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rășul Manea Mănescu și-a încheiat vizita in Franța 
Guvernul sovietic a acceptat o întrunire a celor patru 
puteri in problema Orientului Apropiat

• Tensiune politică in Belgia

PRIMIRE
LA C.C. al P.C.R.

Mărfi la am'.a'ă, tovarășul Dumi
tru Popescu, membru sup'eant al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., a primit pe tovarășii 
llary OU și Werner Eberlein, ad
junct! de șef de secție li C.C ol 
P.S.U.G., care, la invitații C.C. al 
P.C.R., au făcut o vizită in țara noas
tră.

La întrevedere, ca'e s-a desfășurat 
înlr-o atmosferă cordială, tovărășeas
că, au participat tovarășii V. Vlad, 
șef de secție, D. Lazăr, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R

A fost de fată Ewald Moldl am
basadorul R.D. Germane la Buc’i'-eșM.

In vederea alegerilor de la 2 martie

CONTINUĂ PROPUNERILE DE CANDIDAȚI 
Al FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE

Directorul Teatrului de stat „Valea Jiului" 129 adunări 14600 participant

DUPĂ DOUĂ DECADE

Redresarea producției 
se lasă încă așteptată 
la minele Văii Jiului

propus candidat in circumscripția
electorală județeană nr. 62

La Școala generală din Dărănești, 
cursurile au luat sfîrșit. Copiii și-au 
luat ghiozdanele și au pornit spre 
case. Băncile clasei a Vl-a au fost 
apoi ocupate de oameni cu profesii 
și virsle diferite — mineri, ceferiști, 
pensionari, gospodine. Au venit cu 
toții ca să participe la adunarea de 
propuneri de candidați pentru ale
gerile de la 2 martie.

întrunirea alegătorilor a lost des
chisă de tovarășa Violeta Berbiuc, 
membră a Consiliului județean al 
Frontului Unității Socialiste. Vorbi
toarea a arătat — între altele — că 
alegerile constituie un prilej de rea
firmare a atașamentului tuturor ce
tățenilor față de politica partidulai și 
guvernului, faptul că acest eveni
ment este întîmpinat de întregul nos
tru popor cu noi înfăptuiri pe tărim 
economic, gospodăresc și social-cul
tural.

Tovarășa Violeta Berbiuc a pro
pus apoi drept candidat al Frontu
lui Unității Socialiste, pentru cir
cumscripția electorală județeană nr. 
62, pe tovarășul Stoican Petru, direc
torul Teatrului de stat „Valea Jiu
lui".

Propunerea a fost susținută «le to
varășii Moldovan Mircea, tehnician 
minier.Bartha Pavel, profesor. Matei 
Viorel și Biro Ioan, lucrător la Con
siliul popular al municipiului Petro
șani.

Tovarășul Swcan Pet~:i a mul
țumit pentru încrederea ce i-au a- 
cordat-o alegătorii din Dlrănesti.

In aceeași adun ie au mai fost 
desemnați drept candidați ai Fronlu- 
l 'i L.vtății Soc.ai’sie, tov3>ășd Arad 
Filin on și Biro Earner, centru cir 
cumșcripfiile electorale m.uicipale 
nr. 22 și 23.

Pe cuprinsul municipiului nostru continuă să se desfășoare adună
rile cetățenești, prilej cu care sînt desemnați candidați! pentru alegerile 
de la 2 martie. Candidații provin din rindul muncitorilor, intelectualilor, 
cooperatorilor, gospodinelor, țăranilor și pensionarilor, tineri și virstnlcl 
care s-au remarcat in activitatea profesională și obștească. Pină ieri 
dimineața, în municipiul Petroșani au avut loc 129 adunări in care au 
fost propuși 335 de candidați ai Frontului Unității Socialiste pentru cir
cumscripțiile electorale comunale, orășenești, municipale, județene și ale 
Marii Adunări Naționale. La aceste adunări au participai pesle 14 600 
de cetățeni.

De asemenea, la consiliile populare continuă înscrierile în listele 
electorale.

MANIFESTĂRI CULTURALE
Expoziție foto

la
de

Casa
cultură

construite in ultimul timp în 
Valea Jiului și în țară.

Pe scena căminului

Alte propuneri de candidați■

★
In timpul vizitei întreprinde în 

țara noastră, delegația de activiști 
ai C.C. al P.S.U.G. a avut convor
biri la secțiile relațiilor externe șl 
organizatorică ale C.C. al P.C.R.. la 
Comitetul județean Brașov al P.C.R., 
a vizitat obiective social culturale 
din orașele București și Brașov.

----->------

Convorbiri oficiale 
la Ministerul

Afacerilor Externe

In cadrul unor întruniri care s-au 
desfășurat în cursul zilei de ieri în 
localități ale municipiului nostru au 
fost prezentate alte propuneri de 
candidați. La ANINOASA, au fost 
propuși drept candidați ai Frontu
lui Unității Socialiste tovarășii Feicr 
Gheorghe și Tomuța Olga pentru 
circumscripțiile electorale comunale 
nr. 37 și 38.

In adunările desfășurate în orașul 
PETRILA au fost propuși drept can
didați tovarășii Grunță Dumitru, pen
tru circumscripția electorală jude
țeană nr. 82, Coslea Traian, Giurgiu 
Gheorghe, Dobrican Traian și Vasi- 
lescu Liv Dan Viorel, pentru circum
scripțiile electorale municipale nr. 
61, 65, 75 și 87, Draghici Gheorghe, 
Costea Traian, Gaiergan Ștefan, 
Giurgiu Gheorghe, Sava Rozalia, Lu- 
pulescu Virgil, Vlaicu Teofil și Tă- 
nase Emil, pentru circumscripțiile

orășenești nr. 7, 8, 15, 
și 60.

16.electorale
35, 36, 59

Adunările alegătorilor care au. 
vut loc ieri în orașul VULCAN
desemnai drept candidați pe tovară-

a-
au

(Continuare în paq. a 3-a)

Cercurile 
tori, de la 
și clubul sindicatelor din Lu
peni, au deschis, aseară, în 
holul frumosului lăcaș de 
cultură din Petroșani o re
prezentativă expoziție foto
grafică, care oglindește rea
lizări ale poporului nostru 
în construcția socialismului. 
Exponatele „vorbesc", în spe
cial, despre obiectivele in
dustriale și social-culturale

fotografilor ama- 
Casa de cultură

cultural din Cimpa
Duminică, 12 ianuarie, la 

căminul cultural din Cimpa, 
a avut loc spectacolul cu 
piesa „Omul care a văzut 
moartea". Spectacolul a fost 
prezentat de un colectiv al 
Teatrului de stat „Valea Jiu
lui" din Petroșani. Din dis
tribuție au făcut parte Astra 
Miclescu, Paulina 
Jean Tomescu, 
Codreanu, Mircea 
Corvin Alexe.

Codreanu, 
Alexandru 
Pînișoară,

rh
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0 DE LA 2 037 TONE - 
CIT A FOST DUPĂ PRIMA 
DECADĂ, MINUSUL PE 
C.C.VJ. A CRESCUT LA 
15 /141 TONE ;
• DOAR 10 DIN CELE 35 

SECTOARE ALE COMBINA
TULUI AU ÎNDEPLINIT Șl 
DEPĂȘIT SARCINILE DE 
PLAN ;

0 CU EXCEPȚIA MINEI 
LUPENI, CARE A REALIZAT 
UN PLUS DE 2 146 TONE, 
CELELALTE EXPLOATĂRI MI
NIERE SINT RAMASE IN 
URMA, „RECORDUL" FIIND 
DEȚINUT DE MINA ANI- 
NOASA, CU O RESTANȚA 
DE 4 960 TONE ;
• CA URMARE A NEREA- 

UZĂRII PLANULUI DE CĂR
BUNE, PE COMBINAT - 
FAȚA DE 1,502 TONE/POST, 
RANDAMENT PLANIFICAT - 
S-A OBȚINUT DOAR 1,449 
TONE/POST, SINGURĂ MI
NA PAROȘENI AVIND ÎN
DEPLINIT ACEST IMPOR
TANT INDICATOR

Aproape de necrezut, dar adevărat. 
Față de prima decadă — cînd realiză
rile au oscilat între plus și minus — în
cheiată cu o restanță de 2 037 tone 
în decada a doua rămînema în ur
mă față de plan în loc să scadă a 
crescut, ajungînd în data de 20 ia
nuarie la 15 441 tone pe C.CV.J.

Cu excepția minei Lupeni care a 
încheiat decada cu un spor, de 2 146 
tone, celelalte exploatări sînt sub 
plan ; cu 3 559 tone — E.M. Lonea,
1 132 tone — E.M. Petrila (de la + 
353 tone la 10 ianuarie a.c.i, 4 950 
tone — E.M. Aninoasa, 1 620 tone — 
E.M. Vulcan, 1 291 tone — E.D.M.N. 
Paroșeni și 3 474 tone — E.M. Ur>- 
cani.

Această situație — total nefavora
bilă — este extinsă și asupra sec
toarelor. Astfel, din cele 35 sectoa
re ale C.C.V.J., 25 n-au îndeplinit 
sarcinile de plan, 9 dintre ele avînd 
restanțe cuprinse între 1 242 tone și
2 814 tone. Este vorba de sectoarele 
IV — E.M. Petrila, II, III și IV E.M. 
Aninoasa, IV — E.M. Lonea, I și Iii 
E.M. Vulcan, I — E.D.M.N. Paroșeni, 
I și II E.M. Uricani.

Această situație se datorește — 
trecînd peste greutățile cauzate de 
iarnă — organizării necorespunză-

toare a procesului de producție, in
suficientei preocupări din partea u- 
nor șefi de sectoare, maiștri și șefi 
de brigadă pentru îndeplinirea rit
mică a sarcinilor de plan.

Cîleva exemple sînt semnificative 
in acest sens :

In ziua de 18 ianuarie, în puțul 
orb nr. 6 al minei Aninoasa au că
zut două vagonele goale care au

R. BRADEANU

(Continuare în pag. a 3-a)

In cursul dimineții de marți, mi
nistrul afacerilor externe al Regatu
lui Maroc, dr. Ahmed Laraki, a făcut 
o vizită protocolară ministrului afa
cerilor externe al Republicii Socia
liste România, Corneliu Mănescu.

m aceeași dim’noață, la Ministe
rul Afacerilor Externe au început 
convorbirile oficiale între cei doi 
miniștri.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă de prietenie și înțelegere 
reciprocă.

(Agerpres)

In atenția cititorilor și co
respondenților noștri:

CONCURSUL 
organizat de redacția 

ziarului „Steagul roșu"
In cinstea celei de a XXV-a aniversări a Eliberării 

patriei, redacția ziarului „Steagul roșu" inițiază un con
curs publicistic, deschis tuturor cititorilor din municipiul 
Petroșani. Concursul are arept scop : reliefarea mai preg
nantă a marilor transformări care au avut loc în viața 
economică, socială și culturală a municipiului, trăsăturilor 
moral-politice ale membrilor societății noastre socialiste, 

, luptei pline de abnegație desfășurate de minerii din Va
lea Jiului în frunte cu comuniștii, pentru înfăptuirea po
liticii partidului ; realizarea unei mai strînse legături in
tre ziar și cititori, descoperirea și afirmarea de noi cola
boratori, diversificarea tematicii materialelor publicistice 
ale colaboratorilor și corespondenților permanenți, stimu
larea înclinațiilor reportericești ale unor cititori, creșterea 
continuă a calității materialelor publicate in paginile 
ziarului.

Pentru concurs se pot trimite materiale aparținînd 
următoarelor genuri :

Invitație
la certi

1:1
4 'W. li

ludlnc 1

£
De multe ori m-au purtat 

pașii prin preajma schelelor 
orașului. De fiecare dată era 
în mine ua dor nemărturisit 
de înălțimi, de vînt care le 
biciuie peste față, de soare ca
re să mă scalde mai întîi pe 
mine în lumină. Eram, intr-un 
fel, egoist și mă apropiam cu 
invidie de meșteri. Lor le stă
tea în putere să sechestreze 
spațiul între ziduri, să fie pri
mii — atunci cînd erau sus — 
pe care-i scaldă soarele. De 
aceea mă apropiam de ei cu 
invidie. Asta s-a intîmplat pî- 
nă intr-o zi cînd, obișnuindu- 
se cu mine, meșterii au în
ceput să mă socotească de-al 
lor „Ia și tu o mistrie și că
rămidă — mi-au zis — și fă 
înălțimile să se supună tie". 
„Nu știu să fac, nu am înde- 
minarea voastră" — Je-am răs
puns. M-am simțit de atunci 
mereu dator acestor oameni 
pentru că mă socoteam de-al 
lor fără ca eu să pot duce cu 
ei. ia desăvîrșîre, arta de a 
popula spațiul cu elementele 
unei geometrii în care se în
gemănează toate meseriile și 
toată știința legată de arta de 
a construi.

Azi m-am întîlniț din nou cu 
meșterii. Poate să pară ciudat. 
daT m-am întîlnif cu ei prin 
intermediul cifrelor. Cu mește
rii din toată Valea m-am întil- 
nit. îmi povesteau prin cifre 
— era un grai cifrat care ne 
servea drept intermediar — 
despre strădaniile lor din anul 
trecut pină cînd au realizat 
cele 997 de apartamente din 
plan, plus altele 51 „peste" 
plus alte lucrări frumoase de 
a căror existență reală citito-

.«îfiilah-...

Th. MARCUȘ

(Continuare in pag. 3-a)

Stridentele
navetiștieleviloi

Liceul din Uricani — princi
palul focar de cultură și civi
lizație din cel mai lînăr oraș 
al Văii Jiului.

