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Mesprin do frezor cere precizie, răbdare, competență. 
Aceste însușiri se străduiește frezorul loan Buzgar să lc 
împărtășească in atelierul mecanic al U.U.M.P. elevului 
Șleian Obweiger. din anul II al școlii uzinale.
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Lucrările unor Comisii

și buna gospodărire

frontal actualitate

Fruntașii minei
de

Imagine din zona industrială a orașului Turda.

blocu- 
de că-

extragere cu abataj frontal, 
dotat cu echipament modern 
de susținere metalică.

Tudor MUCUȚA,
corespondent

♦ Aceeași unitate 
formează că în zona 
raionul 3, in limitele 
lui V, s-au întreprins 
tre brigada condusă de Iosif
Turcaș o serie de lucrări pre
gătitoare în vederea trecerii, 
la orizontul 543, de la me
toda de exploatare cu aba
taje cameră, la metoda

Concluzii după campionatul națio
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La Lupeni, boxerii 
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Ing. GHEORGHE OLARIU, 
director al U.U.M.P.

In contextul unui proces 
continuu de mecanizare a lu
crărilor miniere-tle la exploa
tările Văii Jiului, Uzinei de 
utilaj minier din Petroșani îi 
revin pentru anul 1970 sarcini 
sporite în execuția utilajelor 
miniere și a pieselor de 
schimb necesare parcului de 
mașini existent în dotarea 
minelor.

2 000 de tone de utilaje și 
1 500 tone piese de schimb 
sint cantități care reprezintă 
sarcinile de plan ale uzinei 
la aceste două sortimente 
principale, pe anul 1970. De 
crearea condițiilor necesare 
pentru transpunerea in fapt 
a acestor cifre mobilizatoare, 
colectivul de muncitori, teh
nicieni și ingineri al uzinei 
s-a preocupat cu mult înain
tea primei zile a acestui an. 
Pregătirea fabricației a înce
put cu fazele care preced e- 
xecuția propriu-zisă a utilaje
lor și a pieselor de schimb. 
S-au întocmit specificațiile de 
materiale necesare execuției, 
s-au pus la punct documenta
țiile tehnice, s-a efectuat pre
gătirea tehnologică pentru 
utilajele și pentru piesele de 
schimb care se vor executa 
in primul trimestru al anu
lui.

Este cazul să arătăm că u- 
tilajele ce intră in compo
nența planului pe acest an, 
prezintă o tehnicitate ridica
tă față de anii precedenți. A- 
cest aspect a impus o pre
gătire in consecință. Spre e- 
xemplu. cele 175 transportoa
re TR-2 care vor utila abata
jele Văii Jiului se vor con
fecționa ia U.U.M.P. de bri
găzi specializate pe acest pro
dus, care au urmărit execu
ția transportoarelor încă de 
la prototipuri. Scheletul me
talic, cu toate subansamblele 
ce îl compun, va fi executat 
de brigada condusă de comu
nistul Ladislau Iuhasz. prelu
crările mecanice mai impor
tante vor fi efectuate în sec
torul condus de Francisc Le
grand, iar montarea va fi su
pravegheată de maistrul Va- 
sile Rusan.

Anul 1970 xa marca pentru 
colectivul nostru o încercare 
de maturizare tehnică și or
ganizatorica prin realizarea

primelor zece instalații de să
pat pe verticală. Prototipul 
acestei instalații, fabricat in 
1969, a fost prezentat la Ex
poziția Realizărilor Economiei 
Naționale a României, bucu- 
rindu-se de o atenție deo
sebită.

Prin punerea in funcțiune 
a peste 80 la sută din ca
pacitatea totală a Fabricii de 
stîlpi hidraulici Vulcan, s-au 
asigurat condiții normale, în 
limitele prevăzute in plan, 
pentru îndeplinirea sarcini
lor de 12 000 bucăți de stîlpi 
hidraulici și 8 000 grinzi me
talice pentru abataje. In a- 
ceastă lună, prin măsurile 
luate privind perfecționarea 
procesului tehnologic de e- 
xecuție, colectivul nostru și-a 
propus să livreze exploatări
lor miniere prima serie de 
1 000 stîlpi hidraulici, în co
operare.

U.U.M.P. va executa, de a- 
semenea, utilaje devenite tra
diționale în producția sa ca : 
schipuri de 8 tone, colivii de 
extracție de diferite tipuri, 
cărucioare de transportat 
personal, opritori și frîne 
pneumatice, împingătoare de 
vagoneți, mașini de curățat 
vagoneți etc.

In sectorul piese de schimb, 
activitatea dc producție pe 
anul 1970 a fost precedată 
de o analiză temeinică cu 
mecanicii șefi ai exploatări
lor miniere, in sensul unei 
trieri severe a comenzilor a- 
flate în lucru. Piesele de 
schimb cu complexitate re
dusă vor fi predate spre e- 
xecuție atelierelor de mină, 
U.U.M.P. urmind a executa 
piese de schimb ce reclamă 
o tehnicitate mai ridicată, 
pentru care s-a pregătit în 
consecință.

Confecționarea și livrarea 
pieselor de schimb se vor 
efectua pe baza introducerii 
treptate a programării și 
urmăririi operative a produc
ției. aspect nou în munca 
lectivului uzinei.

In acest fel U.U.M.P. 
putea satisface cerințele 
utilaje și piese de schimb 
tr-un mod continuu și la 
nivel calitativ tot mai ridi
cat.

sII
gIg 
î
I

I
Ig
tMnrrrMfrfrwwnrwmrmmfMrrmumnmMnMMrwWfM/frwMf'^

In cadrul adunărilor gru
pelor sindicale ce au ax ut 
loc zilele acestea la E. M. 
Vulcan au fost inmînate in
signe de fruntaș în întrece
rea socialistă unui număr 
de 392 mineri și meseriași 
care în anul trecut au obți
nut în permanență rezultate 
meritorii în procesul de pro
ducție. Printre cei pe pieptul 
cărora strălucesc steluțele

purpurii de „Fruntaș în în
trecerea socialistă" pe anul 
1969 se numără Vespasian 
Cătană, loan Cărare, Dumi
tru Milea, Gheorghe Nicoară, 
Gheorghe Iordan. Sabin Cîm- 
pean, Constantin Nîță, Ioan 
Jura și, bineînțeles, toți cei 
aproape 400 de fruntași ai 
minei Vulcan.

a localităților Văii Jiului
Angajamente ale consiliilor populare orășenești și comunale

Luni, 9 februarie, s-au des
fășurat la Palatul Marii Adu
nări Naționale lucrările Comi
siei pentru sănătate, muncă și 
asigurări sociale și ale Comisiei 
juridice, 
membri 
consiliile 
trația de 
pentru învățămint, știință și 
cultură au examinat, din în
sărcinarea Consiliului de Stat, 
proiectul de Decret privind re
gimul ocrotirii unor categorii 
de minori.

La ședință au participat to
varășii Petre Lupu, ministrul 
muncii, Adrian Dimitriu, minis
trul justiției, reprezentanți ai 
conducerii Comitetului de Stat 
pentru Economia și Administra
ția Locală, Ministerului Invăță- 
mintului. Ministerului Afaceri
lor Interne și Ministerului Să
nătății.

Lucrările comisiilor, intrunite 
in ședință comună, au fost des
chise de către tovarășul Gheor- 
ghe Vasilichi, președintele Co
misiei pentru sănătate, muncă 
și asigurări sociale. Proiectul dc 
decret a fost expus de către 
tovarășul Petre Lupu, ministrul 
muncii, care a dat apoi, îm
preună cu reprezentanți ai con
ducerii celorlalte ministere, ex
plicațiile cerute de deputați.

