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nerea rezultatelor de valoare
înființarea Centralei cărbu

nelui Petroșani a adus după 
sine însemnate îmbunătățiri 
structurale în organizarea pro
ducției la nivelul cerințelor

In cadrul exploatărilor •mini
ere. zonele au luat locul vechi
lor sectoare, creîndu-se astfel 
largi posibilități în ce privește 
creșterea capacităților de pro
ducție șl a eficienței economice, 
printr-o mai bună organizare 
a tuturor fazelor procesului de 
producție, printr-o mai rațională 
dirijare a lucrărilor de deschi
dere, pregătire și de extracție.

In acest context, din colo 35 
sectoare productive, au fost 
formate 19 zone, o zonă, cuprin- 
zind după caz, unul, două sau 
trei sectoare.

Desigur în acest fel au dis
părut sectoarele bune și sec
toarele slabe, acestea din urmă 
fiind atașate în majoritatea ca
zurilor sectoarele fruntașe, ur- 
mărindu-se astfel o cît mai 
bună omogenizare, care în final 
să conducă atît la recuperarea 
unor rămîneri în urmă cît și 
la îndeplinirea ritmică zi dc 
zî. decadă cu decadă a sarci
nilor de plan.

Dar, după două decade, situ
ația nu este prea îmbucură
toare. Deși pe bazin planul a 
fost depășit cu peste 3 000 
tone, 12 din cele 19 zone ale 
Văii Jiului n-au realizat planul, 
a cînd o restanță de 7 048 tone. 
O situație „amară" o au minele 
L-o nea. Aninoasa și Uricani 
unde nici o zonă nu a realizat 
planul, fapt ce impune ca din 
nou asaltul din ultima decadă 
să hotărască soarta îndeplinirii

planului. Dar, cum trista expe
riență a minei Uricani care nu 
o dată a rămas sub plan cu 
toate eforturile depuse în ulti
mele zile a lunii, este binecu
noscută redresarea atît de mult 
așteptată și poate dorită nu mai 
poate fi intirziată din nici un 
motiv. Justificările nu pot în 
nici un caz să înlocuiască tonele 
pierdute din cauze organizato
rice, măsurile adoptate cu oca
zia stabilirii angajamentelor în 
întrecerea socialistă pe acest 
an. an hotărîtor al cincinalului, 
trebuie să fie transformate cît 
mai grabnic în realitate. înde
plinirea planului și a angaja
mentelor nu mai poate fi amî- 
nată de la o lună la alta. Co
mitetele de direcție ale exploa
tărilor miniere au datoria să

acționeze neîntîrziat aplicînd 
cele mai eficiente măsuri pen
tru ca ritmicitatea realizării 
planului să-și reintre în drep
turi. Deficiențele o dată semna
late, trebuie înlăturate imediat 
în așa fel ca jocul întîmplării 
să fie exclus din activitatea de 
fiecare zi a colectivelor noastre 
miniere.

Acest lucru se impune cu atît 
mai mult, cu cît și lucrările de 
pregătire pe luna aprilie sînt 
mult rămase in urmă. Cu ex
cepția minei Lupeni, unde pla
nul lunar de pregătiri a fost 
îndeplinit după două decade in 
proporție de 67,5 la sută, la 
celelalte exploatări situația este 
mai mult decît nesatisfăcătoarc. 
Iată do altfel cum se prezintă 
situația i

Plan lunar 
(metri)

Realizări 
după două 

decade (metri)

% dc realizat 
față de planul 

lunar

E. M. Lupeni 1 080 729 67,5
E. M. Petrila 1085 557 51,3
E. M. Vulcan 1105 562 50,8
E. M. Uricani 890 444 49,9
E. M. Aninoasa 935 423 45,2
E. M. Paroșeni 715 307 42,9
E. M. Dîlja 821 340 41.3
E. M. Lonea 7:>7 287 37,1

Cum se vor putea recupera 
aceste rămîneri în urmă c greu 
de spus. Dar cu siguranță dacă 
se continuă în acest ritm, peste 
cîteva luni se va vorbi din nou 
despre insuficiența liniei de 
front, despre alte și alte greu-

lăți generate de rămîncrea în 
urmă a lucrărilor de pregătire.

R. S.

Pulsul
• •vie fu

Primăvara, cu lumina și 
căldura ei binefăcătoare, este 
anotimpul în care se produce 
miraculoasa reviviscen/ă a 
naturii, iar omul face totul 
pentru sprijinirea vieții, prln- 
tr-o intensiiicare a laborioa
selor activitafi diurne. O zi 
de aprilie însorit și străba
terea, chiar parțială, a ora
șului imprimă imagini grăi
toare care susțin adevărata 
frenezie maniiestală, fără ex
cepție, în fiecare primăvară. 
Dincolo de graba și necon
tenitul du te-vino al stră
zii, descoperim un puls acce
lerat al viefii colective, soci
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ale. El se iace simții In cat
tie ru! Aeroport unde zeci de 
copii, plini de o vitalitate de
bordantă, se joacă neobosiji 
în locurile amenajate pen
tru ei; in curjiie școlilor sau 
pe stradă cînd, parcă lnlr-un 
nesfîrșit șir, elevii se Îndreap
tă spre casă intr-un alai de 
voie bună. Sau de ce n-am 
intercala in același elan ino
culat de primăvară și munca 
numeroșilor locatari, din blocu
rile aceluiași cartier, care a- 
menajează straturi și sădesc 
Hori ? Este o dovadă incon
testabilă a unui adevărat salt 
calitativ produs în ielul de 
a gindi al omului care își do
rește o viafă nu numai opu
lentă, ci și frumoasă, echili
brată.

Același ritm trepidant ca
racterizează și munca intre- 
prinderii de gospodărie. Ve
dem cum, sub supravegherea 
tehnicienilor horticultori, rea
par rondurile care in scurtă 
vreme vor 11 pline de flori. Nu 
sini lucruri lipsite de impor
tantă. Dimpotrivă. Aspectul 
curat, proaspăt și înveselitor 
al orașului, bogăția spațiilor 
verzi, au efecte reconfortan
te, dar totodată stenice, asu
pra omului. -Inteligenta și 
mina își pun amprenta defi
nitivă asupra oricărui luciu, 
îi conieră noi dimensiuni, 
semnificații necunoscute.
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Semeție pe verticală.
Foto: V. ONOIU
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Simpozioh
Sîmbătă dimineața, va avea 

loc, la Institutul de mine din 
Petroșani, un interesant și 
util simpozion. In cadrul lui 
cadrele didactice vor prezenta 
mai multe comunicări știin
țifice de specialitate, vor face 
o amplă analiză a muncii de 
cercetare științifică desfășu
rată în ultima perioadă.

Profesorul Vasile Poboran 
va prezenta. în cadrul sim
pozionului, lucrarea „Sinteza 
activității de cercetare știin
țifică la catedra de tehnică 
minieră generală0 iar confe
rențiarul Aurel Pop și lecto
rul Florian Iovan lucrarea 
„Unele aspecte ale schimbării 
structurii economiei României 
în anii construcției socialiste".

Filme românești 
reprogramate 

la cinema 
„7 Noiembrie"

//i cadrul manifestărilor 
culturale, organizate de Co
mitetul National pentru Apă
rarea Păcii cu prilejul celei 
de-a 20-a aniversări a mișcării 
naționale și mondiale pentru 
apărarea păcii, la cinemato
graful 7 Noiembrie din Petro
șani se vor prezenta, in zilele 
de 25 și 26 aprilie, filmele de 
producție românească „Cerul 
începe la etajul trei" și „Stră
inul", fală de care se mani
festă un deosebit interes din 
partea publicului spectator.

Un nou și bogat 
sortiment 
de mobilă

La unitatea nr. 81 Produse 
industriale din incinta hale
lor Petroșani a sosit un nou 
și bogat sortiment de mobila.

Diversitatea modelelor dc 
calitate superioară, cum sînt 
sufrageria tip „Bîlea", garni
turile de camere combinate 
„Palas" și „Hațeg", camera do 
zi „Adriana" biblioteca „Vic
toria" sau bucătăriile „Polar" 
și „Modul" satisfac cele mai 
exigente cerințe, justificînd 
astfel interesul marelui nu
măr de cumpărători.
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De aici începe incinta minei Lonea.
Foto : E. FRITSCH

In unitatea nou înființata în 
cadrul Centralei cărbunelui Pe
troșani — Baza de aproviziona
re și transport — a avut loc 
ieri după-amiază un eveniment 
însemnat: adunarea salariaților 
pentru constituirea comitetului 
de direcție.

La adunare a participat din 
partea consiliului de adminis
trație al centralei cărbunelui 
tov. loan Karpinecz, director 

' cu personalul in consiliul de 
I administrație al centralei, care 
a expus sarcinile ce stau in 
fața colectivului bazei. Apoi a 
fost făcut cunoscută adunării 
componența comitetului de di
recție al B.A.T., funcțiile mem
brilor din comitet (în număr 
de 5) numiți de către consiliul 
do administrație al centralei 
cărbunelui. Ca președinte al co
mitetului de direcție al B.A.T. 
a fost numit tov. ing. Aurelian 
Bortea, șeful bazei, iar ca loc
țiitor al acestuia contabilul șef 
loan Dobrin.

Adunarea a ales apoi repre
zentanții salariaților bazei in 

i comitetul de direcție. Bucurin- 
du-se de stima și prețuirea co
lectivului, alături de care-și va
lorifică cu multă dăruire expe
riența anilor munciți in domehiul 
transportului și aprovizionării, 
cunoștințele profesionale multi
laterale tov. loan Ieremio, con-

Noi utilaje

exploatările
forestiere

Pentru continuarea acțiu
nii de mecanizare și moderni
zare a producției, la I.F. Pe
troșani se fac și în acest an

IONAȘCU, șef dc atelier la această direcție, pe planșetele 
proiectanților de la Deva s-au zămislit in linii și cifre mi- 
croraionul nr. 2 din Vulcan, ansamblul de locuințe cu 
toate dotările necesare de la Petrila, 120 de garsoniere la 
Uricani, liceul cu 16 clase din Petroșani și alte obiective 
care s-au construit deja sau sînt în curs de realizare.

Pentru proiectanți, toate acestea se conjugă însă Ia tim
pul trecut pentru că atenția lor c polarizată de sarcinile 
prezente și viitoare. Conform planurilor întocmite, patri
moniul fondului locativ în care s-au încadrat pînă acum 
circa 17 000 de apartamente noi trebuie completat c,u alte 
blocuri, la fel ca și zestrea materială a învățământului,

ducător auto la S.T.R.A. a primit 
cu deplină încredere din partea 
salariaților B.A.T. mandatul de 
a-i reprezenta în comitetul do 
direcție. Din comitetul de direc
ție face de asemenea parte, 
ca reprezentant al salariaților 
tov. Ernest Urlich președintele 
sindicatului B.A.T.

în cadrul adunării a luat cu- 
vîntul președintele comitetului 
de direcție al B.A.T., arătînd 
calea po care trebuie, să o ur
meze colectivul pe care-1 con
duce pentru a se ridica cu ac
tivitatea la înălțimea sarcinilor 
ce-i stau în față. Organul de 
conducere colectivă al bazei — 
a subliniat printre altele tov. 
Aurelian Bortea — va 
mai chibzuite măsuri 
organizatorice chiar de 
putui activității sale, 
asigure un transport,
și eficient, o aprovizionare rit
mică și judicioasă a exploatări
lor miniere și a celorlalte uni
tăți din centrala cărbunelui pe 
care le deservește 
esențială pentru
planului și realizarea angaja
mentelor
Jiului in marea întrecere în 
cinstea celei de-a XXV-a ani
versări a eliberării patriei și a 
Congresului al X-lea al parti
dului.

lua cele 
tehnico- 
la înce- 
care să 
operativ

— condiție 
îndeplinirea

de către minerii

I. B.

eforturi financiare și organi
zatorice. Numai in trimestrul 
I s-a cheltuit pentru înzestra
rea exploatărilor forestiere cu 
noi utilaje și dispozitive me
canice suma de 273 000 lei. 
Două tractoare, puse' în func
țiune unul în parchetele ex
ploatării forestiere Valea de 
Brazi iar celălalt la Gîrbovi- 
na; 6 ferăstraie mecanice care 
sînt deja folosite la exploa
tările Bilugu, Valea Boului 
și Răscoala ; un încărcător 
de bușteni de tipul I.F.R.O.N. 
fabricat în tară care este fo
losit cu rezultate bune în de
pozitul final din gara mică 
Petroșani — sînt primele uti
laje cu care s-a îmbogățit zes
trea întreprinderii în acest an.

MOSCOVA 23 (Agerprcs). — 
La 23 aprilie, la Moscova au în
ceput lucrările sesiunii Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc 
la care participă conducătorii 
partidelor comuniste și muncito
rești și șefii guvernelor Repu
blicii Populare Bulgaria, Repu
blicii Socialisto Cehoslovace, 
Republicii Democrate Germane, 
Republicii Populare Mongole, 
Republicii Populare Polone, Re
publicii Socialiste România, Re
publicii Populare Ungare și U- 
niunii Republicilor Sovietice So
cialiste.

Din delegații fac parte:
Din partea Republicii Popu

lare Bulgaria — T. Jivkov, prim- 
secretar al C.C. al P.C.B., pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
(șeful delegației), S. Todorov, 
membru al Biroului Politic, se
cretar al C.C. al P.C.B., T. Țo- 
lov, membru al Biroului Poliția 
al C.C. al P.C.B., vicepreședinte 
al Consiliului dc Miniștri, pre
ședintele Comitetului de Stat ai 
Planificării, S. Dllbokov, mem
bru al C.C. al P.C.B., șeful sec
ției de plan-finanțe, comerț 
industrie alimentară a C.C. 
P.C.B., S. Ghiurov, membru 
C.C. al P.C.B., ambasadorul 
P. Bulgaria în U.R.S.S.;

Din partea Republicii Socia
liste Cehoslovace — G. Husak, 
prim-secretar al C.C. al P.C.C. 
(șeful delegației), O. Cernik, 
membru al Prezidiului C.C. al 
P.C.C., președintele Guvernului 
federal, A. Indra, secretar al 
C.C. al P.C.C., F. Hamouz, vi- 
cepreședinle al Guvernului fe
deral, F. Vlasak, ministrul pla
nificării, V. Koucky, ambasado
rul R.S. Cehoslovace in U.R.S.S.;

Din partea Republicii Demo
crate Germane — W. Ulbricht, 
prim-secretar al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de. Stat 
(șeful delegației), W. Ștoph, 
membru al Biroului Politic al

al 
al 
al 
R.