Foto: A. Havirneanu

Consfătuire 
cu cititorii

Joi, 23 ianuarie a.c., redac
ția ziarului „Steagul roșu" din 
Petroșani, organizează la clu
bul sindicalelor din Lupeni o 
consfătuire cu cititorii și co
respondenții voluntari ai zia
rului din acest important cen
tru carbonifer al Văii Jiului.

Consfătuirea are loc la ora 
17,00. Sînt invitați să partici
pe cititorii și corespondenții 
voluntari ai ziarului nostru.

• reportaj

• informafie (știre)

• fotografie

Materialele trimise pentru 
concurs vor trebui să fie inspi
rate din activitatea entuziastă 

~ a oamenilor muncii, români și 
aparținînd naționalităților con
locuitoare din Valea Jiului, să 
Vorbească despre înnoirile prin 
care trece bazinul nostru car
bonifer, să aibă în centrul lor 
omul de azi, constructor al 
unei vieți fericite, libere și 
prospere.

Autorilor celor mai bune 
materiale, primite pentru con
curs și publicate in perioada 
1 februarie — 15 august a.c.
li se vor acorda următoarele 
premii:

PENTRU REPORTAJ

— Premiul I 1000 lei
— Premiul II 700 lei
— Premiul III 300 lei

PENTRU INFORMAȚIE

— Premiul I
— Premiul II
— Premiul III 200 

PENTRU FOTOGRAFIE

500
300

lei 
lei 
lei

— Premiul l
— Premiul II
— Premiul III 300

700
500

iei - 
lei 
lei

La stabilirea premiilor se va 
ține cont in afara calității, de 
operativitatea cu care materia
lele au fost expediate redac
ției și de numărul materiale
lor publicate.

Rezultatele finale vor fi pu
blicate după încheierea con
cursului. Participanții sînt ru
gați să scrie alit pe plic cit 
și pe material mențiunea „PEN
TRU CONCURS".

In afara acestor premii se 
vor acorda și mențiuni in re
chizite gazetărești.

lor CU (HB fcS

Juriicsi 
ciftadin

S-a terminat de curînd va
canța și o dală cu ea și liniștea 
de pe trenul local Petroșani— 
Lupeni sau invers.

Prezența elevilor navetiști 
pe această rulă a constituit 
nu de puține ori subiecte pen
tru presa locală sub aspectul 
comportamentului acestora și 
relațiile 
ceilalți 
Trecînd
rea peste „micile" 
șotii caracteristice 
anilor tinereții, am 
constatat cu părere de rău, că 
subiectul „cum să ne compor
tăm in tren" chiar dacă nu se 
găsește inclus in manualele 
școlare a fost omis de pe a- 
genda orelor de dirigenție. 
Cum să ne explicăm altfel a- 
titudinea elevului de la Li
ceul industrial din Petroșani, 
care s-a închis singur in com
partimentul gol șl nu vrea în 
ruptul capului să admită acce
sul celorlalți călători pe moti
vul că locurile sînt rezervate... 
unor colegi. Sau a ucenicului 
dc la Grupul școlar minier din 
aceeași localitate, care cu ae
rul cel mal firesc din lume se 
așează pe pălăria unui călător 
în virstă. Trebuie să amintim 
celor care se ocupă de edu
carea profesional-etică a fete-

o
de către 

cetățeni, 
indulgență, 
călătorilor

lor din cadrul școlii profesio
nale comerciale, că sfioasele 
începătoare în ale comerțului, 
care abia se sinchisesc să le
ge un dialog atunci cînd se 
găsesc în dosul tejghelei, sini 
in stare de conversații „tari" 
pe teme care depășesc sub ori
ce aspect aria virstei și cali

tății lor, atunci 
cînd sînt provoca
te, in tren la 
șuetă 
diferiți

calificați astiel cu 
Cum intervenția 

maluri s-a dovedit de cele mai 
multe ori ineficace în cazul 
abaterilor de la elementarul 
bun simț săvirșite de unii elevi 
navetiști, se naște întrebarea: 
de ce nu mai poartă elevii 
numere de matricol împreună 
cu dreptunghiurile de pînză 
după care se poate determina 
apartenența ia școala pe care el 
o frecventează ? In cazul exis
tentei acestor numere și apor
tul nostru la procesul de edu
cație cetățenească a elevilor 
navetiști ar putea fi mai sub
stanțial.

In numele unui grup de 
călători pe rula Luneni— 
Petroșani

T. KARPATIAN

In curînd, artiștilor amatori de la 
cluburile sindicatelor și cămine cul
turale li se va da startul in cea mai 
amplă întrecere, bienalul Concurs ol 
formațiilor muzicale și coregrafice, 
ajuns la a IX-a sa ediție. Reînlîlni- 
rea cu publicul, in cadrul unui con
curs, este așteptată cu legitimă ne
răbdare. Pină cînd însă vor fi che
mați să-și etaleze, în luminile Tâm
pei, calitățile artistice (și inerentele 
lipsuri), artiștii amatori încearcă să 
se „obișnuiască" cu atmosfera pre
gătirilor intense. Adică, la fel ca 
oricînd artiștii amatori înscriu și. a- 
cum în agendele lor săptămânale mai 
multe ore ce vor fi petrecute in să
lile de repetiții aie lăcașelor de cul
tură. pe scene.

Tovarășul Liviu Boia, directorul 
Clubului sindicatelor din Uricani, în
trebat fiind asupra stadiului de pre
gătire a formațiilor care activează 
permanent pe lingă club, ne-a măr
turisit că, pină acum, s-a făcut 
doar... prelucrarea regulamentului 
Concursului al IX-lea, urmînd ca în 
curînd (l) toate echipele de artiști

I >
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amatori să treacă de la obișnuitele 
pregătiri săplămînale la insistentele 
„puneri la punct" în vederea con
cursului. Formațiile clubului care vor 
fi trecute sigur pe lista înscrișilor 
la concurs sînt următoarele: tara
ful și soliștii, orchestra de muzică 
ușoară și grupul vocal folcloric. 
(Comisia județeană, în urma vizio
nării, va stabili însă care dintre a- 
ccste formații merită să intre în 
concurs n.r.j.

Cite ceva despre aceste probabile 
competitoare ale concursului: Or
chestra de muzică populară (compu
să după cite am aflat, din 18 orches- 
tranți), împreună cu soliștii vocali 
Munteanu Marleta, Anca Georgeta, 
Dragoș Elena, Voicu Elena, Deliu 
Marin, Gtecu Valeria și alții, consti
tuie „punctul forte", de care sînt 
legate nădejdile de succes ale con
ducerii clubului. De ce ? Pentru că 
această formație este singura de la 
clubul uricănean care a avut o ac
tivitate neoscilantă, fără perioade de 
inactivitate, osie formația care a 
dus mesajul artei amatorisHce din

Uricani și dincolo de hotarele mu
nicipiului. Numai în ultimul timp, 
taraful condus de Vîjdea Gavrilă â 
dat spectacole apreciate pe scenele 
căminelor culturale din comunele 
Plopi și Ocolișul Mare din Țaija 
Hațegului. Gomponenții formației, 
oameni al muncii din localitate, ma
nifestă o mare încredere în forțele 
proprii, datorită în principal faptu
lui că sînt sudați prin acea unire su
fletească, cristalizată într-un timp 
destul de îndelungat. Orcliestranții 
tarafului uricănean speră să facă „o 
figură frumoasă" în concurs, bazîn- 
du-se pe faptul că n-au slăbit în nici 
o perioadă ritmul pregătirilor, nici 
chiar atunci cînd nu trebuiau să 
urce pe vreo scenă. Repertoriul for
mației și al soliștilor vocali a fost 
permanent îmbogățit, dirijorul îngri- 
jindu-se de „procurarea" unor noi 
melodii, atîl pentru orchestră cit și 
pentru soliști. Instrumentele orches
tralilor se păstrează cu grijă, deși, 
după cum ne spunea tovarășul Bata, 
cînd mai au nevoie (?!), instrumentl-

șlilor tarafului li se permite folosi
rea zestrei clubului și in alte sco
puri.

In ce privește formația de muzică 
ușoară (tot ritmică!), tinerii compo
nent ai orchestrei, dotați de curînd 
cu toate instrumentele necesare, n-au 
pe cine acompania. In această direc
ție, considerăm necesar sprijinul co
mitetului U.T.C. de la E.M. Uricani, 
care poate să depisteze și să îndru
me înspre club tineri cu aptitudini 
pentru muzica ușoară. Și nu ne în
doim, se vor găsi amatori!

„Mezinul" formațiilor de amatori 
a.le clubului din Uricani este grupul 
vocal folcloric. înjghebat în septem
brie anul trecut, grupul vocal a re
petat sub îndrumarea aceluiași pa
sionat instructor Vîjdea Gavrilă. 
Primul spectacol prezentat de aceas
tă formație feminină a certificat fap
tul că începuturile sînt de bun au
gur. Deci, se poate conta și pe gru
pul folcloric.

Recămandăm acestor trei formații 
să intre cit mal urgent pe făgașul 
repetițiilor intense, să-șl pregăteas
că minuțios repertoriile stabilite, să 
acorde maximă atenție prezenței 
scenice, repertoriului axat pe spe
cificul local, calității artistice. Va tl 
in folosul lor și al publicului, pe care 
doresc să și-l atragă.

V. TEODORESCU
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Orgonirareo științifică o 
producției și o muncii iși 
spune cu tot mai multă tă
rie cuvintul în ridicarea pe 
o treaptă superioară o acti
vității unităților econonrce 
din Valea Jiului.

In cadrul acțiunii au fost 
stabilite colective de specia
liști pe probleme, s-au întoc
mit studii in urma aplicării 
cărora valoarea muncii a 
crescut substanțial. Multe 
deficiențe organizatorice, al
tă dată socotite ca „imposi
bil de înlăturat", au fost de
pășite. deschizindu-se noi 
drumuri pentru alte și alte 
îmbunătățiri.

Dar. ca peste tot, acolo 
unde s-a strecurat un strop 
de bine, este loc pentru și 
mai bine, lărgirea cîmpului 
de investigare fiind una din 
premisele viitoarelor succe
se.

Dar să dăm cuvintul fap
telor. In pagina de față re
latăm aspecte de la diverse 
urrităti economice din muni- 
cioiul nostru privind rezul
tatele obținute și perspecti
vele de viitor.

•> V

0 necesitate de prim ordin
a progresului tehnic

PERFECTIONAREA ORGANIZĂRII
PRODUCȚIEI SI A MUNCII

* . w

Urmărirea
Sporirea vitezelor de avansare 

în abataje și galerii — 
deziderat major al minelor 

din bazin
Ing. ARCADIE FODOR,

șeful serviciului organizarea științifică 
a producției și a muncii din C.C.V.J.

Cunoscind faptul că succesul pen
tru creșterea continuă a eficienței 
minelor se hotărăște în primul rînd 
la locurile de muncă, activitatea co
lectivelor pe linia organizării supe
rioare a producției și a muncii a 
fost îndreptată în ultima perioadă 
spre îmbunătățirea tehnologiei și or-

ganizării brigăzilor în scopul obține
rii" unor producții cit mai mari, pe 
seama creșterii vitezelor de avan
sare.

Cîteva dale centralizate pe combi
nat privind vitezele de avansare lu
nare ne arată rezultatele obținute 
în ultimii ani.

1966 1967
Creșlerea 
față de 
1966

Abataje frontale m/Iună
Galerii m/lună

25
53,1

CERCETĂTORII MINEI PETRILA 
ÎN FAȚA UNOR IMPERATIVE

• Accelerarea străpungerilor • Extinderea muncii în 
acord • îmbunătățirea calității cărbunelui

Liniile directoare ale activității de 
organizare a producției și a muncii 
de la mina Pelrila s-au materializat 
in ultima perioadă dc timp, în studii 
efectuate privind capacitățile de 
producție și căile de majorare a a- 
ccslora, îmbunătățirea indicatorului 
do utilizare a timpului do lucru — 
și legat do acest aspect — stabili
rea gradului de ocupare a munci
torilor în regie șl a personalului 
T.A., posibilitățile de reducere a fluc
tuației efectivului etc.

Plusul de 21 322 tone la cărbu
nele net, creșterea cu 41 kg pe post 
a productivității muncii, economiile 
de peste 1 500 000 Ici sînt conse
cința aplicării și urmăririi hoturîri- 
lor fixa-lc In cadrul acțiunii între
prinse pentru desfășurarea pe o 
treaptă mai înaltă a procesului de 
producție.

De la început, insă, trebuie să
rol.im că nu s-a făcut tot ce era ne
cesar și posibil referitor la îmbună
tățirea calitativă a activității econo-

a-

eficienței măsurilor precedente și rezolvarea

iar la abata-

Datorită extinderii abatajelor fron
ts' dotării acestora cu utilaj mo
dern de susținere și transport, îm
bunătățirii organizării muncii, pro
ducția medie pe un abataj frontal a 
crescut de la 238 t/zi, realizat la în
ceputul anului 1968, la 262 t/zi în me
die pe trimestrul IV,
jele frontale cu tăiere mecanică față 
de aceeași perioadă producția 
crescut de la 278 t/zi la 310 t/zi.

Rezultatele obținute, deși superioa
re față de anii trecuți, n-au ajuns 
încă ia nivelul posibilităților. Vite
zele de avansare în galerii dotate cu 
mașini de încărcat au atins în tri
mestrul IV, 75 m pe lună la E. M. 
Uricani, 63,6 m la E M. Lupeni, 60 
m la E. M. Dîlja și doar 44,6 m la 
E. M. Lonea. La celelalte exploatări 
diD bazin vitezele se cifrează între 
50—55 m pe lună, pe total C.C.V.J. 
viteza medie fiind de 56,8 m. Aceas
ta reprezintă o avansare de numai 
2—2,5 m/zi. ori statisticile existente 
arată că aceste avansări s-au reali
zat in trecut la lucrările de înaintare 
în galerii în care încărcarea se fă
cea manual.

