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Delegația de partid și de stat 
a Republicii Socialiste România, 

condusă de tovarășul 
Nico'ae Ceaușescu, a plecat 

la Moscova
C Organizarea
î c^nelieta' științifică

! tuMufră j a Producției 
l _______ i șt a munca
PE TREPTE VALORICE 
TOT MA! i N A L TE

I

! In scopul îmbunătățirii activității colectivelor an
grenate in acțiunea de organizare științifică a producției 
și a muncii, pentru înlăturarea deficiențelor care s-au 
manifestat pînă in prezent in rezolvarea celor mai ardente 
probleme ale minelor privind extracția cărbunelui, sub 
toate aspectele, ne-am propus realizarea anchetei de 
față, solicitind, pentru o cit mai bună reușită, părerea 
mai multor specialiști din Valea Jiului. Relatăm, în nu
mărul de față al ziarului, ca și în alte cîteva numere 
viitoare părerile specialiștilor grupate pe problemele 
principale ce le incumbă acțiunea de organizare știin
țifică a producției și a muncii.

* o s rin/t
DE ACTIVITATE 

CUPRINZĂTOARE
$1 COMPETENTA

Refcrindu-ne la activitatea de extracție a cărbunelui, 
cunoscind faptul că nu întotdeauna acțiunii de organizare 
științifică a producției și a muncii i s-a acordat atenția 
cuvenită de către unele colective, ne-am adresat interlocu
torilor noștri cu întrebarea : „Ce compartimente ar tre
bui să fie incluse in principal in sfera de activitate a or
ganizării științifice a producției și a muncii ?".

„Desigur, această vastă acțiune inițiată in urmă cu 
doi ani de conducerea partid tilui și statului nostru, ne-a 
relatat tov. ing. Cornel Burlec, directorul cabinetului mu
nicipal de organizare științifică a producției și a muncii, 
vizează îmbunătățirea soluțiilor organizatorice în toate 
compartimentele întreprinderilor și trebuie să cuprindă 
practic, întregul colectiv de muncă".

— Vorbind despre specificul activității miniere, ne-a 
declarat tov. ing. Aurelian Simionescu, lector la I.M.P., 
cred că in esență acțiunea de organizare științifică a pro
ducției și a muncii ar trebui să vizeze în primul rînd s 
programarea in producție a locurilor de muncă ; organi
zarea abatajului : organizarea depozitelor de suprafață.

— Care ar fi, după părerea dumneavoastră, modul op- 
timp de abordare a problemelor enumerate mai sus ?

— Programarea în producție a locurilor de muncă (a- 
bataje și pregătiri) se face astăzi prin preliminarul de ex
ploatare fără o analiză după metode de programare care 
să permită alegerea soluției optime. Modul de abordare ar 
fi următorul : studiul unei metodologii de programare care 
să țină seama de condițiile geologico-miniere și de dotare ;

Ing. R. SELEJAN

• Continuare in pag. a 2-a.

Triști, copacii iși invidiază vecinele, mereu surizătoare...

Sărbătoarea majoratului
A intrat in tradiție ca, la 

fiecare sfirșit de an, să se 
organizeze, pentru tinerii care 
împlinesc virsta majoratului, 
emoționante festivități. Vi
neri, peste 100 de liceeni din

Petroșani se vor întruni, in 
sala mică a Casei de cultu
ră, unde li se va vorbi des
pre însemnătatea acestui mo
ment, despre îndatoririle că
rora vor trebui să le răspun
dă in viață.

LUPENI ’69 Foto : Eduard FRITSCH

Deviere a Jiului în zona Rovinarilor
In bazinul de lignit Rovinari au fost începute noi lu

crări pentru devierea albiei Jiului, in zona cuprinsă între 
Vlăduleni și Roșia de Jiu. Viitorul vad pe care va fi schim
bat cursul riului se va întinde pe circa 7 km. Această lu
crare eliberează un important perimetru carbonifer și regu
larizează apele Roșia și Valea Piriului. In 1971, la finaliza
rea acestor lucrări, porțiunea de deviere a Jiului in zona 
Rovinarilor va cuprinde mai mult de 15 km.

INSTANTANEU

„A fost tare frumos !“
In dupu-amiaza aceea, Za că

minul cultural din Cimpu lui 
Neag, se adunase lume multă. 
Țărani muncitori, lucrători fo
restieri, femei și copii. Cu to
ții, îmbrăcați în straie de săr
bătoare. Veniseră să '’Cadă piesa 
„Haplea la stăpin". lnterpreții 
erau artiști amatori ai căminu
lui cultural din Cimpa — vechi 
slujitori ai Thaliei. Și cînd vor
bești despre artiștii cimpeni nu 
poți să nu amintești de entu
ziasta și neobosita lor îndru
mătoare, Maria Pătrăișcoiu, re
gizoarea piesei și interpretă a 
Saftei. La reușita spectacolului 
și-au adus contribuția tinărul

Ionel Negoi, în rolul Haplea, 
Maria Musca în rolul nebunei 
și George Neacșu — interpretul 
doctorului.

Programul artiștilor amatori 
cimpeni a fost întregit cu sce
nete hazlii — „De-ale lui Păi 
cală" —, recitări de versuri dii 
clasicii literaturii noastre — M 
Eminescu, G. Coșbuc, V. Ale 
csandri și Al. Vlahuță.

„A fost tare frumos!" Cu 
această părere au rămas cei 
peste 300 de spectatori 
Cimpu lui Neag, invitîndu-i pe 
cimpeni să mai poftească pe la 
ei, că vor fi primiți tot cu sala 
plină.

Adunarea
activului 
de partid 

din orașul
Vulcan

din

Zilele acestea urmea
ză să se facă recepția 
unor lucrări subterane, 
recent terminate, la 
Exploatarea minieră 
Petrila. In rîndurilc 
de mai jos, vom căuta 
să scoatem în evidență 
atît însemnătatea o- 
biectivelor respective 
pentru ameliorarea ac- 
tivității pe ansamblu a 
minei, cit și meritele 
oamenilor, care nu 
și-au precupețit stră
daniile să le confere 
atributele calității și 
rapidității în execuție.

Pentru asigurarea de
bitului de aer nece

sar...
...la fronturile de lu

cru aparținînd zonei a 
Il-a, unde, din pricina

Marți la amiază a părăsit 
Capitala, plecînd spre Mosco
va, delegația de partid și de 
stat a Republicii Socialiste Ro
mânia, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, care va participa la 
înlilnirea conducătorilor de 
partid și de stat din R.P, Bul
garia. R.S. Cehoslovacă. R.D. 
Germană, R.P. Polonă. Repu
blica Socialistă România, R.P. 
l'ngară și U.R.S.S.

Din delegație fac parte tova

rășii Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Execu
tiv. al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R.. președintele 
Consiliului de Miniștri, Gheor
ghe Pană, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului 
Pcrman* nt. secretar al C.C. al 
P.C.R., și Corneliu Mănescu, 
membru al C.C. al P.C.R., mi
nistrul afacerilor externe.

La plecare, pe aeroportul Bă
noasa. erau prezenți tovarășii 
Emil Bodnaraș, Gheorghe Ră- 
dulescu, Virgil Trofin. II ic Ver- 
deț, Maxim Berghianu, Florian 
Dănălachc, Constantin Drăgan, 
Emil Drăgănescu, Janos Fazc-

kas, Petre Lupu, Manca Mă
nescu, Leonle Răutu, Gheorghe 
Stoica. Vasile Vilcu, Ștefan Voi- 
tec, Petre Blajoviei, Mihai Ge
re, Ion Iliescu, Ion Ion iță, Va
sile Patilincț, Dumitru Popa, 
Ion Stăncscu, Mihai Marinescu, 
Ion Pățan. membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat 
și al guvernului, conducători 
do instituții centrale și organi
zații obștești.

Erau de față V. S. Tikunov, 
însărcinatul cu afaceri ad-inte- 
rim al Uniunii Sovietice la Bu
curești, și membri ai ambasa
dei.

(Agerpres)

SOSIREA LA MOSCOVA
MOSCOVA 2. —Coresponden

tul Agerpres, L. Duță, trans
mite : Delegația de partid și de 
stat a Republicii Socialiste Ro
mânia, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care va par
ticipa la înlilnirea conducători
lor de partid și de stat din 
R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslova
că, R. D. Germană, R. P. Polo
nă, Republica Socialistă Româ
nia, R. P. Ungară și U.R.S.S. 
a sosit marți seara la Moscova.

La aeroportul Șeremetievo, 
delegația a fost întimpinată de 
tovarășii L. I. Brejnev, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S., 
N. V. Podgornîi, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Prezidiu
lui Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., A. N. Kosîghin, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.U.S., președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., 
A. N. Șelepin, membru al Bi

roului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., K. F. Katușev, secre
tar al C.C. al P.C.U.S., A. A. 
Gromiko, membru al C.C. al 
P.C.U.S., ministrul afacerilor 
externe al U.R.S.S".. K. Rusakov, 
șef de secție la C.C. al P.C.U.S.

Pe aeroport se aflau, de ase
menea, Teodor Marinescu, am
basador extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Socialis
te România în Uniunea Sovie
tică, și membri ai ambasadei.

NOI TIPURI DE ARTICOLE DE 
MAROCHINĂRIE

DIN FIBRODERM
Preocupați să livreze comerțului produse 

cit mai frumoase și elegante, specialiștii Fa
bricii de marocllinârie și confecții din pie
le ..Căprioara" din Sebeș au asimilat și au 
introdus în fabricație noi tipuri de poșete și 
ghiozdane din fibroderm. Noul material imi
tă perfect pielea, este lucios, ușor și foarte 
rezistent. Primele articole de marochinărie 
confecționate din fibroderm au trecut cu suc
ces examenul exigent al cumpărătorilor.

VA SPORI REȚEAUA 
DE DRUMURI 

NAȚIONALE MODERNIZATE
Rețeaua de drumuri naționale modernizate 

va spori in-acest an cu încă 350 de kilometri. 
Direcția generală a drumurilor din Departa
mentul transporturilor auto, navale și ae
riene informează că pe majoritatea acestor 
artere, printre'care Tg. Jiu — Ploștina. Tr. 
Severin—Cetate—Calafat, Baia Mare—Sighe- 
tul Marmației, Cimpulung Muscel—Bran— 
Brașov, Lugoj—Ilia, și Hălmagiu—Vașcău. 
lucrările se află in stadiul de finisaj.

Lucrări miniere de primă necesitate 
gata de recepție

avansării generale a 
exploatării, aerajul nu 
mai satisfăcea, execu- 
tîndu-se pe un itinerar 
vechi, defectuos, brigă
zii experimentate con
duse de Petre Tătaru 
i s-a încredințat sarci
na săpării galeriei 
transversale de aeraj, 
la orizontul XII B. 
Importantul obiectiv a 
fost îndeplinit pînă la 
capăt cu o săptămînă 
mai devreme decît ter
menul prevăzut și răs
punde tuturor exigen-

țelor din punct de ve
dere al calității. De 
fapt, ne-am mira să 
fie altfel, atunci cînd 
avem dc-a face cu lu
crul făptuit de oameni 
energici, capabili, cum 
sînt șefii de schimb 
Ion Baron și Ion Pop.

...la abatajele came
ră, incluzînd toată se
ria, de la numărul 4 
la 20, s-a executat în 
beton suitorul de ae
raj la puțul 2 vest, în
tre orizonturile XII și 
X B. Prin sîrguința și 
interesul, dovedite zi

de zi, din 
lui de 
Graure, 
săi loan Rusu .și Ga.ș- 
par Niarady, lucrarea 
a fost finalizată către 
mijlocul lunii în curs, 
cu 20 de zile in avans 
față 
scris

de 
pe

partea șefu- 
brigadă Ilie 
a ajutorilor

termenul în- 
grafic.

încă 
nier complet 

ficat

un teritoriu mi- 
electri-

XII A o porțiune vas
tă cu lucrări noi a fost 
alimentat integral 
energie electrică 
termenul. : 
respectarea 
in vigoare și folosirea 
în totalitate a utilaje
lor de producție indi
genă.

Supravegheate cu 
competență de mais
trul energetician Ale
xandru Iacob, echipele 
de electricieni conduse 
de loan Sima și Ale
xandru Mărcuț (o re
marcă specială pentru 
Ernest Konicska), s-au 
relevat printr-o contri
buție eficace la reali
zarea acestui obiectiv 
de primă urgență.

cu 
în 

stabilit, cu 
normelor

ca- 
cu-

Raionul I, 
drul zonei a 
prinzînd la

din
Il-a, 
orizontul

și răspunderile
organizației de partid

a

DUBEKI.

• Continuare în pag. a 3-a.

de partid, tehnicianul Marcel Pînzaru 
2. ~ ‘ ’ vor fi
în mare măsură de mecanizarea lu- 
miniere, de extinderea susținerii mo-

tone cărbune, 
A fost eviden- 
dc construcții- 

perioada scursă

In pag. a Z-a

Ritmurile dezvoltării orașului

Un tablou veridic a ceea ce a devenit Vul
canul, a ceea ce reprezintă el in viața social- 
economică a municipiului — l-au oferit dez
baterile comuniștilor in cadrul adunării ac
tivului comitetului orășenesc de partid. Bi
lanțul de înfăptuiri raportat de comuniști cu 
acest prilej, complexitatea problemelor ce le- 
au ridicat spre soluționare, preocupările mul
tilaterale ce ii animă în vederea sporirii rod
niciei activității lor, a activității fiecărui co
lectiv de muncă al orașului au redat cu pri
sosință viața social-economică dinamică, tot 
mai intensă ce o trăiește Vulcanul zilelor nostre.