In continuare, lucrările co
misiilor s-au desfășurat în șe-

care, împreună cu 
ui Comisiei pentru 
populare și adminis- 
stat și ai Comisiei 

Știință 
au examinat, din

dințe de lucru separate, Corni- _ 
sia juridică întrunindu-se sub 
președinția tovarășului prof, 
univ, Traian lonașcu.

La dezbaterea proiectului do 
decret au luat cuvintul un ma
re număr de deputați, care au 
făcut unele observații și pro
puneri.

Comisiile au avizai favorabil, 
in unanimitate, proiectul do 
Decret privind regimul ocroti
rii unor categorii de minori, 
rapoartele urmind să fie îna
intate Consiliului de Stat.

(Agerpres)
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In întîmpinarea

Recentele sesiuni ale consi
liilor populare orășenești și 
comunale au primit cu entu
ziasm chemarea la întrecere 
patriotică pentru îndeplinirea 
și depășirea sarcinilor econo
miei locale, unităților presta- 

'toare și’ de deservire pentru’ 
înfrumusețarea. continuă ci 
orașelor și comunelor patriei, 
în anul 1970 chemare lansată 
de Consiliul popular al jude
țului Constanta precum și răs
punsul la această chemare al 
sesiunii Consiliului popular ju
dețean și . angajamentele luate

de Consiliul popular municipal 
pentru susținerea acestui răs
puns. în cadrul dezbaterilor, 
sesiunile au analizat cu răspun
dere sarcinile ce le revin în 
contextul acestei mari emula
ții patriotice,- stabilind 
ve precise pe linia 
continue a orașelor 
nelor municipiului.

Publicăm cu acest . 
gajamentele consiliilor populare 
orășenești și comunale pentru 
înfrumusețarea și buna gos

podărire a localităților muni
cipiului nostru.

•Tbfecii?« 
dezvoltării 
și comu-

prilej an-

LUP E N I
și înfrumusețare a orașului, 

Consiliul popular Lupeni va mobiliza masele de cetățeni la 
efectuarea prin muncă patriotică a unor LUCRĂRI GOSPO-

Pentru buna gospodărire

SOCIALISTA
in imagini 
si fapte
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DĂREȘTI IN VALOARE DE 3 400 000 LEI. CU APROAPE 
200 000 LEI MAI MULT DECiT PREVEDEA PLANUL INITIAL.

ft
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Se vor executa lucrări de reparații și întrețineri de străzi, 
trotuare, parcuri, zone verzi și altele, realizindu-se eco
nomii la lucrările finanțate de cel puțin 85 000 lei.
Se vor repara și întreține prin acțiuni patriotice 
mp străzi și trotuare, 17 ha parcuri și zone verzi.
Se vor repara 27 podețe, 700 ml ziduri de sprijin. 
Se vor planta 8 000 arbori, arbuști și trandafiri și 
extinde spațiile verzi cu încă 3 ha.
Se vor termina integral lucrările de amenajare 
zei de agrement (zona V sud).
Se vor executa lucrări de curățire și îngrijire a pășunilor 
în suprafață de 100 ha.

78 000

se vor

a ba

la cabinetul 
municipal 
de partid

PETRILA
Consiliul popular Petrila va mobiliza masele de cetă

țeni la efectuarea prin muncă patriotică a unor LUCRĂRI

Continuare in pag. o 3-a

în 
tirea 
cadrul _____ _______
partid se va desfășura în 
cele patru centre de ins
truire în următoarele zile :

13 FEBRUARIE a.c., ora 
17, la Petroșani si Petrila.

20 FEBRUARIE a.c., ora 
17. la Vulcan si Lupeni.

La aceste preqătiri 
vor participa propaqandiștii 
din cadrul învătămintului i- 
deoloqic al cadrelor didac
tice si al învătămintului po
litic U.T.C.

Noua rilatură a Combinatului textil Galați a intrat in al doilea an de producție. Dota
tă cu mașini și utilaje de înaltă productivitate produse in țară, precum și din import, filatura 
are o capacitate de producție de 4 600 t fire anual din bumbac și fire sintetice.

Această unitate aprovizionează cu fire fabricile de tricotaje din Iași, Turda, Arad și 
București.

n foto : Aspect din secția ringuri.

Jiului, care au scos la lumi
nă in acest început de an 
rod boaat de cărbune, fe
roviarii petrosăneni - 
răușii „recoltei" — au 
chis „cale liberă" si 
succese de seamă in 
ce privește activitatea 
de zi cu zi.

Astfel, în perioada . _ 
februarie a.c., colectivul de 
muncă al statiei C.F.R. Pe
troșani, o dată cu amelio
rarea circulat'ei trenurilor, 
a redus stationarea la în
că rea re-descă rea re a qarni- 
turilor de la 16,75 ore pla
nificate la 15,95 ore, pe 
fiecare vaqon. O diminua
re si mai accentuată a tim
pului de descărcare s-a 
obtinut în cadrul tranzitului 
cu manevră : în loc de 9,70 
s-a realizat 8,71 ore/vagon, 
ceea ce reprezintă 11.37 la 
sută reducere.

O contribuție importantă 
în cumularea acestor bune 
rezultate si-au adus-o oa
menii conduși de șeful de 
tură Constantin Jumanca. 
Dintre ei reliefăm, pentru 
sîrauinta și priceperea do
vedite pe ooe"'*''rul pro- 
aramator comunistul Ion 
Boldura, deosebit de activ 
în urmărirea introducerii și 
scoaterii vaqoanelor de la 
fronturile de încărcare-des- 
cărcare. pe șeful de mane
vră Dumitru Morăret, pe 
manevrantii Petru Alicu, Isa- 
ia Drăohici. Romulus Faqaș, 
Trandafir Manea. Remus O- 
lălău, Vasile Oorean. Ei sînt 
ceferiști capabili, care și-au 
adus un aport substanțial 
în compunerea si descom
punerea oportună a trenu
rilor, in expedierea corec
tă si la timp a mărfurilor cu 
primele aarnituri în circula
ție.

Trebuie să evidențiem 
faptul că. o dată cu acest 
început de an. se vădește 
un interes 
privește 
deplină 
auranță 
viare.

Excursii 
la Budapesta 
și Belgrad

In zilele dc 29—30 martie 
a. c. filiala O.N.T. din Petro
șani organizează o excursie 
la Budapesta. Costul excursiei 
in care sini incluse transpor
tul cu trenul, masă, cazare 
și valută de schimb este de 
413 lei.

O altă excursie, intre 24— 
26 aprilie, va avea loc cu 
autobuzul la Belgrad; Costul 
excursiei 350 lei pentru o 
persoană.

înscrierile pentru ambele 
excursii se pot face pina la 
data de 15 februarie a. c. 
ora 11. Informații suplimen
tare la filiala O.N.T. din Pe
troșani.

Abatajul
$> La exploatarea minieră 

Lupeni, în cadrul zonei I, 
raionul I, se găsește in fază 
de terminare complexul lu
crărilor de pregătire pentru 
punerea în exploatare a aba
tajului frontal de pe stratul 
3, blocul II, între orizontu
rile 669 și 750.

Produse 
l.A.S.