Dintre abatajele frontale din sir. 
0 dotate cu slilpi hidraulici și grinzi 
în consolă, doar la sectorul IV al 
E. M. Petrila se realizează lunar o 
avansare de 50 m pe lună, respec
tiv 2 ml/zi, la restul exploatărilor 
avansarea fiind doar de 1—1,3 m/zi.

Realizări inferioare acestora (0,4— 
0,7 m/zi) se obțin la restul abataje
lor frontale de la toate exploatările 
în special la cele din stratele 5 
18 de la E. M. Lupeni, stratul 
E. M. Vulcan și stratul 17 și 
E M. Aninoasa.

Vitezele de avansare realizate sint, 
așadar, mici și nu reflectă încă preo
cuparea necesară în special în do- 
roeniul organizării lucrului in aba
taj pentru a se putea obține tot ce 
permite utilajul din dotare.

Ținind seama de necesitatea exe-

a

Și.
15
15

cutării unui volum sporit de lucrări 
de pregătire în anul 1969, a căror 
realizare se va obține în majoritate 
pe seama creșterii vitezelor d/ a- 
vansare, la C.C.V.J. s-a întocmit un 
studiu care are in vedere îmbună
tățirea tehnologiei și organizării lu
crului la lucrările de săpare a ga
leriilor pentru obținerea unor avan
sări de cel puțin 100 m pe lună. Stu
diul are in vedere posibilitățile de 
folosire a dotării actuale cu mașini 
de încărcat, precum și folosirea com
pletă a timpului de lucru și a posi
bilităților privind deservirea brigăzi
lor de la aceste lucrări.

Comitetul de direclie, prin planul 
de măsuri tehnico-organizatorice, a 
stabilit ca pentru valorificarea acestui 
studiu să se treacă la instruirea unui 
număr de 3—4 ingineri de la fiecare 
exploatare, care să aplice în prac
tică tehnologia și organizarea pro
pusă Ia cel puțin două brigăzi pînă 
la 1 mai a. c., iar apoi să se trea
că Ia extinderea acestor experiențe. 
Cursurile de instruire au fost efec
tuate în perioada 6—14 ianuarie a.c. 
cu un număr de 29 ingineri care 
în prezentase ocupă de brigăzile de 
înaintări pentru realizarea a cel pu
țin 100 m pe lună.

In scopul sporirii vitezelor de a- 
vansare Ia abatajele frontale, în 
cursul trimestrului 1 a.c. la C.C.V.J. 
și exploatări se vor elabora studii 
și proiecte de organizare a acestora.

Pentru însușirea tehnologiei și or
ganizării superioare se va proceda 
la fel ca și în cazul galeriilor, fă- 
cîndu-se un instructaj personalului 
tehnic ingineresc, urmînd ca acesta, 
după însușirea metodelor propuse, 
să se ocupe în mod exclusiv de a- 
plicarea in practică a acestor lu
crări ceea ce va duce la realizarea 
unei viteze de avansare sporite și la 
reducerea efortului fizic al brigăzilor»

c..

necesităților actuale
un paralelism

ce trebuie respectat
la I. E. C.

Prin înființarea, nu demult, 
lui august 1968), a serviciului 
ganizare științifică a producției și a 
muncii în cadrul l.E.C. Paroșeni, a 
început să se acorde compartimen
tului de concepție un caracter siste
matic și continuu.

In vederea elaborării studiilor și 
concretizării sarcinilor, s-au creat trei 
subcoleclive corespunzătoare princi
palelor direcții de cercetare și anu
me : creșterea producției fizice, spo
rirea productivității muncii și reali
zarea unor indicatori tehnico-econo- 
mici superiori celor planificați — la 
oare se adaugă stabilirea măsurilor 
adecvate pentru atingerea indicilor 
de proiectare.

Prin solicitudinea tov. Traistă Ște- 
fania, economistă, șefa serviciului de 
organizare, luăm contact cu un suc
cint bilanț al activității pe această 
linie desfășurată anul trecut. Astfel, 
in scopul măririi treptate a produc
ției fizice, s-au efectuat patru stu
dii care-au avut drept rezultat creș
terea maximală a puterii utilizabile 
medii. Ni se spune că pentru conso
lidarea siguranței în exploatare s-au 
rezolvat șapte studii. Ne punem în
trebarea : oare numărul acestora nu 
a fost prea mare (raportîndu-1 mai 
ales la studiile soluționate special 
în vederea creșterii producției), ți- 
nînd cont de tendința actuală de 
nerisipire a forțelor de cercetare ? 
Nu a fost posibilă o comasare a a- 
cestor studii sau, eventual, o inclu
dere a unora dintre ele. în primele ?

Consecința aplicării măsurilor re
zultate din studiile efectuate în do
meniul exploatării superioare a capa
cităților de producție a fost obține
rea unei producții suplimentare de 
energie electrică de 23 802 000 kWh, 
ceea ce înseamnă o producție 
bală peste plan în valoare 
8 000 000 lei.

Relativ la al doilea aspect al 
cetării — creșterea indicelui de
ductivitate a muncii — s-au analizat 
zonele de deservire, gradul de ocu
pare a personalului de exploatare, 
utilizarea completă și cît mai pro
ductivă ă timpului de lucru etc. E- 
feclele acestor preocupări si.it oglin
dite in indicele de productivitate spo
rit cu 7,24 la sută.

In sfîrșit, legat de indicii tehnici 
și economici, s-a insistat în măsură 
suficientă pentru reducerea consu
murilor specifice de combustibil con
vențional la energia electrică. (Eco
nomia obținută: aproape 1 200 tone 
cărbune convențional).

(finele 
de or-

glo- 
de

cer- 
pro-

Sala turbinelor de la l.E.C. Paroșeni. Aici se plămădesc 
kilowații — forța și lumina patriei.

ll

Paroșeni

Prin multitudinea problemelor pe 
care le pune, activitatea din subte
ran oferă acțiunii de organizare 
științifică a producției și a muncii un 
cimp larg de desfășurare. Mecani
zarea operațiunilor grele, folosirea 
Ta rapacitate maximă a utilajelor 
din dotare, a suprafețelor de pro
ducție. organizarea procesului tehno
logic după grafice riguros stabilite, 
îmbunătățirea calității producției prin 
aplicarea unor minuțioase și bine 
documentate studii, sînt doar cîteva 
dintre problemele majore ale fiecă
rei 
care 
vate.

t-a 
1968 
sigur

exploatări miniere. probleme 
așteaptă să fie pe deplin rezol-

mina Aninoasa. de pildă, in 
o seamă de teme socotite de- 
stringenle. au fost trecute pe 

ordinea de zi a organizării științifice
b producției și a muncii. S-au cons
tituit colective, au fost întocmite stu
dii din care nu lipsesc scopul, efi
ciența economică și posibilități de 
extindere. Dar. înainte de a vorbi 
despre rezultatele obținute, cîteva 
cuvinte privind problemele date spre 
rezolvare. Dintre acestea amintim:

— extinderea susținerii abataje
lor Ironțăie orizontale din stratul 3, 
cu slilpi hidraulici și grinzi in con
solă ;

— extinderea podirti cu plasă me
talică a abatajelor frontale orizonta
le ;

— executarea unui abataj la aco-

Se impune lărgirea cîmpului de acțiune
pentru o mai deplină valorificare
a rezervelor interne la E. M. Aninoasa
periș pentru două felii la abatajele 
frontale din stratul 3;

— mecanizarea încărcării vagone- 
telor la abatajele frontale din stra
tul 3;

— combaterea prafului de căibune 
în abatajele frontale din stratul 3;

— extragerea a două cîmpuri fron
tale la abatajele cameră — din 
stratul 3j

— evacuarea sterilului din subte
ran în două schimburi.

Deci primele studii menționate se 
referă în exclusivitate la abatajele 
frontale din stratul 3. studii care 
de altfel converg, după cum bine 
se poale observa, către una și ace
eași temă majoră: ..Organizarea su
perioară a muncii in abatajele fron
tale din stratul 3". fiecare urmărind, 
în final, creșterea productivității mun
cii și reducerea prețului de cost pe 
tone de cărbune extras. De cc atunci 
această dispersare de forțe in N 
colective, cind un colectiv competent

ar fi putut rezolva prinlr-un punct 
unic de vedere, problema îmbunătă
țirii activității in abatajele frontale? 
Să fie oare dorința de a raporta cit 
mai multe studii ? Credem că da, 
deoarece practic, urmărirea eficien
ței propuse in fiecare studiu nu se 
poate realiza, cum de altfel nici n-a 
fost înregistrată. In această situație 
nimeni nu șlie dacă, să zicem. în 
urma mecanizării încărcării vagone- 
telor la abatajele frontale din stra
tul 3, productivitatea a crescut cu 
0,002 tone/post, iar prețul de cost a 
scăzut cu 0,5 lei/tonă. așa cum fu
sese prevăzut în studiul respectiv. 
Același lucru este valabil șl pentru 
celelalte studii ale căror rezultate 
presupuse nu pol fi verificalc. F.'il-j 
de această situație, oarecum neve
rosimilă. credem că este necesară o 
mai mare exigență din parLea con
ducerii minei privind stabilirea teme
lor, mai ales că situația pare că se 
repetă în 1969

Astfel, din cele 15 teme propuse 
spre studiu, pentru care au fost cons
tituite și colectivele respective, doar 
opt merită cu adevărat să lie cu
prinse în acțiunea de organizare 
științifică a producției și s muncii, 
celelalte încadrlndu-se sau în sar
cinile de serviciu (introducerea celui 
de-al doilea abataj frontal în stra
tul 3, blocul III ; creșterea capacită
ții de culbutare ia complexul sud, 
prin montarea a 
adaptarea mașinii
E.M. Petri la la condițiile minei Ani
noasa) sau ar constitui teme pentru 
inovații (automatizarea ușilor de la 
puțurile oarbe nr. 6 și 7).

Vorbind despre seriozitatea 
care trebuie abordată stabilirea 
motor cuprinse în acțiunea de
ganizare superioară a producției și 
□ muncii, trebuie să amintim unele 
probleme cu adevărat stringente ale 
minei, reliefate pe deplin de reali-

încă un cu’.bulor; 
de șislificat Lip

cu 
te- 
or-

zările slabe obținute în 1968, la unii 
indicatori de plan.

Astfel, n-au fost realizați indica
torii de plan la jncărcarea mecanică 
în galerii și vitezele de avansare în 
abatajele frontale din straiele groase 
și susțineri (fală de 36 ml/lună, 
respectiv, 21 ml/lună, s-au obținut 
32,7 ml/lună, respectiv, 14,1 ml/lu
nă). De asemenea, prețul de cost a 
fost depășit la materiale șl cheltuie
lile secției pe total mină, cu 2.84 
lei/tonă, depășire care apare cu atît 
mai neverosimilă cu cît consumul 
specific realizat la lemn de mină și 
cherestea (materiale cu pondere ma
re) a fost sub cel planificat. De 
menționat faptul că nici calitatea 
producției n-a fost respectată, pro
centul de cenușă planificat fiind de
pășit cu 2,5 puncte. La aceasta mai 
sînt de adăugat și vitezele de avan
sare încă mici realizate cu mașinile 
de încărcat — 63,4 ml/lună — față 
de cele obținute la încărcarea ma
nuală — 58.1 ml/lună. Credem că 
aici e vorba și de o neconcordan- 
ță între indicatorii planificați.

Tatii doar cîteva
merită cu prisosință să intre în 
ția colectivelor dc organizare 
țilică a producției de la E.M. 
noasa, pentru ca rezultatele viitoare
să poarte cu adevărat amprenta va
lorificării depline a rezervelor in
terne.

probleme care 
alen- 
știin-
Ani-

Nu s-a ignorat nici aspectul redu
cerii cheltuielilor specifice de mate
riale, deși credem că aici nu sînt e- 
puizatc toate resursele fapt de care 
e bine să se țină seama în activita
tea de viitor.

Din consultarea planului de studii 
- prevăzute a fi executate în anul cu
rent și din discuțiile purtate cu ing. 
Rebreanu Alexandru, directorul în
treprinderii, ing. Traistă Eugen, se
cretarul comitetului de partid și ing. 
Erșek Tiberiu, șeful serviciului teh
nic, a reieșit că, în general, tema
tica cercetării științifice a serviciului 
de organizare răspunde imperativelor 
majore ale întreprinderii, din momen
tul de față.

Am constatat accentul deosebit ca
re se pune pe perfecționarea condu
cerii producției, pe îmbunătățirea or
ganizării producției ca atare, pe ex
tinderea normării judicioase a muncii, 
pe creșterea în continuare a produc
ției și productivității muncii, toate 
acestea preconizate a se realiza — 
și acest lucru merită relevat — la 
aceeași dotare tehnică deja existentă.

In acest scop se vor efectua studii 
privind modul de acoperire a comen
zii de dispecer și repartizarea op
timă a sarcinilor pe agregatele cen
tralei Paroșeni și Vulcan, respecta
rea ciclurilor și reducerea duratei 
medii a reparațiilor curente și capi
tale la sistemele de preparare a 
combustibilului. Se constată că sint 
încă pierderi de timp destul de mari 
și nejustiiicate în cadrul formațiilor 
de reparații. E necesar ca analiza 
și rezolvarea măsurilor ce se vor 
contura în vederea eliminării acestor 
timpi inactivi să se bucure de o ma
ximă operativitate din partea între
gului colectiv. Va trebui să se gă
sească și cele mai bune soluții pen
tru înlăturarea defecțiunilor care mai 
persistă in aprovizionarea cu mate
riale, piese de schimb și. scule.

Se acordă totodată o importanță a- 
parte posibilităților de mărire a in
dicelui om/MW, preconizîndu-se un 
studiu aprofundat al rezervelor de 
extindere a zonelor de deservire.