în Vulcan, supranumit cîndva „orașul pen
sionarilor1' există în prezent două exploatări 
miniere, două uzine, o nouă fabrică de stil pi 
hidraulici, precum și șantiere care pun temelii 
amplificării economiei, vieții întregii așe
zări miniere. Impulsionarea și dinamizarea 
acestor sectoare de activitate pun, cum o fi
resc, sarcini de răspundere in fața organizației 
orășenești de partid, 
turor comuniștilor o 
ritmurile actuale ale 
perspectivele sale de 
viață social-culturală 
renăscute în anii socialismului. De _____
răspundere au dat dovadă comuniștii Vulca
nului și cu ocazia dezbaterii dării de seamă 
prezentate de comitetul orășenesc de partid, 
a jalonării direcțiilor spre care trebuie să 
persevereze pentru a înscrie activitatea fiecă
rui colectiv de muncă pe coordonatele sarcini
lor de viitor. Fâcînd bilanțul activității orga
nizațiilor de partid, al colectivelor unităților 
economice din oraș, darea de seamă a eviden
țiat faptul că planul producției industriale 
globale, al productivității muncii au fost de
pășite substanțial pe primele 10 luni ale anu
lui, obținîndu-se în această perioadă 15 000 000 
lei peste beneficiile planificate și 1 500 000 lei 
economii la prețul de cost. La aceste reali-

reclamă, din partea tu- 
inaltă răspundere pentru 
vieții economice, pentru 
viitor, pentru întreaga 
a acestei vechi localități 

~ această

zări o contribuție deosebită au adus colecti
vele minei Paroșeni care și-a depășit planul 
cu G 400 tone cărbune, preparațici Coroești care 
a spălat în plus 13 000 
al E.C.E. Paroșeni și altele, 
țială și activitatea unităților 
investiții, relevîndu-se că in .
de la începutul anului Vulcanul s-a îmbogă
țit cu noua fabrică de stîlpi hidraulici, cu 326 
de apartamente, cu două complexe comerciale 
și noul complex administrativ al minei, că 
planul de investiții a fost depășit atît la 
lucrările de construcții cil și la cele subterane.

Fondul dezbaterilor l-au constituit, insă, nu 
evaluarea rezultatelor ci rămînerile în urmă 
ale unor unități, măsurile ce se impun pen
tru recuperarea acestora, pentru realizarea 
sarcinilor de viitor. Mai mulți vorbitori s-au 
oprit asupra minusului de 21 000 - tone cărbu
ne cu care a rămas dator de la începutul a- 
nului, colectivul minei Vulcan, cit și alte ne
ajunsuri care s-au făcut simțite în activitatea 
unităților din oraș, cum ar fi desele avarii și 
întreruperi ale fluxului tehnologic de la pre- 
parația Coroești, E.C.E. Paroșeni și la cele două 
exploatări, 
cărbune, a 
rele I.G.C. 
civile.

Insistind 
determinat 
tivului de . 
nului de partid, 
ministrati ve, 
recuperării răinînerilor în urmă, asigurării con
dițiilor optime ca planul anual de producție 
și de investiți} să fie realizat integral și 
asigurării promiselor necesare înfăptuirii sar
cinilor de plan cU mult sporite ale anului 
viitor. Vorbitorii au relevat măsurile aflate în 
curs de înfăptuire pentru asigurarea premise
lor ca în anul ce vine colectivele de muncă din

slaba calitate a producției de 
unor lucrări executate de sectoa- 

și I.G.L. și șdntiorul de. construcții

mai ales asupra cauzelor care au 
rămînerile in urmă, adunarea ac- 
partid a prefigurat sarcinile orgu- 

ale ;conducerilor tehnico-ad- 
ale fiecărui colectiv în vederea

Vulcan să desfășoare o activitate mai prodigi
oasă. Rezultatele de viitor ale minei Paro- 
șeni, au arătat ing. Dan Surulescu, șeful ex
ploatării și ing. Nicu Bucur, secretarul comi
tetului g_ ^„.'.12, 2
și șeful de brigadă Costache Zaharia, 
hotărî le 
crarilor .......... ... .... .
derne. Colectivul minei depune strădanii, atît 
pe linia asimilării tehnicii noi, cît și a pre
gătirii profesionale a cadrelor chemate să ia 
în stăpinire noile utilaje. Aceasta, insă, e in
suficient. Mina are nevoie de un sprijin sus
ținut din partea conducerii C.C.P., de dotarea 
tehnică prevăzută.

O creștere substanțială va înregistra în a- 
nul viilor extracția de cărbune . și la mina 
Vulcan. Cresc și indicatorii tchnico-economici. 
Aceasta reclamă măsuri perseverente pentru 
îmbunătățirea organizării producției și a mun
cii, a întregului flux tehnologic, extinderea 
susținerii metalice, și. in aceeași măsură, a 
arătat ing. Ludovic Feyes, șeful exploatării, 
și dotarea minei cu mijloace de tăiere nece
sare și cu echipamentul de susținere adecvat. 
Or, in această privință mina încheie un an de 
experiență de loc favorabilă. Dotările prevă
zute a intra in inventarul minei spre a con
tribui la realizarea planului, la redresarea ac
tivității colectivului, nu au fost asigurate sau, 
dacă da — ca in cazul stilpilor foromatici — 
ele stau nefolosite din lipsa unor piese de 
schimb. Așadar, rezultatele de viitor ale ex
ploatării vor depinde, in mare măsură, de 
sprijinul C.C.P. și chiar al Ministerului Mine
lor.

In ce privește preocupările susținute pentru 
încheierea anului cu un bilanț cit mai favo-
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CADRAN ECONOMIC ■ CADRAN ECONOMIC
BILANȚ PE 11 LUNI
PERSPECTIVE ÎN ANUL 1970

CE SE ÎNTiMPLÂ CU T.R. 2 ?

Lună dc lună minusurile de 
producție acumulate pe șantx- 
r-te din Valea Jiului aJe Inlre- 
prmdtTii dc lucrări hidrotehni
ce speciidc — de la Jîeț la Va
lea dc Pești — erau tot mai 
muri Astfel, după primele trei 
trimestre ale acestui an situa
ția părea iremediabilă — oca. 
4.0 milioane lei sub plan. Iută 
insă că întregul colectiv al șan
tierelor l.L.H-S. din Valea Jiu
lui, îndrumat și ajutat îndea
proape dc organizația de partid, 
dc organele locale și județene 
dc partid, a reușit printr-o fer
mă mobilizare 
salt remarcabil 
lor: in ultima 
■bri

să obțină un 
a realizărilor 
lună, noiem- 

nl a fost îndeplinit in 
proporție de peste 150 la sută 
(cel mai ridicat ritm de pro
ducție in luna noiembrie din 
-nuinicipiu). Valoarea acestui 
„salt" apare mult mai mare, 

ne gindim la condițiile 
ih- lucru specifice ale lucră
torilor hidrotehnicieni din Va
lea Jiului.

Șantierul Valea Jiului supe
rior al l.L.H.S. — după cum iși 
are denumirea — arc in subor
dine patru loturi Barajul Va
lea dc Pești (care execută bara- 

propriu-zis. stația dc tratare 
4* apei potabile și grupurile so- 
etal-culluralc de aici): carierele 
Xcelc de la Pribeagu și Păroasa 
care vor asigura necesarul de 
jmrocamcnte din corpul viitoru- 
4ui baraj): Iotul dc la Dănutoni 
(care arc in execuție stația de 
-epurare a apelor menajere, co- 
li^toarele magistrale, captarea 
de la Jicț, aducțiunca princi
pală Jicț — Petroșani, regula
rizările Jiului de est și de 
vest): lotul dc instalații, care 
fxccută aducțiunca principală 
•ic apă potabilă Valea dc Pești 
(baraj) — Iscroni. instalațiile 
-de ta stația de epurare clc.

Această diversificare marc de 
obiective cît și întinderea uni
tăților pe întreg perimetrul 
municipiului Petroșani a impus 
la un moment dat — ținind 
t-amt de situația critică do a- 
tani'i a realizărilor Șantierului 
— luarea unor măsuri ener
gice. capitale. In acest scop, 
la sediul din Uricani al Șan
tierului, a avut loc acum două 
luni o ședință de lucru lărgită 
«?u importanți factori de îndru
mare și conducere de la nive
lul I.LHS- a municipiului și a 
podețului nostru, in care s-au 
stabilit ca măsuri de viitor, in 
principal, următoarele :

mobilizarea hotărîtă a în
tregului colectiv pentru înde
plinirea cu succes a sarcinilor 
de plan .și informarea periodică 
asupra stadiilor lor dc îndepli
nire:

dc întărirea și permanentiza
rea controlului personalului 
Lehnico-administrativ la tonte 
șantierele Î.LKS. din V alea 
Aiului:

4- întărirea la maximum a 
disciplinei de producție, prin 
felosirea rațională a timpului 
efectiv de lucru:

+- asigurarea cît mai optimă 
a fiecărui punct de lucru cu 
toate condițiile necesare bunu
lui mers al producției.

La chemarea organizației de

partid, a conducerii șantierului, 
in scopul punerii in aplieare 
a acestor măsuri, și al îndepli
nirii cu cinste a sarcinilor a- 
nuale dc plan, întregul colec
tiv dc muncitori, ingineri și 
tehnicieni dc pe șantierele 
l.L.H.S. din Valea Jiului au 
răspuns afirmativ. Faptele con
firmă holArirca și puterea de 
muncă a acestui colectiv în bă
tălia cu obiectivele majore oe 
le au dc îndeplinit Numai in 
luna noiembrie s-a dat peste 
sarcina planificată 1,24 milioane 
lei. ceea ce reprezintă peste 50 
la sută din planul lunii trecute.

Pentru a afla perspectivele 
realizării planului anual, ne-am 
adresat Iov. ing. Ștefan Nioo- 
lau. șeful Șantierului Valea 
Jiului superior al l.L.H.S., care 
nc-a declarat :

..Planul pe 1969 sc va încheia 
cu realizarea și depășirea pla
nului valoric cu circa 500 000 
Iei. Vor fi efectuate lucrări in 
avans la barajul Valea de 
Pești și la regularizarea Jiului 
și J icțului.

In cursul jnimelor trei tri
mestre, șantierul nostru a re
simțit o lipsă acută dc efectiv 
(lucrind cu 70—75 la sută din 
efectivul planSicat) coca ce a 
condus la riimincrca in urmă 
cu circa 4 000-000 lei <lin pla
nul valoric. ]>c perioada men
ționată.

Prin completarea efectivului 
șî mobilizarea activă a între
gului colectiv de pe șantierele 
noastre din Va9ea Jiului, o dată 
cu trimestrul IV 1969. s-au fă
cut recuperări substanțiale a- 
jungîndu-sc în situația dc a -pu
tea depăși planul anual cu circa 
500 000 lei pină la data <le 31 
decembrie.

S-ar fi putut sconta pe re
zultate șă mai bune dacă ran
damentul utilajelor teraslere și 
dc transport (care sint închiri
ate de la S.U.T. București) ar 
fi mai marc (menționăm că 
indicele de folosire al acestora 
este acum doar de 0.50—0.55 
la sută)*.

Intr-adevăr, dacă ritmul lunii 
noiembrie ar fi menținut și în 
decembrie. Șantierul Valea Țiu
lui superior al l.LU.S. ar reuși 
nu numai realizarea planului 
valoric ci și depășirea lui cu 
peste 500 000 lei.

Totuși, nu se poate trece cu 
vederea că încă restanțele acu
mulate de .șantierele l.L.H.S. în 
decursul celor trei trimestre se 
fac... simțite și acum in acti
vitatea constructorilor de obiec
tive hidrotehnice. Pentru că, 
deși s-a reușit obținerea în ul
tima vreme a unor ritmuri de 
producție alerte, pe 11 luni sar
cinile de plan au un minus de 
îndeplinire de peste 4.0 la sută 
(realizarea planului pe 11 luni 
— 95.3 la sută).

Și dacă in noiembrie s-a reu
șit a se îndeplini planul in 
proporție de peste 150 la sută 
(deci se poate!) de ce nu s-ar 
putea și m luna decembrie, și 
prin aceasta sarcinile de pro
ducție prevăzute pentru 1969 
vor fi nu numai realizate dar 
și depășite. E o condiție impe
rios necesară pentru a se pune 
o temelie solidă. încă din acest

an, înfăpIuirâUir 
Mructorilor dc 
l.LU.S. tlin Valea Jiului in a- 
nul 1970. Și aceasta cu atit mai 
mult, cu cit, așa cum spunea 
și tov. ing. Ștefan Nicolau. „pla
nul de producție al șantierului 
nostru in 1970, comparativ cu 
cel pe anul 1969, va înregistra 
o creștere dc circa 40 Ia sută. 
Sporurile dc plan cele mai im- 
portante vor fi Ia barajul Va
lea dc Pești (60 la sută) și re
gularizarea Jiului dc est și vest 
precum și a afluenților lor (80 
la sută).

Anul 1970 este anul hotăritor 
nl Șantierului privind termi
narea lucrărilor prevăzute ! Noi, 
Întregul colectiv dc muncitori, 
ingineri și tehnicieni al Șantie
rului, sintem pregătiți pentru 
a ne îndeplini cu succes planul 
pe 1970".

Pentru a da viață însă aces
tei afirmații a șefului de șan
tier, încă de pe acum, organi
zația dc ptutid. sindicat și 
U.T.C. din cadrul șantierului, 
conducerea șantierului, a lotu
lui. a fiecărui punct de lucru, 
trebuie să se ocupe îndeaproa
pe do lichidarea unor carențe 
care se mai manifestă în acti
vitatea de producție frinind 
mersul ei ritmic, ascendent. In 
acest sens consideram necesar 
a se lua următoarele măsuri:

+ plasarea permanentă a tu
turor lucrărilor, pentru reali
zarea la nivelul planului ii fie
cărei ixvțițdi in parte,, nu nu
mai global:

< îmbunătățirea in conti
nuare a disciplinei atit in ceea 
cc privește utilizarea inlcgrală 
a timpului de lucru, cît și a 
îmbunătățirii coeficientului dc 
prezență:

asigurarea unei asistențe 
tehnice corespunzătoare la ni
velul fiecărui lot;

Îmbunătățirea activității 
carierelor de piatră:

♦ rezolvarea încă din acest 
an a problemei primirii u- 
tilajclor deficitare (cdle de per
forat. excavat și încărcat) care 
au fost solicitate din timp fo
rului tutelar;

pentru realizarea lucrări
lor ce necesită o manoperă ca
lificată este necesară completa
rea efectivului cu personal ca
lificat (instalatori. mecanici, 
montori) la nivelul sarcinilor, 
iar pentru realizarea planului 
de anrocamonte (circa 300 000 
mc) angajarea a circa 300 mun
citori.