In perioada 1—8 februa
rie, prin unitățile de desfa
cere I.A.S. din Petroșani și 
Petrila s-au pus la dispozi
ția populației 70 000 ouă, 
200 kg jambon, 400 kg sa
lam, 800 kg brinzeturi, 920 
kg păsări, 1 000 kg ceapă, 
2 500 kg fasole uscată, vin 
și țuică la discreție. Zilele 
acestea urmează să sosească 
încă 400 kg afumături de 
porc, 200 kg cîrnați, 1 000 kg 
fasole uscată și alte produse.
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60 de ani de la reconstirea 
Partidulni Social-Democral din România

înăbușirea in stage n rfis- 
coajelor Ifirftnesli clin «nul 
1997 a demonstrat incă o dată 
nocesilaloa organizării clasei 
muncitoare Intr-un partid po
litie propriu. Activizarea or
ganizațiilor sindicale, prrzen- 
|« in viata ideologică a tării 
t> cercului grupat In jurul 
ziarului .România muncitoa
re*. atestă forța și dorința dc 
organizare a proletariatului 
din România. Manifestațiile 
organizate tu ocazia zilei de 
I ’'lai, mișcarea grevista dez
lănțuită spontan an grăbit 
organizarea pe principii de 
• iasă a proletariatului. Eve
nimentele subliniau greșeala 
acelora care au subapreciat 
(oria proletariatului român, 
trâdîndu-1, la sfîrsitul se; olu
lui trecut. în folosul libera
lilor.

Pe această linie se înscrie. 
..p 11-a Conferință pe Iară a 
sindicalelor si cercurilor so
cialiste" care a avut loc la 
Galați. La propunerea confe
rinței. in toamna anului 1907, 
se organizează „Uniunea So
cialists din România* forum 
al mișcării proletariatului din 
țară In ianuarie 1908. cea de 
a treia „Conferință a sindi
calelor si a cercurilor socia
lista" prin aprobarea .statu
tului Uniunii Socialiste' și a 
„Statutului general al sindica
lelor din România" face un 
pas înainte spre reorganiza
rea mișcării muncitorești.

Proletariatul român înțele
gea să apere cu orice preț 
dreptul .său la organizare. 
Cind în anul 1909 prin legea 
Orleanu se interzice munci
torilor din întreprinderile sta
tului dreptul la organizare, 
are loc un val de proteste In 
țoală tara. In luna ianua
rie 1910, partidul cla
sei muncitoare este reorga
nizat prin „Congresul de re
constituire al Partidului So
cial-Democrat din România și 
a sindicatelor'.

Importanța Congresului 
constă in adoptarea progra
mului partidului. Din punct 
de vedere politic programul

milita pentru: vot universal, 
egal și secret pentru toii ce- 
lățenii care au împlinit 20 de 
■'ini, fără deosebi,'» de <ry, 
religie, naționalitate, libertăți 
dcmoc! olițe pentru întregul 
popor, inclusiv femei și ti
neret. în\a|<1mtat gratuit, im
pozite directe și proporționa
le cu veniturile și altele. In
tre revendicările economicr 
erau înscrise obligativitatea 
contractului colectiv, legife
rarea zilei do muncă de 8 
orc. protejare»! muncii, în spe
cial a l> meilor și copiilor, 
garantarea repausului dumi
nical șl a concediului de o- 
dihnă plătit.

Este important de subliniat 
ci» deși nu întotdeauna s-a 
Înțeles rolul de aliat al țără
nimii, chiar in perioada răs
coalelor din 1907, in centre 
ca Pașcani, au avut loc fra
ternizări spontane ale munci
torilor < u răsculalii. Ele au 
atras atenția asupra clemei 
probleme țărănești, adusă în 
discuția Congresului. Pro
gramul cuprindea acum și re
vendicări țărănești ca : des
ființarea rămășițelor feudale 
in agricultură. împroprietă
rirea țăranilor prin răscumpă
rarea pămintului. Aceste re
vendicări an avut un caracter 
limitat din moment ce pu
neau problem;» ..răscumpără
rii' și nu a „exproprierii“ dar 
chiar si așa, se înscriu pe li
nia desăvlrșirii revoluției 
burqhezo-domocratice fiind o 
victorie a aripii revoluționare 
c partidului. Sarcina propusă 
de Partidul Social-Democrat 
din România a fosl rezolvată 
deplin abia în anul 1945 — 
1946. prin reforma amară :ni- 
țiată și condusă de P.C.R. a- 
\ înd «a rezultat desființarea 
clasei moșierești, fără națio
nalizarea pămintului.

Congresul al 11-lea al P.S.D. 
din anul 1912. s-a bucurat 
dc atenția partidelor socialis
te din Europa. îndeosebi a 
color din Balcani. La lucrări 
au participai din partea cla
sei muncitoare din Bulgaria, 
Gb. Dimitrov, eminent repre

zentant al mișcării muncito
rești bulgare și internaționa
le.

Desigur în activitatea
l’.S.D.R.-ului au existat și a- 
n limite limite. In ce privește 
tactica, se pronunța pentru 
lupta strict parlamentară, fă
ră a-si da seama că, în condi
țiile sistemului electoral cern 
zilar, șansele do a intra In 
parlament pentru un repre
zentant socialist erau extrem 
dc limitate. In ce privește 
revendicările economice .tie 
proletariatului, condu, crea în
cerca să le îngrădească prin 
pretenția de a se cere „apro
bate" pentru fiecare grevă. 
Sc pronunța împotriva sindi
calelor ilegale în întreprin
derile stalului, acolo undo 
dreptul de organizare a fost 
interzis do către stat. A< cas
ta ducea la gîtuirea combati
vității clasei muncitoare. In 
orientarea conducerii partidu
lui se resimțea o oare» are 
influență anarho-sindicâlistă, 
prin absolutizarea „organiză
rii pentru organizare", ca un 
scop în sine, și nu ca un mii
le» do liptă împotriva ex
ploatării. Deși partidul .și-a 
propus ca obiectiv strategic 
al activității sale „lichidarea 
exploatării omului de către 
om" foarte puțin s-a făcut 
practic pentru traducerea lui 
în viață. Toate aceste Emile 
proveneau din tratarea mar
xismului. nu ca o învățătu
ra creatoare, vie, care se îm
bogățește prin contactul cu 
realitățile din«fiecare țară, in 
fiecare epocă istorică ci ca 
o ..dogmă1' închistată, suscep
tibilă aplicării mecanice. Dc 
asemenea, conducerea P.S.D.R.- 
ului se afla încă sub influ
enta ideologică a liderilor In
ternaționalei a Il-a.

Dincolo dc limitele sale 
ideologice și organizatorice, 
P.S.D.R.-ul a condus mișca
rea muncitorească, ca cea 
mai înaintată forță politică 
din România, înainte de apa
riția Partidului Comunist Ro
mân.

Prof. E. FIRCZAK
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Carambolul
Su vii relatam un fapt re

probabil petrecut in ziua de 
22 ianuarie a.c. in abatajul 
cameră nr. 62, din raionul III, 
zona I, la Exploatarea minie
ră Lorica. O aripă a frontului 
era oprită ți se lucra la pre
lungirea ți etanșarea coloanei 
dc oe-rn). In. controlul prercih 
tiu al atmosferei locului de 
muncă sc constatase un pro
cent periculos de metan : pes
te 2 la sută. Șeful echipei de 
electricieni losif Văduva. ac- 
[ionind conform prevederilor 
riguros stabilite in acest sens 
de către N.T.S.. a decuplat 
iluminatul electric dc la fron
tul cu pricina. Cum credeți 
cii i s-a răspuns pentru aceas
tă decizie firească, dc bun 
simț dacă ținem cont de con
junctura specială creată ? Cu 
ci(ira pumni, aplicați in plină 
față, primiți drept... răsplată 
din partea minerului Petru 
Zânei, care finea morțiș să 
lucreze, să riște stupid viața 
celorlalți și a lui. In loc să 
aștepte evacuarea metanului, 
a intrat in pielea unui boxer - 
„ad-hoc". Ne întrebăm : dacă 
avea at ft a poftă de muncă, de 
ce nu s-a dus in aripa cealal
tă unde, nefiind metan. se 
putea lucra fără a prejudicia 
nimic ? Și oare numai postura 
unui om de ring (înțeles la 
modul penibil...) să fi fost 
cea mai potrivită soluție ? 
Simeni departe de a crede, 
de a concepe așa ceva... Tră
im intr-un mediu, intr-o am
bianță in care guvernează cri
terii etice, morale pure și 
cărora le repugnă atari mani
festări, total străine concep
ției noastre asupra relațiilor 
umane. Indicăm luarea unor 
măsuri drastice intr-un astfel 
de caz, pentru a preintimpina 
proliferarea lui. Trebuie să se 
opinieze sever, exemplar din 
partea factorilor răspunzători, 
a colectivului pentru cq un... 
carambol, cum este cel pro
vocat de minerul Petru Zanet, 
să nu sc mai repete!