C.C. al P.S.U.G., președintele 
Consiliului <lc Miniștri, E. Ho
necker, membru al Biroului Po
litic, secretar al C.C. al P.S.U.G., 
G. Miltag, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. .“1 
P.S.U.G., H............
pleanl al Biroului Politic, 
cretar al C.C. al P.S.U.G., 
Weiss, membru supleant al C.C. 
al P.S.U.G., "*
Consiliului de 
Schurer, membru
P.S.U.G., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, președintele 
Comisiei de Stat a Planificării, 
S. Bolim, membru al C.C. al 
P.S.U.G., ministrul finanțelor, R< 
Luzkendorf, ministru plenipo
tențiar, consilier la Ambasada 
R.D. Germane în U.R.S.S. ;

Din partea Republicii Populare 
Mongole — J. Țedenbal, prim- 
secretar al C.r r’ P.P.R.M., pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
(șeful delegației), D. Molomjamț, 
membru al Biroului Politic, se
cretar al C.C. al P.P.R.M., D. 
Gombojav, membru al C.C. al 
P.P.R.M., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, D. Șodnom, 
membru al C.C. al 
prim-vicepreședinte al

C.C. nl
Axcn, membru su- - se.

G.

vicepreședinte ai 
Miniștri, G. 
al C.C. al

P.P.R.M., 
pum-vtvcpi Comite
tului de Stat al Planificării, G. 
Molom, ministru) finanțelor, N. 
Luvsanciultem, membru al C.G. 
al P.P.R.M., ambasadorul R. P. 
Mongole în U.R.S.S.;

Din partea Republicii Popu
lare Polone — W. Gomulka, 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P. 
(șeful delegației), J. Cyrankie- 
wiez, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.U.P., pre- 
ședințele Consiliului dc Miniș
tri. B. Jaszczuk, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. 
al P.M.U.P., P. Jaroszewicz, 
membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.U.P . vi-
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HOTĂRIRE A 
CONSILIULUI DE MINIȘTRI 

privind generalizarea experimentării 
noului sistem de salarizare 

și majorarea salariilor 
in întreprinderile din industria 

materialelor de construcții
Printr-o hotărire. Consiliul de 

Miniștri a aprobat generalizarea 
cu începere de la 1 mai a.c., 
a experimentării noului sistem 
de salarizare și majorarea sa
lariilor în întreprinderile din 
industria materialelor de con
strucții.

Conform prevederilor hotărî- 
rii, salariile muncitorilor, ingi
nerilor, economiștilor și func
ționarilor din această ramură 
urmează să fie majorate în 
medie cu 10,5 la sută, împre
ună cu majorarea salariilor 
mici, care a avut loc în 1967, 
se asigură pe ansamblu o creș
tere de 11.5 la sută în 1969.

De această majorare a sala
riilor vor beneficia atit colec
tivele unităților producătoare 
de materiale de construcții de 
sub îndrumarea și controlul 
Ministerului Industriei Con
strucțiilor și a celorlalte minis
tere, cit și cele ale Consiliului 
popular al municipiului Bucu
rești. în total peste 63 000 de 
salariați ale căror venituri a- 
nuale vor fi mai mari cu circa 
107 milioane lei, comparativ cu 
cele realizate înainte do 1 " 
gust 1967.

Trecerea la generalizarea 
perimentării noului sistem de 
salarizare și majorarea salari
ilor se face în urma cunoaște
rii rezultatelor obținute de cele 
7 unități producătoare de mate
riale de construcții, la care ex
perimentarea noului sistem de 
salarizare a început de la 1 
iulie 1968. In aceste întreprin
deri indicatorii do plan au fost 
realizați la un nivel superior 
celorlalte unități cu profil si
milar.

Salariile muncitorilor și per
sonalului tehnic-administrativ 
din întreprinderile producătoare 
de materiale do construcții vor 
fi stabilite pe baza principiilor 
generale ale noului sistem de 
salarizare, a specificului și com
plexității muncii în diferite sec
toare in funcție do cantitatea, 
calitatea și răspunderea în 
muncă a fiecăruia. Prin inclu- ’

au-

ex-

dcrca în salariul tarifar a ce
lei mai mari părți din adau
surile variabile (premii și a- 
cord) ponderea salariului tari
far in salariul total al munci
torilor va crește de la 76 la cir
ca 93 la sută.

Și lucrătorii din industria ma
terialelor de construcții, la fel 
ca cei din celelalte ramuri in
dustriale în care s-a generali
zat noul sistem de salarizare, 
vor beneficia de sporuri de sa
larii pentru vechimea neîntre
ruptă în aceeași întreprindere, 
de gratificații anuale pentru de
pășirea prin efort propriu a be
neficiilor planificate, precum și 
de premieri în timpul anului 
pentru rezultate deosebite ob
ținute în activitatea lor.

Industria materialelor de con
strucții este a șasea ramură la 
care s-a aprobat generalizarea 
noului sistem de salarizare șî 
majorarea salariilor. Aplicarea 
noului sistem, va crea noi con
diții pentru a stimula colecti
vele întreprinderilor din aceas
tă ramură în mai buna folosire 
a capacității instalațiilor exis
tente, în scopul depășirii pro
ducției de ciment, cărămizi, 
prefabricate, materiale de izo
lații, geamuri etc., în creșterea 
rentabilității și a eficienței e- 
conomice a fiecărei unități. Ea 
va constitui un puternic imbold 
în înfăptuirea prevederilor cin
cinalului privind sporirea pro
ducției de materiale dc con
strucții, îmbunătățirea calității 
și diversificarea acestora, pre
cum și pentru mai buna a- 
provizionare a șantierelor pa
triei și a populației cu astfel 
do produse. Totodată va con
tribui la permanentizarea în 
mai mare măsură a lucrătorilor 
în această ramură industrială.

Noua hotărire a Consiliului 
de Miniștri vine să confirme 
din nou consecvența cu care 
sînt înfăptuite prevederile Ho- 
tărîrii Plenarei Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân din octombrie 1967, cu pri
vire la îmbunătățirea sistemu
lui de salarizare și majorarea 
salariilor și ale celui de-a1 
IX-lea Congres al partidului, 
referitoare la ridicarea nivelu
lui dc trai al oamenilor muncii.

(Agcrprcs)detaliile de sistematizare și documentațiile necesare pentru 
zona (le agrement prevăzută să se amenajeze în preajma 
barajului de la Valea de Pești. Fața viitorului hotel tu
ristic, a unui chemping și alte construcții programate să 
se înalțe acolo, trebuie croită în primul rînd pe planșetă.

Dar, faptele amintite sînt numai cîteva spicuiri din 
programul de proiectare întocmit pentru o perioadă destul 
de scurtă. Perspectiva Văii Jiului anunță solicitări și mai 
mari din partea oamenilor (le la planșetă. Cu respect pen
tru munca lor am reținut preocuparea generală de a răs
punde acestor cerințe. Conform indicațiilor primite, pro
iectanții influențează direct creșterea numărului dc apar

tamente cu confort diferențiat 
in Valea Jiului și fac efor
turi apreciabile ca să înca
dreze frumusețea locurilor și 
modestele elemente arhitectu
rale de valoare moștenite de 
la trecut în ansamblul urba
nisticii moderne a epocii con

temporane. De obicei, arhitecții și proiectanții se văd mai 
rar pe teren și numai in cazuri excepționale ajung pe 
schele, dar, aplecați deasupra planșetelor studiază, creează 
și dinamizează. Fiecare linie le cere însă răspundere, ca
pacitate de previziune și orientare științifică. Privind noile 
construcții din Valea Jiului sau șantierele actuale în plină 
acțiune, trebuie reținut că la baza lor se află și contribuția 
colectivului (le la D.S.A.P.C. Deva. Alături de alți confrați 
(le la institutele centrale, salariații direcției respective asi
gură Văii Jiului elemente valoroase de progres și prospe
țime și personalitate urbană în înțelesul modern al cu
vintelor.

iectanții influențează direct

Pe planșeta proiectanților

Locuitorii din Valea Jiului sînt martorii unei acti
vități intense care dezvoltă mereu zestrea industrială și 
urbanistică a acestui colț de țară. Mulți au văzut sau au 
fost autori la procesul complex din care s-a creat salba de 
edificii ce se întinde acum de la Uricani și pînă la Lonea. 
De obicei, atunci cînd privesc schelele sau clădirile rămase 
în urma lor, oamenii își îndreaptă gîndurile, aprecierile 
sau observațiile critice la meșterii care construiesc. Dar. 
viața oricărei construcții, înce
pe cu mult înainte de mo
mentul cînd se execută pri
mele săpături pentru fundații, 
înainte de toate trebuie să in
tervină proiectanții care con
turează pe planșete chipul vi
itoarelor clădiri și stabilesc
locul lor în ansamblul arhitecturii generale. Aparent, mun
ca lor pretențioasă și plină de răspundere se ascunde in 
anonimat tocmai datorită faptului că numai specialiștii ii 
cunosc valoarea și știu s-o aprecieze. Spre cunoașterea a- 
(leyărului, amintim cititorilor noștri că toate construcțiile 
noi din Valea Jiului au înglobat în ele o parte însemnată 
din această muncă și sînt roadele îmbinării dintre efor
turile pe care le face statul pentru ridicarea nivelului de 
trai al poporului și creația proiectanților și a construc
torilor.

O contribuție însemnată la fața nouă a Văii Jiului o 
aduc arhitecții și proiectanții de la Direcția de sistema
tizare, arhitectură și proiectare a construcțiilor din Deva. 
După cum ne-a informat zilele trecute tovarășul PETRU

culturii și sănătății din Valea Jiului. In consecință, pro- 
iectanții sînt solicitați să-și aducă aportul. Acum, pe plan
șetele lor se conturează un nou ansamblu de locuințe de 
circa 2 000 apartamente, unități comerciale și școli care 
urmează să completeze harta tînărului oraș Uricani. Contribu
ția proiectanților la dezvoltarea orașului Petroșani se concre
tizează în proiectele solicitate pentru un nou liceu, două 
cămine cu cite 200 de locuri pentru nefamiliști, noua auto- 
gară, spălătorie și boiangerie etc., documentații cuprinse 
in programul de lucru pe acest an, și în bună parte rea
lizate. Tot D.S.A.P.C. Deva furnizează proiecte pentru 170 
de apartamente și 110 garsoniere care se construiesc la 
Petrila. Enumerând cîteva exemple, nu poate fi exclusă 
din relatările noastre misiunea proiectanților de a realiza Dan POPESCU

VREMEA
Ieri, temperatura maximă 

a aerului la Petroșani a fost 
de plus 13 grade iar la Pa
ring de plus 5 grade. Mini
mele au fost de plus 6 gra
de și respectiv plus 2 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE : Vreme instabilă, 
cu cer mai mult acoperit. 
Precipitații sub formă de 
ploaie.

PRONOEXPRES
La Concursul Pronoexpres 

nr. 17 au fost extrase din 
urnă următoarele numere i

Extragerea I-a > 11 1 13 42 ■ 
7 15.

Fond de premii i 422 294 lei,
Extragerea a TI-a i 17 35 7 

O 33 36 33.
Fond de premii t 343 179 lei. '
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STEAGUL ROȘU

Activitate susținută, căutări în asanarea
focurilor endogene la mina Vulcan

In» LUDOVIC FEIEș 
directorul E. M. VuIcon

La mina Vulcan, in zona blo
curilor V și VI, stratul 3 are 
<» dezvoltare pe direcție de 480 
», fti • grosime ce variază în
tre 15—30 m. înclinarea fiind 
cuprinsă între 45—55°. Aceste 
«♦ouă blocuri — care se află 
în centrul cimpului minier — 
pînă 1b orizontul 622 sînt des
părțite dc o falie transversală, 
iar sub acest orizont falia sc 
laminează, astfel câ stratul dc 
Cărhunc are o continuitate po 
întreaga lungime aferentă ce
lor două blocuri.

Dintre metodele de deschide
re a zăc&tninfului folosite men
ționăm deschiderea în adîncimc 
sub orizontul 563 prin puțul 
VIII, la orizonturile 548 și 480. 
Scheletul lucrărilor dc deschi
dere și pregătire s-a executai 
aproape in exclusivitate în căr
bune, iar metoda de exploatare 
a fost aceea a abatajelor came
ră descendente, cu prăbușire si 
rambleu parțial. înainte, aici s-a 
aplicat o exploatare nerațională 
a cărbunelui (s-a extras numai 
bancul de la acoperiș), coca ce 
a dat naștere la numeroase fo
curi de mină, partial stinse, ca
re însă au imnus necesitatea 
Inundării lucrărilor.

Lupta continuă cu focurile 
vechi și noi a durat la Vulcan 
pînă la închiderea minei (1931).

Conducerea minei de atunci 
a întocmit un proiect privind 
exploatarea rațională a stratu
lui 3. în
V—VI. prcvăzînd executarea u- 
nui complex de lucrări care 
nemaiprezentînd importantă la 
un moment dat prin cerințele 
exploatării — au fost ulterior 
părăsite, fără a fi corespunză
tor izolate. In acest fel, focul 
ș-a extins pe întreaga zonă a- 
fer^ntă blocului V.

După redeschiderea minei (în 
anul 1949) au fost excutatc o 
serie de lucrări de deschidere 
ți cercetare in zona blocurilor 
V și VI, unele în scopul legă- 
Tii tuturor blocurilor aferente 
de-a lungul unui orizont princi
pal (480). iar altele pentru con

linuarea lucrărilor oprite la în
chiderea minei.

Din observațiile și analizele 
periodice efectuate, rezultă că 
focul, care In suprafață este 
conturat in două zone — una 
din partea v estică a blocului 
V cu o dezvoltare pe direcție 
dc 15 m și alta în partea es
tică. cu o lungime pe direcție 
dc peste 50 m — era in Tara 
de ardere, dezvolt:nd fum, ga
ze și temperatură la nivelul 
suprafeței.

Analizele au scos în eviden
ță că focul este alimentat fără

Dcterminarco nivelului hidro
static, care a avut drept scop 
stabilirea prezenței apei în lu
crările vechi, s-a îndeplinit prin 
forarea a fi găuri de sondă din 
cele două locații, executate din 
galeria direcțională, din culcu
șul stratului, la orizontul 518.

Aceste foraje s-au efectuat 
după ce în prealabil s-au făcut 
digurile de rezistență pentru 
prevenirea erupțiilor de ape.

Măsurătorile de presiune a 
apei in găurile de sondă forate 
au anunțat că apa se menține

a-

limitele blocurilor

TRIBUNA EXPERIENȚEI
încetare cu aer proaspăt, fie 
din lucrările vechi, fie prin 
fisurile ce s-au croat datorită 
calcinării și surpării rocilor 
din acoperiș în imediata apro
piere a suprafeței. Temperatu
ra rocilor de In suprafață a 
variat intre 133° și 273°C în 
zona focului din partea estică 
și între 730 șj H2°C. pentru fo
carul din zona vestică.

In lumina unor studii elabo
rate încă din 1961 și in baza 
uU’Tvuilui studiu realizat in 
1965 de către serviciul tehnic 
al Centralei cărbunelui a fost 
întocmit și avizat proiectul de 
asanare a focului de mină din 
stratul 3 blocurile V și VI.