Asigurîndu-se alături de o 
mobilizare activă, f-u adevărat 
constructivă și aceste condiții, 
harnicii constructori, 
instalatori și montori, ai Șan
tierului LL.H.S. pot privi cu 
încredere cifrele planului pe 
1970. Oameni ca ing. Mihai 
Neferu, Dumitrescu Constantin, 
Străuțiu Florin, șefii de echi
pă Nițică Gheorghe, Coca Vic
tor. Lupulescu Dumitru și mulți 
alții pot face prin munca lor 
și a întregului colectiv' ca ci
frele de plan pe 1970 să devină 
realitate.

<* rev in eon- 
pr șantierele

mineri,

Ing. Ni colac NICORICI 
șeful Inspectoratului de control 

minier geologic Petroșani

I na din formele eficiente 
de perfecționare, do imbo- 
gățire a cunoștințelor profe
sionale ale inginerilor nuș- 
tri, -pentru a ține pasul cu 
dezvoltarea științei și tehnicii 
pe plan mondial, este spe
cializarea în străinătate.

Din cadrul Centralei cărbu
nelui Petroșani au fost tri
miși in R. P. Polonă pentru 
specializare privind proble
mele de degazare a zăcămin
telor de cărbuni și a rocilor 
înconjurai oare, inginerii Pe
tre Iosif, de la Centrala căr
bunelui și loan Tarcea, șeful 
serviciului aeraj de la E. M. 
Lupeni.

Uzina de utilaj minier a 
luat inițiativa asimilării și 
fabricării (prima oară la noi) 
a stâlpilor do abataj hidrau
lici cu pompă centrală. In a- 
cest scop, o echipă de cadre 
tehnice, condusă do ingine
rul Ioan Hermann, s-a depla
sat în R. S. Cehoslovacă pen
tru documentaro. I^a ora ac
tuală tot acolo se află ingi
nerul Sofronie Sîrbu. condu
cătorul Fabricii do stîl.oi hi
draulici Vulcan unde, nu pes
te mult timp, va fi gata in
ti iul set de 1 200 stâlpi de a- 
bataj Ș.A.S.-2.

In viitorul apropiat, ur
mează să plece încă două 
tranșe tie specialiști de la 
U.U.M.P., tot în vederea a- 
profundării tainelor susținerii 
moderne in subteran.

Vor mai fi trimiși în străi
nătate ingineri și tehnicieni 
do la Fabrica de brichete 
Coroești pentru perfecționa
rea în domeniul preparării 
cărbunelui .și cadre tehnice 
în vederea soluționării pro
blemelor vagonetelor do mi
nă de mare capacitate.

fnmulțit 
sesizările critice adresate ziaru
lui. in teris sau chiar prin te
lefon, in legătură cu uncie nea
junsuri intimpinatc la ezzphurta- 
rile miniere din 
rila defeaț.iunilor 

dc funcționare 
transportoare de tipul T.R. 
fabricate ' — - •
■vil fi o 
bluri și piese de schimb ne
cesare la reparațiile utilajelor. 
O s(’si~.arc cu un aslfel de con- 
ți.nut a trimis ziarului minerul 
șef de bripada Glieorghe R. 
Matei dc la mina Uricani. Dar 
cazul cel mai tipic fi totodată 
grav, petrecut la mina Aninoa- 
sa, ui l-a relatat colaboratorul 
nostru Constantin Dănilă, in
tr-o caustică însemnare critică. 
Redăm citeva pasaje :

„La un telefon din subteran, 
șeful de brigadă llie Nicolae 
de la abatajul cameră nr. 14 
din 3ona l-a a minei Aninoasa 
caută cu disperare să prindă 
legătura cu suprafața. In sfir- 
fit telefonul sună, pe rind. la 
biroul șefului de zonă, la ser
viciul mecanic al minei, la dis
pecer. llie emile semnale S.O.S. 
către toți factorii de răspun
dere ai exploatării în măsură 
să inlenuiia pentru a scoate 
brigada din impas.

— Alo! Alo ! aici llie. am 
sfeclit-o...

— Cu ce. llie ?
— Cu T.R. 2-ul nostru. .4-i. 

13 noiembrie, la ova 13 și 13 
minute a sucombat.

— Ce bai are ?
— Hibă mare ...știți, cupla

jele alea hidraulice...
— Valeu ! Bucluc mare, fra

te llie ? 1 Dar nu <te omori cu 
fire'’. defecțiune
iremediabilă. Facem tot ce ne 
stă in m’rintă pentru a vă „in
să nă tosi“ t ra n spor torul...

— Dar cit moi repede, oa- 
ineip buni, că stăm în loc cu 
producția.

...In grabă mare a fost a- 
ntunțolă Centrala cărbunelui, ou 
fost făcute demersuri pentru 
/yrocurarea si înlocuirea pienci 
defecle.de la T. R. 2. Un dele
gat al minei Aninoasa s-a pre
zentat „fulger" la depozitul cen-

Ixi cin dato- 
constructive 
•ale noilor 

2. 
la U.1LM. Petroșani, 

lipsei unor subonsam-

hal de materiale și utilaje 
..Varnița' al C.C.P.

— Avem nevoie urgentă de 
două cuplaje hidiwilice pentru 

Va rugăm 
in 4»)c

transportor T.R. t. 
cit mai repede. Stăm 
cu cărbunele.

— Ehei, tonarașc. pe noi de
geaba nr grtihiț.i. Nu vii putem 
fi cu nimic dc ajutor. Nu știți ? 
Cuplajele hidraulice pentru mo
toarele de 13 KW se procură 
acum direct de la UJ.MJ3. A- 
colo să vă adresați. Așa-i mai 
nou ordinul...

Din nou ‘alergătură cu viteză 
„cosmică" pentru delegatul mi
nei Aninoasa. pină la Uzina de 
utilaj minier.

— Tovarășe dragă, avem ne-‘

15 și dacă nu ar fi găsit o 
soluție provizorie de transpor
tare, totuși, a cărbunelui din 
abatajul nr. 14. prinlr-un fel de 
transbordate pe transportoarele 
dc la nr. 15 țdar cn ce chel
tuia lîi marc dc muncă și de 
timp !).

E adevărat, brigada lui llie 
Nicoioe a încheiat totuși cu re
zultate bune luna noiembrie. 
Dar realizările puteau fi mai 
valoroase daca nu intervenea 
defectarea trans ponorului T.R. 2 
cu pricina. Transportorul a fost 
livrat minei Aninoasa de către 
uzină cu deficiențe constructi
ve : lipsă găuri de blocare a 
lanțului, a găurilor de legare 
dintre stația de acționare și

Pe tema calității 
utilajelor miniere

voie imediat de două cuplaje...
— N-avem !
— Ni s-a spus de la „Var- 

nița“ ou..
— Nu vioi insistfffî. Reveniți 

dc. altădată. O să vedem ce 
putem face...

— Tataiși, vâ rugăm. încer
cați poale... Înțelegeți, oame
nii stau pe cărbune, in abataj 
tnan&portorul...

— Repet, reveniți altădată. 
Deocamdată nu avem cuplaje !

Omul venit de la Ani:noasa. 
negăsind ințelegere. s-a înapoiat 
decejjț/ionat la mină. Au urmat 
telefoane, telegrame, scrisori o- 
ficiale insistente către conduce
rile U.U.M.P. și Centralei căr- 
bunelui pentru soluționarea, to
tuși a probleme4. Intre timp 
brigada lui llie Nicolae a pier
dut din abatajul nr. 14 — 300 tone 
de cărbune, in zilele cît au du
rat demersurile pentru primi
rea pieselor de schimb. Ar fi 
pierdut și mai multă produc
ție dacă nu ar fi avut al doilea 
front de -lucru in abatajul nr.

stafia de întindere, placa in
terioară a stafiei de acționare 
la întoarcerea lanțului (/teșit di
mensionată nepermițînd legarea 
ei cu stafia intermediară etc. 
Astfel de lacune in construcția 
lui T. R. 2 au fost semnalate 
și in scrisoarea primită de la 
mina Uricani. La mina Aninoa
sa, după cazul din abatajul nr. 
14, au urmat un șir de defec
țiuni de funcționare ale trans
portoarelor de același lip. Din 
cauza defectării transportorului 
T.R. 2. minerii din brigada lui 
Petru Roman de la abatajul co
morii nr 5 din zona l-a au 
pierdut producția de pe două 
schimburi (15(1 tone de cărbu
ne), iar la zona a II-a din a- 
l>atajul frontal nr. 4. in care 
lucrează'brigada minerului Tra
ian Nicoară, s-a pierdut produc
ția dintr-un schimb (150—200 
tone cărbune).

intra-
con-

Inmulțirea cazurilor de 
re in mină cu deficiențe 
struclive, ori de fuveționaje de
fectuoasă a transportoarelor 
T.R. 2 la minele din Valea Jiu
lui trebuie, să constituie un sem
nal de alarmă pentru controlul 
calității la U.U.M.P. E adevă
rat, colectivul uzinei face, in 
prezent eforturi jientru asimi
larea și fabri/area in serie n 
unui mare număr de utilaje 
miniere noi de un ridicat 
nivel tehnic, obține rezultate 
remarcabile in construcția și a- 
sigurareo acestor utilaje pentru 
industria < rtractiră a țărîf. Tot 
ații de adevărat este că înce
putul in construcția utilajelor 
miniere iși are și cl, ca oricare 
început, lipsurile inerente, pe 
care insă, sintem siguri, colec
tivul uzinei are cațyacitaleo de 
a le depăși. Dar acest lucru nu 
poate fi așteptat la nesfirșit. 
Este de datoria conducerii u- 
zinei ele a lua măsuri operative 
și energice pentru îmbunătăți
rea sub toate aspectele a cali
tății transportoarelor de tip 
T R. 2. întărindu-se cont rolul 
de calitate pe întreaga filieră a 
tehnolooiei de construcție. Asu
pra îndeplinirii acestei cerințe 
majore să exercita un control 
sever organele Centralei cărbu
nelui. Și mai trebuie să fie re
glementată o problemă majoră 
de către conducerea C.C.P. a- 
ceea ca uzina constructoare a 
transportoarelor T.R. 2 să sa- 
lixfacă prompt, fără tărăgănări, 
cererile exprese (le piese de 
schimb făcute de exploatări 
pentru depanarea avariilor, pen
tru efectuarea reparațiilor w- 
aente la aceste uiilaie. Cazu
rile regretalnle ca acelea petre
cute la minele Aninoasa și U- 
ricani (și in alte locuri), sol
date cu pierderi de producție, 
trebuie preîntâmpinate pe vi
itor. în interesul îndeplinirii 
sarcinilor de plan la produc
ția de cărbune și al prestigiu
lui uzinei.

L BĂLAN

ferește de accidente ?

fără supraveghere și au plecat, in voie.

cuprinzătoare
și competentă

• Urmare din pay. I.

Paza bună 8 KB
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NOTA Au dai bar cu fugi(iî
La E. M. Lupeni există 

ale eimpului minier lucrări

necugetări. 
e in spital, 
a coloanei 
prin tasarc,
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Despre un caz din subteran
care putea să coste mult

sub- 
sub-

• e •

O sferă de activitate

In activitatea depusă in 
leran pentru extragerea 
stanței utile — in cazul nostru 
cărbunele — este necesar să se 
lucreze cu o mare exigență in 
ceea ce privește respectarea 
măsurilor de protecție a mun
cii prevăzute de norme stabi
lite in baza experienței acu
mulate și a progresului tehnic 
din acest domeniu.

; 'nul din factorii naturali ca
re trebuie înfruntat in minele 
■ •arbanifere este gazul metan. 
Cantități însemnate, emanate 
dan zăcămint, se acumulează 
in lucrările miniere neaerisi
te în mod corespunzător. A- 
cumulârile de metan sini ex
trem de periculoase și. in ca
zul aprinderii lor, se pot pro
duce avarii tehnice și accidente 
umane, cu repercusiuni dintre 
cele mai grave. Cunosdnd si
tuația ca atare este de datoria 
fiecărui om din subteran, in
diferent dc- funcția pe care o 
deține, să ia o atitudine ac
tivă. imediată, față de orice 
neregulă observată in acesl xens 
sau. dacă respectiva soluționa
re nu intră în competența sa. 
să sesizeze organele de supra
veghere, control și indrumare 
1 Elinică, pentru luarea măsuri
lor urgente, fie de evacuare. Ijc 
dc diluare a gazului pină la 
realizarea unor concentrații ad
mise de norme.

Din păcate, acest lucru este 
uitat uneori chiar de acei sa-

lariați veniți să răspundă de 
controlul prezenței gazului me
tan și de luarea măsurilor care 
se impun. Este elocvent, in a- 
ceastă privință, cazul petrecut 
recent la E. M. Vulcan, în a- 
batajul cameră nr. 3, din stra
tul 3, blocul VII, zona III. In- 
tr-una din zile, in jurul orei 
12, la frontul in cauză, lucra 
șeful de brigadă Sabin Cîm- 
pian, împreună cu alți doi co
echipieri. La intrarea în aba-, 
taj căldura și umiditatea exce
sivă a mediului ambiant trăda 
o aerisire total necorespunză- 
toare a locului de muncă. S-a 
mai constatat că, datorită pre
siunii tavanului, două tuburi de 
aeraj din coloană erau aproape 
complet laminate, din care pri
cină \cntilatorul funcționa cu 
o eficacitate foarte scăzută. 
A.șa că nu a mai mirat pe ni
meni faptul că la front s-a de
tectat metan in concentrație de 
peste 1 la sută in profil. Mai 
mult la tavan se afla un corp 
fix de iluminat de 'a rețea de
fectat in interior. La vatra a- 
batejului era acumulat bioxid 
de carbon intr-un strat destul 
de inalt, flacăra lămpii de si
guranță cu benzină nemaipu- 
tînd arde in această zonă. Cu 
toate că intr-o asemenea con
junctură datoria șefului dc bri
gadă Sabin CSnipian era să 
părăsească locul de muncă și 
să anunțe imediat personalul 
tehnic pentru a lua măsuri de

aerisire a abatajului, n-â fă
cut acest lucru, ci s-a complă
cut să lucreze mai departe în 
condițiile periculoase dc care 
am vorbit Măsurătorul de gaze 
Mihai Hunyodi a trecut prin 
abataj și a specificat pe tubul 
aspirator al coloanei de aeraj 
„metan 1 la sută" (indicihd și 
data efectuării operației), dar, 
cînd a eoborit de la locul de 
muncă, pe tabla de evidență a 
metanului a specificat „metan 
0 la sută"... Ciudată metamor
foză ! Oare îi face cinste ? Nu 
credem. Tot în schimbul cu 
pricina, după ce a făcut con
trolul la front artificierul Ioan 
Stănoru, care în acea zi înde
plinea funcția de maistru miner, 
nu numai că nu a întreprins 
nimic pentru restabilirea aera- 
jului corect, dar nici măcar nu 
s-a sinchisit să completeze ta
bla de evidență a metanu
lui (?!)... După cile știm, fron
tul fusese inspectat și de șeful 
raionului, Ion Dăbuleanu, care 
a găsit locul de muncă în sta
re normală... Ori, în situația 
in care am văzut că se găsea 
acestei, foarte ușor se putea 
produce aprinderea metanului 
de La corpul de iluminat de
fect sau intoxicarea cu bioxid 
de carbon a celor trei oameni 
aflați acolo.