Demnă de reținut este și tendința 
de studiere amănunțită a influenței 
calității cărbunelui energetic asupra 
cheltuielilor de preparare, datorită 
faptului că nu sc respectă din par
tea furnizorului (C.C.V.J.) indicii de 
calitate standardizați. Se impune a- 
flarea unei căi rezonabile de ieșire 
din impas, deoarece se știe că pena
lizările nu pot acoperi, oricum, pa
gubele și greutățile pricinuite în ex
ploatare de o asemenea situație 
(scăderea productivității morilor de 
cărbune, „umflarea" consumului pro
priu de energie electrică, etc.).

Ne îndoim, însă, că supraînălțarea 
digurilor depozitului de cenușă șl 
zgură — obiectiv cu caracter de so
luționare provizorie — avea nevoie 
de un studiu special.

Dacă pe linia rentabilizării ener
giei termice, deci a diminuării pier
derilor planificate, cu toții sînt de 
acord că — raportat la resursele in
terne — s-a făcut toi ceea ce era 
posibil, nu trebuie să se piardă din 
vedere că urmărirea fără încetare a 
măsurilor stabilite pînă acum — șl 
eventual îmbogățirea lor cu nuanțe 
noi, eficiente în procesul de aplicare 
rămîne o datorie de prim ordin.

In încheiere, se impyne o preci
zare : îndeplinirea angajamentelor 
luate de l.E.C. Paroșeni de a pro
duce peste plan o cantitate de ener
gie electrică de 10 000 000 kWh, de 
a economisi 750 tone combustibil 
convențional și a obține 500 000 lei 
beneficii peste plan este condiționată 
de înnoirea continuă a activității în
treprinderii în care cuvintul esențial 
e rostit de organizarea pe plan su
perior a producției și muncii.

Utilizarea — dacă se poate în ex
clusivitate — a fondurilor de produc
ție și de mică mecanizare iu crește
rea pe ansamblu a unității, in con
cordanță cu exigențele impuse azi 
economici, rămîne calea cea mai buna 
și ea trebuie urmată cu fidelitate.

mice. Nu s-a 
cuvenită analizei 
gere a unui cărbune de mai bună 
calitate, organizării brigăzilor produc
tive pentru obținerea unor indicatori 
tchnico-cconomici superiori și posibi
lităților de extindere a muncii in a- 
cord (in momentul de față ni s-a 
spus că numai 38 la sulă din totalul 
de efectiv este integral acestui sis
tem).

In altă ordine de idei, dacă in do
meniul analizat colaborarea dintre 
colectivele de cercetare, formate din 
Inginerii și tehnicienii cei mai ca
pabili conducerea minei și forul tute
lar corespunde, nu același lucru sc 
poate spune despre conlucrarea din
tre membrii aceluiași colectiv, care 
prezintă fisuri însemnate pe alocuri.

Studiile propuse spre rezolvare în 
anul curent caută — fapt îmbucură
tor — să remedieze. în mare măsură, 
aceste deficiențe semnalate. Sînt de 
menționat atil studiile ce urmă
resc obținerea unor viteze de 
avansare superioare in lucrări
le orizontale săpate în steril și 
mixt, în suitori, cît și cele care tind 
către organizarea mai buna a aba
tajelor cameră din stratele 3 și 5 
și a fronturilor stratului 3, unde se 
preconizează încadrarea unui ciclu 
în opt ore (în loc de 17 ore, ca în 
situația actuală). Se scontează pe o 
creștere a randamentul!” d<-- irra 
două tone pe post.

Sintem de părere că studiile u au 
ca obiectiv mărirea vitezelor de a- 
vansare în galerii necesită un ritm 
accelerat de execuție și, eventual, 
soluțiile găsite pe parcurs să tie ime
diat și necondiționat puse în aplicare, 
ținind seama mai ales 
care se înregistrează 
rea noilor orizonturi 
concludent: orizontul

Este binevenită preocuparea pen
tru lărgirea sistemului de lucru în 
acord, stabilirea normativelor de 
personal la lucrările de suprafață și 
din subteran prin determinarea gra
dului de ocupare completă a munci
torilor și lărgirea sferelpr de atri
buții pentru cei care în momentul 
de față nu-s integrați într-o aclivi- 
tale productivă continuă (sînt vizate 
sectoarele VIII și IX).

Pentru activitatea de viitor se im
pune acordarea unei atenții sporite 
calității cărbunelui prin stabilirea în 
cadrul studiilor a unor măsuri con
crete.

In concluzie, eforturile in perioa
dele următoare ale serviciului de or
ganizare a producției și a muncii de 
la mina Petrila vor trebui să se con
centreze cu precădere asupra pro
blemelor arzătoare care privesc di
rect activitatea de producție.

M.T.

acordnt atenția 
modului de cxtra-

de întîrzierile 
în străpunue- 
(un exemplu 
I2 A).

Cîteva 
sugestii 
pentru 
tematica 
anului 
1969

Colectivul de muncă al sec
ției de organizare științifică 
a producției și a muncii de la 
F.F.A. „Viscozau Lnpeni a avut 
de rezolvat în anul trecut un 
număr de 26 studii, dintre 
care și-au găsit aplicativitate 
15. Remarcăm ca deosebit de 
importantă eîectuarea studiilor 
privind gradul de folosire a 
utilajelor, pe toată întreprin
derea, slabiliudu-se o serie de 
măsuri care au condus, prin 
punerea în practică, la bene
ficii de cca. 370 000 lei.

Studiul posibilităților de re
ducere a normelor de consum, 
aplicate în semestrul II 1968. 
a condus la o reducere a 
cheltuielilor cu 30 000 lei.

Linia generală a activității 
de cercetare pe anul curent se 
bazează pe realizarea unor 
studii și fixarea unor măsuri 
de creștere a producției și 
productivității muncii, evilînd 
pe cît este posibil lansarea în 
noi investiții și achiziționări 
de utilaje.

Prin efectuarea studiului care 
se referă la căile de creștere 
a producției La fire de mătase 
și sulfura de carbon, se pre
văd depășirile de plan de 
1 200 kg, respectiv 6 000 kg 
la aceste sortimente. E opor
tună prevederea studiului le
gat de amplasarea optimă a 
unor utilaje planificate ce ur
mează să sosească în perioa
dele următoare. Se va avea 
în vedere, cu siguranță, anali
za posibilității de sistemati
zare a circuitului documente
lor și eliberării materialelor.

Pentru că planul de studii 
pe anul 1969 se află în st.’c 
diul dc definitivare, credem că 
va fi binevenită includerea u- 
nor studii caro să aibă ca o- 
biectiv elaborarea unor pro
cedee tehnice noi în scopul 
măririi paletei sortimentale, 
reducerea normelor de con
sum la maiorii prime sl ma
teriale, sporirea procentului 
de calitate a produselor și 
eliminarea timpilor neproduc-

Ing. R. SELEJAN Ing. Tr. MOLLER
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STEAGUL ROȘU

Alte propuneri
de candidați

(Urinare din paq. I)

șii Kovacs Grlgorc <i 
beta, in circumscripțiile ( 
di uniri pate ni. 129 și 130 
Finc’.t. Marca Livin, Novac 
fa și Biro Zamfira, pentru

Redresarea producției se lasă încă așteptată 
la minele Văii Jiului

(Urmare din naq 1)

Aspect cotidian cartierul Brala di

tinerel, 
premia*. I 
interna-

.c de-
a-

Invitație 
la certitudine

(Urmare din pag n

rul a avut deja timpul să se 
convingă. Imi vorbeau cu o 
voce care se precipita și se 
amplifica atunci (ind ajungeau 
la relatarea unor episoade pal
pitante ale unor lupte intim- 
plate mai demult cu temutul 
timp cu dușmănoasa iarnă cu 
perfida neîncredere în puterile 
proprii. Imi povesteau cum i-au 
învins pe aceștia și s-au în
trecut pe ei.

Dar asta a fost și n-ai- rost 
să contemplăm prea mult îm
plinirile. Mai bine să ațintim 
privirea înainte. Efortul care-1 
așteaptă pe moșierii de case 
din Vale în anul acesta < mai 
mare: 1215 apartamente, o 
școală, o static de transfor
mare, un depozit de mobilă 
plus alte și alte „accesorii a 
căror prezență e obligatorie 
înfr-un cartier locuit. Si i-am 
văzut din nou pe zidarii Iul 
Postolache Dumitru Rădulescti 
Marin. Ban Ștefan. Sandu Tu
dor, pe dulgherii lui Kiss Lu
dovic și Căplescu Nicolae, pe 
mozaicarii lui Belivu Gheorghe, 
pe Instalatorii raloriferiști. p* 
electricienii lui Sachclarie Ion, 
Andraș Ștefan, Moroșan Hara- 
lambie, Hărănguș I-fari ton — 
antrenafi într-o competiție de 
mare amploare pe un front de 
aproape 700 de apartamente ca
re vor întregi' în prima jumă
tate a anului „zestrea" urba
nistică a Văii. Competiția a 
început de 15 zile și ritmul ei 
e același in care întreprinde
rile din județul nostru răspund 
prin fapte unei îndrăznețe che
mări la întrecere.

Imi amintesc dc o discuție 
cu directorul grupului de șan
tiere al meșterilor de case din 
Valea Jiului. ..Miine — spu
nea — trebuie să mă întâl
nesc cu alegătorii". (Directorul 
a fost propus candidat de de
putat în consiliul popular ju
dețean penlru alegerile de la 
2 martie, semn al prețuirii de 
care se bucură constructorii 
Văii Jiului). Am trecut pe 
nesimțite cu discuția pe un 
plan profesional. Cuvîntul tre
buie" revenea mereu în discu
ție, cu valori imperative spo
rite. „Trebuie să ne punem la 
punct cu consemnul de lucru, 
să-1 reducem înlăturind orice 
risipă. Trebuie să te imprimăm 
tuturor oamenilor noștri acel 
atit de necesar simt al răspun
derii personale pentru valorile 
pe care te mînuiesc". Trebuie! 
Am auzit cuvinlul acesta din 
gura multor oameni. Tn gura 
directorului constructorilor de 
locuințe el suna însă ca o in
vitație la certitudine. Era aco
perit cu succese trecute și cu 
convingeri. Căci constructorii 
de locuințe au început într-un 
ritm dinamic un nou an.
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I 
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I 
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I
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I 
I 
I 
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vaid< , ii GHEORGlțE ILIESCU, 
rector tehnic st C’C.V.J. c 
relatat iirmaloorele :

„Conducerea combi natului 
liza! situația neindeplinirfi planului 
sl a luat o serie <te măsuri a 
aplicare va fi urmărită Itldeapr 
Trebuie să amintesc-ca la mina 
noasa au avut toc in ultimul li 
o scrie de avarii — In puțurile o 
be 5 șl 6 au căzui vagoncte ; lanțul 
elevator de la puțul sud a fost de
fect — care au stânjenit activitatea 
din subteran. Pentru evitarea in 
v;llor a unor asemoitea accidente 
tehnice, am at-as a(en|ia conducerii 
minei să acorde o mal mare atenție 
punctelor chele de lucru. De aseme
nea, la această mina -’or intra in 
liiiKtie cîteva âbiUije te sectoarele 
U șl IV. Mina a fost dotată cu încă 
300 slilpi hidraulici care v >r -l »cui 
echipamentul exist mt in abatajul 
frontal de la sectorul IV, stratul 3. 
La mina Uricani, teși s-a imbunâlă- 
p plasarea fron'urilor, -lin cauza 
deficiențelor ca.;- persistă ’ncă în 
transportul în ibitaje și galerii, rit- 
m'citatea extra ;jiel nu este 
plin asigurată. De asemenea in 
cvastă perioadă a «ivul 'oc o avarie 
provocată 
ironial.

La mina 
ție cîteva 
II, iar în 
inginerul șef al minei a iosl însăr
cinat personal să răspundă de acti
vitatea sectorului respectiv.

In cursul ac-îstei săpiămini comi
tetul de direcție al combinatului se 
va întruni pentru a analiza problema 
realizării planului pe luna ianuarie. 
Consider că prin măsurile ce se vor 
lua cu această oca-zic, prin aplica
rea lor imediată, planul de produc
ție pe luna ianuarig poale fi reali
za r.

gonel cu piatră care a stânjenit timp 
de o oră artivilatee polului.

Mina Vulcan acuză încă lipsa de 
vagoane C.F.R deși la un moment 
dat problema păron rezolvată. Si 

acest fel stol multe, fie- 
aetlvitale fiind marcată 

evenimente care ne 
In marea 

— să fio evitate, 
șînt de prisos.

zarea planului — du- 
mai sus — nu poate 
argumente plauzi- 
organîznlorice sînt 
de efecțive fiind 
la Lonea șl Paro- 

con- 
. comitelui de 
ia de urgență 

eficacitate, astfel

Novac Ilisa- 
cleciordje 

Oancea 
Etisabo- 
circum- 

,iilr elecAucale orășenești nr. 
> 44 Si 45. U LUPFN1 flu lost 
tinați drept candidați tovarășul 
Gheorghe. in ci 
ală municipală i 

imărul 
Virgll.

UDscriplio e- 
181 și cir- 
orășoneas- 

tovarișul Mur
ii circumscripția 

â nr. 72. ln 
fost desemnați 
așii S7elan lo- 

elcctora- 
ti ană nr. 114 Modîlcâ Cons- 
ii Gaftiniuc Ancla pentru cir- 
ptiite electorate municipale 

nr. l'.‘> și 179 Mischie Maria. Cirțină 
Constantin, Drâqhici Aurel. Modilcâ 
Constantin. Ordbq Estera, Hagheș 
lh ia și Gaflintuc Ancta pentru cir
cumscripțiile electorale orășenești 
m. 24 26. 16. 17. 27, 28 și 29. Noi 
candidați penlru alegerile de la 2 
■artie au fost propuși și în comu- 
B.1 BÂNIȚA .• aici au fost desemnați 
ifrcpt candidați tovarășii Marcu loan 
și Ișfan Gheorghe, penlru circum
scripțiile electorale comunale nr. 37 
și 27.

