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RĂSPUNDERI SPORITE
In lata
preparatorilor
pctriicnl

Spre preparația din Petrila se 
scurge zi și noapte cărbunele extras 
din adîncurile exploatărilor minie
re Lonea, Petrila și Dîlja. Anul tre
cut, prin agregatele și utilajele de 
sortare și prelucrare ale acestei 
preparații au trecut cu 51 556 tone 
cărbune mai mult decît prevederile 
sarcinilor de plan. Depășirea la 
producția netă însumează 22 990 
tone, iar economiile la prețul de 
cost se cifrează la 866 000 lei. în
cadrarea în procentajul de cenușa 
admis de STAS, reducerea umidi
tății cu 0,3 puncte indică realizări 
și în domeniul calității producției.

Trecînd în revistă rezultatele ob
ținute în anul trecut, adunarea re
prezentanților salariaților prepara- 
tiei din Petrila a dezbătut cu simt 
de răspundere și încredere în for
ța și hărnicia întregului colectiv 
obiectivele pe anul 1968.

Potrivit prevederilor planului, în 
Cel de-al treilea an al cincinalu
lui, se vor primi spre sortare și 
preparare 2 400 000 tone de cărbu
ne. Producția de brichete planifica
tă este de 330 000 tone, iar indice
le de recuperare se ridica la 74,9 
la sută.

Dinamica primirii cărbunilor 
bruți va crește progresiv și sub
stanțial în fiecare trimestru. De la 
23,1 la sută din planul 
primul trimestru, la 
trimestru.

Sarcinile de plan 
plus angajamentul

cărbune pentru semicocs, 1 500 to
ne brichete, 166 000 lei economii, 
îmbunătățirea calității cu 0,2 punc
te se vor realiza în linii generale 
cu aceleași agregate și mașini fapt 
ce incubă răspunderi mari din par
tea întregului colectiv.

In vederea realizării obiectivelor 
se va pune accent pe ridicarea ca
lificării muncitorilor, întărirea dis- 

• ciplinei și simțului de răspundere, 
respectarea normeloi de tehnica 
securității etc.

Printre masurile tehnico-organi- 
zatorice preconizate se numără: 
prelungirea benzii de claubaj, mon
tarea unui ventilator la silozurile 
de bruți, amenajarea unei stații 
de pompe la haldă, izolarea termică 
a conductelor de aburi, completa
rea parcului rulant cu o locomoti
va și 6 vagoane KUASF etc.

Măsurile politice, tehnice și or
ganizatorice luate, hărnicia si ho- 
tărîrea fermă a întregului colectiv 
dau certitudinea că sarcinile de 
plan, inclusiv angajamentele, vor 
fi traduse în viață cu succes.

D. C.

27,5
anual, în 
în ultimul

din 
de 1

! acest an,
2 000 tone

Pe măsura
„diagnosticului"

Era în dimineața de 3 februarie 
pe la șapte fără un sfert. In auto
buzul 31 HD 1656 controloarea Chiș 
Paraschiva făcea controlul biletelor 
pe ruta Aeroport Petroșani — Pe- 
trila Călătoarea Meszaros Ana a 
urcat în autobuz de la una din sta
țiile Aeroport și a mers pînă la

furnal
stația 1 ca să se înapoieze cu ace
iași autobuz spre oraș. Taxatoarea 
i-a perforat abonament !1 la „întoar
cere". cum era normal. Controloa
rea găsind-o cu abonamentul ne
perforat la „ducere" i-a pretins să 
scoată bilet. Pasagera însă a refu
zat. Refuzul ei, exprimat în cuvin
te pe care hîrtia nu le suportă și 
la auzul cărora orice om cu bun 
simt îsi astupă urechile, a indiqnat 
pur si simplu pe toți călătorii din 
autobuz. De multă stăpînire de 
ne-a dat dovadă controloarea că 
a ripostat la jignire cu jiqnire. 
venit la redacție tremurînd de 
diqnare. „Ce să fac cu această
meie care m-a jiqnit in timp ce-mi 
făceam datoria și pe deasupra e și 
mai tînără.ca mine"? Exact. Tova
răși în mijlocul cărora muncește 
Meszaros Ana, la dumnevoastră 
există leacur împotriva mitocăniei ? 
Convingeți-vă de veridicitatea fap
telor (dacă mai e nevoie) și aplica
ți-] un tratament pe tnăsura „diag
nosticului".

si- 
nu
A 

in- 
fe-

Brigada mine 
rului Petrișoi 
Florea (in foto
grafie) de la sec
torul IV 
Vulcan 
pășit în 
nuarie 
de plan 
tone de

ai E.M. 
si-a de
tuna ia- 
sarcinile 

cu 300 
cărbune.

Consiliul de Stat al 
Republicii Soeialiste România

DECRET
Pentru convocarea

Marii Adunări Naționale
In temeiul art. 64 pct. 1 din Constituție,
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România

DECRETEAZĂ:
Articol unic. Marea Adunare Națională se convoacă în a noua 

siune, extraordinară, a celei de a V-a legislaturi, în ziua de 15 februa
rie 1968, ora 10 dimineața.

se-

Președintele Consiliului de Stat, 
NICOLAE CEAUȘESCU

în cinstea
Consfătuirii Naționale a U.T.C,

Comitetul U.T.C. Petro
șani a inițiat in luna ia
nuarie, o largă acțiune 
de colectare a fierului 
vechi. In cinstea Con
sfătuirii Naționale a 
U.T.C., care va avea loc 
în această 
Văii Jiului, 
jat să 
trimită 
doara 
vechi.
3 februarie

lună, 
s-au 

colecteze 
spre C. S.

250 tone
Pînă în ziua de 

cei peste

tinerii 
anga- 

și să 
Hune- 
metale

PE ȘA
Se glisează al 
din Petroșani

ABSENȚA AGITAȚIEI 
LA E. M. LONEA

VIZUALE

mtîlmre mire 
tovarășul 

Nicolae Seaușescu 
și tovarășul Aii Vata

3 000 de tineri ce parti
cipă la acțiune, au co
lectat aproape 1 000 tone 
fier vechi, din care, o 
mare cantitate a și luat 
drumul spre Hunedoara. 
S-au evidențiat în mod 
deosebit tinerii de Ia ex
ploatările miniere Uri
cani, Lupeni, Lonea. A- 
ninoasa, Vulcan, “'etrila 
care au colectat cea 
mai mare cantitate de 
fier vechi.

NTIERE

Constructorii din Pe
troșani au început gli
sarea blocului B 1 b cu 
10 etaje și
mente, al 7-lea 
Lroșani de acest 
sub conducerea 
lui Nagy Ioan, 
turnați 
tri cubi 
frajul

66 aparta- 
din Pe- 

tip. Aici, 
maistru- 
au fost

deja primii me
de beton în co- 
glisant, blocul

„pornind în sus" cu vi
teza planificată.

Lucrînd în schimburi 
zi și noapte, brigăzile de 
betoniști, fierar-betoniști, 
dulgheri, sînt hotărîle 
ca pînă la sfîrșitul lunii 
februarie să termine gli
sarea, creînd astfel con
diții pentru ca blocul 
să poată fi predat 
termenul prevăzut.

