmare din pag. 1)

Ceea ce produce multe 
semne de întrebare e faptul 
că tocmai la minele noi, 
care trebuie să contribuie 
la creșterea capacității In 
cincinal cu 50 la șută, s-au 
înregistrat cele mai mari 
nerealizări. Astfel, la minele 
Dîlja, Paroșeni, Livezeni și 
Bărbăteni, s-a pus în func
țiune numai 20 la sută din 
volumul lucrărilor 
te pe acest an.

Deși în lunile august și 
septembrie 1967, 
măsurilor luate

planifica.

în urma 
de condu

cerea Trustului de construc
ții și montaje miniere Bucu
rești, ritmul de execuție s-a 
îmbunătățit, realizările ob
ținute n-au putut recupera 
râmînerile în urmă înregis
trate în lunile anterioare din

COMBATEREA SILICOZEI
Prevenirea și combaterea 

silicozei continuă să fie o 
problemă la exploatările mi
niere ale Văii Jiului.

In urma măsurilor aplica
te, a dotării unităților minie
re cu materiale de protecție, 
a acțiunilor educative între
prinse în rîndul salariaților, 
s-au făcut pași însemnați 
înainte pe linia reducerii 
numărului de accidente, în
deosebi a celor grave. Nu la 
fel se prezintă, în schimb, 
situația în privința combate
rii îmbolnăvirilor profesio
nale, respectiv a silicozei. Ul
timele date statistice atestă 
în mod grăitor această situa
ție. Care sînt neajunsurile 
împotriva cărora este nece
sar să se acționeze în primul 
rînd pentru a evita îmbolnă
virile de silicoză ? Iată cîte- 
va constatări în această pri
vință mie Inspectoratului de 
stat pentru protecția muncii.

Cu toate că în unitățile 
miniere s-au luat măsuri de 
generalizare a perforajului 
umed la lucrările în steril 
rizontale, sînt cazuri ciad 
PERFORAREA GĂURILOR 
DE MINĂ SE EXECUTA PE 
CALE USCATĂ, ca de exem
plu la galeria direcțională 
în culcușul stratului 5 secto
rul IV, orizontul 440 al ga
leria transversală stratul 5 
blocul 6 orizontul 440 secto
rul IV de la E.M. Lupeni; 
galeria circuit a puțului 
principal (orizont 440) de la 
E.M. Dîlja etc. De asemenea, 
s-au constatat deficiențe în 
privința stropirii materialu
lui steril la operațiile de în
cărcare manuală sau mecani
că precum și ia lucrările de 
pușcare. De exemplu, nu s a 
stropit sterilul la încărcarea 
manuală în galeria transver
sală spre stratul 5 orizontul 
580, galeria direcțională în 
stratul 3 blocul IV orizont 
535 sectorul III de la E. M, 
Lonea, atacarea în steril din 
suitorul de culcuș la aba
tajul cameră nr. o vest stra
tul 3 și galeria direcțională 
pe stratul 6 de la E. M. Pe
trila, galeria principală trans

versală Piscu orizontul X de 
la E.M. Aninoasa. De aseme
nea, nu se stropește conti
nuu sterilul la încărcarea lui 
în mașina de încărcat așa 
cum prevăd instrucțiunile 
pentru prevenirea și comba
terea preoinoconiozelor în

unele 
practică

industria minieră. Nu exis
tă pulverizatoare aer-apă 
la executarea lucrărilor de 
pușcare în galeria transver
sală spre stratul 3 orizontul 
535 E.M. Dîlja, galeria de le
gătură cu puțul Valea Arsu
lui orizontul 400 E.M. Lonea.

In ceea ce privește AERA- 
JUL PARȚIAL, se constată 
deficiente la montarea coloa
nelor de aeraj (neetanșeități, 
rămîneri în urmă față de 
frontul de lucru, tuburi tur
tite etc). La E.M. Lupeni în 

lucrări în steril se 
folosirea aeraj ului

parțial refulant, ca de exem
plu : galeria direcțională. în 
culcușul stratului 5 blocul VI 
orizontul 440 sectorul IX, ga
leria direcțională spre cîm- 
pul minier Bărbăteni, orizon
tul 783 sectorul XI. Astfel, 
praful silicogen este disper
sat în spațele frontului pe 
tot profilul lucrării și antre
nat de curentul de aer în 
alte lucrări. La minele Pa
roșeni și Bărbăteni nu sînt 
montate pulverizatoare de 
apă în capătul de refulare a 
coloanei de aeraj parțial la 
nici o lucrare în steril.

In legătură cu folosirea 
instalațiilor de aerosoli, ro
entgen, raze ultraviolete etc. 
s-a constatat că nici o ex
ploatare minieră nu este do
tată cu asemenea instalație 
în afară de E.M. Lupeni unde 
este în funcție un aparat 
roentgen. La E.M. Vulcan, 
deși există în dotație o ins
talație de aerosoli, aceasta 
funcționează în condiții ne
satisfăcătoare din cauza nea- 
menajării corespunzătoare a 
camerei și lipsei de instruc
țiuni pentru folosirea ei.

In privința alimentării cu 
apă a minelor în condițiile 
prevăzute de norme și ins
trucțiuni se constată că la 
E.M. Anlnoasa la nici un sec
tor din subteran nu este in
trodusă apa potabilă. Perfo- 
rajul umed se efectuează cu 
apă industrială. Or, și aceas
ta este deficitară în anotim
pul secetos și al 
lor. De asemenea, 
Dîlja, la minele II 
la Lonea precum și
estică a E.M. Vulcan se fo
losește numai apă industria
lă din lipsa apei potabile.