Acest proiect, care tratează 
problema asanării focului de 
l» suprafața pe principiu) inun
dării zonei incendiate cu pulpă 
de argilă prin sonde, prin că
dere liberă, a cuprins șase o- 
bi-'cfe și anume:

D Determinarea nivelului hi
drostatic al apelor din lucrările 
vechi:

D Realizarea unor instalații 
în cariera de argilă și în z.ona 
de foraje și înnămolire;
• Forarea și tubarea sonde

lor;
> Producerea pulpei de ar

gilă și executarea operațiilor 
de înnămolire.
• Innămolirea în subteran 
caz că aceea de la suprafa- 
nu dă rezultatele scontate.

în lucrările vechi pînă la cota 
610.

In cadrul lucrărilor dc supra
față s-au forat șl tubat un nu
măr dc 84 găuri dc sondă, în 
lungime totală de peste 3 000 
metri. Momentan se execută lu
crările de producere a pulpei și 
înnămolirea zonei incendiate.

Pînă în prezent s-a intro
dus in 53 găuri de sondă o 
cantitate de 931 271 mc pulpă cu 
11 996 mc argilă masivă.

Datorită faptului că, după 
cca. 2 luni de la începerea o- 
perațiilor de înnămolire, apa 
din zona incendiată a erupt 
la cota 615. creșterea nivelului

a pel or a devenit foarte anevo
ioasă. Cu foaie acestea, in ur
ma lucrărilor efectuate pînă in 
prezent, se constată o răcire a 
zonei incendiate, ceea ce se 
poate observa din diagrama 
reprodusă alăturat undo se
rată variația temperaturii în 
(louă dintre găurile dc sondă 
(nr. 61 si 33), precum și a tem
peraturii apoi care iese la ori
zontul 615.

Pentru finalizarea acțiunii de 
asanare au rămas dc executat 
următoarele :

+ innămolirea, în continua
re. a restului do 21 sonde;

urmărirea variației tempe
raturilor masivului și a apelor 
ce sc evacuează;

evacuarea apelor din zonă;
♦ pregătirea exploatării ză- 

cămîntului, lucrare ce se exe
cută în paralel cu operațiile 
descrise mei sus. In acest sens, 
se află in execuție galeria di
recțională din culcușul stratu
lui 3, la cota 615, urmind ca 
(lupă străpungerea în suitorul 
(le aeraj și rambleu „Terezia*, 
să înceapă executarea galeriilor 
transversale.

Stadiul actual al lucrărilor 
arată că. printr-o intensificare 
a operațiunilor rămase d® e- 
xccutat. va face ca — încă în 
acest an — să poată fi extrase 
primele tone de cărbune din a- 
ceastă zonă.

Una din premisele esențiale 
nle avintului economic fără pre
cedent nl României socialiste o 
constituie creșterea cointeresă
rii materiale a colectivelor de 
muncitori, ingineri și tehnicieni 
din întreprinderi pentru ridica
rea la un înalt grad a eficien
ței producției.

De la I Iulie 1967, anticiplnd 
aplicarea sistemului îmbunătățit 
•io salarizare, s-a Introdus, in 
mod experimental. în cadrul a 
34 întreprinderi din țară, un 
procedeu nou de stimulare a 
salariaților în vederea sporirii 
productivități) muncii și reduce
rii prețului de cost.

Exploatarea minieră Petrila — 
deși nu era o întreprindere de 
sine stătătoare - a fost consi
derată, lotuși, ca Hind corespun
zătoare pentru experimentarea 
acestei forme îmbunătățite 
stimulare materială.

de .

în 
ță

mGuutit

Criteriile de premiere
îmbunătățite
stimulatoriu

în activitatea

de producție

Granic realizat
din resurse proprii

La mașina de extracție mulîicablu de la complexul A- 
ninoasa sud a fost introdus, recent, un granic de 15 tone 
sarcină maximă, în vederea creării posibilității de schim
bare a cablurilor de extracție și compensare. Revelatoriu 
este și faptul că utilajul in cauză s-a construit din piese 
recuperate.

Granicul a fost montat în secțiunea turnului, la cota 
zero. El va micșora radical volumul de manoperă, asigu- 
rînd totodată condiții de securitate deplină a muncii.

Inițiativa montării utilajului aparține inginerului MIR
CEA DULA, o contribuție de seamă adueînd-o maistrul 
mecanic VASILE SIMA și șefii echipelor de lăcătuși, AU
REL VlLC și VIRGIL GRADINARU.

A = —---------------------------------------------

însemnări pe marginea consfătuirii de la Luduș a cadrelor tehnice 
din centralele electrice, inițiată de M.E.E.

organizarea

C. RACOVEANU, 
inginer șef adjunct 

I.E.C. Paroșeni

element

Dimitrie SIMOTA 

inqiner sef al E.M. Petrila

Zilele trecute, din inițiativa 
conducerii Ministerului Energiei 
Electrice, s-au desfășurat la 
Întreprinderea centrală termo
electrică Luduș lucrările consfă
tuirii cu maiștrii și șefii com
partimentelor de automatizări 
din centralele electrice.

La consfătuire, I.C.T. Luduș 
și I.E.C. Brazi au prezentat cîte 
un referat în care au fost ana
lizate probleme privind : orga
nizarea sectorului de automati
zări electrice și automatizări 
termice, punerea la punct și 
întreținerea automatizărilor, ve
rificarea și întreținerea apara
telor de măsură, executarea ve
rificărilor profilactice, pregăti
rea personalului.

Cei peste 30 de participant 
la discuții — ingineri, șefi de 
secție, maiștri — au prezentat

modul de organizare a produc
ției și a muncii din centralele 
în care lucrează, au scos în 
relief anumite aspecte negative, 
au făcut propuneri pentru îm
bunătățirea activității în dome
niul respectiv. A fost reținut 
pozitiv faptul că I.E.C. Paroșeni 
s-a prezentat la consfătuire cu 
o nouă formă de organizare, a- 
plicată din februarie a.c. prin 
care se asigură folosirea mai ra
țională a forței de muncă în 
general și a cadrelor cu pregă
tire superioară în specia). De 
altfel majoritatea problemelor 
ridicate în consfătuire de repre
zentanții I.E.C. Paroșeni și pro
punerile făcute de ei au trezit 
un viu interes în rîndurile par- 
ticipanților.

Iată cîteva din propunerile 
. expuse la consfătuire de dele
gații I.E.C. Paroșeni, după ce în 
prealabil au fost arătate unele 
aspecte negative în direcțiile 
respective :

muncii a fost realizată în pro
porție de 102,8 la sută (fața de 
1,470 tone/post, cit n fost plani
ficat, s-au realizai 1.511 lone/ 
posl).

Economia realizată la prețul 
dc cost a fost de 2 398 000 lei. 
Este de menționat faptul că în
tregul spor de producție reali
zat în I960 s-a obținui exclusiv 
pe seama creșterii productivi- 
lății muncii.

In altă ordine de idei, pentru 
asigurarea unei economii cores
punzătoare la fondul de sala
rii, a fost necesară găsirea cai
lor care să ducă la realizarea 
acesteia, fără a micșora c1$n- 
gurilr O -:’or muncii.

Au stat in centrul atcn|i<’l 
conducerii minei posibilitățile 
de asigurare a unui fond de sa
larii admisibil, recalculat, con
form instrucțiunilor in vigoare, 
la un nivel rit mai ridicat, și de 
Tcducere a cheltui» Iilor de sa
larii pe ansamblul activitalil, 
fără a diminua cîșliqul nominal 
nl saloriatllor. în obținerea e- 
(onmniei de fond de salarii un 
efect deosebit l-a avut organi
zarea superioară o procesului 
tehnologic pe ansamblu. în a- 
cest scop, a fost stabilită pro
porția optimă a participării ex
tracției pe straiele exploatabile 
In raza cîmpului minier al ex
ploatării miniere Petrila.

Acțiunea de organizare supe
rioară a producției a constat în 
asigurarea la locurile de muncă 
a energiei electrice și pneuma
tice la cantitatea și calitatea co- 
Tută, asigurarea aprovizionării 
locurilor de muncă cu materia
le și vagonete goale, creșterea 
indicelui de utilizare a ti" ’ni 
do lucru în condițiile unui imit 
grad de siguranță în subteran.

Rezultatele amintite denotă 
ră în deservirea locurilor de 
muncă ale brigăzii*’)’’ de mineri 
s-au înreqistrat rezultate mulțu
mitoare.

Toate acestea tind «ă demons
treze că aplicarea H.C.M. 1446/ 
1967 constituie un real factor 
do stimulare a întregului colec
tiv pentru organizarea superioa
ră a producției si a muncii, in- 
cluz.înd toată gama de îmbună
tățiri ce le aduce după sine 
creșterea randamentului.

Efectele favorabile evidente 
la mina noastră arată clar via
bilitatea și justețea noii hotă- 
rîri și a măsurilor de îndeplinit 
care decurg de aici, r «sitatea 
experimentării, extinderii la toa
te minele din bazin, rolul lor 
in orientarea și concentrarea e> 
forturilor întregului colecti- 
minier spre soluționarea proble
melor majore ridicate de activi
tatea economică intensă’ preco
nizată de-a lungul celui de-al 
patrulea an al cincinalului.

Forma de stimulare aplicată 
a constat în redistribuirea unei 
părți de pînă la 70 la sută din 
economia realizată, la fondul de 
salarii al personalului minei, 
cu condiția ca această agonisire 
valorică să se reflecte și în e- 
conomiile realizate la prețul de 
cost.

Fondul de premiere s-a cons
tituit trimestrial si a putut fi 
distribuit sub formă de premii 
speciale tuturor celor care au 
contribuit la creșterea producti
vității muncii și la reducerea 
cheltuielilor de producție.

Aplicarea in practică a aces
tei forme de stimulare materia
lă a determinat o mobilizare 
mai convingătoare a întregului 
colectiv pentru realizarea exem
plară a planului de producție la 
toți indicatorii, a scos la iveală 
noi rezerve existente în toate 
compartimentele de activitate și 
a marcat o preocupare sporită 
pentru îmbunătățirea utilizării 
fondurilor materiale și bănești 
ale exploatării.

Efectul stimulatoriu al măsu
rilor stabilite prin H.C.M. 1446/ 
1967 se reflectă cu pregnanță în 
realizările bune obținute de mi
na Petrila în cursul anului care 
s-a scurs. Astfel, planul de pro
ducție s-a realizat ritmic, lună 
de lună, la linele anului ra- 
portîndu-se un spor do produc
ție de 24 761 tone (proporția 
de îndeplinire a planului a a- 
tins o medie de 102,7 la sută), 
S-a obținut o medie zilnică de 
3112 tone față de 3 031 tone 
cît era prevăzut. Productivitatea

— automatizări și măsurători termice ;
Existența acelor 3 verigi pe verticală.;
— șeful de atelier, maistrul și muncitorul - față de 
4—5 verigi întilnite în prezent ;
Perfecționarea instruirii personalului prin :
— revizuirea programelor analitice a școlilor din 
cadrul M.E.E. ;
— redactarea de instrucțiuni tehnice de specialitate ;
— organizarea de cursuri de instruire practică în 
centralele cu experiența în specialitatea respectivă 
etc. ;
întocmirea unor fișe tehnologice pentru toate lu
crările planificate și a unor îndrumătoare de de
panări ;
Revizuirea unor normative, ordine și circulare în ve
derea îmbunătățirii lor ;
Completarea indicatoarelor tarifare de calificare și 
elaborarea de noi indicatoare la nivelul cerințelor 
actuale ;
Supunerea spre aprobarea Ministerului Energiei 
Electrice o unui nou normativ de maiștri care să asi
gure organizarea 
litote conduse de

atelierelor pe grupe de specia- 
maiștri.

• Organizarea compartimentului în mai multe atelie
re a căror conducere să fie încredințată personalu
lui cu pregătire medie (maiștrilor);

• Folosirea unor denumiri raționale ca :
— automatizări și măsurători electrice ;

direcțiile

Datorită contribuției aduse, 
I.E.C. Paroșeni a fost numită, 
alături de alte întreprinderi din 
țară, în colectivul ce va întoc
mi materialul de îndrumare pri
vind activitatea viitoare în com
partimentul de automatizări.

Consfătuirea, prima de acest 
gen în viata centralelor elec
trice, se înscrie printre măsurile 
întreprinse de M.E.E. în vede
rea măririi eficientei economice 
a întreprinderilor producătoare 
de energie electrică.

NOUBfl IfHNICK 
ÎN NIMERIT

Sistem de alarmă

Este îndeobște cunoscut fap
tul câ protecția muncii în Re
publica Socialistă România, este 
o problemă de stat. Legea nr. 
5/1965 stabilește câ măsurile de 
protecție a muncii trebuie asi
gurate pentru angajații tuturor 
organizațiilor economice de stat, 
cooperatiste și ai celorlalte or
ganizații obștești, pentru mem
brii cooperativelor de produc
ție. agricole și meșteșugărești, 
încălcarea dispozițiunilor legale 
privitoare la protecția muncii 
atrage răspunderea disciplina
ră. administrativă, materială 
sa■■ penală, după caz.

Cu toate acestea constatăm cu 
regret că problema protecției 
muncii încă nu este privită cu 
toată seriozitatea de către unii 
conducători sau persoane cu res
ponsabilități ai organizațiilor 
socialiste din Valea Jiului. Unii 
conducători nutresc o iluzie fal
să spunind că măsurile de pro- 
tr-cție a muncii trebuie luate mai 
„în serios" in industria minie
ră sau cca siderurgică unde sînt 
condiții deosebite de muncă. 
Dor uită o vorba din bătrini 
care spune că „buturuga mică 
răstoarnă carul mare". Se uită 
faptul că in spatele aproape fie
cărui articol din N.T.S., a fie
cărei normă de protecție a mun
cii a avut loc cindva un acci
dent cu gravitato mai mică sau 
mai mare suferit de un anga
jat în procesul de producție. 
Atingerea cu mina a unui con
ductor electric cu izolație defec
tă sau carcasa unei instalații 
electrice fie că aceasta se in- 
tîmplă intr-o uzină siderurgică 
sau într-un laborator de produ
se de cofetărie, efectul electro
cutării este același. De aseme
nea. căderea unei persoane în
tr-un gol neprotejat din subte
ran sau căderea de pe o schelă 
fără balustradă aflată la înăl
țimea citorva etaje arc acc-la-i 
rezultat.

La întreprinderea de gospo
dărire locativă Petroșani, in a- 
telicrele do timplărie, utilajele 
de prelucrare a lemnului, cum 
sini ferăstraiele circulare sau 
mașinile de rindcluit precum

și polizoarele funcționează fără 
dispozitivele de protecție prevă
zute de normele de protecție a 
muncii. Pentru remedierea a- 
cestor deficiențe nu sînt nece
sare materiale și utilaje de im
port ci numai o doză mai mare 
de bunăvoință și perseverare 
în respectarea normelor legale.