A 
lună 
Lonea au fost dezbătute 
cifrele de plan pe 1968 
și au fost definitivate 
angajamentele. Creșterea 
producției de cărbune cu 
100 000 tone, a produc
tivității muncii cu 140 
kg post față de 1967 și 
extragerea pină la finele 
anului a 3 000 tone de 
cărbune peste prevede
rile planului, sînt o par
te din obiectivele pe ca
re minerii loneni și le-au 
propus in noul an. în
făptuirea lor presupune 
desigur o intensă muncă 
politică de masă, un rol 
deosebit revenind în a- 
ceastă direcție agitației 

măsură 
cerințe 
de

în

Trei blocuri la
trecute, con-

Uricani

trecut aproape o 
de cînd la E-. M.

va fi pusă la 
Chiar tov. Gavri- 
Gheorghe, prese- 

comitetului sin- 
ne-a informat

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
împreună cu tovarășii Chivu Stoica, 
membru al Comitetului Executix, 
al Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., Manea Mănescu, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
s-a întîlnit în cursul zilei de marți 
cu tovarășul Aii Yata, secretar ge
neral al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Marocan, care, 
la invitația C.C. al P.C.R., face o 
vizită în țara noastră. A participat 
tovarășul Constantin Vasiliu, ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

Cu acest prilej a avut loc un 
schimb de păreri asupra unor pro
bleme actuale ale situației interna
ționale, ale mișcării 
muncitorești, precum 
voltării continue a 
țesti dintre P.C.R. și

Intîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă tovărășească, de caldă 
prietenie.

comuniste și 
si asupra dez- 
relatiilor fră- 
P.C.M.

Zilele 
structorii lotului Uricani 

în lucru trei noi 
cu cîte patru e- 
20 apartamente

au pus 
blocuri 
taje și
fiecare. Noile blocuri au 
amplasamentul pe malul

deJiului (fostul teren 
întoarcere al autobuze
lor) și prin forma lor de 
așezare, în linie frîntă, 
se integrează armonios 
în ansamblu] arhitecto
nic al noului oraș Uri- 
cani.

vizuale. In ce 
răspunde acestor 
agitația vizuală 
E. M. Lonea ?

La intrarea în 
minei ne întîmpină 
panou metalic cu 
time de 
proaspăt 
vorba, după cîte 
spus, 
angajamentelor 
vului pe 1968 Păcat câ 
deocamdată panoul 
oglindește nimic, 
altfel în toată exploata
rea nu întîlnești o lo
zincă, o chemare, un 
panou al evidențiaților, 
ori o gazetă de perete. 
Tovarășii de la comite
tul sindicatului ne-au 
asigurat că în cel mai 
scurt timp agitația vi

■' zuală 
punct, 
lescu 
dintele
dicatului, 
ca momentan se confec
ționează 40 de panouri, 
sînt in lucru mai multe 
lozinci, grafice. 11 cre
dem. Dar considerăm că 
trebuie urgentată termi
narea acestor lozinci, 
panouri etc. Acum, mai 
rhult decît oricînd, agi
tația vizuală ar trebui 
să răspundă unor nece
sități imediate, să mobi
lizeze colectivul 
lizarea ritmică 
nilor de plan.

După cum se 
na Lonea 
cu greu 
plan pe
Procesul de producție a 
fost frînat de multe acte 
de indisciplină, de defi
ciențele din sectorul de 
transport, de unele ava
rii. Acestea sînt numai 
cîteva din cauzele care 
au influențat negativ 
micitatea producției 
nei. Tovarășii de la 
mitetul de partid și 
miletul sindicatului E. 
Lonea ne-au asigurat
tocmai pe aceste aspecte 
va fi axată agitația vi
zuală. "Vom vedea I

Seara, tovarășul Nicolae Ceauses
cu a oferit o masă în cinstea 
oaspetelui.

la

cîțiva 
vopsit.

incinta 
un 

o înăl-
mețri, 

Este 
ni s-a 

de o „oglindă" a 
colecti-

nu 
De

Un nou lectorat tehnic...

la rea- 
a sarci-

știe mi- 
a îndeplinit 
sarcinile de 

luna ianuarie.

rit- 
mi- 
co- 
co-
M. 
Că

P BREBEN

a
Comunist Finlandez

șeful 
al 

invitația 
Partidului 
vizită de

Pcjkolainen,
al C.C. 

la

Marți a sosit in Capitală o de
legație a Partidului Comunist Fin
landez, alcătuită din tovarășii 
Hertta Kuusinen, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.C. Finlan
dez, și Olavi
secției relații externe 
P.C. Finlandez, care, 1 
Comitetului Central al 
Comunist Român, tace o 
prietenie în țara noastră.

I.a sosirea pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost salutată de tova
rășii Alexandru Bîrlădeanu, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent a1 C.C. al 
P.C.R., Ghizela Vass, șef de secție 
la C.C. al P.C.R., de activiști de 
partid.

ÎN ZIARUL DE AZI :

...A luat ființă din inițiativa Consiliului local Petroșani al U.G.S.R. și a con- 
C.C.V.J. și funcționează in cadrul combinatului. Este frecventai de peste 
tehnicieni și ingineri de la exploatările miniere din Valea Jiului. Planul 
al lectoratului cuprinde probleme legate ae speciiicui activității cursanților. 

m ședințele lectoratului se vor iace expuneri cu privire la „Rolul, atribu- 
mițloacele conducerii in organizarea procesului de producție", „Metode

ducerii
200 de
iernatic
Astfel,
țiile și
mode ine de organizare a producției in minerit, pe faze ale procesului tehnolo
gic", „Rezolvarea unor probleme din industria minieră cu ajutorul matematicii 
moderne" etc. sare vor contribui la inlormarea științifică a cursanților.

$ O cerință «Ie bază în activita
tea minelor s RITMICITATEA 
REALIZĂRII PLANULUI

ipag. a 2-a)

* fațetele unui an de superficialitate
• CONSEMNAM

o (pag. a 3-a)



2 STEAGUL ROȘU

0 lungă perioadă din anul 
1967, despre sectorul III al 
minei Uricani se vorbea cu a- 
mărăciune. Răniînerea în urmă 
creștea de la o lună la alta. 
La sfîrșitul anului sectorul a 
avut o restanta de 9 547 tone 
cărbune fată de plan. In anul 
acesta sectorul III a pășit cu 
dreptul. In luna ianuarie a 
realizat peste prevederile pla
nului 1 213 tone de cărbune, 
obținînd o productivitate cu 
17 la sută mai mare decît cea 
planificată.

Amănuntele acestei îmbucu
rătoare schimbări de situație, 
le-am aflat de la șeful secto
rului, inginerul Petre Gaftiuc.

— Pentru ca în 1968 să fim 
printre fruntași am analizat 
deficiențele si printr-o mai 
bună organizare am reușit să 
schimbăm în bine activitatea 
sectorului. Astfel, am îmbună
tățit transportul pe orizontală 
eliminînd punctele de ștrangu
lare prin executarea unor lu
crări de amenajare. In același 
timp ara introdus munca în 
acord la transportul pe gale-

C iună rodnică 
pentru 
sectorul III 
al minei Uricani

rii. Ca urmare brigăzile sînt 
mai bine aprovizionate cu ma
teriale și mai ales cu vago- 
nete goale.

Terminarea din timp a lu
crărilor de pregătire la mina 
sud, stratul 5 ne-au permis să 
avem încă un abataj cameră.

Pentru reducerea continuă a 
cheltuielilor de producție, ur
mărim recuperarea și refolosi- 
rea armăturilor metalice tip 
TH. Pînă în prezent am reu
șit să recuperăm din preaba- 
tajul 22 și 1 A de la mina sud, 
circa 150 armături care, recon
diționate, vor fi utilizate din 
nou. La începutul lunii am 
discutat cm maiștrii mineri în 
amănunt despre fiecare loc de 
muncă, despre posibilitățile fie
cărei brigăzi, fiecărui schimb. 
Sînt mulțumit de activitatea 
maiștrilor Ion Cășuneanu, Mi
hai Bledea și a artificierului 
Sibișan Gavrila.