In ceea ce privește com
baterea îmbolnăvirilor profe
sionale la instalațiile de con-

înghețuri
le E. M, 
și III de 
în partea

cauza organizării deficitare a 
loturilor și a neaalgurăril 
frontului de lucru corespun
zător execuției lucrărilor pe 
timp friguros, Sînt întîrzia- 
te mult lucrările la racordul 
termic de la mina Paroșeni 
care trebuie să asigure în
călzirea complexului social- 
administrativ al minei, lu
crările de la incintele pu
țului auxiliar est ți la puțul 
de aeraj nr. 2 Livezeni, iar 
la Dîlja este necesar a se 
definitiva amplasamentele 
pentru rețelele telefonică , 
pentru a se putea continua 
lucrările respective

Datorită acestor mari ră- 
mineri în urmă, pa lingă 
faptul că lucrările nu se pun 
la timp în funcțiune, șantie
rele T.C.M.M. din Valea Jiu
lui și-au creat o situație e- 
conomlco-finandară cu totul

nesatisfăcătoare, înregistrînd 
in cele 8 luni o pierdere de 
13 692 mii lei din care 7 395 
mii lei reprezintă producție 
fictivă raportată ca termina
tă în perioadele precedente 
cu costurile aferente dar 
care în realitate s-au execu
tat in 1967.

Ținînd seama de importan
ța lucrărilor miniere și in
dustriale de suprafață și de 
faptul că datorită rămîneri- 
ior îtl urmă înregistrate în 
cele trei trimestre, în a- 
cest trimestru urmează a se 
termina și pune în funcțiune 
un volum mare de lucrări 
miniere și industriale (47 la 
sută din prevederile anuale), 
este necesar ca Direcția de 
investiții din cadrul Combi
natului Carbonifer Valea 

* Jiului, E.D.M.N. și celelalte 
exploatări miniare ca și Trus

casat materialul steril pentru 
rambleu, s-a constatat că la 
E.M. Lupeni, la moara de v 
rambleu, nu s-au terminat lu
crările de capsulare a insta
lațiilor. La E.M. Lonea s-a 
oprit funcționarea morilor de 
rambleu de la minele I și III, 
instalațiile nefiind carcasate. 
De asemenea, nu este carca- 
sat sau au carcase defecte 
morile de rambleu de la E. 
M. Dîlja, E.M. Anindasa și 
E.M. Petrila.

Cu ocazia controalelor s-a 
mai constatat că nu s-a exe
cutat pînă în prezent clasi
ficarea minelor și a locuri
lor de muncă în steril după 
gradul de prăfuire.

Combaterea pneumoconio- 
zelor reclamă, de asemenea, 
o activitate propagandistică 
susținută. Or, și-n acest do
meniu se constată neajunsuri. 
Munca de propagandă și agi
tație pe această temă se re»

zumă la cîteva lozinci — a- 
fișe expuse în incinta ex
ploatărilor, Conferințe, expu
neri în legătură cu comba
terea silicozei nu se fac la 
exploatări. Și încă ceva ; nici 
în programele școlilor de ca
lificare nu sînt prevăzute lec
ții în legătură cu măsurile 
de prevenire și combatere a 
prafului silicogen.

Combaterea și prevenirea 
pneumocomiozelor reclamă, „ 
o activitate stăruitoare, pli
nă de răspundere din partea 
unităților miniere, a cadre
lor tehnico-inginerești, a sin
dicatelor, Ceea ce se cere în 
primul rînd : eliminarea de
ficientelor de natură tehnico- 
organizatorică semnalate și 
desfășurarea unei activități 
educatlv-instructive mai in
tense, mai multiple. Este ca
zul ca prevenirea și comba
terea îmbolnăvirilor de sili-■ 
coză să fie privită cu aceț^ .j 
răspundere ca și prevenire!! 
accidentelor 1

Gr

E

A

tul de construcții și montaje 
miniere București să anali
zeze de urgență această si
tuație și să dispună măsuri 
care să contribuie atît la ter
minarea și punerea în func
țiune a lucrărilor respective 
Cît și la asigurarea unui front 
de lucru corespunzător exe
cuției lucrărilor pe titnp de 

. ' Iarnă-
;De asemenea, este necesar 
ca din partea conducerii 
Trustului de construcții și 
montaje miniere București să 
se depună în continuare un 
efort 
cării 
tie a
Jiului 
nului
situația din anii trecuțl și din 
acest an, cînd din lipsă de 
capacitate s-a recurs la dimi
nuarea planului de produc
ție, iar lucrările rămîn me
reu neterminate.

deosebit pe linia ridi- 
capacitătii de produc- 
șantierelor din Valea 
la nivelul sarcinilor pla- 
cincinal, spre a evita

Inovație valoroasă
La Petrila funcționează o nouă instalație 

ingenioasă de haldare, concepută de un colec
tiv de tehnicieni, pentru golirea vagonetelor 
de steril neutilizabil la rambleu și îndeosebi 
a rezidurilor rezultate de la curățirea canale
lor și sifonarea bazinelor de decantare.

Instalația se compune dintr-un culbutor cu 
răsturnare laterală, un troliu MEL-12 kW pen
tru apropierea trenului de vagonete și intro
ducerea vagonetului în culbutor și o lamă de ' 
buldozer. Totul e montat pe un cadru metalic, 
întregul ansamblu se deplasează pe o cale fe
rată cu trei șine, propulsia fiind realizată de 
troliul de apropiat vagonete.

Iată și modul de funcționare a instalației: 
vagonetul se introduce în culbutor cu ajutorul 
troliului de 12 kW. Un sistem de mecanisme 
cu lanț Gali, cu pasul de 100 mm, produce 
răsturnarea laterală a culbutorului precum și 
revenirea la poziția inițială, după golire, a va
gonetului. Un alt sistem acționează lama de 
buldozer ce împunge sterilul golit înspre locit l 
de haldare.

Capacitatea de golire este de cca. 200 vago
nete pe schimb, instalația fiind deservită nu
mai de 3 muncitori. Economiile ce se realizea
ză prin noua instalație se ridică la 240 000 
lei! an.

Cu unele modificări, instalația a fost con
struită și la mina Lonea, rezolvîndu-se cu suc
ces haldarea sterilului de la Jieț. Modificarea 
constă în înlocuirea angrenajului sistemului 
de acționare a culbutorului și a lamei de bul
dozer cu trolii MEL-5,5 kW pe tamburii cărora 
s-au aplicat coroane dințate din lanț Gali. Tot 
aici s-a adaptat un hidromotor pentru spălarea 
vagonetelor.

Ha comisia de inovații a C.C.V.J. s-a înregis
trat instalația ca invenție.