In atelierul de reparații și 
recondiționare a acumulatorilor 
din garajul Petroșani al între
prinderii de gospodărie comu
nală Petroșani se lucrează în 
condiții complet necorespunză-

„Danf" din cauza neîntreținerii 
corespunzătoare s-a produs de
plasarea spre interiorul cupto
rului a țevilor de apă, din care 
cauză flacăra arzătorului cu 
motorină lovește uneori direct 
în aceste tuburi. Astfel, lucră
torii de la acest cuptor sînt puși 
în situația de a fi accidentați 
de efectul unei eventuale ex
plozii de vapori de apă. Este 
drept că muncitorii iau măsuri 
de precauție, împingînd — în 
mod arhaic — cu o rangă căp
tușeala cuptorului între tuburi

temperatură de peste 40°C. Tot 
la această fabrică există o ma
șină automată pentru divizat 
aluatul pentru piine, construită 
cu scopul de a ușura efortul 
uman. Și această mașină stă 
nefolosită și nu-și amintește ni
meni din fabrică cind a -fost în 
funcțiune ultima dată. Actual 
coca pentru piine este divizată 
manual de către șase lucrători 
caro depun eforturi intense 
pentru realizarea sarcinilor de 
plan. De asemenea, stă neuti- 
lizată și o mașină pentru con-

rarea aparatelor. Nici nu este 
dotat cu transformator de se
parare a curentului electric de 
la rețea, lipsesc covoarele e- 
lcctro-izolante din fața mese
lor de lucru etc. Or, se cunoaș
te faptul că atit aparatele de 
radio cit și televizoarele func
ționează cu tensiuni de ordinul 
sutelor de volți și depanarea 
acestora se face în timp ce sînt 
alimentate cu energie electrică.

La atelierul de timplărie al 
întreprinderii de industrie lo
cală, ferăstraiele circulare sînt

toare. Electricianul muncește în- 
tr-o cameră cu dimensiuni foar
te reduse, lipsită complet de ven
tilație și predispus intoxicării 
cu vapori de plumb.

De asemenea, la T.G.C. sub 
cunoștința tacită a organelor 
sale de conducere, conducătorii 
auto de pe autobuzele ce deser
vesc transportul în comun prac
tică obiceiul de a lua apărăto
rul de protecție de pe ventila
torul motorului din autobuz pe- 
riclitind astfel integritatea cor
porală a pasagerilor care urcă 
sau călătoresc pe platforma din 
spate a autovehiculului Din 
lipsa acestui apărător ventila
torul introduce și o cantitate de 
gaze toxice (oxid și bioxid de 
carbon) in interiorul caroseriei 
care este inhalat de către călă
tori pe întregul traseu.

La întreprinderea de morărit 
și panificație, in cadrul secției 
nr. 4 Petroșani, la cuptorul tip

.șj flacără, dar, după cum se 
vede, organele competente nu 
se grăbesc să rezolve problema 
în mod tehnic și definitiv.

Tot la această întreprindere, 
la secția nr. 6 .specialități" cup
toarele prezintă fisuri adinei 
prin care se infiltrează gazele 
de ardere în interiorul secției. 
Din lipsa instalației adecvate 
de ventilație, muncitorii trebuie 
să lucreze în prezența acestor 
gaze toxice.

La Fabrica de piine Petro
șani cuptoarele rotative au fost 
prevăzute — de proiectant și 
constructor — cu o instalație 
de ventilație pentru a proteja 
cocătorii de căldura ce radiază 
din interiorul cuptorului. Deși 
această instalație de ventilație 
• xistă gata montată, ea nu a 
fost pusă in funcțiune încă de 
cind această fabrică a intrat 
în producție. Din'această cau
ză, cocătorii lucrează in mod 
permanent într-un mediu cu

fccționarea cornurilor. Iată că, 
pe lingă lipsurile în ceea ce 
privește ușurarea efortului fizic 
uman — care de altfel este o 
problemă a protecției muncii 
— la această unitate există ca
rențe și in organizarea științi
fică a producției și a muncii.

Poate că aceste deficiențe, in 
bună parte, s-ar fi rezolvat pi- 
nă acum dacă în cadrul con
ducerii tehnice a fabricii ar fi 
fost o persoană calificată, com
petentă, care să se ocupe de 
problemele mecanice. Dar fa
brica de piine Petroșani deși 
arc in schemă un post de in
giner „mecanic șef" acest post 
nu este ocupat de luni sau poa
te de ani de zile.

In atelierele de reparații ra
dio și televizoare ale coopera
tivei meșteșugărești .Jiul" Pe
troșani nu sînt luate nici cele 
mai elementare măsuri de pro
tecție contra electrocutării ope
ratorilor care lucrează la repa-

prevăzute numai cu niște apă
rători simpli în loc să fie do
tate cu niște dispozitive pentru 
protecția miinilor. Amintim fap
tul că un asemenea dispozitiv 
de protecție — invenție breve
tată la noi In țară — a cîștî- 
gat premiul I Ia recenta expo
ziție internațională de echipa
mente de protecție. Acest pa
tent a fost pînă acum solicitat 
spre cumpărare de șase țări 
străine printre care Suedia și 
Anglia. Pe cind aceste ’’ 
zitive vor fi montate și 
răstraiele 
rele de 
Jiului ?

Tot la ___
dustric locală, in brutăriile pro
prii (sternoi) injectoarclc cu 
motorină funcționează neregu- 
lamcntar. Construcția recipien- 
ților nu respectă instrucțiunile 
ISCIR, din care motiv Inspec
ția de cazane și instalații de

circulare din 
timplărie din

întreprindoroa

dispo- 
pe fe
ntei ic- 
Valea

de in-

ridicat a refuzat autorizarea 
lor pentru funcționare, ele pre- 
zcntînd pericol de explozie — 
caz ce a avut loc in alte lo
calități.

Este normal că, pentru pre
venirea accidentelor de mun
că, un rol deosebit îl are echi
pamentul de protecție indivi
duală. In acest scop, pentru do
tarea muncitorilor cu echipa
mentul necesar, unitățile econo
mice socialiste cheltuiesc în fie
care an sume importante.

La întreprinderea forestieră 
Petroșani se observa că a se 
purta casca de protecție are as
pectul unui blam. Acest lucru 
este demonstrat prin faptul că 
nici unul din maiștri „șefi de 
parchete" în orele de program 
pe teren nu folosesc casca de 
protecție. Or. pentru a sc in
troduce disciplina in folosirea 
echipamentului de protecție ro
lul maistrului este hotărîtor.

La sectorul de exploatare Lu- 
peni nu do mult a avut loc un 
accident (ce putea deveni mor
tal) prin căderea unei ramuri 
uscate din coronamentul unui 
arbore la care se lucra pentru 
doborîre. Mecanicul ferăstrăului, 
dacă ar fi purtat cască de pro
tecție nu ar mai fi fost acci
dentat.

Iată doar cîteva exemple de 
deficiențe în respectarea norme
lor de protecție a muncii din 
cadrul unităților socialiste un
de încă nu este privită această 
problemă cu suficientă seriozi
tate.

Protecția muncii făcînd parte 
integrantă din procesul de pro
ducție și avînd ca scop asigu
rarea celor mai bune condiții 
de muncă, prevenirea acciden
telor do muncă și a îmbolnă
virilor profesionale trebuie să-și 
ocupe locul cuvenit in centrul 
preocupărilor fiecărui organ de 
conducere din cadrul unităților 
economico alo municipiului nos
tru.

ing. IOSIF REMETE, 
șeful Inspectoratului 

de protecția muncii Petroșani

Un nou sistem de alarmă 
la suprafață care cuprinde 
dispozitive pentru minerii 
blocafi de acoperișurile pră
bușite sau incendii, pentru 
a-i menfine in legătură cu 
suprafața, a lost introdus de 
Winsler Products (Mining) 
Ltd, sub denumirea de We- 
cas (sistem Winsler de co
municații și alarmă în caz de 
pericol). Acesta a lost pus 
la punct în urma unui studiu 
atent al incendiilor și al
tor accidente din mină și 
în special in urma raportu
lui și recomandărilor Inspec
toratului de Mine, după de
zastrul de la mina Michael 
— Scofia din 1967, cind au 
pierit nouă persoane.

Una din caracteristicile 
deosebite ale sistemului este 
că evită delectarea cablu
rilor in subteran, prin utili
zarea conductelor existente 
de alimentare cu apă. De la 
cutia de branșament de la 
piciorul pufului, acestea 
merg prin conductele pline 
cu apă prin niște conduc-

toare special izolate pentru 
a ii conectate la tabloul de 
control al gazelor și alte 
dispozitive, la comunicațiile 
automate plasate in locurile 
cele mai indicate și la difu
zoarele de alarmă care iao 
parte din noul sistem. Altă 
caracteristică a sistemuiui 
Winsler este că, în ipoteza 
deteriorării rețelei principale, 
nu există întrerupere de co
municații intre fiecare sec
țiune a minei și punctul de 
control de la suprafață. Fie
care unitate de comunicație 
și alarmă are un tip de am
plificator propriu de acționa
re electrică, recent introdus 
de labricant, care funcțio
nează încă 100 de ore după 
ivirea defecțiunii.

Sistemul asigură un punct 
de control central la su
prafață, cu indicația vizuală 
a fiecărei secții de comuni
care, ceea ce reprezintă un 
ajutor important in ceea ce 
privește organizarea 
contra 
și alte

luptei 
incendiilor, salvarea 
operaf ii.

Transportarea rapidă 
a personalului în subteran

La minele din Anglia au 
lost introduse sisteme rapide 
de transport a personalului 
în subteran. In rîndurile ce 
urmează este descris siste
mul Hunt rider, socotit mai 
eficient.

Acest sistem constă din- 
tr-o serie de fevi cu o îmbi
nare specială intre ele ro- 
lindu-sc cu circa 200... 300 
rol/min. Țevile sînt susținu
te de tavan la intervale de 
circa 6 m de niște lagăre spe
ciale cu rulmenfi. Porl-scau- 
nul pe care se așează mine
rul constă dinlr-un braf curb,

prevăzut lu pai tea superioară 
cu un cap special ce sc spri
jină pe feavă prin intermediul 
a două perechi de role cilin
drice dispuse lajă in fa|â. 
Ce/e doua perechi de role 
cind stau cu axele paralel 
cu axa țevii, se rotesc pe loc. 
Cind însă aceste axe sînt 
înclinate de către miner cu 
ajutorul unei manele, ele ca
pătă, prin rotire, și o mișca
re de translație. O (Iată cu 
creșterea unghiului de încli
nare a rolelor de feavă, creș
te și viteza de deplasare.

de pușcareNou sistem 
practicat în Donbass

I

Recent, un sistem inge
nios de pușcare a fost ex
perimentat la minele din 
Donbass. Acesta se realizea
ză printr-un simbure central, 
format din 4—6 găuri cu 
lungimea 0.9—1 m, dispuse în 
front în „spirala lui Arhi- 
mede' (raza maximă = 350 
nun).

Față de sistemul clasic 
răspîndit (conic), noul sis-

tem de amplasare a găurilor 
de pușcare prezintă av an- 
taje certo :

9 avansarea in ruptură a- 
tinge 2 metri în loc de 1,55 
metri;
• se reduce consumul de 

exploziv cu 15 la sută:
© creste viteza de avan

sare in galerii cu profil me
diu cu 25 procente.
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Noutăți editoriale 
în legătură cu 

aniversarea lui Lenin
Editura Politica a proda 1 pcn-

tru tipar cartea „Su le lui
Vladimir llici Lenin* ■ali/a-
Iu de spcciolistii so\ ielic i in
Istorici marxism-lenini smului
Dmitri ev ici Obicikii și Maria
Iakovlevna Pankratova. Obice
iul cercetărilor autorilor l-au 
constituit ultimele vnce volume 
ale operelor complete ale V. I 
• rnri t* ' '■int pnhli< ,itc 4 380 
de scrisori, însemnări telegrame 
ele din care <XW pentru
prima oară.

Selecting din numărul imens 
de probleme pe care le abor- 
dea. ă Lenin In scrisorile sale, 
o scrie dintre cele mai impor
tante, autorii cărții consacră ca
pitole aparte analizei conținutu
lui fiecărei asemenea teme. (De 
pildă problemele teoretice fn 
scrisorile lui Lenin, scrisori 
despre activitatea aparatului de 
stal, partid și munca de par
tid, știință, tehnică, cultură, po
litică externă, refacerea si trans
formarea economiei țării etc.).

Datorită acestei sistematizări, 
cititorului îi este mai ușor să 
sc orienteze, să înțeleagă acele 
probleme profunde ale teoriei 
și practicii care au fost elucida
te de Lenin in miile sale de 
scrisori și însemnări.

*

Institutul de Marxism-Leni
nism de pe lingă C.C. al 
P.C.U.S. a pregătit pentru tipar 
un volum supliment la Ope
rele complete ale lui V. I. Le
nin în 55 de volume El cu
prinde un îndreptar al pseudo
nimelor cu care Vladimir llici 
și-a semnal lucrările înseratp în 
operele sale complete.

Necesitatea de a-și ascunde 
adevăratul nume a apărut chiar 
în primii ani de activitate re
voluționară. Articolele, scriso
rile. însemnările, tînărul revo
luționar a fost nevoit să le 
semneze cu nume inventate, cu 
name conspirative sau chiar cu 
inițiale. Aceasta a contribuit la 
derutarea aqenților de poliție, 
reușind ca în condițiile grele 
ale ilegalității și emigrației să 
efectueze totuși un volum mare 
dc muncă de partid si literară.

Abia după victoria Marelui 
Octombrie. Vladimir llici a în
ceput să semneze toate docu
mentele oficiale cu numele său 
de familie adevărat - V. l’lia- 
nov, adăugind numai în paran
teză Lenin. O asemenea sem
nătură dublă poale fi văzută în 
carnetul de partid, pe decrete 
ale Sovietului comisarilor po
porului, pe hotărîrile Sovietului 
muncii și apărării și pe multe 
alte documente.

In volumul supliment la cea 
de-a patra ediție a operelor lui 
V. 1. Lenin care a apărut în 
1956 sînt indicate 96 de pseudo
nime. Noul volum supliment cu
prinde peste 130 de pseudoni
me, fără numele conspirative pe 
care le-a folosit Lenin, dar cu 
care nu a semnat articole și do
cumente. Numărul mai mare de 
pseudonime se datorează faptu
lui că în noua ediție a opere
lor complete au apărut multe 
lucrări nepublicate pînă acum. 
In ceea ce privește frecventa

Ritmicitatea — factor
determinant 
în obținerea

rezultatelor de valoare
t ioi Mii: i»i\ I’.u;. i

Că și în acest domeniu de ac
tivitate sînt încă multe defi
ciențe de organizare nu încape 
nici o îndoială. Diferențele mari 
intre vitezele de avansare ob
ținute de diferite brigăzi in a- 
ccleași condiții de lucru, spun 
mult Și în acest caz față de 
situația relatată măsurile sînt 
așteptate cu operativitate și 
mai ales cu maximum de efi
ciență. O asemenea situație nu Foto: A. Havârneanu

Pe I 
marginea 

unei 
hotărîri 

a comisiei 
de 

judecată 
din 

cadrul 
sectorului

1.6. L. I 
Petroșani 

folosirii pseudonimelor, pe pri
mul loc se situează pseudoni
mul .Lenin", iar pe locul doi 
Jlin". In alară de aceasta, Vla
dimir llici a semnat cu numele 
.Petrov", .Trei", .Tulin", .Kar
pov". „lakob Rihter" și altele. 

