
TROIFTAfll DIN TOATF TARII P UNIȚI VA I

«■s.i
ANUL XX 

(XXV) NR. 5913

Miercuri
]0 otfoml’rie

1968

4 pagini
30 bani

Prînrrea de către tovarășul
Nicolae Ceaușescu a șefului 

reprezentanței permanente a F.N.E. 
din Vietnamul de sud în România

Președintele Consiliului do Stat al 
Republicii Socialiste Romania. Nicolae 
Ceausescu, a primit marți dimineața 
pe Nguyen Duc Van, șeful repre
zentantei permanente a Frontului

National de Eliberare din Vietnomul 
de sud In România, la cererea fl
ees tui a.

Întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

MEREU MAI SUS,
SPRE REZULTATE
CIT MAI VALOROASE

Alegerile în organizațiile de partid

fost evidențiate 
prezentată de 
sectorului, lo- 
ocaz.ia adună- 
trei organiza-

Despre activitatea prodigioasă a 
minerilor din cel mai mare sector al 
minei Lupenl — sectorul V — s-a 
mai scris în repetate rînduri in a- 
cesl an ca șl-n anii trecuțl. Amin
tim că pe primele 9 luni din acest 
an, din marile frontale ale sectorului 
fruntaș au luat drumul spre ziuă 
17 400 tone de cărbune peste plan, 
s-a ob|inut o productivitate a mun
cii pe sector cu 100 kg/post mal 
mare decit era prevăzut, iar la pre
țul de cost s-a realizat o economie 
de 432 000 lei. Com era și firesc, a- 
ceste realizări au
șl in darea de seamă 
secretarul de partid al 
varăstil Florii Ion, cu 
rii generale ale celor
ții de bază ale sectorului pentru a- 
legerea noului comitet de partid. S-a 
subliniat cu acest prilej și faptul că 
succesele sini o oglindă vie a acti
vității desfășurate în rindul colecti
vului. de comuniștii sectorului în 
frunte cu comitetul de partid, pen
tru mobilizarea energiilor și elanu
lui in muncă, a brigăzilor de mi
neri la obținerea unor realizări cit 
mai valoroase. Dar. deși bilanțul rea
lizărilor a fost atit de valoros, dezba
terile ce au avut loc in urma dării 
de seamă au fost dominate de do
rința valorificării in cel mai înalt 
grad a rezervelor colectivului, care 
să qaranteze sporirea producției de 
cărbune. Printre domeniile analiza
te, un loc important l-a ocupat îm
bunătățirea calității producției. Din 
cauza nealegerii șistului vizibil, co-

leclivul sectorului a fost penalizat 
în acest an cu 11 683 tone cărbune. 
Oprindu-se asupra cauzelor acestui 
neajuns, 
Gheorghe 
tovarășul 
principala 
calitatea producției o constituie ale- 

- gerea cu grijă a șistului vizibil șl 
podirea corectă a abatajelor, cerin
țe care nu se respectă întrulolul. 
Multi comuniști, printre care tovarășii 
Pop Constantin. Petre Constantin, 
ing. Răspopa Nicolae. șeful sectoru
lui, s-au referit la repercusiunile ce 
le au asupra bunei desfășurări a 
producției timpii neproductivi rezul
tați din cauza deselor defecțiuni de 
natură mecanică (2 000 de ore s-au 
pierdut, din această cauză, de Ia în
ceputul anului), ca urmare a surpă
rilor generale de nerespeclarea mo
nografiilor de armare, precum și a 
aprovizionării defectuoase cu mate
riale și vagonete. Vorbitorii au cri
ticat actele de indisciplină, superfi
cialitatea ce mai dăinuie în rîndurile 
personalului electromecanic în înde
plinirea sarcinilor, lipsa dc grijă a 
unor salariați față de utilaje, îndeo
sebi față de armăturile moderne cu 
care e dotat sectorul. S-a criticat de 
asemenea formalismul manifestat în 
legătură cu aplicarea unor sancțiuni, 
risipa de cherestea la unele locuri 
de muncă etc.

Existența acestor neajunsuri, a re
ieșit în adunare, este o dovadă a in
consecvențelor in munca de partid 
din sector, o dovadă a faptului că

maistrul minor Oprescu 
șt inginerul șei al minei, 
Popescu Ion, au arătat că 
direcție pentru a asigura

organizațiile de bază, comitetul de 
partid nu au Intervenit întotdeauna 
cu destulă promptitudine pentru eli
minarea neajunsurilor. Adunarea a 
subliniat că o cerință primordială a 
muncit dc partid este conștiința fap
tului că organizația de partid nu 
poate, nu are sole să se mulțumeas
că cu rezultatele obținute ci trebuie 
să tindă tot mal sus, spre realizări 
șl mal valoroase. Vechiului comitet 
de partid I s-a reproșat că nu a asi
gurat ca împotriva membrilor de 
partid inactivi, care nu sînt exem
ple de conduită, să se la măsurile 
educative cele mai eficiente, pentru 
a garanta ca flecare comunist să fie 
un militant activ, înflăcărat și com
petent, la locul lui de muncă, pen
tru afirmarea potentelor colective. In 
acest scop s-a cerut noului comitet 
de partid să Intensifice munca edu
cativă in rindul comuniștilor și a 
întregului colectiv. S-au adus repro
șuri vechiului comitet și pentru sla
ba îndrumare a organizațiilor de ba
ză în vederea întăririi muncii de 
primire în partid, ceea ce a făcut 
ca activitatea în acest domeniu să 
se desfășoare de la sine și să nu se 
obțină rezultate mulțumitoare.

Pentru realizarea marilor obiecti
ve de viilor, fixate de adunarea ge
nerală în fața colectivului sectoru
lui, noul comitet de partid, organi
zațiile dc bază, au datoria să-șl ri
dice la un nivel calitativ superior 
activitatea, să-și sporească in conti
nuu capacitatea de mobilizare și in
fluențare a colectivului.

In încheierea dezbaterilor adunării 
generale, a luat cuvintul tovarășul 
LAZĂR DAVID, prim-secretar al Co
mitetului municipal de partid Petro
șani. După ce a felicitat comuniștii, 
întregul colecții, pentru succesele 
obținute, vorbitorul s-a ocupat în
deaproape de sarcinile de viitor ale 
organizațiilor de partid, a făcut re
comandări prețioase noului organ a- 
les pentru a-și îmbunătăți stilul de 
muncă, pentru a stimula inițiativa, 
puterea de muncă a fiecărui comu
nist, răspunderea . acestora față de 
sarcini, pentru a mobiliza colectivul 
sectorului la iniăptuirea integrală a 
marilor sarcini puse de conducerea 
partidului in fa(a industriei noastre 
carbonifere

Instalație unică 
în Valea Jiului

La mina Dilja au început lucrări pregâtitoare in vede 
rea montării unoi instalații do semnalizare și protecție la 
puțul orb nr. 2. Este prima instalație de acest gen sosită 
pînâ in prezent la unitățile Combinatului carbonifer. In 
prezent se sapă nișele de la rampele puțului undo ur
mează să fie amplasate tablourile de semnalizare. La 
atelierul minei se efectuează — de către echipa de elec
tricieni condusă de Filimon Popa - verificarea funcționă
rii circuitelor și releelor instalației.

Instalația este prevăzută cu sistem de semnalizare a- 
custic și optic, avind totodată telefon propriu. Mocanis 
mele de producție nu permit mașinii de extracție să por
nească pînă nu sînt închise ușile de la ferestrele puțului. 
La cele cinci rampe ale puțului beculețe do diverse cu
lori indică locul unde se află colivia, felul transportului 
- de personal, materiale, pentru controlul puțului etc.

Noua și moderna instalație de semnalizare și protec
ție urmează să intre în funcțiune in cursul lunii decem
brie a acestui an.

Tovarășul Ion Gheorghe Maurer 
a primit pe ambasadorul R. S. Cehoslovace

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, 
Ion Gheorghe Maurer, a primit marii 
pe ambasadorul extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii Socialiste 
Cehoslovace in Republica Socialistă

România, dr. Karel Kurka. inlr-o vi
zită protocolară dp prezentare.

La întrevederea, caro s-a desfășurat 
într-o atmosteră cordială, a partici
pat Vasile Șandru, adjunct al minis
trului afacerilor externe.

Lucrările Comisiei juridice
a Marii Adunări Naționale

La Palatul Marii Adunări Națio
nale au fost reluate de către Comi
sia juridică, sub președinția tovară
șului prof. univ. Traian IonașCU, lu-

de 
So-

de

I. DUBEK

civilizat.
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tobuz erau ocupate de linen 
in uniforme albastre pur tind 
pe braț, inițialele Liceului in
dustrial minier Petroșani. Șe
deau tinerii tolăniți comod, 
absenți 1a aglomerația lin au 
lobuz fără să observe că In 
'mediala lor apropiere stau fn 
nirionre. cu sacoșe pline in 
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noas- 
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cu semnificații majore: TINE
RETUL ÎNVAȚĂ I lată un mo
tiv de satisfacție pentru orice 
trecător adult, care-și oprește 
pentru cîteva clipe privirea 
pe grupurile vesele de tineri 
in uniforme albastre.

Dar nu subscrierii acestei 
satisfacții unanime sini con
sacrate aceste rinduri, ci a 
unei insatisfacții legate tot de 
prezenta tinerilor in uniforme 
albastre in viata noastră cita- 
lină.

Călătoream zilele trecute, 
la ora prinzului, cu un autobuz 
supraaglomerat spre Lupenl. 
Nici un loc liber, iar culoa
rul din ml/loc arhiplin. O ma
re parte din locurile din au

Prima ședință 
a subfilialei 

Societății de științe 
filologice

Duminică, 27 octombrie, a a- 
vut loc la biblioteca Casei de 
cultură a sindicatelor, ședința 
de constituire a subfilialei Pe
troșani a Societății de științe 
filologice. La lucrările ședinței 
au participat prof. Dumitru Su
san. președintele filialei jude
țene a Societății și prof. Radu 
Ciobanu, secretarul filialei ju
dețene. Cu acest prilej s-a pre
zentat noul statut al Societă
ții, precum și planul de acti
vitate pentru anul 1968—1969. 
Tot în prima ședință, numero
șii participant-! au ascultat 
două comunicări: „M. Sado-
veanu șl școala", susținută de 
prof. D. Susan și „Principii de 
istorie a poeziei românești 
vechi", susținută de prof. Ion 
Mocioi.

Picupuri 
chn import
In depozitul l.C.R.M. Petro

șani a intrat zilele trecute, un 
stoc de picupuri din import, de 
calitate superioară < și cu aspect 
foarte atrăgător.

Printre cele 800 picupuri 
intrate in depozit,' se pot găsi 
tipurile BELCANTO, cu două 
difuzoare; PIRETT, cu un difu
zor propriu — ambele tipuri 
fiind importate din R. D. Ger
mană; SUPRAPI-ION, cu un di
fuzor, din R. S. Cehoslovacă, 
precum și picupuri fabricate 
în R. P. Polonă. Prețul acestor 
picupuri — între 380 și 800 lei.

La căminul 
cultural din Dîlja

Duminică,: locuitorii din Dîl- 
ja au avut 'în mijlocul lor o 
brigadă științifică de pe lingă 
Comitetul municipal pentru cul
tură și artă. Membrii brigăzii 
au dezbătut, în cadrul unei în- 
tîlniri cu locuitorii la căminul 
cultural, diferite probleme pri
vind respectarea normelor de 
conviețuire socială și impor
tanta primului ajutor la acci
dente. Din brigadă au făcut 
parte dr. Banacu Mihai, juristul 
Gheorghiu Ilie și 1 alții.
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Elevii la siriusul
recoltei

elevii mai 
Jiului au 

de muncă

crările privind Proiectul Codului 
procedură penală al Republicii 
cialiste Romania.

In urma expunerii prezentate
tovarășul Adrian Dimitriu, ministrul 
justiției, au avut loc discuții, în ca
drul cărora membrii comisiei au pri
mit explicații la întrebările formulate.

De asemenea, Comisia juridică a 
început studierea proiectului de le
ge pentru punerea în aplicare a Co
dului Penal al Republicii Socialiste 
România din 21 iunie 1968 și a pro
iectului de lege pentru punerea in 
aplicare a Codului de procedură pe
nală al Republicii Socialiste Româ
nia, care urmează a fi supus apro
piatei sesiuni a Marii Adunări Na
ționale spre dezbatere și adoptare.