Pompa EPETA-65 
în minele Văii Jiului

In ultimele două luni, la mina Petrila a fost 
experimentată o nouă electro-pompă EPETA- 
65. Pompa are următoarele caracteristici prin
cipale : înălțimea de refulare 15 m 1; debitul 
40 m c/oră; greutatea 54 kg, iar aspirația di
rect pe rotor.

Noul utilaj prezintă o serie de avantaje față 
de cele anterioare: este portabil, se montează 
ușor, nu necesită supraveghere continuă in 
timpul funcționării și e utilizabilă și la eva
cuarea apelor cu impurități, prezentînd perspec
tive de a fi folosit și la bazinele de decantare 
a apelor.

Rezultatele experimentărilor sînt bune și se 
prevede ca în viitorul apropiat minele noastre 
să fie dotate cu astfel de pompe
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PENTRU VOI, DRAGI ELEVI 

Revista 
„CUTEZĂTORII-

Răspunzînd setei de cunoaștere, 
preocupărilor zilnice, aspirațiilor 
și visurilor înaripate ale pionie
rilor și școlarilor, Consiliul Națio
nal al Organizației pionierilor a 
început editarea, unei noi reviste 
pentru pionieri și școlari — „Cute
zătorii". Numărul 1 al revistei, bo
gat și atrăgător ilustrat, găzduiește 
pagini variate și interesante, scrise 
într-un limbaj pe înțelesul tuturor 
copiilor de vîrstă școlară. O ru
brică specială dedicată artelor 
plastice în care pictorul Alexandru 
Ciucurencu vorbește cititorilor săi' 
despre drumul unui tînăr în artă; 
prezentarea cîtorva dintre laurea- 
ții celui de-al IV-lea Concurs in
ternațional „George Enescu" : Radu 
Lupu (pian) Viorica Cortez-Gugu- 
ianu (canto); o discuție despre sport 
cu renumitul alpinist român Emi- 
lian Cristeă; un „portret" Emil 
Rusu — cîștigătorul turului ciclist 
al României, ediția 1967; un re
portaj din Vietnam al cunoscutului 
publicist Pop Simion — iată doar 
cîteva din „atracțiile" numărului 
1 al revistei. Pagina științifică pri
lejuiește cititorilor o cunoștință cu 
renumitul inginer român Henri 
Coandă. Două povestiri epice — 
„Dan Buzdugan" de Dumitru Al- 
maș și „Ostrovul lupilor" (roman- 
foileton de Petre Luscalov), com
pletează, împreună cu rubrica de 
diverse „Sfinx", acest prim număr 
al noii reviste. Deci, o lectură deo
sebit de atractivă și pasionantă vă 
cf'./ă, dragi elevi, revista „Cute
zătorii" !

4 octombrie

-țș'

V. T.

Vocația noului
(Urmare din pag. 1)

dispozitiv pentru prelucrarea 
stelelor de cuplaj la transpor
toarele TR-3 și SLASK, iar al 
doilea, un dispozitiv de susți
nere a funiei tractoare de la

- funicular. Și amîndouă inova
țiile au adus economii consi
derabile de timp și bani.

Sînt doar cîțiva din cei 30
V. de inovatori de la mina Uri-

, ț câni, oameni stăpîniți de vo- 
cația noului. Lîngă ei pot fi 
amintiți ca avînd același me
rit de căutători: Amorări{ă 
Ilie, Peknic Mihai, Taicș Iosif 
si mulți alții. Sînt oameni sim
pli, mereu preocupați, aplecați 
asupra hîrtiei, gînditori ase
meni celor care scriu cărți, 
care făuresc opere de necon
testabilă valoare.

(Vrmart din pag. I)
TELEVIZIUNE

17.30 Telecronlca economică 
Îngrășăminte chimice.

18 00 FOTBAL: Dinamo Kiev- 
Celtic Glasgow în Cupa 
campionilor europeni — 
Transmisie de la Kiev.

19,45 Telejurnalul de ‘seară.
20,00 Alma-Mater — emisiune 

pentru studențl,
20.30 Interpretul preferat —> 

Muzică populară Ia cere
rea telespectatorilor. 
Avanpremieră. 
Din culisele muzicii 
soare.
Film artistic — Fantoma 
din Morisvllle.

23,15 Telejurnalul de noapte.

21,00
21,15 u-

Mirceg și șeful garajului Gomboșl 
Ladislau se plîng că tot timpul 
trebuie să supravegheze și să dea 
indicații mecanicilor și electricie
nilor deoarece o mare parte din 
aceștia nu stăpînesc meseria. Acest 
lucru denotă că pe linia calificării, 
a ridicării calificării nu s-a făcut 
mare lucru sau dacă s-a făcut 
ceva s-a făcut foarte superficial.

La garajul din Bărbăteni situa
ția este asemănătoare. Aici am stat 
de vorbă cu șeful de echipă Mîn- 
druță Ioan, După cum ne-a spus 
dînsul, din cele 22 de autobuze 
existente, doar două se află în re
parații capitale și unul în repara
ție curentă. Și aici oamenii se

piîhg d» lipsa pieselor^ de șchimb, , guitri ca și altă dată: lipsurile vor 
Lipsesc pivoțil, bucșei» fuzetă‘ine
lele conice pentru cămășii» cilin
drilor. Geamurile de la garaj sînt 
sparte, conductele de la calorifer 
la fel, in privința aprovizionării 
și asigurării condițiilor optime 
pentru executarea reparațiilor, la 
ambele garaje există numeroase 
lipsuri. Ceea ce este mai rău e că, 
deși se cunoaște situația, pînă în 
prezent preocupările în această di
recție — de care se vorbește la 
conducerea I.C.O. și la serviciul a- 
provizionare — nu sînt urmate de 
rezultate. Am cerut părerea tova
rășului Schmidt Martin, șeful sec
ției auto și a șefului serviciului 
aprovizionare, tovarășul Ionescu 
Dumitru. Ne-au dat aceleași asi-

fi remedjiRto la timp, iar la iarnă 
vdhi menține întreaga 
de transport în comun.