Volumul supliment la cea de-a 
patra ediție a operelor lui V. 
I. Lenin cuprinde numai un in
dice atfobctic al pseudonimelor, 
în suplimentul la Operele com
plete ale lui V. I. I.cnin va II 
indicată ,și ordinea cronologică 
a folosirii fiecărui nume. în 
cazul în care Vladimir llici a 
folosit același pseudonim mai 
multi ani se vor indica prima 
și ultima dată. Cititorul va pu
tea găsi în noul îndreptar și re
feriri la volumul și paginile un
de poate li găsit un pseudonim 
sau altul. Aceasta va permite 
să se stabilească ușor nu nu
mai cind a fost folosit pseudo
nimul respectiv, ci și ce operă 
a fost semnală cu el.

Cunoașterea pseudonimelor 
lui Vladimir llici a permis la 
timpul său să se stabilească 
că o serie dc articole, scrise 
mai de mult și necunoscute, au 
aparținut într-adevăr lui I enin 
și ajută și acum la desfășurarea 
unei vaste munci de cercetare 
a operelor lui.

★

Recent, a ieșit de sub tipar 
albumul „V. T. I.cnin" care cu
prinde 28 de reproduceri ale 
chipului nemuritor al marelui 
conducător. Albumul constituie 
rodul unei munci neobosite de
puse de pictorul P. V. Vasiliev, 
artist emerit al R.S.F.R., timp de 
45 de ani. Artistul și-a consa
crat activitatea redării chipului 
lui Lenin încă din 1920, în vre
mea studenției. „Leniniana" lui 
P. V. Vasiliev, formală din 40 
de desene a fost premiată la 
Expoziția lucrărilor studenților 
Institutului de artă din Odes
sa.

Printre lucrările cuprinse in 
album atrage atenția in mod 
deosebit portretul lui Lenin pic
tat cu 20 de ani în urmă după 
indicațiile Nadejdei Konstanti
novna Krupskaia.

★

în editura „Nloskovski Ra- 
bocii" - una din marile ediluri 
din Moscova — a apărut car
tea „Cabinetul și apartamentul 
lui V. I. Lenin din Kremlin". 
Pe baza celor mai noi cercetări, 
colectivul de autori care a lu
crat la această ediție povestește 
despre istoria fiecărei cărți, a 
fiecărui obiect care se află în 
cabinetul lui Lenin.

A fost editat, de asemenea, 
un nou ghid interesant — „Prin 
sălile Muzeului Central V. f. 
Lenin". El cuprinde un mare 
număr de ilustrații și fotocopii 
ale celor mai importante docu
mente care se păstrează la Mu
zeul Lenin.

★

Potrivit datelor U.N.E.S.C.O., 
operele lui V. I. Lenin se si
tuează în prezent pe primul loc 
în lume intre lucrările literare 
traduse.

mai poate fi în nici un caz to
lerată. Consiliul de administra
ție al Centralei trebuie să dis
pună în consecință. De aseme
nea, comitetele de partid ale 
minelor, organizațiile de bază, 
trebuie să acționeze cu mai 
multă consecvență in scopul 
îmbunătățirii activității de ex
tracție și de pregătiri, orice ră- 
mînere în urmă fiind un im
pediment în calea îndeplinirii 
exemplare a planului și a an
gajamentelor luate in marea în
trecere socialistă din acest an.

In fața comisiei de judecată 
de la I.G.L. Petroșani au com
părut patru salariați ai între
prinderii. E vorba de Arcadie 
Nyulaș, Koloman Nyulaș, Arpad 
Moldvai și Vasile Diviriceanu. 
Se aflau în .fața comisiei 
deoarece primii trei au să- 
vîrșit abateri grave de la 
disciplina muncii, au avut ati
tudini huliganice. Numeroși 
salariați ai sectorului I.G.L. 
Petroșani au ținut să asiste 
la judecarea acestui caz ieșit 
din comun. Tovarășul Rudolf 
Lachncr, președintele comisiei 
de judecată a prezentat faptele. 
Sînt fapte reprobabile ce se cer 
înfierate și pedepsite cu toată 
asprimea.

Dar să le relatăm. In ziua 
dc 3 aprilie a. c., in jurul orei 
10.30, deci în plin program de 
muncă, Arcadie Nyulaș, Kolo
man Nyulaș și Arpad Moldvai, 
după ce și-au făcut „plinul* la 
crama „Odobești", au ieșit in 
stradă. Nu erau nici beți turtă, 
nici treji. Erau cum chefliii „in 
formă" spre a se ține de șotii 
și a provoca scandal. Prilej de 
a produce scandal s-a ivit. La 
bifurcația dintre străzile Mihai 
Viteazu și Ion Budai-Deleanu 
s-au intilnit cu Vasile Diviri- 
ceanu care transporta niște 
jgheaburi de la sectorul I.G.L, 
Petroșani la Inspectoratul sani

Pulsul vieții
l UM\UI. PIX l'.Ui. I

Deși munca ■ fc occcaș/ 
oneînd, ptimâx ara parcă o 
lacc mai pregnantă, rezulta
tele ei parcă sint mai pal
pabile. l:\plicatia ar putea 
II /aptul că in acest anotimp 
astăzi este dilcril dc ieri, și 
dc iniinc, dispare impresia dc 
lom care domină iarna. To
tul curge, lotul se mișcă - 
alirmă un străvechi dicton. 
Valabilitatea lui eternă se 
cnniirmâ mai ales acum, prin 
munco diurnă care, împreună 
cu întreaga lire, dc Iu mic 
la marc, molid viefii in con
tinuă translormare, un imn 
glorios. Asemenea firului dc 
iarbă care hu se zărea mai 
icrl-alallăieri, dar care creș
te insesizabil, pe locurile vi
rane, sau ne luate în seamă 
In timpul iernii, se lucrează 
și se clădește surprinzător dc 
repede, zărim un arbore or
namental sau prinde contor 
un nou parc al copiilor, în- 
Horește necontenit aspectul 
urbanistic ol localității.
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Formarea și educarea tinerei generații se bucură de o 

grijă deosebită din partea partidului și statului nostru. 
Parte integrantă a muncii educative, activitatea în afară de 
clasă și extrașcolară, completează și întregește cu mijloace 
specifice munca educativă realizată în cadrul procesului de 
învâțămînt. Activitatea în afară de clasă și extrașcolară din 
licee, școli profesionale și tehnice este organizată de comi
tetele U.T.C. cu sprijinul direct al conducerilor școlilor, al 
profesorilor diriginți, al tuturor cadrelor didactice. In con
textul activității din afară de clasă și extrașcolare, un rol 
de scamă revine mișcării sportive. In aceste școli au fost 
constituite, conform instrucțiunilor in vigoare elaborate de 
C.C. al U.T.C., comisii sportive care au menirea dc a or
ganiza activitatea sportivă de masă.

Multe dintre comisiile sportive din liceele municipiului 
nostru nu și-au găsit cadența nici după două trimestre de 
școală (Liceele Petroșani, Petrila, Vulcan). Comisiile spor
tive din liceele respective, în frunte cu responsabilii tor, 
așteaptă mereu să fie împinse de la spate pentru a face 
ceva.

Desfășurarea etapelor pe clase și pe școală, ia majoritatea 
disciplinelor prevăzute in calendarul sportiv, se desfășoară 
anemic.iar in unele licee, aceste etape nici nu s-au organi
zat (liceele Petrila și Vulcan). Este de dorit ca atît comisia 
sportivă din școală cit și profesorii de educație fizică să 
acorde toată atenția acestor etape preliminare care anga
jează marca masă de elevi la practicarea sportului. Obiec
tivul nostru principal este de a cuprinde majoritatea ele
vilor și elevelor in activitatea dc practicare a exercițiilor 
fizice și a sportului, pentru a deveni oameni sănătoși, 
riguroși, bine căliți fizic, in măsură să răspundă multi
plelor sarcini ridicate de societate.

Pentru îndeplinirea sarcinilor de dezvoltare continuă a 
mișcării sportive de masă, ca și pentru creșterea nivelului 
performanțelor, un obiectiv important îl constituie asigura
rea de baze sportive și echipament corespunzător, necesare 
atragerii masei de elevi la practicarea sportului. Referitor 
la amenajarea și construirea de baze sportive simple în 
municipiul nostru, se poate spune că inițiativa și spiritul 
de organizare lasă de dorit (Școala comercială Petroșani, 
liceele Vulcan și Petrila) atit din partea organizațiilor U.T.C., 
cit și a profesorilor de educație fizică și a directorilor șco
lilor respective. De subliniat inițiativa frumoasă a cadrelor 
didactice de la Grupul școlar minier Lupeni și, in special, 
a directorului ing. Gheorghe Filip, un om inimos care 
înțelege rostul sportului pentru elevi. El s-a străduit și a 
găsit soluții eficiente pentru construirea unei baze sportive 
de toată frumusețea. Cazul acestui director, care nu de 
puține ori, a fost văzut însoțindu-și elevii la diferite con
cursuri și competiții organizate nu numai 
sau municipiu, ci și în țară, este demn de urmat.

In unele dintre școlile la care ne referim, materialul 
sportiv necesar atit activităților de educație fizică de la 
clasă cit și cel necesar activității in afară de clasă este 
insuficient. In această direcție, directorii de licee și școli 
profesionale ar trebui să acorde o atenție mai mare repar
tizării bugetului pentru material didactic in care să includă 
și un număr mai mare de materiale sportive fără de care 
(Ie multe ori, nu se poate desfășura ora de educație fizică. 
Și nu numai atit. Școala mai este și o pepinieră de sportivi, 
în școală elevii fac primele cunoștințe cu disciplina sportivă 
îndrăgită, in școală cunosc primele satisfacții în lupta cu 
metrii și secundele, primele satisfacții ale succeselor spor
tive. De aceea, elevii trebuie să dispună de materialul 
sportiv corespunzător cerințelor programei de învățămînt, 
pentru a-și putea însuși minimum de cunoștințe.

In zilele noastre nu există școală, indiferent de locul 
unde se află, in care ■sportul să nu fie bun prieten, 
aceasta necesită mai mult curaj, mai multă inițiativă 
partea tuturor acelora care răspund de destinele lui.

Dumitru CIOSA
șeful comisiei sport <i Comitetului 

municipal U.T.C.

în localitate
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tar de stat. Din joacă au înce
put să tragă de jgheaburi. Evi
dent că această joacă n-a fost 
pe placul lui Diviriceanu care 
a spus celor trei cheflii că 
dacă nu este lăsat în pace 
merge și reclamă tovarășului 
Gheorghe Galan, directorul

Cînd cauți scandal, culegi... sancțiuni
I.G.L. Spirtul peste focul che
fliilor a fost turnat. De la joacă 
s-a trecut la bătaie.

In fața comisiei de judecată 
a avut loc un fenomen ciudat. 
Nici unul dintre cei trei nu-și 
mai amintea nimic de faptele 
săvîr.șite. Nu și-au amintit că 
au lovit, că au intrat în biroul 
directorului și au deteriorat 
mobila. Iși amintesc doar că 
„au fost loviți" .și că ei ar fi 
nevinovați. Faptele sînt insă 
fapte, iar vinovăția lor a fost 
dovedită și de depozițiile mar
torilor Dionisie Acs, Angela

1 umini In pădu

rea dc lag.

Folo : S. Fissqus

Medalion

MIRON COSTIN—
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Nicula, Ana Turcaș și ale ce
lorlalți.

Analizind cu simț de răspun
dere și discernămint gravitatea 
cazului, in lumina legii nr. 
51/1963, comisia dc judecată de 
pe lingă I.G.L. Petroșani a ho- 
tărît retrogradarea pe timp de 

trei luni a lui Arcadie Nyulaș, 
Koloman Nyulaș și Arpad 
Moldvai, iar Vasile Diviriceanu 
a fost sancționat cu mustrare 
scrisă cu ultim pvertisment. 
Daunele cauzate în sediul con
ducerii întreprinderii, in va
loare de 232 lei le vor plăti de 
astă dată... frățește toți cei 
patru eroi.

. Judecarea acestui caz a con
stituit un prilej de învățăminte 
pentru toți salariații sectorului 
I.G.L. Petroșani.

Iată și un alt caz întîmplat 
la I.G.L. Petroșani. Salariatul

Vești 
de ultimă oră

TENIS DE MASA
Selecționata masculină de te

nis de masă a Japoniei și-a a- 
părat cu succes titlul de cam
pioană a lumii, dLspunînd în 
finala turneului pe echipe de 
formația K. F. a Germaniei cu 
scorul de 5—3. De remarcat că 
este pentru a 7-a oară cind spor
tivii japonezi cuceresc .Cupa' 
Swaythling".

Clasamentele probelor pe e- 
chipe: feminin („Cupa Corbil- 
Ion“) : 1. U.R.S.S.; 2. România; 
3. Japonia: 4. Cehoslovacia: 5. 
R. F. a Germaniei; 6. Coreea 
de, sud; 7. R. D. Germană; 8. 
Polonia; 9. Anglia; 10. Suedia; 
11. Iugoslavia; 12. Ungaria etc.; 
masculin : (.Cupa Swaythling*) : 
1. Japonia; 2. R. F. a Germa
niei; 3. Iugoslavia; 4. Coreea 
de sud; 5. Suedia; 6. /Anglia; 
7. Cehoslovacia; 8. U.R.S.S.: 9. 
Ungaria: 10. Franța: 11. Dane
marca: 12. Irlanda etc. Echipa 
masculină a României nu a 
participat ia actualele campio

ni «late. ,

BASCHET
Turneul internațional feminin 

de baschet dc la Varșovia s-a 
încheiat cu victoria selecționa
tei R.S.S. Estone. In meciul de
cisiv, baschetbalistele sovietice 
au învins cu scorul de 72—52 
(33—29) echipa Poloniei.

Tn partida pentru locurile 3-4, 
reprezentativa Bulgariei a dis
pus cu scorul de 72—53 (35—26) 
de formația de junioare a Polo
niei.

SCRIMĂ
La Paris s-a disputat întîlni- 

rea internațională de sabie din- 
•’ tre selecționatele Franței și 

Bulgariei. Gazdele au obținut 
victoria cu scorul de 9—7.

BOX
La Houston (Texas) s-a dis

putat meciul do box pentru 
titlul mondial la categoria grea 
dintre americanul Joe Frazier 

- (recunoscut campionul lumii în 
6 Slate din S.U.A., în Mexic și 
Argentina) și compatriotul său 
Dave Zyglewicz. Joe Frazier a 
obținut o victorie fulgerătoare 
prin K.O. în prima repriză (min. 
1 și 36 de secunde). întâlnirea 
fusese prevăzută pentru 15 re
prize.

Mica 
publicitate
Carol Loskoi, str. Republi

cii 107/9.
Vind Volkswagen — 1 200.

Ștefan Hosu a avut repetate 
abateri de la disciplină. Evident, 
pentru abateri nu poate fi pre
miat ci, sancționat. Fiind ajutor 
de fochist la centrala termică 
nr. 5 din cartierul Aeroport — 
Petroșani, în luna decembrie 
1968 a făcut două nemotivate.