71. 
penii

electorală orășeneas
i i:u

drept candidați Iova 
sti pentru eircumscriptî 
)ă județ 
lantin $

★

La BĂNIȚA au fost propuși luni 
drept candidați pentru alegerile de la 
2 martie Iov. Vladislav Ioan, pentru 
circumscripția electorală municipa
lă nr. 98, Popescu Gheorghe, Vladis
lav Ioan. Pantilie Ioan și Sălăjan 
>®an. pentru circumscripțiile electo
rate comunale nr. 33, 34, 65 și 36. 
1® adunările desfășurate la URICANI 
au fost desemnați drept candidați 
tovarășii Tomșa Otto, pentru circum
scripția electorală municipală nr. 
190 Geană loan și Rușescu loan, 
în circumscripțiile orășenești nr. 36 
și 18. La adunările care au avut loc 
în comuna ANTNOASA au fost de
semnați drept candidați tovarășii 
Feier Gheorghe, pentru circumscrip
ția electorală județeană nr. 88, Blag 
Teofil, pentru circumscripția electo
rală municipală nr. 103, Cristea Au
rel. Hegheduș Andrei. Cosma Flo- 
rica. Gheorghe Dumitru, Tomuș Sa- 
veta și Knebel Francisc în circum
scripțiile comunale nr.
25 26 si

împiedicat acti. halea puțului vreme 
de peste 11 orc. Desele defecțiuni alo 
hirucutemlui Aoinoasa — Cernești 
produc încă stagnări ale pi o<1j-_ liei, 
deși problema acestui funicular 
discută încă de cind a fost dat 
funcție.

La mina Lonea ln ziui de 14 
ntrarie, in abatajele 606 și 101 
avut loc surpări din cauza... falii 
(Unde este rolul asistenței tehnice

ln ziua de 13 ianuarie, la prepa- 
rația Pelrila a fost oprită recepția 
cărbunelui extras de la Pelrila și 
Lonea, vreme de peste trei ore, din 
cauză că s-a blocat ventilatorul de 
la conducta dc nămol.

La Uricani, funcționarea defectu
oasă a transportoarelor produce mul
te perlurbații in activitatea abata
jelor. (Oare cum au fost făcute re
viziile planificate?). Tot la Uricani. 
în schimbul III din ziua de 17. pe 
podul basculant de la puțul orb nr. 
4 la orizontul 500 a deraiat un va-

se 
in

exempte de 
care zi de 
cu asemenea 
îndoim că n-ar Ti putut 
lor majoritate

Comentariile

pă cum spuneam 
fi susținută de 
bile. Deficientele 
încă mari, lipsa 
consemnată doar 
șeni. Fată de această situație, 
ducere® combinatului, 
direcție trebuie să i 
măsuri de maxima 
ca planul pe luna Ianuarie să lie 
îndeplinit la toii Indicatorii. în ace
lași timp, este necesară pregătirea 
corespunzătoare a realizării planului 
pe luna februarie.

In acest sens, ne-am adresat to-

18,05 Limba germană, 
39.

18,30 Prestigii artistice 
misiune pentru I 
Participă tineri ț 
la festivalurile 
ționale 1968.

19,00 Telejurnalul de :

SCRISORI DE LA CITITORI
Apăsați 

pe accelerator
conducerea l.G.C. Petroșani va 
masuri. Pierdem 
așteptări inutile 
lobuze!

prea mult timp 
prin stațiile de

lua
cu

au-

Lonea vor intra in func- 
abalsje la sectoarele I și 
ce priveȚte sectorul IV,
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In dimineața zilei de 8 ianuarie 
a.c., în loc de patru autobuze I.G.G. 
cite asigură de obicei transportul 
muncitorilor din centrul orașului la ex
ploatarea minieră Vulcan, a ieșit 
din garaj unul singur. Insuficient 
pentru a face fată cerințelor. Din 
această cauză muncitorii din schim
bul întîi au fost nevoiti să aștepte 
în ger, intre orele 4,30—5,00, ieși
rea celorlalte autobuze. Pină la ur
mă au plecat pe jos pentru a putea 
ajunge din timp la mină.

Dispecera de serviciu Maria Fi
lip nu a putut da nici o lămurire 
de ce în loc de patru autobuze, cîle 
avea în plan, a ieșit din garaj nu
mai unul singur.

Cazuri de acest fel s-au mai
tîmplat și alteori creîndu-se greutăți 
exploatării miniere Vulcan și mun
citorilor.

Poate că, allînd prin intermediul 
ziarului de nemulțumirea noastră,

in-

Tudor MOCUȚA 
Vulcan

cauza
unei confuzii

laMai acum o lună, un geam de 
chioșcul de difuzare a presei nr. 9 
din orașul Vulcan s-a făcut țăndări. 
Autorii transformării sticlei în mii 
de cioburi cică ar fi fost niște che
flii care au confundat vitrina chioș
cului 
găsit n-au lost găsiți autorii, deoa
rece, 
s-a pierdut 
dar chioșcul a rămas fără geam. Ni
meni însă nu s-a gindii să înlocuias
că geamul spart. Poale se va găsi 
cineva cu chef s-o facă.

cu intrarea înlr-un bufet. De

mergînd pe două cărări... li 
urma. Chefliii au plecat,

Iulian IORDACHE
Vulcan

Arborii de fotbal
așteaptă startul
Vacanța arbitrilor de fotbal din 

Valea Jiului e pe sfirșite. La 1 fe
bruarie, „cavalerii fluierului" vor 
începe pregătirile pentru ca, o dată 
cu reluarea campionatelor, să fie și 
t: bine puși la punct cu pregătirea 
fizică.

Prima „acțiune* a arbitrilor va fi. 
peste cîteva zile, vizita medicală. 
Apoi — pregătirea fizică propriu- 
zisă îmbinată cu pregătirea teoretică 
în cadrul ședințelor săptămînale ale 
Colegiului de arbitri din cadrul 
CM.E.F.S. Petroșani.

De altfel, în prima parte a cam
pionatului, colegiul nostru de arbi
tri, condus cu competență de căite 
tovarășul Lazâr Nicolae. a avut o 
activitate bună. In Valea Jiului ac
tivează multi arbitri care fac parte 
din lotul republican, județean și 
municipal. Prin munca pe care au 
depus-o, prin competenta de care au 
dat dovadă in conducerea jocurilor, 
s-au evidențiat arbitrii Barna Fran
cisc, Șteian Aron, Panail loan, Zo- 
tolaru Alexandru, Maieș Șlelan, 
Cazan Gheorghe si alții. De aseme
nea, tovarășul Cusmeac Ștefan, 
cretarul Colegiului de arbitri 
cadrul C.M.E.F.S. Petroșani 
preocupat permanent cu simț 
răspundere, de organizarea și 
drnmarea activității colegiului.

te ultima ședință a Colegiului 
arbitri s-au dezbătut probleme
portante privind activitatea noastră 
de viitor. Fiecare arbitru 
fie conștient de sarcinile
în calitate de conducător de joc. EJ 
trebuie să îndeplinească pe terenul 
de joc condițiile unui bun pedagog 
fi educator, să fie un bun psiholog, 
judecător și tovarăș. A fi arbitru în
seamnă mereu a conduce, 
e educa. Arbitrul trebuie
feste luciditate absolută, capacitate 
de 
în 
că

s-a 
de 
în-

de 
im-

trebuie să
ce-i revin

a călăuzi, 
să mani-

judecată, independență, să fie 
afara prejudecăților. Trebuie știut 
arbitrul care nu se poate decide 
•i mine un jucător în timpul me-5.

ciului, arbitrul care ezită să rezolve 
problemele grele Ivite pe parcursul 
întâlnirii, arbitrul care fluieră îngă
duitor pentru a împăca „și capra și 
varza", îșl pierde reputația.

lată de ce Colegiul de arbitri din 
cadrul C.M.E.F.S. Petroșani a trasat 
sarcini concrete arbitrilor pe linia 
îmbunătățirii acestei munci și, ca 
urmare, a păstrării unei atmosfere 
caline pe terenurile de joc și în tri
bune. Să așteptăm însă prunul flu
ier al arbitrilor pe terenurile noas- 
Lr-- de sport.

Vasite ZARCUI EA
m Hibru al Colegiului do arbitri 

din cadrul C.M.E.F.S.

Alegerea noului consiliu de conducere
al A. S. Preparatorul Lupeni

Zilele trecute a avut loc la preparația Lupeni aduna
rea de dare de seamă și alegerea noului consiliu de 
conducere al A.S. Preparatorul. Din referatul prezentat de 
Nada Constantin, secretarul A.S. Preparatorul Lupeni a 
reieșit că activitatea sportivă desfășurată în anul trecut 
de către salariații întreprinderii a fost mulțumitoare. Se 
putea face mai mult în domeniul fotbalului, popicelor, in 
timp ce șahul, turismul, tirul au fost inexistente. Membrii 
consiliului de conducere ai A.S. Preparatorul Lupeni nu 
au depus nici un interes pentru creșterea mișcării spor
tive loccle.

In noul consiliu ol A. S. Preparatorul Lupeni au fost 
aleși tovarășii : Chișu Elisei, președinte, Mischie Tîtu, 
secretar Gheleșan Francisca, casier, precum și 4 membri.

Adrian ALEXIU, 
electrician

In acest sezon alb la Lupeni

Schiul să-și ocupe locul
ce i se cuvine

11,00 Limba franceză. Leclia 
43 (reluare).

11.30 Limba engleză. Lecția 43 
(reluare).

12,00 TV pentru specialiștii 
din industrie. Ciberne
tică (reluare).

12.30 Inchidetea emisiunii de 
dimineață.

17.30 Telex TV.
17,35 TV pentru specialiști.

Medicină. Stomacul ope
rat. Prezintă dr. Th.
Spîrchez.

seară. 
Buletinul meteorologic.

19,30 Aspecte de la meciul de 
hochei pe gheață; Iugo
slavia — România. 
Transmisie în direct de 
la Liubliana.
Avanpremieră.
Ecouri prin timp: Uni
rea Principatelor. Emisi
une de A. Buhoiu.
„Steaua fără nume* — 
emisiune concurs de 
muzică ușoară.
Telecinemaleca. „S-a în- 
tîmplat într-o noapte" — 
Un film cu Clark Gabie 
și Claudette Coib?it. 
Telejurnalul de noipte. 
Închiderea emisiunii.

20,50

21,20

23,05
23,15

Responsabili morali
ai unui delict

Ui mărind zile la rind evoluția pe 
schiuri a celor mai mici sportivi, 
care vor fi chemați să ducă mai de
parte ștafeta tradiției acestui sport 
din orașul minerilor de pe Jiul de 
vest, se contura necesitatea de a se 
pune în discuție, intr-un cadru mai 
larg, viitorul acestui sport in Lu
peni. De ce ? Pentru că, cu toate că 
am auzit copiii discutind cu aprin
dere despre emisiunile receDle ale 
televiziunii de la competiții inter
naționale de acest gen, marea ma
joritate dintre ei alunecau pe ză
pada imaculată intr-o manieră care 
excludea orice perspectivă de viitor. 
Concluzia, deci, că în ciuda condi
țiilor materiale existente (cei mai 
mulți dintre acești copii posedă e- 
chipamentul adecvat, schiuri și le- 
găluri dintre cete mai moderne) sînt 
mult prea departe de „secretele" 
elemenLaie ale schiului, ca sa nu 
mai vorbim de exigențele actuale în 
materie. Așadar, trebuie să consta
tăm că o imensă „materie primă" șl 
talente sînt lăsate in paragină din- 
tr-un motiv destul de bizar. La Lu
peni de ani de zile nu există o așa 
zisă școală de schi, sau mai precis 
o îndrumare competentă în însușirea 
tainelor acestui minunat sport de 
lamă. Acolo, unde cu două decenii 
în urmă, competițiile acestui sport 
rezervau tineretului trei categorii 
de participare (cocoșei, juniori mici 
șl juniori mari) azi, nici două duzini 
de tineri na practică sistematic a- 
cest sport și aceștia doar în cadrul 
asociațiilor Minerul și Energia din 
localitate. In orașul unde cu 15, res
pectiv 20 de aui in urmă au avut 
loc două competiții de talie națio
nală azi cei cîlira tineri care se 
încumetă să urce în zilele de repaus 
Ja cabana Straja, ascultă cu răsu
flarea tăiată mărturisirile pline de 
patos ale „veteranilor" despre acele 
zile de iarnă i ind in fiecare după-a- 
miază, îd curtea sindicatului minier

din localitate, unul care avea să 
devină campion peste ani, raporta 
instructorului Ilie Munleanu: „...opt
zeci de copii sini gata pentru pro
gramul de antrenament".

Pentru că schiul nu este Dumai 
un sport de performanță. Nefiiud 
legat de un teren special amenajat 
schiul este un minunai prilej de 
fortificare, de deconectare și de 
stimulare a dragostei penlru frumos, 
< ■ stă la in de mina oricui vrea, să-l 
practice. Așa stînd lucrurile, de ce 
au dispărut din practica asociațiilor 
sportive concursurile de populariza
re X. Acele concursuri care își aveau 
linia de sosire chiar iu marginea 
parcului din centrul orașului, unde 
primul stilp de marcaj indică dru
mul spre cabană. Acele concursuri 
în cadrul cărora fanfara minerilor 
seconda sosirea fiecăruia dintre con- 
curenli! Pentru eventualii sceptici 
trebuie să precizăm că asemenea 
competiții au. avut loc nu numai o dată, 
ci de nenumărate ori. Faptul ca și 
azi cei mai multi dintre acei care 
vizitează cu regularitate cabana 
Straja, in timp de iarnă, sînt din 
generația care a învățat și in.l ăgit 
schiul în cadrul competițiilor de 
care aminteam, stau garanție even
tualele inițiative in această direc
ție din sezonul ce se află în toi.