T. M.

Valea Jiului —1970
< Urinare din pag I

.și O.C.L. produse Industriale iar 
în alimentația publică persistă 
mari nereguli în menținerea 
ordine! și curățeniei in loca
luri, în deservirea consumatori
lor.

Alc.-Ii' neajun "ri se daio/csc 
faptului »â In activitatea lor, 
comitetele de direcție nu au a- 
sigural o coordonare și îndru
mare operativă, eficientă, tiu 
au determinat mobilizarea colec
tivelor la perfecționarea activi
tății economice, de prestații sl 
tle deservire, ridicarea acesteia 
la nivelul cerințelor actuale.

Precum am mai informai ci
titorii noștri, sesiunea a adoptai 
planul economiei locale și bu
getul pe anul I970, precum șl 
holărlrea cu privire la an ga-

janientete pentru leall/area sar
cinilor de plan și susținerea ho- 
lăririlor sesiunii Consiliului 
popular judr(can ca răspuns ta 
chemarea la întrecere patriotică 
lansata de Consiliul popular 
al județului Constanta.

Dezvoltarea Văii Jiului fn no
ul an este ilustrată în mod 
pregnant de programul de in
vestiții prevăzut pe acest an. 
Volumul dc investiții soctal- 
cullurale pe unu] 1970 se ri
dică la peste 91 760 mii lei. 
Astfel se vor da în folosință 
oamenilor mumii 1.302 aparta
mente, Liceu) cu 16 clase in 
Petroșani șj alte obiective, se 
vor continua in ritm susținui lu- 
< rărite de alimentare cu apa

Dezvoltarea municipiului, im
plică strădanii sustinule pentru 
realizarea bugetului local pe 
noul an, pentru încasarea inte

grală a venilurilor și sporirea 
exigenței în privința cheltuie
lilor In mod cil mai eficient, In 
condițiile respectării viguroase 
a disciplinei financiare.

Prin fondurile dc investiții, 
prin programul de construcții 
prevăzut, Valea Jiului are toate 
»ondițiile < o în anul 1970 s8 
facă noi pași înainte pe calea 
dezvoltării economice, social- 

i ulturale și gospodărești edili
tare. Rămlne »<i organele locale 
ale puterii dc stat, unitățile 
subordonate să-și portar |ione-/c 
continuu stilul de munco, să 
promoveze cu con■>.-evența spi
ritul de inițiativă, dc responsa
bilitate a tuturor (adretar in 
vederea valorificării bug: a
tuturor resurselor materiale și 
umane pentru delermn i ca 
progresului continuu >1 mulfila- 
leral al municipiului nostru.

Considerații la cîteva propuneri 
ale deputaților

O lună în întuneric
Cu o lună in urină, 60 dc 

familii din Lupeni s-au mu
tat in apartamente noi. Cine 
nu se bucură cind se insta
lează intr-o casă nouă ? Și 
totuși cele 60 de familii dc 
care e vorba n-au avut pri
lejul sâ se bucure. Nici cind 
s-au mutat și nici in urmă
toarele săptămini — dimpo
trivă. Și iată de ce : in toată 
perioada ce a trecut de la 
pred irea blocului B-10 oame
nii au stat in intunc-ric, fără 
lumină electrică. Dc ce ? 
P< ntru că organele de recep
ție au semnat procesul de 
recepție fără ca blocul să fie 
branșat la rețeaua electrică. 
Au semnat totuși, procesul 
verbal pentru că s-au lăsat... 
duși de promisiunile repre
zentanților secției de rețele 
electrice cum că în cîteva zi
le branșarea va fi făcută.

A.șa-i cind ajungi la com
promisuri cu... cine nu e că
zu L

Tărăgănare
Cetățenii Vulcanului solici

tă dc mai mulți ani deschi
derea unui magazin pentru 
copii. „Veți avea, li s-a spus,

o dală cu terminarea com
plexului comercial". Tn fine, 
de cîteva Juni complexul 
mult așteptat a fost termi
nat. S-au 'deschiS' și unități 
comerciale in noul complex, 
chiar și de deservire. Loca
lul destinat a fi magazinul 
celor mai iniei cetățeni ai 
orașului continuă să fie gol, 
adică neamenajat.

Ei, de ar crește dintr-o da
tă mari micuții vulcăneni și 
ar da buzna spre birourile... 
mai marilor de la O.C.L. pro
duse industriale...

Doar două ore
In apartamentele blocurilor 

cu incălzirc centrală din car
tierul Carpați (și nu numai 
aici) apa caldă curge doar 
de două ori pe săptămină... 
cîte o oră. La unele aparta
mente — bunăoară la cele 
de la etajul trei — nu curge 
de loc. Dar și la celelalte 
programul e în așa fel întoc
mit îneît din cele două ore, 
una e înainte de masă. Deci, 
practic, pentru majoritatea 
locatarilor care, cum c și fi
resc, au serviciu dimineață 
(iar copiii școală) le rărnine 
o singură oră pc săptămină 
(dacă n-au ședință!) pentru

a se bucura de binefacerile 
unui auxiliar indispensabil al 
civilizației — apa caldă. A- 
tunci, in acea oră, intră in 
vană toată familia — de la 
mic la marc, de la nepoțel 
la bunici. Cum e posibil ? 
Intr-adevăr, e greu de închi
puit. Nu știu cum și-o închi
puie cei care fac programele 
de apă caldă ?

O propunere 
judicioasa

...a fost făcută — și nu 
prima oară — în cadrul se
siunii : ca cea mai prestigi
oasă instituție culturală din 
municipiu. Teatrul de stat, 
să fie mutată într-o clădire 
care prezintă cea mai maro 
atracție pentru public — Ca
sa de cultură. Ar fi mai în 
centru, ar fi mai la îndemî- 
na acelora care se deplasea
ză mai greu pînă la vechiul 
sediu pentru a-și satisface 
gustul pentru frumos, pentru 
artă. Tot atunci și Casa de 
cultură și-ar găsi o utilizare 
mai eficientă. Deci, ar ieși 
în ciștig și teatrul și Casa 
de cultură dar mai ales pu
blicul.

Prea
4 (Urmare din pag I)

care trebuie să primească mult, 
dar care trebuie să se spriji
ne singură. Și, de ce sâ nu o 
spunem, nu puține comitete ale 
asociațiilor așteaptă ca locata
rii să-și rezolve cum pot pro
blemele legate de scopul pri
mordial — păstrarea fondului 
locativ — activitatea lor re- 
zumindu-se la încasarea taxe
lor pentru căldură, apă caldă, 
servicii pc care nu Ie prestea
ză la nivelul cerințelor anului 
’70. Inițiativa comitetelor pri
vind perfecționarea formei de 
organizare și funcționare a a- 
sociațiilor de locatari s-a făcut 
puțin simțită, astăzi problem» le 
cardinale ale unei asociații dc 
locatari fiind tot căldura și 
apa caldă, ca în urmă cu 17 
luni.

Deci, cu ce am progresai? în
ființarea asociațiilor să însem
ne oare, doar schimbarea ad
ministratorului de fond loca
tiv ?

