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Din partea Tribunalului Suprem 
al Republicii Socialiste România

DEZVOLTAREA CAPA
CITĂȚILOR DE PRODUC-

TIE A MINELOR DIN BA
ZIN — ÎN PAS CU SAR

CINILE VIITOARE

Ca Urmare a Hotărîrii Plenarei 
C.C. al P.C.R. cu privire la reabili
tarea unor activiști de partid. Pro
curorul general al Republicii Socia
liste România, analizînd hotărîrea ds 
condamnare și materialele dosarului, 
a introdus recurs în supraveghere 
împotriva sentinței nr. 180 din 8 oc
tombrie 1954 a Colegiului militar al 
Tribunalului Suprem, prin caro Va- 
sile Luca, Iacob Alexandru, Solymos 
Ivan și Cernicica Dumitru au fost 
condamnați la diferite pedepse, sub 
învinuirea de subminare a econo
miei naționale și activitate intensa 
contra clasei muncitoare.

Judecind recursirl în supraveghe
re, Plenul Tribunalului Suprem a 
constatat nevinovăția celor condam
nați, nelegalitatea și netemeinicia 
sentinței și, prin decizia nr. 29/1968, 
a admis recursul în supraveghere, 
a casat sentința de condamnare și 
i-a achitat de orice penalitate.

De asemenea, judecind reoursul 
In supraveghere împotriva sentințe
lor nr. 1 din 1 septembrie L952 și 
nr. 99 din 14 octombrie 195?. ale 
Tribunalului militar teritorial Bucu
rești și deciziei nr. 27 din 4 octom
brie 1952 a colegiului militar al Tri
bunalului Suprem, prin care incul- 
pații Rozei Aurel Rozenberg, V-isi- 
lescu Nicolae, Nichita Dumitru, Cer- 
nătescu Petre, Georgescu Gheorghe- 
Topazlău, Ciorapciu Mircea, Nițescu 
Constantin, Ionescu Oprișan. Fran- 
gopol Nicolae și Vieru Petre au [ost 
condamnați la diferite pedepse, sub 
învinuirea de subminare a econo
miei naționale, Plenul Tribunalului 
Suprem a constatat nevinovăția a- 
cestora, nelegalitatea și netemeinicia 
hotărîrilor și, prin decizia nr. 31 ,T963, 
a admis recursul în supraveghere, 
a casat aceste hotărîri și i-a achitat 
de orice penalitate.

de la

Ing. GH. ILIESCU 
director tehnic al C.C.V.J.

In programul de dezvoltare a e- 
conomiei naționale, industriei car
bonifere îi revine un rol important 
in asigurarea balanței de combus
tibil. In acest sens, bazinul carbo
nifer Valea Jiului urmează să aco
pere, în etapa 1971 —1975, pesto 40 
la sută din producția de cărbune 
a tării. Aceasta reprezintă 11 
lioane 
anului 
72 la 
1967.

Realizarea dinamicii de producție 
prevăzută pentru anii următori im
pune creșterea, an de an, a produc- 

mi i 
cu 
de 
U-

din producția de
Aceasta reprezintă 11 mi- 

tone cărbune brut la nivelul 
1975, respectiv o creștere cu 

șută față ,de . realizările anului

Ponderea 
din noile mine, 
1975, din total 
se prevede a fi

prin dezvoltarea 
s-a realizat o 

capacității de producție 
de la 937 mii

în 1965, la 1 06? mii tone în 
In perspectivă se prevede omedie cil 600 

ce echivalează 
a unei mine 

(cum este mina
Pentru

' tiei pc bazin, în 
tone anual, ceea 
producția anuală 
capacitate medie 
ricani în prezent). Pentru asigura
rea condițiilor necesare creării ca
pacităților de producție, la nivelul 
sarcinilor stabilite prin planul de 
dezvoltare a minelor din bazin, în 
etapa 1970—1975, și în perspectivă, 
s-au conturat lucrările miniere prin
cipale și obiectivele industriale ce 
urmează, a fi executate la fiecare 
mină. De asemenea, se lucrează la 
elaborarea unor studii tehnico-eco- 
nomicc, pentru toate, unitățile din 
bazin, pe perioada 1968—1975 în 
scopul stabilirii capacităților opti
me de producție și a indicatorilor 
tehnico-economici în funcție de 
noile condiții tehnice și de zăcă- 
mînt, impuse ca urmare a coborîrii 
nivelului de exploatare.

Din calculele efectuate 
proiectelor de plan întocmite, 
zultă că gradul de folosire 
citaților de producție medii 
pe bazin este de 97 la sută, capa
citatea minelor fiind integral 
perita de sarcinile stabilite. La 1 Ia
nuarie 1963 aceasta a fost do 6 620 
mii tone urmînd să crească pînă la 
slîrșitul anului la 7 160 tone și, 
pectiv, la 7 6G0 mii tone, la 1 
nuarie 1970.

Creșterea de capacitate, atît 
anul în curs cit și în viitorii 
se va realiza pe seama intensifică
rii producției, rculilării și perfecțio
nării proceselor tehnologice la 
ncle existente și a punerii în 
ploatare de noi capacități.

La realizarea dinamicii do 
ductie prevăzută pentru viitorii 
o contribuție importantă o vor 
ce capacitățile din cîmpurile 
ruere noi ce se vor pune în func
țiune. Pentru a se asigura intrarea 
îp producție la capacitatea și ter
menele stabilite a minelor noi, s-au 
luat și se prevăd în continuare mă
suri do intensificare a liicrăr'or de 
deschidere în cîmpurile miniere

Bărbăteni și Livezeni, aflate în curs 
de desfășurare. Aplicarea pe scară 
largă a proceselor tehnologice mo
derne în executarea acestor lucrări 
constituie un mijloc eficace pentru 
reducerea duratei de execuție și a 
cheltuielilor de producție, 
producției extrase 
la nivelul anului 
producție pe bazin 
de 28 la sută.

In. ultimii ani,
producției pe bazin, 
creștere a 
medio pc exploatare 
tone, 
1968. In perspectivă se prevede 
creștere în continuare a acesteia la 
1316 mii tone în

Capacitatea de 
nolor depinde de 
de factori dintre 
trebuie timit seama 
liniei do front, 
Iransport pc orizontală și verticală, 
asigurarea cu debitele do aer nece
sare, capacitatea instalațiilor do

1975.
producție a mi- 
o serie întreagă 

care, în principal, 
de capacitatea

a instalațiilor de

pe baza 
re-

a capa-
anuale

aco-

res- 
ia-

pe 
ani,

mi-
ex-

pro- 
ani, 

adu
ni i-

TRISTELI
In urmă cu cîțiva ani, la 

rcdacjte soseau numeroase 
scrisori în care cititori, mat 
mari și mai mici, se întrebau : 
„Dar copiii, unde să se joa
ce ?"■ Pe parcurs, întrebarea 
și-a găsit răspuns prin ame
najarea unor terenuri de sport 
și a unor spatii 
dilii orașelor au 
acestea din ur
mă cu toboga- 

leagăne, 
plăci turnante, 
balansoare. Și 
copiii s-au bu
curat;

, de-acum 
i unde să
> stingheriți.
i Dar iată că unele din accs- 
' te mijloace de zburdălnicii stau 
’ acum nebăgate în seamă. De
* ce ? Pentru că toboganele sint 
’ rupte, leagănele descompleta-
, te, plăcile turnante au barele
t Lipsă, iar balansoarele au fost
> frînte in două. Exemple ? Spa-
) (iile de joacă din strada U-
/ nirii. din capătul și mijlocul
r străzii Independentei, din car-
? fierul Carpali — toate din Pe-
t troșani. Ce să-i faci ? Vacanța

a dezlănțuit energii și exube-
>

de joacă. E- 
înzeslral pe

ne,

fără îndoială, școala este un 
punct de confluentă al trece
rilor prin unda timpului, însă 

un punct situat undeva către iz
voare...

După buchiseala ' abecedarului și 
după- „unu și cu unu fac. doi", loial 
se revarsă 
inja ■ patriei

re/e intră in năvală și chipurile sini 
numai curiozitate și emoție.

Învățătoarea Niculescu Eugenia 
(16 ani de strădanii intre zidurile 
școlii) ii așează in bănci, după Înăl
țime, , ii învață cum să stea cuminți, 
cu ■ mîinile Ia spate, cum să ridice 
două degete cind vor să spună ce
va, cum .să. se scoale frumos in pi
cioare cinci - sini ijitrebaji .sau cind 
intră cineva, cum să. zică „bună 
ziua", toți.; în cor... • ■

Urmează „prezentările".....Pe rind.
fiecare arată- cum il cheamă. Unii 
băieți tin -morțiș să dezvăluie toate 
diminutivele... . „ProtocqluT'- e ■ tulbu
rat, pentru o clipă de un prisjea ca
re crede că a, sosit momentul. să-și 
laude plaslelina și. culorile. Pe pu
pitre, in fala .tjeeărui băiețel-.și a 
fiecărei ■ fetițe . învățătoarea pupe a- 

■becedarul, aritmetica și, ■ lingă ele, 
cilevfl ,lire de .garqafp- (O ..-EEp'lȚA : 
..zice. tovarășa, asta — și .arală^spre 
o .colygd .—-. că . ni le .da/i • de ,tot...

. ■ Eu. o șă- le- grije.scl"...).-- ,
, După .Împărțirea bomboanelor. ■(„voi 

mi-a-fi .aclirs -flori,, eu- vă<„dcui- bom
boane") 'învățătoarea --.i,și , ■ c'gnduce 
noul „eșalon",, doi. c.ite.-doi,..de mi
nă. ,in, prima- recreație.-, Să-i. urăm

Intre brigăzile fruntașe 
minei Petrila se află și 
condusă de minerul Șișu 
g:l de la sectorul II. 
seu : Papuc 
Gheorghe, 
Buhus Pavel 
membri ai
de-a intra în mină.

suprafața minelor 
preparație, asigu- 

și dotarea tebnico-efective Pagina a 2-a
dintr-acolo de unde fi- 
își are inliiul murmur. ■

transport 
și între, mină și 
rarea cu 
materială. La stabilirea capacităților
de producție, pe fiecare mină, s-au 
avut în vedere toți acești factori, 
în care sens s-au prevăzut măsuri 
necesare pentru corelarea lor 
mod corespunzător.

Prin
pregătire 
linia de 
capacității 
în scopul
normalizare

lucrările de deschidere 
planificate se va 
front necesară 

de producție prevăzute,
menținerii indicelui de 
în limite raționale.

și 
asigura 

acoperirii

Crește rolul
mecanizării și
automatizării

Executarea în timp util a acestor 
lucrări miniere pregătitoare impune 
creșterea vitezelor de avansare, în 
care 
suri 
de

scop se prevăd o serie de tnă- 
pentru mecanizarea

săpare-încărcare și

(Continuare în . pag. a

operației 
susținere.

. 2-a)

CADRAN
ECONOMIC
® La U.R.U.M. Petroșani: 

REALIZĂRILE DE PiNA 
ACUM TREBUIE MEN
ȚINUTE LA ACELAȘI 
NIVEL

Pagina a 3-a
• CONSEMNAM
@ Un obiect zbu

rător ncidenti- 
îicat observat 
in apropierea 
Clubului.

20 de ani de exisientâ a Insiiiutuiiai de mine

Valea Jiului
în producția

de cadre cu

de- 
in

a 
re-

Dezvoltarea multilaterală a socie
tății noastre, atrage 
bunurilor materiale și spirituale un 
număr tot mai mare
pregătire superioară a căror forma
re este o sarcină a învățămîntului 
superior, care își aduce astiel con
tribuția la înfăptuirea profundelor 
transformări pe care le impune 
săvîrșirea construcției socialiste 
(ara noastră.

Dinamismul vieții economice 
României socialiste — unanim
cunoscut — este însoțit de o impe
tuoasă dezvoltare a învățămîntului 
superior, important avanpost al lup
tei poporului pentru progres și ci
vilizație.

Constituind parte integrantă a 
procesului de înnoire socialistă a ță
rii, dezvoltarea învățămîntului su
perior din ultimele două decenii 
ilustrează grija partidului și stalu
lui nostru pentru continua și rapi
da înflorire a economiei și culturii 
noastre socialiste.

Ocupîndu-și locul în cadrul com
plexelor procese de dezvoltare a 
societății noastre, învățămintul su
perior minier își aduce din plin 
contribuția Ia formarea de cadre cu

HORII
ranja juvenilă a ac/ionat din 
plin. Or fi ele jucăriile din me
tal, dar n-au rezistat. Că așa-s 
copiii — năzdrăvani 
st impar ați.

Stau acum jucăriile 
se in!roabă 
ră cumva, 
întrebarea : 
să repare,

și nea

triste și 
le repa-dacă nu

cineva ? Da asla-i 
cine

să

centru universitar
o înaltă calificare, capabile să pună 
in practică 
ale științei și

cele mai noi cuceriri 
tehnicii conlempora-

nare 
satisfacerea 
construcției 
porneam.

anul unor profunde 
a pus învățămintul 
pe noi baze orga- 
aveau menirea să 

cerințelor pe 
socialismului,

învățămintul 
drept. In or- 
de societate. 

Ia

ne.
Anul 1948 — 

transformări — 
superior minier 
nizatorice, 
asigure 
drumul 
pe care

Dinlr-un privilegiu, 
devine pretutindeni un 
dinea obligațiilor față 
instruirea fiecărui individ pînă
nivelul cel mai inalt al posibilități
lor sale intelectuale, ca si utilizarea 
cunoștințelor în folosul societății 
trebuie considerate acum o datorie.