Lucrările Comisiei juridice conti
nuă.

teren au fost elibera- 
ara și semăna chiar a

elevi ai Liceului din

(Agerpres)

călători bu- 
femei In 
pe tiuntea 
se preliri- 

de 
Nu se

cOrora
g°au șiroaie 
nădușea lă 
sinchiseau.

contrast intre atitudinea 
sfidătoare la adresa celor mai 
elementare percepte de poli
țele și Unuia lot impecabilă 
de elevi.

Știm că tinerii liceeni înva
ță tehnologia, liîgonomei'ia. 
legile fizicii. Dar despre nor
mele bunei cuviințe, ale com
portării civilizate in societate 
sini ajutați să însușească cile 
ceva ? Elevii vor deveni spe
cialiști — credem — de nădej
de. Dar, așteptăm mai mult. 
Să-l vedem oameni întregi, cu 
un comportament 
demn de societatea noastră.

Există strădanii in acest 
sens ? Dorim să vedem efec-

Cu fiecare zi a toamnei, frun
zele devin tot mai ruginii. 

Acum se 1 elevă roadele muncii de 
un an. Momentul slrîngerii și dirijă
rii recoltelor spre hambare și silo
zuri a sosit. Oamenii trăiesc bucu
ria culesului, dar și intensitatea 
preocupărilor ce se amplifică într-o 
multitudine de direcții.

Să derulăm însă filmul unei zile 
de sărbătoare pe care 
multor școli din Valea 
transformat-o într-o zi 
patriotică.

Duminică, 27 oclombrje, 350 de e- 
levi de la liceele din Petroșani, Lo- 
nea și Grupul școlar minier din 
Petroșani se îndreptau, plini de vo
ioșie, pentru a ajuta la strîngerea 
rodului ogoarelor cooperativelor a- 
gricole din frumoasa Țară a Hațe
gului. 150 de elevi ai Grupului șco
lar minier din Petroșani au ajutat la 
transportarea a 60 tone șliuleți de 
porumb și la sortarea a 6 tope car- 

Joii. -Pentru munca depusă,-conduce
rea Cooperativei agricole de 

Sarmizegelusa a 
numai cuvinte de laudă.

La I.A.S. Sîntămaria-Orlea,
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oprit pentru a da o mină de ajutor, 
la recoltare, elevii Liceului din Pe
troșani. Ei au cules porumbul de pe 
3 hectare, in total 15 000 kg știuleji 
de porumb și au ajutat la încărca- 
rea-descărcarea și înmagazinarea a 
încă 30 tone șliuleji.

Datorită muncii depuse de elevi, 
9 hectare de 
te putîndu-se 
doua zi.

Alji 80 de
Lonea au venit in sprijinul coopera
torilor din salul Riu Bărbat, cjutlnd 
la recoltarea legumelor din grădina 
de zarzavaturi a cooperativei. Pen
tru munca depusă și hărnicia de 
care au dat dovadă, toii elevii pre- 
zenfi la această ac/iune de muncă 
patriotică, conducerea cooperative
lor agricole și a I.A.S. Sintămaria— 
Orlea au avut numai cuvinte de 
laudă iar la sfirșitul zilei de mun
că le-au transmis mulțumiri.

Elevii au plecai către casă cu 
conștiința datorie: împlinite. Și-au 
făcut pe deplin datoria în acțiunea 
de muncă patriotică pentru sprijini
rea țăranilor cooperatori în slringc- 
rea recoltei.

PRECIZARE

Ion BADEA

In articolul „Atribuții noi 
pentru asigurarea legalității 
socialiste și menținerea ordinii 
publice", apărut in ziarul nos
tru de ieri, pasajul ultim din 
aliniatul șase se va citi în fe
lul următor: „La nivelul con
siliului popular județean, a- 
cesta alege și revocă, tot cu 
acordul organelor centrale com
petente, pe judecătorii de la 
judecătorii și tribunalul jude
țean, pe procurorul șef al pro
curaturii județene, precum și 
pe asesori".

Magazinele în pragul
sezonului friguros

Iarna s-a făcut simțită 1 mai întîi 
pe crestele munților, apoi a coborît 
spre văi aducînd brume groase și 
primele înghețuri r-^turne. E tim
pul, deci, să ne îmbrăcăm mai căl
duros. Magazinele sînt asaltate de 
cumpărători; este un fapt obișnuit 
să-i vezi probînd ghete, paltoane, 
cizme sau mănuși pentru a constata 
„cum le vine" și a se decide apoi 
ce să cumpere.

Cum sînt aprovizionate magazine
le? Ce articole se solicită mai insis
tent și nu se află în rafturi? Din ce 
cauze lipsesc? Cu ce noutăți vom fl 
surprinși într-un viitor apropiat ? 
Sînt numai cîteva întrebări la care 
vom răspunde cu ajutorul responsa
bililor de magazine și al întreprin
derii de comerț cu ridicata pentru 
textile — încălțăminte.

Neglijență sau rea voință la achitarea 
taxelor pentru curentul electric?...

Dacă multi cetățeni sesizează de
sele întreruperi ale curentului elec
tric, neînlăturarea cu promptitudine 
a deranjamentelor, scăderea tensiu- 

la anumite ore, S.D.E.E., la rîn- 
său, ii acuză pe unii locatari, și 
bună dreptate, pentru provoca- 
unor defecțiuni la instalațiile e- 

lectrice, pentru exploatarea lor ira
țională, și mai ales, pentru neachita- 
rea la timp a taxelor.

In rindurile care urmează ne vom 
ocupa de această ultimă problemă 
— neachitarca la timp a laxelor pen
tru consumul de curent electric de 
către numeroși abonați.

Ultima centralizare (din 
brie a. c.) a facturilor 
pe întreagă Valea Jiului 
un

23 octom- 
neachitate 
a însumat 

număr de aproape 8 000 cu o 
valoare de aproximativ 280 000 lei. 
Este o cifră ridicată care dovedește 
neglijarea de către anumiti cetățeni 
a acestei îndatoriri, fapt ce grevea
ză însăși asupra bunei alimentări 
cu energie electrică a locuințelor

noastre. Dinii e colo șase centre de 
distribuire a energiei electrice din 
Valea Jiului, doar orașul Vulcan are 
o situație mai bună la încasarea 
taxelor, deși există și aici destui răi 
platnici. Astfel, în dala de 23 octom
brie a. c., dintre cei 6 261 de abo
nați ai C.D.E.E. Vulcan, existau 1 266 
facturi neachitate, a căror valoare 
se cifrează la 46 448 lei.

O situație îngrijorătoare domnește 
de multă vreme Li Secția de distri
buire a energiei electrice din Petro
șani, la C.D.E.E. din Lonea — Petrila 
și, mai ales, la C.D.E.E. din Lupeni. 
Aici, dc pildă, C.D.E.E. are 8 040 a- 
bonati. La aceeași dată, 24 octom
brie a. c„ nu erau achitate 3108 
facturi, in valoare de 102 076 lei. Din 
rindul acelora care nu înțeleg să-și 
achite la timp taxele pentru curen
tul electric consumat fac parte unele 
persoane cu munci de răspundere, 
cu salarii bune, dar cu... lipsuri. Sa
lariatele de la C.D.E.E. Lupeni au e- 
vitat să ne dea cîteva numo con-

c.,

crete. Le vom afla totuși șl le vom 
face cuvenita popularizare. Merită..,

In Petroșani, numărul abonatilor 
fiind mai mare, și numărul răi plat
nicilor este mai mare șl, deci, suma 
care înlîrzle să intre în bugetul ge
neral al statului, este mal mare. Hîn- 
dorean Emil (216,26 lei), Drageniu 
Dumitru (212,10 lei), Samota I0411 
(176,40 lei), Moldovan Ioan (90 lei), 
tofi din Petroșani, sînt doar cîtiva 
dintre cei caro nu găsesc timp, sau 
nu vor să găsească, pentru a mer
ge la ghișeul S.D.E.E. să-șl achite 
consumul curentului electric pe o pe
rioadă între 1—8 luni.

Pe lingă reaua voință a unor oa
meni, pe lingă neglijenta lor, o cau
ză a întîrzierii achitării taxelor pen
tru curentul electric o constituie, du
pă cum ne mărturisea tov. ing. Sa

La unitatea nr. 5 _____ „_____
garit", responsabilul Doboș Iacob a- 
rată că se găsesc paltoane, parde- 
sie, costume într-un număr suficient 
pentru a acoperi cererile cumpără
torilor, dar va trebui îmbogățită can
titatea de blănuri, haine (țin piele, 
sacouri cașirate, articole solicitate în 
aceste zile. In unitatea nr. 2 Mer
cerie — Galanterie, se găsește cea 
mai mare parte a mărfurilor cerute. 
Schreter Martin, responsabilul uni
tății, vorbește despre cererile nu
meroase pentru cămăși obișnuite, că
măși care lipsesc de mal mult timp 
șl nici în depozitul I.G.R.T.I. nu se 
găsesc. De ce ? Cunoscînd această 
situație, conducerea I.C.R.T.I, trebuia 
să fi luat legătura cu fabricile care 
livrează acest produs, să fi insistat 
pentru a asigura o bună aprovizio
nare a magazinelor. Unitatea nr. 11 
Confectii-femei a îndeplinit planul 
de vînzări; este foarte bine aprovi
zionată cu blănuri, haine din piele 
șl paltoane, cumpărătoarele găsesc 
obiecte vestimentare variate șl mo
deme. Aceeași situație este la uni
tatea nr. 7 încălțăminte „Select".

Acum încep să fie mal mult solici
tate unitățile caro desfac articole 
sportive. La unitatea nr. 80 Sport din 
Petroșani, responsabilul Banciu Mir
cea indică articole cerute zilnic f 
treninguri pentru vîrste școlare, tri
couri negre, pantaloni pentru copil 
șl adolescenți. Marfa este sortată In 
depozit însă I.G.R.T.I. nu o trans
portă la magazine. In curînd se vor 
găsi schiuri, din import șl românești, 
săniuțe, patine (numai să fie pati
noar I).

Confecții „Ele- Cunoscînd lipsurile unor articole 
pentru sezonul rece, ne-am adresat, 
pentru explicații, directorului comer
cial al I.C.R.T.I., Florescu Gheorghe. 
„Intîmpinăm greutăți de netrecut, 
ne-a spus, cu mașinile de transport, 
întieprinderea are un parc de 8 ma
șini : una este în reparație la Bu
curești, 0 alta este în reparație in 
localitate, în urma unui accident. 
Numai trei-patru mașini transportă 
zilnic. I.R.T.A. nu dă mașini pentru 
transport pentru că sînt la recol
tat, au șoferi puțini etc. Din acest 
motiv nu putem transporta marfa, 
depozitele sînt pline și, în scurt 
timp, nu mal avem unde să o de
pozităm". Domșa Eleonora, planifica
toare — transport, afirmă că din a- 
celașl motiv nu pot fi onorate co
menzile : la 11 octombrie a. c. tre
buiau să fie livrate mărfuri pentru 
Câlan însă nici la 23 octombrie a. c. 
acestea nu au plecat 1

Aprovizionarea este bună,- dacă 
mărfurile ar putea fi transportate 
magazinele ar fi în măsură să înde
plinească cererile și exigentele popu
lației.

I.G.R.T.I. la rindul ei, nu exploa
tează rational mașinile pe care le 
are șl din acest principal motiv de
rivă greutățile de acum. Conduce
rea I.G.R.T.I-de ce nu stabilește, îm
preună cu I.R.T.A., o detașare pentru 
cîteva zile a unul număr de mașini 
dare s& descongestioneze depozitele 
șl să se normalizeze situația ? Cum
părătorii nu cunosc aceste lucruri, 
el caută cu Insistentă obiectele tre
buincioase al căror loo nu este în 
depozite, ci în unitățile comerciale.

Dumitru GHEONEA
T. SPATARU

(Continuare In pag. a 3-a)
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ANCHETA NOASTRĂ :
Iarna bate la ușă. Cu ce zestre 

de materiale o întîmpină depozi
tele minelor din bazin ?
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Iarna bate la ușă.
Sintem in pragul anotimpului rece. Ne așteaptă o iarnă care 

poate fi aspra, lunga, însoțita de un întreg cortegiu de greutăți. 
In această perioadă, colectivele unităților economice încheie bi
lanțul pe anul in curs și trec Io realizarea planului pe 1969. Răs
punderi sporite, exigențe, confruntări hotăritoare cu sarcinile no», 
mereu mai mori, moi complexe.

Experiența anilor trecuți a confirmat pe deplin că încheierea cu 
succes o planului anual și înfăptuirea din prima zi de lucru a anu
lui următor o indicatorilor planificați depind Intr-o mare măsură de 
răspunderea cu care se asigura condiții normale de lucru in perioa
da de iarnă. La exploatările noastre miniere, un loc important în 
crearea condițiilor pentru desfășurarea normală a producției in o- 
notimpul rece îl ocupă aprovizionarea cu materiale.