Considerăm că faptele des
crise nu mai au nevoie de co
mentariu. Ele arată că indolen
ta și lipsa totală de interes tre
buie neîntârziat curmate, ast
fel incit să se creeze la toate 
fronturile de lucru condiții op
time de desfășurare a procesu
lui de extragere, implictnd res
pectarea riguroasă, sub toate 
laturile, a securității muncii 
minerilor

„Numai accidente să nu ai ! 
Acestea rămîn ca o amintire 
dureroasă în memorie1* — ne 
spunea intr-o discuție recentă 
unul din șefii de șantier ai 
Grupului 2 de șantiere al T.C.H. 
din Valea Jiului.

Iată insă, că aceste „amintiri 
dureroase11 sînt... destul de rc- 
cțntc pe șantierele Grupului 2. 
Numai în semestrul II al aces
tui an s-au înregistrat un nu
măr de 5 accidente de muncă. 
Cauzele lor dezvăluie in tota
litate faptul că dacă ar fi e- 
xistat acea „pază bună“ tre
cea... fără accidente „primejdia 
rea“. Dar să exemplificăm prin 
citeva cazuri :

Pe șantierul nr. 3 Vulcan 
in ziua de 3 septembrie ora 
11,45 zidarul Constantin Țăpuș 
.și-a fracturat prin cădere mi
na. Dacă respecta normele de 
tehnică a securității muncii, 
care prevăd clar că nu este

permisă executarea decofrărilor 
de pe scară, ci numai de pe 
schele judicios alcătuite și doar 
în prezența șefului de brigadă 
și ă maistrului, desigur acci
dentul nu ar fi avut loc.

Un accident grav a avut 
loc la 9 octombrie a. c. pe 
șantierul nr. 1 din Petroșani: 
șefului brigăzii (!) de zidari 
.knghel Arșoi, un muncitor de 
altfel cu îndelungată experien
ță, și-a permis să nu respecte 
normele de siguranță, căzind 
victimă propriei 
Anghel Arșoi încă 
avind o fractură 
vertebrale, produsă . 
datorită faptului că a căzut de 
la o înălțime de cca. 3 metri. 
După cum accidentatul singur 
recunoștea, în declarația dată 
ulterior, dacă pe întreaga lăți
me a podinei înclinate a sche
lei .(așezată paralel cu rampa 
scării) pe care lucra in casa

scării, ar fi fost fixate șipci 
transversale care să împiedice 
edunecarea muncitorului cît și 
un parapet corespunzător (ne
montat din vina maistrului Ion 
Trantea) desigur accidentul 
n-ar fi avut loc.

$■- Din cauza neatenției sale, 
mecanicul stației de betoane Si- 
mion Eșeanu, de la l.P.S.P. Li- 

fracturat ambele 
20 noiembrie era 
II. Cobora scara 
la stația de be- 
din două în două

vezeni, .și-a 
antebrațe. In 
in schimbul 
de—lemn de 
toane pășind 
trepte. Și deodată, pășind gre
șit cînd era la jumătatea scă
rii (cam la 1.50 metri înălțime), 
a alunecat și a căzut în față, 
('ine l-o fi grăbit ? De ce nu 
s-a ținut de parapet ? Rezulta
tul... e trist, dar adevărat!

Așadar, aviz celor certați cu 
N.T.S. pe șantierele dc 
strucții : paza bună...

studiu pentru stabilirea criteriului optim și al clementelor 
de costuri care intră in relația matematică a criteriului . 
dotarea Centralei cu un calculator care să pej-mită analiza 
mai multor variante de preliminare a producției.

Un studiu al organizării muncii în abataj pentru dife 
rilele variante dc metode și de tehnici de extragere ar tre
bui să pună în evidență, pentru fiecare caz concret, cari 
sini factorii cc influențează rezultatele alvatajelor pentru 
o ierarhizare a acestora spre știința conducătorului tehnic 
care nu va mai acționa la intîmplare subcstimînd sau supra- 
cstimînd anumite clemente variabile ale activității abata 
jelor.

Dotarea muncilor dc încărcare, descărcare și manipu 
lare dc materiale cu tot ce este cunoscut in acest dome
niu și cu tot cc este posibil să se întreprindă imediat.

— Rezultă, deci, că sc impune — ca o necesitate de 
prim ordin — put» tinderea in adîncime a unor probleme 
vitale în activitatea minei, respectiv, realizarea unor studii 
competente, bine documentate care. într-adevăr, odată apli
cate să schimbe substanțial fața lucrurilor, să aducă îm
bunătățiri nu de moment și superificiale, ci a căror valoare 
să fie justificată in orice moment de către rezultatele ce 
le urmează.

— Bineînțeles. Altfel, mersul de la sine al lucrurilor 
devine un fel de peipctum mobile al deficiențelor de or
ganizare.

— Nu considerăm ca in sfera dc ictivitate a organ! 
zării științifice — intervine tov. ing George Moșescu, direc
torul I.C.P.M.H — să fie cuprinse numai anumite sortoar 
sau compartimente. S-ar putea ' subînțelege < â unele 
merge de la sine, ceea ce evident, este o rnare eroare. In 
procesul de producție organizat după concepții modern' 
sectoarele de activitate se întrepătrund organic, depin-l 
unul do altul și consider că in funcție de acest fapt tre
buie abordate problemele. Nu dc puține ori un sector d 
activitate considerat secundar, a determinat evoluția- pr - 

i oe o perioadă dată.
— Modul de abordare a acestor probleme, este de pa 

rc-rc tov. ing. Cornel Burice, depinde in primul rind de 
specificul fiecărei' întreprinderi, dar fără îndoială că exis 
lă anumite elemente general valabile. Consider că in p; 
zoni există suficiente' elemente care să permită stabilii, 
unei metodologii specifice fi'-cărj,- unități.

_Răspunsurile interlocEttvrrtor noștri, convers cu des- 
nuî ștun- 
r-e a te 
in sfera 

sprijin 
jocesil"

■ .......... .-w.l.l A. IUI > UI _
tuia claritate către faptul că. acțiunea de organizare 
țificâ a producției și a muncii iu leza de • ’ 
muticii și metodologiei de lucru, trebuie să atragă 
sa problemele cele nwi importante, punctele de 
ale producței cum s-ar spune, a căror rezolvare m 
competență și iar comjwteuță. Abordarea, așa. in treacăt 
a problemelor, stabilite doar de ochii lumii, pentru c.â tre
buie să fie un ptan de acliime. !»»• duce dorit la rr: -ă v 
energie, dc inteligență, <le timp și bineînțeles nu rezolvă 
nici pe departe problemele lupte in dezbatere.
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Ing Iosif REMETE, 
șeful inspectoratului de stat 

pentru protecția muncii 
Centrala cărbunelui Petroșani

in unele porțiuni 
__ __ r................     cart? au un regim 
special dc lucru. Despre modul și condițiile 
in care se desfășoară activitatea in aceste lo
curi se interesează îndeaproape cele mai înal
te foruri din Ministerul Minelor și Ministe
rul Muncii. S-au elaborat programe speciale 
de măsuri și s-a prevăzut personal dc supra
veghere. in așa fol incit să devină imposibile 
acumulările dc metan. Săparea galeriei de 
legătură intf'c puțul Ștefan și puțul Carolina, 
la orizontul 400, este una «Un lucrările cu re
gim special. în scopul supravegherii accesului 
in zonă, respectiv, controlării aerajului și a 
instalațiilor de ventilatoare in schimbul I al 
zilei de 21 noiembrie a.c. au fost plasați mă
surătorul de gaze Tudor GalU și electricianul 
G!r orghe Jurj. Numai că acești doi salariați,

în loc să se achite dc sarcinile lor dc serviciu, 
să garanteze oamenilor de Ia frontul de lucru 
deplina siguranță a muncii, cu o oră înainte 
de terminarea schimbului au lăsat totul bal
tă și. dind bir cu fugiții, au lăsat pe cei din 
abataj, 
acasă.

Știm că, din nefericii1 
lucruri 
impune, insă, 
pentru înldtur 
menii cărora, in virtutea funcție 
îndeplinesc, li se încredințează 
maximă răspundere, de apărare- a vieții 
menilor, trebuie convinși și, în ultimă 
tanță, conslrînși să-și îndeplinească, 
se cuvine, datoria.

o asemenea stare de 
nu este izolată la minele noastre. Se 

' 'x, găsirea celor mai eficace căi 
„Maturarea definitivă a acesteia. Oa- 

i pe care o 
sarcini

Sondă de mare adîncime 
săpată fără prăjini de foraj

In apropierea orașului 
tradni, regiunea Kuibîșev, 
efectuează o

O- 
■se 

experiență co
mună sovieto-iranceză dc fo
raj adine fără prăjini de fo
rat. După cum relatează a- 
genția Novosti. această expt 
rimentare se face in baza unui 
acord, încheiat recent de Mi
nisterul Petrolului al l.R.S.S. 
cu Institutul francez al pe
trolului, pentru colaborarea 
tehnico-științifică în dome
niul forajului cu cablu lan
sat printr-o garnitură flexi
bilă.

In condițiile folosirii aces
tei metode, prăjinile de foraj

sini înlocuite de un furi un 
special, ceea ce face posibilă 
eiectuarea operațiunilor de 
introducci e-exiragere a sape: 
fără întrerupere.

Prima sondă cai <• u înce
put să fie săpată ii agă ora
șul Oiradni este dvnum.tâ 
.Kurtamak'&Or*. O parte diu 
echipamentul de foraj a fost 
livrat de Franța. Sonda a fost 
proiectată pentru adiocime.' 
de 3 500 m adică pentru pri 
mii oară in practica mon
dială s-s va săpa prin me
toda C.exufurajului o so dă 
mai adinei de 1 000 m. Ex 
periența decurge cu succes
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cil.it primarul Kawohl 
•ă efi in 1975 numărul 

00. Pri- 
ircocupc 
( numă- 

locuri la creșc și 
Mîndri dc ..înainta-

„ORAȘUL

ruluj de 
grădinițe.
rea in grad-' a Loinefclde-ului, 
locuitorii lui au început de cil va 
timp o construcții,

Am căutat z,idflrnic în biroul 
primarului stema Leincfcldc- 
ului. ..Este in curs de apari
ții . Nn e atit de simplu să 
te hotărăști pentru emblema o- 
rașului tău, căci ca trebuie 
să reprezinte ceva ce va fi 
tipic pentru localitatea noas
tră și peste 100 dc ani. Cam 
dificil, avînd în vedere dezvol-

N

Am fost printre primii vizi
tatori ai noului oraș i einefel- 
ch. a cărui apariție pe harta 
Republicii Democrato Germane 
t- fost marcata cu numai o lună 
in urmă. La 7 octombrie 1969, 
comuna Lcinefcldc din circum
scripția ErTurt ■< devenii oraș, 
tiară vreun vizitator străin do
rește să știe de ce s-a intini- 
fjlat așa. primarul noului oraș 
ii puac în față planul do dez
voltare industrială a regiunii. 
I.einefrldc s-a dezvoltat consi
derabil in ultimii ani, devenind 
centrul de gravitato al indus
triei textile din regiune. Ma
rea filatura do bumbac și alte 
cîteva întreprinderi industriale 
asigură astăzi toruri de munca 
tinerilor din I.olnefclde ai că- 
ror părinți șj bunici, in vre
mea tinereții lor. plecau ..să-și 
Săsească fericirea în depărtări".

Noul oraș are astăzi 6000 de 
locuitori. Statisticile

PĂIANJENULUI"

care vor fi terminate pinâ la 
sfirșitul acestui anlocuințe, 
școli, ere.șe și grădinițe, un ba
zin dc înot, un stadion, un 
club, iar clădirile asupra că
rora și-a pus pecetea vremea 
urmează să se înfrumusețeze, 
îmbrăcind veșminte sclipitoare 
dc faianță. Proaspeții orășeni 
participă cu entuziasm la ela
borarea proicclcloî de dezvol
tare și pun totodată umărul 

edificarea Leinefelde-ului.

tarea vertiginoasă a Lcincfel- 
de-ului... Astăzi filatura de 
bumbac este cartea noastră de 
vizită. Dar putem fi oare si
guri că mline ea nu va ceda 
locul unei alte întreprinderi 
industriale ?“,

T.einefelde este un important 
nod de circulație al regiunii 
în care se află. Cinci linii 

, de cale ferată vin, pleacă, se 
întretaie. In mijlocul acestei 
plase se 'află „păianjenul". Un

păianjen care are mult mai 
mult dceit opt picioare. „Pâ- 
ianjcnul". este denumirea pe 
care o dau locuitorii orașului 
filaturii de bumbac. Cile pi
cioare arc ca în prezent? în
mulțiți numărul lucrătorilor — 
2 400 cu 2 și veți afla.

Filatura, o construcție mo
dernă dc beton, se întinde pe 
o suprafață egală cu cea a 10 
stadioane dc fotbal.