învățămintul, intrat in circuitul 
social, ca o componentă obligato
rie, cunoaște in această etapă trans
formări fundamentale. Reforma in- 
vățămîntului din 1948 consfințește 
dezideratul epocii socialismului — 
legarea învățămintului de activita
tea practică — procedînd la ema-

narea actului care avea să trasfor- 
me Valea Jiului, intr-un centru uni
versitar.

De noul proces de organizare a 
invălămintului in general și a in- 
vățăminlului superior in special este 
legată Înființarea Institutului căr
bunelui 
continuu 
mintului 
amintim 
nificalive. In primul rind este vor
ba de anul 1952, cind a luat ființă 
Institutul de mine din București, ca 
rezultat al contopirii Institutului de 
geologie și tehnică minieră din Bu
curești Cil 
din Timișoara 
minereuri din 
rind, anul 1957

Institutului
la Petroșani. In procesul 
de perfecționare a invăță- 
superior minier trebuie să 
incă două momente sem

Institutul 
și cu 

Brad, 
cind

de minereuri 
Institutul de 
In al doilea 

— ca rezultat

N. TODERICIU 
lector

A.
lector

universitar
SUCIU 
universitar

(Conlinuate în pag. a 3-a)

Jurnal 
citadin

aveau
locul

se zbengiriască ne-

are datoria 
întrețină insta
lațiile de joacă ? 
Știam că a- 
cesleg au fost 
date, odată, in 
grija unor între
prinderi. Dacă 
le mai au în pri
mire apoi să 

pune1. Copiii vor 
după ce-și fac te- 

dacă mijloc- 
joacă nu Ic 

primire, cei 
cui

să

le pună la 
să se joace 
melc școlare. Și 
cele materiale de 
are nimeni in
competenti să stabilească 
revine această sarcină.

De asemenea, propunem 
se hotărască de-pe acum cine
se va îngriji ca aceste insta
lații să fie adăpostite și con
servate pe timpul iernii. Ca 
să nu stea la cheremul vicisi
tudinilor lui Gerilă— ca In 
anii trccu(i...

Francisc VETRO

Modernele clădiri, de pe dealul institutului ,dau un plus de fru
musețe orașului.

..... ......-----.-h .......

Peste 1700 garnituri de mobilă 
tip „Hațeg" livrate 
de la începutul anului

Harnicii muncitori și tehnicieni de 
la întreprinderea de industrie locală 
de la Nălați-Hațeg înregistrează fru
moase succese in muncă. De la în
ceputul anului și pînă în prezent, 
ei au livrat comerțului de stat sau 
cooperatist peste 1 700 garnituri de 
mobilă tip „Hațeg" neavînd nici o 
reclamație din partea beneficiarilor.

La obținerea acestui frumos suc
ces, o contribuție de seamă și-au 
adus-o Constantin Petrescu, Axente 
Zepa, Nicolae Covaci și alți harnici 
muncitori care se străduiesc a da 
numai produse de ^calitate.

Nicu SBUCHEA
_ Hațeg

In cli-
Nicolae, Galan 

Papuc Gheorghe, 
și Geană Emilian, 
brigăzii, înainte

[gag™I
i ■—!------ ■
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La subsolul blocului C 6, din, 
noul,cartier ce. se construiește 

. în orașul Vulcan (Corcești), 
au început lucrările 
centrală termică. Au 
acțusc pe șantierul 
trale, țevi, vane de

. aparate, de contra-ouren-t 
alte maj.eri.a-le. Echipele 
instalatori concțuse de Frincu- ®. 
Parăschiv și Mănașcu Rubin, șa 
sub îndryrpar-ea maistrului Bo- la

■ ..pea .Ro.qiică . '.lucrează,. ij-Uen-s-, _ 
.poptni ța, n,oua... centrală' să, fie, le

. prețlată .beneficiarului ,1a- ter- M 
mep, H

I
I
I
I
I 
I 
I 
I 
I e 
I 
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8 
!
i 
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.8

la- noua 
fost deja 

noii cen- 
închidere, 

și- 
de,

Bun venit, copii I
In partea dinspre răsărit a 

orașului Vulcan se află cel 
mai tînăr cartier al acestei 
vechi așezări miniere. Copiilor 
de vîrstă preșcolară, ce lo
cuiesc în cartier, li s-a făcut 
în 
o 
și 
tii 
do

acest mijloc de septembrie 
surpriză plăcută. Zugrăvită 
vopsită frumos, cu înstala- 
sanitare montate cu simt 
răspundere' de brigada de

instalatori condusă de Dubleș 
loan, grădinița a primit micii 
oaspeți într-o ambianță plă
cută. . _

IORDACHE IULIAN
V ulcan

Prichindel" la■ Kl

clubul din Petrila
Azi, Ia ora 12, în sala marc 

a Clubului sindicatelor din Pe
trila, Teatrul de păpuși „PRI
CHINDEL" din Alba lulia 
prezenta, pentru elevi, 
spectacol cu „IIĂNSEL 
GRETEL" — dramatizare
Gustav Valentin după poves
tirea fraților Grimm.

Regia' artistică a spectaco
lului . păpușarilor din Alba 
lulia este semnată de Aurel 
Crăciun.

va 
un
V
de

Careu! de inaugurare ce fusese 
încropit ■ in curtea Școlii ge
nerale nr. 1 din Petroșani și 

care. în ' timpul festivităților de ri- 
•goare, abia a puiul fi finul „in 
friu", se ' destramă.' Alături, cei de 
6 'ani' sint rinduiți, 'doi cile- doi, de 
„tobarășă" care nu mai'prididește cu' 

'întrebările care vin toate' de-odată 
și'cu 'sfaturile 'de urgentă. Este „a- 
'jul'ală" ele' părinții care, jur împre
jur,'’'febril,' aedm găsesc' de cuviin-’ 

' lă ‘sa spună ‘'copiilor totul'...

r 'elic'iă, b fetită ' cu' părul'auriu, 
prins' ihlr-o ' bentiță albă, arc 

, ochii ,albaștri înlăcrimați. E 
făcută foc,,nw alta! Tăticu caută, s-o . 
liniștească. , „Da’ < 
să' fie 'cu mine!".... Erji este, prie
tena ei bună, nedespărțită, .însă — 
vedeți,'aici e bubal —■ arc 7. ani-și, 
osie repartizată în. altă . clgsă. Cu . 
chiu cu vai, 
în recreații, 
preună").

eu, vreau,..ca Erji ...,învățătoarei —așa cum are--poporul

se
la

mpi potolește. („Lasă, 
joacă, o să fiți im-

ipbp,di".'ijjf'p...poiiJ.ril prima, ofirg 
-clasei. Și — miracol

— loial se însuflețește. Și 
cu caroiajul roșu, și pereții 

'• prind parcă să vibreze. Iiări-

pragul.
— tatu

tabla,
curați
cile sini nerăbdătoare să-i primeas
că. Catedra e năpădită de buchetele 
florilor. Prin geamurile înalte soa-

nostru o vorbă.—■ să aibă ip noul 
;tn de . muncă rod • bogat și -frumos 1

alitea ori m-a .frăminlat gin- 
du/.- munca celor, ce j au- in 
miini destinele patrie) nu e 

deloc ușoară. Darul pc care-1 fac jin- 
cilor- nu e-numai cartea carț-i bu- 

"‘■cură- anta, cij și-,-.sfiyțftapja- viiloru- 
’ Ini. ’Pedlru a-sltr-piuî ȘCHJhl-i șe’ z.bal 

indelung. Pentru ca totdeauna copiii 
să meargă în liniște lă școală, să 
poală crește liber și demn | pentru 
ca; atunci; cind sint mari, să poută 
clădi 7a‘ viiSul acestui pămint stră
moșesc.

Prima cunoștință cu abecedarul...

Traian

Fapte. „iresponsabile44 
ale unor oameni responsabili

DUPĂ PLOAIE CHEPENEAG
In numărul 5 842 din 8 august al 

ziarului „Steagul roșu", sub titlul 
„Și pe ușa nepăsării au intrat hoții", 
se consemna faptul că la E. M 
Dilja, datorită neglijenței organelor 
de pază și a celor gospodărești, s-au 
lurat piese de la două mașini de 
extracție de valoare foarte mare.

Intrucit, recent, justiția și-a spui 
cuvîntul față de boți credem că e 
util să revenim cu anumite amă
nunte semnificative privind împre
jurările care au favorizat comiterea 
furtului.

Autorii furtului, frații Dobreanu 
Glieorghe și Dobreanu Mihai și-au 
primit pedeapsa bine meritată : pri
mul a fost condamnat la 8 ani în
chisoare corecțională și al doilea 
la 7 ani. Pe parcursul judecării ca

zului respectiv, au [ost stabilite o 
serie de fapte care aruncă lumină 
asupra împrejurărilor ce au înlez- 
nit comiterea faptei, cit și asupra 
mobilurilor ei.

De ce au furat (rații Dobreanu ? 
Ce mobiluri i-au împins la o ase
menea (aptă reprobabilă pe cei doi 
mineri ? Era greu să-ți imaginezi 
vreun mobil la niște mineri, care 
se presupune că-și iubesc locul de 
muncă și cu atît mai mult utilajele 
ce sint destinate să le ușureze 
munca.

Acum însă se știe mai mult. Se 
știe de exemplu că ambii au mai 
suferit condamnări pentru infrac
țiuni de furt. E adevărat mai de 
mult, dar cum lupul își schimbă 
numai părul și năravul ba... Apoi

se mai știe că Dobreanu Glieorghe 
era miner numai cu numele, pentru 
că în foile de pontaj rubrica din 
dreptul numelui său este dominată 
de absențe „din cauză de boală". 
Este uimitor cum acest om, care 
plesnește de sănătate, a putut să 
lipsească atît de mult din cauză 
de „boală". Cum o fi avut neruși
narea să susțină că este bolnav față 
de ortacii săi ? !

In aceeași măsură uimește însă, 
daca nu chiar indignează, faptul 
că nimeni nu s-a sesizat că Dobrea- 
nu -Gheorghe este un chiulangiu.

Horia NELEGA 
procuror

(Continuare in pag. a 3-a)
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In curînd, podul rulant de la de
pozitul de lemn al minei Petrila va 
intra în funcție. IN CLIȘEU: As
pect din timpul executării ultime
lor finisări.

STEAGUL ROȘU
MIERCURI 18 SEPTEMBRIE 1968

(Urmare din pag. 1)
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manifestările de indisci- 
numără și folosirea nera- 
timpului'de lucru. Absen

se aplicamăsurile preconizate a 
continuare se prevede o sporire 
avansărilor medii pe abataj cu 
la sută în viitorii ani, paralel 
creșterea corespunzătoare a ca-

și circuite realizate pe 
tehnice moderne.
îmbunătățirea în 

aerajului minelor

EZVOLTAREA CAPACITĂȚILOR DE

Astfel la săparea puțurilor princi
pale dc la zi, în ultimii ani, s-a ge
neralizat procedeul de săpare cu 
cofraj mobil care asigură, pe lingă 
o creștere substanțială a vitezelor 
de avansare, și rediu 
Iilor. La operația de 
sterilului în lucrările 
înaintare, gradul de 
crescut de la 16,9 la
la 25,2 la sută în 1968, iar în pers
pectivă se prevede o creștere de 
60 la sută, în 1970. La săparea pu
țurilor, această operație este me
canizată sută la sută prin folosirea 
greiferelor.

Pentru intensificarea producției și 
utilizarea cit mai rațională a liniei 
de front create, se prevede reduce
rea metodei de exploatare cu aba
taje cameră, de Ia 65.5 la sulă în 
1968, la 38,3 Ia sută în 1975 și ex
tinderea metodei cu abataje fronta
le în toate straiele și panourile 
care întrunesc condiții de zăcămînt 
corespunzătoare, crc-îndu-se astfel 
posibilitățile concentrării produc 
ției. mecanizării operațiunilor de tă- 
iere-încărcare și generalizarea sus
ținerii moderne cil st'lpi hidraulici 
și grinzi în consolă. Prin măsurile 
preconizate, structura producției pe 
metode de exploatare se va modi
fica în favoarea abatajelor frontale, 
ponderea producției extrase din a- 
ceste abataje ajungînd în 1975 la
56.5 la sulă. In paralel cu aceste 
măsuri, pe linia modernizării pro
ceselor de producție, sc prevede 
creșterea pandorei producției ex
trase din abataje s"sținute metal’c 
la 45 la sută, în 1975, și a gradului 
de mecanizare a tăierii 
mec'anice a cărbunelui
22.6 la sută.

îmbunătățirile aduse 
troducerii tehnicii noi
creștere a producției medii pe aba
taj de la 91 tone abataj și zi reali
zat în 1966, la 107 tone în 1968. In 
același timp, avansarea medie a 
crescut de la 21,7 m'lună (la abata
je frontale) și 93,4 m/lună (la aba
taje cameră) la 24,7 m/lună și res
pectiv 100,5 m/lună în 1968. Prin

în 
a 
33 
cu
pacității medii pe abataje.

In ce privește transportul subte
ran se preconizează introducerea 
automatizării și semiautomatizării 
la transportoarele cu raclete și 
benzi, precum și îmbunătățirea 
transportului cu locomotive. Se pre
vede experimentarea vagonetelor 
de mare capacitate și extinderea 
transportului cu benzi pe orizontu
rile principale. Creșterea capacită
ții de transport pe verticală se va 
realiza prin săparea și amenajarea 
unor puțuri principale de la zi — 
în special în cîmpurile miniere noi 
— care vor fi dotate cu instalații 
de extracție cu schip, complet auto
matizate 
principii

Pentru 
nuare a
generaliza acțiunea din ultimii 
de execuție a lucrărilor miniere 
profile mari, care să asigure un 
bit de aer corespunzător la fiecare

paralel cu dd- 
ventilatoare

în funcție de re- 
același timp, la 

vor fi instalate, 
continuare, ventilatoare 

de peste 5 000

preparatiile din bazin. In acest scop 
se prevede modernizarea instala
țiilor de preparare existente la Pe- 
trila și Lupeni, construirea unei noi 
fabrici de brichete de cărbuni Ia 
Coroești și funcționarea unei sepa
rații la mina Vulcan.