Ștefan Hosu nu s-a gindit că 
din cauza abaterii săvirșite a 
lăsat în plină iarnă 660 aparta
mente neîncălzite. Pentru 
această abatere a fost sancțio
nat cu mustrare scrisă cu aver
tisment. A constituit oare pen
tru el sancțiunea un prilej de 
învățăminte ? Nu. In luna ia
nuarie, a făcut încă două ab
sențe nemotivate, fapt pentru 
care ‘ a fost retrogradat cu o 
categoric pe timp de trei luni. 
Dar nici după această'nouă sanc
țiune nu .și-a făcut un proces de 
conștiință. Dimpotrivă. Supărat

cronicarul VINERI 25 APRILIE 
PROGRAMUL I :

pair
într-o mică piață din centrul 

orașului Roman o modestă sta
tuie marchează locul unde, in 
1691, cădea jertfă.răpus de se
curea călăului din porunca lui 
Constantin Cantemir, marele cro
nicar Miron Coslin, om învățat 
și iubitor de tară, victimă a ri
valităților familiilor boierești 
din acea vreme. Deasupra aces
tei rivalități se situa lupta sa 
pentru dezrobirea țării dc sub 
jugul otoman, dragostea fier
binte de plaiurile strămoșești, 
dragoste care vibrează puter
nic in toate scrierile sale : „Da
că zeițele din fabulele grecești 
ar fi aflat despre aceste ținu
turi, ar fi venit desigur aici din 
Olimpul lor".

Dragostea de „tară cu cimpii 
pline de flori, asemenea raiului", 
cum tot el spune, ca și de po
porul din care făcea parte se 
desprinde grăitoare și din mo
tivele care l-au determinat sa 
scrie, „căci a lăsa nescris, cu 
mare ocară înfundat neamul 
acesta de o scamă de scriitori, 
ieste inimii durere". „Scriitorii" 
la care cronicarul face aluzie 
sînt unii străini, ba si unii au
tohtoni ca Simion Dascălul, ca
re vînturau unele legende in
jurioase la adresa poporului nos
tru. Căci scria el — nu „ieste 
șagă a scrie ocară vecini.cS u- 
nui neam, că scrisoarea ieste 
un lucru vecinie". Avînd con
știința responsabilității scrisului 
său față de adevărul istoric și 
viitorime afirmă : „Eu voi da 
seama de ale mele, cite scriu".

Miron Coslin are deosebitul 
merit de a fi demonstrat știin
țific originea latină și unitatea 
poporului nostru. El este primul 
nostru istoric, care scrie o car
te despre istoria neamului ro
mânesc și anume : „Dc neamul 
moldovenilor, din ce țară au 
venit strămoșii lor", lucrare de 
o vibrantă simțire patriotică, 
care bălrînul cronicar mărturi
sește „Biruit-au gîndul să mă 
apucu de aceasta trudă, să scol 
lumii la vedere felul neamului 
din ce izvor și seminție sintu 
lăcuilorii țării noastre, Moldo
vei și Țării Românești și româ
nii din tarile ungurești".

Lucrări de mare valoare ră- 
mîn și „Letopisețul Țării Mol
dovei de la Aron Vodă încoa
ce de unde este părăsit de Ureche 
vornicul din Țara de Giosu', 
„Cronica Țării Moldovei și 
Munteniei" sau „Cronica polo
nă" și „Poema polona", — ulti
mele două în limba polonă.

Merit, important are Miron Cos- 
tin și în demonstrarea faptului 
că limba română este un instru
ment sau mijloc de cultură egal 
celorlalte limbi literare europe
ne : „Nu poftesc vreo laudă ,din- 
tr-această puțină osteneală, ci 
mai mult să se vază că să poa
te și in limba noastră a fi acest 
fel iu de scrisoare ce se cheamă

.și dornic de răzbunare, in seara 
zilei de 22 ianuarie, a urmărit 
pe directorul I.G.L. Petroșani, 
atacîndu-1 în plină stradă. Pro
fit ind de întuneric .și de faptul 
că în acel moment nu era ni
meni pe stradă, l-a lovit cu 
brutalitate, l-a amenințat cu 

moartea, apoi a dispărut. Ștefan 
Hosu și-a recunoscut, de altfel, 
fapta huliganică in fața orga
nelor de miliție și a instanței 
și a încercat să obțină iertarea.

— Dacă mă iartă, o să fie 
bine, dacă nu, mă voi răzbuna.

Ciudată optică de a privi 
lucrurile. Să fii iertat pentru 
abateri repetate de la discipli
nă, pentru că, fiind retrogradat 
pe bună dreptate, ai tupeul să 
atentezi la integritatea corpo
rală a directorului întreprin
derii ! Merită oare un aseme
nea specimen să fie iertat ?

sthuri, Și nu numai aceasta, ce 
și alte dăscălii și învățături ar 
putea fi pro limba românească". 
Ele se referă în această mărtu
risire îndeosebi la poemul său 
„Viata lumii", creație de seama 
a începuturilor poeziei noastre 
culte. Redăm cîteva versuri din 
„Stihuri împotriva zavistiei" in 
care schițează chipul invidiosu
lui : Vacul tău n-are pace, za- 
visnice oame / Colțul tău, plin 
de venin piiere' tot de foa
me / Să mgște pe cineva pu
rurea rivnește / In ce chip ar 
ocări, pururea părește".

Aducem acest modest omagiu 
amintirii cronicarului patriot, 
diplomat și literat, care a fost 
Miron Coslin. dc la a cărui naș
tere se împlinesc în acest an 
336 de ani.

Mircea MUNTEAMU

„BAT/î/VUL"

„Iertarea" a .și primit-o dc alt
fel in instanță : trei luni de 
închisoare corccțională.

O
Fără îndoială că majoritatea 

salariaț ilor I.G.L. Petroșani 
sînt muncitori harnici. Mai sint 
insă unii, ce-i drept, puțini la 
număr, certați cu disciplina de 
producție, cu normele conduitei 
civilizate. Organizațiile de 
partid, de sindicat și U.T.C. 
din cadrul sectoarelor T.G.L. au 
datoria să desfășoare o perma
nentă muncă educativă in rin- 
durile salariaților în spiritul 
unei înalte conștiințe profesio
nale, a unei discipline exem
plare, să-i mobilizeze pe toți la 
îndeplinirea sarcinilor de plan, 
a angajamentelor de întrecere 
pe acest an. împotriva indisci- 
plinaților să se creeze o puter
nică opinie de masă prin discu
tarea abaterilor săvirșite in adu
nările grupelor sindicale, in fața 
întregului colectiv. Pe cei care 
cu tot ajutorul dat nu se în
dreaptă, eoh'Ctivul să-i excludă, 
ca pe un balast, din sinul său. 
Conducerile tehnico-administra- 
tive ale sectoarelor să exercite 
un control permanent la toate 
punctele dc lucru, asupra felu
lui în caro salariații st' achită 
de sarcini și să ia măsuri in 
consecință.

D. CR1.ȘAN

JOI 24 APRILIE
lt.00 Limba germaniL Lecția 

52 (reluare).
JJ.30 Pentru elevi : Consulta

ție la matematică (cl. a 
VIII a).

12,00 închiderea emisiunii dc 
dimineață.

17.30 Telex Tv.
17,35 P-'ntru elevi : Consulta

ții la chimie (ci. a 
Xll-a).

>8.05 Limba rusă. Lecția 54. 
>3,30 Studioul pionierilor. 
19,00 le jurnalul de scară.
19.30 întrebări la care s-a 

r’ spuns... întrebări la 
care nu s-a răspuns.

20 00 Senră <lc teatru. Foto
grafii mișcate (II). Scri
erile de llio I’ănnesct!. 

?.ț r> Film Tv. : .Bnchinlștii". 
21/10 Prim n’an. Franz Xa- 

ur Dressier.
21 C’r.sul primăverii.
22.30 Ura — omisiune de ver

suri.
22.45 Telejurnalul do noapte. 
23.00 închiderea omisiunii.

5,05—6,00 Program muzical 
dc dimineață; 6,05—9,30 Mu
zică și actualități; 9.30 Ate
neu; 10.00 Cintecc de primă
vară; 10,10 Curs de limba 
spaniolă. Ciclul II. lecția a 
29-a; 10,30 Radio-Prichindel; 
10,40 Din folclorul muzical al 
popoarelor; 11,05 Mîndrie și 
cintec ne ești Românie — cîn- 
tcco și versuri: 11/25 Recu
noașteți interpreții ? — mu
zică ușoară; 11,45 Sfatul me
dicului. Cum se manifestă 
lipsa calciului in organism; 
12.00 Muzică ușoară de Mar
cel Ionescu și Enrico F; •- 
ciotti; 12/10 Cronica literară;
12.30 Intilnire cu melodia 
populară .și interpretul pr< fo
rat; 13,1G Avanpremieră coti
diană: 13,21 Soliști si orches
tre de muzică ușoară: 14.10 
Duete din operete: 14 30 Con
certul zilei: 15.05 Muzică u- 
șoarâ: 15,15 Țârii, inima și 
versul; 15.30 Tx-xiconul mu
zical al interpreților români; 
16.00 Radiojurnal. Sport; 
16,10 Cintece și jocuri; 16.55 
Radiopublicitat'': 17.00 Muzi
ca ușoară: 17.15 P< ntru ‘ pa
trie: 17.45 MrLdd :r.ternr''- 
t-'to de Luis Bnr.fa: 17."0 
Tribuna radio: 18 n-- Muzică 
populară: 18.30 Gaz- radio; 
19,00 O melodie oc adresa 
d ncuvoastră: 19.20 Sport;
19.30 Muzică populară: 19.50 
Cfutece lirice dc EiuH Ske- 
letti: 20.05 Cenaclu literar; 
21.05 Atențiune, părinți !;
21.25 Miinc. in emisiunile 
muzicale: 21.3' De ' • '■ •’"i- 
ca ușoară Ia jazz; 22.00 Ra
diojurnal. Buletin r-'teorolo- 
gic. Sport: 22.20 Caravana 
fanteziei: 23.20 Moment poe
tic: 23,25 Muzică ușoară; 
0.05—5.00 Est’-.- ',i nocturnă.

PROGRAMUL II:
6,10 Muzică ușoară; 6,45 

Cintece și jocuri; 7,10 Fanfa
ra reprezentativă a .Armatei; 
7,37 Muzică ușoară interpre
tată la muzicuță: 7,45 Melodii 
populare; 8.10 Tot înainte;
8.25 Uvertura la opereta 
„Nunta Iui Nakiris" de Paul 
Lincke: 8.40 Muzică de ba
let: 9,10 Curs de limba spa
niolă. Ciclul I, lecția a 20-a;
9.30 Trio Hcllenique și for
mația Los Columbianos; 9,45 
Cintece dc Emil Lerescu; 
10,05 Muzică ușoară: 10,14 
Teatru radiofonic : „Jocul Ie
lelor": 12,00 Avanpremieră 
cotidiană: 12,16 Concert de 
prînz; 13.00 Folclor orășenesc; 
13,12 Suita dc dansuri popu
lare de Sabin Drăgoi; 13,30 
Revista revistelor științifice 
și tehnice: 13,40 Muzică din 
opereta „logodnicul din lu
nă" de Kunnecke; 14,10 Mu
zică populară: 14,30 Moment 
științific; 14.35 Muzică de es
tradă: 15,00 Cintă orchestra 
simfonică a Filarmonicii din 
Ploiești: 15,40 Radio publici
tate: 16.00 Arii din opere; 
16.15 Pe teme medicale: 16.25 
Voci, orchestre, melodii: 17.00 
Radiojurnal. Sport: 17.30 Mu
zică ușoară; 18.05 Memoria 
pămintului românesc^ -18,31 
Melodii dc Olimpia Ștefă- 
ncscu. Jolt Kerestely. Sorin 
Moga și Gelu Mihăilă; 19.05 
Cintăreți ai plaiurilor noas
tre: 19.30 Curs de limba soa- 
niolă. Ciclul II. lecția a 29-a; 
19.50 Noapte bună. copii; 
19.55 Seară de operă Stra- 
vinski: 22,30 Cronica literară: 
22,40 Sonata onus 14 de Pas
cal Bentoiu: 23.07 Muzica in 
lume.

BULETINE DE ȘTIRI: 
Pr «"ramul I: 5 00; 5.20; 6.00: 
6 ’0: 9.00; 11.00: 13.00: 15,00; 
20 00: 24,00; 100; 2,00; 4 00. 
Programul II : 6,05; 7,30;
10,00: 12,00; 14.00: 18,00: 19,00: 
23,00; 0.55.

VINERI 25 APRILIE
PETROȘANI — 7 Noiem

brie : Profesioniștii: Republi
ca : .Apoi s-a născut legenda; 
PETRILA : Planeta maimuțe
lor; LONEA — 7 Noiembrie: 
Un dolar găurit; Minerul: 
Hombre: ANINOASA : Ope
rațiunea San Gennaro; VUL
CAN : Bună ziua contesă; PA- 
ROȘENI : Procesul de la Ve
rona; LUPENI — Cultural: 
Aventurile lui Tom Sawyer; 
UR1CANI : Studiu despre fe
mei.



4 JOI 24 APRILIE 1969
STEAGUL ROȘU

Vernisajul

unei expoziții
de fotografii

Un dialog româno-elvețian
fructuos și cordial

Incidente
grave Pf SCURT • PI SCURT

romanești

(Urmare din pag. 1)

copreședinte al Consiliului de 
Miniștri. J. Kulcsza. membru al 
C.C. al P.M.U.P., președintele 
Comisiei dc Stat a Planificării 
dc pe lingi Consiliul dc Mi
niștri. J. Ptasinski, membru al 
C.C. al P.M.U.P., ambasadorul 
R P Polono în U.R.S.S. ;

Din partea Republicii Socia
liste România — Nicolac 
Ceausescu. secretar general al 
C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului de Stat, (șeful de
legației). Ion Ghcorghc Maurer, 
membru al Comitetului Execu
tiv. al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului de Miniștri, Maxim 
Berghianu, membru al Comite
tului Executiv al C.C. al 
P.C.R.. președintele Comitetului 
dc Stat al Planificării. Manca 
Mănescu, membru al Comitetu
lui Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R.. vicepreședinte al 
Consiliului dc Stat, președinte
le Consiliului Economic, Gheor- 
glic Rădulcscu, membru al Co
mitetului Executiv al C.C, al 
P.C.R.. vicepreședinte al Con- 
sili”luî dc Miniștri. Teodor Ma
rinescu. membru al C.C. al 
P.C.R ambasadorul României 
în U R.S.S. :

Din partea Republicii Popu
lare Ungare — J. Kadar. prim- 
secretar al CC al P.M.S.U. 
(șeful delegației), J. Fock. mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.S.U., președintele Gu
vernului Revoluționar Munci- 
torcsc-Țărănesc. A. Apro, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.S.U., vicepreședinte al 
Guvernului Revoluționar Mun- 
citorcsc-Țărăncsc, R. Nyers, 
membru al Biroului Politic, se
cretar al C.C. al P.M.S.U . ~ 
Szipka, membru al C.C. 
P.MS.U.. ambasadorul R. 
Ungare în U.R.S.S.;

" Din partea Uniunii Repu
blicilor Sovietice Socialiste — 
L I. Brejnev. secretar general 
al C.C. al P.C.U.S. (șeful dele
gației). A. N. Kosîghin. mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.U.S.. președintele Con-

Siliului dc Miniștri. A. 
rilenko, membru al 
Politic.
P.C.U.S..
tar al C.C. al P.C.U.S., N. K. 
Baibakov, ’ ......T„._ J. 
Consiliului de Miniștri, preșe
dintele Comitetului dc Stat al 
Planificării, V. A Kirillin, vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, M. A. Lcscciko, vice
președinte al Consiliului dc 
Miniștri, K. V. Rusakov, șef 
do secție la C.C. al P.C.U.S. :

Cuvîritul de deschidere a se
siunii a fost rostit do I,. I. Brej
nev, șeful delegației Uniunii 
Sovietice, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S.