In întimpinoreo acestei cerințe, comitetul de direcție al Com
binatului Carbonifer Valea Jiului a stabilit din timp, in funcție de 
consumurile specifice, de volumul lucrărilor de abataj, pregătiri și 
investiții, stocuri normate de materiale de masă cu care să fie apro
vizionate exploatările miniere in vederea iernii. S-a stabilit astfel ca 
Io fiecore mină să existe un stoc de cherestea echivalent cu con
sumul pe 30 zile, de lemn de mină — pentru 80 zile, ciment pentru 
45 zile, balast și nisip pentru 90 zile, piatră spartă și bolțari pen
tru 60 de zile. Numai la lemn de mină, de exemplu, stocurile nor
mate prevăzute la exploatările miniere însumează pe întreaga Vale 
o Jiului impresionanta cantitate de 64 000 mc I

Analizînd recent stadiul pregătirii producției și investițiilor pe 
anul 1969, biroul Comitetului municipal de partid a subliniat ne
cesitatea luării tuturor măsurilor pentru crearea din timp a stocuri
lor de materiale normate pentru perioada de iarnă.

In același timp, la exploatările miniere se impune o grijă deo
sebită pentru organizarea depozitelor astfel ca atit preluarea can
tităților nou sosite de material lemnos, cherestea, balast, ciment, 
piatră concasatâ, nisip etc. cit și încărcarea și expedierea lor în 
subteran să se facă intr-un timp scurt, cu un consum minim de ma
noperă și cheltuieli. La toate exploatările miniere sint necesare e- 
forturi susținute, inițiativa și pricepere in mecanizarea lucrărilor de 
manipulare a materialelor în depozite.

In legătură cu crearea stocurilor normate pentru perioada de 
iarnă și organizarea depozitelor exploatărilor miniere în vederea 
desfășurării normale a procesului de producție — condiție de bază 
pentru încheierea cu un bilanț rodnic a anului 1968 și obținerea 
unui start bun in 1969 — redacția noastră o întreprins o anchetă la 
cîteva din minele Văii Jiului. Prezentăm în pagina de față conclu
ziile acestor investigații.

Teren larg pentru 
mecanizarea operațiilor grele
Friptă o legătură organică intre 

gradul de mecanizare a operațiilor 
de incărcare-descărcare în depozite 
si modul in care acestea răspund ce
rințelor de deservire a sectoarelor 
miniere subterane. Acolo unde ma
nipularea materialelor de mină este 
mecanizată, unde macaralele si ce
lelalte instalații înlocuiesc brațele 
de muncă, a căror lipsă se face și 
aici simlită, depozitul de materiale 
reprezintă o verigă dinamică în a- 
pjovizionarea locurilor de muncă.

In momentul vizitei noastre, în 
depozitul Iscroni al minei Aninoasa 
nici un vagon nu era la descărcat. 
Folosită cu pricepere de personal 
bine instruit, macaraua domină în- 
trequl depozit Intr-un timp foarte 
scurt, cu ajutorul unor cabluri că
rora ii s-a alăturat o inovație a lă
cătușului Szoke Gavrilă, vagoanele 
sint descărcate si lemnul depozitat 
pe dimensiuni acolo unde este nece- 
sar cu ajutorul unei puternice ma
carale. încărcarea lemnului în ca
mioane se face de asemenea meca
nizat

— Din decembrie anul trecut, de 
cind a fost pusă în funcțiune aceas
tă macara — spunea tov. Szoke Ga
vrilă — nu s-a plătit nici un leu 
locație pentru vaqoanele sosite ru 
material lemnos.

Acest exemplu vine să demons
treze prin graiul faptelor locul pe 
care mecanizarea trebuie să-1 ocupe 
în depozitele de materiale ale ex
ploatărilor miniere. Aceasta cu a- 
tît mai mult cu cit la unele exploa
tări. mecanizarea operațiilor orele 
d-n dopo7îte e neglijată.

In depozitul minei Petrila se lu
crează de mai multă vreme la mon
tarea unei macarale pentru descăr
carea materialului lemnos diD va
goane Mormăi ar fi fost să se ia 
toate măsurile ca această macara 
să fie folosită ta crearea stocurilor 
pentru perioada de iarnă. Dar, după 
spusele tov. ing. șef adjunct Stoica, 
ier menu) de predare a acestei ma
carale ar fi in luna decembrie. La

Dar în curînd va trebui balastul!
'Aprovizionarea exploatărilor mi

niere cu cantități suficiente de ba
last constituie una din condițiile ne
cesare realizării planului de investi
ții subterane, în vederea asigurării 
creșterii producției de cărbune în 
perioada care urmează. Pe ansam
blul C.C.VJ. s-a prevăzut crearea 
unui stoc de balast pe o perioadă 
de 90 zile, ceea ce reprezintă o can
titate de 8 925 mc.

Insumînd cantitățile de balast a- 
cumulate la exploatări, stocul exis
tent tinde să se apropie de cel nor
mat. Astfel, pînă in prezent au in
trat în depozitele exploatărilor mi
niere o cantitate de peste 8 500 mc 
balast Restul de 400 mc balast poa
le intra în perioada următoare și 
astfel problema ar putea fi conside- 
lată rezolvată.

Dar luate la amănunt, lucrurile nu 
se prezintă corespunzător cerințelor 
Unelp exploatări miniere sînt apro
vizionate cu cantități mult mai mart 
de balast decît prevăd stocurile nor- 

T.C.M.M. se spune că termenul ar 
fi undeva, în 1969. Se evită să se 
vorbească despre termene, in timp 
ce lipsa unor asemenea utilaje im
pune folosirea unor efective sporite 
și nu de puține ori trebuie plătite 
locații importante drept penalizare 
pentru întinderile ' în descărcarea 
vagoanelor.

S-au cheltuit bani multi pentru 
dotarea depozitelor exploatărilor 
cu lopeți mecanice necesare mani
pulării nisipului și balastului. Dar 
de cele mai multe ori, acestea nu 
sînt folosite: la mina Petrila din 
lipsa unui întrerupător cu coman
da de la distanță ,• la Aninoasa din 
cauza deselor defecțiuni. La Vulcan, 
Lonea, Uricani șl în alte depozite, 
mecanizarea operațiilor în depozite
le de materiale continuă să rămînfl 
de domeniul discuțiilor. O bandă 
Lip cocostîrc folosită pînă nu de 
mult în depozitul Petrila pentru ma
nipularea nisipului, balastului șl a 
boltarilor a dispărut prin casare 
datorită unor defecțiuni Ia sistemul 
de acționare. N-ar fi fost Indicată, 
deși mai dificilă, repararea acestei 
benzi ?

Depozitele de materiale folosesc 
un volum important de brațe de 
muncă. Operativitatea în descărca
rea vagoanelor e hotăritoare pentru 
evitarea locațiilor care alimă greu 
in lestul cheltuielilor neproductive. 
Tar factorul holărîtor pentru rezol
varea acestor probleme este meca
nizarea. Elemente de început există, 
se poate deja vorbi despre o expe
riență în acest domeniu. De ce nu 
se iau măsuri de urgentare a Intro
ducerii mecanizării complete, de ce 
se tărăgănează intrarea în funcțiune 
a instalațiilor prevăzute? In orice 
caz, un studiu aprofundat al posi
bilităților de mecanizare a depozite
lor minelor, cu concluzii privind ti
pul utilajelor, amplasarea, metode
le de lucru ele. întreDrins la nivelul 
C.C.V.J. ar da răspuns multor pro
bleme legate de îmbunătățirea acti
vității economice a exploatărilor 
noastre carbonifere.

mate, in timp ce altele sint departe 
de prevederi. La Lonea, Vulcan, can
titățile de balast intrate în depozite 
sînt aproape duble fată de cele nor
mate, în timp ce la mina Petrila au 
intrat 330 mc balast față de 510 mc 
stoc normat, iar la mina Uricani au 
intrat numai 389 mc balast fată de 
1230 mc cit prevede necesarul.

Aprovizionarea cu acest sortiment 
e deficitară și la E.D.M.N. S-ar pu
tea argumenta că acumularea de 
cantităti de balast mult mai mari 
decit necesarul la unele exploatări 
este dictată de împrejurarea că din 
acestea va trebui aprovizionată șl 
mina Livezeni, aflată în curs de des
chidere, care nu are depozit propriu. 
Este un lucru real, dar care nu poate 
justifica faptul că mina Uricani, spre 
exemplu, nu este aprovizionată co
respunzător.

La această mină, care are condi
ții de depozitare mal trebuie pînă la 
acoperirea stocului normat peste

CU CE ZESTRE
DE MATERIALE 
O IWTÎMPINA
DEPOZITELE MISE

LOR DIN RAZIA ?
Micile lucruri mari

Reactualizarea problemei îndeplini
rii Integrale a planului de ansamblu 
cl incintei Lonea II (de predarea la 
timp nu mai poate fi vorba, căci se 
spune că obiectivelor le-a cam tre
cut de multișor sorocul...) a impus-o, 
în primul rînd. existența nevralgi
cului supranormativ de 3 870 mc de 
betonite. De la Petrila — unde sînt 
descărcate betonitele prin parapet — 
ar putea fi aduse „fain frumos" pe 
platforme rulate pe c.f.i.. dacă tria
jul ar fi gata. Și cum nu e (T.C.M.M.- 
ul are cuvîntul...) transportul se face 
cu autobasculante. Dar transborda- 
rea are un ritm prea lent. Numărul 
extrem de redus al autobasculante
lor, repartizarea insuficientă a aces
tora de către C.C.VJ. ar fi cauza 
acestei încetineli, după mărturisirea 
Inginerului Petru Bălănescu, șeful 
serviciului planificare. Pînă una alta, 
parapetu-i blocat, materialele nu au 
loc, se întîrzie descărcarea — loca
țiile pentru staționările prelungite, 
Inutile, ale vagoanelor au devenit 
frecvente. Pe spezele cui se îngă
duie toate acestea ? Cum ar fi dacă 
cei aproape 500 000 Iei aruncați în 
vini de la începutul anului drept 
penalizări pentru nedcscărcarea Ia 
timp a vagoanelor C.F.R., s-ar scoa
le din buzunarele adevărațtlor vl- 
novați ?

In incinta minei Lonea II, depozi
tul de lemn și materiale pentru be- 
tonare este numai parțial amenajat. 
Betonitele sînt depozitate, provizo
riu, In vreo două-trei locuri. Chiar 
dacă s-ar putea aduce Întregul vo
lum aflat actualmente în parapet, ne 
întrebăm unde s-ar stivui ?

Sistarea lucrărilor de amenajare 
este legată — după afirmația con
ducerii T.G.M.M. — de soluția defi
nitivă pentru protejarea versantului 
care mărginește prezumtiva platfor
mă a depozitării boltarilor. Am aflat 
de aici că unele obiective ar avea 
termene de predare în ultimele două 
luni ale anului. Sintem nedumeriți

Pe cînd 
îmbunătățirea 
relațiilor 
dintre C.C.V.J. 
și C.F.R.?

După cum bine se știe, drumul 
lemnului de la furnizor la unitățile 
miniere din bazin trece prin „mina" 

C.F.R.-ului. Acest fapt presupune o 
deplină înțelegere între G.G.V.J. șl

700 mc balast, deci o cantitate des
tul de mare.

Din discuțiile purtate cu condu
cerea minei Uricani. reiese că In 
prezent, în subteranul acestei ex
ploatări nu se consumă balast. Acum 
se lucrează intens la săparea unor 
Importante lucrări de Investiții sub
terane care urmează să fie beto
nate ÎDcepînd din luna decembrie, 
fn nici un caz Insă completarea sto
cului de balast nu poate fi amînată 
pînă în decr-mbrie. Va veni înghe
țul, balastul ud se va transforma 
in... .beton" și un lucru rare acum 
poate fi făcut cu minimum de efort 
va ridica probleme mari în perioada 
rece.

Este foarte important ca vagoa
nele cu balast care vor sosi în pe
rioada ujmătoare să fie dirijate în 
primul rînd spre acele exploatări 
unde stocurile normate nu au fost 
încă completate. Și acestea sint 
Uricani, Petrila, Dîlja. 

de faptul că tehnicianul Veiler Vic
tor de la serviciul de investiții al 
C.QV.J. a ținut să sublinieze că ter
menul cel mal avansat, referitor la 
execuția obiectivelor din ansamblul 
incintei Lonea II, a fost 15 iulie I 
Cine să aibă dreptate l Măcar atît — 
credem — ar trebui să se știe...