Toate aceste măsuri 
consecvență traducerea 
Directivelor celui de-al 
greș al P.C.R. privind 
necontenită a industrei 
în tara noastră.

și 
în

pe
au

încărcării 
abataj la

linia in- 
permis o

loc do mqncă, în 
tarea acestora cu 
mare capacitate — 
gimnl de gaze. In 
suprafața minelor 
în continuare, ventilatoare cu 
bite de peste 5 000 mc/min. 
vor asigura aerajul general al 
nelor în bune conditiuni.

Măsurile preconizate pe linia 
dernizării proceselor tehnologii 
mutilării minelor existente și a do
larii corespunzătoare a noilor mine 
din bazin vor asigura o creștere a 
productivității muncii pe exploatare 
de la 1,291 to/post, realizată în 

2,002 to/post în 1975. In 
se creează posibilitatea ca 
1971 —1975 cea mai mare 

a sporului de producție să 
seama

Operativitate 
la schimbarea 
cablului

De curînd, Ia mina Lonea a 
avut loc schimbarea cablului 
tractor al funiculanilui, in
tervenție neapărat 
desfășurării normale 
dticției. Conștienți de 
tanța deosebită a 
muncitorii din echipa 
cilor de funicular, îndrumați 
cu competență de inginerul 
Vasile loan, șef de sector, și 
de maiștrii principali Vișan 
Miron, Cioroianu Theodor șl 
Udrea Vasile, n-au precupețit 
nici un efort și, conform pro
gramului stabilit riguros, au 
dus lucrarea la bun sfîrșit.

necesară 
a pro- 
impor- 

lucrării, 
mecani-

Ing. Virgil LUPULESCU

Cînd disciplina nu ocupă 
locui cuvenit

de
ca re
mi-

mo-*
ce, a

în- 
d'n 
di- 
cu

1965, la 
acest fel 
în etapa 
pondere
se realizeze în principal pe 
creșterii productivității muncii.

Valorificarea în condiții optime 
a cărbunilor la nivelul sarcinilor de 
pian stabilite fiecărei mine și în 
fiecare an, impune totodată dezvol
tarea capacității de prelucrare la

SȘȘXȘsnȘȘȘÎșS

Răspunsuri la semnalările critice ale ziarului

Printre 
plină se 
tională a 
lele nemotivate, învoirile, plecarea
înainte de vreme de la serviciu, în- 
tîrzierile, sînt cîteva aspecte nega
tive ale activității de fiecare zi, care 
aduc însemnate prejudicii desfășu
rării normale a procesului de pro
ducție. Astfel dc manifestări se 
registrează la toate exploatările 
bazin, bineînțeles cu intensitate 
ferită, în funcție de fermitatea
care se acționează împotriva lor.

Astfel, la mina Uricani, de la în
ceputul anului au fost înregistrate 
2 301 absente nemotivate și 1769 
învoiri. Dar să analizăm mai în a- 
mănunt aspectul nemotivatelbr șl al 
învoirilor, care echivalează cu pes
te 7 000 tone de cărbune, conside
red în calcule un randament de 
numai 1,8 tone/post. Interesant de 
remarcat este faptul că pentru a 
curma această stare de lucruri, con
ducerea exploatării, conducerile sec
toarelor, consiliul de judecată an 
aplicat o serie de sancțiuni printre 
care 25 desfaceri de contracte de 
muncă celor care au avut multe ne
motivate. Nu știm însă ce măsuri 
au fost luate și pentru reducerea 
învoirilor, care tind 
numărul nemotivatelor, 
actele do clementă, rău 
aduc
ceasta situație un 
trebuie să-l aibă 
partid din cadrul 
nizatiile U.T.C. și

Dintre
I are situația cea 
618 nembtivate și 
mează sectorul III 
vate și 304 învoiri
556 nemotivate și 446 învoiri, 
se pare că transformarea 
vatelor în învoiri se face 
multă 'ușurință. Legat de 
judicioasă a timpului de 1 
latăm cîteva exemple care 
bui să nu se mai repete.

să întreacă 
Dovadă că 
înțelese, nu 
Fată de a-

Pentru absente nemotivate Rată 
Ion, Baloi Mihai, Doboi Mihai II, 
Gherman Gheorghe, Popovici Vic
tor, Berki Iulistin, Sandu Pavel, 
Farcău Gheorghe, Popescu Vasile, 
Condurache Aurel și multi alții, au 
fost sancționați cu mustrare cu a- 
vertisment. Alții ca 
Croitoru 
trecut cu 
motivate, 
timp de 
cut contractul de 
zuri sînt la fel 
Poslolache Gheorghe, lăcătuș la 
sectorul I, a fost sancționat pentru 
că a părăsit serviciul mai devreme. 
La fel Pavel Carol, lăcătuș la sec
torul II deoarece a fost găsit în re
petate rînduri dormind în mină, în 
vreme 
(reparate. Pavel 
Ienoș și Neacșu Nicolae, 
nu de mult la sect >rul II, 
cat mai repede de 
și ci sancționați, 
făcut și lăcătușul 
la același sector 
a fost retrogradat pe timp de trei 
luni. IJn alt lăcătuș, Ciunac Nico- 
lae, a fost sancționat cu mustrare 
pentru faptul că plecînd acasă îna- 

schimbului, a 
activității în- 
se defectase

ce
Alții ca de exemplu 

Gheorghe care probabil a 
mult peste 10 absențe ne- 
au fost 

trei luni
retrogradați pe 

sau li s-a desfă- 
muncă. Alte ca

de semnificative, 
lăcătuș

ce utilajele așteptau să fie
Ion, Drăghicesc’i 

angajați 
au ple

da serviciu, fiind 
Același lucru a 

Avram Victor de 
fzpt pentru care

De amploarea și complexitatea 
acțiunii de așezare pc o iundație ‘ 
modernă a producției și a muncii 
ia Preparația Petrila ne-am convins 
recent, în urma discuției purtate în 
acest sens cu Balașko Gheorghe. 
șeful serviciului pian și organizarea 
muncii.

— Organizarea științifică — luind 
în considerare specificul lizinei 
noastre — se concretizează, în ul
timă instanță, în trei obiective di
rectoare : asigurarea primirii căr
bunilor bruți, realizarea fizică a pla
nului și obținerea produselor fini
te conform indicilor de calitate 
fixați. Printre măsurile deja reali
zate care urmăresc alihțjereâ capa
cităților necesare și garanția or
ganizării corecte a fluxului tehnolo
gic, menționăm : montarea a 
bare la ciurul de la blocuri și 
lungirea benzii de clâubaj prin 
tarea capului de acționare în
pul sporirii posibilităților de prelu
crare ; mărirea capacităților 
transport ale benzilor I onoa I, 
și III prin creșterea vitezelor
vehiculare si schimbarea covoare- 
lor de cauciuc cu altele ni ii late ; 
instalarea aparatului de 'uat probe 
de calitate din producția minei Dîl- 
ja. Se află în curs de rezolvare pro 
btema normării personalului în re
gie, de supraveghere și de întreține
re a instalațiilor. Intre studiile e- 
fecluale, cu șănse de aplicare în 
viitor, se include .analizarea 
cilor economici și modul de 
nizare a lucrului în Vederea 
cerii cheltuielilor de cost.

Folosirea integrală si productiaă 
a timpului de muncă — latură de

bază a principiilor organizării știin
țifice — se leagă, în cazul de față, 
de accentuarea oportunității și ope
rativității sistemului de reparații și 
întreținere. Ni se argumentează că 
folosirea loială a timpului produc
tiv este în funcție de ritmicitatea 
cu care sînt livrați cărbunii bruțî 
de către exploatările miniere din 
bazin. Un impas vremelnic, urmat

a efectivului 
de numărul 
O asemenea 
deservire a 

do exemplu,

cu 53 tnunci- 
exisțent acum 
extindere a 
fluxului s-a 
la grupurile

...................................................................................

[>sn experiența 
preparatorilor 

pefrilem

cn problema analiza-

DOAR BENEFICIARUL
E RĂSPUNZĂTOR ?

La redacție ne sosesc zilnic răs
punsuri la semnalările critice din 
materialele publicate în ziarul nos
tru. Unitățile economice din muni
cipiul Petroșani ne încunoștintează 
despre măsurile luate în scopul îm
bunătățirii activității de producție. 
Iată un asemenea răspuns :

A-
7n librării

Valea 
apari- 
minei 
„Pre-

Ch. BIHL

Electrificarea HlCi

sase 
pre
mii- 
sco-

. șip;.... ;u........ „îmi; îi

decît prejudicii.
cuvînt holărîtor 

organizațiile de 
sectoarelor, orga- 
grupele sindicale,

sectoarele

de
II

de

minei, sectorul 
mai precară cu 
412 învoiri. IJr- 
cu 630 nemotl- 

și sectorul II cu 
unde

nem.nl i- 
cu mai 

folosirea

Sistem nou 
de alimentare 
a Dieseielor

In acest ultim volum se tra
tează în special probleme de 
acționări și automatizări în sub
teran ; Electrificarea troliilor 
pentru puțuri oarbe, plane în
clinate, a troliilor de remor
cam, de tracțiune, de reține
re ; Electrificarea deblocării; 
Electrificarea transportului pc 
căi 
rul 
tul 
cu 
zări și semnalizări 
pentru căile ferate 
teran; 1 
tiilor de 
economic 
subteran 
energie 
în subteran ; Electrificarea în 
subteran și costul de întreți
nere a mecanizării în subte 
ran ; Compararea costurilor 
de investiție a unui echipa
ment de electrificare și a u- 
nui echipament pneumatic; 
Avantajele reale ale electrifi
cării în subteran ; Electrifica
rea integrală sau parțială). 
Lucrarea constituie un prețios 
îndrumător în electrificarea 
minelor, fiind utilă ingineri
lor și tehnicienilor 
mecanici minieri.
nea poate interesa 
lalți ingineri și 
minieri, ca și pe 

550 pag., 47 lei.

ferate, efectuat cu ajutc- 
locomotivelor ; Transpot- 
pc calea ferată electrică 

fir de contact i Automati- 
și

„Trebuie să arătăm că o serie de 
probleme ca modificări de soluții, 
tergiversări în predarea soluției (așa 
cum esle cazul cu centralele termi
ce Uricani, Livezeni est și Vulcan) 
nu sînt practici ale grupului ci ale 
beneficiarului — ne răspunde con
ducerea Grupului de șantiere 
Jiului al T.C.M.M. în urma 
ției articolelor „Deschiderea 
Livezeni nu admite aminări" și
darea obiectivelor industriale la ter
menele planificate". In ceea ce pri
vește mobilizarea noastră vă asigu
răm că vom depune eforturi pentru 
realizarea obiectivelor planului de 
stat pe anul în curs".

Despre propriile lipsuri 
un cuvînt I

lată și răspunsul direcției de in
vestiții din C.C.V.J. la articolul 
„Predarea obiectivelor industriale la 
termenele planificate". „Aspectele 
negative semnalate în articol cores
pund cu realitatea și constituie un 
ajutor în munca noastră și a con
structorului.

Fată de situația nesatisfăcătoare 
existentă, în afară de 
co se desfășoară zi de zi 
cuperarea rămînerilor în 
nar se analizează munca
pe șantierele Văii Jiului Ia 
de conducere T.C.M.M. București și 
C.C.V.J., 
lor. Cu 
măsurile 
termene

activitatea 
pentru re- 
urmă, lu- 

desfășurată 
nivel

electrice 
din sub- 

instala- 
Aspectui 

în

Electrificarea
degazare;
al electrificării 

(Studiul cîștigului de 
datorit electrificării

electro- 
De aseme- 
și pe cei- 
tehnicieni 

studenti.

cu participarea proiectanti- 
aceaslă ocazie se indică și 
ce se impun, se stabilesc 

și responsabilități".

Incălcînd flagrant normele de 
tehnica securității muncii, To
ma Ion de la sectorul II al mi
nei Lupeni, cuplălor la puțul 

591 aorb nr. 21, orizontul 
fost accidentat 
grav. Acciden
talul și-a pier
dut mîna stingă. 
Vinovat, cel ih 
cauză, adică 
Toma Ion. Alți 
vinovați ?...

Dar iată cum
cut lucrurile : în vreme 
livia se afla la un orizont su
perior, aplecat prin fereastra 
puțului, Toma Ion, a încercat 
să aranjeze niște bucăți de

s-au petre
ce co

Conducerea Depoului de locomo
tive din Petroșani a îmbrățișat cu 
căldură propunerea prin care actua
lul sistem de alimentare (prin că
dere) a locomotivelor 
trice să fie înlocuit cu 
de alimentare 
siune.