Preocupîndu-se doar de înca
sarea taxelor, in această direc
ție îDtr-adevâr experiența a- 
cumulată a adus cu sine unele 
„.perfecționări". Am fi dorit în
să ca aceste perfecționări să 
nu le înscriem intre ghilimele, 
am ii dorit ca ele să reflecte 
preocuparea comitetelor dc a- 
sociații pentru îmbunătățirea 
formei de organizare, a relați
ilor contractuale pe care aso
ciațiile Ie au cu întreprinderile 
prestatoare de servicii, cu fur
nizorul de combustibil etc.

In marca lor parte neajun
surile asociațiilor au pornit de 
la înființare. Lipsite de fon-

Cine 
plătește ?
Într una din zilele trecute, la 

blocul nr. 1 de pe strada „Vis- 
cozei" din Lupeni s-a produs o 
pană dc curent. Intrigați de o 
așteptare prelungita, locatarii 
au chemat un electrician. Pana 
de curent s-a remediat. Imediat 
după cuplare, insei, la o serie 
dc apartamente becurile au ples
nit. Familiei lui Traian An
gliei i s-au ars >i lămpile tele
vizorului. iar lui Slelian Enachc 
i s-au ars lămpile și transforma-

NOTĂ
torul radioului, deși tablourile 
de distribuție ale apartamentelor 
respective aveau siguranțe sen
sibile. Avînd din întîmplare un 
voltmetru, Traian Angliei a mă
surat tensiunea și a constatat 
că în loc de 220 de volți pe 
rețea circula un curent de... 
380 volți... Imediat s-a telefonat 
sectorului local al S.D.E.E.. E- 
lectricianul care a sosit la (ața 
locului a constatat, cu, într-ade
văr se comisese o „greșeală". 
Fusese întrerupt nulul, din 
„nebăgare dc seamă". Greșeală, 
desigur, și încă grosolană I Dar 
cine plătește ?

V. STRAUȚ

Spirit de 
observație ->

Dacă s-ar atribui, anual, premii pentru neglijență, cu 
siguranță că in Petroșani locul intîi s-ar disputa între co
operativa meșteșugărească „Jiul11 și O.C.L. produse industri
ale.

Atelierul de tricotaje-ceaprazerie, din Petroșani, se 
află in plină stradă principală, in fața parcului. Pe zidul 
alăturat se află (procedăm prin reconstituire) o firmă scri
să pc sticlă. S-a spart (poate a fost spartă) cine știe cind 
însă acest fapt se vede treaba că n-a incomodat și nu 
stingherește încă pe nimeni. Trebuie să fie cel puțin un an 
do cind acea sticlă spartă stă acolo. Se spunea în vremurile 
uitate că totu-i trecător. Aș ! Iată că mai sint fenomene 
imuabile, absolut neschimbătoare; și unul dintre ele este a- 
ceastă „grijă" a cooperativei ..Jiul'1 pentru înfățișarea fru
moasă, exterioară și interioară, plăcută a unităților cc-i a- 
parțin.

Vizavi de cinematograful „Republica" se află un maga
zin de articole electrice cu o denumire ambiguă : aparate 
de radio — articole electrice. Do fapt înăuntru se află numai 
articole electrice insă... de ce să nu se mai facă farse 1 Și 
farsa asta neschimbătoare este oferită tot timpul trecători
lor. ca o mostră a calității umorului existent la O.C.L. 
produse industriale. Firma păcălitoare (aparatele de radio, 
televizoarele etc., sc află cu totul in altă parte) produce 
confuzie și zăpăceală însă e înfiptă bine în cuie... ca și 
spiritul dc observație a) întreprinderii tutelare.

Ș; acum, revenind la premiul întîi al imaginarului con
curs, sintern puși în încurcătură : cine l-ar merita ? Disputa 
continuă...

T. S.

multa râcealâ
dul de rulment strict necesar, 
asociațiile nu au fost lipsite în 
schimb de datorii, încă din pri
ma zi. La înființare, acestea au 
preluat în marc parte debitele 
create la I.G.L. dc numeroși lo
catari prin neplata unor con
tribuții, deși firesc ar fi fost 
ca aceste debite să rămină, pî
nă la lichidare, întreprinderii 
care Ic-a creat. Mai ales că 
toate cheltuielile ocazionate de 
urmărirea debitorilor se vor 
răsfringe asupra... locatarilor. 
Lipsa fondului de rulment a 
adus după sine o seamă de 
penalizări bancare care se răs- 
fring tot asupra- locatarilor. 
Pentru a diminua cit de cit 
capitolul debite, unele comitete 
ale asociațiilor de locatari au 
recurs la măsuri dc „compen
sări" intre salariați, compensări 
care au degenerat repede în 
mici aranjamente. Acestea au 
fost posibile prin crearea unor 
credite la beneficiarii de aloca
ții de cărbune. Creditele, la Un- 
dul lor, sc datoresc actualei 
forme do acordare a alocațiilor 
în cadrul C.C.P., după crite
riile unor instrucțiuni, să re
cunoaștem, depășite față de ce
rințe. Da»;ă ținem seama de a- 
numiți factori (bunăoară de ca
litatea cărbunelui), plusurile 
create individual unor locatari, 
salariați ai C.C.P., sînt iluzorii 
pentru asociație. Aceeași uni
tate care acordă unui salariat 
un plus de cărbune, livrează 
centralelor termice cărbune de 
calitate necorespunzătoare ca 
granulațic și putere calorică, 
ceea ce afectează negativ cali
tatea și volumul serviciilor o- 
ferite de asociații. __

— 30—40 Ia sută din cărbune 
este rebutat, aflăm la asocia
ția dc locatari „Carpați" din 
Petroșani, din relatările preșe
dintelui Carol Werbinczki. Pro
blema este arhicunoscută dar 
veșnic nesoluționată, asociațiile 
trebuind să suporte lună de lu
nă un consum exagerat de căr
bune.

Este nefiresc ca tocmai în 
Valea Jiului să se manifeste 
astfel de stări de lucruri. In 
prezent, asociațiile de locatari 
nu dispun de pirghiilc ce ar 
trebui acționate pentru a elimi
na acest neajuns. Contractul 
încheiat între asociații și I.G.L. 
se referă doar la furnizarea de 
căldură de către întreprinderea 
de gospodărie locativă. Asocia
țiile nu pot impune clauze con
tractuale privind furnizarea 
căldurii în condițiile de econo
micitate oferite de centralele 
termice, deoarece centralele ter
mice aparțin I.G.L., întreprin
dere care la rîndul ei nu este in
teresată In reducerea costurilor 
serviciilor ce le prestează a- 
sociațiilor, servicii care se ci
frează la peste 20 la sulă din 
planul întreprinderii. Cine se 
ocupă atunci de reducerea con
sumului de cărbune, de asigu
rarea eficacității centralelor 
termice ? O centrală termică, 
oricum, trebuie să fie cu mult 
mai economică, să consume mai 
puțin combustibil decit s-ar 
consuma în cazul cind aparta
mentele ar fi încălzite indivi
dual. Și, totuși, în Valea Jiu
lui, consumul de cărbune al 
unei centrale termice raportat 
la numărul de locatari prin
cipali, nu sc ridică la para
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5
nu trebuie s«l-l 
nat..."