Problema lipsei de 
sfîrșit de trimestru șl 
început de an a devenit cunoscută 
publicului. Situația pentru acest 
sfîrșit de an, după cum ne-a in
format Inginerul șef al întreprin
derii, se prezintă ca și în alți ani. 
Nu s-a primit repartiție pentru în
treg anul decît pentru circa două 
treimi din cantitatea solicitată. Și 
acest lucru îl simte cetățeanul cu 
pregnanță în trimestrul IV Să fie 
aceasta o situație fără ieșire, sau 
interesele întreprinderii nu sînt 
destul de bine reprezentate pe 
plan regional ?

capacitate

benzină la
mai ales la

(Urmare dlu pag. î-a)

despre cîteva. Publicul din 
Valea Jiului, destul de variat 
ca preocupări și nivel de 
cultură își va manifesta, nor
mal, o diversitate de prefe
rințe. Toate însă realizabile. 
Unii doresc să frecventeze 
diferite cercuri, la care să 
învețe ceva, alții ar vrea 
să-și petreacă timpul liber 
activînd într-una din forma
țiile artistice de amatori: 
brigăzi de agitație, dansuri, 
coruri, tarafuri și orchestre 
de muzică ușoară cu soliști 
vocali, formații de teatru, 
fanfare, etc. Pentru aceștia, 
în toate lăcașele noastre de 
cultură există (sau se pot în
ființa) asemenea grupuri de 
amatori ai frumosului. Incon
venientul (deseori mărturisit) 
se ivește însă în momentul 
în care aici, în formațiile 
respective, nu găsesc clima
tul convenabil, sprijinul com
petent, instruirea necesară 
pentru - a progresa. Or, acești 
oameni pasionați sînt mi
nați într-o „oază" a frumosu
lui nu de dorința de a se ur
ca pe scenă într-un concurs 
(„obligație" a instituției cul
turale) ci, fie de a-și ridica 
nivelul interpretativ, de a 
progresa, fie de a „umple" 
plăcut o parte a timpului li
ber ! Am făcut această digre
siune pentru a arăta că de 
la hotărârea intrării pe marea 
poartă a artei și pînă la in
versul acestei hotărâri — pă-

același ni- 
au de mul- 
diferite, și 
atît de dl-

cîntă pentru a suta oară, m- 
tr-o „stagiune permanentă", 
de ani de zile, aceleași triluri 
ale melodiei „Sus la munte e 
frumos"!

Publicul mai dorește și alt
ceva. Publicul vrea diversi
tate. ReceDtivitatea acestui 
public, trebuie educată. Par
ticiparea sau... neparticipa- 
rea publicului la spectacole 
sau acțiuni organizate dă... 
nota meritata celor olerile 
și face să întrezărească în- 
să-și viabilitatea genului de 
spectacol prezentat sau a 
acțiunii oferite. Pentru acest 
lucru însă trebuie cunoscut 
acest public, E necesară o 
cunoaștere științifică a sta
diului său de dezvoltare și a 
rezervelor safe de înțelege
re. Publicul nostru este-n for-

Pe urmele 
materialelor publicate

La semnalele critice apărute în coloanele 
ziarului organele vizate răspund, în general cu 
promptitudine, recunoscând justețea celor sesi
zate, tăciudu-ne cunoscute măturile luate pentru 
remedierea deliciențelor.

Iată ctteva din ultimele răspunsuri sosite la 
redacție:

Hu de liter 
ifteie» de iutei

id

Etapa a IVa a cam- nă Ia urmă formației
pionatului orășenesc de constructorilor cu sco-
fotbal a programat întîl- rul de 4-3. In urma vie»
niri importante în lupta toriei, echipa Construe-
pentru cucerirea unui torul minier a trecut pe
loc cît mai onorabil în primul loc în clasament-
clasament. Tînăra echipă Utilajul

Astfel, echipa mineri- Petroșani a obținut pri-
lor din Bănița, care nu ma victorie din acest

• cunoscuse înfrîngerea campionat, învingînd for-
în primele trei etape dis- mafia studenților cu sco-
putate, a trebuit să pă- rul de 1-0.
răsească terenul învinsă La Vulcan, Energia
cu 3-2 de Preparatorul Paroșeni a obținut două
Lupeni. puncte prin neprezenta-

Pe terenul C.F.R, din rea JIULUI II Petroșani.
Petroșani, echipa gazdă Intrucît această echipă
a întîlnit pe una din pre- se află la a treia nepre-
tendentele la titlu — zentare, considerăm in-
Constructorul minier Pe- dicat ca, comisia orășe-
troșani — care după trei nească de competiții de
etape a obținut tot ațî- pe zlîngă C.S.O. Petro-
tea victorii dar ocupa șani să ia măsurile care
locul secund datorită ’ . sg impun.
golaverajului. Partida a
fost extrem de disputa- S. BÂLOI
tă, victoria revenind pî- activist C.S.O. Petroșani ;

CLASAMENTUL
1. Constructorul minier 4 4 0 0 14-8 8
2. Energia Paroșeni 4 3 0 1 16-3 6
3. Minerul Bănița 4 3 0 1 12-7 6
4. Preparatorul Lupeni 4 3 0 1 9-5 6
5. Știința II 4 1 0 3 9-4 2
6. Utilajul 4 1 0 3 3-15 2
7. Jiul II 4 0 0 4 4-11 0
8. C.F.R. Petroșani 4 0 Q 4 5-14 0

răsirea definitivă a... inten
țiilor — nu e o cale lungă !

Unele eventuale preferin
țe ale publicului, ele mase
lor largi, nu-»i găsesc încu
nunarea în... programele de 
activități. Și aceasta nu pentru 
că anumite repertorii artisti
ce „pretențioase" ar intra-n... 
conflict cu accesibilitatea, ci 
tocmai de teama... șuierului 
turbat al vîntului îh previzi
bilele săli goale. Se afirmă, 
sus și tare, că tineretului nu-1 
place decît muzica ușoară. 
Imprecis. Așa cum, să zicem, 
cei maturi — de 
vel de cultură — 
te ori preferințe 
acest tineret este
ferențiat ca gusturi și preo
cupări. Cîte spectacole ale 
Teatrului de stat local n-au 
fost salvate de eșec tocmai mare, el trebuie mai întii să 
de tineretul studios al Petro- 
șaniului — studențl și elevi 
— oricînd prezenți la „gale
rie"!