Ln ceea ce-i privește pe cei care 
sînt chemați s<l contribuie dire t te 
popularizarea schiului, asociațiile 
sportive ajutate de comitetul orășe
nesc al U.T.C., nu știu | 
inimoșii instructori de 
chiar sub povara virstei 
(unii au dCDășil cu mult < 
ații pot f: înTIniți dunvir.i 
minică la cabană, devenită o 
casă pentTU ei, 
nerăbdare să fie 
cu adevărat de masă, pentru popu
larizarea ^portului alit de îndrăgit

Căsătoria este succedaneul unei 
puternice afecțiuni reciproce, afec
țiune care nu încetează și nici nu 
se diminuează în anii de • căsnicie, 
ci se fortifică prin interesele comu
ne ale soților și, mai ales, prin co
pii. Copilul, acest simbol al purității 
și inocenței, este așteptat cu înfri
gurare,- de el se tengă nenumărate 
speranțe și idealuri; el este resortul 
care împinge părinții spre succese 
profesionale și sociale,- Ia viitorul 
Iui meditează părinții zi de zi, noapte 
de noapte. După ani de zile, copi
lul devine adolescent, . apoi adult; 
în urma unei îndelungate și perse
verente influențe educative din par
tea familiei, școlii și societății, mun
ca, cinstea și respectul devin con
stante spirituale ale vieții lui, con
cretizate în fapte cotidiene. Numai 
în acest fel fostul i copil va fi folo
sitor societății și, implicit, lui. Cind 
la temelia unei căshicri a stat o tre
cătoare „pasiune", în acea familie 
vor fi generate neînțelegeri, certuri, 
copiii nu vor fi feupravegheați cu 
ferrnitate, fructul căsniciei a devenit 
un delicvent.

Birlida Dorica și Negoi Maria au 
cite 15 ani. Vor fi judecate pentru 
vagabondaj și furt din avutul parti
cular. De faptele lor, fapte pe care 
legea te pedepsește aspru, cine răs
punde? Numai ela șînt vinovate? 
Care sînt factorii Care au o gravă 
responsabilitate în acest caz dar care 
nu au chibzuit îndeajuns la obliga
țiile ce te reveneau și 
prin aceasta, comiterea 
antisociale?

Birlida Dorica a urmat 
clase (clasa a V-a n-a 
Frecventa școala foarte, rar, nu-i plă
cea să învețe. Din., toamna anului 
1967 n-a mai mersțla școală. Tatăl 
ei execută o pedeapsă ^.de 10 ani 
temniță. Mama locuiește,’ in Petro
șani, str. Indeperfdențet, 
scara 1. apartamentul 10 și 
locuință cu trei camere. Lucrează Ia 
E. M. Dilja. Are un venit de 1 500 
tei pe lună, suficient pentru a-și în
treține fiica. Ce-a făcut mania pen
tru ca fiica ei să învețe și să se 
comporte cinstit, demn și civilizat? 
Nu a supravegheat-o, nu s-a inte
resat de ocupațiile ei școlare și ex- 
Lrașcolare, nu era îngrijorată de frec
ventele ei dispariții — de una sau 
mai multe zile — de 
era adusă de organele 
mama stătea Declintită

de 19 ani 
20 de ani. 
autoturism 
cele două

mei și vagabondările fiicei ? A in
tervenit penlru a restabili armonia 
și echilibrul acestor vieți ? Pentru 
că omul nu trăiește izolat, ci an
trenat de insesizabile fire ale unui 
organism complex — societatea. ChiaE 
viața particulară a omului nu rămî- 
ne indiferentă celor din jur, socie
tatea intervine prompt pentru a în
lătura anomalia morală.

Vîrsla pe care o au cele două fete 
ne călăuzește spre alți doi factori 
care au o răspundere morală. Este 
școala și organizația de tineret. Sar
cinile lor educative sînt cunoscute. 
Dacă influenta lor ar fi fost orga
nizată. permanentă, cele două eleve 
și-ar continua învățătura. Ce-a făcut 
școala pentru a te determina să în
vețe ? Există obiceiul ca. periodic, 
la orele de dirigenție, sau în colec
tive mai largi, să se poarte discut.il 
complexe despre prietenie, tinerețe, 
educație, răspunderi, cinste și respect. 
Și mai sînt atîtea mijloace de influ
ențare educativă !...

Societatea exercită o perpetuă in
fluență pozitivă asupra individului. 
Perioada cea mai intensă este pînă 
cind copilul devine major. Prin in
fractori societatea pierde, pentru un 
timp variabil, un om pe care-1 re
integrează cu eforturi. Responsabilii 
morali ai unui delict sînt numeroși: 
părinți, școală, colective de muncă, 
orice om care vede și tolerează o 
faptă condamnabilă. Cete relatate ar 
fi bine să declanșeze un semnal de 
alarmă în conștiința educatorilor a 
căror muncă, în acest caz, a eșuat. 
Și este bine să căutăm cauzele cșe-

au facilitat, 
unor fapte

numai cinci 
terminat-o).

bloc 43,
are o

acasă. Dorica 
de uiililie iar 
in indiferenta

ei. Unde este dragostea pentru co
pil ?

Negoi Maria este din Dilja Mică. 
Mai are șase frați. Prietenia nesă
nătoasă dintre- Dorica și Maria era 
privită de mamele lor cu ochi care 
nu vedeau; tocmai de ele., care erau 
datoare să învețe fiicele să discearnă 
faptele bune de cete rele. Nu este 
greu să ghicim ce plănuiau cete două 
adolescente în vagabondările lor. Pu
tem reconstitui aceasta după faptele 
care au urmat.

In ziua de 18 martie 1963, Dorica 
a intrat în Școala generală nr. 6 din 
Petroșani și a furat două fîșuri din- 
tr-o sală de clasă ai cărei elevi se 
găseau la ora de educație fizică. A 
mers cu ele la Maria să te transfor
me, pentru a te putea vinde, proba
bil. Dar Negoi Ana, mama, de o 
credulitate fără margini (oare n-o 
cunoștea pe Dorica, „prietena" fi
icei sate ?) nu le-a întrebat de pro
veniența acestor obiecte de îmbră
căminte.

Ce au făcut după aceasta, aflăm 
din declarațiile depuse de doi in
fractori : Stoker Eduard, 
și Macovei Gheorghe — 
Aceștia au furat un 
I.M.S. și au plecat cu
„prietene" spre Sibiu, în 4 mai 1968, 
pentru a nu fi prinși de milr(ie. In 
Sibiu au stat cîteva zile. Au dormit 
prin parcuri. De aici. Ia Brașov, 
apoi la București, iar din București 
— la Constanța. Cheltuielile de „că
lătorie" au fost suportate de Dorica 
și Maria. De unde aveau bani ? 
„Negoi Maria fura bani din buzuna
rele oamenilor, prin magazine — 
declară Stoker. Ele au plătit lotul; 
au cumpărat geamantan, ciorapi, pan
tofi și altele". După patru zile „pe
trecute" pe litoral, s-au certat. Cei 
doi au plecat. Dorica și Maria au 
rămas, s-au ocupat mai departe cu 
furtul și... au ajuns la miliția ora
șului Constanța. Pentru furturi re
petate și vagabondaj, vor fi pedep
site.

Ce gândesc mamele lor acum ? Do
rica ora alungată de acasă deseori 
penlru ca mama el se simțea stin
gherită ,- prezența fiicei o împiedica 
în relațiile imorale pe care te în
treținea. Numeroasele sesizări și în
demnuri, pe care i te dădea miliția 
și procuratura privitoare la fiica sa, 
o lăsau indiferentă. Ce atitudine a 
luat colectivul de muncă de Ta E. M. 
Dilja in care lucrează și Birlida 
llina. cunoscând viața imorală, a ma-

T. SPATARU

VREMEA
Ieri, termometrul a înre

gistrat la Petroșani o tempe
ratură maximă de minus 3 
grade, iar minima de minus 
1 î grade.

PENTRU URMĂTOARELE 24 
DE ORE: Vremea se menține 
rece, cu cerul mai mult senin. 
VFnt slab din sud.

Joi 23 ianuarie

---- —— ---
oo

PE URMELE MATERIALELOR PUBLICATE
Serviciul va fi completat 

cu un inginer stagiar

poale că 
odinioară, 
înaintate 

citrzeci de 
;că de di- 

o- !on a 
unde așteaptă cu 
invitați la acțiuni,

T. K.

In articolul „Nu-i prea mul! pen- 
liu un singur om?“, publicat in 
ziarul .Steagul roșu* nr. 5945, era 
vorba de faptul că inginerul Rai 
Mir .șeful serviciului t?hni 
p oductie de la preparația cărbune
lui Cernești este încărcat cu un nu- 
măr mare de sarcini. La o li 
pă apariția 
răspuns de 
.Activitatea 
duc lie o lost 
de conducere
\ ui supraîncărcării a constat în lan
țul -a de la acest serviciu au ple-

lună du- 
materialului am primit 

Ia șeful prepar a liei : 
serviciului lebnic-pro- 
analizată de colectivul 

aL preparației. Moti-

luat o 
la ser- 
muncii. 
rămase

cat, în lunile august și septembrie, 
prin transfer, două persoane. Pentru 
a se asigura o activitate corespun
zătoare in continuare s-au 
jjcirlo din lucrări treeîndu-se 
viciul plan și organizarea 
Considerăm că problemele
spre rezolvare ing. Rai nu implicau 
un volum pr< i ridicat d? muică. Le 
putea rezolva printr-o mai bună or
ganizare a activității personale. In 
scopul rezolvării celor sesizate în 
articol s-a stabilit ca, în următoa
rele zile, la serviciul lehnic-produc- 
ție să fie repartizat un inginer sta
giar".

PROGRAMUL I : 5,05 — 6,00 
gram muzical de dimineață ; 
Gimnastică ,- 6,05 — 9,30 Muzică și 
actualități; 9,30 Odă limbii româ
ne ; 10,00 Corurile de copii ale Ra- 
dioteleviziunilor din Liublijana și 
Zagreb; 10,10 Curs de limba rusă; 
10,30 Muzică populară; 11,05 Ora 
specialistului. Știința conducerii în
treprinderii; 11,25 La braț cu muzi
ca ușoară; 11,45 Sfatul medicului; 
12,00 Șlagăre de Ion Vasilescu12,20 
Cronica teatrală de Mirela Nedelcu ; 
12,30. Inlilnire cu melodia populară 
și interpretul preferat; 13,10 Avan
premieră cotidiană; 13,26 Soliști și 
orchestre de muzică ușoară,- 14,10 
Emisiune literara pentru școlari; 14,30 
Concertul zilei; 15,05 Melodii dis
tractive ; 15,15 Biblioteca de litera
tură română; 15,30 Corul G. Muzices- 
cu dirijat de I. Pavalache,- 16,00 Ra
diojurnal. Sport Buletin meteorolo
gic ; 16,10 Pagini din muzica de es
tradă; 16,30 Antena tinerelului. Ra- 
dio-Cenaclu A.T.,- 17,00 Selecțiuni
din opereta „Liliacul” de Johann 
Strauss 17,15 Ce e nou în jude
țul dv ? Dolj; 17,45 Revista econo
mică; 18,05 Muzică populară și u- 
șoară,- 18,30 Gazeta radio ,- 19.00 O 
melodie pe adresa dumneavoastră; 
19,20- Sport,- 19,30 Album folcloric; 
19,50 Pe clape albe, pe clape negre 
— muzică ușoară ,- 20.05 Emisiune 
literară; 20,30 Muzică ușoară ; 2î,05 
Oameni de seamă. M. Kogălniceanu; 
21,25 Recunoașteți melodiile? mu
zică ușoară; 22,00 Radiojurnal. Bu
letin meteorologic. Sport22,20 Doi
na, doină cîntec dulce; 22,40 Mo
ment poetic; 22,45 De la muzica u- 
șoară la jazz; 23,15 Pagini din ope
ra ,.Thais" de Massenet; 23,45 Cinci 
cintece de toamnă de Zeno Van-

Pro-
5,45

cea ; 0,05—5,00 Estrada nocturnă.
PROGRAMUL II: 7,00 Răsună cîn- 

tecul și jocul pe întinsul țării,- 7.37 
Melodiile fanfarei; 8,10 Tot înain
te (emisiune pentru pionieri); 8,25 
Jocuri populare ; 9,10 Curs de limba 
rusă ; 9,30 Parada succeselor de mu
zică ușoară; 10,05 Din repertoriul
pianistului Gheorghe l-Ialmoș; 10.30 
File de legenda: „Din vremea lui 
Cuza Vodă"; 10ț55 Matineu de o- 
peră; 12,05 Avanpremieră cotidiană;
12.15 Concert de prînz; 13,00 Mu
zică populară; 13,15 Recital Nico
lae Secăreanu; 13,30 Din țările so
cialiste; 13,50 Selecțiuni din operet
ta : „Ana Lugojana” de Filaret Bar
bu ,- 14,10 Melodii populare,- 14,30 
Moment științific; 14,35 Interpret
de muzică ușoară: Aurelian Andre- 
escu și Julie Driscoll; 15,00 Lexico
nul compozitorilor români : Mihail 
Andricu; 16,00 Recital de operă E- 
mîl Rotundu: 16,15 Înregistrări cu 
Fănică Luca,- 16,25 Arta clavecinis
tă de-a lungul secolelor ,• 17,00 Ra
diojurnal. Sport. Buletin meteorolo
gic,- 17,10 Dialogul instrumentelor;
17.15 Miorița (reluare); 17.45 Cîntece
patriotice; 18,05 Capodopere ale li
teraturii : „Ciulinii Bărăganului" de 
Panait Tstrate; 18,25 Muzică ușoa
ră ; 19,05 Selecțiuni din opereta
„Viata pariziană1* de Offenbach; 
19,30 Curs de limba rusă; 19,50
Noapte bună, copii; 19.55 Muzică; 
20.00 Concertul orchestrei de studio 
și al corului Radioteleviziunii ; ln 
pauză : Buletin de știri; 22.00 Pagini 
din opere românești ; 22,30 Cronică 
teatrală; 22,40 Muzica ușoară ; 21,07 
Concertul pentru vioară si orchestră 
de Brahms; 23747 Noapte de iarnă 
— muzică ușoara; 24.00 1,00 Con
certul pentru orchestră de coarde 
de Adalbert Winkler. Omagiu lui 
Garcia Lorca de Richard Meile, 
Simfonia a IV a si Si major dc Lu- 
cijan Mosija Skerjank.