Ingeborg Kocli, conducătoa
rea serviciului cultural al în
treprinderii, ne-a purtat prin 
labirintul de coridoare și ha
lo în care absența totală a fe 
reslrelor aproape nu este sim 
țită — lămpile cu neon iradia 
ză o lumină asemănătoare cu 
cea a zilei, o lumină constantă, 
indiferent dacă afară răsare sau 
apune soarele. în unele locuri, 
bumbacul se îngrămădește în 
baloturi uriașe, pentru ca nu
mai cu cîțiva metri mai de- 
ixirte să se învîrtească pe fu
surile mașinilor și să pără
sească halele sub formă de fire. 
Txț ieșirea din „labirint", puf 
alb dc bumbac ne împodobește 
părul și hainele. Lucrătorii fi
laturii își petrec aici nu niunai 
ziua dc muncă, dar adesea și 
timpul liber : la bibliotecă, la 
baia finlandeză sau clubul 
sportiv șî cultural.

..Păianjenur* este și el 
oraș. în mijlocul unui 
nou.

Tcni* rfe masaiA
Intîlnire amicală

POPICE

MlEBCURl 3 DIX KM BRII-.

un 
oraș

I

Simbătfi și duminică, 
clubului F.I-'.A. ..Viscoza" 
peni a găzduit o intilnire 
cală dc tenis de masă la 
s-au întrecut cei mai buni ju
cători din orașele Lupcni și 
Hunedoara. Întrecerile s-au dis
putat1 pe echipe și individual — 
băieți și fete — și au oferit 
spectatorilor faze deosebii de 
frumoase, de pasionante. Pe e- 
chipc fete au ciștigat gazdele 
prin talentatele lldiko Gycn- 
gyoșî și Victoria Chinccșan. 
pe echipe băieți, victoria a 
venit cu 8—1 oaspeților, 
proba individuală rezervată 
telor, lupta pentru primul 
s-a dat în final. între < 
două concurente din Lupcni. 
menționate mai sus. După ce

. iar
IV-
La 
fe- 
loc 

cele

Chinceșan și-a adjudecat pri
mul set, următoarele două au 
revenit adversarei sale, lldiko, 
care a cîștigat astfel întîlnireâ 
și primul loc. Disputa dintre 
ele a fost de o Imnă valoare 
tehnică.

La băieți, hunedarenâi an 
ciștigat primele trei locuri prin 
Cornel Popovîci, Ghcorghe A- 
raastasiu și Florin Popovici. Lu- 
penoanul Eugen Brașoveanu a 
ocupat locul patru. Cea mai 
frumoasă intilnire s-a disputed 
între frații Popovicl.

Cișligătorilor H s-au oferit 
diplome și mici cadouri din 
partea echipei organizatoare — 
Viscoza Lupcni.

„Cupa 
30 

Decembrie"
Prima jumătate a campio

natului municipal dc popice 
a luat sfirșil. Cele șase com
batante n-au intrai insă in 
vacanța dc iarna. Din iniția- 
tiva Consiliului municipal al 
sindicatelor clv vor fi angre
nate in competiția, devenită 
tradițională. -Cupa 30 decem
brie". La întrecerile ce se 
desfășoară in cinstea aniver
sării proclamării Republicii, 
și care vor avea toc între 
5 și 7 decembrie, mai pai li' i- 
pă și echipele Minerul Ani- 
noasa și Preparatorul Petrila,

SATISFACȚIEI
M-am aflat inlr-o seară in 

preajma celor șase cuptoare 
ele Fabricii de piine din Lu- 
peni. In jurul retortelor in
candescente. oamenii se înțe
legeau rrumai prin semne. 
Dogoarea focurilor le îmbu
jora obrajii. La capătul unei 
hale, șeful fabricii, Francisc 
Ferenczi, supraveghea dansul 
flecurilor. M-am apropiat 
de el :

— De ce se agită așa oa
menii ?

— Avem de execzdat o co
mandă urgentă. Miinc dimi
neață trebuie să lirr.ăm uni
tăților de desfacere din oraș 
19 tone de piine. Azi, fie
care trebuie să muncească 
mai bine de cit de obicei

— Altfel nu veți puica e- 
xecuia comanda urgenld ?

— Nil De aceea am luat 
toate măsurile. Oamenii care 
au lucrat în primul schimb 
au rumas. de buna voie și

in al doilea. Să fie mai mulți. 
Să putem prididi. In noap
tea asta nu va dormi nici 
unul,' In cori comanda va fi 
executată integral.

Cuvintele hotărîle ale șe
fului fabricii pluteau parcă 
in aroma aceea de pune cal
dă. La plecare am trecut 
printre vrednicii lucratori 
Vaier Conslantinescu, loan 
Hegeduș, Grigore Dragomir, 
loan Milu. Viorel Moldovan, 
Emil Orșa. Niculina Constan- 
tinescu, Ana Bologa și cei
lalți. Fiecare avea sarcini 
precise. Unii cerneau făina, 
alții făceau maielelc.unii fră- 
mintau aluatul, alții ii dă
deau forma caracteristică și-l 
introduceau in cuptoare. 
I.e-am admirat vrednicia și 
in minte îmi veneau cuvin
tele lui Francisc Ferenczi. 
„In noaptea asta nu va 
dormi nici unul”.

Intr-adevăr. Lucrătorii de 
la Fabrica de piine din Lu- 
peni au făcut o noapte albă. 
Și.„ o piine bună. La ora 6, 
de pe gurile cuptoarelor a 
ieșit ultima șarjă care a în
tregii cantitatea de 19 tone 
ce trebuia realizată. A fost 
șarja satisfacției.

Valerin COANDRAȘ 
corespondent

CENTRUL DE LIBRARII

Staicu BALO!
Sabine HERRMANN

poate fi
Berianu și Domnica 

impune, insă, pe

mai bună

18,00 Deschiderea emisiunii. 
Studioul pionierilor. 
Mari prietenii liteiare : 
Eminescu și Creangă.

18.25 Primii între egali. Pro
gram folcloric realizai 
cu soliștii laureați și 
premiali la concursurile 
artistice de amatori din 
anul 1969.

19.00 Tcicj'U naiul de s/^irâ.

19.20 Inlcrmozzo muzical.

19,30 Succesul este o șansă ? 
Em rJ5iunc-«i ncluAă.

20J)0 Tete-cirw-mateca ; .Mi
cul lord”.

21.40 Reri(>r1ioi. Trlrfoildon 
cotidian.

21,55 Fotlwl : Cehoslovacia — 
Ungaria. Transmisiune 
dc la Marsilia. In pau
ză - Telejumalifl de 
noapte.

23.25 închiderea emisiunii.

DEVA

Ca în fiecare an, unitățile de librării vă oferă 
un bogat sortiment de :

— cărți pentru toate vîrstele și de orice gen;
— lucrări de artă românească și străină;
— jucării de toate tipurile, într-un sortiment 

variat;
— podoabe pentru pomul de iarnă;
— stilouri, poșete, genți de voiaj, mape și 

serviete.
Aprovizionați-vă din timp !
Decembrie este „Luna cadourilor".
Librăriile satisfac și cererile organizațiilor 

sindicale, plata făcîndu-se în numerar sau prin 
virament.

In trimestrul 111 al anului în 
curs, comisia culturală aparți- 
nind cooperativei meșteșugă
rești Jiul din Petroșani a avut 
prevăzute o serie de acțiuni 
cultural-artislice menite să 
dezvolte, să educe gustul pen
tru frumos al cooperatorilor, 
să contribuie la consumarea în 
mod plăcut, util și civilizat a 
timpului lor liber. Dintre ac
țiunile întreprinse se cuvin a- 
mîntite conferințele (două la 
număr, cam puține am adăuga 
noi...), ședințele de cerc literar 
și medalioanele despre Petofi, 
Rebreanu și Labiș. De aseme
nea, au avut loc și patru seri 
literare: ..Insurecția armată", 
,.25 de ani de realizări in Va
lea Jiului", „Mihai Eminescu" 
și „Andrei Mureșan". Concur
sul -Cine știe ciștigă", cu o- 
biectivul „Hunedoara în anii 
puterii populare*, a atras majo
ritatea salariațitor. iar întrece
rea recitatorilor din poezia ro
mânească contemporană, dotată 
cu premii a fost susținută de 
peste 50 de participânți.

In perioada respectivă, mun
ca cu cartea a înregistrat u- 
nele îmbunătățiri: a crescut 
atit numărul cititorilor, cit și 
al prezentărilor de cărți.

în ce privește utilizarea fon
dului de cărți al bibliotecii, s-au 
citit în acest răstimp aproape 
1 000 de titluri, printre cititori 
remareîndu-se în mod deosebit 
Susana Sîlady. Lcontina Pop, 
Rozalia Strungaru, Maria Pîr-

. logea, Ana 
Florea. Se 
viitor, să se desfășoare o mun
că mai vie, mai entuzias
tă în ceea ce privesc căr
țile noi apărute, fiind necesar 
să se afișeze la timp pe pano
uri. in locuri cu mare aflux de 
oameni, coperțile acestora sau 
reproducerile după ele.

în activitatea comisiei cultu
rale a cooperativei Jiul mai 
sînt serioase resurse încă ne
folosite. De exemplu, echipa de 
dansuri și brigada artistică au 
prezentat, în cele trei luni, doar 
un singur spectacol în fața 
membrilor cooperatori. Pe vii
tor. este necesară o activitate 
mai susținută în privința se
lecționării și captării în forma
ții a celor mai buni cooperatori, 
care să manifeste dragoste pen
tru acest gen de activități. 
Vor trebui, apoi, depuse stră
danii pentru instruirea și pre
gătirea lor corespunzătoare, 
pentru o eficacitate sporită a 
repetițiilor. Și, ar Ei foarte 
indicată — credem — alegerea 
unui vicepreședinte cultural. în 
scopul unei activizări și îndru
mări dc resort mai cuprinzătoa
re. Se impune, actualmente, să 
se întocmească un plan riguros 
al activității cultural-artisbice 
pentru perioada de iarnă, la 
care să participe marca masă 
a cooperatorilor din secții.

Vasîle COC11ECI.
activist al Comitetului munici

pal de partid Petroșani

Un fenomen medical
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Cereți în librării
și chioșcurile de difuzare a presei
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născut la 27 decembrie
Acum are aproape 11 

O cheamă lelenca. Lo-

S-a 
1968. 
luni. _ __
cuiește împreună cu părinții 
la Belgrad. Este sănătoasă și 
se dezvoltă normal.

Aceasta ar fi „fișa" perso
nală a Ielcncăi Savici. O fișă 
care seamănă perfect cu mul
te altele, așa cum și lelenca 
seamănă cu ceilalți copii de 
vîrsta ei. Dar...) căci există 
un dar, lelenca este un... feno
men medical.

în urmă cu 11 luni, cînd s-au 
hotărit să aibă un copil soții Sa
vici nici măcăr nu bănuiau că 
dorința lor se va realiza extrem 
de greu. Printr-un joc al soar- 
tei. fătul a început să se dez
volte în afara uterului mamei, 
fiind deci lipsit de condiții 
normale de evoluție. In aseme
nea cazuri, nu se dă nici un 
pronostic, moartea copilului 
fiind iminentă. Chiar dacă în 
urma unei operații, copilul este 
scos viu, el moare la cîteva ore 
mai tirziu. Numai unul, la sute 
de mii de .copii „născuți." în 
felul acesta, rămîne în viață. 
O excepție care din nefericire 
vino să întărească regula.

Dar, chiar dacă noul născut 
scapă cu viață, malformațiile 
care apar datorită dezvtolării 
anormale în abdomen și defi- 
cințelc de ordin psihic fa' din 
ol un proscris.

Micuța lelenca este însă și 
din acest punct de vedere o ex
cepție fericită. Ea nu se deose
bește cu nimic de copiii năs- 
cuți normal. La zece luni, a 
descoperit că omul este sor
tit să trăiască... pe verticală și 
a inceput să se convingă de 
acest adevăr, pășind p 'litru 
prima dată sprijinită de bra
țul atent al mamei sule. A 
simțit nevoia să comunice cu 
cei din jur și a rostit 
mele silabe. A descopei’it 
cariile și a început să le 
drăgească. A descoperit o 
rnama ei și a rostit pentru 
prima dată acest cuvint magic, 
care ne luminează copilăria și 
ne umple de nostalgie la matu
ritate.

pri- 
ju- 
in-
pe

Specialiștii dc la Clinica de 
ginecologic din Belgrad afirmă 
că lelenca este dezvoltată -nor
mal din punct de vedere fizic 
și psihic. Nu fac comentarii, 
deși ar fi cci mai îndreptățiți 
la aceasta. Datorită lor, Ielcn- 
ca și mama acesteia au fost sal
vate !

Dar, să dăm cuvintul ma
mei : „în luna a patra am 
simțit primele dureri, care au 
încetat imediat. M-am dus to
tuși la clinică și mi s-a prezis 
un avort spontan. Nimeni nu a 
pomenit atunci de o sarcină 
extrauterină abdominală. In 
luna a 5-a am simțit din nou 
dureri .și am fost internată 
pentru 20 de zile". înainte cu 
zece zile de „naștere", Milița 
Savici s-a prezentat din nou 
la clinica menționată. Abia a- 
tunci a aflat că are o sarcină 
extrauterină. La 27 decembrie 
1968 a fost operată. Operația 
a fost deosebit dc grea, mama 
suferind chiar o moarte cli
nică. Numai datorită priceperii 
și abnegației medicilor, cane au 
veghea t-o ore de-a rîndul, via
ța ei a putut fi salvată.

Prof. dr. Dragomir Mladc- 
novici, directorul Clinicii de 
ginecologic din Belgrad, afir
mă că micuța lelenca este un 
fenomen în lume. Nașterea în 
urma unei sarcini abdominale, 
dar mai ales -dezvoltirca ulte
rioară normală a copilului sînt 
situații care pot fi extrem de 
rare. După părerea sa, reușita 
în cazul Ielcncăi a depins de 
punerea la timp a diagnostica 
lui. lucru deosebit de difieil- 
deoarece în primele luni cu 
greu se poate depista o ase
menea sarcină, existînd perico 
Iul de a fi malformația unui 
alt organ intern.