După aprobarea modului de 
desfășurare a sesiunii, partici
pant ii au trecut la discutarea 
problemelor înscrise pe ordinea 
dc zi.

La ședințe au luat cuvîntul 
A. N. Kosîghin, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Consiliu
lui dc Miniștri al U.R.S.S.,' \V. 
Gomulka, prim-sccrctar al C.C. 
al P.M.U.P.. W. Ulbricht. prim- 
secretar al QC. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Stat 
al R.D.G., J. Kadar, prim-secre- 
tar al C.C. al P.M.S.U.

Ședința dc dimineață a fost 
prezidată de L. I. Brejnev, se
cretar general al C.C. al 
P.C.U.S.. iar oca do după-amia- 
ză — do T. .Jivkov. prim-secre- 
tar al C.C. al P.C.B.. președin
tele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Bulgaria.

Sesiunea se desfășoară în- 
tr-o atmosferă de lucru, tovă
rășească.

P. Kl- 
Biroului 

secretar al C.C. al 
K. F. Katușev, sccro-

la Moscova

vicepreședinte al

o

J. 
al 
P.

La ședințele din 23 aprilie 
ale sesiunii Consiliului de Aju
tor Economic Reciproc au asis
tat K. T. Mazurov, D. S. Po- 
leanski. A. N. Șelepin. G. T. Vo
ronov. membri ai Biroului Po
litic al C.C al P.C.U S . P. 
Demicev, V. V. Grișin, D. 
I ‘stinov. membri suploanți 
Biroului Politic al
P.C.U.S..

r.r.

N. 
F. 
ai 
al

I. V. Kapitonov. M. S. 
Solomențev, secretari ai C.C. 
al P.C.U.S.

F.S.F. Iugoslavia

După cea de-a treia etapă
a alegerilor de deputați

O vizită plină de succese, așa a caracterizat dr. Willy 
Spuhler, șeful Departamentului Politic Federal al Elveției, 
în cadrul unei intilniri cu ziariștii români și străini, vizita 
pe care a făcut-o în țara noastră la invitația ministrului 
afacerilor externe, Corneliu 
guvernului român.

Mănescu, adresată în numele

în sudul
Sudanului

BELGRAD 23 — Coresponden
tul Agerpres, N. Plopeanu trans
mite : La 23 aprilie în toate 
cele aproape 500 comune din 
Iugoslavia, s-a desfășurat c-tapa 
a treia a alegerilor în vederea 
desemnării deputaților jn ve- 
cele comunitățiloi de muncă (e- 
conomică. social-sanitară și cul- 
tural-educalivă), ale Skupștinei 
Federale și ale skupștinelor re
publicane și provinciale. Au fost 
desemnați 360 deputați în ve- 
cele economică, social-sanitară 
și cultural-educativă ale Skupș
tinei Federale; 1 200 deputați
în vecele comunităților de mun
că ale skupștinelor republicane 
și 460 deputați în vecele skupș-

tinelor celor două provincii au
tonome.

în cursul zilei de .miercuri au 
fost aleși, de asemenea, preșe
dinții skupștinelor comunale.

Ultima etapă a alegerilor se 
va desfășura între 7 și 12 mai, 
cînd skupștinele republicane și 
provinciale vor desemna pe de
putății Vecei Popoarelor a 
Skupștinei Federale (cîte 20 din 
fiecare republică și cîte zece 
din fiecare provincie).

După 
ședință 
va vea 
fi aleși 
ședinții__ r,___  _
și va fi format noul guvern Iu
goslav.

cum s-a anunțat, prima 
a Skupștinei Federale 

loc la 16 mai, cînd vor 
președintele și vlcepre- 
skupștinei șl ai vecelor

DIN PRESA STRĂINĂ
„America a devenit un stat 

militarist și agresiv". Aceasta 
nu este aprecierea unui tinăr 
american cu plete lungi, ci a 
unui fost comandant al trupelor 
de infanterie marină a Statelor 
Unite, generalul David Shoup. 
Cu această frază el iși începe 
articolul „Noul militarism ame
rican" („The New American mi
litarism"). care a apărut în ul-

tățile dintre diferitele arme tind 
să împingă Statele Unite către 
soluționarea prin mijloace mili
tare a problemelor lor de poli
tică externă.

După ce atrage atenția asupra 
faptului că astăzi S.U.A. mențin 
mai mult de 1 517 000 de militari 
în 119 țări și au obligații, asu
mate prin tratate, de a apăra 
40 de state, generalul Shoup în-

MOSCOVA 23. — Cores
pondentul Agerpres, N. Crls- 
toloveanu, transmite : Mier
curi dimineața a avut loc la 
Moscova vernisajul expozi
ției de fotografii „România 
— Iară turistică", Cu acest 
prilej s-a linul și o conferință 
de presă. Organizată dc Ofi
ciul National de Turism cu 
prilejul celei de-a 25-a ani
versări a eliberării României 
de sub jugul fascist, expoziția 
din holurile cinematografului 
„Oktiabr" prezintă numeroase 
fotografii inlăfișind frumu
sețea peisajelor României, rea
lizări ale jării noastre în 
dezvoltarea regiunilor turisti
ce, monumente istorice șl de 
artă.

La vernisaj au participat P. 
Z. Gusikov, vicepreședinte al 
Direcției generale pentru tu
rismul international de pe 
lingă Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S., V. K. Boicenko, pre
ședintele organizației „Inlu- 
rist", luncfionari superiori din 
M.A.E. al U.R.S.S., precum și 
Ion Ciobotaru, ministru-con- 
silier al Ambasadei române 
la Moscova.

Ciocniri violente

Intr-o perioadă dc vie acti
vitate diplomatică, vizita aceas
ta, prima a unui membru al 
guvernului elvețian în Româ
nia, are semnificația ei, subli
niată in repetate rinduri în 
cursul întrevederilor. Prilej de 
confirmare a evoluției pozitive 
a relațiilor româno-Qlvcțieno, 
ca a favorizat continuarea unui 
dialog sincer și prietenesc în
ceput in ultimii ani între cele 
două țări.

Cu toate diferențele funda
mentale existente între regimu
rile lor social-politico, România 
și Elveția au statornicit o trai
nică prietenie, deoarece, după 
cum a subliniat și ministrul 
elvețian, ea are la bază convin
gerea că respectarea indepen
denței și suveranității mrționa- 
Ic constituie o condiție impor
tantă pentru întreținerea unor 
relații sincere, deschise, intre 
popoare.

Stadiul actual al acestor .re
lații bilaterale, evoluția cola
borării dintre România și El
veția au stat în centrul convor
birilor pe care ministrul elve
țian le-a avut cu președintele 
Consiliului dc Stat. Nicolae 
Ccaușcscu, cu președintele 'Con
siliului de Miniștri. Ion Gheor- 
ghe Maurer, cu ministrul afa
cerilor externe, Corneliu Mă
nescu. A fost reafirmată cu a- 
cest prilej, într-un spirit de to
tală sinceritate, dorința ambe
lor țări de a dezvolta multila
teral contactele, de a deschide . 
noi și largi orizonturi priete
niei dintre țările și popoarele 
român și elvețian. Apreciindu- 
se favorabil bilanțul de pînă 
acum al acestor relații, s-a ex
primat necesitatea âdîncirii și

intensificării schimburilor co
merciale și cooperării economi
ce, legăturilor culturale și teh- 
nico-științiflce, turistice și con
sulare.

S-a relevat, totodată, că dezvol
tarea unei cooperări largi între 
state, eliminarea cauzelor de 
neînțelegere și disensiuni — de
ziderate la realizarea cărora 
sînt chemate toate țările indi
ferent do mărimea lor — nu 
sînt posibile decît în condițiile 
respectării dreptului fiecărui po
por de a-și decide singur soar
ta. pe baza principiilor unanim 
recunoscute ale eticii și dreptu
lui internațional. Consemnate și 
în comunicatul final al vizitei 
șefului Departamentului Politic 
Federal al Elveției în România, 
acestei idei, caro stau la teme
lia relațiilor dintre cele dmiă 
țări, vor da un nou impuls apro
pierii dintre popoarele român si 
elvețian. Vizita ministrului de 
externe elvețian se înscrie, ast
fel, ca o contribuție importantă 
la mai buna înțelegere recipro
că și la dczvoltareaMjunclor re
lații existente între România și 
Elveția, în interesul păcii în 

— Europa și în lume.
Sanda IONESCU

102 persoane

au fost ucise
KUARTUM 23 

In regiunea din 
lui, in provincia 
zal, an avut loc _ _____
între diferite triburi caro popu
lează această zonă. Incidentele, 
care an fost provocate de neîn
țelegerile privind împărțirea pă
șunilor intre membrii triburilor, 
s-au soldat cu uciderea a 
persoane și rănirea altor 
După cum relatează agenția 
daneză de presă, forțele de 
caritate au intervenit și au res
tabilit calmul.

Pe de altă parte, poliția su- 
daneză a făcut inofensiv un 
grup de răufăcători care încer
cau să distrugă o porțiune a 
căii ferate în aceeași provincie. 
Dc asemenea, în provincia e- 
cuatorială, autoritățile poliție
nești au deschis focul împotri
va unei alte bande de răufă
cători, ucigînd mai mulți dintre 
ei.

îl
(Aqerpres). — 
sudul Sudanu- 
Bahr El Gha- 
gravc ciocniri

102
47. 
su- 
se-

ORIENTUL APROPIAT
Declarația Departamentului
de stat al S.U.A

in Vietnamul
pe sud

SAIGON 23 (Agerpres). — 
Forțele patriotice din Xrietna- 
mul do sud au atacat în cursul 
nopții de marți spre miercuri o 
tabără militară americană din 
apropierea orașului Tay Ninh 
și o bază a trupelor S.U.A. si
tuată la 104 kilometri nord de 
Saigon.

Ciocniri violente între detașa
mente ale Frontului Național de 
Eliberare și trupele americano- 
saigoneze au avut loc în ulti
mele 24 de ore în provincia 
Darlac și în zona platourilor 
înalte, între orașele Ban Mo 
Thuot și Pleiku.

Avioanele americane „B-52" 
au lansat în cursul nopții de 
marți spre miercuri aproximativ 
900 tone de bombe în sectoarele 
din provinciile Tay Ninh și 
Phuoc Tuy, unde comandamen
tul forțelor S.U.A. presupune că 
detașamentele F.N.E. dețin po
ziții fortificate.

Conferința Comisiei 
economice a O.N.U. 

pentru 
America Latină

LIMA 23 (Agerpres). — La 
conferința Comisiei economice 
O.N.U. pentru America Latțnă, 
delegații au aprobat cu 20 de 
voturi și 7 abțineri o Declarație 
cu privire la colaborarea finan
ciară internațională. Printre ță
rile care s-au abținut se afla 
S.U.A., Franța, Marea Britanic 
și Olanda. In intervențiile lor 
asupra acestui punct de pe or
dinea de zi, delegații Mexicu
lui, Cubei, Republicii Chile, Pe
ru, Ecuadorului și ai altor țări 
latino-americane au susținut că 
cooperarea economică din -.ulti
mii 10 ani este departe de a fi 
satisfăcut aspirațiile popoarelor, 
pentru această stare de lucruri 
fiind făcute răspunzătoare prin
cipalele țări industrializate din 
Occident.

Reuniunea cabinetului japonez
• ÎNGRIJORARE ÎN LEGĂTURA CU TRIMITEREA UNOR 

------ -- ------------------ ÎN MAREA JAPONIEINAVE AMERICANE

TOKIO 23. — Coresponden
tul Agerpres, FI. Țuiu, transmi
te : La Tokio a avut loc o re
uniune a cabinetului japonez 
consacrată examinării atitudi
nii guvernului american față de 
situația creată, în urma dobo- 
rîrii de către R.P.D. Coreeană a 
unui avion-spion al S.U.A. In 
Marea Japoniei au fost trimise 
în urma acestui incident nave 
de război americane, care, po
trivit hotărîrii președintelui

avut supremația asupra diplo
mației". El explică cum s-a în- 
tîmplat acest lucru. „La nivelul 
comandamentelor supreme, am
bițiile personale și vechea ri
valitate dintre armata terestră 
și marina militară, în virtutea 
loialității academice, pot să in
fluențeze planificarea strategiei 
mult mai mult decît majoritatea 
civililor și-ar putea imagina".

Ca fost membru al Comitetu
lui unit al șefilor de stat major 
al S.U.A., generalul Shoup știe

timul număr al publicației „A- 
tlantic Monthly" și a provocat 
o adevărată furtună la Wa
shington.

Articolul conchide: „Milita
rismul in America este în pli
nă înflorire și promite să aibă 
în viitor o viguroasă autoproli- 
ferare — dacă războiul din 
Vietnam nu va reuși să convin
gă că militarismul este mai de 
grabă o buruiană otrăvitoare 
decît o floare .cu o aromă pu
ternică". Intre aceste două fra
ze, generalul Shoup, care s-a 
retras în 1963 din cadrele acti
ve ale armatei, explică modul 
cum s-a ajuns la această situa
ție. El redă o imagine impre
sionantă, dc-scriind cum rivali-

treabă i „Cum a apărut această 
mentalitate militarists Amin
tind de „vastul și puternicul com
plex al Industriilor de apărare", 
generalul arată că „relațiile din
tre industria de apărare și apa
ratul militar sînt mult mal 
strînse decît șl-ar putea închi
pui mulți civili. Cele doua gru
pări formează un puternic „Lob-

Dind exemple recente semni
ficative cu privire la amploarea 
influenței nocive a militarilor 
asupra politicii externe a S.U.A., 
generalul Shoup menționează 
Vietnamul și Republica Domini
cană. In legătură cu ultimul caz 
el afirma : „Planurile militare 
și rivalitatea dintre arme au

ce spune. El arată că „rivalita
tea înseamnă că. trebuie să fii 
gata în orice moment să te am
plasezi pe teren mult mai re
pede decît celelalte unități ale 
forțelor armate unite și să te 
instalezi în dispozitiv astfel în- 
cît să fii primul la luptă". Peri
colul prezentat de această prac
tică constă în faptul că ea de
vine un scop în sine.