Cele arătate de șeful de sec
tor se reflectă în rezultatele 
bune din luna ianuarie. Preo
cuparea de viitor a conducerii 
sectorului va trebui să fie ri
dicarea brigăzilor rămase în 
urmă, la plan. Numai dacă 
fiecare brigadă, Jiecare schimb, 
își va realiza zi de zi sarci
nile de plan, ritmicitatea pro
ducției va fi asigurată, iar 
sectorul III de la mina Uricani 
se va putea număra și pe mai 
departe printre sectoarele frun
tașe din bazin.

R. S.

INFLEENȚA STĂRII CAILOR BE ACCES
Condițiile pe care brigăzile de 

mineri de la toate exploatările mi
niere le reclamă în vederea reali
zării la timp și în bune condițiuni 
a sarcinilor de plan conțin un 
numitor comun și anume aprovi
zionarea corespunzătoare a fiecă
rui loc de muncă cu materiale și 
vagonete goale. Atunci cînd aceas
tă cerință nu este îndeplinită — 
ceea ce din păcate continuă să se 
întîmple încă frecvent — se in
vocă : pe cutare galerie s-a 
intîmplat un carambol care a ți
nut transportul în loc, sau pe o 
altă arteră de transport nu se mai 
poate trece. Starea căilor de acces 
influențează deci într-o mare mă
sură ritmicitatea realizării planu
lui nu numai la diferite locuri de 
muncă ci la nivelul sectoarelor și 
chiar al exploatării întregi.

Nu este nimic nou în a afirma 
ca realizarea ritmică a planului de 
producție impune o grijă deosebită 
pentru buna întreținere a căilor 
de acces. Se fac chiar sublinieri 
asupra acestei condiții, dar subli

O CERINȚĂ DE BAZĂ
ÎN ACTIVITATEA MINELOR

RITMICITATEA
REALIZĂRII
FLANELEI

Existența unei linii de front co
respunzătoare volumului de pro
ducție preliminat și dirijarea ra
țională a abatajelor, -sînt factori 
care condiționează hotărîtor ritmici
tatea producției.

La mina Petrila, deși planul pe 
luna ianuarie a fost depășit, pro
ducția s-a desfășurat în salturi : 
prima decadă a fost încheiată cu 
un minus de 376 tone ; în următoa
rele două decade minusul a fost 
recuperat și s-au extras peste plan 
2 616 tone cărbune. Printre cauze
le care au generat neritmicitatea 
realizării planu
lui se numără si 
dirijarea neco
respunzătoare a 
abatajelor.

Rămînerea in 
urmă a lucrărilor 
de pregătire, în- 
tîrzierea lucrări
lor de rambleu și 
lipsa de materia
le, folosirea neju- 
dicioasă a efecti
vului, sînt cîteva 
din cauzele care 
au influențat ne
gativ dirijarea a- 
batajelor la mi
na Petrila.

Lucrările ac 
pregătire a unui 
nou panou în stratul 6, la sectorul 
V sînt mult rămase în urmă. Ca 
urmare, abatajul care trebuia să 
intre în producție încă în trimes
trul IV al anului 1967, va fi pregă
tit abia în luna martie a.c. Acest 
fapt a stînjenit activitatea secto
rului, care a încheiat luna ianua
rie cu un minus dp I 0-1° tone de 
cărbune. întreruperea temporară 
în luna decembrie 1967 a lucrări
lor de pregătire, ca și lipsa de efec
tiv, argumente cu care inginerul 
Octavian Ștefan, șeful sectorului V 
încearcă să justifice nerealizările 
semnalate, nu sînt in concordantă cu 
realitatea. In prezent numărul de 
muncitori auxiliari este mai mare 

nierile nu întotdeauna sînt urmate 
de măsuri concrete.

Astfel, la minele Lupeni, Petrila, 
Vulcan, există porțiuni de galerii 
pe care transportul întîmpină greu
tăți. In asemenea puncte, linia lăr
gită sau denivelată produce frec
vent căderi de vagonete, a căror 
ridicare, chiar- dacă nu durează 
prea mult, produce întîrzieri în 
transport. Nu în puține cazuri, 

timpul, eforturile irosite pen
tru ridicarea carambolurilor de
pășesc volumul de muncă ne
cesar pentru remedierea cau
zelor care le dau naște
re. Pe de altă parte pos
turile afectate întreținerii 
nu-și găsesc întotdeauna un 
echivalent corespunzător de 
lucrări pentru reprofilarea ga
leriilor, îndreptarea vetrei, 
completarea armăturilor ele. și 
aceasta din cauza inerției în 
extinderea muncii în acord la 
asemenea lucrări. La mina Lu

peni, în anul trecut, mimai apro
ximativ 78 la sută din posturile a- 

decît cel planificat. Dirijarea plu
sului de muncitori auxiliari la lu
crările de pregătire ar îmbunătăți 
situația existentă. Propunerea con
ducerii sectorului privind înființa
rea unei noi brigăzi pentru pregă
tiri, ar putea fi o măsură care sa 
duca la recuperarea ramînerii în 
urmă a lucrărilor de pregătire, să 
creeze posibilitatea realizări’ ritmi
ce a planului de producție și re
cuperarea ramînerii în urmă.

Un exemplu pozitiv în acest 
sens, îl oferă sectorul III unde exe
cutarea lucrărilor de pregătire este 
în deplină concordanță cu necesi- 

COMPETENȚĂ
Șl PREVEDERE 
ÎN DIRIJAREA
ABATAJELOR

tățiie producției, îeșnea si intrarea 
abatajelor în producție făcîndu-se 
după un grafic dinainte stabilit, 
iar *ermonele propuse se respectă 
întocmai. Rezultatul : planul de 
producție se îndeplinește ritmic de 
la o decadă la alta. Intîrzierea lu
crărilor de rambleu constituie o al
tă cauză a neritmicității produc
ției.

— Planul pe luna ianuarie l-am 
îndeplinit ritmic, ne spune ingine
rul Vasile Apostol, șeful sectoru
lui I. In februarie avem însă greu
tăți cu rambleul.

Intr-adevăr, în graficul sectorului 
I pe luna ianuarie era prevăzută 
atacarea unei noi felii în abata

fectate acestor lucrări au fost pres
tate pe bază de norme. Situații a- 
semănătoare există și la celelalte 
exploatări. Trecerea cu operativi
tate la generalizarea muncii în a- 
cord la lucrările de întreținere, 
întărirea exigenței față de calita
tea acestor lucrări, creează premi
se pentru îmbunătățirea stării căi
lor de acces în condițiile reducerii 
posturilor afectate acestor lucrări.

Nu trebuie neglijat nici faptul 
ca circulația pe o serie de galerii 
este îngreunată de adevărate aglo
merări de vagonete defecte, de 
materialele masate pe diferite tra
see. Pe galeriile circuitului sud, o- 
rizontul IX al minei Aninoasa, pot 
fi văzute frecvent zeci de vago
nete răsturnate, unele defecte, al
tele nu, care rămîn zile întregi 
neridicate împiedicînd desfășurarea 
procesului tehnologic. Chiar în 
condițiile depășirii planului de ex
tracție, intervin pauze care însu
mate acoperă ore întregi în fie
care schimb. Dar acest timp nu 
este folosit de către personalul 

jele cameră 11 și 12 din stratul 5. 
Dar din cauza capacității reduse a 
sectorului de rambleu, abatajele 
:-au fost rambleiate nici pînă în 

prezent, lucrările de rambleiere 
fiind mult întîrziate. Consecința : 
din lipsa celor două abataje, pro
ducția pe februarie va fi diminuată 
cu cca. 500 tone.

Față de această situație, inter
venția conducerii exploatării tre
buie să se facă simțită, sporirea 
capacității sectorului de rambleu 
fiind o necesitate imperioasă pentru 

ca dirijarea aba
tajelor să poată 
fi efectuată de 
către sectoare 
corespunzător ce
rințelor produc
ției.