Numai cîțiva medici și prie
teni apropiați ai familiei Sa
vici știu că lelenca este lin 
fenomen medical, o raritate

De aceea, dacă o veți auzi 
vreodată pe mama fetiței (de 
altfel ca pe toate mamele) 
spunind că lelenca este unică 
în lume, să nu in'• i ați so 
contraziceți.

M. FABlzlN
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Peron eseu si... bucuria golului

rabil, și pregătirea producției anului viitor, au 
vorbit și tovarășii de la termocentrala Paro- 
șeni, preparația Corcești și alte unități. Des
fășurarea la un nivel superior a activității 
productive pe -anul viitor, au subliniat mai 
mulți vorbitori, reclamă, totodată soluționarea 
unor probleme sociale, îmbunătățirea continuă 
a condițiilor de viață ale populației precum 
și a muncii politico-educative pentru întărirea 
disciplinei, a răspunderii tuturor salariaților 
față de obligațiile profesionale. Iată o multi
tudine de domenii care cer' ca organul orășe
nesc de partid, toate organizațiile de partid 
din oraș, să acționeze cu promptitudine și com
petență. să-și afirme din plin rolul conducă
tor în viața orașului, a fiecărei unități econo
mice și social-cui turale.

Despre exigențele ce revin, organizațiilor de 
partid in direcția impulsionării muncii, pentru 
realizarea integrală a sarcinilor de producție 
și de investiții. cTespre necesitatea ridicării 
pe o treaptă superioară a muncii culturale- 
educative, a vorbit pe larg, in încheierea dez
baterilor.’ tovarășul Aron Colccru, membru în 
Biroul Comitetului județean de partid. Vorbi
torul a insistat asupra necesității sporirii răs
punderii 
aleși în 
plinirea 
sarcinile ___ ____ __ .... ..._ _____  „
ale cadrelor de intelectuali în culturaJâzarea 
maselor, educarea etîco-cctățeneascâ • a lonri- 
torilor, îndeosebi a tinerilor muncitori și elevi 
— chemați să devină cadre de nădejde alo 
orașului aflat în plină ascensiune economică 
și social-culturală.

fiecărui comunist îndeosebi a celor 
organele conducătoare, față de înde- 
sarcinilor ce le revin; s-a referit la 
organizațiilor de partid, de masă și

a

Zilnic trecem prin fața a zeci 
de, ferestre. Dincolo de ele se 
află o cameră, un apartament 
despre care nu .știm nimic. II 
judecăm, doar in ansamblu, 
după aspectul arhitectonic mo
dern al blocului care îmbină 
confortul cu frumosul. Privi
rea noastră se oprește în ex
terior, la suprafață, nu știm 
cum arată interiorul intim 
cum îngrijește locatarul acel 
spațiu pe care-1 locuiește. Este 
o indiscreție să intri în casa u- 
nui om fără a fi fost invitat!

Totuși, uneori, o astfel de vi
zită este plină de învățăminte.

Împreună cu cîțiva repre
zentanți ai Consiliului popular 
municipal, ai Asociației de lo
catari și T.G.L.-ului, am făcut 
o vizită in apartamentul 2, blo
cul 13, strada Vasile Roaită, 
din Petroșani. De la 1 august 
a.c., apartamentul acesta a fost 
repartizat lui Bojenescu Dumi
tru care a lucrat la E.M. Dîlja 
(ulterior a fost condamnat ta 
închisoare corecționălă pentru 
furt). Cetățenii din apartamen
tele vecine au sesizat că loca
tarii apartamentului 2 au pro
vocat scandaluri și că duc o 
viață care nu corespunde nor
melor etice ale societății mus
tre. Cînd am intrat în aparta
ment am fost șocați de aspec
tul pestriț — exotic : pereții 
ambelor camere și ai coridoru
lui sînt ticsiți pînă la refuz cu 
fotografii tăiate din re' iste. 
E un spectacol neobișnuit, real
mente grotesc în acel aparte-- 
ment care stă tot timpul cu 
transpetfaniele coborîte. unde 
nu pătrunde nicicînd o Vază 
de soare care să lumineze atit 
camerele cit și conștiința le- 
cntarilor.
ce 
la focul lor și sini străbătute 
de, cuie amenințătoare. Baia 
are un .aspect jalnic, pereții , 
coșcoviți, parchetul suportă o 
murdărie greu ie imaginat. 
Pretutindeni fotografii imite 
zdravăn de pereți, totul purlind 
pecetea severă ii neglij 'nței, 
împinsă peste orice lim'IA a 
prostului gust.

Am întreținut o conversație 
edificatoare cu Maria Bojrnts 
cu. Intrebînd-o dară știe am 
cit costă apartament) (în < ne 
Înnoiește cu sora, m ima și ta
tăl) a răspuns senin că nu Ea

ignoră o sumă ce se cifrează in 
jurul a 70 000 lei!!! Hrana ei 
spirituală o formează romanele 
polițiste și filmele de duzină. 
Are 18 ani, a absolvit 7 clase 
elementare și n-a lucrat nică
ieri. în acel apartament loeu-. 
iese două femei — femeii îi este 
caracteristic un acut simț al 
ordine! și curățeniei — cărora 
li s-a atrofiat bunul simț și 
simțul gospodăresc, le-a dispă
rut sentimentul responsabilită
ții (l-au avut cîudva, oare ?) 
pentru un bun al tuturor. A- 
semenea persoane oare merită 
să locuiască intr-un apai la
ment pe care-l disprețuiesc ?

în fața unei asemenea situa
ții se cuvine ca întreprinderile 
și instituțiile să facă un efort 
intru mai buna cunoaștere a 
oamenilor pe care-i recoman
dă pentru a primi locuință con
fortabilă. să-i aleagă doar pe 
aceia care dovedesc că știu 
s-o întrețină corespunzător. Este 
un prilej să ne întrebăm cu 
toții : cum păstrăm fondul fo

ca tiv al statului ? In contrac
tul de închiriere este prevăzut 
un articol in care se amintește 
locatarului că e obligat să-și 
păstreze locuința în bune con
diții și în mod civilizat. Este 
intr-adevăr, înțeles de toată lu
mea acest imperativ ? Nu-i este 
permis nimănui să batjocoreas
că munca altuia. După acest 
nefericit caz. cei răspunzători 
de repartizarea locuințelor vor 
trebui să se întrebe cu gravi
tate : cui încredințăm aparta
mentul ? Nu este nevoie, oare, 
ca din cind în cînd să fie vi
zitate unele locuințe pentru a se 
constata gradul de responsabi
litate al celor oe le locuiesc ?

Pentru că viața intr-o socie
tate civilizată, care-ți pune la 
dispoziție o locuință conforta
bilă. reclamă civilizația în com
portare...

Așadar, nu întotdeauna este 
indiscret să știm ce se petrece 
în dosul uncir ferestre.

JOI 4 DECEMBRIE

PROGRAMUL I :

5,05 Muzica dimineții; 6,05 j 
—4),30 Muzică și actualități: , 
9.30 Odă limbii jumane; 10.05 ; 
Muzică populaiâ; lfl.30 Piese > 
do estradă; 11.15 Din țăiiJe 
socialiste; 12.00 Recital de o- 
perâ; 12.30 Iniîlnire cu mc- i , 
Todia populară și interpictifl . 
pi < fei<11: 13.00 Radiojurnal: - ! 
13.22 Mir magazin muzical: ; |
14.10 Caleidoscop muzical; ! 
14,40 Radio publio.iia.fce: 14.50 , ' 
Jocuri populare; 15.00 Ale- ' ; 
neu; 16.00 Radiojurnal: 16.20 , 
Program do balade: 17.05 
Pentru patrie: 17.30 Album 
folcloric: 18.10 Orizont .ști- 
inîiiRr: 18.30 O melodie oe 
adresa dv.; 19.00 Gazeta ia- 
dio: 19.30 Săptămina unui 
meloman; 20.05 Tableta de 
seară; ’’0.10 Tnterpreți do o- 
dininară ai muzicii populare: 
20220 Eminesciana: 20.25 Zece 
melodii prefeiate: 21.00 Con
vorbirile de joi: 21.20 Or
chestra Dinu Sornâneseu; 
2135 Recitalul serii: 2.2.90 
Radiojurnal. Buletin meteo
rologic: 22.20 Sport: 2230 
Romanțe: 22.50 Pagini din 
muzica de estradă: 0,03—5,00 
Estrada nocturnă.

PROGRAMUL II : j

6.00 Program muzical de ! * 
dimineață: 7.00 Radiojurnal;
7.10 Program muzical de di
mineață (continuare): 8.10 1 
Tot înainte: 9.10 Ours de lim- 1 
ba rusă; 9,45 Opera „Paiațe" j 
de Leoncavallo: 11.05 Muzică 1 ; 
poDiilarâ; 11.25 Muzică ușoa- ‘ •: 
ră: 12.15 Concert de prinz; . | 
13.15 Din muzica ponoarelor; 
13 30 Cine știe ciștigă (relua- 1 
re): 14.03 Cu cînteeul și jo
cul .de-a lungul Dunării: 14.30 
Lexiconul compozitorilor ro
mâni; 35.00 Muzică ușoară: . 
15 40 Radio publicitate: 16.00 ; 
Radiojurnal: 16.40 Cronica 
muzicală: 17.00 Compozitorii 
cîntă dragostea — muzică u- j 
•șoară: 17.35 T-eatrn radiofo- , 
nic serial : „Cosma" de Pa- > 
nait iTstrati. Seria a TV-a „In- j 
toitochierile vieții": 18.00 Va- ; ' 
vietăți muzicale: 19,30 Arte}! 
frumoase: 19.50 Noapte bună, 
copii; 20.00 Concertul orches- , 
trei simfonice a Radiotele- 
viziunii; 22,00 Succese de ieri, 
interpreți de azi: 22.30 Prie
tenii mei scriitori: 22.45 Pie
se corale

BULETINE DE ȘTIRI t J 
Programul I : 5,00; 6,00; .9,00; ' 
10,00: 11.00: 17.00: 18,00 20.00; 
24,00; 2,00; 4,00. Programul 
11 : 6.05; 12,00; 14,00: 23,00; 
0,55.

T. SPÂTARU
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Abonafi-vă la ziarul
pentru luna 
decembrie «

JOI 4 DECEMBRIE

PETROȘANI — 7 jXoiem^ 
brie: Jkonostas: ltepublica: 
Memento; l’ETRILA : O clies- 
tiune de onoare; LONEA — 
7 Noiembrie: Judoka, agent 
seeiiet; Miwerul: .Comisarul X 
și banda Trei clini verzi; 
ANINOASA : Două bilete la 
matineu; VULCAN : O ches
tiune de onoare; LUJJENI — 
Gullurat: Omul cuie valora 
miliarde; UR1CANJ : Suflete 
tari, seria I și II: PARO- 
ȘE-NI : Tată de familie.

g

Ușile, din cine 
motive, au fost smulsi

§ 
ș

15
s
§s
s

s

a. c. și pentru anul 19 70 
Factorii poștali și difuzor» voluntari 
colectează în prezent 
personale precum șt 
prinderi și instituții.

abonamentele 
pentru între-

in primireaPentru continuitate 
ziarului, faceți abonamente pe 
3, 6 și 12 luni.

lei i, t'. inpc'i . ; imaximă 
a aerului a înregistrat valori 
cuprinse intre plus 7 grade 
la Petroșani și plus 2 grade 
la Paring. Minima a oscilat 
între plus 2 grade și. respec
tiv, minus 2 grade.

l’r.NTlll' l'R.MATOAKELE 
24 DE ORE : Vremea se men- 
țini» in continuare instabilă. 
Precipitații sub formă de la- 
poxițâ și niu&ome. Vîut slab 
din sectorul sudic. Tempera
tura în ușoani se lidere.
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BUDAPESTA 2 (Agerpres). 
— La Budapesta s-a desfășurat 
cca de-a 14-a ședință a comisi
ei permanente CAER pentru 
radiotehnică și electronică. La 
ședință au participat delegații 
din R.P. Bulgaria, R.S. Ceho
slovacă. R.D. Germană, R.P. 
Polonă. Republica Socialistă 
România. R.P. Ungară și 
U.R.S.S., precum .și o delega
ție din Iugoslavia.

La ședință s-a adoptat pro
gramul de coordonare a prin
cipalelor cercetări științifice și 
tehnice în domeniul radioleh- 
nicii și electrotehnicii, care pre
zintă interes reciproc pentru 
țările membre ale CAER și Iu
goslavia. Participanții au discu
tat. de asemenea, sarcinile in 
domeniul coordonării cercetări
lor științifice și tehnice în 
radiotehnică și electronică pe 
anul 1970. precum și o serie de 
probleme legate de adincirea 
specializării și cooperării în 
producție.

La ședință s-au adoptat o 
rie dc recomandări în dome- 
ul standardizării și unificării. 
BERLIN 2 (Agerpres).

La Rostock a avut loc, 
24 și 29 noiembrie, cea 
27-a .ședință a Comisiei 
manente CAER pentru 
strucții. la care au participat 

legații ale tuturor țărilor 
?mbre ale CAER. Comisia
examinat probleme caro re

zultă din hotăririle celei de-a 
23-a sesiuni extraordinare a 
CAER și a trasat măsuri in ve
derea adîncirii și perfecționării 
colaborării țărilor membre cu

scopul de a spori eficiența con
strucțiilor.

In legătură cu problemele 
coordonării planurilor do dez
voltare a industriei construc
țiilor. materialelor de construc
ție. sticlăriei și ceramicii din 
țările membre ale CAER în 
perioada 1971—1975, Comisia s-a 
ocupat de uncie probleme im
portante ale colaborării in pro
ducția de materiale dc construc
ție și prefabricate. La ședință 
s-au discutat tendințele dc dez
voltare ale automatizării în 
construcții, tendințele metode
lor științifice de organizare a 
construcțiilor și lucrărilor dc 
montaj, uncie chestiuni legate 
de dezvoltarea colaborării 
domeniul 
le.