BULETINE DE ȘTIRI : Pro- 
/W granint 1: 500; 5,30; 6.00: 6.3Gț 

9,00; 11,09- 13,00; 1500; 20.00* 
24.00; 1.00- '00; 4.00.

<7 Programul U: '7.3Q 10,00,
• 12.09; ’'AO; 18.09; 19 00;

23,00 ; 0,55.

discut.il
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Delegația guvernamentală Guvernul sovietic

română, condusă
a
a

acceptat o întîlnire
Tensiune politica în Belgia

de tovarășul Manea Mănescu în
celor patru puteri 
problema situației

Sl
in

și-a încheiat vizita în Franța
din Orientul Apropiat

A-PARIS 21 — Corespondentul 
gerpres. Al. Gheorghiu, transmite: 
Marii dimineață a plecat cu avio
nul spre București delegația guver
namentală română, condusă dc to
varășul Manca Mănescu, președinte
le Consiliului economic al Repu
blicii Socialiste România, care a par
ticipat la lucrările primei sesiuni a 
Comisiei guvernamentale mixte io- 
mâno-franccze de cooperare econo
mică, științifică și tehnică, desfășu
rate la Paris, între 17 și 21 ianua
rie.

Pe aeropoitul 
guvernamentală 
lulată la plecare 
ski. membru al
sec.olar de stat la Ministerul Afa
cerilor Externe. de Pierre Pelen. 
ambasadorul Franței la București, 
de membri ai delegației franceze la 
lucrările primei sesiuni a Comisiei 
mixte și de alte persoane oficiale. 
A fosL de asemenea, de față Cons
tantin Flitan. ambasadorul României 
la Paris, și membri ai Ambasadei.

înainte de plecare, tovarășul Ma-

Bourget. delegația 
română a fost sa
de Joan de Lipkow- 
guvemului francez.

nea Mănescu a făcut o declarație 
reprezentanților presei preV.enti pe 
aeroport în care a spus printie al
tele : Lucrările primei sesiuni n 
Comisiei guvernamentale mixte 
romano-franceze, activitatea desfășu
rată in cadrul ei constituie o nouă 
contribuție la dezvoltarea raportu
rilor de cooperare pe plan economic, 
tehnic și științific dintre țările noas
tre. In acest fel se continuă și se 
amplifică în mod firesc tradiționalele 
legături de prietenie și colaborare 
româno-franceză, pe care le evocăm 
întotdeauna cu plăcere. Ne 
bucui ăm că acum, la sfîrșitul 
sesiunii noastre, avem plăcerea să 
afirmăm că am putut adăuga la prie
tenia româno-franceză încă un ele
ment util și revelator asupra largi
lor posibilități de extindere a coope
rării existente intre cele două țări. 
Părăsim Franța cu convingerea că 
dezvoltarea continuă a relațiilor din
tre țările noastre corespunde intere
selor popoareloi român și francez, 
slujind totodată cauzei păcii și coo
perării internaționale.

MOSCOVA 21 (Agerpres). — A- 
genția TASS anunță că guvernul 
sovietic și-a exprimat acordul în 
legătură cu propunerea guvernului 
Franței de a se organiza o întîlnire 
a reprezentanților celor patru putori 
în Consiliul de 
bloma situației 
piat.

In răspunsul 
Franței, guvernul

Securitate în pro- 
din Orientul Apro-

trimis guvernului 
___ ___________  sovietic constată 
că propunerea franceză corespunde 
poziției Uniunii Sovietice de reali
zare a unei reglementări politice 
pașnice în Orientul Apropiat pe 
baza îndeplinirii rezoluției Consi
liului de Securitate din 22 noiem
brie 1967.

BRUXELLES 21 (Agerpres). - 
luația politică din Belgia trece 
prezent prinlr-o nouă perioadă de 
tensiune, ca urmare a refuzului a- 
nunțat de unele partide din opoziție 
de a participa la ședințele Parlamen
tului, destinate discutării proiectelor 
guvernamentale privind modificarea 
constituției,

Se știe că, prin declarația sa pro
gram din 25 iunie lîf68, guvernul 
Eyskens și-a fixat ca principal o- 
biectiv să pună capăt disputei pe 
temă lingvistică dintre valoni si fla
manzi, care divizează populația bel
giană de multi ani. Pentru aceasta 
însă, apare ca necesară o reformă a 
constituției, care, potrivit actualelor 
reglementari, nu poate fi înfăptuită 
docil cu o majoritate de două treimi 
a membrilor Parlamentului. Or, ma
joritatea guvernamentală nu dispune 
în prezent: decit de 128 dintre cele 
212 locuri din Camera Deputation 
In felul ^ceslajj refuzul celor trei 
partide de opoziție, denumite „ling-

vlstlce", de a participa la dezbate
rile pentru modificarea constituției, 
paralizează de fapt aplicarea progra
mului guvernului Eyskens.

Pe de altă parte, aripa valonă 
a Partidului social-creștin din coa
liția guvernamentală a amenințat cu 
retragerea miniștrilor săi din cabi
net, dacă nu vor fi adoptate de ur
gență garanții constituționale împo
triva tendințelor de creare a unui 
statul minoritar pentru regiunea va
lonă.

Impasul pare a fi total, și criza 
virtual deschisă.

Rezultatele zborului
navelor

Soiuz-4“
cosmice

și Soiuz-5

-----•------

PARIS

ÎNCETAREA din VIATA 
A STUDENTULUI JAN PALACH

(Agerpres). DupăPRAGA 21 _ .
cum anunță agenția CTK, la Praga 
a încetat din viață Jan Palach, 
dent la Universitatea Karoline 
și-a dat foc în Piața Vaclav 
Praga.

Intr-un document al C.C. al 
din Cehoslovacia, adoptat în legă
tură cu acest caz, se spune între 
altele: „înțelegem sentimentele

stu- 
care 
din

P.G,

a-PARIS 21 (Agerpres). — S-a 
nunțat în mod oficial că prima șe
dință 
Paris 
avea 
10,30

MOSCOV A (Agerpres). 
Baikonur a avut 

ședința Comisiei de stal 
o discutat rezultatele zborului 
navelor cosmice „Soiuz-4" și 
„Soiuz-5". Rezultatul principal 
al acestor zboruri, după cum 
a apreciat președintele comi
siei, este crearea pe orbită a 
unei stafii locuite, prima de 
acest lei in lume, in care au 
fost înfăptuite ample cerce
tări știinflllce.

Subliniind in cursul unei 
convorbiri cu ziariștii Impor
tanta experienței efectuate, 
președintele Comisiei de stat 
a declarat cd zborul navelor 
„Soiuz" poale fi impărfit in 
trei etape: manevre multiple 
pe orbită care s-au încheiat 
prin cuplarea navelor; ieși
rea simultană a doi cosmo- 
naufi in spafiul liber și crea
rea stafiei locuite. In acest 
fel s-a dovedit in practică 
posibililatea creării pe orbile 
extraterestre a unor impor
tante laboratoare științifice. 
Intilnirea și joncțiunea in 
Cosmos permit sporirea consi
derabilă a securității tuturor 
experiențelor care se efectu
ează în afara atmosferei te
restre.

loc
care

Reierlndu-se la modul 
care se efectuează antrenarea 
cosmonaufflor, agenfia TASS
relatează cd in Uniunea So 
vlellcă af lost construit uit la
borator zburător in care 
monaulil au posibilitatea M-și 
însușească în condiții de fm 
ponderabilitate astfel de miș
cări cum sini imbricarea cos
tumelor de scafandru, pregăti
rea activității in condițiile 
vidului, a mișcărilor legale de 
ieșirea și Intrarea In cabina 
orbitală, a acelor legale de 
trecerea de pe o navă pe alta.

In interiorul laboratorului 
zburător a fost construită la 
scară reală o machetă a zo
nei de trecere intre navele 
cuplate. Antrenamentul, legal 
de diversele laze de trecere 
din navă in navă, a fost c- 
feclual de cosmonaull in ca 
mere speciale in care a fost 
realizat in condiții aproape 
perlecle vidul.

De asemenea, a lost con
struit un complex de aparate 
de antrenament care a per
mis antrenarea cosmonaufflor 
in vederea colaborării lor in 
timpul cit se află in spațiu.

plenară a Conferinței de la 
în problema vietnameză va 
loc simbătă dimineața la ora 
(ora Parisului). La reuniunea 

anterioară, care a soluționat ches
tiunile de procedură, participaseră 
numai șefii adjuncți ai delegațiilor 
și cîțiva din colaboratorii lor.

Simbătă, cele patru delegații se 
vor reuni în marele salon al fos
tului hotel Majestic, devenit acum 
centru internațional de conferințe, 
în jurul mesei rotunde. Fiecare de
legație se va compune din 15 per
soane.

l|

răscolite alo multor tineri — nă
zuința lor spre o puritate morală 
ideală și temerile lor cu privire la 
evoluția politicii socialiste pe care 
partidul nostru o realizează din ia
nuarie 1968". „Cu toată durerea pe 
care o încercăm în legătură cu tra
gedia studentului Jan Palach — se 
spune în documentul adoptat — nu 
putem insă, să nu ne exprimăm con
vingerea cea mai sinceră că tinerii 
pot să ajute cel mai bine împlinirea 
principiilor socialiste cu privire la 
societatea umană prin hotărîrea lor 
de a-și dedica întreaga viață acti
vității rodnice de îndeplinire a po
liticii de după ianuarie".

In telegrama de condoleanțe tri
misă mamei studentului de Ludvik 
Svoboda, Alexander Dubcek, Josef 
Smrkovsky și Oldrich Cernik se 
subliniază în același timp că sacri
ficiul lui Jan Palach este un eve
niment tragic. „El este cu atit mai 
tragic, cu cît mintea sa înțeleaptă 
și caracterul său curat erau tot atit 
de necesare muncii spre binele pa
triei socialiste, ca și munca și inte
ligența fiecărui om cinstit".

★

americano-vest-germane
MOZAIC

LEMN SINTETIC

o-

o-

SINTEZA RIBONUCLEAZEI

presa 
pinia 
tentă

Oamenii de știință americani 
au realizat pentru prima data

de poziție îmno- 
existente între

Și
au la bază

mii ani -r Krările 
triva discordanței 
interesele . naționale ale Turciei 
relațiile sale, atlantice 
cor-.i epții diferite.

PRAGA 21 (Agerpres). — Agenția 
GTK anunță că duminică seara, în 
orașul PJsen, muncitorul Joseph 
Glavati, în vîrstă de 25 de ani și-a 
turnat benzină pe haine și și-a dat 
foc în piața Gentrală a orașului. El 
a fost transportat de urgentă la spi
tal, unde se află în stare gravă. x

Ministrul afacerilor interne al gu
vernului Republicii Socialiste Gelie, 
I. Gressel, j-a'informat marți pe zia
riștii din Praga despre împrejurările 
legate de tentativa muncitorului din 
Plsen de a se sinucide.

R.D. GERMANĂ. La 
din Magdeburg, inlr-una

Uzinele constructoare de mașini 
din halele uzinei.

Japonia va deveni in acest 
an prima producătoare de lemn 
sintetic pe scară industrială (o 
combinație între lemn și plas
tic). Experții japonezi au înce
put studierea metodelor de fa
bricare a noului produs cu opt 
ani în urmă. Mai multe firme 
printre care „Nihon Nohrin 
Kogyo Co" și „Showa Denko 
Kk" au pus în vînzare noul 
produs.

Lemnul obținut pe cale chi
mică este mult mai rezistent 
decit lemnul natural, își men
ține culoarea imprimată timp 
îndelungat și este foarte re
zistent la acțiunea apei.

STILOUL COSMONAUȚILOR
Pentru notarea observațiilor 

făcute în timpul zborurilor cos
mice, piloții cosmonauți de pe 
navele „Soiuz-4" și „Soiuz-5" 
au primit stilouri cu pastă de 
construcție specială. Se știe că 
pe Paminl funcționarea slilou- 
rilor obișnuite este condiționa
tă de presiunea pe care o e- 
xercită asupra pastei sau cer- 
nelei atmosfera terestră. Pentru 
a suplini lipsa presiunii at
mosferice in Cosmos, specia
liștii fabricii de stilouri „So- 
iuz" din Leningrad au pregă
tit stilouri speciale. In corpul 
lor a fost montată o pompiță 
cu acțiune continuă, iar pasta 
a fost făcută mai densă pen
tru a nu se scurge in vid. Sti
lourile au la un capăt atașat 
un cablu subțire cu ajutorul 
căruia pot fi prinse de cabi
nă sau de îmbrăcămintea cos
monautului.