Există interes și pentru ar
ta cultă la tineretul nostru 
dar să oferim oricînd prile
jul să se extindă acest in
teres. In această direcție, un 
cuvfnt greu poate să-și spu
nă Școala populară de artă. 
Și aceasta, întocmind pro
grame cîț mai variate și Ie
șind cu ele „pe teren", aici 
în Vale nu doar în regiune, 
de cît mai multe ori (nu nu
mai la sfîrșltul anului de stu- • 
dii) pentru ca elevii acestei 
școli să contribuie la forma
rea unui gust estetic elevat.

In legătură cu repertoriile, 
cu care apar în fața publicu
lui formațiile artistice de a- 
matori, amintim că este ne
cesară diversificarea acesto
ra, întocmirea lor de aseme
nea manieră încît să răspun
dă necesităților specifice di
feritelor categorii de spec
tatori. Nu na-ar mai mira — 
în acest caz — infima parti
cipare a publicului la un 
spectacol în care, șă zicem, 
BănuȘ- Francisc dîn Lupeni

înțeleagă ; să fie determinat 
să participe cu toată ființa 
sa la fenomenul artistic res
pectiv. Trezind curiozitate $i 
repetînd această curiozitate, 
publicul poate fi cucerit. De 
la primul contact însă oricît 
de bine ar fi organizat aces
ta, emoția încă nu ia imediat 
locul nedumeririi .Dar, aflînd 
cum spuneam, prin sondaje, 
preferințele publicului, se pot 
îmbunătăți repertoriile și ac
tivitatea organizatorică a ins
tituțiilor de cultură. Jn ceea 
ce ne privește, coloanele zia
rului nostru vor însera Pă
reri menite să determine a- 
fluxul continuu al maselor 
largi în sălile instituțiilor de 
culură și artă. Sînt chemați 
să-și spună cuvîntul toți 
cei ce doresc acest lucru. 
Noi considerăm că cele spu
se aici nu au epuizat proble
ma relațiilor artă-public ci, 
semnalând doar unele aspec
te de natură să constituie 
„puncte de plecare" pentru 
unele preocupări necesare în 
viitor, am căutat să îndrep
tăm atenția animatorilor cul
turali înspre o problemă mai 
mult derft oportună. . •

In legătură cu artico
lul cu titlul de mai sus, 
Secția gospodărie a Sfa
tului popular al orașu
lui Petroșani precizea
ză :

„Problema spațiilor de 
joacă pentru copii a stat 
în acest an în atenția 
noastră.
Livezeni, 
V-a, s-au 
terenurile
văzute în proiect, iar 
jn cartierul Carpați au 
fost începute in luna 
august lucrările de ame-

In cartierul 
în incinta a 
amenajat toate 
de joaca pre-

najare a patru terenuri 
de joacă. Cunoscînd fap
tul că aceste terenuri 
sînt încă insuficiente, a- 
menajarea lor va conti
nua și anul viitor. Fa
cem pe această cale apel 
la părinți de a-și aduce 
și ei contribuția, prin 
muncă patriotică, la a- 
menajarea spațiilor de 
joacă pentru copiii lor 
precum și la întreține
rea acelora care s-au 
creat, deoarece se vă
dește prea puțin interes 
în această direcție".

De ce nu sînt
articolului 

sînt afișate 
vă comuni- 

jus- 
con- 
Pe- 

ges-

„Asupra 
„De ce nu 
preturile ?" 
căm că sesizarea e
tă -— ne răspunde 
ducerea O.O.V.E.F. 
troșani. Ca urmare, 
tionarii Păpădie Petru,
Stan Dumitru și Călinoiu 
Victor au fost sancțio
nați cu mustrare cu ui-

PROGRAM DE RADIO

?“
tim avertisment, iar Ins- 
pecția comercială de stat 
i-a amendat pentru de- : 
sele abateri de la nor
mele generale de comerț- 
Și pe viitor noi vom lua 

. măsuri severe împotriva 
acelora care creează 
greutăți atît nouă cît și 
cumpărătorilor".

„Un pasager clandestin 
și un șofer nervos"

La articolul cu acest 
titlu publicat în ziarul 
nostru, conducerea I.C.O. 
Petroșani răspunde : „Vă 
facem cunoscut că în

zidului,urma sesizării 
șoferul Cătană Miron a 
fost sancționat 
servație, conform , R.O.I. 
ăl I.C.O. Petroșani".

cu od

FILMEDIOSIMPOZ1ON: VIRTUȚI
LE ȘI LIMITELE ANCHETE
LOR DE OPINIE; 18,25 Cîn
tece de dragoste; 18,40 IN
CURSIUNE ÎN COTIDIAN ; 
19,00 Orchestra ansamblului 
de cîntece și dansuri /Ciocâr
lia"; 19,30 Sport; 19,40 Va
rietăți muzical": 20,00 RA- 
DIOGAZETA DE SEARA; 
20,30 Soliști și orchestre de 
muzică ușoară; 20.50 Cîntece 
și ' jocuri populare; 21,05 
TEATRU RADIOFONIC SE
RIAL : O COMPLICATA 
STARE DE FERICIRE, de 
Ion Arleșanu;. 21,20 ANTENA -------------------, 2200 RA_ 
DIOJURNAL. Sport. Buletin 
meteorologic; 22,15 Intîlnire 
cu jazzul; 22 45 MOMENT 
POETIC; 22 50 Piese instru
mentale; 23.00 Cîntece lirice; 
24,00 BULETIN DE ȘTIRI;

18 00 BU- °f05 Melodiile nopții; 2.55-

5 octombrie
PROGRAMUL I: 6,00 RA

DIOJURNAL. Sumarul presei. 
Sport; 6,20 Radio-publicitate; 
7.00 RADIOJURNAL Sport; 
8,00 Tot înainte; 8,20 MO
MENT POETIC; 8,25 La mi
crofon, melodia preferată; 
9,30 RADIOMAGAZ1NUL 
ASCULTĂTOARELOR; 10,00 
Arii din operete; 10.10 Curs 
de limba germană; 10,30 
Muzică populară; 10,45 Mu
zică ușoară; 11,00 ------
DE ȘTOH; 11.03 Cronică e- JURNAL. Sport; 16,15 Melo- TINERETULUI; 
conomică; 11,15 " ' '
liștilor și a orchestrelor de 
muzică ușoară; 12,00 Melodii 
cunoscute, interpreti mai pu
țin cunoscuți; 12,15 Din în
semnările instructorului ar
tistic; 12,25 Cîntece și jocuri 
populare de pe întinsul pa
triei; 13,00 RADIOJURNAL;