Care este 
inovației, la 
rîtoare au 
Amos, Moraru Gheorghe, Frațilă 
Victor și tehnicianul Boroșan Alexei ? 
In primul rînd, îmbunătățirea tim
pilor de alimentare I

Intrarea în funcțiune a instalației 
va coincide cu data proximei schim
bări a mersului trenurilor (29 sep
tembrie

Diesel elec- 
o instalație 

cu motorină, sub pre-

eficienta economică a 
care contribuția hola- 

adus-o lăcătușii I-Iaidu 
Gheorghe,

a.c.).
Teh. JOSAN ADRIAN

șină pe care se așeza colivia 
cind ajungea la orizontul res
pectiv. De menționat faptul că 
N.T.S. interzice asemenea pro
cedee. Și... înlr-o bună zi, ac
cidentul s-a produs... Pe ne

.TKOS-ieC

așteptate colivia a coborît la 
orizontul 591 prinzîndu-i cu- 
plătoruliii Toma Ion mîna stin
gă. Accidentul putea fi și 
mortal. Din procesul verbal de 
constatare rezultă că vinovat

' ■?'

inte de terminarea 
produs dereglarea 
tr-un abataj unde 
transportorul, pierzîndu-se astfel în
schimbul respectiv 20 tone de căr
bune. Sancționați au fost și Micu- 
liceanu Vasile, Popovici Victor și, 
Grigore Ion, muncitori necalificati 
li sectorul II care în loc să apro
vizioneze brigăzile de la abataje 
cu nraterial lemnos, s-au întins la 
vorbă așteplînd să treacă șutul. Și 
asta nu o dată. In 17 august s-a 
produs o defecțiune în sistemul de 
semnalizare a puțului IV, electricie
nii de serviciu Ghede Alexandru și 
Cîrstea Vasile de la sectorul elec
tromecanic, n-au putut fi găsiți ni
ciunde, întîrzierea remedierii pro- 
vocînd dezorganizarea procesului 
de producție. Asemenea cazuri sînt 
multe. Un calcul, fie el oricît de 
aproximativ asupra pierderilor de 
producție cauzate de asemenea aba
teri de la disciplină ar adăuga ce
lor peste 7 000 de tone pierdute 
datorită absentelor, încă multe to
ne de cărbune. In acest caz poate 
că E.M. Uricani ar avea în locul 
depășirilor economii la prețul de 
cost, iar productivitatea ar fi atins 
atit do mult rîvnita 
ne/post.

Faptele sînt însă 
mai sus. Conducerea 
cerile 
neze
rea acestor deficiente care diminu
ează eforturile depuse de către ma
joritatea minerilor de aici, pentru 
realizarea și depășirea planului 
producție la toți indicatorii.

In același timp se impune 
partea organizațiilor de partid,
organizațiilor de masă, să desfă
șoare o mai intensă muncă politico- 
cducativă între salariatii minei, ast
fel ca disciplina să-și ocupe locul 
cuvenit în activitatea E.M. Uricani.

de staționarea agregatelor din cau
za lipsei de cărbiine briit, nu sur
prinde. Pentru lociirite in care se 
semnalează uzuri niai 
echipele de întreținere 
pentru revizia utilajelor 
intervențiile reparatorii 
mai sciirlă. Timpul do 
devine astfel timp util,
astfel la reducerea siriit-’oăie 
mărului de niuncilori aiertăț! 
rațiilor în zilele de

S-au cfecttiăt și 
sări irisiantanee si 
'.upra muncitorilor 
locurile de muncă,
bune reziiltăle o repartizare a gru
pelor de utilaje la un singur efec
tiv mări! (Redus totuși, față de si
tuația inițială cind existau două sau 
mai multe echipe cu efective dis-

cifră de

cele descrise 
minei, condn- 

sectoarelor trebuie să actio- 
cti hotărîre pentru înlătura-

de

din
a

R. S.

iiidi- 
orga- 
retlu

complicate 
sînt gata 

si pentru 
de durată 
slaționaie 

Se ajiiiige 
a nu • 
roba

repaus, 
prelucrat 
cronomelrări 
în acțiune.

S-a îricetcal,

obser-
a-
la
cu

tinde). S-a obținut în acest mod o 
reducere 
lori fată 
doi ani.
zonei de 
realizat,
de elevatoare de felurile tipuri un
de erau repartizate două echipe de 
întreținere cu sarcini riguros de
limitate. Prin comasarea acestora in
tr-o echipă unică s-a putut reduce e- 
fcctivul cu 3 oameni. „In afara avan
tajului economic, acțiunea are șl 
un cîștig dc alt ordin : muncitorii 
se slrădtiiesc și învață, fiecare, să 
lucreze la 2—3 tipuri de elevatoare.

In legătură
lă mai aflăm că una din preocupă
rile activului uzinei este analizarea 
zilnică a fluxului tehnologic în ve
derea funcționării instalațiilor la 
rantlamen'e'c proiectate si respec
tării indicatorilor economici. Sini 
determ'nale cauzele unor : eventuale 
creșteri de consumuri specifice (de 
energie, aer comprimat, etc.) luin- 
du-se măsurile de remediere cores
punzătoare.

Se mai poale semnala că. pentru 
viitor este prevăzuta modernizarea 
secțiilor uzinale prin amendamente 
ce se vor aduce fluxtilhî tehnolo
gic și prin introducerea unor uti
laje do mare capacitate, cit carac
teristici funcționale superioare. Se 
va îmbunătăți considerabil climatul 
muncii (condiții)o actuale de zgo
mot, trepidații, toxic si praf prezin
tă încă dificultăți), ceea ce va con
tribui, de asemenea, la creșterea ca 
nacilății și rentabilitatea Prepara- 
tiei.

T. M.

LA U. R, U. M. PETROȘANI

vreme dc șapte luni 
IJ.R.L.M. P< troșani a în- 
depășit cu consecventă 

producție. Aplicarea și 
hotărîtă a măsurilor pre- 
cadrul acțiunii de organi- 

a producției și a 
cuvintul. Ca urma- 
globală cit și mar- 

proporție de 
107,1 Ia sută, 
a crescut cu 
plan, iar la

In acest an, 
consecutiv, 
deplinit și 
planul do 
urmărirea 
văzute în
zare superioară 
muncii și-a spus 
re atit producția 
fă a fost realizată în
107.9 la sută, respectiv 
Productivitatea muncii
6.9 procente fată de 
prețul de cost s-au obținut economii
în valoare de peste 3 000 000 lei. 
Luna august, însă, a fost încheiată

se face Toma Ion. Ne între
băm însă dacă numai în schim
bul deservit de Toma Ion se 
așezau șinele buclucașe în 
secțiunea puțului ? Avea oare 
limp cuplătorul să retragă si

cest fapt trebuie să constituie 
un serios avertisment pentru 
cei care încă manifestă super
ficialitate în timpul efectuării 
controlului 
trece cu

subteran. A 
încălcări 

ale
înseamnă 
apă Ia 
acciden-

Era WHZZZSEES

nele la sosirea 
maistrului sau a 
sector ? Oare de 
vățal Tonia Ion 
deu ?

Faptul e consumat. Dar a-

în control a 
șefului de 

la cine a îh- 
acest prece

zinei. Tot în tuna august, at fost 
sistate însă comenzile penii ii pi o- 
ductia de armături metalice și tu
buri de acraj. produse cu pondere 
mare în producția globală a uzinei. 
Aceeași situație se menține și în 
luna septembrie, cind la sortimen
tele : piese de schimb brute terii și 
servicii prestate, volumul planificat 
n-are acoperire în comenzi. Astfel 
fată de 150 tone piese schimb brute 
pentru terți, comenzile de pînă a- 
cum însumează abia 3 tone, iar la 
servicii prestate fată de 3 990 000 lei 
indicator planificat, capacitatea uzi
nei poate realiza doar

Desigur, o parte din 
al producției planificate 
două sorturi în cauză 
trebuie să fie acoperită prin depă
șirea celorlalte sortimente, cum ar 
ti de pildă stilpii hidraulici pentru 
susținerea abatajelor. Aici intervine 
însă un alt aspect și anume : fată 
de 15—20 ore/tonă cit necesita 
xecutarea armăturilor metalice, stîi- 
pii hidraulici pretind un volum de 
muncă de 500—600 ore/tonă, media 
pentru celelalte 
250 ore/tonă.

Pentru ieșirea 
tie, se impune 
uzinei cit și conducerea C.C.V.J. să 
adopte de urgentă cele mai eficace 
măsuri. Intre planul de producție 
al uzinei, capacitatea ei de produc
ție și necesitățile de modernizare a 
procesului tehnologic din cadrul ex
ploatărilor miniere, trebuie să exis
te o deplină concordantă.

Concentrate la vreme — și încă 
nu-i prea tîrziu — eforturile pot și 
trebuie să ducă la îndreptarea cit 
mai qrabnică a acestei stări de lu
cruri, astfel ca LI.R.U.M. Petroșani 
să raporteze la finele anului realiza
rea tuturor indicatorilor de plan.

de colectivul uzinei cu un bilanț ne
gativ. Producția globală și produc
ția marfă au ajuns abia la 94,01 la 
sută, respectiv, 81,20 la sulă față 
plan, iar productivitatea muncii 
lost realizată decît în proporție 
94,00 la 
rellcctă și 
sortimental.
șapte luni 
iele sorturi 
tre 10 și 55 la sută, în luna august 
n-au fost realizate decît două din 
sorturile principale, 
schimb, 
reprezintă 
producția 
realizare a 
și 112,4 la 
pectiv, 57,5 la sută.

Căuzele acestei stări de lucruii 
le-am aflat din discuțiile purtate cu 
conducerea uzinei, in trimestrul III, 
valoarea producției nenominalizată, 
în suină de 5 322 000 lei, a fost in
clusă la capitolul set vicii prestate, 
deși pentru realizarea acestui volum 
de plan, uzina nu este pregătită. 
Mai mult, după cum s-a dovedit în 
august, comenzile au fost mult sub 
nivelul acestei valori de plan. De 
remarcat faptul că media realizări
lor pe șapte luni Ia acest sortiment, 
lolosind la maximum capacitatea de 
care dispune uzina, a fost de 550 000 
lei/lună, 
lei/lună 
trul III. 
primele 
valoarea 
avea poziție separată în planul u-

de 
n-a
de
sesută. Aceeași situație 

din realizările planului 
Astfel, dacă în primele 
ale anului, la principa- 
s-au obținut depășiri în-

La piese 
servicii și reparații — 

o pondere însemnată 
uzinei — procentul 
scăzut de la 110,5 la 
sută la 95,4 la sută,

600 000 lei. 
acest volum 
pentru cele 

ar putea și

e-

piese fiind de 150—

din această situa- 
ca atit conducereaîn 

vederea
„mărunte" 
N.T.S.
a da 
moara
telor, a nu acor
da la timp spri
jinul cuvenit ce
lor care inlen- 
necunoșlință 

se abat de 
de protecție

ționat sau i 
cauză încă 
prescripțiile 
muncii.
zi o cere cu insistență.

in de
la
a

Realitatea de fiecare

fată de peste 1 
cit este prevăzut în 
De menționat faptul 
două trimestre ale 
producției

700 000 
trimes- 
că în 
anului

nen ominalizate
Ing. R. SELEJAN



Un obiect zburător neidentificat
CONSEMNAM

P. BREBEN

CONTRAST

de excursioniști din Cluj 
deasupra unei păduri din 
orașului, un obiect zbu-

Cluj a 
și din 
in di-

sesizări asemănătoare
altor martori oculari 

rînduri.
este pentru prima oară tind 

asemenea

care a evo- 
înălțimi între 7 000—30 000 
vizibil cu ochiul liber, prin 
și teodolil. După cum se 

cadrul unor numeroase con-

observat în apropierea Clujului

ceri o 
magazie
cînd
felul cum iii

" pofta...

STEAGUL ROȘU
MIERCURI 18 SEPTEMBRIE 1968

o parte

MIERCURI 18 SEPTEMBRIE

alcooli-

ALCOOLUL LA VOLAN

Prefață la limba română. 
Curs de limba franceză. 
Curs de limba engleză.
Tv. pentru specialiștii din industrie, 
închiderea emisiunii de dimineață.

ale 
de 
re
ia

22,50
23,00

DIN NOU DESPRE,..

POȘTA
REDACȚIEI

ICLANZAN PETRU, Petroșani. 
Cercetînd cele sesizate redacției, s-a 
constatat că ați fost pensionat pe 
motiv de boală și că pensia ce vi 
s-a stabilit corespunde legislației în 
vigoare. Reîncadrarea dv. în pro
ducție se va putea face după însă
nătoșire și numai cu avizul favora
bil al comisiei medicale.

MUNTEANU EMERIC, Petroșani. 
Vă aducem la cunoștință că Servi
ciul gospodărie al Municipiului Pe
troșani a luat măsuri pentru nivela
rea gropii de lîngă linia ferată, 
din dreptul cartierului Carpațl. In 
momentul de față se transportă pă- 
mîntul, după care urmează lucrările 
de nivelare.

POPESCU P. PETRU, Lonea. Pro
blema,. în a cărei rezolvare ați ce
rut sprijinul redacției, a fost discu
tată cu conducerea Secției de distri
buire a energiei electrice Valea Jiu
lui •— Petroșani, care a luat măsuri 
pentru remedierea deficientelor sem
nalate de dv.

POTOROACA I., Petroșani. Ur
mare intervenției noastre, unitatea 
legume-fructe din strada Unirii Pe
troșani a fost redeschisă și pusă la 
dispoziția cumpărătorilor.

TETILEANU EMIL, Lupenl. Mate
rialul a sosit la redacție cu întîr- 
ziere, față de desfășurarea eveni
mentului semnalat. Vă rugăm să ne 
mai scrieți și alte materiale cu as
pecte din orașul Lupenl. N-ar stri
ca și o vizită a dv. la redacție.

Invers proporțio
nal cu solicitările

case-l
nr. 26 
mișcă 
soliei- 
pastă, 

1 să a- 
soliciți

O cheamă Vitez Maria și nu 
s-ar putea spune că nu se 
mișcă cu o oarecare viteză în 
raionul de papetărie pe 
are în primire (unitatea 
Petroșani). Numai că se 
invers proportional cu 
țările. Cînd îi 
dînsa pleacă în 
ducă hîrtie, iar 
o radieră, după
răspunde, ifi „radiază 
de a mai intra în magazin.