O altă cauză a 
neritmicității : lu
crările de prăbu
șire, deși eșalo
nate judicios pe 
baza unui grafic, 
întîrzie uneori de 
la un schimb la 
altul. Așa s-a în- 
tîmplat la abata
jul 9 din stratul 
3, sectorul III. 
Motivul : aprovi
zionarea neco
respunzătoare cu 
seîndură necesară 

podirii. Din această cauză, diagrama 
lucrărilor de prăbușire n-a mai putut 
ti respectată, iar producția de căr
bune în ziua de 6 ianuarie a fost 
mai mică cu cîteva zeci de tone. 
Deci deservirea fronturilor de lu
cru cu cele necesare, condiționează 
și ea ritmicitatea.

Acestea sînt faptele. Concluzia e 
evidentă. Factorii-frînă în realiza
rea ritmică a planului se cer înlă
turați. Conducerea minei este da
toare să identifice acești factori si 
să ia în cel mai scurt timp măsu
rile cele mai eficiente pentru înlă
turarea lor.

Ing. R. SELEJAN

circuitului pentru ridicarea și eva
cuarea vagonetelor răsturnate.

Trebuie introdusă regula ca 
fiecare schimb să predea cir
cuitul descongestionat de vago- 
netele răsturnate și astfel va 
fi înlăturată una din cauzele 
întreruperilor de transport ca
re se resimt pînă în abataje, 
îngreunînd activitatea brigăzi
lor.

Grija pentru buna întreținere a 
căilor de transport, pentru înlătu
rarea cauzelor care generează în
treruperi în fluxul tehnologic tre
buie să constituie o importantă 
componentă a preocupării pentru 
ritmicitatea producției. Un trans
port bine pus la punct, care asi
gură aprovizionarea la timp a bri
găzilor și o evacuare normală a 
cărbunelui la suprafață, creează una 
din principalele condiții pentru 
îndeplinirea ritmică, zi de zi, 
schimb de schimb, a planului de 
producție.

La mina Lupeni în anul 1967, 
producția rezultată clin exploatarea 
stratelor de cărbuni cu ciocanul 
de abataj a scăzut de la 436 mii 
tone la 202 mii tone, adică cu mai 
mult de 50 la sută. Această scă
dere a fost .determinată de extin
derea metodelor do exploatare cu 
pușcare care au asigurat pe lîny^ 
creșterea productivității muncii ș.i 
reducerea efortului fizic al mun
citorilor.

O data cu extinderea acestor 
metode, sarcini sporite revin artifi
cierilor care deservesc fronturile 
de lucru. Bunăoară, pentru ca me
toda de exploatare cu pușcarc- să 
aibă eficacitate, artificierilor li se 
cere, pe lîngă cunoștințele profe
sionale corespunzătoare, conștiin
ciozitate, promptitudine în execu
tarea lucrărilor. In caz contrar, 
brigăzile de mineri pierd mult timp, 
ceea ce diminuează randamentele.

Uneori, din partea artificierilor 
se manifestă tendința de a justifica 
lipsa de promptitudine cu motive 
cum ar fi nerespoctarea de către 
brigadă a monografiei de armare, 
a N.T.S., neamplasarea corespun
zătoare a găurilor. Atunci cînd

Artificii 
î n 
promptitu- 
d i n e a 
artificie
rilor

justificarea nu este întemeiată, ci 
se datorează faptului că artificie
rul nu a fost supravegheat de 
maistrul miner se înregistrează 
pierderi de timp care intr-un sin
gur schimb își găsesc echivalentul 
în zeci de tone de cărbune.

— Intr-adevăr — ne relatează 
inginerul Mircea Coroban, șeful 
serviciului organizarea muncii de 
la E. M. Lupeni — promptitudinea 
cu care trebuie să răspundă ar* 
ficierul la solicitările brigăzih . 
este de multe ori uitată, iar maiștrii 
minori, după ce la începutul 
schimbului comunică artificierului 
cantitatea de exploziv necesară și 
locurile de muncă unde se va uti
liza. neglijează de cele mai multe 
ori să verifice esențialul : cum se 
respectă propriile lor dispoziții. 
Numai astfel ajunge ’ artificierul să 
hotărască de unul singur, fără 
maistru, dacă un loc de muncă în
trunește condițiile necesare pușcă
rii sau nu.

Pentru ca aceste ..artificii" să 
dispară din atitudinea artificierilor, 
maiștrii minori au obligația să con
troleze zilnic activitatea acestora. 
Dar și conducerile sectoarelor, la 
rîndul lor, trebuie să acorde im
portanta cuvenită cointeresării ma
teriale a artificierilor, în funcție 
de calitatea muncii depusă do fie
care în parte, în funcție de promp
titudinea cu care aceștia își înde
plinesc sarcinile.

Dacă un artificier este utilizat 
pe doua revire, trebuie ca la sfîr
șitul lunii remunerarea acestuia să 
se facă după rezultatele obținute 
de brigăzile ambelor revire. De 
multe ori, deși artificierului i 
repartizează locuri de muncă In 
două revire, știind că la baza cal
culului premiilor nu stau decît re
zultatele brigăzilor din revirul de 
care răspunde inițial, nu se preo
cupă în aceeași măsură și de cele
lalte locuri de muncă, creîndu-le 
stagnări care le dăunează. O ase
menea stagnare, la mina Petrila, 
în ziua de 2 februarie 1968 la aba
tajele cameră nr. 2 și 8 vest ale 
sectorului V, a însemnat, numai 
într-un singur schimb, pierderea a 
80 tone de cărbune.

Iată că și artificierii sînt factori 
a căror activitate influențează ’în 
mod direct ritmicitatea producției.

Ion MUSTAȚA
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FAȚETELE UNUI ACT 
DE SUPERFICIALITATE

In conformitate 
date cu ani în 
râtul sanitar de stat Petroșani, 
spălătoria T.A.P.L., s-a stabilit 
anumit grad de toxicitate, 
pentru 
ului a acordat celor 14 
cțe aici un spor pentru 
lucru vătămătoare. Dar 
cusera mulți ani de la 
surătoare toxicologică, 
T.A.P.L. Petroșani, a cerut Inspec- 

pr-in a- 
din 28 octombrie

cu indicațiile 
urmă de lnspecto- 

la 
un 

grad de toxicitate, fapt 
care conducerea T.A.P.L.- 

lucrătoare 
condiții de 

întrucît tre- 
ultima mă- 
conducerea

lăsat-o, probabil, unde-»
sertar ca să.... capete

toratului sanitar Petroșani, 
dresa nr. 8 406
1967, efectuarea unor noi determi
nări toxicologice. Pînă la executarea 
măsurătorilor s-a oprit plata sporului. 
Inspectoratul sanitar n-a dat nici 
un răspuns. Atunci T.A.P.L.-ul, prin 
adresa nr. 9 560 
1967, a revenit 
probleme. După 
miterea adresei, 
1967, la T.A.P.L.

din 9 
asupra 
11 zile 
în 20 

a sosit

decembrie 
aceleiași 

de la tri- 
decembrie 

un răspuns
semnat de dr. Frățila Ovidiu și de 
către Coșereanu Anton. Cităm par
tial acest răspuns : „In cadrul spă
lătoriei dv. nu am executat deter
minări deoarece într-un asemenea 
loc de munca nu poate exista o 
noxă..." Cum s-a putut da un ase
menea răspuns, de unde s-a ajuns 
la concluzia că aici nu 
noxă, dacă nimeni nu s-a 
la fata locului ca să facă 
rile de rigoare ? Curios 
„Nu am

există o 
deplasat 

conslată- 
răspuns:

executat determinări dar 
nu e noxă !". Mai mult decît atît, 
se spune că răspunsul a fost întoc
mit pe baza normelor republicane 
de protecție a muncii (!).