5 octombrie

BULETIN

Parada so-

13,13 Succese ale muzicii u- 
șoare; 13,30 Intîlnire cu me
lodia populară șl interpretul 
preferat; 14,00 Cîntă formația 
Cornel Popescu; 14.15 Tot 
înainte; 14,35 De la o melodie 
la alta; 10,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 15,05 Dialog pe teme 
coregrafice; 15,20 Cîntă Mar
cel Budală și Florea Cioacă;
15,40 Radio-publicitate; 15.50 
Refrene fără vîrstă mu
zică ușoară; 16,00 RADIO»

dli interpretate de Iva Zanic- 
chi și Jean Păunescu; 16,30 
Serenada tinereții — muzică 
ușoară; 16,50 Emisiune de 
cîntece și jocuri populare; 
17,10 Potpuriuri de muzică 
ușoară; 17,30 Pagini din mu
zica preclasică; 1', .
LETIN DE ȘTIRI; 18,05 RA- 3,00 RADIOJURNAL

PETROȘANI — 7
Noiembrie: Pescarul
din Louisiana; Repu
blica: Gentlemenul din 
Cocody ; PETRILA : Di
mineața devreme j. LQ- 
NEA : Minerul — An
gelica și regele; 7
Noiembrie: Triumful
Iui Robin Hood,- ANI- 
NOASA : Mondo Can- 
ne; VULCAN : Mont
parnasse 19; PARO- 
ȘENI : Fericirea în 
traistă; LUPENI — 
Cultural: Spartacus ;
BĂRBĂTENI: Fifi îna
ripatul ; URICANI: Cit 
timp ești sănătos.
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Lucrările Adunării Generale 
a 0. N. U.

NEW YORK. — Trimisul spe
cial Agerpres, Romulus Căplescu, 
transmite : Paralel cu dezbaterea 
politică generală din Adunarea Ge
nerală, luni dimineața a avut loc 
o ședință a Comitetului nr. 6 (pen
tru problemele juridice), in cadrul 
căreia au început discuțiile la ra
portul Comisiei internaționale ju
ridice cu privire la activitatea ce
lei de-a - XiX-a sesiuni a acestui 
organism. ' '

In cadrul ședinței Comitetului 
nr. 2 (pentru problemele econo
mice și financiare), Philippe de 
Seynes, adjunct al secretarului ge
neral al O N,U. pentru problemele 
economice și sociale, a prezentat 
o expunere în care a trecut în 
revistă situația economică mon-

dîală și perspectivele ei El s-a re
ferit, de asemenea, la acțiunile în
treprinse în anul care s-a scurs de 
către organismele O.N.U. în do
meniul economic și social, precum 
și la manifestările internaționale 
pe plan economie din viitorul a- 
propiat, cum ar fi cea de-a II-a 
sesiune UNC.T.A.D. (Conferința 
Națiunilor Unite pentru comerț și 
dezvoltare) s: simpozionul inter
național cu privire la dezvoltarea 
industrială.

In Comitetul nr. 3 (pentru pro
blemele sociale, umanitare și cul
turale) au început dezbaterile asu
pra declarației cu privire la eli
minarea discriminării față de fe
mei.

Conferiri fa anuală 
a Partidului laburist

SCARBOROUGH 3 (Agerpres). 
— Dezbaterile de marți ale parti- 
câpanților la - cea d«-a 66-a con
ferință anuală a Partidului labu
rist s-a axat asupra politicii eco
nomice a guvernului Wilsbn. Deși 
guvernul a obținut satisfacție în 
această chestiune repurtînd cu o 
mică majoritate de voturi victoria 
asupra unei moțiuni a stîngii de 
condamnare a politicii sale econo
mice, el nu a fost totuși scutit de 
critici. Luînd cuvîntul Michael 
Foot, unul din liderii stîngii, a 
reproșat guvernului că o primă 
consecință a împrumuturilor con
tractate pentru a salva lira ster
lină de devalorizare este că „cre
ditorii externi vor avea dreptul 
de veto permanent asupra hotă- 
rîrilor noastre financiare".' Tot
odată, el a respins formula recur
gerii la șomaj pentru redresarea 
balanței de plăți externe, apre
ciind-o ca nedemnă de un guvern 
laburist.

Frank Cousins, secretarul gene-.
ral al Sindicatului
din transporturi, a arătat că po
porul britanic nu aprobă actuala 
politică economică a guvernului,

ărgumentînd că ultimele înfrîn- 
geri laburiste în alegerile parția
le nu au fost un accident. Clive 
Jenkis, lider sindical, a subliniat 
că această politică tinde să per
manentizeze șomajul în Anglia.

Agenția Reuter apreciază că 
politica guvernului a fost salvată 
datorită poziției liderilor' sindica
tului minerilor, care au hotărît 
în ultimă instanță să voteze în fa
voarea rezoluției guvernamentale. 
Premierul Wilson, care se află în
că de săptămîna trecută la Scar
borough, a anunțat vineri că mi
nele de cărbuni, care urmau să 
înceteze imediat activitatea, vor 
rămîne deschise încă trei luni.

Cu toate acestea, influența stîn
gii laburiste este în creștere. In 
ședința de dimineață. Frank Al- 
laun și Joan Lester au fost aleși 
membri în Comitetul executiv al 
partidului, în timp ce candidații 
aripii de dreapta, John Mendel
son și Eric Heffer, nu au întrunit 
numărul necesar de voturi. Au 

muncitorilor fost> de asemenea, realeși cu un
mare număr de voturi vechii re
prezentanți ai stîngii, Ian Mikar- 
do, Tom Driberg și Barbara Cast
le. .

Comitetului executiv 
al C.A.E.R.