Intr-una din serile trecute 
(ora 19) cînd magazinul era 
în cea mai mare ioriolă, vin- 
7ăloarea Vitez făcea casa. 
Nu-i păsa că un număr apre
ciabil de cumpărători așteptau 
minute în șir pentru un ghioz
dan, pentru un creion ori pen
lru un caiet. Dacă unul din 
solicitant! a îndrăznit să-i a- 
tragă atenția că pînă ia tn-

chiderea magazinului mai e o 
oră și nu e timpul cel mai 
potrivii pentru a face casa, 
dumneaei, foarte senină, a 
răspuns:

— Și miine e deschis maga
zinul...

— Pentru o pastă de lipit 
să mai viu și miine ? — a în
drăznit cineva.

— Cine are nevoie, vine și 
pentru o peniță: o dată, de 
două ori, de trei ori.

Așa solicitudine de comer
ciant, mai rar 1 După ce-at in
trat o singură dată in magazin, 
îți trece polta de a mai re
veni.

La numai cițiva pași di in
trarea principală a liceului 
din Vulcan se află o clădire 
veche, prost Întreținută, dar 
animată mai tot timpul zilei. 
Aici T.A.P.L.-ul a înființat de

mult timp un hulei, găsindu-t 
și un nume destul de poetic 
—• „Șiretul". Pînă aici toate 
bune. Dar iată că de anul a- 
cesta elevii Vulcanului (vreo 
800 cu ce! de la seral) benefi
ciază de unul din cele mal 
moderne localuri de școală din 
Valea Jiului. Numai bufetul 
„Șiretul" umbrește, ca o pală 
P' discul soarelui, această 
mindrie a orașului. S-au făcut 
propuneri pentru mutarea bu
fetului în altă parte. Nici vor
bă! Conducerea T.A.P.L-ulut 
Petroșani consideră că aici e 
un „vad" foarte potrivit pen
tru „desfacerea" produselor 
alcoolice (deși există dispoziții 
care prevăd că nu este per
misă amplasarea unul aseme
nea local alături de școală). 
Pe tovarășii de Ia T.A.P.L. nu-i 
interesează ' că un asemenea 
local, fie el și cu „vad", pe 
lingă aspectul său respingător, 
conturbă în mod serios desfă
șurarea orelor de curs. „Șire
tul" 
să-și mute „cursul" 
parte. Nu numai < 
local vechi și atit 
tic trebuie demolat, 
mai repede I

din Vulcan trebuie
' In
atit :
de inesle-
Șl asta cil

acest

0 croire

Cartierul Aeroport:

și de alta a unor

menajate, blocurile

cromia și sveltețea

străzi frumos a-

își laudă

siluetelor.

poli-
10,00 Tele-școală. Prefață la matematici.
10.30
11,00
11.30
12,00
12.30
15,45 Fotbal: Steaua — Spartak Tîrnovo (Cupa 

Campionilor Europeni). Transmisiune de la 
Stadionul 23 August. O.F.K. Beograd — 
Rapid București (Cupa Orașelor Tîrguri). 
Transmisiune de la Belgrad. 
Telecronica economică.
Club XX — emisiune pentru tineret. 
Telejurnalul de seară.
Buletinul meteorologic. Publicitate. 
Studioul de poezie.
Interpreți de muzică populară. 
„Naționalul'' la cota plus 18,50 — trans
misie nocturnă în direct de pe șantierul 
Teatrului Național și hotelului „Intercon
tinental" din București.
Muzică ușoară. 
Avanpremieră.
Tele-cinemateca : „Pădurea împietrită" film 
artistic.
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

18.30
19,00
19.30
19,50
20,00
20,10
20,25

URMĂRI DIN PAGINA I

centru

Redactorii Agenției „Agerpres” 
Ludovic Roman și Gh. Brălescu re
latează :

Un grup 
a observat 
apropierea
rător care-și schimba cu rapiditate 
poziția și direcția de înaintare. O- 
biectul avea o formă rottindă, cu 
un diametru de circa 10 m și emi
tea o lumină de culoare al
bă. Timp de citeva minute a evo
luat vizibil cu ochiul liber, apoi s-a 
îndepărtat cu repezichirie de pămînt. 
El a putut fi fotografiat de tinărul 
Emil Barnea, de la Direcția de sis
tematizare și arhitectură din Cluj 
Imaginile obținute sînt de o deose
bită claritate. Fotografiile după cum 
a remarcat inginerul electronist 
Florin Gheorghiță de la D.S.A.P.C. 

lin pasionat cercetător al aces- 
fenomen indică o similitu- 

între obiectul observat la 
cu un altul înregistrat peCluj

peliculă in ziua de 3 august 1965 
la Santa Ana din California (S.U.A.)

E3.

a! unui proces logic — întregul în- 
vățămint superior minier din țară a 
fost concentrat la Petroșani.

Făptui că in plin centru carboni- 
Institutiil de mine, 
să ușureze munca 
cadrelor didactice, 

lor realizările 
mi-

iar în studiile lor studenții 
urmăreau problemele în

fer s-a îhîiînțat 
nu putea decît 
studenților și a 
care au sub ochii
practice ale industriei noastre 
riîere 
nu mai urmăreau problemele 
mod abstract, ci într-o strînsă legă
tură cu procesul de producție, 
răliirâ dintre teorie și practică 
căpătat în cadrul 
conținut viu, 
imensul laborator 
Jiului.

Institutul avea 
1948 — anii I, II 
ră secție: „Exploatarea și prepara
rea zăcămintelor de cărbuni". Stu
denții din anul I au fost recrutați 
pe bază de examen de admitere iar 
cei din antll II și III au fost trans
ferat! de la facultățile de mine de 
pe lîngă Politehnica din Timișoara 
și Politehnica din București. Numă
rul total al studenților, în primul 
an de existență a institutului, a fost 
de 135.

Conducerea și organizarea institu
tului a fost încredințată prof. ing. 
Vasile Poboran, în calitate de de-

concret, 
al

în
si

numărul cadrelor didactico 
28. Anii care urmează în- 
pentru institut ani de pros- 
de transformări înnoitoare, 

menirea să ridice în-

I.e- 
a 

institutului un 
folosindu-sc 

bazinului Văii

loamna anului
III, și o singu-

can, iar 
era de 
seamnă 
peritate,
care aveău
Ireaga activitate la nivelul cerințe
lor puse în față de eforturile co
mune ce se cereau tuturor factori
lor pentru prosperitatea României. 
Astfel, începînd cu anul universi
tar 1949 1950, institutul cunoaște o 
continuă dezvoltare, remarcată în 
primul rînrl prin aceea că pe lîngă 
secția „Exploatarea și prepararea 
zăcămintelor de cărbuni" se înfiin
țează o secție nouă „Electromecani
că minieră". In primăvara anului 
1949 începe construirea primei părți 
a actualei clădiri a institutului, fiind 
terminată în anul 1952. In același 
timp, în apropierea institutului este 
dat în folosință noul cămin (1955| 
iar în anul 1956 sala de sport și 
noua cantină, care au fost in mă
sură, pentru o anumită perioada, 
să asigure condiții optime de învă
țătură și de viață studenților.

Ia începutul anului universitar 
1957/1958 cele două secții ale ins
titutului se transformă în Faculta
tea de exploatări riiîriiere și respec
tiv Facultatea de electrbntecânică 
minieră. Numărul studenților este 
mereu în

asigurarea industriei noastre extrac
tive cu cadrele necesare pentru 
continua dezvoltare, organizare și 
perfecționare a procesului de pro
ducție.

Pentru buna desfășurare a proce
sului 
cesul 
riale, 
care
blioteca și aula institutului, iar pen- 

desfășurare a lucrărilor 
a 
de

de invățămint se continuă pro- 
de dezvoltare a bazei mate- 
conslrnindu-se un nou corp, 

cuprinde — între altele — bi-

fost construit 
laboratoare și

un 
ate-

de condiții tot 
pentru 
studenți,

mai 
numărul 
a fost 

încă

de
Numărul studenților 
creștere, fapt care permite

tru buna 
de laborator 
nou pavilion 
lier mecanic.

Asigurarea
bune de cazare, 
mereu sporit de 
concretizată în construirea a 
două cămine moderne, spațioase și 
confortabile.

Dczvoltindu-se într-iin cadru nou, 
propice legării teoriei cu practica, 
continuînd cele măi bune tradiții 
ale întregului învățămirit superior 
din țara noastră. Institutul de mine 
din Petroșani are o experiență și 
o tradiție proprie în formarea 
specialiști cti înaltă calificare, 
dezvoltarea științei și tehnicii 
nierc, în realizarea procesului com
plex care asigură prosperitatea in
dustriei miniere.

Se întîmpla uneori ca la Spi
talul din Petroșani, Ia mater
nitate, să se întrerupă curen
tul electrip tocmai în timpul 
unor intervenții chirurgicale 
sau a unor nașteri. In scopul 
prevenirii neajunsurilor pe 
care le produce lipsa de lu
mină, la spital și la materni
tate a fost terminată ieri in
stalarea cite unui grup elec
trogen; cel de la spital deser
vește atît sala de operații cit 
și secția de reanimare.

In caz de întrerupere a ali
mentării cu energie electrică, 
intră imediat în funcție gru
purile electrogene. In aceste 
condiții, intervenția chirurgica
lă, sau nașterea, se pot des
fășura normal.

După ploaie chepeneag
ușurința con- 
s-au eliberat 
Și doar se

„Al naibii Dobreanu 
băiat isteț, se descurcă gro-

Să nu mai vorbim de 
damnabilă cu care i 
certificatele medicale, 
știa că de fapt „bolnavul" stă la 
pat ca urmare a chefurilor intermi
nabile în care o ținea și nu din 
cauza bolii. Se cunoștea, de aseme
nea, că acesta își transformase casa 
în tavernă, că făcea cheltuieli ce de
pășeau cu mult valoarea ajutorului 
de boală sau a salariului. Nimeni 
insă nu a zis nimic, poate doar unii 
și-or fi spus: 
ăsta,
zav". Iată că acum el nu s-a mai 
descurcat... Hoția are picioare scurte, 
iar indolența, miopia acelora care 
trebuiau să fie vigilenți nu puteau 
să ducă la ceva bun.

împrejurări xelevatoare au apă
rut și în legătură cu modul cum se 
păstrau utilajele la E. M. Dîlja. Am 
aflat astfel, cu stupoare, că cele 
două mașini de extracție, care va
lorau nici mai mult nici mai puțin 
de zece milioane lei, erau păstrate 
din anul 1963, dacă se poate numi 
aceasta păstrare, înlr-un șopron dă- 
lăpănat, unde aveau mai mult ro-

susține hurdughia să nuIul de a
se dărime. Milioanele erau la înde- 
mîna oricui!

Eram curioși să aflăm ce vor spu
ne cei ce aveau obligația legală de 
a asigura securitatea celor două a- 
gregate. Depozițiile lor din fata in
stanței sînt efemere încercări de a 
se ascunde după deget. Inginerul 
Bacu Anton și gospodarul Mamele 
Florea declară senini că au verificat 
cu regularitate starea celor două 
agregate și că niciodată n-au con
statat nimic suspect, starea lor fi
ind întotdeauna perfectă. Or fi ve
rificat dumnealor și poate au și 
hîrtii cu care să dovedească ade
vărul afirmației. De fapt ar fi și pă
cat să nu aibă hîrtii doveditoare 
pentru că așa stă bine unui biro
crat, cu hîrtii!

Faptele sînt însă nițel diferite. 
Diferite pentru că s-a aflat că șeful 
serviciului pază, Neagu Constantin 
a constatat încă din luna 
urme de violență ce atestau 
la cele două mașini s-au 
piese. Există chiar și un
scris de acesta către organele corn-

într-o 
a luat 
hîrtii 

intacte,

fost însă îndo- 
arhivă colbuită 
nici o măsură, 
ce atestâu 
în timp ce

aprilie 
că de 

sustras 
referat

petente. Referatul a 
sariat undeva 
și’ nimeni nu 
Se mîzgăleau 
mașinile sînt
cestea erau dezmembrate.

Nu au observat tovarășii Bacii 
Mamele nimic nici atunci, c 
resturi de piese, inutilizabile pentru 
hoți, erau împrăștiate în jurul celor 
două agregate ca într-o expoziție 
ce voia să ilustreze indolența 
lipsa spiritului gospodăresc.

A trebuit să vină ziua de 
nie 1968, cînd frații naturali 
tril hoții Dobreanu au fost 
furînd ca în codru, cu scule 
tite de acasă. A trebuit să se con
state o pagubă de 96 000 lei pentru 
ca gospodarii de la E. M. Dilja să 
intre în alertă. Imediat s-a constatat 
că șopronul este necorespunz.ător și 
a fost demolat, iar ceea ce a 
rămas din mîndrețe de mașini a 
pus sub cheie sigură.

Cu alte cuvinte : După ploaie 
peneag...

21
și

Observatorul astronomic din 
primit 
partea 
ferite

Nu
sînt văzute în România 
obiecte, care au stîfnit interesul în
tregii lumi. Presa a semnalat, la tim
pul cuvenit, un’ obiect zburător ob
servat de cinci stații meteorologice 
din Carpații Occidentali, precum și 
la Reșița si Oravița, 
luat la 
m fiind 
binoclu 
știe, în
prese, simpozioane și conferințe in
ternaționale care au avut loc In ul
timele luni cu privire la existenta 
unor asemenea obiecte, s-a emis pă
rerea că acestea, denumite conven
tional „fenomenul O.Z.N.", ar putea 
fi de origină extraterestră, aparținind 
unor ființe care încearcă să intre în 
legătură cu pămintenii prin unde 
telepatice.