Conducerea T.A.P.L. a insistat și 
prin adresa nr. 438 din 17 ianua
rie a.c. a resolicitat Inspectoratu
lui sanitar să efectueze determină
rile respective. Cum a fost rezol
vată această nouă adresă ? Nici
cum. Lucrătorii de la Inspectoratul

Cine-i hoțul ?
Hazlie înlîmplare. Macarie 

Gheorghe din Uricani a plecat 
la film. $i-a luat cu el și apa
ratul de fotografiat. In sală l-a 
agățat de spătarul scaunului 

- din fața Iui (pe care stătea 
Popa llie). La sfîrșitul filmului 
ia aparatul de unde nu-i. Dar 
și Popa II ie se „evaporase".

După cercetările făcute de 
miliție, aparatul a fost găsit 
la Cîlcioiu Nicolae, muncitor 
ia E. M. Uricani. Acesta a spus 
că-1 are de la Boghină. Boghi- 
nă declară că l-a „împrumutat*' 
de la Ciobanii Marin, iar aces
ta declară că-1 are de la Popa 
llie. Dar Popa llie, presupusul 
prestidigitator intuiește un mo
tiv de trei parale : că nevastă- 
sa l-ar fi cumpărat de la un 
„cetățean necunoscut" în timp 
ce se alia internată în spitalul 
din Lupem. Aceasta insă n-a 
mai putut fi ascultată pentru 
că a... decedat. Cine-i atunci 
hoțul ? Adevărul încă nu se 
știe. Celor patru li s-a acor
dat răgaz pentru gîndire. Să 
stabilească intre ei care-i ho
țul. Cercetările continuă.

Cu banii 
în cizmuliță

fost create 
de 

ca încălțăminte, 
taxatoarea Brudiu Elisa- 
de la I.C.O. Petroșani 

găsit și o altă întrebuin- 
ln urma unui control a 

găsită cu 9,15 lei plus de 
cu pasageri netaxați și 

în... cizmuliță. Des- 
a fost „brevetată" 

Avînd în vedere și

Cizmulițele au 
pentru un singur scop 
a se folosi 
Dar 
beta 
le-a 
tare, 
fost i 
casă, 
cu 14 lei 
coper ir ea 
imediat, 
alte asemenea comportări ale 
dînsei, cunoscute din releratele 
nr. 9 292 și nr. 7 7 553; în do
sarul de comportare al susnu- 
mitei s-a mai adăugat încă un 
referat care i-a adus retrogra
darea (1 ?).

tot neclarifi- 
spună păre- 
ne răspund : 

prin dr. Fră- 
dat răspunsul

unor instrucțiuni pe care 
Pentru acest lucru consi- 
nu putem fi învinuițL

sanitar au 
va într-un 
vechime.

In urina
se, situația a rămas 
cată. Solicitate să-și 
rea. cele două foruri 
Inspectoratul sanitar 
tila Ovidiu : „Noi am 
conform 
le avem.
der că
T.A.P.L. sa monteze în spălătorie, 
eventual, un ventilator si proble
ma este rezolvată. Mai mult n-avem 
ce spune". T.A.P.L. — prin tov. di
rector Mischiu Grigore : „Noi tot 
solicităm Inspectoratului sanitar să 
vină la fața locului și în prezența 
unui delegat de-al nostru să stabi
lească din nou gradul de toxici
tate din spălătorie. Cînd se va face 
acest lucru și dacă se va constata 
noxa, vom plăti sporul celor 14 sa
lariate". Așadar, rezolvarea prob
lemei este pasată de la unii la al
ții. T.A.P.L. a sistat însă plata spo
rului celor 14 angajate, iar Inspec
toratul sanitar nu binevoiește 
dea un răspuns documentat.

Iată fațetele unui act de irespon
sabilitate. Urmarea: la 14 salaria
te nu li se mai acordă sporul 
toxicitate pe care-1 primeau de 
de zile deși în condițiile lor de 
cru nu s-a modificat nimic. Pe 
nă dreptate, la sfîrșitul sesizării 
care ne-au adresat-o cele 14 sala
riate de la T.A.P.L. se întreabă: 
„Ce s-o mai fi așteptînd acum ? 0 
nouă adresă ? Socotim că e cazul 
să nu se mai tărăgăneze rezolvarea 
acestei probleme destul de simpla 
și să ni se dea drepturile ce ni se 
cuvin".

să

la vale — ca vinlul. Ia deal e ceva mai greu

Joi 8 februarie0 acțiune apreciată de tineri
Recent, Comitetul U.T.C. de la 

I.E.C. Paroșeni a organizat o seară 
de dans reușită. In programul de 
desfășurare au fost incluse cîteva 
puncte atractive, mult gustate de 
tineri. Astfel, concursul „Recunoaș
teți interpretul ?" a atras multi 
participând și... un singur cîstigă- 
tor — Feyes Ștefan. Tinerii Arde-

leanu Paula și Julecătean Vasile 
au citit epigrame - creații proprii. 
Multe emoții a produs tinerilor 
„Dansul inimioarelor". Pînă-n zori 
orchestra de muzică ușoară a clu
bului „Electron-4", a întreținut at
mosfera de ambianță și bună dis
poziție. Acțiunea a fost mult apre
ciată de tineri.

ele

racire

DE
se

TELEVIZIUNE

PENTRU URMĂTOARELE 24 
Vremea va continua să 

precipitații 
lapoviță și 
din sectorul

In cursul zilei 
de ieri, vremea 
a fost schimbă
toare, cu cerul 
mai mult noros. 
Și temperatura 
aerului a înre
gistrat o scădere 
ușoară : minus 1 
grad (minima) la

Petroșam 
nima) la 
zăpadă măsoară 86

și minus 6 grade (mi- 
Parîng. Aici stratul

cm.

ORE : 
răcească, 
sub formă 
ninsoare, 
sudic.

Of-uriie turnurilor 
de la Paroșeni

nu-
ne-
pa-

casa pompelor. Dar 
folos. Fiind rupte, 
mai pot fi folosite 

turnuri ! După cum 
fost informați, în

lemn ce 
Iar oarae- 

în frig.
după pro-

Turnurile de răcire de la termocentrala Paroșeni

CALENDARUL ZILEI
Miercuri 7 iebruarie

Comunist Indian (7—15;

21,00
21.20

(m. 9.VI.1870).
Congo (Brazzaville) (săr-

Irakului, generalul Aref

Termocentrala Paro
șeni are patru turnuri 
de răcire în funcțiune. 
Turnurile, la rîndul lor, 
au patru... of-uri. A- 
tunci cînd temperatura 
aerului coboară mult 
sub zero grade, în tur
nuri îngheață apa, se 
formează sloiuri mari. 
O dată cu distrugerea 
ghetii se rup zeci de 
pălugi de cîțiva metri, 
o mulțime de dulapi 
noi nouți ajung așchii, 
bucățele de 
cad în turn, 
nii lucrează 
De multe ori,

gramul de lucru. Și 
mai din cauza unor 
glijențe. In loc ca 
nourile pentru protec
ția turnurilor să fie fi
xate din timp, sînt pu
se in grabă, pe ger și 
viscol, fără a mai fi 
legate de stîlpii din be
ton. Iar cînd vîntul în
cepe să sufle puternic, 
panourile devin „o- 
biecte zburătoare". Mul
te din ele ajung pe 
pămînt rupte. Cînd nin
ge, zăpada nu le oco
lește, le acoperă fă- 
cîndu-le ,,invizibile", li
nele sînt scoase din

zăpadă de oamenii de 
la 
ce 
nu 
la 
am
această iarnă la cele 
patru turnuri aflate în 
funcțiune, au fost dis
truse peste 100 de pa
nouri. înmulțiți această 
cifră cu 10 seînduri 
circa un metru, cîte 
tră într-un panou, 
veți afla cantitatea 
seîndură ce s-a dus 
apa sîmbetei 
iarnă... care nt 
minată. De ce?