In jurul datei de 16 octombrie a 
sosit, in fine, și documentația cu pri
cina la T.C.M.M. Ce se așteaptă a- 
cum ?

Am întreba încă un lucru: Ce a 
împiedicat constructorul să termine 
lucrarea de la silozul pentru ciment 
spre a se putea face, în sfîrșit, re
ceptionarea șl intrarea în funcțiune ? 
Introducerea cimentului in bazinul 
de sub elevator ar fi neavenită. Ba
zinul e plin cu apă. Izolație nu e- 
xlstă. Plăcile de eternii ale acope
rișului au fisuri, crăpături. Si prin 
ele plouă. Și mai plouă și prin des
chiderea de la frontul construcției 
care este situat spre interior față de 
linia verticală a zidului. Este oare 
posibil așa ceva ?

In momentul de fală sacii de ci
ment sînt cărați în spinare de la li
nia ce vine dinspre depozitul de u- 
lllaje, peste ecarlamente, printre va
goane. Muncitorii tșl scot sufletul, 
nu alta! Și cînd ne gîndim că dacă 
s-ar face aici acel mic lucru mare, 
zis mecanizare, un singur om ar 
transporta cimentul, fără alîta risipă 
de timp util, de eforturi fizice. Con
ducerea minei ar trebui să urgenteze 
efectuarea acestor lucrări. N-ar fi 
rău să se manifeste, de asemenea, 
un interes mai susținut șl pentru a- 
provizionarea cu material lemnos 
pentru lamă. Se știe doar că sub- 
normativul atinge nivelul de 2 068 
mc. Atît conducerea minei cit șl ser
viciile de planificare și aproviziona
re ar fi bine să ia măsuri din timp. 
De ce să nu se evite, cînd se poa
te, Impasul cu consecințe nedorite?

stația G,F,R. Petroșani. Am spus în
țelegere, întelegînd prin aceasta, co
laborare în dirijarea oportună a va
goanelor cu lemn, acolo unde nece
sitățile de primă urgentă o cer. Dar, 
din păcate, lucrurile nu se petrec 
așa. Iată ce ne-a spus In acest sens, 
tov. Bruno Auslender, șeful serviciu
lui aprovizionare al C.C.V.J.: ,ln 
cadrul pregătirilor pentru iarnă, la 
E.M. Dîlja, față de1 4044 mc de lemn, 
cifră care reprezintă stăcul normat 
necesar pe 80 de zile, n-am reușit 
să depozităm decît 2470 mc (la 23 
octombrie 1968). O cauză importantă 
a acestui fapt o constituie greută
țile pe care le întîmpinăm cu C.F.R. 
Astfel, deși noi am cerut acest lu
cru în repetate rînduri, C.F.R.-ul re
fuză să dirijeze din triaj vagoanele 
la linia de garam a minei Dîlja. 
Ca urmare, vagoanele cu lemn sînt 
îndreptate către Petrila, unde sto
cul existent de lemn depășește cu 
aproape 50 la sută stocul normat. 
Asemenea greutăți întîmpinăm și în 
cazul clnd necesitățile impun redi- 
rijarea unor vagoane din stafia Pe
troșani, la alte unități decit pentru 
cele nominalizate de furnizori. Din 
această cauză, la E.M. Uricani a- 
vem o cantitate destul de mare 
(N.R. — peste 200 mc) de lemn cu 
lungimea sub 4 metri, care aici nu 
poale fi utilizat".

Desigur aceste defici^hte creează 
greutăți în aprovizionarea ritmică 
cu materiale a minelor din bazin, 
duc la creșterea cheltuielilor neeco- 
nomicoase, care afectează balanța 
eficientei economice.

Credem că ar fi necesară rezol
varea, In limitele legale bineînțeles, 
a acestor neînțelegeri existente în
tre C.F.R. și C.C.VJ. care nu Tac 
decit să slînjenească aprovizionarea 
exploatărilor miniere și să prejudi
cieze desfășurarea normală a activi
tății de producției

Anchetă realizată de :

Ion BRANEA 
Radu SELEJAN 

Francisc VETRO 
Traian MULLER

Acolo unde munca 
e judicios organizată

In raport de cantită|ile normate, 
la depozitul de materiale al minei 
Petrila se găseau (In ziua de 26 oc
tombrie) cantități mai mari la lemn 
de mină (-J-5000 mc), ciment (-{-80 
tone), balast (4-210 mc), bollarl 
(4-250 mc). Diferente sint doar la 
cherestea șl la piatră spartă.

— Nici la cherestea șl nici la pia
tră spartă nu se ridică probleme, ne 
lămurește tov. Siko Ștefan, șeful bi
roului depozite de la mină. Avem 
bușteni corespunzători, două gatere 
în funcție și oiiclnd putem pregăti 
cherestea de dimensiunile care ne 
sînt necesare. La fel șl la piatra 
spartă. întreprinderea de Industrie 
locală Petroșani ne livrează oricită 
piatră spartă avem nevoie.

Am aflat și despre unele greutăți 
care se întfmpină la Petrila. Sint 
legate de instalarea macaralei, de

0 EXPERIENȚA VALOROASA
La multe dintre unitățile 

aparținînd C.C.V.J., penali
zările pentru vagoane intra
te in locație cîntăresc greu 
în balanța cheltuielilor ne
productive. De exemplu, mi
na Dîlja : a plătit C.F.R.-u
lui, de-a lungul a 9 luni, 
370 744 lei drept penalizări 
deoarece au sosit la un mo
ment dat cite 7-8 vagoane 
de lemn, sau balast, iar cei 
cîțiva oameni prezenți la lu
cru nu au fost în măsură să 
le descarce. în aceeași peri
oadă, E.M. Lonea a plătit 
301 000 lei penalizări.

In cadrul anchetei noastre 
am întîlnit însă o rezolvare 
pozitiva din mai multe punc
te de vedere. Este vorba de 
mina Petrila. Aici, începind 
din luna aprilie, atunci cind 
sosesc vagoane mai multe

Lanțul deficiențelor 
de la mina Paroșeni 

trebuie grabnic destrămat
Răsfoind scriptele serviciului de 

aprovizionare al C.C.VJ., care vor
besc despre pregătirile de iarnă, ci
frele scrise în dreptul minei Paro- 
șeni privind stocurile la materialele 
de masă, produc nedumerire. Iată 
cîteva exemple: la lemn de mină 
fa|ă de stocul normat de 2 791 mc, 
necesar pentru 80 zile, in depozitul 
minei se află doar 770 mc (la 17 
octombrie 1968); la balast, doar 82 
mc fală de 1 783 mc .• cimentul este 
mai puțin cu 400 lone, iar nisipul 
cu 375 mc. Cuțn situația reflectată 
de aceste cifre este îngrijorătoare 
ne-am adresat tov. Bruno Auslender, 
șeful serviciului aprovizionare «îl 
C.C.VJ., caro ne-a relatai următoa
rele : .Asigurarea minei Paroșeni cu 
materiale care au un consum mai ri
dicat, la nivelul stocurilor normate, 
penlru o mai lungă perioadă de 
timp, este imposibilă la ora actuală 
din cauza lipsei spațiului de depozi
tare. predarea depozitului central al 
minei fiind mult întîrziată (N.R. — 
depozitul se află în execuția 
T.C.M.M. Valea Jiului). Aceasta ne 
obligă să creăm stocuri mai mari 
la alte mine din bazin — Lupani. 
Petrila, Vulcan — de unde, după ne
cesități, se aprovizionează mina Pa
roșeni'.

Pontru a intra în posesia unor 
date mai corte, ne-am deplasat la 
E.D.M.N. Paroșeni unde am aflat 
amănunte de la tov. Grigore Pă- 
truică, inginerul șef al minei. ..In 
depozitul minei avem stoc de lemn 
do esență tare pentru o. perioadă 
de circa 6 luni. Sintem însă defici
tari la lemnul de brad, unde față do 
cca. 2 000 mc capacitatea depozitu
lui dispunem do-o cantitate mult 
mai mică. Deși am purtat cores
pondentă cu C. C. V. J. pe a- 
ceastă temă, insistînd ca, față 
de consumul nostru zilnic, care este 
de circa 15 mc, să primim o cantlta- 

20 tone, din depozitul miuei, de că
tre lotul T.C.M.M. Constructorii au 
solicitat minei să elibereze terenul 
pentru a fi nivelat ceea ce a impus 
un volum mare de muncă. Dar, lu
crările respective nu au început 
nici azi...

Și totuși, la mina Petrila lntîlneșli 
azi un depozit bine pus la punct 
cum nu a fost de multi ani. Explica
ția ? întronarea unei discipline fer
me, organizarea precisă a activită
ții, reducerea la minimum a fluctua
ției muncitorilor, folosirea judicioa
să a utilajelor din înzestrare și a- 
pllcarea unui sistem Interesant; fo
losirea unor efective din afara ex
ploatării — atunci cînd o impun ne
cesitățile — penlru descărcarea ma
terialelor. Dar, acest ultim aspect 
face obiectul însemnării: -O expe
riență valoroasă".

Încărcate cu materiale, la 
poarta minei apare un afiș 
care invită oameni din afa
ra unității să se prezinte la 
lucru. Cu timpul s-a înche
gat chiar o brigadă care 
vine la descărcat fie că e zi, 
noapte sau sărbătoare. In 
urma unei aprobări primite 
de la conducerea combina
tului, acești muncitori sînt 
plătiți săptămînal din fondul 
nescriptic al exploatării. Și 
acum, eficiența apucării a- 
cestui sistem. In primele trei 
luni ale anului, mina Petrila 
a suportat penalizări în fie
care lună ; s-au ridicat la 
356 000 lei la finele trimes
trului. (In 1967 au fost de a- 
proximativ 900 000 lei). Apoi 
însă, în aprilie, mai, iunie, 
iulie și septembrie nu s-a plă
tit nici un leu penalizare, iar

te mai mare (20—25 mc) pentru 
crearea stocului necesar perioadei 
de iarnă, măsurile întîrzie.

In ce privește materialele pentru 
lucrări de betonare care ne sînt 
necesare la mina Livezeni, le adu
cem zilnic de la alte mine.

Pe de altă parte, intimpinăm greu
tăți și în ce privește descărcarea 
vagoanelor, care nu de puține ori 
intră pentru descărcare sîmbăta spre 
sfîrșitul zilei, fapt, ce conduce la 
greutăți in găsirea miinii de lucru 
pentru descărcare, la creșterea loca
țiilor plătite către C.F.R.".

Pe lingă aceste greutăți semnalate 
nouă cu destulă amărăciune, de că
tre inginerul șef al minei, am aflat 
și altele. Astfel, pe nouă luni au 
fost plătite localii penlru staționarea 
vagoanelor în valoare de 470 510 lei, 
din care 260 180 lei numai în luna 
septembrie. Curios este faptul că 
vina nu aparține în întregime mi
nei, o mare parte a ei revenindu-i 
C.C.V.J.-ului, care încă n-a luat 
nici o măsură eficace. Cîteva exem
ple sînt convingătoare în acest sens. 
Vagonul nn 0015351250343, cu che
restea sosit la rampa do descărcare 
a E.D.M.N. în ziua d? 20 septembrie 
ora 14, a fost descărcat abia în 
zaua de 21 septembrie pînă la ora 1, 
deci în mod normal vagonul stațio- 
nînd peste timpul admis șapte ore. 
Dar. deși în dosarul serviciului de 
aprovizionare al minei se află două 
note semnate de mecanicul do loco
motivă și do reprezentantul C.F.R.-ului 
caro confirmă cele spuse mai sus, 
minei | sp imDUlă penlru acel vagon 
suma do 11 240 lei, care corespun
de-unui număr de 311 ore locație. 
Același luciu s-a mai întlmplat in 
luna septembrie cu încă 78 vagoane.

Aceste mari anomalii se datorase 
modulul defectuos în care se face 
manevra vagoanelor de către C.F.R. 
cu ajutorul locomotivelor prepara-

Beneficiarul 
nu poartă 

chiar 
nici o vină ?