S-a mai vorbit in coloanele aces
tui ziar despre urmările nefaste 
consumului de băuturi alcoolice 
către șoferi. Găsim necesar să 
amintim totuși unora pericolele 
care se expun atunci cînd conduc 
autovehicule sub influența alcoolu
lui sau în stare de ebrietate. Alco
olul provoacă conducătorilor auto 
o scădere pronunțată a capacității 
de conducere a autovehiculelor. In
fluență dăunătoare a alcoolului se 
manifestă prin slăbirea atenției, di-

lanta în mijlocul șoselei și 
bir cu fugiții.

Și alți conducători auto 
găsiți sub influenta băuturii
ce, fiind sancționați cu amenzi între 
300—500 lei și consemnîndu-se aceste 
abateri în tichetul de evidență a 
conlravenienților. Albescu Petre din 
Iscroni a lăsat turismul I Bt 1 406 
în fața bufetului și își... făcea pli
nul în local, Cirpti Vasile, de pe au
tovehiculul 21 HD 2 212, a fost gă
sit, în seara zilei de 3 septembrie,

E CȘC£
O cheamă Lily sau poale 

Ella. E lînără, frumoasă și îm
brăcată cu gust. Se așează la 
o masă a Cafe-Bar-uiui și pri
vește plictisită lumea din jur. 
Savurează cafeaua îndelung cu 
liniște ignorind animația din 
jtirtil ei. Răsfoiește leneșă o 
revistă ilustrată și din cînd 
în cînd privește visătoare in
tr-lin punct îndepărtat al să
lii. Muzica lui Tom Jones, al 
cărui text îi rămînc o mare e- 
nigmă, o poartă pe aripile ei 
legănătoare sporindu-i și mai 
mult visarea... Și orele trec 
ireversibil. Tînăra fală n-are 
însă obsesia timpului (pierdut;. 
N-o interesează nimic. I a ma
sa ei se așează un tînăr. Po
liticos, servește necunoscutei 
o țigară „Diplomat” și începe 
să-i vorbească. Fata devine a- 
ferită și vioaie. I-a dispărut ca 
prin farmec blazarea. După 
puțin timp, pe masă apar două 
pahare cil coniac. Și atunci 
începi destăinuirile (sau fal
sele destăinuiri). Vorbește ea. 
(EI o ascultă grav, voind să-și 
arate compasiunea, înțelege
rea). Vrea să-și convingă par
tenerul că e nefericită, că via
ța ei (nu are mai mult de 22 
de ani 1) a fost o mare decep
ție. Că a cunoscut un individ

REFLECȚII

minuarea reflexelor, prin crearea 
unui neîndreptățit sentiment de si
guranță, tentația de a risca.

In ultima perioadă pe raza muni
cipiului Petroșani s-au găsit aseme
nea conducători auto care au încăl
cat prevederile regulamentului de 
circulație conducînd autovehicule 
în stare de ebrietate. Iată cîteva e- 
xemple :

Pop Aurel, din Petrila, a I 
sit conducînd motocicleta 
2 939 în stare de ebrietate, 
coeficient de alcool în singe 
la sută gr. Aprofiri Emil, din 
a condus motoreta I-ID 8 — 265 cu un 
coeficient în sînge rle 2,41 la sută gr.; 
nu a putut să-și mai mențină echi
librul pe motoreta (circulînd și cu 
viteză excesivă, în curbă lipsită de 
vizibilitate) și a intrat cu motoreta 
în șanț, punîndu-și în perie’.I 
sa și a pasagerului pe care-1 
porta. Ghenescu Vasile, după 
consumat băuturi alcoolice, a 
sit șantierul de lucru cu basculanta 
31 AB 470 plecînd cu mașina în in
teres personal, pe mia Vulcan ■ — 
Petroșani. Pe acest traseu a tampo
nat autoturismul 1 HD 2 202, dar nu 
a oprit autovehiculul la locul fap
tei. A plecat în goană mare spre 
Petroșani, pentru a scăpa de urmă
rirea au to t lirism li Ini. După Ireceiea 
podului de la Sălătruc a comis un 
alt accident lovind și avariind ușor 
microbuzul 31 HD 3 311, ce staționa 
în afara părții carosabile. Glmnescu 

găsit de cuviință să lase bascu-
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încă un transport de piatră concasată produsă in cariera Sașa- 
Izvor ia drumul șantierelor de construcții din Valea Jiului.

CINE MATOGRAFE
Joi 19 septembrie

7 Noiem- 
; Republi- 

I’ETRILA : 
Innorare trecătoare; LONEA 
— 7 Noiembrie: Oameni în 
rulotă; Muncitoresc: Un băr
bat și o femeie; ANINOASA:

PETROȘANI — 
brie: Aventurierii 
că : Mesteacănul;

El Dorado | VULCAN : Viva, 
Maria I; PAROȘENl : Escroc 
fără voie; LUPENl — Mun
citoresc : Studiu despre fe
mei; Cultural : Cum să furi un 
milion ; URICANI: Răzbuna
rea haiducilor.

sub influența băuturii alcoolice; Lo- 
gojan loan, cu motoreta HD o — 133, 
Cristea Ștefan cu motoreta HD 8 
— 641, Preoteasa Florea, din Petrila, 
cu motoreta I-ID 8 — 374, Palii Mihai, 
cu autovehiculul 32 B 5 061, au „ui
tat" prevederile legii, penlru ei li
coarea dătătoare de curaj fiind mal 
puternică...

Conducătorii auto trebuie să e- 
vite încălcarea acestei obligații și șă 
nu conducă autovehicule cînd au 
consumat băuturi alcoolice, să aibă 
in vedere recomandarea pe care 
le-o facem : dacă vrei să conddci rin 
bea, dacă 
Pentru că 
penlru .un 
din cauza 
se retragă
temporar sau definitiv.

vrei să bei nu conduce l 
este neplăcut să-ți pierzi 
timp libertatea, să suferi 
acestei abateri, sau să ți 

carnetul de conducere,

Cpt. ȚIU CONSTANTIN

care i-a distrus viitorul. Că se 
simte singură șt — neconso
lată. Că, în slîrșit, a trecut 
printr-o mare eroare ce a dus-o 
la eșec. Că... Poate că spu
sele tale, Ella, sînt adevărate. 
Poate că e adevărat că ai tre
cut prinlt-o întîmplare (sau 
mai multe) din care nu ai re
ținut nimic pentru tine, pentru 
anii tăi frumoși pe care îi um
brești prea mult cu falsele tale 
probleme de viață. Crezi că 
„partenerul" tău te-a înțeles ? 
Nu ai observat că era Iun om 
superficial ? Că nu a \ rețiunt 
nimic din tot ce i-ai spus tu ? 
E adevărat, oamenii ău ne
voie de confidențe. Gîndurile 
lor, așa cum spunea un mare 
poet, sînt exprimate de cele 
mai multe ori printr-un simplu 
suspin... Dacă ai trecut in
tr-adevăr printr-o neînțelegere, 
aceasta nu înseamnă o înfrîn- 
gere totală. Și în nici un caz 
nu vei găsi consolarea^ dorită 
Ia Cafe-Bar, alături de „prie
teni" de circumstanță; Ține 
minte, Lily, că o eroăre (in
diferent de natura ei) nu în
seamnă delbe un eșec. |e mult 
niai grav cînd erorile se în
mulțesc... Atunci e _.... _
greu să privești cu ochii lim
pezi reproșul vieții 
iartă atit de ușor...

mult mai

care nu

M. CĂLIN

PROGRAM DE RADIO
Joi 19 septembrie

PROGRAMUL I : 5,Ut) Buletin de 
știr:; 5,05—6,(10 Program muzical de 
d.mineață; 5,30 Buletin do știri; 
6,00—8,25 Muzică și actualități; 6,00 
Buletin de știr:; 6,30 Buletin del 
ștui; 7,00 Radiojurnal. Buletin me- 
teo-rulier ; 8,00 Sumarul presei ;
8,25 Moment poetic; 8,3b La micro- 
ion, melodia preferată; 9,00 Buletin 
de știri; 9,05 La microfon, melodia 
prclerald; 9,30 Lecturii dramatizată; 
10,00 Ansambluri artistice școlare; 
10,30 Ginta Viorica Flrntașu și Ma
rin Ivașcii;
11,05 Ora specialistului, 
ducerii întreprinderii; 
ai Operei de stat din 
Rusii și George Popa ;
medicului; 12,00 Miniaturi 
trade; 12,30 lntilnire cu 
populară și interpretul 
13,00 Radiojurnal./ Sport, 
meteorologic ;
chestre 
Muzică 
Blidaru 
înainte 
clasele 
lodii din filme; 
știri. Buletin î

11,00 Buletin de știri; 
Știința eon

ii,25 Soliși, 
lași: Livid 

11,45 Slului 
do es- 

riielodia 
preferat;

Buletin 
și or- 

14,00 
i Icâ 

Tot 
din 

Me
de 

15,05 
15,30 

juridică; 15,40 Muzică 
16,00 Radiojurnal. Sport, 

meteorologic; 16,20 Jocuri 
; 16,30 Corespondență spe- 

16,45 Muzică din opere;
17,45 Par- 

— program de ein- 
18,00 Buletin de știri; 18,02 

Tribuna radio; 18,15 Melodii popu
lare ; 18,40 Pagini celebre din o-
pere ; 19,00 Radiogazeta de seară ; 
19,30 O melodie pe adresa dumnea
voastră; 20,00 Buletin de știri.; 
20,05 Țârii, inima și versul; '20,20 
Vechi melodii populare; 20,35 Mu
zică ușoară ; 20,55 Noapte bună, 
pii ; 21,00 Două
tate la saxofon i 
microfon : 
21,25 Scrisori 
tativ; 22,00 Radiojurnal,
meteorologic. Sport ; 22,20
Tom Jones; 22,30 Moment 
22,35 Metronom ’68; 23,35
noașteți interpreții ? — muzică 
24,00 Buletin de știri; 0,05—5,00
Estrada nocturnă. Buletine de știri

de

13,20 Soliști 
de muzică ușoară ; 
populară Interpretată 
și Pavel Totnea; 14,15
(ediție pentru pionierii 
a Ill-a și a IV-a); 14,50 

; 15,00 Buletin 
îneteb-rutier; 

Muzică de Fraiiqois Couperin i 
Consultație juridică; 15,40 
ușoară ; 16,00 Radiojurnal. 
Buletin meteorologic; 16,20 
feciorești 
cială; 16,45 Muzica 
17,15 Antena tineretulu 
tidul meu iubit 
te ce ;

co- 
melodii interpre- 
21,05 Scriitori la 

Alexandru Andrițoiu; 
i de dragoste pe por- 

Buletin 
Cîntă 

poetic ; 
Recu- 

ușoară;

orele 1,00 șl 
și buletin de

Melodii
Ion Bălă-
Tot înain-

7,00 
de .

7,10 
pionieri); 7,30 

Buletin
7,40 Muzică; 7,45

8,00 Emisii)
3,30 Buletin de

din opera „Martha" 
10,00 Buletin de 
ușoară

Dizzi Ludovic ;
(emisiune de știi

i meteo-ru-
Din melo- 

une de fol- 
știri; 9,00 

de 
știri; 10,05 

de Aurel Manola- 
10,30 Vreau 
nță și teh- 

10,55 Melodii 
11,15 Duete, triouri și 

vocale de muzică 
știri. Buletin 

12,11 Din cele mai 
populare ;

PROGRAMUL If: 
populare interpretate 
șoiu și Tiță Stanciii; 
le (emisiune pentru 
Buletin de știri, 
tier;
diile. fanfarei ; 
clor; 
Fragmente 
Floțoivi 
Muzică 
cile și 
sa știu
nică pentru școlari); 
populare ; 
cvartete vocale de muzică ușoară ; 
12,00 Buletin de știri. Buletin me
teorologic; 12,11 Din cele mai cu
noscute melodii populare ; 12,30
Muzică din opereta „Plutașul de pe 
Bistrița" de Filaret Barbu; 
Cîntă Minodora Nemeș și 
Bob Slănescu; 13,30 Din țările 
cialislc; 13,50 Aria Lucrezziei
opera „Lucrezzia Borgia” 
zetti; 14,00 
meteo-rulier; 
prînz; 15,00 
15,45 Balade 
16,15 l-auzi 
dicullli ; 
zică 
lelih 
în jr 
bum 
rina 
18,30

13,15 
Nicolac 

so
diu

de Doni- 
Bulelirt 

Concert de 
melodiilor i

jocuri populare ;
16,20 Sfatul me

nu- 
Bu-

Pe Aigeș 
18,00 Al- 

Cîntă Do- 
Belafonte ; 
românesc 
domneas- 

18,50 
ușoara; 18,55 Buletin de 

19.00 Cîntece și jocuri popu- 
19,30 Carnet plastic; 20,00 

simfonic ;

Radiojurnal.
1-1,08 

Caruselul 
și

br iul ;
16,25 Pagini alese din 

ușoară ; 17,00 Radiojurnal, 
meteorologic; 17,15 

is cu cin tec și joc; 
de madrigale; 18,15 
Draghici și Harry 
Memoria pămîntului

— „Tîrgoviștc — Curtea 
ca", evocare de Noe Smirnov; 
Muzică ușoara; 18,55 Buletin 
Știri ;
larc; 19,30 Carnet plastic;
Concert simfonic; 21,00 Buletin de 
știri; 21,05 Opera contemporană co
mentată. Manuel de Falia (reluare); 
21,45 Prietenii mei scriitori: Octav 
Botez ; 22.30 O poveste de iubire — 
muzică ușoară; 23,00 Radiojurnal ; 
23,07 Fragmente din opera „Troie
nii" de Hector Berlioz; 23,40 Cvar
tetul nr. 2 pentru coarde de Ștefan 
Zorzor; 24,00 Carnavalul melodiilor; 
0,55—1,00 Buletin de știri. Buletin 
meteo-rulier.
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Convorbirile delegației 
guvernamentale 
române în Venezuela

PREZENȚE
ROMANEȘTI

CARACAS 17 — Trimisul 
special Agerpres, Vasile Oros, 
transmite: La 16 septembrie, 
delegația guvernamentală ro
mână condusă de Gheorghe 
Rădulescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, a În
ceput convorbirile oficiale cu 
primul ministru și ministrul re
lațiilor interne al Venezuelei, 
Reinaldo Leandro Mora, cu 
ministrul afacerilor externe, 
Ignacio Iribarren Borges, și cu 
ministrul minelor și hidrocarbu

rilor, Jose Antonio Mayobre. 
In cursul convorbirilor. care 
s-au desfășurat într-o atmosfe
ră cordială, s-a scos în evi
dentă interesul ambelor părți 
pentru dezvoltarea relațiilor 
între România și Venezuela în 
diferite domenii de activitate.