- S-a născut cărturarul român Dinicu Golescu (m. 5.X.1830).
- A murit compozitorul Ion Vidu (n. 1863).

S-a născut savantul umanist Thomas Morus, unul dintre în-

— 1777
— 1931
— 1478 

temeietorii socialismului utopic (m. 1535).
— 1812 — S-a născut scriitorul englez Charles Dickens
— 1968 — „Ziua națională a tineretului" din 

bătorită din 1965).
— 1968 - Vizita în Franța a președintelui 

(7-10).
— 1968 — Al VII 1-lea Congres al Partidului 

Patna, statul Bihar).

miercuri 7 februarie

Curs de limba engleză 
(lecția a 2-a).
T elecronica
După prima 
noul an!
Pentru copii: 
cu... Boni și

economică, 
lună din

Ala-Bala 
Sac he 1 E- 

misiune distractivă. 
Filmul: Ale cui sînt
ghindele din pădure ? 
Alma-Mater — emisiune 
pentru studenți „Univer
sitățile". 
Telejurnalul de seară. 
Buletinul meteorologic. 
Concert de muzică ușoa
ră (II). Transmisiune 
la Brașov. 
Avanpremieră. 
Jocurile olimpice de 
nă. Rezumat filmat 
competițiilor zilei. 
T elecinematecă 
ei". Film 
Bette Davis 
Brent. 
Tele jurnalul

de

iar- 
cil

„Via {a 
artistic cu 

și George

de seară.

instrumenta-
12,00 

de 
u- 

In- 
in- 
so-

u-

spo- 
An- 

de 
18,15

PROGRAMUL I : G,00—8,25 Mu
zică și actualități; 8,25 Moment 
poetic; 8,30 La microfon, melodia 
preferată; 9,30 Matineu literar; 
10,00 Muzică populară românească; 
10,10 Curs de limba germană; 10,44 
Lucrări corale de Dimitrie Cuclin; 
11,00 Buletin de știri; 11,03 Cronica 
economică; 11,15 Arii din opere; 
11,30 Muzică ușoară
lă; 11,45 Sfatul medicului; 
Muzică populară; 12,15 Buletin 
știri; 12,20 Succese ale muzicii 
șoare; 12,45 Radiojurnal; 12,55 
tîlnire cu melodia populară și 
terpretul preferat; 13,30 Parada
liștilor și a orchestrelor de muzi
că ușoară; 14,15 Tot înainte ; 14,35 
Radio-publicitate; 14,50 Muzică 
șoară; 15,00 Buletin de știri; 15,05
Muzică populară; 15,15 Cărți care 
va așteaptă; 15,25 Selecțiuni din 
operete; 15,40 Muzică ușoară; 16,00 
Radiojurnal. Sport; 16,15 Album de 
piese corale; 16,30 Răspunderi 
rite, decizii competente; 17,15 
tena tineretului; 18,00 Buletin 
știri; 18,05 Cronica economică;
Caleidoscop muzical; 18,30 Itinerar 
1968; 18,50 Piese pentru vioară de 
Sarasate; 19,00 Radiogazeta de sea
ră; 19,30 O melodie pe adresa dum
neavoastră; 20,00 Buletin de știri : 
20,05 Radiomagazin sportiv; 20,17 
Melodii românești; 20,40 Emisiune 
culturală ; 21,00 Expoziții de mu
zică ușoară; 22,00 Radiojurnal. 
Sport; 22,20 Cînlece interpretate de 
Sonny și Cher; 22,30 Moment poe
tic; 22,52 Intîlnire cu jazz-ul; 23,32 
Dans și voioșie; 24,00 Buletin de 
știri; 0,05—5,00 Estrada nocturnă.

E
Joi 8 februarie

PETROȘANI — 7 Noiembrie:
Oameni în rulotă ; Republica : Sfi
darea ; PETRILA : Castelanii; LO- 
NEA — 7 Noiembrie: Femeile; 
Minerul : Sindbad marinarul; A- 
NINOASA : Momentul adevărului ; 
VULCAN : Subteranul ; LUPENI — 
Cultural : Reîntoarcerea lui Sur- 
couff; Muncitoresc: Doamna de pe 
șine; BĂRBĂTENI : Angelica și 
regele; PAROȘENI : Cerul în
cepe la etajul III; URICANI : Sal
vele Aurorei.

I.R.E.H. DEVA
Secția rețele „Valea

PETROȘANI

<6

Anun|ă consumatorii din raza orașului 
ziua de vineri 9 februarie, intre orele 8—16 
alimentația cu energie electrică în vederea 

’ectrice de pe traseul viitoarelor construcții.

Pelrila că, în 
se va întrerupe 
devierii liniilor

ÎNTREPRINDEREA FORESTIERA
PETROȘANI

Execută centricubări pompe de in 
jeefie pentru tractoare.

Comenzile vor îi adresate între 
prinderii în str. 6 Martie nr. 36
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Ploonrilc americane au snicrlt un 
eșec de proporții In Vietnamul de sud

Lucrările Conferinței Națiunilor Unite 
pentru comerf și dezvoltare

® Relatările unui martor ocular despre 
situația din Saigon

SAIGON 6 (Agerpres). — Corespondentul din Saigon al agen
ției Reuter, James Pringle, a transmis o relatare a situației din 
capitala sud-vietnameza in care se arată, printre altele :

„Guvernul sud-vietnamez a bom
bardat luni propria sa capitală, în 
prezent un oraș unde domnește 
teama și dezolarea, unde nimeni 
nu știe cu exactitate unde se află 
Vietcongul (denumirea dată de a- 
mericani Frontului național de eli
berare — N. R.) sau unde acesta 
va da lovitura următoare. Parti
zanii controlează un număr de blo
curi din centru, în timp ce regiuni 
vaste ale Saigonului sînt o „țară 
a nimănui", cu străzi pustii, pline 
cu dărîmături și gunoaie.

Surse informate militare ameri
cane au arătat că bombardarea în 
cartierul Cholon, la aproximativ 3 
km sud-vest de edificiul Adunării 
Naționale a unui perimetru de pa
tru blocuri — care a zguduit clă
dirile din centrul orașului — a în
ceput imediat după ce s-a înserat. 
Trupele guvernamentale s-au retras 
in cursul nopții din districtul al 
7-lea al Saigonului, aflat de ase
menea în Cholon, și 60 de polițiști 
au fost scoși cu elicopterele din 
postul lor de poliție, care păzea 
intrarea în Saigon, pe șoseaua prin
cipală spre delta fluviului Mekong 
și care era asediat de partizani.

La Cholon, mii de refugiați s-au 
adunat la spitalul central și în 
școlile din împrejurimi. Ceea ce 
s-a întîmplat în Vietnamul de sud 
devine abia acum vizibil, la aproa
pe o săptămînă după ce primele 
atacuri au fost lansate In capitaiă. 
Cele mai înalte surse diplomatice 
ne-americane declară că planu
rile americane și guvernamentale 
au suferit un eșec de proporții.

Nu există rapoarte oficiale pri
vind cele ce s-au întîmplat
cursul ultimelor zile în orașele mai 
mici și în satele din Vietnamul de 
sud, dar, potrivit știrilor neoficiale, 
pretutindeni și-a făcut apariția

F.N.E. Puternice bombardamente a- 
mericane și saigoneze au devastat 
regiuni întinse la Can Tho și Hue. 
Pe străzile orașului Hue, oraș antic 
budist, care nu a fost niciodată 
proguvernamental, infanteria mari
nă americană întreprinde o opera
țiune de „căutare și distrugere".