Ședința 
atmosferă 
nească.

in
urbanismului și alte-

s-a desfășurat într-o 
de lucru, prictc-

se

n

MOSCOVA 2 (.Agerpres). — 
La 2 decembrie au sosit la 
Moscova tovarășii : Todor
Jivkov, prim-secretar al C.C. al 
P.C.B., președintele Consiliului 
de miniștri al R.P. Bulgaria : 
Gustav Husak, prim-secretar 
al C.C. al P.C. din Cehoslova
cia, Oldrich Cernik, președinte
le guvernului cehoslovac; 
Walter Ulbricht, prim-secretar 
al C.C. al P.S.U.G.. Willi Stoph, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R.D. Germane; Wla- 
dislaw Gomulka, prim-secretar 
al C.C. al P.M.U.P., Jozef Cyran- 
kiewicz, președintele Consiliului 
de Miniștri al R.P. Polone: Ja
nos Kadar, prim-secretar al C.C. 
al P.M.S.U- Jeno Fock. președin-

tele guvernului revoluționar 
muncitoresc-țărănesc ungar, 
pentru a participa la intilnirea 
conducătorilor dc partid și de 
stat din R.P. Bulgaria, R.S. Ce
hoslovacă, R.D. Germană, R.P. 
Polonă, Republica Socialistă 
România, R.P. Ungară și 
U.R.S.S.

La sosire, delegațiile au fost 
intimpinate de Leonid Brejnev, 
secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., Alexei Kosîghin, pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri, Nikolai Podgornii, preșe
dintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., și de alți 
conducători de partid și de 
stat sovietici.
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atlantică”
la Bruxelles

--- ★----

intre

VIETNAMUL DE SUD

BRUXELLES 2 (Agerpres). 
— De luni se desfășoară la 
Bruxelles ceea ce este denumit 
în mod obișnuit „Săptămîna 
atlantică". Ea a început cu 
consultările asidue ale repre
zentanților permanenți ai celor 
15 țări membre ale N.A.T.O. 
asupra unor probleme politice 
ce vor fi dezbătute ulterior de 
miniștrii do externe. Surse di
plomatice au precizat că in 
decursul a două reuniuni ale 
r eprezen lan ț i 1 or perman enț i
care au avut loc luni, au fost 
abordate diverse aspecte ale re
lațiilor Esl-Vcst. îndeosebi pro
blema convocării unei confe
rințe privind securitatea eu
ropeană. Agenția U.P.I. citează 
cercuri informate care au re
levat că între participant ii la 
aceste consultări s-au ivit di
vergențe în chestiunea securi
tății europene.

Marți s-au întrunit la sediul 
N.A.T.O. din Bruxelles șefii de 
stat mâjor ai țărilor partici
pante la organismele integrate 
ale N.A.T.O. (deci cu excepția 
Franței). Reuniunea, care are 
loc sub președinția amiralului 
Nigel Anderson, președintele 
Comitetului militar al N.A.T.O., 
este destinată să pregătească 
întrunirea miniștrilor apărării 
prevăzută pentru miercuri. 
„Săptămîna atlantică" se va în
cheia vineri cu sesiunea de 
sfîrșit dc an a Consiliului Mi
nisterial N.A.T.O.

Adunarea 
Generală 
a adoptat 
o rezoluție
care 
condamnă 
R.S.A.

NEW YORK 2 (Agerpres). 
— Adunarea Goncrală a O.N.U. 
a adoptat luni cu 92 voturi, 
contra 2 și 19 abțineri, o rezo
luție care condamnă Republica 
Sud-Africană pentru '
ci persistent de a-și

refuzul 
„ ,_______ ___ _ retrage

administrația din Namibia și 
cheamă Consiliul de Securita
te să adopte măsurile corespun
zătoare pentru soluționarea si
tuației ,grave create prin acest 
refuz. Portugalia și Republica 
Sud-Africană au votat împotri
va acestei rezoluții care rea
firmă totodată dreptul inalie
nabil al poporului Namibiei la 
autodeterminare și indepen
dență și caracterul legitim al 
luptei sale împotriva ocupației 
străine.

Adunarea Generală a hotărit 
alocarea ■. unei „sume suplimen
taro in bugetul O.N.U. pe 1970 
destinată finanțării activității 
Consiliului Națiunilor Unite 
pentru Namibia.

Amnistie

Argentina
BUENOS AIRES 2 (Ager

pres). — Președintele Argen
tinei, Juan Carlos Ongania. a 
ordonat luni eliberarea tuturor 
persoanelor condamnate de tri
bunalele militare sub acuzația 
de a fi participat la demon
strațiile antiguvernamentale ce 
au avut loc in orașul Cordoba, 
în cursul lunii mai. Printre cei 
cărora li se aplică decretul de 
amnistie se află Elpidio Torres, 
secretar general al sindicatului 
muncitorilor din transporturi 
din Cordoba, și Augustin Tosco, 
secretar general al sindicatului 
muncitorilor din serviciile de 
electricitate, ale aceluiași oraș. 
Cei doi fuseseră condamnați la 

‘ respectiv 4 ani și jumă- 
inchisoare.
cursul incidentelor ce au 
Ioc in orașul

8 și 
late

în 
©vut 
principalul centru al industri
ei constructoare de 
bile din Argentina, au 
ucise un număr de 14 persoa
ne.

Vinerea trecută, in baza de
cretului 
eliberate
persoane 
tea legii r.. __  _. .. _
gență. ce a fost instituită la 
30 iunie.

Cordoba,

automo- 
fost

de amnistie au fost 
din închisori alte 109 
condamnate in virtu- 
privind starea de ur-

CURT
Reuniunea cxpei'ților guvernamentali in 

domeniul comunicațiilor spațiale
PARIS 2. — Coresponden

tul Agerpres. Alexandru 
Gheorghiu, transmite : La Pa
latul U.N.E.S.C.O. din Paris 
au început marți lucrările 
Reuniunii experților guverna
mentali in domeniul comuni
cațiilor spațiale. La reuniu
ne participă experți guverna
mentali din peste 50 de state 
membre ale U.N.E.S.C.O„ pre
cum și numeroși observatori 
din partea unor organizații 
internaționale, uniuni regio
nale dc radiodifuziune și or
ganisme internaționale dc 
presă.

România este reprezentată 
de ambasadorul Valentin Li- 
patli, delegatul permane i( al 
țării noastre pe lingă 
U.N.E.S.C.O.

Reuniunea, ale cărei lu
crări vor continuii pină la 
9 decembrie, iși propune să 
elaboreze o scrie de conven
ții și aranjamente interna
ționale, care să favorizeze 
dezvoltarea colaborării in do
meniul comunicațiilor spația
le pentru știință, cultură, e- 
ducație și informații.

In ComHetul economic
NEW YORK 2 (Agerpres). 

— Comitetul economic al Adu
nării Generale a O.N.U. s-a 
pronunțat în favoarea consti
tuirii unei agenții intorguver- 
namentale pentru promovarea 
turismului, prin transformarea 
actualei Uniuni Internaționale

de
cu

a Organizațiilor Oficiale 
Turism intr-un organism 
caracter interguvcrnamental, 
inclus în sistemul de organi
zații al O.N.U. Proiectul a fost 
recomandat Adunării Generale 
a O.N.U. pentru a fi luat în 
dezbatere în vederea aprobării.

Forțele patriotice și-au 
intensificat atacurile

SAIGON 2 (Agerpres). — In 
cursul nopții de luni spre 
marți, forțele militare ale Gu
vernului Revoluționar Provi

zoriu al Republicii Vietnamului 
de sud și-au intensificat ata
curile asupra bazelor trupelor 
americano-saigoneze. Printre 
obiectivele celor 15 bombar
damente declanșate de detașa
mentele patrioților s-a aflat ta
băra specială a forțelor ameri
cane de la Bu Prang, care a 
fost supusă unui intens tir de 
rachete și mortiere.

Tot în ultimele 24 de ore au 
fost semnalate ciocniri violen-

te între grupuri ale forțelor 
patriotice și unități ale trupe
lor inamice la sud do orașul 
Da Nang și în apropierea for
tificațiilor militare americano- 
saigoneze de la Bu Dop.

în cursul nopții de luni spre 
marți, bombardierele gigantice 
americane „B-52" au efectuat 
cinci raiduri în împrejurimile 
taberelor militare de la Bu 
Dop și Bu Prang, precum și în 
provincia Quang Tri, la nord- 
vest de Cam Lo — relatează 
corespondentul agenției France 
Presse.

FRANȚA: La 1 de
cembrie a fost dată în 
folosință noua autostra
dă Paris — Strasbourg, 
pe o primă porțiune.

IN FOTO : Un nod de 
șosele suspendate la 
Bagnolet, parte compo
nentă din noua auto
stradă.

Violente lupte aeriene 
între Arabia Saudită
si Yemenul de sud

ADEN 2 (Agerpres). — For
țele armate ale Arabiei Sau- 
dite, sprijinite de aviație, au 
recucerit postul avansat Wadi- 
ah, situat la frontiera dintre 
Republica Populară a Yemenu-

R.A.U. intenționează să medieze 
în conflictul dintre Yemenul de sud 

si Arabia Saudită
CAIRO 2 (Agerpres). 

ședințele Republicii 
Unite, Gamal Abdel 
examinează în prezent posibi
litatea de a-și- asuma 
de mediator în conflictul care 

■a reizbucnit recent între Re
publica Populară a Yem'enului

— Pre- 
Arabe 

Nasser/

un rol

în legătură cu demascarea
masacrelor din Vietnamul

UN GRUP DE 33 DE ȚĂRI, 
membre ale Organizației Nați
unilor Unite pentru Comerț și 
Dezvoltare (UNCTAD), s-a reunit 
luni la Geneva pentru a discuta 
unele aspecte comerciale și eco
nomice ale legislației privind 
navigația internațională.

Președintele grupului, repre
zentantul Indiei, Rainasvvamy 
Doraiswamy, a declarat că ac
tualele legi și practici nu co
respund necesităților dezvoltă
rii comerțului mondial, deza- 
vantajind îndeosebi țările în 
curs de dezvoltare. Vor fi fă
cute recomandări pentru i 
dificarea unor clauze care 
vină în 
actuale 
burilor

LA SOFIA au fost aprobate 
planurile tehnice pentru con
struirea primei conducte de 
petrol din Bulgaria. Ea va le^a 
combinatul petrochimic din 
Burgas, trecind prin orașele 
Karnabat și Stara Zagora de 
orașul Plovdiv. Se prevede ca 
la începutul anului 1971, por
țiunea Burgas—Karnabat, lun
gă de 40 km, să fie complet 
terminată.

mo-

intîmpinarea cerințelor 
ale promovării schini- 
internaționale.

WASHINGTON 2 (Agerpres). 
— Scandalul declanșat prin dez
văluirea publică a masacrelor 
comise de trupele americane 
împotriva populației civile din 
Vietnamul de sud preocupă în 
cel mai înalt grad cercurile po
litice din Washington, unde se 
exprimă temeri față de o reac
ție fățișă din partea opiniei pu
blice americane. Agenția France 
Presse consideră că „sentimen
tul de oroare resimțit de marca 
masă a poporului american ar 
putea să ducă la o schimbare 
de atitudine din partea acelor 
sectoare ale opiniei publice ca
re l-au sprijinit pe președintele 
Nixon"

La Washington s-a anunțat că 
președintele S.U.A. a hotârit să 
examineze săptămina aceasta 
„problemele vietnameze" cu un 
număr de înalte personalități, 
convocate in acest scop la Casa 
Albă. Printre acestea se va afla 
și Robert Thompson, „specia
list britanic in lupta împotriva 
guerilelor", care a făcut recent 
„o vizită de informare" în Viet
namul de sud. Observatorii nu 
pun la îndoială că aceste reu
niuni vor aborda și problema 
comportării trupelor americane 
față de populația civilă sud- 
vietnameză. Invitat de ziariști 
să răspundă la o serie dc în
trebări. ministrul apărării al 
S.U.A., Melvin Laird, a căutat 
să nege efectele negative ale a- 
cestui scandal asupra politicii 
vietnameze a Administrației, de- 
clarînd că „incidentul nu va 
lovi in programul președinte
lui*. „Dar nu vreau să spun 
că cele ce s-au întîmplat vor 
ajuta acestui program" — a 
adăugat el. In ce privește poli
tica S.U.A. în Vietnam, Laird

a menționat că „nu poate să 
elimine complet posibilitatea 
unei noi escaladări a războiu
lui dacă „vietnamizarea" sau 
tratativele de la Paris se vor 
solda cu un eșec".

Intre timp, abundența de a- 
mănunte privind comportarea 
inumană a militarilor americani 
față de civilii sud-vietnamezi 
a determinat o activitate extrem 
de vie in Congres. Intervenția 
a trei senatori care au criticat 
presa pentru faptul că a publi
cat ample relatări consacrate 
acestor masacre a avut un re
zultat contrar celui scontat j 
Camera Reprezentanților a res
pins o moțiune ce afirma spri
jinul față de trupele ataericane 
aflate în Vietnam. Senatorul 
William Fulbright a anunțat, 
la rindul său, că luna viitoare 
Comisia senatorială pentru pro
blemele externe, pe care o con
duce. va examina aceste ma
sacre cu prilejul audierilor con
sacrate situației din Vietnam. 
Henry Reuss, membru al Ca
merei Reprezentanților, a pro
pus înființarea unei comisii, al
cătuită în principal din civili, 
care să ancheteze despre cele 
petrecute in Vietnamul dc sud.

„Această comisie este nece
sară — a declarat Reuss — nu 
numai pentru a stabili cine 
sint vinovați. dar pentru a ne 
ușura inimile noastre*1. O rezo
luție prin care se cerc convo
carea unei comisii de anchetă 
a Camerei' Reprezentanților a 
fost prezentată de Joci Brov- 
hxll.

Pe de altă parte, presiunile 
exercitate in vederea impunerii 
unei tăceri organelor de presă 
in legătură cu acest caz s-au 
soldat cu un eșec. Un tribunal

militar din Washington a refu
zat să dea un răspună ime
diat cererii prezentate de ma
iorul Kenneth Raby, apărătorul 
locotenentului Calley, acuzat de 
a fi organizat masacrul din sa
tul Song My. de a se interzice 
publicarea în presă de amănun
te legate de acest caz. Potrivit 
agenției Reuter, la Washing
ton se consideră că, în orice 
caz, acest răspuns va fi nega
tiv.