ULAN BATOR 3 (Agerpres). — 
La 3 octombrie, în Sala de ședințe 
a Casei guvernului din R. P. Mon
golă s-a deschis cea de-a 31-a șe
dință a Comitetului executiv al 
C.AE.R, La ședință iau parte de
legații din Bulgaria, Cehoslo
vacia, R. D. Germană, Mon
golia, Polonia, România, Ungaria 
și Uniunea Sovietică, conduse de 
vicepreședinți ai guvernelor țărilor 
respective. Delegația română este 
condusă de tovarășul Gheorghe Ră- 
dulescu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, reprezentantul 
permanent al Republicii Socialiste 
Remania în C.AE.R.

e •

BELGRAD 3. — Corespondentul 
Agerpres. N. Plopeânu, transmite: 
Luni au început la Belgrad lucră
rile celei de-a 7-a Conferințe a ofi
ciilor turistice din R. P. Bulgaria 
R. S Cehoslovacă, R. D Germană, 
R.S.F. Iugoslavia, R. P Mongolă, 
R. P Polonă, Republica Socialistă 
România. R. P. Ungară și U.R.S.S. 
Din țara noastră participă o dele
gație a Agenției centrale „Car- 
pați■ ’ pentru turism internațional, 
condusă de Ion Dermengiu, di- 

. rector general. j; L/'
Participanții la conferință vor, 

face unschimb de experiență și in— 
formații privind activitatea turis
tică Delegația română va pre- 
șenta. cu. acest prilej o informare 
despre : ..Organizarea turismului în 
România si măsurile luate de statul 
român în legătură cu anul inter
național al turismului".

Programul politic 
al guvernului Norvegiei

OSLO 3 (Agerpres). La 3 octom
brie s-a deschis sesiunea Stortin- 
gului (parlamentul) norvegian. In 
mesajul tronului, care reprezintă 
de fapt programul guvernului, re
gele Olav a subliniat că în dome
niul politicii externe Norvegia se 
va strădui să contribuie la men
ținerea păcii și rezolvarea conflic
telor prin tratative și va acționa 
în direcția destinderii încordării 
internaționale și realizarea. unei 
mai bune înțelegeri între popoare. 
Norvegia, a spus el, va continua 
să depună eforturi pentru a obți-

ne liberalizarea comerțului
dial și pentru slăbirea antagonis
mului dintre cele două blocuri e- 
conomice rivale din Europa occi
dentală. Ea este, de asemenea, ho- 
tărîtă să-și aducă contribuția ’ la 
avîntul economic și social al țări
lor în curs de dezvoltare. Guver- 

. nul va căuta să mențină un ritm 
ridicat de dezvoltare economică, 
folosirea cît mai deplină a bra
țelor de muncă și să asigure; p. 
repartiție mai justă a venitului 
național.

VIETNAMUL DE SUD

Forțele patriotice 
Orașul Hue

SAIGON 3 (Agerpres). — Agen
ția Associated Press relatează că 
orașul Hue a fost atacat marți cu 
puternice focuri de mortiere de 
Către unități ale F.N.E. Patrioții 

' sud-viet.namezi și-au concentrat 
focul asupra unităților de comu
nicații ale armatei din Hue.

au atacat

Pe platourile înalte ale Vietna
mului de sud au continuat marți 
luptele între unități de infanterie 
americană și forțe ale patrioțilbr. 
O unitate aparținînd diviziei 101 
americane aeropurtate a căzut 
într-o ambuscadă.

Afmosferâ tot mai încordata 
la Saigon

SAIGON 3 (Agerpres). — Un 
grup de 20 de deputați ăi Adu
nării Naționale saigoneze au dat 
publicității marți dimineața o 
declarație care condamnă hotărî- 
rea 'adunării privind validarea 
alegerilor prezidențiale da la 3 
septembrie. O altă știre transmisă 
de agențiile de presă informează 
că Phan Khak Suu, prdședîhtele 
Adunării Naționale, își va da as

încheierea Conferinței A.I.E.A.

Arestarea fostului 
al Grecței
ATENA 3 (Agerpres) - 

cum anunță agențiile de 
France Presse și Reuter, 
nul militar din 
arestarea 
nayotis Kanellopoulos. In noaptea 
de 2 octombrie, locuința fostului 
prim-ministru al Greciei Kanel
lopoulos, a fost pusă sub paza 
forțelor .polițienești, iar legăturile 
telefonice cu orașul au fost între
rupte Nimerii nu are voie să pă
răsească locuința lui Kanellopou- 

o

prim-minisiru

După 
presă, 

guvei - 
Grecia a hotărît 

la domiciliu a lui Pa-

Se știe că Panayotis Kanellopou- 
los a făcut săptămîna trecută două 
declarații, în care a adus critici 
severe actualului regim din Gre
cia. Măsurile de represalii între
prinse de guvern împotriva lui 
Kanellopoulos, remarcă agenția 
Reuter, constituie un răspuns la 
declarațiile criti'.e făcute de acesta.

cu această problemă, Gheorghe Fe
le, ambasadorul țării noastre la 
Viena, reprezentantul permanent 
al Republicii Socialiste România 
pe lîngă A.I.E.A , a contestat vali
ditatea reprezentantului ciankaișist 
și a subliniat necesitatea ca la lu
crările A.I.E.A să fie invitați re
prezentanții guvernului R, P. Chi
neze.

Majoritatea delegaților au expri
mat în intervențiile lor interesul 
pentru dezvoltarea energeticii nu
cleare, au subliniat rolul pe ca
re! jcacă și trebuie să-1 joace 
AJ E A în promovarea colaborării 
internaționale într-un domeniu

Ids sau să-l viziteze fără să aibă 
aprobare specială de la poliție

VIENA 3 — Corespondentul A- 
gerpres, I Stăncescu, transmite ; 
Luni după-amiază s-au încheiat 
lucrările celei de-a XI-a sesiuni a 
Conferinței generale a A1.E.A. 
In cele cinci zile de dezbateri au 
fost analizate : activitatea Agen
ției pe anul în curs (raport pre
zentat de Consiliul guvernatorilor 
— organ interimar de conducere a 
A.I EA); bugetul pe anul viitor; 
activitățile agenției în domeniul a- 
sistentei tehnice (raport întocmit 
special de Consiliul guvernatori
lor la cererea celei de-a X-a Se
siuni a Conferinței generale); ra
poartele A. I. EA. către O N.U. și 
Consiliul Economic și Social etc. atît de important cît sî în forma

rea de cadre și răspîndirea de 
material informativ științific, des
pre folosirea energiei nucleare în 
scopuri pașnice.