Ini Mozart nu 
tuși dat să-și in 
hi 5 decembrie 
le-; \l<îqU!te jr

las nclermi-

i-a losl lu- 
h»?ie opera 
791. degota 

încremenit
( apul îmi vuiește >i puterile pentru loldeaun j. pc p.irti-
mâ pârlise •n» ,i a< e- Inra vtabrulu’ !b guiein".
lui necunoscut in plutește O înmormintare r» erval,
în fala ochilor, il 8d necon- săracilor, pe un timp di
Ionii, mă roagă, insistă, îmi viscol i-a determinat pe ce

I/OZIKT
cere nerăbdător lucrarea. 
Compun mai depart»', ca»., a- 
ccasta mă obosește mai pu
țin dorji odihna. De altfel, 
nu mai trebuie să tremur. 
După rele prin care trec, îmi 
dau seama ca îmi bate cea
sul. Îmi voi da curînd ultima 
suflare. Imi sosește sfîrșitul, 
înainte de a mă fi bucurat 
de talentul meu... Vreau să-mi 
termin, deci, propriul meu 
cînlec funebru (requtamul),

trei sau p.i'.ru însoțitori ai si
criului sâ faeă calo întoarsă în
că înainte do a ajunge la cimi
tir; un morrnînt, rămas fără 
piatră funerară, deoarece Con- 
stdnz.e presupusese < ă of> iu) 
parohial se va ocupa de a- 
cesl lucru,- și la numai cîtiva 
ani. nim-ni nu mai știa unde 
odihnește acest mare geniu 
al muzicii universale...

A. ALCA'AY
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DUMINICA 1 lEHKl'ARJE

8.15 Deschiderea emisiunii. 
Consultații pentru elevi. 
Fizică (clasa a VUI-a). 
Tema : Cîmpuî magne
tic (reluare).

8.45 Matineu duminical pen- 
fiu copii și fineretul 
școlar. Teatru pentru 
copii : ..Fcciorașul co
drilor" — adaptare du
pă romanul lui Victor 
Eflimiu. Șah. marelui 
maestru ! Film serial : 
„Scbastien printre oa
meni" (V). Căutătorii de 
comori (Țara Oașului).

10.15 Ora satului.
11.15 Concert simfonic. In 

program : Simfonia a 
V-a de Beethoven.

12,00 De strajă patriei.
12.35 Emisiune in limba ma

ghiară.
13.35 închiderea emisiunii dc 

dimineață.
16.30 Deschiderea emisiunii 

(Ie după-amiază. Film 
serial : „Rîtrl întunecat" 
(III) — producție a stu
diourilor sovietice.

17,10 Realitatea ilustrată. 
19,00 Telejurnalul de scară.
19.15 Noutăți cinematografice.
19.30 Fantezia culorilor — 

film de varietăți, rea
lizat de studiourile so
vietice.

20.30 Mălini și obiceiuri dc 
iarnă din Maramureș 
— reportaj filmat.

20,50 Film cu trei stele :
„Fascinație" cu Gregory 
Peek și Ingrid Berg
man.

22.35 Telejurnalul de noapte. 
Telesport. Cupa mon
dială — Fotbal 1970 
(grupa a IV-a).

23.00 Închiderea emisiunii.

Pucuri pentru hochei de fabricație proprie
Luponiul este singura locali

tate din Valea Jiului undo ho
cheiul se simte la el acasă. 
Pc patinoarul de aici se orga
nizează eu regularitate me
ciuri intre echipele de seniori 
ale asociațiilor sportive Mine
rul și Preparatorul precum și 
meciuri de juniori și inter- 
școlare. In loc de minge de 
hochei se folosește pucul. E- 
xistă și un obicei in acest 
sport. Pucul tre»;ut peste man
tinelă rărnine ea trof» u supor
terului care a intrat în pose

sia lui Docj lupta pentru puc 
se desfășoară nu numai pe 
gheață ci și in tribune. îndră
gostirii de hochei d» la pre- 
paiația l.upcni au rc,zohat pro
blema pucurilor in modul cel 
mai simplu. Le fabrică din re
surse proprii și sînt aidoma 
celorlalți. Singura deosebire. 
Poartă ■■ni;:;t!t-l<‘ P. L. ceea ce 
înseamnă fabricat la... Prepa- 
rația Lupeni.

V. ARDELEAN!' II 
corespondent

£ •3
LUNI 2 FEBRUARIE

PROGRAMUL 1 i

5,05—6,00 Muzica dimine
ții; 6,05-9,30 Muzică .și ac
tualități; 9,30 Revista literară 
radio; 10,10 Curs de Limba 
engleză; 10,30 Selecțiunj. din 
opere: 11,05 Radio-Prich iu
dei; 11.15 Arta clavecinistă 
de-a lungul secolelor; 12.00 
D;n muzica popoarelor; 12.30 
Intilnirc cu melodia popu
lară și interpretul preferat; 
13,00 Radiojurnal; 13,22 So
liști d_- muzică ușoară; 13,45 
Muzică populară; 14,05 File 
de poveste; 15,00 Cronica mu
zicală: 16,00 Radiojurnal:
16,20 Melodii populare; 16.30 
Revista economică; 17,05 An
tena tineretului; 17,30 Din 
comoara folclorului nostru;
18.30 O melodie pe adresa 
dv.; 19,00 Gazeta radio; 19.30 
Săptămină unui meloman; 
20.05 'Tableta de seară; 20.10 
365 de cîntece; 20,20 Arghe
ziană; 20,25 Solista serii — 
Nicoletta; 20,45 Teatru ra
diofonic : „Ciclopul" de Eu- 
ripide; 21,37 Frumos ești Bu
curești — muzică ușoară; 
22,00 Radiojurnal. Buletin 
meteorologic; 22,20 Sport;
22.30 Melodii aproape uitate 
— muzică ușoară; 23,00 Cin- 
tcce cu și fără cuvinte; 0,03 
—5.00 Estrada nocturnă.

BULETINE DE ȘTIRI: 
Programul 1 5.00; 6.00; 9.00;
10.00; 11.00; 17,00; 18.00;
20,00; 24.00; 2,00; 4,00. Pro
gramul II : 6.05; 12,00: 14,00: 
21.00: 23.00; 0.55.

în jurul încălzirii centrale
metrii scontați. Să enumerăm 
cîteva exemple: in cadrul A- 
sociației de locatari „Aeroport" 
Petroșani, s-a consumat in lu
na decembrie a anului trecut, 
in medie 0,670 tone pe apar
tament; la Asociația de loca
tari „Carpați", consumul a fost 
de 0,750 tone pe apartament, 
pentru ca la Lupeni, acest con
sum să fie și mai ridicai : 
0,800 tone pe apartament, can
titate cu care apartamentul res
pectiv putea fi încălzii chiar 
fără ..multiplele avantaje eco
nomice" ale unor centrale ter
mice moderne.

Cu aceste sumare constatări, 
ne-am prezentat a doua zi la 
întreprinderea dc gospodărie 
locativă unde ne-au fost con
firmate.

— Intr-adevăr, centralele ter
mice nu ating parametrii pro
iectați, ne declară tovarășul 
Aurel lancu, inginerul șef ad
junct cu probleme mecanice al 
I.G.L.

— Ne puteți oferi un exem
plu ?

— Asociația de locatari „Ae
roport" din Petroșani dispune 
de 6 centrale termice cu 72 
cazane. Consumul centralelor 
termice, conform parametrilor 
proiectați, este în medie dc 
0,800 tone cărbune pe zi, în 
condițiile asigurării timp de 20 
de ore a căldurii alternativ cu 
apă caldă la o temperatură op
timă. In luna decembrie 1069, 
cantitatea de cărbune consu
mată a fost de 2 211 tone, față 
de 1 785 tone, cit reprezintă 
consumul calculat la capacita
tea maximă a centralelor, ca

pacitate care ar fi fost realizată 
in cazul funcționării tuturor 
cazanelor.

— Cite cazane nu au func
țional ?

— Șase. Dacă refacem calcu
lul Ia 66 cazane, rezultă o de
pășire a consumului planificat 
de circa 30 la sută pe aparta
ment. In această situație se află 
toate asociațiile de locatari.