WASHINGTON 2 (Agerpres). 
— Comisia senatorială pentru 
probleme externe a S.U.A. a 
anunțat că va deschide o an
chetă în legătură cu atrocită
țile săvîr.șite de trupele ame
ricane împotriva populației ci
vile din Vietnamul de sud. 
„Răfuiala barbară cu populația 
pașnică, în special bătrîni, fe
mei și copii, precum și zgudui
toarele fotografii publicate de 
revista „Life", demonstrează pe 
deplin caracterul acestui răz
boi" pe care Statele Unite il 
duc în Asia dc sud-est, a de
clarat, în cadru] unei conferin
țe de presă, președintele Co
misiei senatoriale pentru pro
blemele externe, William Ful
bright. „Masacrele de la Song 
My demonstrează grăitor că 
războiul din Vietnam duce la 
o degradare morală în interio
rul Statelor Unite', a Subli
niat William Fulbright. Fap
tele dezvăluite de presa ame
ricană și de cei care au asistat 
sau au participat la aceste ma
sacre, a continuat senatorul, 
„îmi întăresc convingerea că 
trebuie să ne retragem din Viet
nam".

Comisia senatorială pe care 
o conduce William Fulbright 
intenționează să înceapă o sa

privind politica 
Nixon fața de

rie de audieri 
Administrației 
războiul din Vietnam, polili<-a 
ce întreține nemulțumirea opi
niei publice americane ’ si arc 
repercusiuni negative asupra o- 
conomiei și politicii întregii țări. 
Vor fi prezentate o serie de 
rezoluții în această problemă, 
inclusiv cea prezentată de se
natorul Charles Goodell, in ca
re se cere retragerea 7tuturqr 
trupelor americane din Vietna
mul dc sud pînă la 1 decem
brie 1970.

Luind cuvîntul în Sedat, Wil
liam Fulbright a arătat că Pi
păratul de propagandă -'al Pen
tagonului a luat proporții colo
sale. Peste 28 milioane de db- 
lari au fost, cheltuite în anul 
1968 de Pentagon pentru a face 
reclamă politicii militare a 
S.U.A. în Asia de sud-est. In a- 
cest scop sînt folosite ultimele 
realizări ale tehnicii. Pentago
nul a recurs la televiziune pen
tru a prezenta 118 ființe ce lac 
„o propagandă deschisă războiu
lui din Vietnam11. 
ceslea, atrocitățile 
soldații americani, 
maSă a populației 
ccndierea satelor, 
lanurilor dc orez 
aceste filme. Opiniei ’ publice 
din Statele Unite îi este pre
zentat doar „aspectul umanitar" 
al ocupanților americani față 
de populația civilă și prizo
nieri. ..Rezultatele cercetărilor 
mele m-au convins că nici Se
natul .și nici opinia ptiblică nu 
au o reprezentare exactă a pro
porțiilor ce le-a luat mașina de 
propagandă a Pentagonului 
pentru a justifica agresiunea în 
Vietnam11.

de sud și Arabia Saudită, re
latează agenția Associated Press, 
citind ziarul egiptean „Al 
Ahram11.

Ziarul menționează totodată 
că oficialități ale R.A.U. au ini
țiat o serie de contacte cu 
diverse capitale arabe, pentru a 
examina în ce măsură apropi
ata conferință la nivel înalt 
a statelor membre ale " ' " 
Arabe, 
pentru 
înscrie 
blema

După o pauză de aproape un 
an, ostilitățile dintre Republi
ca Populară a Yemenului de 
sud .și Arabia Saudită au reîn
ceput în cursul lunii trecute, 
ambele părți acuzîndu-se reci
proc pentru declanșarea ciocni
rilor.

Cele mai intense lupte au a- 
vut loc în regiunea sud-yeme- 
nită de graniță Wadiah, 
realitate 
întrucît
Arabia Saudită.

Interesul purtat dc ambele 
părți acestei regiuni, afirmă 
presa cairotă, se explică prin 
imensele rezerve petrolifere 
care s-ar găsi în subsolul ei.’

lui dc sud și 
transmite din 
dentul Agenției U.P.I.. Operați
unile militare din această regi
une au început săptămîna tre
cută, ambele părți acuzindu-se 
reciproc dc declanșarea lupte
lor.

Atit Arabia Saudită cît șî 
Yemenul dc sud, relevă agen
ția U.P.I.. susțin că în prezent 
se desfășoară violente lupte ae
riene între cele două părți. Un 
comunicat militar dat publici
tății la Aden menționează că 
luni dimineața aviația Yeme
nului de sud a bombardat și a 
distrus un transport militar 
saudit, provocînd inamicului 
„pierderi grave11. La Djeddah, 
un purtător militar de cuvînt 
saudit a anunțat că aviația 
Arabiei de sud a efectuat mai 
multe raiduri asupra regiunii 
Wadiah.

Arabia Saudită, 
Aden corespon-

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA; Petroșani, str. Republicii nr. 90. Tel. 1062, 269 (Centrala cărbunelui).

Ligii 
programată la Maroc 

20 decembrie, va putea 
pe ordinea de zi pro- 

acestui conflict.

în 
obiectul disputei, 

este revendicată de

--- ★----

SPAȚIAL
„EUROPA-3"

Cu toate a- 
săvîr.șitc 'de 
ucider le ;in 
pașnice, in- 
pădurilor și 
lipsesc din

PARIS 2 (Agerpres). — Un 
congres internațional cu privire 
la proiectul spațial „EUropa-3" 
a avut loc la Paris. In cuvîn- 
tul rostit la congres, J. P. 
Causse. secretar general adjunct 
al E.L.D.O, (Organizația veșt- 
europcană pentru lansarea sate
liților), a exprimat părerea că 
Europa apuseană ar fi în pre
zent în măsură, pe plan tehnic, 
să treacă la realizarea unor 
proiecte spațiale foarte impor
tante, cum ar fi plasarea pe o 
orbită coborîtă a unor sateliți 
în greutate de mai multe tone. 
Totul depinde, a spus Causse, 
de hotărîrea pe care o vor lua 
guvernele în domeniul finanță
rii și programelor economice. 
Costul proiectului „Europa-3" 
ar fi de ordinul a 400—500 mi
lioane dolari.

Fostul comandant șef al 
forțelor aeriene pakistaneze, 
MAREȘALUL ASGIIAR KHAN, 
A ANUNȚAT CĂ SE RETRA
GE DEFINITIV DIN VIAȚA 
POLITICĂ, informează agenția 
Reuter. După cum se știe, el 
s-a aflat printre personalitățile 
politice pakistaneze care au 
participat in toamna anului 
trecut la campania împotriva 
regimului lui Ayub Khan, în
lăturat ulterior prin lovitura 
de stat militară.

GREVECA URMARE
LOR salariaților, industria bri
tanică a pierdut în 
septembrie 1968 
1969 aproximativ 
zile-muncă. /

ZI

perioada 
septembrie 

4,7 milioane

s
I

I 

I 
ș

La Curtea Supremă din Pretoria se desfășoară PROCE
SUL INTENTAT DE AUTORITĂȚILE DIN REPUBLICA 
SUD-AFRICANA UNUI NOU GRUP DE 22 DE AFRICANI. 
Persoanele care au fost traduse in fața „instanțelor judec lo- 
rești" se fac vinovate, în versiunea autorităților, de a fi 
desfășurat o activitate în cadrul Partidului Congresul Na
țional African din R.S.A., a cărui activitate a fost interzisă. 
De fapt este vorba de lideri sindicali și reprezentanți ai 
vieții politice care au denunțat politica de asuprire rasială 
și s-au pronunțat împotriva' actualului regim instaurat de 
autoritățile de la Pretoria.

Federația sindicatelor din întreaga Africă a dat publi
cității o declarație în care a denunțat înscenarea judiciară 
pusă la cale -de autoritățile de la Pretoria împotriva for
țelor patriotice.

PARTIDUL CONGRESUL 
NAȚIONAL INDIAN (C.N.I.) 
l-a ales luni in funcția de pre
ședinte pe ministrul alimenta
ției și agriculturii, Jagjivan Ram.

După cum s-a mai anunțat, 
în cadrul lucrărilor Comitetu
lui pe intreaga Indie a C.N.I., 
desfășurate în capitala țării 
intre 22 și 23 noiembrie, dele
gații prezenți au votat în una
nimitate îndepărtarea din 
funcția de președinte al par
tidului a lui S. 
și numirea lui 
Subramaniam < 
ad-interim.

Jagjivan Ram 
politic binecunoscut în țara sa. 
El a deținut mai multe porto
folii ministeriale și, după 
moartea lui Jawaharlal Nehru, 
își depusese chiar candidatu
ra pentru funcția de premier, 
retrasă insă Ia cererea preșe
dintelui de atunci al partidu
lui C.N.I., Kumaraswamy Ka- 
maraj.

. Nijalingappa 
Cgidambaram 

ca președinte

este un om

Orientul Apropiat
Poziții iordaniene atacate de avioane ale Israelului

AMMAN 2 (Agerpres). — Du
pă cum anunță agenția Reuter, 
un purtător de cuvînt de la 
Amman a declarat că marți di
mineața două avioane israeliene 
au atacat pozițiile iordaniene si
tuate în regiunea El Adassieh 
în partea do nord a rîului Ior
dan. Purtătorul de cuvînt a 
precizat că în urma raidului 
nu au fost înregistrate pierderi 
de partea iordaniană.

TEL AVIV 2 (Agerpres). — 
Intr-un comunicat militar israe- 
lian — reluat do agenția France 
Presse — se arată că marți a- 
vioane israeliene au bombardat 
și mitraliat o bază a forțelor 
palestiniene aflată pe teritoriul 
iordanian, în apropiere de A- 
dassije. Comunicatul precizează 
că raidul aerian a fost lansat 
în urma unui atac cu mortiere- 
al forțelor palestiniene de la 
Adassije împotriva teritoriului 
israelian.

GREVA DECLANȘATĂ IN 
EKANȚA LA 24 NOIEMBRIE 
de montorii de la sectorul de 
caroserie al uzinelor producă
toare de automobile „Peugeot" 
continuă. Greviștii revendică 
îmbunătățirea condițiilor de lu
cru și menținerea avantajelor 
datorate calificării actuale in 
cazul schimbării locului de 
muncă. Acțiunea declanșată de 
lucrătorii de la montaj a para
lizat activitatea uzinei, un nu
măr de peste 16 000 de munci
tori aflîndu-se în „șomaj teh
nic**. Pe 
mai ieșit

porțile uzinei nu a 
nici o mașină.

22^Ss»

de apel a ordonai caCurtea
16 districte școlare din .statele 
Mississippi, Georgia, Texas, 
Florida, Louisiana și Alabama 
să ia de urgență măsuri ca 
pînă la sfîrșitul acestui an 
școlar să se elimine practicile 
discriminatorii. Ordinul cere 
să se ia măsuri pentru desfiin
țarea segregației în instituțiile 
de învățămînt superior, servi
ciile publice, pe terenurile de 
sport etc.

CABINETUL LIBANEZ se 
va întruni Ia 3 decembrie pen
tru a aproba declarația finală 
de politică internă și externă 
a guvernului prezidat de 
Rashid Karame. Declarația a 
fost examinată în cadrul unei 
reuniuni a Comitetului Ministe
rial. informează agenția 
M.E.N. După cum se știe. Co
mitetul Ministerial din care fac 
parte liderii principalelor for
mațiuni politice din țară a fost 
creat înainte de formarea gu
vernului.

Răsturnare spectaculoasă
în cazul asasinării actriței Sharon Tate

LOS ANGELES 2 (Agerpires). 
— Cercetările in problema 
crimei de la Los Angeles, din 
noaptea de 9 spre 10 august, 
cind au fost asasinate cinci 
persoane, printre care actrița 
de cinema Sharon Tate, soția- 
regizorului Roman Polanski, 
au luat-luni o nouă întorsă
tură. în momentul în care 
dosarul aceștei afaceri crimi
nale risca să fie trecut la ar
hivă, poliția criminală din Los 
Angelos a anunțat că a emis 
trei mandate de arestare îm
potriva a două femei,- și unui 
bărbat implicați ' in această 
crimă. Șeful poliției, Edward 
Davis, a declarat că alte pa
tru sau cinci persoane vor fi 
citate să compară în fața ma
relui juriu din Los Angeles, 
în aceeași zi au fost arestați 
Charles Watson (24 de ani),

(21 de 
Kasabian

Patricia Kernwinkel 
ani) și Linda Louise 
(19 ani).

Șeful poliției din 
geles a precizat că 
lui Sharon Tate, Jay Sebring, 
Abigail Folger, Voiteck Fro- 
kowski și Stephen Parent sînt 
implicați și în asasinarea, mai 
tirziu, a unui cuplu de pen
sionari, soții Labianca. Cele 
două crime prezentau asemă
nări foarte mari. Victimele au 
fost mutilate, strangulate și 
ciopîrțite cu cuțitul. Edward 
Davis a relevat că asasinii 
fuseseră in mai multe rînduri 
la vila Polanscki înainte ca 
aceasta să fi fost cumpărată de 
regizor. Șeful poliției a pre
cizat că este în măsură să 
dezvăluie ora exactă a crimei 
și cronologii! evehimentelor. 
Aceste detalii vor fi arătate

Los An-
asasinii

in timpul procesului. Cei trei 
suspecți sînt un fel de „Tlip 
py". în momentul crimei, ei 
locuiau intr-un sat de hipp? 
la „Swan Movie Ranch West", 
in apropiere de Chatsworth 
(California). După multiplul 
asasinat, ci s-au mutat la 
„Barker Ranch11, din apropie
rea Văii Morții, tot in Caii 
fornia.

Se pare că poliția însărci
nată cu elucidarea cazurilor 
Polanski și Labianca nu a 
stabilit încă mobilul crimei, 
în cadrul unei conferințe de 
presă, șeful poliției locale, 
Edward Davis, a menționat 
că în mandatele de arestare 
ale celor trei este menționată 
expresia „ucidere rituală", fă
ră a preciza care este semnifi 
cația acestor cuvinte.
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