în 1965, din nou „cele patru 
arme principale s-au întrecut să 
constituie o putere de luptă" în 
Vietnam. în acel moment S.U.A. 
aveau în Vietnamul de sud nu
mai 16 000 de așa-ziși consilieri 
militari. Dar „ofițerii de carieră 
din marină și forțele aeriene 
au inițiat întrecerea de lovituri

WASHINGTON 23 
preș). — Departamentul __ 
al S.U.A. a dat publicității

(Ager- 
de Stat

. , ______ o
declarație în care deploră „vio
lările repetate ale armistițiului 
de-a lungul Canalului de Suez", 
menționind că încălcarea înce
tării focului „întîrzie și împie
dică" eforturile reprezentanților 
permanenți la O.N.U. ai celor 
patru mari puteri în vederea 
găsirii unei soluții pașnice a 
conflictului din Orientul Apro
piat. Purtătorul de cuvînt al a- 
cestui departament, Robert Mc
Closkey, a declarat potrivit a- 
genției U.P.I., că Statele Unite 
au luat notă de o declarație a

secretarului general al O.N.U., 
U Thant, în care, de asemenea, 
se exprimă îngrijorarea în le
gătură cu incidentele dintre Is
rael și țările arabe. „Aceste vio
lări ale încetării focului, a spus 
McCloskey, sînt regretabile cu 
atît mai mult acum, cînd noi 
și alți membri permanenți ai 
Consiliului de Securitate sîntem 
angajați în eforturi care să a- 
jute ambasadorului Jarring (re
prezentantul special al secreta
rului general la O.N.U. în O- 
rientul Apropiat — n.r.) să pro
moveze o reglementare pașni
că".

Suvenir din Vietnam : Morții din ultimii ani măresc pro
fiturile celor ce trag foloase de pe urma războiului. (Pie- 
zentare caricaturală aparținînd publicației „The Canadian 
Tribune").

JAMES EARL RAY A FOSTl
NUMAI O „MOMEALA"?l

i
i

Nixon, vor asigura zborurile a- 
vloanelor de recunoaștere ale 
S.U.A. în această regiune. Mi
nistrul afacerilor externe al'Ja
poniei, Kiichi Aichi, luînd cu- 
vîntul în cadrul reuniunii cabi
netului, a cerut Statelor Unite 
să nu creeze tensiune militară 
în Marea Japoniei. Totodată, el 
a subliniat necesitatea unor mă
suri care să garanteze securita
tea navelor japoneze de pescuit 
în această zonă.

dc artilerie, bombardamente și 
dislocare de tonaje numită „uci
de din aer" și mașinăria a con
tinuat să funcționeze pîna la 
oprirea bombardamentelor asu
pra Vietnamului de nord în 1968. 
Multe din rapoartele asupra mi
siunilor aeriene erau împănate 
cu date fictive .și de propagan
dă pentru a servi scopurilor for
țelor aeriene și navale. De fapt, 
a început să devină din ce în . 
ce mai evident că efortul S.U.A. . 
de bombardare alit a Vietnamu
lui de nord cit și de sud a fost 
una dintre cele mai inutile și 
costisitoare poveri pe care po
porul american a trebuit să le 
suporte vreodată".

Despre propriul său „dome
niu" — infanteria marină, gene
ralul scrie că „s-a recurs în 
mare măsură la motivări simila
re, din care nu se desprinde 
nici un fel de preocupare ade
vărată în legătură cu proble
mele politice sau sociale ale 
poporului vietnamez". El susține 
că „comandanții infanteriei ma
rine au căutat o scuză accep
tabilă pentru a obține debarca
rea unei puternice forțe terestre 
pe plajele Vietnamului de sud, 
atunci cînd Vietcongul (Frontul 
Național do Eliberare din Viet
namul de sud — N.R.) a atacat 
tabăra forțelor speciale ale ar
matei americano de la Pleiku, 
in februarie 1965". După aceas
tă acțiune unitățile armatei a- 
mericanc au fost implicate ma
siv în război. Acolo se află în 
prezent peste o jumătate dc mi
lion de militari ai S.U.A...

„The Guardian9
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NEW YORK 23 (Agerpres). 
Robert Hill, noul avocat al 
lui James Earl Ray, con
damnat pentru asasinarea 
pastorului Martin Luther 
King, a declarat, după o în
trevedere avută mărfi cu 
clientul său, cu se poate 
considera ca aproape sigură 
deschiderea unui nou pro
ces in legătură cu crima de 
la Memphis, Pel if ia prin care 
Ray cere începerea unui nou 
proces va ii examinată de 
tribunalul din Memphis la 
26 mai.

Hill a sublinia! că James 
Earl Rav nu recunoaște a- 
cum că a apăsat pe trăgaciul 
armei care l-a ucis pe pas
torul King. „Dacă se va ho-

tărî începerea unui nou 
ces — a spus Robert 
— Ray va explica unele 
le care dr părea confuze" 
In apărarea sa, el va pre
zenta, de asemenea, un alibi 
care, deocamdată, nu este 
dezvăluit. Avocatul a decla
rat că Ray a lost numai o 
„momeală" în acest asasinat, 
dar clientul său nu știe ni
mic despre existenta unui 
complot pentru uciderea lin 
Marlin Luther King.

După cum se știe, Jamc: - 
Earl Ray a lost condamnai | 
la închisoare pe termen dc , 
99 de ani, la 11 martie, după | 
ce a recunoscui că este vj- « 
novai dc moartea lui King |

l
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• ALGER. — La Palatul 
de la „Clubul des Pins" dc 
lingă Alger s-au încheiat marți 
seara lucrările Consfătuirii a- 
nuale a Asociației internațio
nale pentru jurnalele de ac
tualități (I.N.A.), la caro au 
luat parte reprezentanți din 
19 țări, printre care și Româ
nia. Timp de două zile, parti
cipants la consfătuire au dez
bătut probleme privind orga
nizarea unui serviciu interna
țional de filme documentare.

realizarea unor filme pentru 
popularizarea activităților spor
tive și a unor reportaje fil
mate din diverse domenii de 
activitate, precum și posibili
tățile de lărgire a relațiilor 
de colaborare ale Asociației 
cu alte țări. Vasile Răchită, 
directorul Jurnalelor de ac
tualități de la Studioul „Ale
xandru Sahia", a fost ales 
prim-vicepreședinte al biroului 
de conducere a! Asociației.

Demonstrație de protest la Charleston
Pe străzile orașului Charleston 

(Carolina de nord) a aVut loc 
o demonstrație dc protest îm
potriva conducerii a două spita
le locale care refuză să accepte 
cererile salarialilor de culoare 
de a se organiza într-un sindi
cat. In semn do protest împotri
va acestei măsuri, peste 
600 dc salariați de culoare ai

© TOKIO. - Muncitorii de 
la 24 mari centrale electrice din 
Japonia au declarat miercuri o 
greva de 24 de orc, revendicind 
majorarea salariilor și îmbună
tățirea condițiilor de muncă. In 
sprijinul unor revendicări simi
lare și-au încetat activitatea in 
aceeași zi 70 000 do muncitori 
de la compania de transporturi 
auto „Japan Express".

Aceste greve aji fost organi
zate în cadrul campaniei de 
primăvară inițiate do muncitorii 
japonezi în sprijinul revendică
rilor lor.

Întrunirea miniștrilor de 
externe din țările nordice

Miercuri au început în capi
tala daneză lucrările reuniunii 
miniștrilor afacerilor externe 
din țările nordice (Danemarca, 
Norvegia, Suedia. Finlanda și 
Islanda). Potrivit agenției U.P.I., 
reuniunea va trece in revistă o 
serie de probleme internaționa
le, printre care situația din O- 
rientul Mijlociu, Nigeria și A- 
frica do sud-vest.

• WASHINGTON. - Proiec
tul Administrației privind cons
truirea sistemului antibalislic 
„Sagefuard" continuă să facă o- 
biectul unor dispute între sena
torii americani. Intr-o dezbatere 
in Comisia senatorială pentru 
serviciile armate, senatorul Paul 
Nitze, fost adjunct al ministru
lui apărării, declară că poziția 
americană la eventuale con
vorbiri internaționale în pro
blema limitării armelor strategi
ce va fi mai solidă dacă se va 
renunța, la construirea proiec
tatei rețele de rachete antira- 
chetă.

Un număr mare de senatori, 
între care și Herbert York, fost 
șef de cercetări la Pentagon, 
sînt de părere că construirea 
sistemului de rachete antira- 
chetă „Safeguard" va accelera 
cursa înarmărilor și va condu
ce la fabricarea unor cantități 
și mai mari de focoase nucleare 
mult mai puternice decît cele 
existente.

Un comunicat al
C.G.T. — C.G.I.L.

Secretariatul Comitetului Per
manent C.G.T.—C.G.I.L., întru
nit zilele acestea la Bruxelles, 
a dat publicității un comunicat 
în care se arată că a examinat 
raporturile sale cu Comisia 
C.E.E. Decizia Comisiei Pieței 
comune de a dezvolta contacte 
ce vor apare oportune cu Comi
tetul Permanent C.G.T.—C.G.I.L., 
se arată în comunicat, este a- 
preciată ca fiind o recunoaștere 
oficială a Comitetului și norma
lizării raporturilor sale cu aces
ta. Această decizie, se sublinia
ză mai departe în comunicat, 
va permite accelerarea procesu
lui de reprezentare deplină a 
celor două confederații și a Co
mitetului lor permanent in toa
te instituțiile C.E.E., în intere
sul oamenilor muncii din țările 
membre ale Pieței comune.

spitalelor respective se află In 
grevă de peste o lună. La de
monstrație a participat reveren
dul Ralph Abernathy, președin
tele Orqanizației integraționisto 
„Conferința conducerii creștine 
din sud", și lideri ai altor orga
nizații ale populației de culoare 
din S.U.A.

• PRAGA. — Lingă Bratisla
va a avut loc inaugurarea șan
tierului autostrăzii care va tra
versa întreaga Slovacie. Primul 
sector al acesteia va fi în lun
gime de 30 km. Lățimea părții 
carosabile a autostrăzii va fi de 
26,5 m, permițînd circulația au
tomobilelor cu viteze do 150 
km/h.

Potrivit planului, în Slovacia 
vor fi construite în total 600 
km de autostrăzi, adică 1/3 din 
totalul autostrăzilor prevăzute a 
fi construite în R.S. Cehoslova
că.

@ LIMA. Președintele Repu
blicii Peru, generalul Juan Ve
lasco Alvarado, a rorul. in ca
drul unei cuvîntări radiotelevi
zate, ca statele latino-america
ne să manifeste o solidaritate 
efectivă cu țara sa în conflictul 
actual cu Statele Unite. Șeful 
statului Peruvian a subliniat că 
o asemenea solidaritate este ne
cesară în lupta pentru lichida
rea definitivă a relațiilor umi
litoare și violărilor principiilor 
internaționale de către S.U.A. 
față de America Latină.

MOSCOVA. — La șantierul 
naval din Leningrad a fost 
lansată o nouă navă-bază pen
tru pescuit maritim, cu un 
deplasament de 43 000 tone. 
Nava va transporta la desti
nație 14 pescadoare, care vor 
asigura peștele necesar secți
ilor de prelucrare, cu capaci
tatea de 300 de tone pe zi.

Nava are lungimea de Z'iO 
m, și dispune de 600 de cabi
ne, un club, o sală de cinema, 
o bibliotecă, magazine, o po
liclinică și un bazin de înot.

• NEW YORK. — Comitetul 
special O.N.U. pentru examina
rea politicii de apartheid duse 
dc guvernul R.S.A. a hotărit 
marți să adreseze un apel tu
turor țărilor lumii, cerîndu-le 
sprijinul pentru a se obține eli
berarea din închisoare a patrio
tului sud-african Robert Sobuk- 
we. Apelul solicită, de aseme
nea, sprijinul opiniei publice 
mondiale în vederea eliberării 
tuturor deținuților politici din 
Republica Sud-Africană.

• VIENA. — La invitația 
Societății literare „Bornemis- 
zop" din Viena, poetul Sze- 
kely Janos, din Tîrgu Mureș, 
a citit poezii de Eminescu șl 
Beniuc, precum și din crea
ția proprie. în cadrul unei 
seri literare.

• BRUXELLES. — La Bruxel
les a avut loc o reuniune la 
care au participat miniștrii de 
finanțe și guvernatorii băncilor 
centrale din cele șase țări mem
bre ale Pieței comune. Potrivit 
relatărilor presei belgiene, nu
meroși participant! și-au expri
mat îngrijorarea față de crește
rea laxei de scont într-o serie 
de țări occidentale și a prețuri
lor la bunurile de larg consum. 
Participant^ au examinat, de a- 
semenea, un raport prezentat de 
Comisia Pieței comune intitulat 
„solidaritatea valutară", care re
comandă unele măsuri privind 
evitarea unor noi crize moneta
re.

Deliberările se prelungesc în procesul Sirhan
După alte șase orc și jumă

tate de deliberări, juriul de la 
tribunalul din Los Angeles, un
de are loc procesul intentat lui 
Sirhan B. Sirhan, asasinul se
natorului Robert Kennedy, nu 
a căzut do acord asupra verdic
tului ce urmează să-l pronunțe 
împotriva inculpatului. Juriul, 
care l-a găsit săptămîna trecută 
vinovat pe Sirhan dc asasinat 
cu premeditare, are de ales în
tre sentința de condamnare la 
moarte prin gazare sau închi
soare pe viată. Faptul că deli
berările se prelungesc lasă să 
se presupună, potrivit agenției 
Reuter, că o parte a membrilor

juriului nu doresc aplicarea pe
depsei capitale. Cheltuielile pen
tru acest proces au depășit de* 

-ja 900 000 de dolari.

..Cosmos —280“

La 23 aprilie. în Uniunea 
Sovietică a fost lansat sate
litul artificial al Pămintului 
„Cosmos-280". La bordul sate
litului este instalată aparatura 
destinată continuării cercetării 
spațiului' cosmic potrivit pro
gramului anunțat anterior de 
agenția TASS.

•_ HELSINKI. — Organul Partidului Social-Democrat 
din Finlanda, „Suonien Sozialidemokraatti“, s-a pronunțat 
pentru convocarea unei conferințe bine pregătite privind se
curitatea europeană. Ziarul a salutat faptul că oficialități 
finlandeze s-au. exprimat favorabil față de ideea participării 
Finlandei la o asemenea conferință.

„Suomen Sozialidemokraatti" scrie, printre altele : „Fin
landa are prilejul să .acționeze potrivit posibilităților, pen
tru convocarea unei conferințe pentru securitatea europeană 
în cele nmi bune condiții posibile. P.artidul S. eial-Denmcrat 
trebuie să continue eforturile sale în vederi-a convingerii 
partidelor social-deniocrate din Europa occidentală pentru 
ca la viitoarea sesiune a Internaționalei Socialiste din vara 
aceasta ele să se pronunțe hotărit pentru o conferință pri
vind securitatea europeană".
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