— Care sint cauzele depă
șirilor de consun» ?

— Calitatea necorespunzătoa
re a cărbunelui ca granulație 
și putere calorică. In general, 
datorită granulației necorespun
zătoare se înregistrează pierderi 
cuprinse între 30—40 la sută 
din cantitatea de cărbune livrat 
de C.C.P.

Se confirmă deci și cele de
clarate de Carol Werbinczki, 
președintele uneia din asocia
țiile de locatari din Petroșani.

Dar să continuăm firul dis
cuțiilor purtate la I.G.L.

— Ce clauze privind calitatea 
cărbunelui prevede contractul 
dintre I.G.L. și C.C.P. ? între
barea a fost adresată tovarășu
lui Constantin Popescu, conta
bilul șef al I.G.L.

— Nici o clauză. De altfel, 
noi nu am încheiat cu C.C.P. 
un contract, ci doar o minulă. 
Beneficiarul de cărbune nu este 
I.G.L., ci salariatul C.C.P. că
ruia această unitate ii acordă 
o alocație de cărbune. Pentru 
salariații care locuiesc în apar
tamente cu încălzire centrală, 
dar sînt angajați ai altor în
treprinderi, dccit C.C.P., am în
cheiat contractul de livrare a 
cărbunelui cu I. R. Combusti

bilul. De Ia acest furnizor pri
mim intr-adevăr cărbune de ca
litate corespunzătoare, adică de 
granulație cuprinsă între 20— 
80 mm.

_  ? i.
— In schimb, cărbunele ce-1 

livrează C.C.P. in contul alo
cațiilor, pentru propriii săi sa
lariați, are de obicei o grrnu- 
lație cuprinsă intre 10—20 mm, 
și o putere calorică scăzută.

— In concluzie ?
— Cărbunele acordat ca alo

cație (care are ponderea cca 
mai mare în consum), necores- 
punzătm- calitativ, contribuie Ia 
diminuarea volumului servicii
lor oferite de asociațiile dc lo
catari. determină costul ridicat 
al acestora. Noi nu putem „ar
de" separat cărbunele de la 
I. R. Combustibilul și separat 
pe cel livrat de către C.C.P., 
pentru a stabili costurile sepa
rat pentru salariații C.C.P. și 
separat pentru ceilalți.

Se pare că totuși ai- exista 
o soluție. La discuțiile purtate 
a participat și tovarășul Gheor- 
glie Firuț, șeful serviciului a- 
provizionare. care a sugerat :

— Ca să existe totuși o echi
tate in repartizarea costurilor 
pe locatari, ar trebui ca sala
riații C.C.P. sâ fie mutați în 
blocuri grupate în jurul unor 
centrale termice, separat de sa
lariații celorlalte întreprinderi 
și instituții, care sâ locuiască 
și ci in alte blocuri, grupate 
in jurul altor centrale termi
ce. Cred că oricine își dă seama 
de absurditatea soluției, însă 
asta ar fi singura la care nu 
s-a recurs. In rest am interve
nit pe toate căile față de con
ducerea C.C.P.

— Dc exemplu ?
— Am solicitat ca facturarea 

cărbunelui să se facă la im preț 
care să reflecte adevărata lui 
calitate. Pentru aceasta însă 
nici pînă în prezent nu a fost 
elaborată documentația necesa
ră fie prin STAS, fie prin nor
mă internă de întreprindere.

!n a treia zi a raidului nos
tru, ne-am prezentat cu aceste 
constatări la Centrala cărbu
nelui Petroșani.

— Transportul cărbunelui a- 
cordat salariaților noștri, ne 
relata tovarășul loan Karpi- 
necz. directorul administrativ al 
centralei, l-am efectuat conform 
graficului stabilit de I.G.L. 
Menționez aceasta deoarece 
gratuitatea acordată salariaților 
C.C.P, cuprinde și transportul 
cărbunelui. Cît privește califa- 
tea, problema este într-adevăr 
arhicunoscută, dar nesoluționa
tă. Preparațiile noastre sînt 
profilate pe sortul de cărbuni 
10—80 mm pe cînd centralele 
termice consumă cărbune de 
20—80 mm. Ca sâ satisfacem 
cerințele centralelor termice, ar 
însemna să înființăm o linie 
tehnologică pentru cărbune de 
20—80 mm.

— Ar fi unica soluție ?
— Aceasta nu se poate rea

liza. O altă soluție ar fi ca o 
dată cu reparațiile ce se exe
cută ta centralele termice, 
I G.L. să schimbe grătarele a- 
cestora pentru a reduce pier
derile peste norme.

— Schimbarea grătarelor va: 
aduce după sine. îmbunătăți
rea calității cărhunelui ?

— Nu, desigur !
— In concluzie?

— Cărbunele necorespim->ă- 
tor acestor centrale care di pă 
constatările noastre reprezintă 
in medie 20—25 la sută și iu 
cît afirmă conducerea I.G.L., 
afectează într-adevăr costurile 
Serviciilor prestate de asocia
țiile de locatari.

Concluzie la care q adăugăm 
pc a noastră. Acest combusti
bil nu afectează numai servi
ciile asociațiilor de locatari, ci, 
indirect, și interesele Centralei 
cărbunelui. Pentru a reduce 
costurile serviciilor, asociația 
de locatari e nevoită să reducă 
temperatura în apartamente, să 
reducă cantitatea de apă caldă 
ce o furnizează locatarilor. 
Lipsa de confort se repercutea
ză pe undeva și în producti
vitatea muncii obținuă de sa
lariații C.C.P., in fluctuația ca
drelor, iar pentru salariații din 
afara C.C.P. în refuzul de a 
onora la timp taxele ce li se 
pretind, taxe al căror nivel nu 
este stabilit în raport cu volu
mul și calitatea serviciilor ofe
rite.

Pentru soluționarea tuturor a- 
ccstor probleme — in marca 
lor parte depinzind de C.C.P. 
— trebuie sâ se dovedească 
mai' multă solicitudine, mai 
multă „căldură", mai multă o- 
perativitate. Problema „arhicu
noscută" cure reprezintă, ex
primată valoric, mai puțin de 
0,8 la sută din activitatea 
C.C.P., trebuie totuși să-și gă
sească o soluționare.
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CURCAN - 
MOTATUI
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Pentru înfrumusețarea 
continuă și buna 

gospodărire 
a localităților 

Văii Jiului

dccantorul de slum

Pinii și gislcte. rare allAfla- 
lii inuiidmi *ntul cu ffiiinîltul 
lor, n-ou nuu Ieșit dm crftel. 
Ieri nici la bnlla din priidinti 
ii-atz fost, Găinile stau numai 
pe nh garduri. Doar o lomna- 
lecti. ier ir ită ca orice ievioa- 
ni. Iși reprimii print r-un cot
codac pițigăiat bucuria de o 
li Ideal primul ou.

- Guta. sU ral o - se sbor 
șeș/e una la ca. Or fi s-a urli 
cu binele ?

Da'ce rău om tăcut f
SslI I Vine cineva... A 

trecut godacul. Nici al nu-i 
in Ioane bune... Păi cum, |u 
chiar nu știi nimic ? la sfat 
sti-.fi spun. Hai, dd-le mai -în
colo si hî-ml șl mie loc. Așa...

Știi și tu crt alolsldplnilnrul 
peste penelul din ograda 
noastră este excelenta sa 
Curcan mofatiil. Nu-l iese 
nimeni din vorbă. Noi o du
ceam bine cu el. Nu era prea 
aspru. Sc îngrijea de toate; 
și de grăunțe, și dc apa; ne a- 
pdra chiar și de Gilxei... Asta 
pinii înlr-o zi... de n-ar II lost 
ziua aceia...