In ultima zi a lucrărilor a fost 
prezentat raportul Comitetului 
pentru validarea deplinelor pu
teri, Luînd. cuvîntul în legătură

tăzi (miercuri), oficial demisia diu 
funcția pe care o deține; In urma 
actului oficializării lui Thieu în 
funcția de președinte al țării și în 
a Iui Ky ca vicepreședinte, atmos
fera devine tot mai încordată la 
Saigon. Trieh Tri Quang, șeful u- 
nei grupări budiste, a anunțat că 
„își va continua lupta pentru abro
garea cartei budiste, în pofida vp- 
tului Adunării, care a confirmat 
numirile generalilor Thieu și Ky". 
Se știe că regimul militarilor a de
semnat grupul lui Tam Chau — 
fidel regimului militarilor — drept 
conducător al bisericii budist‘JPe 
străzile Saîgonuluî, sprijinitori r-ui 
Tri eh Tri Quang ău încercat sâ or
ganizeze o demonstrație antiguver
namentală, dar au fost împrăștiați 
de poliție, care continuă să pă
zească punctele principale ale ca- * 
pitalei sud-vietnameze

SAIGON 3 (Agerpres) — O tînă- 
ră budistă, în vîrstă de 20 de ani, 
și-a dat foc marți dimineața în ora
șul Can Tho, situat în delta flu
viului Mekong Este cel de-al doi
lea sacrificiu făcut de uri, slujitor 
al cultului budist de la criza in
tervenită în sînul conducerii ,bu- 
diste din Vietnamul de sud Criza 
a izbucnit ca urmare a oficializării 
în fruntea bisericii budiste a unui 
grup restrîns, devotat regimului 
militar, condus de generalii Thieu 
și Ky. >i

•r"

Manifestafii violente 
în Franța

PARIS 3 (Agerpres). — Din Pa
ris se relatează că, cu prilejul de
monstrațiilor de protest ale agri
cultorilor, care au avut loc luni în 
localitățile Quimier, Redon, Le 
Mans și Caen, au fost rănite a- 
proximativ 200 de persoane, din
tre care un mare număr în mod 
grav. Potrivit , agenției France 
Presse, manifestațiile cele mai 
violente au fost la Quimper, unde 
numărul răniților s-a cifrat la 140' 
Purtătorii de cuvînt ai agriculto
rilor au declarat Că vor fi organi
zate noi demonstrații, în cazul în 
care cererile lor,' privind îmbună
tățirea condițiilor de muncă, mai 
ales în agricultura industrială, 
nu vor fi satisfăcute.

trebuie făcut de noi*4
Cooper, republican din partea statului Kentucky, 
Johnson să țină seama de cererile opiniei pU- 
ordone încetarea bombardamentelor asupra R. D. 

„Faptele demonstrează

/„Primul pas
Senatorul John 

a cerut președintelui 
blice mondiale și să
Vietnam. Luînd cuvîntul în Senat, el a spus 
că primul pas pentru inițierea tratativelor — încetarea necondiționa
tă a bombardamentelor asupra Vietnamului de nord — trebuie făcut 
de noi". ,

Provocări împotriva R. P. D. Coreene
Reprezentantul părții coreene în 

ședința Comisiei militare de ar
mistițiu din Coreea a arătat că în 
cursul lunii septembrie soldați a- 
mericani au comis în mai multe 
rînduri acte de provocare împo-

Manevre ale ftf.A.T.O. Un nou centru de televiziune la Moscova
La 3 octombrie a intrat in func

țiune noul centru de televiziune 
din Moscova. El va emite cu regu
laritate semnale pentru a putea 
permite specialiștilor să orienteze 
cele 70 000 de antene de televiziune 
din Moscova spre turnul de la Os- 

SeiT^elsuFRepuHtoi Fedî- ‘antino, înalt de 537-metri. In pri- 
rale a Germaniei și altor țări ale me!e zile ale lui noiembrie, în a- 
N.A.T.O, junul sărbătoririi semicentenarului

Sub denumirea codificată „Ko- 
vii“, deasupra teritoriului Repu
blicii Federale a Germaniei au în
ceput la 3 octombrie manevre ale 
forțelor aeriene militare ale 
NA T.O

La aceste manevre participă u- 
nități ale aviației Statelor Unite,

Revoluției din Octombrie, noul 
centru va începe să transmită pa
tru programe.

triva R P D Coreene. Astfel, la 14 
• septembrie, ei au lansat un, atac 

armat împotriva postului, coreean " 
din zona demilitarizată In peri
oada de la 9 la 29 septembrie, sol
dați! americani au deschis în re
petate rînduri focul asupra . por
țiunii aparținînd R.P.D Coreene ;a 
zonei demilitarizate. Nave de răz
boi americane au depășit linia de 
demarcație, pătrunzînd în apele 
teritoriale ale R.P D. Coreene.

%
• STRASBOURG. .'.genția D.P.A. anunță că la Strasbourg 

au început lucrările Comisiei europene pentru drepturile omu
lui, convocată în mod special pentru a dezbate plîngerile Da
nemarcei, Olandei, Norvegiei și Suediei împotriva regimului mi
litar din Grecia. Cele patru țări acuză actualul guvern al Gre
ciei de violarea drepturilor și libertăților prevăzute in 
venția europeană a drepturilor omului.

Con-

PEKIN. — După cum anunță agenția China Nouă, o navă de 
război americană a pătruns în două rînduri, la 1 și 2 octombrie, în 
apele teritoriale ale R.P. Chineze, la est de insula Paiciuan din pro
vincia Fuțzian.

O SAN JOSE Decanul tacul- tiileres, a declarat că anual 
tății de medicină de la Universi- ceastă țară mor de foame 
tatea din Costa Rica, Rodrigo Gu- 5 000 de copii.

în a- 
peste
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