Elorlurl apreciabile o făcut și co
lectivul depozitului de materialo de 
la mina Dll/a pentru a asigura ne
cesarul de materiale în vederea în
cheierii anului șl luarea unui start 
corespunzător în 1969. La cherestea, 
ciment, balast, nisip, piatră spartă 
$1 boitori există în prezent depășiri 
apreciabile față de cantitățile nor
male. Doar la un Singur‘sortiment 
— Ia lemn de mină, diferența 
este de aproximativ 1800 mc

— Peste cilova zile, mai precis 
în jurul datei de 5 noiembrie, ne 
vom încadra în cantitatea normată 
$1 la lemn de mină, ne informează 
tov. ZgarbuM Arlstlcd, șeful birou
lui depozite al minei Dîlja. In l'ina 
august, rampa noastră a fost în
chisă pentru amenajări și atunci nu 
a Intrat de loc lemn de mină. Acum, 
spre Dîlja se dirijează zilnic, de că
tre serviciul aprovizionare al 
C.C.V.J., cite 200—300 mr lemn de 
mină.

— Corespunde acum rampa cerin
țelor, în urma amenajărilor efectua
te?

— Nici pe departe. Șj nu numai 
pentru că spațiul de descărcare este 
insuficient (N.R. — de asta se formea
ză mereu acești .munți" de ma
teriala de masă) dar nu corespunde 
nici normelor. In loc de 4—5 grade, 
rampa are o înclinare de 30 de gra
de. Cred că atît proiectantul cit șl 
constructorul nu s-au orientat just 
în acest caz.

Dar reprezentantul beneficiarului 
(serviciul de investiții al C.C.VJ.) 
să nu poarte oare nici o vină pen
tru că a acceptat, și a finanțat, o 
lucrare care se dovedește acum ne
corespunzătoare ?

jină acum r ~u economisit 
200 de ore afectate descăr
cării. Doar în august s-au 
plătit penalizări și atunci 
pentru că oamenii care 
constituiau brigada cu oa
meni veniți din afară pleca
seră în concediu ; la aceas
ta s-a adăugat neritmiciîa- 
tea cu care C.F.R.-u! a tri
mis minei vagoanele cu ma
teriale.

Și iată câ dacă înainte 
mina pierdea prin plata pe
nalizărilor, în fiecare lună, 
în jurul a 100 000 lei, pen
tru retribuirea muncitorilor 
veniți din afară se cheltuie 
în jurul a 5000-6000 lei.

In această situație se pu
ne în mod firesc întrebarea : 
de ce nu se extinde această 
experiență valoroasă la toa
te unitățile C.C.VJ. 2 

fiei Coroești, între stafia Vulcan 
(stafia de destinație și pentru 
E.D.M.N.) și rampa de descărcare a 
minei. Pe lingă acestea, la mina Pa
roșeni mai sînt și alte deficiente care 
îngreunează aprovizionarea 
relor cu materiale.

Astfel, din cauză că lipsește un 
depozit de ciment (N.R. — prevăzut 
a fi construit tot de către T.C.M.M.J, 
cînd acest material sosește la mină 
se imobilizează 50—60 de vagon Me 
în care se descarcă, lipsind brigăzile 
de-o aprovizionare ritmică cu \ •■•no
nele goale. De asemenea nu este 
terminată nici rampa pentru boltari, 
piatră spartă și balast. In același 
timp manevra vagoanelor C.F.R. este 
îngreunată și de faptul că pe ace
eași linie se efectuează atît trans
portul de cărbune cit și col de ma
teriale, linia pentru circulația va
goanelor cu material'1 neffind încă 
terminată.

In acest sens propunerea minei de 
a se introduce la descărcat cite pa
tru vagoane de repriză —- creîndu-se 
prin aceasta posibilitatea descărcării 
lor la timp — trohuie în con
siderare.

După cum se vede deficientele 
sînt multe la mina Paroșeni in 
domeniul aprovizionării. Parte dintre 
oje se datoresr nepredărji unor lu
crări de către T.C.M.M. la termene
le stabilite. O mare majoritate ^nt 
cauzate însă de slaba organizare a 
aprovizionării $1 transportului, de 
care vinovați se fac nu atît condu
cerea minei, cît mai ales C.C.VJ. 
care n-a reușit să normalizeze situa
țiile existente.

Vremea este încă favorabilă. Ca 
atare se impune ca în cel mai scurt 
timp să fie luate măsuri energice pe 
linia aprovizionării astfel ca mina 
Paroșeni să poată intîmpina sezonul 
rece pregătită corespunzător la fel 
ca celelalte mine din bazin.
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Neglijență sau rea voință la achitarea 
taxelor pentru curentul electric ?...

CRON’CA Noutăți din țară S Televiziune

pnn J)

muci Andrei, solul S.D.E.E. Petroșani, 
plasarea de loc potrivita a unoT ghi- 

X«.a este col din Lupeni. situai 
pc o xtradfl .ascunsă’, pe care ircc 
numai «ci tare o locuiesc. In Lu
peni âxiriă posibilitatea scoaterii mai 
la. lumină a gbișcului C.D.E.E dar 
pentru aceasta este necesara roai 
multa înțelegere $1 operativitate din 
partea organelor locale competente.

Cele roai mari greutăți în privința 
nr.i. Uitării laxelor pentru consumul 
<’r < itrenl electric se Inlîmpină din 
partea acelora care nu an instalate 
contoare si plătesc pansai. Ar trebui 
reglementată problema instalării de 
contoare in fiecare locuință. Aceas
ta. bineînțeles, cu sprijinul organelor 
vnnniripaJe competente. Atunci, fic- 
mre locatar, avlnd contor, poate con

suma otita curent cil ii trebuie și, 
bineînțeles, îl va plăti după Indica
țiile contorului (evident cu condiția 
de a nu deregla contoarele, cum 
se mai înllmplh la unii locatari).

Pe asemenea. S.D.E.E. Petroșani si 
celelalte C.D.E.E au trecut la înnoi
rea contractelor vechi, la întocmi
rea de contracte pentru fiecare abo
nat. urmînd ca. la întocmirea contrac
tului. fiecare abonat să plătească o 
garanție (cei care au plătit odată 
nu trebuie să plătească a doua oară). 
Dar nici în această acțiune locui
torii care nu-1 ajută pe salariațll 
S.D.E.E.. nu se ajută în primul rlnd 
pe ei. Nu-1 mai puțin adevărat că 
există si cazuri și nu puține, clnd 
unii cetățeni au plătit garanția cu 
fl—10 ani tn urmă. dar. ncmalpăstrlnd 
cbttanlele. sini obligat! să plătească 
încă o dată garanția respectivă. Tn

această direcție, '■alariafii S.D.E.E. 
trebuie să lucreze cu mai multă a- 
tentie, cu mai mult simt do răspun
dere, să caute în documentele vechi 
numele acelora care pretind că au 
plătit mai do mult, pentru a nu pro
duce nemulțumiri, pentru a nu-l pu
ne pe oameni pe drumuri, pentru a 
avea o situație clară a abonafilor, 
a contractelor șl garanțiilor, a plă
titorilor $i. răi platnicilor.

Revenind la conștiința acelor oa
meni caro nu-șl plătesc cu lunile 
taxele pentru curentul electric, ne 
permitem să le aducem la cunoștin
ță că au obligația de a achita la timp 
consumul curentului electric, de a 
nu crea greutăți acelora de la care 
așteptăm un lucru strict necesar: cu
rentul electric cu efectele sale deo
sebit de utile: lumina șl căldura.

/

( enaclului literal
„Meșterul Manole‘

și 
șl

sa 
se

;.a.

1

Ședinla dc lucru a cenaclului 
.Meșterul Mnnole', «are a avut lo- 
duminică, 27 octombrie 1968. sub 
conducerea tov. Radu Selejan n fost 
una din cele mai frămfntalc și con
troversate IrUîlniri, ultimul timp.

Nevoia do confesiune n celor pre
zent! s-a manifestat precipitat 
convingător cu multe întreruperi 
COmpletăi i.

Acest cenaclu linăr, în noua 
componentă, a devenit locul unde
nasc și Izvorăsc idol și gîndiiri, lo
cul undo nevoia comunicării unor 
sentimente incărcalq de sensuri, se 
transformă fn judecăți și convin
geri despre roiul ațtoi și al litera
turii fn viata umană.

Nota inedită pînă acum - con
versația deschisă între cei mal Ini
țiali și începători, condusă cu abili
tate de președintele cenaclului — a 
creol atmosfera unei înfruntări di
recte, dar intelectuale, privind 
dalitălile artistice «(clasice șl 
derne) de a realiza o creație 
rară.

Versurile tovarășei Victoria

mo-
mo-
llte-

căluș — care a citit pentru prima 
dată In cenaclu șl ale Iul Lucian 
Strochi, cunoscut între creatorii li
terari ai cenaclului — au «ttrnîl o 
discuție aprinsă în care cuvintele 
se fncnicișau ca firele înlr-o țesă
tură de covor. Au luai parte la dis
cuții Iov. Pascu C-tin, Ifogman Cor
ne), Radu Selejan, Paul Somăcescu, 
Lucian Strochi. Victoria Lăcătuș, 
Traian MOller, Mirion Ion

Prezenta și lectura, pentru lntîla 
dală, a creațiilor tovarășei Victo
ria I ăcăluș la ședința cenaclului n-a 
sculil-o do aprecieri controversate1 
și do protestul unor membri din ce
naclu care i-au reproșat nu forma 
clasică a poeziilor ci Intimismul prea 
vag șl decepția care le străbate.

Nici versurile lui Lucian Strochi 
n-au scăpat de unele rezerve expri
mate deschis la această fntilnire. 
Dimpotrivă, proza aceluiași autor: 
.Siamezii' — unde înțelegerea filo
zofică a existentei eului — multi
plicat în semenii noștri, a avut a- 
depfi mai categorici.

< Instalația de tăiere a metale
lor cu Jet de plasmă, invenție a tl- 
nărului Inginer Alexandru Vaș, cer
cetător principal la secția de sudură 
a bazei din Timișoara a Academiei, 
a fost omologată pentru producția 
de serie în cadrul unei uzine meca
nice din localitate. Complet automa
tizată, Instalația are o viteză sporită 
de lucru, ceea ce face ca costul u- 
nei ore de lăiere să fie de aproape 
40 de ori mal mic față de costurile 
realizate In cazul utilizării mașinilor 
clasice. Cu ajutorul acestei Instala
ții se pol tăia orice metale — ote
luri înalt aliate, oteluri Inoxidabile, 
aluminiu, cupru etc. pînă la grosimi 
de 60 mm.

♦ Constructorii de nave din Brăila 
au livrat recent In Republica Arabă 
Unită două nave autopropulsate care 
lucrează în cuplaj cu șlepuri de 900- 
1 000 tone și un șlep de 1 700 tone 
In U.R.S.S. Prin folosirea unor noi 
spatii de asamblare pe cală șl per
fecționarea metodelor de construc
ție a navelor, termenul lor de execu
ție a fost redus în medie cu 15 zile.

In cadrul acelorași comenzi șantie
rul din Brăila va mai executa 7 nave 
similare prevăzute în planul de li
vrări pe acest an.

MIERCURI .30 OCTOMBRIE

(Agerpres)

11.30

Curs de limba franceză. 
Curs de limba engleză. 
Tv. pentru specialiștii din 
industrie.
închiderea emisiunii de 
dimineață.

In jurul orei 16,00 — Inlîlnl- 
rea de fotbal România — 
Portugalia (înregistrai pe 
peliculă).

17.30 Pentru elevi. Consultații 
la limba română (clasa a 
VÎI-a).

18,00 Trier ronlca « 
„Anotimp șl... i 
In construcții" 
economică).

18.30 Curs de limba 
19.00 Club XX —

pentru tineret.
19.30 Telejurnalul de
19,50 Buletinul
20,00 Studioul de poezie.
20.10 Soliști de muzică popu

lară.
20.30 Reportaje de actualitate. 
21,00 Avanpremieră.
21,25 Telecinemateca.
22,45 Estrada tinereții.
23,00 Telejurnalul de noapte.
23.10 închiderea emisiunii.

economică. 
contratimp 

(ancheta

germană, 
emisiune

seară, 
meteorologic.

Juniorii
Țiului

In lipsa unui meci de divizie, 
mi ni că dimineața am urmărit pe 
dioDul din Petroșani înlilnirea ami
cală de fotbal dintre echipele de ju
niori Jiul și Metalul Hunedoara.

Am urmărit cu interes evoluția 
schimbului de mîine al divizionarilor 
noștri A și am remarcat că există 
destulă materie primă". Ea trebuie 
lns.i prelucrată cu multă grijă, cu 
răbdare și răspundere, pentru ca a- 
poi să fie trimisă pe poarta afirmării.