In aceeași zi, Gheorghe Ră
dulescu, însoțit de membri ai 
delegației, a depus o coroană 
de flori la Panteonul National 
al Venezuelei.

„Rolul organizator 
înfernafionale în promovarea 
cooperării între state"

Conferința ținută de 
Mircea Malița la Viena

VIENA 17 — Coresponden
tul Agerpres, P. Stăncescu, 
transmite : Marti a sosit la Vie
na, la invitația Societății austri
ece pentru politică externă și 
relații internaționale, Mircea 
Malita, adjunct al ministrului 
afacerilor externe al Republicii 
Socialiste România.

Ministrul afacerilor externp 
al Austriei, Kurt Waldheim, a 
oferit o masă în cinstea mi
nistrului român. .

Seara, în Palatul Palffy din 
Viena, Mircea Malița a tinut 
o conferință despre „Rolul 
organizațiilor internaționale în 
promovarea cooperării între 
state", Conferința a înfățișat

problemele actuale ale coope
rării internaționale și cadrul 
instituțional care o servește.

In rîndul asistentei erau pre- 
zenți : Kurt Waldheim, minis
trul afacerilor externe al 
Austriei, Wilfried Platzer, se
cretarul general al Societății 
austriece pentru politică ex
ternă și relații internaționale, 
Bruno Pitteimann, președintele 
grupului parlamentar al Parti
dului Socialist din Austria, șefi 
ai misiunilor diplomatice acredi
tați la Viena, precum și am
basadorul României, Gheorghe 
Pele. Conferința a fost urmă
rită cu viu interes.

Sesiunea Consiliului 
pentru Comerț și Dezvoltare

CUVÎNTUL DELEGATULUI ROMAN
GENEVA 17 — Coresponden

tul Agerpres, H. Liman, trans
mite : Luînd cuvîntul în cadrul 
plenarei celei de-a 7-a sesiuni 
a Consiliului pentru Comerț și 
Dezvoltare al UNCTAD, dele
gatul român, Damian Lascu, 
s-a ocupat de problemele celui 
de-al 2-lea deceniu al dezvol
tării. El a subliniat că princi
pala direcție a politicii de dez
voltare este industrializarea, 
creșterea producției agricole fi
ind direct legată de dezvolta
rea industriei. Aceste ele
mente, a precizat el, trebuie 
să constituie pivotul central al 
programului celui de-al 2-lea 
deceniu al dezvoltaiii. O con
tribuție importantă la creșterea 
economică poate aduce, printre

altele, cooperarea internaționa
lă economică, financiară, indus
trială și tehnică — complement 
al eforturilor naționale. Acea — 
tă cooperare trebuie însă con
cepută în spiritul respectului 
pentru suveranitatea și inde
pendența națională, al neames
tecului în afacerile interne, e- 
galitații în drepturi și avanta
jului reciproc. In cursul cVui 
de-al 2-lea deceniu al dezvol
tării, a spus vorbitorul, este, 
de asemenea, necesar să se a- 
depte măsuri de natură să asi
gure accesul mai larg pe piețe 
al produselor țărilor în curs 
de dezvoltare, prin eliminarea 
obstacolelor tarifare și netari
fare.

Conferința naționala 
consultativa a Partidului 
Neo Lao Haksat

XIENG KUANG 17 (Ager
pres). — Agenția de presă Klia- 
osan anunță că la 7 septembrie 
s-a desfășurat în regiunea eli
berată Lao din Laos cea de-a 
treia Conferință națională con
sultativă a Partidului Neo Lao 
Haksat și a forțelor patriotice 
neulraliste. Lucrările conferin
ței au fost deschise d" prin
țul Sufanuvong, președinte al 
Comitetului Central al Parti
dului Neo Lao Haksat, care a 
relevat în discursul său carac
terul durabil al uniunii realiza
te in sinul forțelor patriotice 
laoțiene și succesele dobîndi- 
te de ele în cei trei ani ce

s-au scurs de la prima confe
rința națională. Prințul Sufanu- 
vong a omagiat, de asemenea, 
lupta eroică a poporului viet
namez împotriva agresiunii 
S.U.A.

Colonelul Deuane Sunnalao, 
comandant șef al forțelor arma
te neutraliste, și generalul 
Khamoun Boupha, comandant 
al forțelor neutraliste din re
giunile superioare ale Laosu- 
lui, au prezentat apoi rapoarte 
privind creșterea rîndurilor 'or- 
țelor neutraliste în ultima pe
rioadă și cooperarea tot mai 
strînsă a acestora cu forțele 
Partidului Neo Lao Haksat.

PARIS. — Marti s-au des
chis la Palatul UNESCO din 
Paris lucrările mesei rotunde 
internaționale cu tema „Na
tura și rolul invățăminiului 
superior in societatea con
temporană". La reuniune 
participă, la invitația direc
torului general al UNESCO, 
Rene Maheu, experți negu
vernamentali din 21 de țări, 
printre care și România. Din 
țara noastră ia parte la lu
crări A. Cazacu, asistent uni
versitar la Facultatea de fi
lozofie a Universității „Bucu
rești". Reuniunea a ales un V 
birou de conducere cin care 
face parte și deiegatul 
român.

☆
DAMASC. — Recent a 

fost inaugurat Tirgul inter
național de la Damasc, unde 
România prezintă un pavilion 
cu produse ale industriei 
noastre. Pavilionul românesc 
a fost vizitat de ministrul e- 
conomiei și comerțului exteri
or, al Siriei, Zuheir al Khan, 
însoțit de Nazem Hafez, di
rectorul general al tîrgului, 
precum și de funcționcvi su
periori din minister. >*aiții 
oaspeți sirieni cu fost ntim- 
pinați de ambasadorul vasiie 
Pogăceanu și de conducătorii 
pavilionului. Vizitatorii au dat 
o înaltă apreciere exponate- | 
lor românești. Ei s-au oprit : 
îndeosebi asupra mașinilor-u- 
nelte, tractoarelor, autocanri- , 
oanelor și puternicei instalații 1 
de forat puțuri de apă „FA- ] 
12" prezentate pentru prima J 
oară la Tirgul de la Damasc. |

☆
ALGER. — Cea de-a 5-a 

ediție a Tîrgului internațional 
de la Alger s-a încheiat ofi
cial luni seara. Alături aa 
Algeria, la actuala ediție a 
Tîrgului, au participat firme 
din 20 de țâri. Țara noastră 
a fost prezentă pentru a treia 
oară cu un pavilion in care 
au fost expuse în special pro
duse industriale, mașini-unel- 
te, între care strunguri Caru
sel, mașini pentru prelucra
rea lemnului,'motoare electri
ce, tractoare, camioane 
„Carpați", bunuri de larg 
consum, produse cosmetice, 
machete ale unor complexe 
industriale, produse chimice 
etc.

Ceremonia închiderii oficia
le a Tirgului s-a desfășurat 
in prezența președintelui 
Consiliului Revoluției, Houari 
Boumediene, a conducerii 
FLN și a membrilor guvernu
lui algerian. Cu această oca
zie au fost acordate premii. 
Pavilionul României a primit 
o diplomă de onoare și me
dalia de argint a celei de-a 
5-a ediții a Tirgului interna
țional de la Alger.

☆
GRENOBLE. — In orașul 

francez Grenoble și-a început 
lucrările cel de-al 5-lea Co
locviu internațional „Ampe
re", avind ca temă rolul ato
mului și moleculelor în cerce
tările radioelectrice. La a- 
ceastă dezbatere iau parte 
450 de fizicieni din întreaga 
lume, printre care și din 
România.

☆
PARIS. — La Nisa au luat 

sfirșit lucrările celei de-a 18-a 
Conferințe Pugwash. La dez
bateri au participat aproxi
mativ 100 de oameni de ști
ință din peste 30 de țări, 
printre care și din România. 
Conferința a adoptat o serie 
de rezoluții referitoare la si
tuația din Orientul Apropiat, 
Nigeria și Vietnam.

Comunicat privind 
convorbirile
sovieto-bulgare

MOSCOVA 17 (Agerpres).
La Moscova a fost dat pu

blicității comunicatul privind 
convorbirile purtate la 16 sep
tembrie la Moscova de Todor 
Jivkov, prim-secretar al C.C. 
al P.C.B., președintele Consi
liului de Minișlri al R.P. Bul
garia. și Jivko Jivkov, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.B., prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, cu 
Leonid Brejnev, secretar ge
neral al C.C. al P.C.U.S., A-

lexei Kosîghin, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., președintele. Consili
ului de Miniștri, și Konstan
tin Katușev, secretar al Comi
tetului Central, in cursul con
vorbirilor, se arată în comuni
cat, a avut loc un schimb de 
păreri în probleme privind dez
voltarea colaborării între cele 
două partide, între U.R.S.S. și 
Bulgaria, și în legătură cu li
nele probleme ale mișcării co
muniste și muncitorești inter
naționale.

Vietnamul de sud
Trupele americane 
au suferii una din cele 
mai grele infringers 
din ulfimeîe luni

SAIGON 17 (Agerpres). — 
Un purtător de cuvin! al co
mandamentului militar al S U.A. 
a declarat că trupele america
ne au suleril luni în apropie
re de baza „Rockpile", situată 
pe șoseaua nr, 9, la aproximativ 
7 km sud de zona demilitari-

In regiunea Quang In, for
țe patriotice sud-vietnameze 
instalează sulițe împotriva pa- 
rașutiștilor.

zată, una din cele mai grele în- 
Irîngen din ultimele luni. Un 
întreg batalion al pușcașilor 
marini americani a fost deci
mat de către o unitate a Fron
tului Național de Eliberare. In 
cursul unei serii de atacuri 
consecutive, patrioții au scos 
din luptă peste 150 de militari 
americani. Prima lupta a durat 
peste trei ore, iar după o pau
za forțele patriotice au reluat 
bombardamentele asxipra ’ zei 
imobilizînrJ îritrequl efectiv al 
trupelor americane. Nici un 
elicopter trimis în sprijinul 
pușcașilor mărim ai S.U.A. nu 
a putut pătrunde prin barajul 
de foc al artileriei patrioti- 
lor.

In cursul ultimelor 48 de ore, 
relatează agenția France Pres- 
se, zona muntoasă din jurul 
bazei americane „Rockpile" și 
de la Khe Sanh a fost teatrul 
a numeroase și violente cioc
niri între patrioți și trupele a- 
mericano-saigoneze. Alte lupte 
au avut loc luni și marți în 
regiunea cîmpiilor de coastă 
pînă la sud de localitatea Da 
Nang si în provincia Tay Ninh. 
Astfel, lupte înverșunate s-au 
înregistrat în regiunea Huan 
Quang, la 17 km sud de Da 
Nang. ambele părți suferind 
pierderi în oameni și materi- 
le. De asemenea, la sud de 
Tay Ninh un convoi american 
a fost atacat prin surprinde
re de patrioți. Atacul s-a sol
dat cu grele pierderi de partea 
americană. In aceeași regiune 
a fost întreprins un alt atac 
împotriva unei tabere a trupe
lor de infanterie americane. 
Totodată, în apropiere de lo
calitatea Ben Cui și Trang 
Bang, pe calea rutieră dintre 
Saigon și Tay Ninh au avut loc 
atît luni cit și marți, numeroa
se acțiuni de hărțuire.

Ministrul de externe al 
Belgiei, Pierre Harmel, și-a 
încheiat vizita în Rornania

Marți la amiază a părăsit 
Capitala ministrul afacerilor 
externe al Belgiei, Pierre Har
mel, cu soția, care, la invita
ția ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste 
România, Corneliu Mănescu, 
adresată în numele guvernului 
român, a făcut o vizită oficia
lă în tara noastră.

Ministrul belgian a fost în
soțit de Louis Colot, ambasa
dor, însărcinat cu problemele 
păcii și dezarmării în MAE, E- 
tienne Davignon, șeful de 
cabinet al ministrului, și Phi

lippe de Schoutheete, șeful 
serviciului de presă din .MAE.

La plecare, pe aeroportul 
Bănoasa, se aflau Corneliu 
Mănescu cu soția, Vasile Gliqa, 
adjunct al ministrului afaceri
lor externe, Alexandru Lăză- 
reanu, ambasadorul României 
numit la Bruxelles, lunctionari 
superiori în MAE.