EXTERN
in laborator sinteza 
7ime — proteina denumită 
ribonucleaza. Ziarul companiei 
americane „American Chemi
cal Society" anunță că sinteza 
enzimei a fost obținută simul
tan in două centre de cerce
tare diferite din Statele Unite, 
prin procedee diferite. Este 
vorba de o echipă de oameni 
de știință de la Universitatea 
Rockefeller din New York, 
cealaltă aparținind laboratoa
relor de cercetare ale societății 
de produse chimice și farma
ceutice „Merck 
Dohme".

CĂSĂTORIT! GRAȚIE 
„INTELIGENȚEI" MAȘINII

„Ordinatorul nu putea să se 
înșele*... Aceaslă declarație 
banală nu ar reține atenția în 
e;;o i computerilor, cu rolul 
lor tot mai activ pe care îl 
joaca in actuala revoluție a 
științei și tehnicii, dacă ea nu 
ar fi provenit din paitea u- 
nor tineri căsătoriți care s-a:i 
cunoscut grație „inteligenței* 
mașinii. Analizind datele fur
nizate de un număr de femei 
și bărbați, care au acceptat 
să ia parte la a^est experi
ment, ordinatorul a „judecat" 
că Yvonne Addis și Geoffr :y 
Twining, membri ai Departa
mentului psihologic al Univer
sității din Adelaida, pot for
ma un cuplu perfect.

Cei doi tineri au ținut sea
ma de „indicația" computeru
lui, însă nu s-au căsătorit 
decit după 6 luni, perioadă 
pe care și-au rezervat-o 
tiu a se cunoaște mai 
Se dovedește totuși că in 
go->te omul are cuvintul holu
ri tor.

BONN 21 (Agerpres). — In Ger
mania occidentală se desfășoară în 
prezent pregătirile în vederea ma
nevrelor americano — vest-germane 
„Reforger one", care urmează să - 
aibă loc sub egida N.A.T.O., în pe
rioada 28 ianuarie — 3 februarie, pe 
teritoriul R.F. a Germaniei. După 
transportarea a 15 000 de infanteriști 
din S.U.A. în Germania occidentală, 
luni a început transferarea mai mul
tor escadrile de avioane „Phantom"

și a 5 000 de soldați din forțele ae
riene americane. Operațiunea „Re
forger one." va- depăși însă cadrul 
manevrelor americano — vest-ger
mane. Agenția D.P.A. transmite din 
Bonn că toate unitățile americane 
transportate în Germania occidenta
lă vor continua să staționeze în a- 
ceastă țară după încheierea mane
vrelor, pentru un program de exer
ciții militare care urmează să dure
ze pînă la. 15 aprilie.

o scur
• BONN. — In localitatea vest- 

germană Golloch, persoane necunos
cute au atacat luni dimineața un 
depozit de muniții aparținînd Bun- 
deswehrului. Patru membri ai găr
zii au fost uciși, iar doi grav răniți. 
S-a anunțat că din depozit au fost 
sustrase muniții, fără să se preci
zeze cantitatea.

Este pentru prima dată în analele 
armatei R.F.G., cînd se produce un 
asemenea atac împotriva unui o- 
biectiv militar.

Q PARIS. — Fostul premier fran
cez, Georges Pompidou, care a făcut 
o vizită oficială în Italia, s-a reîn
tors luni seara la Paris. In cursul 
acestei călătorii Pompidou a avut 
întrevederi cu pieședintele Italiei, 
Giuseppe Saragat, cu ministrul afa
cerilor externe, Pietro Nenni, cu 
președintele. Senatului, Amintore 
Fanfani, precum și cu alte oficiali
tăți ale guvernului italian. Au fost 
trecute în revistă, cu acest prilej, o 
serie de aspecte ale actualei situa
ții internaționale, relațiile franco- 
îtaliene, probleme ale N.A.T.O. șl 
Pieței comuge.

W 
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DEMONSTRAȚIE DE PROTEST LA 
WASHINGTON

WASHINGTON. — Peste 1 000 de 
persoane au participat luni la o de
monstrație de protest împotriva răz
boiului din Vietnam organizată cu 
prilejul instalării in funcție a pre
ședintelui Richard Nixon. De-a lun
gul traseului pe care Nixon l-a par
curs pînă la Casa Albă demonstran
ții purtau pancarte, cerînd înceta
rea războiului din Vietnam și adu
cerea acasă a trupelor americane.

• KINSHASA. — Luind cuvintul 
la o conferință de presă, ministtul 
afacerilor externe al Congoului (K), 
J. Bomboko, a declarat că Ia Tîrgul 
international care se va deschide 
în luna iunie la Kinshasa, vor lua 
parte numeroase țări, printre care 
și România. El și-a exprimat speran
ța că Tîrgul de la Kinshasa va ti 
un loc de intîlnire pentru popoarele 
din diferite continente și va contri
bui la întărirea păcii în lumea în
treagă.

e GENEVA. — La Palatul Na
țiunilor au>. început lucrările grupu
lui de consultanți în materie de 
arme chimice și bacteriologice.

Experlii grupului au fost desem
nați de secretarul general al O.N.U. 
în conformitate cu rezoluția adop
tată la cea de-a 23-a sesiune a A- 
dunării Generale în vederea redac
tării unui raport asupra acestor 
arme.

© NICOSIA. — Furtuni violente 
și ploi se succed aproape fără între
rupere în Cipru, începind de la 15 
decembrie. Mal multe imobile au fost 
grav avariate, iar traficul pe princi
palele căi rutiere a fost suspendat. 
In localitatea Larnaca, din sudul in
sulei, un edificiu public s-a prăbușit.

BILANȚ AL LUPTELOR DIN

SAIGON. — După cum relatează 
agenția VNA, forțele patriotice 
sud-vietnameze care au acționat in 
regiunea platouiilor înalte au scos

Secretarul general al O.N.U., U Thant,® NEW YORK. —
a propus ca Organizația Națiunilor Unite să-și sărbătorească 
cea de-a 25-a aniversare — 2-1 iunie 1970 — prin adoptarea 
unei „declarații cu valoare istorică" care să reflecte progre
sul obținut de O.N.U. în diverse domenii ale activității sale 
și problemele care trebuie soluționate. Adresîndu-se parli- 
cipanților la prima întrunire a Comitetului însărcinat cu pre
gătirea acestei aniversări, U Thant a sugerat ca sărbătorirea 
să aibă loc, atit pe plan internațional — printr-o reuniune 
specială a Adunării Generale —, cit și pe plan național, prin 
festivități menite să „apropie oamenii de organizație și de 
Carta O.N.U., care a fost redactată in numele oamenilor de 
pretutindeni".

TENDINȚE REALISTE
Un fenomen relativ nou, dar în 

continuă afirmare, își face simțită 
prezenta in viața politică a Turciei; 
creșterea interesului cercurilor poli
tice de toate nuanțele și, îndeosebi, 
al opiniei publice, pentru problemele 
de politică externă, interes care 
dus la formarea unui puternic 
rent favorabil adoptării unei 
orientări in domeniul relațiilor 
lernaționale. Deși eterogen în 
privește compoziția și opțiunile 
le generale, acest curent s-a arătat 
unanim in afirmarea unei voințe e- 
vidente ca, în politica externă, să 
se acorde prioritate intereselor na
ționale ale Turciei. Idealul noii ten
dințe a fost sintetizat de cunoscu
tul om politic turc Ismet Inonu, in 
cuvintele: „Turcia trebuie să-și gă
sească locul într-o lume nouă, in 
plină evoluție".

Dar realizarea unui asemenea 
biectiv se izbește necontenit de par
ticiparea țării la N.A.T.O. și dc sis
temul actual al relațiilor Turciei ,.u 
S.U.A. Tocmai de aceea, criticile 
cele mai severe exprimate de cercu
rile politice și opinia publică <iin 
Turcia cu privire la politica externă 
au avut ca scop revizuirea relațiilor 
tării cu alianța atlantică și cu S.U.A.

Desigur — așa cum au demon
strat și manifestările concrete tot 
mai numeroase, înregistrate în ulti-

Partidul muncitorilor din Turcia, 
majoritatea organizațiilor de tinerel,

progresistă și, în general, 
publică se pronunță cu insis- 

pentru ieșirea tării din 
N.A.T.O. -Jn cursul anului 1968, la 
Ankara, Istanbul și în alte centre 
important^ alo Turciei au fost or- 
ganizate numeroase demonstrații șl 
mitinguri, in cădrul cărora parlici- 
panlii ’ s-au pronunlat împotriva 
N.A.T.O., a bazelor americane și a 
acordurilor încheiate cu S.U.A. în
treaga Turcie o fost cuprinsă de in
dignare cînd a luat cunoștință din 
ziarul „Akșam* de prevederile unui 
acord încheiat de fostul guvern

VIETNAMUL DE SUD

din luptă în prima jumătate a lunii 
ianuarie 782 de soldați și ofițeri ina
mici. Totodată, menționează agenția 
citată, în aceeași perioadă au fost 
distruse 36 
10 avioane, 
capturată o 
și muniții.

de vehicule militare și 
In același timp a fost 
mare cantitate de arme
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Menderes cu S.U.A. și care stipu
lează dreptul comandamentului for
țelor armate americane din Turcia 
de a interveni unilateral și a ocuția 
aceaslă țară în cazul unor „dezor
dini interne". „N.A.T.O. a devenit 
un ștreang în jurul gîtului Turciei 
și un instrument pentru continuarea 
exploatării sale*, scria cotidianul 
„Turk Solu" referindu-se la rolul 
acestui bloc militar, iar „Milliyet" 
atrăgea atenția că bazele create pe 
teritoriul turc nu servesc intereselor 
securității Turciei ci „atrag fulgere 
asupra capului său", amenințîndu-i 
existența.

Indiferent de concepțiile lor po- 
litico-sociale, majoritatea cercurilor 
politice turcești exprimă rezerve 
serioase fată de consecințele partici
pării țării la blocul militar N.A.T.O., 
dominat de S.U.A.

Partidul lepublican popular, con
dus de' Ismel Inonu, a dat publicită
ții o declarație prin care cere „li
chidarea bazelor S.U.A. de pe teri
toriul Turalei, revizuirea acordurilor 
turco-americane și garantarea drep
tului țării de a acționa liber în po
litica externă".

La rîndul' său, liderul Partidului 
Turciei noi, Yusuf Azizoglu, remarca 
recent: „Situația actuală impune să 
ne dovedim perspicacitatea de a le turcești, 
rămîne în afara complicațiilor pro-

vocale de S.U.A...., promovînd cu 
singe rece și curaj o politică exter
nă care să țină seama de exigen
țele securității noastre".

Acțiunile opiniei publice turcești 
nu au rămas fără ecou. Deși oficial 
guvernul turc își reafirmă fidelita
tea față de N.A.T.O. și doiința de 
consolidare a pactului, totuși el a 
cerut revizuirea acordurilor turco- 
americane, propunînd înlocuirea lor 
cu un singur tratat, încheiat pe 
baze noi. In același timp, în activi
tatea internațională oficială a An
karei au fost remarcate, în ultimii 
ani, elemente realiste, concretizate 
în promovarea unei politici de înțe
legere . și colaborare cu țările so
cialiste și cele balcanice, în menți
nerea unei poziții pozitive, de neu
tralitate față de evenimentele din 
Orienlpl Apropiat, în respingerea 
presiunilor americane de a trimite 
trupe în Vietnam etc.

La originea acestor tendințe noi, 
se află, fără îndoială, și alți factori. 
Un rol important l-a jucat experien
ța Ciprului. De asemenea, agravarea 
continuă a deficitului balanței de 
plăti (Turcia are datorii externe care 
se ridică la circa 2 miliarde de do
lari), dificultățile economice, inefi
cacitatea „ajutorului" acordat de a- 
liați și, în consecință, necesitatea 
extinderii relațiilor economice ale 
tării — s-au numărat printre cauzele 
care au contribuit la adoptai ea u- 
nei orientări ce 
rea mai fermă a

CIOCNIRI INTRE PATRULE 
ISRAELIENE Șl UNITĂȚI ALE 
ORGANIZAȚIEI „EL FATAH"

TEL AVIV. — Marți dimineața, la 
Tel Aviv s-a anunțat că în cursul 
nopții au avut loc mai multe cioc
niri între patrule israeliene și uni
tăți de comando ale organizației pa
lestiniene de rezistentă „El Fatah". 
Militarii israelieni au deschis, de a- 
semenea, focul împotriva unui grup 
de femei arabe care „au încercat 
să pătrundă înlr-un lagăr in care se 
aflau închise persoane suspecte? în 
vederea identificării lor*.

★
• TEL AVIV. — Generalul Gor- 

don-Jones, comandantul șei al tor
telor britanice pentru Orientul Mij
lociu, a sosit intr-o vizita oficială 
la Tel Aviv. El va inspecta mai 
multe unități ale armatei israeliene 
și va avea convorbiri cu ofițeri su
periori israelieni.

INSTABILITATEA POLITICĂ DIN 
LIBAN SE AGRAVEAZĂ

tindo spre afirma- 
inlereselor naliona-

I. BADEA

BEIRUT. — Instabilitatea politică 
din Liban continuă să se agraveze, 
o dată cu intensificarea divergențe
lor dintre membrii cabinetului con
dus de Rashid Karame, intervenite 
la numai 24 de ore după alcătuirea 
sa. După cum relatează corespon
dentul agenției France Presse surse 
oficiale din Beirut au confirmat de
misia celui de al treilea membru al 
guvernului deabia format. Este vor
ba de Hussein Mansour, ministru al 
planului, care s-a alăturat primilor 
doi demisionați: Pierre Gemayel și 
Raymond Eddc. Accentuarea instabi
lității politice este urmărită cu ne
liniște în întreaga tară. In cercurile 
politice din Beirut se consideră că 
cea mal mare responsabilitate pen
tru reizbucnirea crizei, după ce se 
părea că fuseseră asigurate toate 
premisele pentru normalizarea si
tuației, revine unor organizații de 
dreapta.
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