Le-am urmărit juniorilor Jiului jo
cul in teren, dar și modul cum se 
străduiau să respecte indicațiile date 
de pe margine de către antrenorii 
Lazăr Vasile și Cricovan Dumitru. 
Am văzut la acești juniori multe lu- 
frnri hune; stopuri reușite, pase pre
cise din vol6, șuturi puternice^ dri
blinguri fanteziste. Dar am văzut și 
unele deficiente care atestă lipsa u- 
nor antrenamente mai susținute, a 
unor intilniri cu adversari de a- 
cceași valoare cu ei.

Ceea ce este important de subli
nia! mi se pare laptul că majoritatea 
au in jurul a 15 ani — vîrstă de la 
care începe deja afirmarea. Tinerii 
Bărăiat. Pop. Cătut. Tacea. Budai 
sîni doar cîliva dintre juniorii Jiului 
care promit... Talentul și pasiunea 
for pentru fotbal îmbinate cu o 
muncă perseverentă. conștiincioasă 
pc- teren ii va conduce spre echipa 
de tineret și de acolo spre echipa 
„mare' a Jiului.

Duminică. în meciul cu colegii lor 
dr> la Metaiul Hunedoara, juniorii 
jiuliști au făcut ud joc frumos și au 
învins cu 2—0. Scorul putea fi mai 
mare dar ei și-au imitat colegii din 
A ratînd foarte mult. Ambele goluri 
®” fost înscrise în repriza a Il-a. 
spre sfîrșitul meciului. Autori : Bără- 
l«c. dinlr-o frumoasă întoarcere, și

du- 
sta-

Rezultate din campionatul 
municipal

S-a consumat ultima etapă a tu
rului campionatului municipal de 
fotbal. Intrucît au rămas cîteva me
ciuri restantă, nu putem alcătui încă 
un clasament al acestei prime părți. 
Vom da doar cîteva rezultate 
gislrate în ultimele etape.

In penultima clapă, trei din 
patru partide s-au terminat la 
lilale; G.F.R. Petroșani — Energia 
Paroșeni 3—3; I.C.O. — I.G.L. 3—3 și 
Sliinta II — Preparatorul Lupeni 
1—I. Cea de-a patra întîlnîre, Con
structorul minier — Utilajul, s-a în
cheiat cu scorul de 2—1 în favoa
rea primei formații. ,

Ultima etapă a furnizat o mare 
surpriză. Energia Paroșeni, formație 
care de-a lungul turului a avut o

înre-

cele 
ega-

In dimineața zilei de 27 octom
brie, în sala de sport a Asociației 
sportive Minerul Lupeni, au avut 
loc întîlnirile din returul campiona
tului municipal de volei interlicce 
grupa a Il-a. S-au prezentat echi
pele de fete și băieți ale liceelor 
din Lupeni. Vulcan și Uricani. Dînd 
dovadă de o mai bună pregătire, e- 
chipele liceelor din Vulcan au ocu
pat primul loc atit la fele cît și la 
băieți.

Redăm mai Jos rezultatele și clasa
mentul :

Fete: Uricani — Lupeni 3—1; Vul
can — Uricani 9—0; Vulcan — Lu
peni 3—0.

Băie|i: Uricani — Lupeni 
Vulcan — Lupeni -3—0; Vulcan 
Uricani 3—0. După cum se vede e- 
chipcle din Vulcan n-au pierdut nici 
un set. iar cele din Lupeni n-au cîș- 
tigat nici o partidă. In urma desfă
șurării meciurilor, clasamentul atît 
la băieți cîl și la fete arată astfel:

1. Liceul Vulcan

a pierdut la scor 
Constructorului 

în schimb, loi-
lata

3—0.
a obllnut un meritoriu

comportare bună, 
acasă in 
minier cu 
mafia I.G.L.
rezultat de egalitate, 1—1, cu C.F.R. 
Petroșani. După cîteva meciuri mal 
puțin satisfăcătoare, Preparatorul Lu
peni a întrecut pe I.G.O. Petroșani 
cu un scor concludent: 6—0, în 
timp ce Știința II a dispus copios 
de Utilajul cu un rezultat mai mult 
decît categoric: 11—1,

După disputarea restantelor vom 
fi în măsură să alcătuim un clasa
ment general al primei părfi a cam
pionatului municipal de fotbal, să 
tragem unele concluzii.

Staicu BĂLOI

2. Liceul Uricani
8. Liceul Lupeni

Mihai TUDORAN
Liceul Uîicani
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PROGRAMUL I :

GULP bb CETĂȚENI, Pctro- 
Ati relatat redacției starea ne

corespunzătoare fn care se găsește 
i i rada Cărbunelui, arteră de mare 
circulație care deservește ud impor- 
tini număr de unită ’ economice.

f rindu-se la această problemă, 
C... iliul popular al municipiului Pe 
tr x^ni np comunică «-ă în anul cu- 

-I -trada Cărbunelui va fi repa
ri întreținută prin munca pa
ră a salariatilor de la 

I.R.T.A.. ST.R.A. șî E.M.

T.’I.Ș 
Irioîfa 
T.CM.M , 
Dilja

in anul 
eternizarea 
into* mit 
< • ••< u|ie 
ne- «sare 
dnl de investiții, a sumei de 733.000 
L'i necesară lucrărilor

nizate de dv. și acelea din docu
mentele mașinii a făcut ca cerceta
rea faptelor sesizate să rămînă fără 
rezultat.

In legătură cu acest caz, condu
cerea I.C.O. solicită ca sesizările 
să fie însoțite de date certe care să 
ducă Ia stabilirea vinovăției celor 
ce contravin obligațiilor de servi
ciu și 
cială.

normelor de conviețuire so-

♦

♦
1969 se va execute 
străzii, în care scop 

documentația 
și s-au făcut
nentru obținerea, din fon-

mo-
s-a 

tehnică de 
demersurile

MULTOR
Cimpu lui

GĂINA PETRU, Pelrilo. Răspun- 
zi <1 sesizării dv. cu privire Ja atitu
dinea nejustă a personalului de pe 
a. lo-cisterna 8IHD.1682. conducerea 
I.C.O. Petroșani ne 
auto-cisterna la care 
funcționat în noaptea 
îembrie ax., intr-un 
orașului șl că Ja ora 
ml sesizării pre-tinde
frecut acel caz, auto-cisterna 
tltă se găsea deja retrasă în

Ncconrordanta dintre datele fur-

comun că că 
vă referiți a 
de 28/29 sep- 
alt sector
6, cînd 
că s-ar

al 
a o to

ii pe- 
amin- 
garaj.

MAI 
ZIARE. 
județeană de poștă șl telecomunica
ții Deva ne comunică : „Pentru a se 
asigura o distribuire mai operativă 
s-au luat măsuri ca 
Cimpu lui Neag să fie 
din Uricani cu autobuzul,‘care plea
că la ora 10,15. In urma aceste* mă
suri presa locală se va distribui în 
chiar ziua apariției, iar cea centra
lă a doua zi"

♦
A. lupeni. Sesizarea dv n 

trimisă conducerii Exploatării minie
re Lupeni rare în răspunsul s”u 
confirmă justețea celor ară'ate ro- 
munieîndu-ne că pentru înlăturarea 
anomaliilor a luat următoarele mă
suri :

„S-a confecționat un recipient 
metalic care se umple cu apă Sub 
presiunea de 2—3 atm„ imprimata 
do motorul unei locomotive Diesel, 
apa este pulverizată pe vatra ga’e- 
riei. Umezirea galeriei se face la 
începutul schimbului J șl II, zllilr".

ABONAȚI I.A 
Neag. Direcția

presa p mtru 
expe ilată

5,00 Buletin de . tiri; 5,05—6,00 Pro
gram muzical de dimineață,- 5,30 Bu
letin de știri,- 5,50 Jurnal agrar,- 6,00 
—8,25 Muzică și actualități; 6,00 Bu
letin 
7,00 
tier; 
ment 
lodia 
9,05 La microfon, melodia preferată;
9.30 Matineu literar; 10,00 Ansambluri 
artistice școlare,- 10,10 Curs de lim
ba germană (reluare); 10,30 Din mu
zica popoarelor,- 11,00 Buletin de 
știri; 11,05 Ora specialistului. Șliin|a 
conducerii întreprinderii; 11,25 Arii 
din opere,- 11,45 Sfatul medicului; 
12.00 Muzică ușoară; 12,20 Avanpre
mieră cotidiană; 12,30 întîlnîre cu 
melodia populară și interpretul pre
ferat; 13,00 Radiojurnal. Sport. Bu
letin meteorologic; 13,20 Soliști și 
orchestre de muzică ușoară,- 14,00 
Muzică populară; 14,15 Tot înainte 
(ediție pentru pionierii din clasele a 
IlI-a și a IV-a),- 14,50 Muzică ușoa
ră; 15,00 Buletin 
meteo-rutier; 15,30 
dică; 15,40 Scrisori 
Radiojurnal. Sport, 
logic,- 16.20 Jocuri 
late la fluier de Dumitru Ciobanu;
16.30 Sport; 16,45 Luminile rampei;
17.15 Antena tineretului; 18,00 Bule
tin de știri; 18,02 Tribuna radio,-
18.15 Emisiune de folclor; 18,40 Pa
gini celebre din opere; 19,00 Radio- 
gazeta de seară; 19,30 O melodie pe 
adresa dumneavoastră,- 20,00 Buletin 
de știri; 20,05 Carnet plastic,- 20,20 
Nestemate folclorice; 20.45 Cînlă Do
rina Drăghici; 20,55 Noapte bună, 
copii; 21,00 Muzică ușoară Interpre-

de știri; 6,30 Buletin de știri; 
Radiojurnal. Buletin meteo-ru- 
8.00 Sumarul presei; 8.25 Mo- 
poetic; 8,30 La microfon, me- 
preferată; 9,00 Buletin de știri;

de știri. Buletin 
Consultație juri- 

pe portativ; 16,00 
Buletin meteoro- 
populare execu-
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PETROȘANI — 7 Noiembrie: 
nnetou III.- Republica: Minunile

Wi-

Lă- II. C.

Clădirea noului Liceu, nr. 5,

(Foto Agerpres — G. Ciocan)

tată la pian; 21,05 Scriitori Ia micro
fon. Zaharia Stancu; 21,25 Melodii 
veșnic tinere,- 22,00 Radiojurnal. Bu
letin meteorologic. Sport; 22,20 Cintă 
Alin Noreanu,- 22,30 Moment poetic,- 
22,35 Metronom 'Ga,-. 23,35 Mozaic 
sonor; 24,00 Buletin de știri; 0,05— 
5,00 Estrada nocturnă. Buletine de 
știri și meteo-rutiere la orele 1,00 
și 2,00. Sumarul presei și Buletin 
de știri la ora 4,00.

PROGRAMUL II:

7,00 Jocuri populare interpretate 
la taragot; 7,10 Tot înainte (emisiu
ne pentru pionieri); 7,30 Buletin de 
știri. Buletin meteo-rutier,- 7,45 Val
suri și polci pentru fanfară; 8.00 
Dragă mi-e Oltenia,- 8,30 Buletin de 
știri; 8,35 Sonate de tineri compozi
tori români; 9,00 Matineu de operă; 
10.00 Buletin de știri; 1005 Orches
tre de coarde; IQ.30 Vreau să știu 
(emisiune de știintă șl tehnică pen
tru școlari); 10.55 Muzică populară; 
11,15 Conceit de estradă,- 12,00 Bule
tin de știri. .Buletin meteorologic; 
12,05 Avanpremieră cotidiană, 12,15 
Prelucrări de folclor; 12,30 Selecțiuni 
din operele iui' Johann Strauss,- 13,00 
Doi Interpret: soprana Elisabeta 
NecuJce-Cartiș și lla’ulislu) Alexan
dru Nicolac,- 16,15 Melodii populare; 
13,30 Din țările socialiste; 14.00 Ra
diojurnal. Buletin meteo-rutier; 14,08 
Concert de prînz,- 15,45 Cinlă Rodica 
Bujor,- 16,15 Jocuri populare; 16,20 
Sfatul medicului; 16,25 Voci, orches
tre, melodii,- 17,00 Radiojurnal. Bule
tin meteorologic,• 17,15 Bmislune de 
folclor; 18,00 Clasici al muzicii co
rale -. Ciprion Porumbescu; 18,30 Me
moria pftmlnlului românesc; 18,50 
Muzică ușoară: 18,55 Buletin de știri; 
19,00 Album folcloric,- 19.30 Curs do 
limba rusă; 10,50 Muzică din opere, 
te,- 20,00 Concertul orchestrei simfo
nice a Radioteleviziunii. Dirijor E- 
manuel Elenescu,- In pauză Buletin 
de știri; 22,00 Jazz,- 22,30 Amintiri... 
amintiri — muzică ușoară; 23,00 Ra
diojurnal; 23,07 Pagini,din opere ro
mânești; 23.40 Concertul pentru orgă 
șl orchestra de Alfred Mendelsohn, 
solist Horst Gefoann;; 24,00 Șoapte de 
iubire — muzică ușoară; 0.55—1,00 
Buletin de știri. Bulelip meteo-rutier.

doamnei Venus,- PETRILA : 
oameni de aur,- LONEA — 7 Noiem
brie: Jandarmul la New York,- Mi
nerul : Prin Kurdistanul sălbatic; A- 
NINOASA : Zece negri mititei; VUL
CAN : Corul începe la etajul III; 
LUPENI — Cultural: Careta verde; 
Muncitoresc: Capcana; PAROȘENI i 
Răzbunarea haiducilor,- URICANI 
împușcături pe portativ.