Diplomații occidentali apreciază 
că F.N.E. a obținut o uriașă vic
torie psihologică în rîndurile popu
lației vietnameze și a demonstrat 
o forță pe care comandamentul 
militar american nu a crezut nici
odată că o are.

In Saigon, unde situația este de
parte de a se afla sub controlul 
părții americano-saigoneze, surse 
diplomatice au arătat că ambasa
dele străine din oraș au început 
să studieze planurile mai 
în vederea evacuării, la 
voie, a cetățenilor străini, 
le mai puternice lupte de 
s-au desfășurat în districtul 
Co, la numai o milă 
prezidențial, 
suspendarea, 
a ziarului 
blicat un 
alimentară, 
cenzorului 
marțială și 
vigoare în

de forțele americane, 
peste 1 000 de tineri, 

numeroși studenți, s-au 
voluntari în rîndul for-

de tineri, continuă agen- 
alături de forțele revo- 

în diverse regiuni ale

„Eliberarea", relevă că

Sanh, unde se afla încercuiți 6 000 
de soldați ai infanteriei marine a- 
mericane. Pînă în prezent, arată 
agenția France Presse, nu au par
venit informații privind pierderile 
înregistrate

La Hue, 
între care 
angajat ca
țelor armate revoluționare care de
țin de șase zile controlul asupra 
orașului relatează agenția V.N.A. 
citind agenția de presă „Elibera
rea". Mii 
ția, luptă 
luționare 
țării.

Agenția
la Hue forțele patriotice au scos 
din luptă trei regimente ale ina
micului și au făcut numeroși prizo
nieri. Unitățile F.N.E. au doborît 
sau avariat la sol sau în aer 50 
de avioane și elicoptere și au cap
turat o însemnată cantitate de ar
mament.

în

vechi 
ne- 
Ce- 

■ luni 
Ban 

de palatul 
Guvernul a ordonat 
pe termen nelimitat, 

„Tien", deoarece a pu- 
articol despre situația 
fără să-1 fi 

oficial.
cenzura 
întreaga

prezentat 
In fapt, legea 
presei sînt în 
tară

★

6 (Agerpres). — Marti 
saigonez Cholon,

SAIGON i
în cartierul saigonez Cholon, au 
fost atacate nouă poziții sud-viet- 
nameze și americane. Pe străzile 
capitalei sud-vietnameze au conti
nuat luptele între forțele patriotice 
și poliția și armata saigoneză spri
jinită de unități ale armatei ame
ricane.

Marți seara, forțele patriotice au 
supus unui nou tir combinat de ar
me rachete si mortiere baza Khe

Deschiderea Olimpiadei 
de iarnă de la Grenoble

GRENOBLE 6 (Agerpres). —? Pe 
stadionul din orașul francez Gre
noble intr-un cadru solemn și în 
fata a 70 000 de spectatori a avut 
loc ceremonia deschiderii celei de 
a X-a ediții jubiliare a Jocurilor 
Olimpice de iarna.

Festivitatea a început la ora 15,05 
(ora locală), cînd președintele Re
publicii Franceze, generalul Charles 
de Gaulle, a luat loc în tribuna o- 
ficială.

Salve de artilerie anunță intra
rea coloanei de participant», avînd 
în frunte, conform tradiției, dele
gația Greciei, țara de origină a Jo
curilor Olimpice.

Adresînd tradiționalul salut de 
bun venit sportivilor, președintele 
comitetului de organizare, A. Mi- 
challon, a dat cuvîntul președin
telui C.I.O., Avery Brundage, care 
la rîndul său l-a invitat pe preșe
dintele Republicii Franceze să des
chidă Jocurile.

La ora 15,39 (ora locală), gene
ralul Charles de Gaulle proclamă 
solemn deschisă cea de a X-a edi
ție a Jocurilor olimpice de iarnă 
de la Grenoble. O gardă de onoa
re, alcătuită din 12 vînători de 
munte, aduce pe stadion drapelul 
olimpic cu cele cinci cercuri înlăn
țuite, simbol al înfrățirii raselor și 
continentelor. In sunetele Imnului 
olimpic, drapelul este înălțat pe 
catargul svelt si înalt din mijlocul 
arenei.

Trei elicoptere lansează deasupra 
arenei și a tribunelor o ploaie de 
trandafiri (simbolul orașului Gre
noble) artificiali dar... parfumați. 
Mulțimea aclamă și căderea lentă 
a celor 500 de stegulete olimpice 
suspendate de mici parașute.

Salve de artilerie, vestesc sosi
rea flăcării olimpice. Onoarea de 
a ti ultimul schimb al ștafetei a 
revenit fostului campion mondial 
de patinaj artistic, Alain Calmat. 
Cu gestul tradițional, Alain înde
plinește ritualul aprinderii focului 
olimpic.

In mijlocul unui semicerc, alcă
tuit din stegarii țărilor participan
te, schiorul francez Leo Lacroix 
rostește jurămîntul olimpic. Corul 
intonează Imnul Republicii France
ze. Apoi, delegațiile părăsesc sta
dionul în sunetele ,,Marșului Tri
umfal", în timp ce o formație de 
avioane din „La Patrouille de 
France" înscrie pe cerul albastru, 
cu substanțe fumigene colorate, 
cele cinci inele olimpice. Olimpia
da de iarna de la Grenoble a în
ceput.

Primii care vor intra în compe
tiție sînt hocheiștii. Astăzi se des
fășoară două manșe ia bob două 
persoane, cursa de schi 30 km fond 
bărbați, întrecerea de patinaj ar
tistic femei si hochei pe gheață — 
4 meciuri, între care și întîlnirea 
România — Austria, pentru gru
pa B.

Declarația Ministerului 
Afacerilor Externe
al R. 0. Vietnam

Minis-
R. D. 
decla-

HANOI 6 (Agerpres). 
terul Afacerilor Externe al 
Vietnam a dat publicității o 
rație în care condamnă pe agre
sorii americani și autoritățile sud- 
vietnameze pentru bombardarea o- 
rașelor Saigon, Hue și a altor lo
calități din Vietnamul de sud.

Aceste bombardamente, în cursul 
cărora au fost folosite și bombe cu 
gaze toxice se arată în declarație, 
urmăresc intimidarea și reprimarea 
mișcării patriotice care a luat în 
ultimul timp o mare amploare. Ca 
urmare a acestor acțiuni, s-a făcut 
un mare număr de victime în 
dul populației civile, au fost 
truse multe locuințe, zeci de
de persoane au rămas fără adăpost.

Guvernul R.D. Vietnam, se sub
liniază în declarație, condamnă a- 
ceste acțiuni și face apel la guver
nele și popoarele țărilor socialiste, 
la celelalte tari iubitoare de pace 
și dreptate, la organizațiile demo
cratice și la oamenii cinstiți din 
lumea întreagă sa condamne aceste 
acte si să ceară încetarea lor ime
diată.

NEW DELHI 6. — Trimisul spe
cial Agerpres, Ion Puținelu, trans
mite : 
terii 
doua 
tru 
(UNCTAD), pe lista 
fost înscris un număr de 17 șefi 
de delegații. Paralel, au loc ședin
țe ale celor cinci comitete de lucru, 
în care sînt aleși vicepreședinții și 
raportorii. Se stabilesc prioritățile 
în problemele ce le-au fost trimise 
spre dezbatere. Continuă, de ase
menea, reuniunile private ale di
feritelor grupuri de țări reprezen
tate la conferință.

In ședința de dimineață au 
luat cuvîntul reprezentanții Ma
rii Britanii, Chile, Elveției, Iugo
slaviei și Austriei.