Erau de față Jan Adriaens- 
sen, ambasadorul Belgie. la 
București, și membri ai amba
sadei.

(Agerpres)

CURIER . CURIER . CURIER
VIZITA LUI J. SMRKOV- 
SKY LA UZINELE „AVIA" 
ȘI „G. DIMITROV"

PRAGA 17 (Agerpres). —
J. Smrkovsky, președintele A- 

dunării Naționale a R. S. Ce
hoslovace, a făcut luni o vi
zită la întreprinderea „Avia" 
și la Uzina „G. Dimitrov" din 
Praga, unde s-a întilnit cu con
ducătorii uzinei, cu activul ei 
de partid și sindical. Cu acest 
prilej, J. Smrkovsky a vorbit 
despre unele aspecte ale situa
ției actuale și despre sarcinile 
de viitor.

♦ ♦♦
Intr-o declarație făcuta la 

Duderstadt (Saxonia Inferioa
ră), cu prilejul unei reuniuni 
electorale a Partidului UCD, 
Ernst Benda, ministrul de in
terne al R.F. a Germaniei, a 
relevat că a fost deschisă o 
anchetă asupra constituționali
tății partidului de extiemă 
dreaptă național-democrat. El 
a arătat că in cazul cind vor 
fi descoperite suficiente dovezi 
privind activitatea neo-nazis- 
tă a acestui partid, va cere 
tribunalului constituțional fe
deral interzicerea acestuia.

ganizat în memoria celor 4 fe
te de culoare ucise in biserica 
din această localitate acum 5 
ani, in urma unui atentat cu 
bombe. Participanții la marș 
s-au adunat in fața primăriei 
orașului purtind pancarte in 
care se reamintește că vino
vății de această crimă nu au 
fost incă arestați.

La Cairo continuă lucrările 
Congresului Uniunii Socialiste 
Arabe. Delegații au examinat 
măsurile ce urmează să fie a- 
doptate in vederea creșterii ra
pide a producției in R.A.U. și

R. A. U. INTENȚIONEAZĂ SA REALIZEZE O 
PACE ONORABILA ÎN ORIENTUL APROPIAT

ALGER 17 (Agerpres). — Republica Arabă Unită a dat asi
gurări reuniunii la nivel înalt a O.U.A. că intenționează să rea
lizeze o pace onorabilă in Orientul Apropiat prin mijloace paș
nice, a declarat, potrivit agenției U.P.I., Hamani Diori, președin
tele Nigerului. R.A.U. a dat asigurări O.U.A. câ urmărește să 
facă acest lucru în „spiritul și litera rezoluției Consiliului de 
Securitate al O.N.U.". „Acesta este un angajament luat în fața 
întregii Airici", a declarat Diori. Președintele Nigerului a men
ționat că o serie de state membre ale O.U.A. sint dispuse să 

pună la dispoziția secretarului general al O.N.U., U Thant 
eforturile de pace din Orientul

S2 F
pentru a-și aduce contribuția la 
Apropiat.

Aface- 
si Mi- 
indiei, 
Cu a- 
schimb

asigurării resurselor și rezerve
lor destinate satisfacerii nevoi
lor statului. La dezbaterile con
sacrate acestor probleme au 
luat cuvîntul miniștrii econo
miei, industriei, trezoreriei și 
agriculturii.
♦ ♦♦

Va continua oare Portuga
lia politica salazaristă fără 
Salazar ? Recidiva ivită în 
starea premierului portughez, 
in virstă de 79 de ani, care 
a tost operat la începutul 
lunii de un hematom cranian 
a dat trîu liber controversei 
asupra succesiunii. S-au ri
dicat brusc probleme neaștep
tate, pentru că nici măcar in ul
timele zile nu era Îngăduit la 
Lisabona să se ia In discuție 
deschis desemnarea unui suc
cesor. Cele peste trei decenii 
și jumătate de dominație sa
lazaristă absolută au însem
nat crearea unui sistem cor
poratist pe plan economic și 
administrativ, menținerea co
loniilor prin intermediul tor
tei, exploatarea cu metode 
vechi a imperiului de către 
metropolă și respectarea unei , 
fidelități complete iată de 
N.A.T.O. A existat un con
sens in sprijinirea regimului 
salazarist de către N.A.T.O. 
pentru menținerea imperiului 
colonial portughez, ceea ce 
creează posibilități neîngrădi
te pentru folosirea bazelor 
militare de pe solul porlu-

SUCCESIUNEA PORTUGHEZA
ghez și extinderea politicii 
atlantice în Africa..

Lipsa unei prevederi post- 
salazariste a declanșat o ve
ritabilă dispută pentru pu
tere. Deși, formal, amiralul 
Antonio Thomas este împu
ternicit în calitate de preșe
dinte al republicii (reales pe 
7 ani in 1965) să desemneze 
primul ministru, totuși pozi
ția lui de îndelungată subor
donare fată de Salazar i-a 
știrbit în practică atributele 
de șef al statului; în conse
cință, amiralul nu poate de
cit să accepte pozi/ia acelei 
grupări militare sau civile 
care se va dovedi precumpă
nitoare. Speculațiile comenta
torilor care urmăreau de cile 
ori a venit un personal 
politic Ia căpătliul lui Sala
zar. sint desigur lipsite de 
temei, pentru că lupta de 
culise abia acum se dezlăn
țuie cu toată vigoarea.

Prezenta „fragilă și simbo

lică" cum o denumește un 
săptăminal francez (la palatul 
Sao Marco, din împrejurimi
le localității Coimbra, a pre
tendentului la tronul Portu
galiei, Don Duarte Nuno, nu 
oieră o alternativă, decit în 
măsura în care un grup in-

NOTA EXTERNĂ

fluent ar intenționa să exer
cite conducerea în umbra 
monarhiei. Ipoteza cea mai 
răspindită este instituirea 
pentru perioada imediat ur
mătoare a unui „triumvirat" 
alcătuit din Antunes Varela, 
care a ios! ministru al justi
fici și a preluat anul trecut 
o catedră la Facultatea de

drept din Coimbra, Adriano 
Morerira, fost ministru al 
teritoriilor de peste mări, și 
Franco Nogueira, actualul 
ministru de externe. Echipa 
respectivă ar reprezenta o 
variantă întinerită a salaza- 
rismului, dar revenirea a doi 
„foști miniștri" evocă exis
tenta anumitor deosebiri de 
păreri cu vechea politică.

Alte variante iau în con
siderare ascensiunea lui Mar
cello Caetano, considerat in 
presa portugheză ca „tatăl 
stalului corporatist" și cel
mai apropiat adept al lui
Salazar (l-a vizitat cel mai
mult la spital!), dar el a mi
zat intr-o măsură prea mare 
pe trecut pentru a fi agreat 
de ceilalți prelenden/i. In 
sfîrșit. pe lista nescrisă a i- 
polezelor figurează și nume
le ministrului de stat, Motta 
Veiga, care controlează în
treaga administrație portu
gheză și în consecință ar pu

tea prelua imediat conduce
rea.

In conglomeratul de incer
titudini care planează în via
ta politică portugheză se pro
filează o forță reală, capabi
lă să-și impună — cel puțin 
imediat — părerea ; armata 
sau mai bine-zis comandanții 
militari. In statul corporatist 
— salazarist rolul armatei 
pentru menținerea dictaturii 
este copleșitor, inclusiv în 
privința reprimării opoziției. 
In consecință, aprecierea că 
nici un prim-ministru nu 
s-ar putea menține dacă nu 
are agrementul șefului sloiu
lui major, generalul Venan- 
cio Deslandes, este, neîndo- 
ilenic, corectă.

Momentul deschiderii suc
cesiunii se dovedește deci 
deosebit de critic pentru 
virfurile vieții politice ofici
ale portugheze, și este de pe 
acum limpede că perioada 
post-salazaristă va antrena 
modificări. Rămine de văzut 
cit de profunde vor fi aces
te modificări.

Z. FLOREA

♦ ♦♦
La Delhi a avut loc prima 

intilnire consultativă dintre re
prezentanții Ministerului 
riior Externe al U.R.S.S. 
nisteruiui de Externe al 
anunță agenția TASS. 
cest prilej a avut loc un
de informații in probleme de 
interes reciproc.
❖ ❖O

Președintele Johnson a anun
țat demisia lui Lucius Battle 
din funcția de secretar de stat 
adjunct pentru problemele O- 
rientului Apropiat și Asiei de 
Sud. El a numit in locui >ces- 
tuia pe Parket Hart, fost am
basador al S.U.A. în Turcia.

♦
Președintele Skupștinei Fe

derale a R.S.F. Iugoslavia, Mi- 
lentie Popovici, a primit 
Horace King, președintele Ca
merei Comunelor a Parlamen
tului britanic, care se află în
tr-o vizită oficială in Iugosla
via.
♦ ♦♦

Directorul Agenției NASA, 
James Webb, și-a anunțat luni 
demisia din această funcție, de
misie care va deveni efectivă 
la 7 octombrie, cu patru zile 
înaintea zborului navei ameri
cane „Apollo-7". La întrebările 
ziariștilor, el s-a mulțumit să 
declare că nu este satisfăcut 
cu programul spațial american 
și că, după părerea sa, State
le Unite se află pe locul 2 in 
cursa pentru cucerirea spațiu
lui cosmic.
♦ ♦♦

Numeroase persoane evacua
te in urma inundațiilor care 
s-au produs în vestul Mexicu
lui, provocate de ciclonul „Noe- 
mi“, s-au reîntors la locuințele 
lor, întrucit apele au început să 
se retragă in albiile riurilor. 
Potrivit oficialităților, aproxima
tiv 60.000 de persoane au fost 
evacuate în ultimele zile din 
localitățile Torreon, Gomez Pa
lacio, Ciudad Lerdo — cel mai 
puternic afectate de aceste 
inundații. Cu ajutorul avioane
lor, al elicopterelor și al vehi
culelor rutiere au fost trans
portate spre regiunile sinistra
te peste 75 de tone de ali
mente, îmbrăcăminte și medi
camente.

In ciuda protestelor popu
lației din Okinawa, un alt sub
marin nuclear american a an
corat in portul Naha. Repeta
tele vizite ale navelor atomice 
americane, în urma cărora se 
înregistrează o creștere a ra
dioactivității in apele portului 
Naha, provoacă îngrijorarea 
populației din Okinawa.

Noul guvern canadian va a- 
vea de fâcut față in această 
săptămină primei confruntări 
in parlament cu ocazia dezba
terii mesajului tronului. După 
cum anunță agenția UPI, opo
ziția intenționează să depună 
in parlament o moțiune de ne
încredere. Problema este deo
sebit de importantă pentru gu
vern, avind in vedere că el de
ține numai 155 de veturi din 
cele 264 ale Camerei Comune
lor. Totodată, moțiunea va o- 
bliga partidele de opoziție să 
explice de ce consideră că gu
vernul trebuie înlăturat la mai 
puțin de 3 luni de la alegerile 
generale care au 
Canada.

♦ ♦♦

pe

TRUPELE FEDERALE 
NIGERIENE AU OCUPAT 
ORAȘUL OVERRI

LAGOS 17 (Agerpres). —
Agenția UPI anunță că tru

pele federale nigeriene au o- 
cupat luni Overri, unul din ul
timele două orașe care se mai 
aflau în mîinile trupelor bia- 
freze. Se relatează că trupele 
federale au atacat orașul din 
două direcții, intîmpinind o vie 
rezistență.

In prezent, biafrezii nu mai 
dețin decit orașul Umuahia, în 
care sint concentrate ultimele 
trupe ale generalului Ojukwu.

avut loc în

Ploile torențiale care conti
nuă de trei zile neîntrerupt în 
Anglia au făcut adevărate ra
vagii. Din pricina inundațiilor, 
patru persoane și-au pierdut 
viața și s-au înregistrat mari 
pierderi de bunuri materiale. 
Cele mai lovite sint regiunile 
din sud-estul Angliei. Circula
ția pe drumurile publice a fost 
întreruptă in numeroase regi
uni, iar mai multe aeroporturi 
sint acoperite de apă. Autori
tățile, ajutate de unități 
tare, acționează pentru a 
in ajutorul sinistraților.
♦ ♦♦

mili- 
veni

Peste 700 de persoane 
participat la un marș al 
cerii în orașul Birmingham,

PENTRU

au 
tă- 
or-

torențiale 
in ultimele 
și-au făcut 
de luni, și

nordul țării, datorită

s-au 
asupra 

apariția, în- 
asupra Ita-

care 
zile

Ploile 
abătut 
Angliei 
cepînd 
liei. In
furtunilor și valului de frig, au 
fost înregistrate importante pa
gube materiale. In numeroase 
regiuni, cum ar fi Trentin, Emi
lia și Liguria, apele riurilor 
au ieșit din matca lor provo- 
cind mari inundații.

♦ ♦♦
Docherii din portul New vork 

și din alte porturi americane 
de pe coasta Atlanticului au 
incetat luni după-amiază lu
crul cerînd sporirea salariilor 
și reînnoirea contractului co
lectiv de muncă.

RESTABILIREA DREPTURILOR R. P.
CHINEZE LA NAȚIUNILE UNITE

17 (Agerpres). — Un grup de 11 țări membre 
ale O.N.U. au prezentat oficial luni Secretariatului acestei orga
nizații cererea de a se înscrie pe ordinea de zi a viitoarei se
siuni a Adunării Generale, problema „restabilirii drepturilor le
gitime ale Republicii Populare Chineze la Națiunile Unite". Din 
acest grup fac parte Albania, Algeria, Cambodgia, Congo (Braz
zaville), Cuba, Guineea, Mali, România, Siria, Mauritania si Ve- 

menul de sud.

BELGIA. — Vedere din portul Anvers.
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