ÎNTREPRINDEREA
DE GOSPODĂRIE LOCATIVA

PETROȘANI
Str. Mihai Viteazul nr. 9

Aduce la cunoștința întreprinderilor și populației că 

execută lucrări de deratizare (pentru dis^ugerea roză

toarelor), dispunînd de otrăvuri superioare din import 

intrate recent in depozit.

intreprinderea garantează eficacitatea lucrărilor.

COMBINATUL CARBONIFER
Stația de Cercetări 
pentru Securitate 
Minieră Petroșani
Str. Dr. Petru Groza nr. 32—34

anunță
scoaterea la con
curs a următoare
lor nosturi :

2 ȘEFI LABORATOR (spe- 
cialitote, inginer miner);

1 ȘEF LABORATOR (spe
cialitate, medic) ;

4 CERCETĂTORI ȘTIINȚI
FICI PRINCIPALI (spe
cialitate, inginer miner);

1 CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC 
PRINCIPAL (inginer e- 
lectromecanic) ;

1 CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC 
PRINCIPAL (medic) ;

1 CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC 
PRINCIPAL (chimist) ;

3 CERCETĂTORI ȘTIINȚIFI
CI (specialitate, inginer 
miner) ;

2 CERCETĂTORI STAGIAR 
(miner).

Concursul se vo ține la 
sediul SCSM in ziua de 2 de
cembrie 1968. Informații su
plimentare se pot obține zil
nic de la sediul instituției 
telefon 1837.

VALEA JIULUI 
EXPLOATAREA MINIERĂ DILJA

PETROȘANI
anunță

CONCURS PENTRU OCUPAREA URMĂTOA

RELOR POSTURI:

• maistru

® maistru

® maistru

• maistru

® maistru

• maistru
Concursul va avea

miner principal

principal transport

miner

transport

electromecanic

atelier
loc în ziua de 9 noiembrie a.c.

la sediul E.M. Dilja. Informații suplimentare se pot ob

ține la serviciul organizarea muncii și salarizări al E.M. 

Dilja, str. Cărbunelui nr. 20 Petroșani.

Consumați deliciosul produs exotic, care are 

un conținut bogat de vitamine.

Se recomandă o cură de banane atît pentru 

copii cit și pentru adulți.

IMPORTANT !
O. €. L. ALIMENTARA

PETROȘANI
Anunfă publicul consumator că de la 

data de 29 octombrie a.c. prețul de vîrt- 
zare a bananelor s-a redus de la 13 lei

Bananele pot ii folosite și Ia prepararea dife

ritelor creme și a altor mincăruri prevăzute în 

rețelele de bucătărie.

NU PIERDEȚI OCAZIA DE A FACE O CURA

DE BANANE CARE SE GĂSESC FOARTE RAR

IN MAGAZINELE NOASTRE.
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Incident la frontiera 
intre Cambodgia 

și Vietnamul de sud

VIENA 29 (Agerpres). — Luni. 
Franz Muhri, președintele P.Q din 
Austria, a oferit o masă în cinstea 
delegației Partidului Comunist Ro
mân, condusă de tovarășul Ghcorghe 
Apostol, membru al Comitetului E- 
Kecutlv. al Prezidiului Permanent al 
C.C al P.C.R președintele Consiliu
lui Central al U.GS.R.. care, la In-

vitalia G.G. al P.G. din Austria, faco 
o vizită în această tară.

Au luat parte Alfred Ruschitzka, 
Friedl Furnberg, Franz West, Maria 
Urban, Robert Dubovsky, membri al 
Biroului Politia al G.G. al P.G. din 
Austria Heinrich Fritz, membru al 
C.C. al P.Q din Austria, șef al sec
ției internaționale a QG.

EXECUȚII LA DJAKARTA
DJAKARTA 29 (Agerpres). — 

Marii diminealâ autoritățile indone
ziene au executat pe Sudisman, 
membru al Biroului Politic, șeful 
Secretariatului C.C al P.Q din In
donezia, Njono, membru al Biroului 
Politic al QC. al P.G. din Indonezia, 
președinte al Organizației centrale 
a sindicatelor din Indonezia 
(S.O.B.S.l.) si Wirjomartono, secre
tarul Organizației din Djo-djakarla 
(Java) a P.C. din Indonezia.

Organizații democrate, cercuri pro
gresiste din întreaga lume au con
damnat cu vehementă și au expri

mat indignarea profundă fată de a- 
ccastă sentință împotriva fiilor po
porului indonezian, care și-au în
chinat viata luptei pentru libertatea 
și suveranitatea Indoneziei, pentru 
pace, colaborare și prietenie Intre 
popoare. Condamnarea la moarte 

sub acuzația de a fi implicați în e- 
venimentele de la 30 septembrie 1965

a fost apreciată de opinia publică, 
drept o violare a celor mai elemen
tare drepturi ale omului.

PNOM PENII 29 (Agerpres). — 
Agenția cambodgiana Khmer Press 
a anunțat că la frontiera intre Cam
bodgia șl Vietnamul de sud a avut 
Ioc un nou incident. La 11 octom
brie, precizează agenția, localitatea 
cambodgiană Peammontea, la fron
tiera cu Vietnamul de sud, a fost 
supusă unui tir intens de artilerie 
din partea forțelor militare ameri- 
cano-saigoncze. Totodată, o subuni
tate a trupelor americano-saigono- 
ze s-a apropiat de un post de fron
tieră cambodgian și a deschis focul 
asupra grănicerilor.

In urma luptei angajate s-au în
registrat morti și răniți de ambele 
părți, iar obuzele de artilerie au 
distrus mai multe locuințe.

Demisia ministrului 
de externe al Japoniei

TOKIO 29. — Corespondentul A- 
gerpres. FI. Țuiu. transmite: In ca
pitala niponă a devenit cunoscută 
oficial demisia ministrului japonez 
al afacerilor externe, Takeo Miki, 
pentru a-și putea prezenta candida
tura sa la președinția Partidului de 
guvernămint — Liber-democrat. Pre
mierul Eisaku Sato și-a asumat 
conducerea Ministerului Afacerilor 
Externe.

Acest gest nu apare surprinzător, 
deoarece în cercurile guvernamen
tale și ale conducerii Partidului Libe
ral-democrat era cunoscută inten
ția lui Takeo Mikl de a obține ale
gerea sa în calitate de președinte, 
calitate care, conform tradiției, atra
ge în mod automat șl desemnarea 
sa ca prim-ministru. Demisia a fost

precedată de o întrevedere cu pre
mierul Sato, urmată de consultări 
ale primului ministru al Japoniei cu 
secretarul general și alti lideri al 
partidului. Din surse în general bine 
informate s-a aflat că demisia șl can
didatura lui Takeo Miki este în 
strinsă legătură cu punctul de vede
re al unor lideri ai Partidului Libe
ral-democrat asupra necesității 
schimbării conducerii acestei organi
zații în vederea împrospătării rîndu- 
rilor sale și Implicit întăririi pozi
ției sale în viața politică japoneză. 
Totodată, există probabilitatea ca pre
mierul Sato, în vîrstă de 67 de ani, 
să încerce realegerea sa ca preșe
dinte al partidului la convenția a- 
cestuia, ce va avea loc la 27 no
iembrie.

Sărbătorirea jubileului 
Comsoinoluiui

MOSCOVA 29 — Corespondentul 
■Agerpres, A'. Cristoloveanu, trans
mite : Împlinirea a 50 de ani de la 
crearea Uniunii Tinerelului Comu
nist Leninist (Gomsomol) a lost 
sărbătorită la 29 octombrie in U-

cadrul plenarei un scurt cuvînt de 
salut, transmifind comsomoliștilor li
tuanieni calde salutări și urări de 
noi succese din partea tineretului 
din Republica Socialistă România.

Q PRAGA. - Președintele 
L. Svoboda l-a primit pe V. 
V. Kuznețov, reprezentantul 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., prim-locțiitor al Mi
nistrului Afacerilor externe 
al U.R.S.S., anunță agenția 
C.T.K. La primire a partici
pat și S.V. Cervonenko, am
basadorul U.R.S.S. in Ceho
slovacia.

încheierea vizitei ministrului 
afacerilor externe 

al României in Chile
SANTIAGO DE CHILE 29. — Tri

misul special Agerpres, I. Ionescu, 
transmite : Vizita lui Corneliu Mănes- 
cu, ministrul afacerilor»'externe al 
României, s-a budurat de/o caldă pri
mire din partea0guvernului chilian, 
a opiniei publicd repretfentind cele 
mai diferite curente politice, a pre
sei.

In semn de omagiu Jjentru lupta 
de eliberare naționala a poporului chi
lian, Corneliu MSnescu a depus o 
coroană de flori la monumentul lui 
Bernardo O’Higgins, erdul național 
al Chile. Cu prilejul acestei solem
nități, ministrul român a trecut în 
revistă compania de onoare, după 
care au fost înălhte drtfpelele celor 
două țări și intonate imnprile de stat 
român și chilian. O emoționantă ma
nifestare a prieteniei dintre cele 
două popoare a prilejuif-o vizita la 
Asentamiento (cooperativă agricolă 
organizată de stat după exproprierea 
pămîntului de la moșieri). Du
pă trei ani de cînd este 
In curs de aplicare reforma agrară, 
au luat ființă circa 380 asemenea 
cooperative, care obțin recolte cu 
mult mai bogate decît cele obținute 
de moșierii ce lăsau pămfntul în pa
ragină, astfel îneît în ciirînd Chile 
nu va mai fi nevoită să importe pro
duse agricole. b&mai anul trecut, 
importurile unor ! astfel- de pro
duse s-a ridicat la suma 
de 160 milioane de dolari. 
Rafael Moreno, • vicepreședintele 
Corporației pentru aplicarea refor
mei agrare, a transmis un călduros

salul țăranilor români, exprimîndu-șl 
dorința de a proceda la un schimb 
de experiență.

De o primire călduroasă s-a bucu
rat delegația română șl la frumoasa 
stațiune balneară Vina del Mar, de
numită și Perla Pacificului, unde au 
avut loc concursuri hipice. Pentru a 
cinsti prietenia româno-chiliană. pre
miile acordate purtau denumirile 
principalelor orașe românești. Prima
rul orașului, Juan Andueza, a ofe
rit un dejun în cinstea oaspeților.

Presa chiliană a acordat spații 
largi vizitei, publicînd materialele 
sub titluri mari, precum și fotografii.

★
La încheierea vizitei în Chile a 

ministrului afacerilor externe al Ro
mâniei, Corneliu Mănescu, la 29 oc
tombrie a fost semnat în capitala 
chiliană un comunicat in care se 
exprimă satisfacția pentru stadiul fa
vorabil al relațiilor româno-chiliene, 
pentru acordurile încheiate pe plan 
economic, cultural, științific și în 
alte domenii, precum și dorința am
belor părți de a explora noi căi în 
vederea extinderii și diversificării 
relațiilor dintre cele două țări. Co
municatul consemnează, de aseme
nea, semnarea unui acord de cola
borare culturală și științifică prevă- 
zind schimburi de informații și ma
teriale cultural-științifice, de progra
me de radio și televiziune, formațiuni 
artistice, vizite ale oamenilor de ști
ință. scriitori, artiști, ziariști, schim
buri de conferențiari și studenți.

O.N.U.

Lucrările din unele comitete 
ale Adunării Generale

NEW YORK 29. — Trimisul spe
cial Agerpres, Nicolae Ionescu, 
transmite : In cadrul lucrărilor Co
mitetului pentru teritoriile sub tu
telă și neautonome, care sînt con
sacrate examinării tnodulpi în care 
este îndeplinită Declarația cu privi
re la acordarea independentei ță
rilor și popoarelor coloniale, a fost 
prezentat un nou proiect de rezolu
ție în legătură cu problema rhode- 
siană. In acest document — elabo
rat de 41 de state, în cea mai mare 
parte afro-asiatice — se exprimă în
grijorarea în legătură cu situația din 
Rhodesia de sud. care s-a agravat 
continuu ca urmare a acțiunilor re
presive și execuțiilor puse la cale 
de regimul ilegal rasist împotriva 
populației africane și in legătură cu 
prezenta în acest teritoriu a trupe
lor Africii de Sud, ceea ce consti
tuie o amenințare la adresa suve
ranității și integrității teritoriale a 
statelor africane independente d!n 
această regiune.