Șeful delegației Iugoslaviei, la- 
nez Stanovnik, membru al Vecei 
Executive Federale, a declarat că, 
în ciuda recomandărilor adoptate 
de Conferința pentru comerț și dez
voltare de la Geneva, disparitățile 
în economia mondială au continuat 
sa se adîncească. Țările industria
lizate au arătat un interes 
re față de comerțul dintre 
față de cel cu țările în 
dezvoltare. Piața comună 
șase, Zona liberului schimb a ce
lor șapte, înțelegerea S.U.A. — Ca
nada, a spus el, nu au făcut decît 
să adîncească discriminările. In ce 
privește materiile prime, delegatul 
iugoslav a insistat asupra abolirii 
barierelor ridicate de țările dezvol
tate în calea 
pe piețele lor 
așteaptă de la 
el — este 
o strategie

Marți, în 
generale 
Conferințe
comerț

un 
a

rin
ei is- 
inii

a 
a 
și

cadrul dezba- 
. celei de-a 
O.N.U. pen- 

dezvoltare 
vorbitorilor a

mai ma- 
ele decît 
curs de 
a celor

pătrunderii acestora 
interne. Ceea ce se 
conferință — a spus 
acord cu privire 
dezvoltării, care

Luptele din Angola

la 
să

DAR-&S-SALAAM 6 (Agerpres). 
— Intr-un comunicat dat publici
tății la Dar-es-Salaam de cartierul 
general al Partidului Mișcarea 
populară pentru 
lei se arată că 
care au avut loc 
ale anului 1967, 
durile Angolei au 
soldați portughezi si răniți 1 500.

„Patrioții angolezi au doborît 4 
avioane, an avariat 9 vedete și au 
distrus 70 de camioane militare. A 
fost capturată, de asemenea, o im
portantă cantitate de echipament 
militar și muniții".

Partidului
eliberarea Ango- 

timpul luptelor 
ultimele 10 luni 
savanele și pă- 
lost uciși 1 160

în 
în 
în

O.N.U. • Sesiunea Comisiei 
pentru drepturile omului

NEW YORK 6 (Agerpres). — 
Lucrările celei de-a 24-a sesiuni a 
Comisiei O.N.U. pentru drepturile 
omului s-au deschis luni la sediul 
Națiunilor Unite din New York. Ca 
președinte al Comisiei a fost ales 
în unanimitate Ibrahim Boye (Se
negal). El a declarat ca Națiunile 
Unite trebuie să încerce să găseas
că o soluție radicală violărilor sis
tematice ale drepturilor omului și 
libertăților lui 
se mai practică

fundamentale, care 
în unele țări. El a

propus studierea atentă a rapoarte
lor prezentate privind politica de 
apartheid și discriminare rasială din 
R.S.A., tratamentul deținuților po
litici din aceeași țară și împiedi
carea discriminării în general.

Pe ordinea de zi a lucrărilor 
Comisiei se află diferite probleme, 
juintre care violarea drepturilor 
omului în R.S.A., Grecia și Haiti, 
reînvierea neo-nazismului, urmări
rea și pedepsirea criminalilor 
război.

Presa pariziană 
despre „incidentul Brandt“
PARIS 6 (Agerpres). — Deși in

cidentul provocat de pretinsele de
clarații ireverențioase ale lui Willy 
Brandt la adresa șefului statului 
francez a fost în mod oficial . apla
nat, presa pariziană este de părere 
că influența lui asupra relațiilor 
franco — vest-germane se va face 
simțită încă mult timp. Cuvintele 
ministrului de externe vest-german 
nu ar fi stîrnit atîta emoție, dacă 
nu ar fi existat și alte motive de
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de

îngrijorare in legătură cu relațiile 
dintre ’Cele două țări. Este un fapt, 
relevă comentatorii, pe care nimeni 
nu a încercat să-l dezmintă, că în- 
tr-o serie întreagă de probleme în
tre cele doua guverne persistă se
rioase divergențe. „Incidentul 
Brandt" — termen încetățenit de
ja în comentariile de presă, nu a 
avut decît darul de a face să scoa
tă la suprafață disensiunile dintre 
cele doua guverne.

poată schimba actualul curs și să 
stabilească punți pentru reducerea 
decalajului dintre bogați și săraci. 
El a cerut ca Conferința să acorde 
atenție relațiilor comerciale cu ță
rile socialiste și să promoveze in- 
stituționalizarea UNCTAD-ului pen
tru impulsionarea negocierilor.

Kurt Waldheim, ministrul de 
teme al Austriei, a declarat 
după părerea delegației sale,

să se ajungă la o 
a intențiilor și po- 
curs de dezvoltare, 

țările dezvoltate 
acțiunile concrete

ex- 
că.
va

trebui mai întîi 
formulare clară 
liticii țărilor în 
pentru ca apoi 
să-și precizeze 
de ajutorare a acestora. Tocmai de 
aceea — a spus el — sprijinim a- 
pelul 
țările 
zinte 
țiuni 
țului 
rării

a spus el —
Secretariatului Conferinței ca 
în 
un 
în 
lor 

dintre ele.

curs de dezvoltare 
program concreț 

vederea extinderii 
și a intensificării

să pre- 
de ac- 
comer- 
coope-

SCURTE ȘTIRI
• TOKIO. — 420 de savanți din 

universitățile franceze și japoneze, 
între care mai mulți deținători ai 
premiului Nobel, au dat publicită
ții, simultan în Franța, Japonia și 
S.U.A., un apel către colegii 
din universitățile americane, cerîn- 
du-le să înceteze cercetările în do
meniul armelor chimice și bacte
riologice utilizate în războiul 
Vietnam.
americani să refuze colaborarea Ia 
asemenea cercetări considerate u- 
nanim drept crime de război și să 
nu admită efectuarea acestora in 
incintele universităților americane.

din
Apelul cere savanților

0 WASHINGTON. — Purtătorul 
de cuvînt al Departamentului de 
Stat, Robert McCloskey a declarat 
că Statele Unite recunosc doar gu
vernul federal din Nigeria și con
sideră conflictul dintre acest gu
vern și Biafra drept un „conflict 
intern".

După cum menționează age: 
U.P.I., prin această declarație 
partamentul de Stat a 
pună capăt interpretărilor 
de acțiunile și declarațiile 
cetățeni americani în sprijinul 
frei.

;Va
dorit să 

legate' 
a no r 
Bia-

mo& TEL AVIV. — Circulația 
nedei egiptene va fi interzisă, în- 
cepînd de la 17 februarie, în regiu
nile Gaza și Sinai, regiuni ocupate 
de Izrael din luna iunie anul trecut 
-— s-a anunțat oficial la Tel Aviv.

@ LONDRA. — Căderile masive 
de zăpadă în Anglia au paralizat 
circulația în orașul Birmingham, al 
doilea ca mărime din Marea Bri« 
tanie.

Accident tragic 
în Mexic

de studenți din Guadalajara, 
se aflau duminică intr-o ex-

68 
care 
cursie pe coastele acoperite de ză
padă ale unui vulcan stins înalt 
de peste 5 000 metri, situat în estul 
Mexicului, au fost surprinși de Q 
furtună violentă. Șapte studenți au 
murit, iar alți doi sînt în stare gr&- 
vă. 33 dintre ei s-au reîntors 
punctul de plecare, dar nu se știe 
încă nimic de,spre soarta a 26 de 
tineri izolați în diverse puncte ale 
vulcanului.

Alarma a fost dată luni diminea
ța de către un radioamator care a 
captat un apel de ajutor lansat de 
studenți. Mai multe elicoptere s-au 
îndreptat imediat spre locul acci
dentului, iar unul dintre ele a lan
sat alimente, îmbrăcăminte și me
dicamente. Echipele de salvare au 
început escaladarea vulcanului, dar 
nu au putut ajunge la locul unde 
se află studenții, din cauza timpu
lui nefavorabil.

Tiparul t I.P.H. Subunitatea Petroșani 40 369