Proiectul de rezoluții reafirmă 
dreptul poporului < Zimbabwe la li
bertate și independență și cere gu
vernului Marii Britanii „să pună ne- 
întîrziat capăt regimului1 ilegal din 
Rhodesia de sud'1. Totodată este con
damnată politica guvernelor Africii 
de Sud, Portugaliei și alb altor țări 
care continuă să întrețină relații po
litice, economice, financiare și de 
altă natură cu Rhodesia de sud și 
acordă sprijin direct sau indirect 
regimului minoritar rasist ilegal.

Documentul atrage atenția Consiliului 
de Securitate de necesitatea aplică
rii măsurilor prevăzute în articolul 
7 al Cartei O.N.U. și subliniază că 
aceste măsuri trebuie extinse și a- 
supra Africii de Sud și Portugaliei, 
ale căror guverne au refuzat să în
deplinească măsurile cu caracter 
obligator ale Consiliului de Securi
tate. Se cere totodată tuturor sta
telor să acorde sprijin material șl 
moral Mișcării do eliberare națio
nală a poporului Zimbabwe.

In Comitetul pentru problemele 
economice și financiare au continuat 
marii dimineața dezbaterile în legă
tură cu raportul de activitate al 
Institutului Națiunilor Unite pentru 
formare și cercetare (Unitar). Au 
luat cuvînlul reprezentanții R.A.U., 
Danemarcei, Irakului, Canadei, Ni
geriei și ai altor țări. Repiezentan- 
tul României, Constantin Nită, a re
levat tendințele pozitive manifesta
te în ultimul timp în cele două do
menii fundamentale care fac obiec
tul preocupărilor Unitar: formarea 
de cadre și cercetarea. El a subli
niat că preocupările Institutului sînt 
parte integrantă a acțiunilor largi 
întreprinse de O.N.U. în legătură cu 
cooperarea tehnico-știintifică, pune
rea în valoare și utilizarea resurse
lor umane în folosul dezvoltării, ac
țiuni ce au făcut obiectul unor re
zoluții initiate de România, împreu
nă cu alte țări, în Adunarea Gene
rală, Consiliul Economic și Social 
și în alto organisme ale O.N.U.

niunea Sovietică prin numeroase 
iestivităfi.

La Moscova, in Pia(a Roșie, a 
avut loc un mare miting al tinere
tului la care au participat conducă
tori de partid și de stal ai Uniunii 
Sovietice, membrii conducerii Com- 
somolului, reprezentanți ai unor or
ganizații Internationale șl naflonale 
de tineret.

Din Republica Socialistă Româ
nia a luai parte delegația Uniunii 
Tineretului Comunist, condusă de 
tovarășul Ion Iliescu, prim-secielat 
al C.C. al U.T.C., ministru pentru 
problemele tinerelului.

La miting a rostit o cuvîntare E. 
bl. Tlajelnikov. prim-secretar al C.C. 
al Comsomolului.

Seara, la Moscova, in capitalele 
republicilor unionale și fn orașele- 
erou au lost trase 50 de salve de 
artilerie în cinstea aniversării se
micentenarului U.T.C.L

Sărbătorirea jubileului Comsomo
lului a lost marcată in zilele pre
cedente prin numeroase manifestări 
festive, la care au asistat și oaspeți 
de peste hotare, sositI în Uniunea 
Sovietică la invitafia G.C. al Com
somolului.

★

La plenara festivă a C.C. al 
U.T.C.L. din Lituania, care a avut 
loc la Vilnius, a luat parte delega
ția Uniunii Tinerelului Comunist din 
România. Tovarășul Ion Iliescu, 
prim-secretar al C.C. al U.T.C., mi
nistru pentru problemele tinerelului, 
conducătorul delegației, a rostit In

JAPONIA : Participanții la „ofensiva de toamnă" — ac
țiune revendicativă a muncitorilor și funcționarilor japonezi, 
intrată în tradiția luptei sociale, înaintează pe străzile din 
Tokio scandind cerințele lor.

Zborul navei cosmice
„Soiuz~3“

Pilotul cosmonaut Beregovoi 
ample experiențeefectuează

MOSCOVA 29 (Agerpres). 
— Marti la ora 10,11 (ora 
Moscovei) nava cosmică ,So- 
iuz-3" a terminat cea de-a 
•18-a rotație in jurul Pămîn- 
tului. De la lansarea sa, pilo
tul cosmonaut Beregovoi c în
deplinit un amplu program de 
experiențe științifice și tehni
ce, a realizat in mai multe 
rinduri orientarea șl manevra
rea manuală sau automată a 
navei in spațiul cosmic. Tot 
timpul pilotul a îndeplinit cu 
cea mai mare precizie orarul 
stabilit ; activ Halea sa suc
cedat cu odihna, exercițiile 
llzice cu hrănirea.

Analiza datelor medico-blo- 
icgice a arătat că cosmonau
tul și-a păstrat ia un înalt 
grad capacitatea de muncă șl 
posibilitatea de adaptare ra
pidă la condițiile zborului 
cosmic.

Toate 
rare a 
iunclioneazâ normal asttel in
cit temperatura in cabină os
cilează între 17 și 21 grade 
Celsius, iar presiunea este de 
aproximativ 800 milimetri.

Deși in perioada zbatului 
observatoarele astru fi zice și 
stațiile geoiizice din U.R.S.S. 
au 'înregistrat o creștere a ac
tivității solare nivelul radia
ției solare In compartimen
tele navei „Soiuz-3" a conti
nuat sâ corespundă nivelului 
calculat și nu depășește ioza 
inoiensivă pentru cosmonaut.

Pilotul Beregovoi se simte 
toarte bine, este in plină ca
pacitate de lucru și continuă 
să indeplineascâ programul 
de cercetări, mentinînd fn 
permanentă legătura prin ra
dio cu Păminlul.

sistemele de asigu- 
vietii cosmonautului
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© HANOI. — După cum anunță agenția V.N.A., secretarul general 
al C.C. al Partidului Neo Lao Haksat, Fumi Vongvicit, a adresat un mesaj 
copreședinților Conferinței de la Geneva din 1962 pentru Laos, prin care 
se cere ca Statele Unite să pună capăt bombardamentelor asupra regiu
nilor eliberate din Laos.

După cum se arată in acest document, in urma folosirii de către 
aviația americană a substanțelor toxice, în unele sate recolta a fost dis
trusă in proporție de 70 la sulă.

In încheierea mesajului, secretarul general al Partidului Neo Lao 
Haksat cere ca Statele Unite să respecte cu strictețe acordurile de Ia 
Geneva din 1962 cu privire la Laos și să îndeplinească Convenția in
ternațională privind interzicerea folosirii substanțelor toxice.

© CAR ACI. In Pakistan au
fost definitivate proiectele a două 
centrale atomoelectrice care urmea
ză să fie construite pînă în 1975 în 
cadrul programului de aplicare a e- 
nergiei nucleare în scopuri pașnice. 
Cele două centrale vor avea o ca
pacitate de 800 megawați.

I CHICAGO. - William Brad
ford Huie, biograful lui James 
Earl Ray, asasinul prezumtiv 
al pastorului Marlin Luther 
King, a declarat în cursul li
nul Interviu televizat că defi
ne de la Ray personal o des
tăinuire că la originea asasi
nării liderului populației de 
culoare se allă un complot.

El a mai arătat că se așteaptă 
ca în cazul respectiv să in- 

( tervină in curlnd o arestare.

• STOCKHOLM. — Comisia sue
deză, căreia îi revine sarcina să 
stabilească primirea în tară a per
soanelor din străinătate care cer 
azil politic, a anunțat că din motive 
umanitare a acceptat pînă acum 115 
cereri ale militarilor americani, care 
au dezertat din războiul dus de 
S.U.A. în Vietnam.

0 dezmințire a guvernului

Q WASHINGTON. — Administra
ția naționala pentru problemele ae
ronauticii și cercetarea spațiului 
cosmic (N.A.S.A.ț a declărat că ho- 
târîrea finală privind viitoarea mi
siune a cabinei spațiale „Apollo-8", 
programată pentrii luna decembrie, 
va fi luată în cursul lunii noiem
brie.

In cazul in care programul se va 
materializa, asironauțil Frank Bor
man, James Lovell jr. și William An
ders vor executa' un zbor care îi 
va duce în jurul Lunii și înapoi pe 
Pămînt.

• LONDRA. — Aproximativ 
3 500 de șoferi de autocamioane din 
Londra și Birmingham au declarat 
o grevă de protest împotriva încer
cărilor patronatului de a Introduce 
in noile coniracțe colatlive unele 
clauze care înrăutățesc Condițiile de 
muncă ale șoferilor.

R.F. a Germaniei
cuvînt al Ministerului Afacerilor Ex
terne a declarat că de la sfîrșitul 
anului 1967, guvernul p-a autorizat 
nici o livrare de srme in această 
țară.

BUENOS AIRES. — Cunoscutul chirurg argentinian dr. 
Bellizi și principalii săi colaboratori au fost cilaji in lata 
unui tribunal sub acuzația de u li comis patru omucideri 
prin nereușita unor operații de transplantare a inimii. Echi
pa condusă de dr. Bellizi a efectuat două operații nereușite 
la o clinică particulară din apropiere de Buenos Aires, am
bii pacienti încetind din viată — primul după cileva zile, 
iar al doilea la numai cileva ore. Acțiunea a fost inaintală 
judecătorului de instrucție de un avocat ui cărui nume nu 
a fost incă dezvăluit și care fi acuză pe dr. Bellizi și pe 
membrii echipei sale de omucidere involuntară u celor doi 
„donatori" — Emilio Tomaselti și Julian Cuello — și de omu
cidere voluntară asupra celor doi „primitori" — Antonio 
Serrano și Maria Esther Bernardez.

Mari pagube 

provocate de inundații 

in Iran

BONN. — Guvernul vest-german 
a dezmințit informațiile provenite din 
Lagos, potrivit cărora Bonnul ar fi 
livrat arme blafrezilor .și ar fi or
ganizat o școală de pilotaj, condusă 
de un vest-german. Un purtător de

Propunere a României
PARIS. — Subcomisia de educație 

a Comisiei programului din cadrul 
U.N.E.S.C.O. a aprobat în unanimi
tate propunerea prezentată de dele
gația României ca in anul 1969 să 
aibă loc in țara noastră o reuniune 
a rectorilor universităților din Eu
ropa. Reuniunea urmează să exami
neze problemele tinerelului universi
tar din țările respective, precum și 
modalitățile de dezvoltare a colabo
rării Inleruniversltare europene.

Intilnirca va fi organizată de au-

adoptată la U.N.E.S.C.O.
(orilățile românești, sub auspiciile șl 
cu sprijinul internațional al 
U.N.E.S.C.O. și al Asociației interna
ționale a universităților.

TEHERAN. — Ploile torențiale ca
re cad in prezent asupra regiunilor 
din partea de nord au provocat nuri 
inundații și pagube materiale. Da 
prim bilanț indica numeroase victi
me omenești, surprinse la m«i> a 
cimpului, de apele vijelioase ale nu
rilor Seild Rud și Safa Rud. Sule de 
case (hrănești de pe maluri demo
late ale celor două riuri au iost linte 
de torenți în Marea Caspică. Fru
moasa stațiune maritimă Ramsar, ca
re se află acum sub apă. a suferit 
grele distrugeri de Imobile. Șoseaua 
ce leagă provinciile Mazandera și 
Guilan, paralelă cu litoralul Caspt- 
cei, a iosl din loc in loc dezasialla- 
tă, devenind Impracticabilă.
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0 JOHANNESBURG. .— Activitatea cetei mai importante 
mine de aur a lumii accidentale, mina sud-airicană Drieion- 
lein de lingă Johannesburg, a iost la Începutul acestei .'•co
tă mini. suspendată, ca urmate a inundării unora din gale
riile situate la adincitne. Se apreciază că vor fi necesari doi 
ani pentru recuperarea minei, dacă nu va putea ti opnid 
pătrunderea apei. In piere: '., cantitatea zilnică de apă ave 
pătrunde in mină este de 72 milioane galoane (318 milioane 
litri).
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