Da, da, așu-i cum i/i spun 
Au adus st Opinii o Bibilică. 
Prinlesd, nu alta. Ne-a spus 
ca i fald linlșllld, că-i oscul- 
tâloare. că nu se va certa cu 
nimeni șl cile și mai cile. 
Toată lumea se purta frumos 
cu ea. Eu, ca să-/i spun drept, 
o cam pizmuiam; e Inimoasă 
loc. Dar asta e treaba mea. și

ea nu știa nimic; ne neiPrim 
lieruirc de ah' ci. De Io o vre
me,, iun ' tizul și cu, ou văzul 
si altele că .porfia dc grăunte 
a Dihilictii creștea mereu Nu 
ne-a convenit. ilar n-am în
drăznit sti deschidem pliscul: 
a! îl ai ti trebuit I Sc cam 
i orbea că Bibilica era. favori
ta mafalulul.

Hi, .și ce i cu asia t Ce, 
lua dc la voi 1

Ce-I cu asta, zici ?... la 
nu mă mai întrerupe șl oscul- 
lâ... Cu asta, moi tremă-mear
gă. Dor vezi cri Bibilica Io-a 
rănii oi tui/h s< gîntracuhll, 
și rațoiului, și cocoșului. Tați 
li aduceau cadouri: un bob de 
griu. un \ lermișor. Cocoșul, 
mai golani, i-a oierii în dar. 
înlr-o dimineață, o margareta.

El, șl necazul de aici a por
nit. Notatul o aliat și s-a su
părat loc. „Cum adică -- a 
tunat el din inaltu-i Iron — 
aici nu se știe că eu îs slti- 
pin 1" $i a poruncit să i fie 
adus la picioate cel care a 
îndrăznit sîî-i ofere flori Bi
bilică! Toii neam așteptat 
•<î-l lard pral pe cocoș. Dar 
li-oi găsit ; s-a ridicat plnle- 
natul pe vîrlul ghiarclor și a 
Iipat la nmlal ■ ..Dreptul Itiu 
asupra Bibllicăi c .și al nos
tru !" l-au ținut isonul și gin- 
sacill, și rălniul. ..Ulm le-a 
zis curcanul vă învâț eu 
minte".

— Toi nu pricep.

Sigur că nu pileepi. c-all- 
lel oi mal ști și Iu cile cevo. 
Tu iui c/i că no învață min
te pe toii ? Nn moi avem grti- 
unțe, nu apa... Oamenii ne hu
lesc : /ic cti nu sintem buni 
de nimic. Șeful laie și șpînzu- 
tn înlr o porte, adversarii lui 
in alta Iși fac tot felul dc șf- 
cnne.

— Și penelul de ce nu zice 
ni mic ?

— Indrdzneșlc Iu sd Iaci 
olt fel.

— Iaca am sd îndrăznesc...
— 13a stal Inaulul, câ nu 

fi-am spus lot. Azi am aliat 
cti Bibilica-i nuirhald și arc 
și pul. De-o auzi btîrhalu-stiu...

Săracul O fl >an cumse
cade...

- Ssl I Ma/alul. Negru dc 
lurle, nu alta. Mă duc. De 
ne vede ne-amindoua, e val 
de noi. Zice cti-l birllm.

Șl s-a dus. Tomnate.ca a 
rămas pe riînduri. ..O,-ii mal 
vedem" — și-a zis pa. Și n 
plecat după ceva grăunte...

...Ce o mai văzul limita 
găinușă. încă nu șlie nimeni. 
Cică în toamna aceea a avut 
loc o nunta șl-un Izolez în 
ngrada «o pricina. Se pare câ 
ceva documente au râma. lo
tuși. Deținem Inlormalii că 
s-ar alia pe-alcl, pe-aproape. 
Ne-ajult'i cineva sg le desco
perim ?

N. NOVACEANU

Morii 10 februarie

Iii 00 Deschideți <i < misiunii. 
Lumen copiilor. „Năzdră
văniile Iul Păcală (II).

18.30 ( u ansamblul „Cioclrlia* 
pe meridianele lumIL 
(Inlet viziune).

19,00 rdejurnalul de seară.
19,20 La volan - emisiune 

pentru conducătorii au
to.

19.30 (de șiini șl (<• nu știm 
despre om. „Bălrinețca** 
- o greșeală biologică ?“.

19,55 Anunțuri publicitate. 
20.00 Reflector.
20.10 Seară de lealru : ..Ta- 

che, lanke și Codir de 
Victor Ion Popa.

22,00 Telejurnalul de noaple.
22.10 Telcglnb. Danemarc a.
22,35 Muzicorania T.V. — re

vista actualităților do 
muzică ușoară.

jomir 
CMSE COSTĂ

4> Urmare din pag. I

IN VALOARE DE 2 212 000 LEI, Șl ANUME :
• Construireo o 12 000 mp de străzi și a 6 000 mp trotuare ; 
C Repararea a 63 străzi, cu o suprafață de 136 200 mp ;
# Construirea de drumuri comunale pe o lungime de 6 km ; 
C Extinderea spațiilor verzi pe o suprafață de 2 km ;
< întreținerea de parcuri și zone verzi pe o suprafață de 

16 ha ;
0 Plantarea a 5 500 arbori și arbuști ornamentali ;
0 Construirea de podețe peste Jiu in lungime totală de 65 

ml și 60 podețe peste rigole de-a lungul străzii Repu
blicii ;

0 Se vor executa 3 km de îndiguiri ;
C Se vor repara și întreține străzi in suprafață de 2 400 mp, 

in valoare de 100 000 lei, din economiile ce se vor rea
liza la lucrările planificate ;

0 Se vor executa lucrări de curățire și îngrijire a pășunilor 
in golurile de munte pe o suprafață de 200 ha.

VULCAN
Cu sprijinul deputaților, vom mobiliza masele de cetă

țeni la realizarea prin munco patriotică a unor LUCRĂRI IN 
VALOARE DE 3 500 000 LEI.
0 Se vor executa lucrări de reparații și întreținere de străzi, 

trotuare, parcuri in valoare de 2C0 COD lei din economiile 
realizate la lucrările planificate ;

0 Se vor repara și întreține 30 000 mp străzi și trotuare, 20 
km drumuri ;

C Vom amenaja 3 ha zone verzi, întreține 25 ha parcuri și 
zone verzi.

0 Se vor planta 5 000 arbori și arbuști ;
€ Vom repara și construi 40 poduri și podețe ;
0 Vom amenaja 20 baze sportive și terenuri de joacă pen

tru copii ;
0 Se voi executa 1 500 mp îndiguiri și 10 000 mp taluzuri la 

maluri ;
0 în colaborare cu U.T.C. și sindicatele de la E.M. Vulcan, 

E.M. Paroșeni se vor efectua lucrări în valoare de 200 000 
lei pentru amenajarea stadionului sportiv ;

0 Se vor executa lucrări de curățire și îngrijire a pășunilor 
pe o suprafață de 100 ha ;

U R I O A N I
Consiliul popular va mobiliza masele de cetățeni pentru 

executarea prin muncă patriotică a unor LUCRĂRI IN VA
LOARE DE 1112 100 LEI, CU 20 000 LEI MAI MULT DECIT 
PREVEDERILE PLANULUI, ASTFEL :
0 Se vor executa lucrări de reparații și întreținere de străzi, 

trotuare și parcuri in valoare de 484 000 lei ;
C* Se vor repara și întreține drumuri comunale pe o supra

față de 38 000 mp ;
0 Se vor întreține 9 ha de spații verzi și parcuri ; 
0 Vom planta 2 000 de arbori și pomi ornamentali ; 
0 Se var amenaja 5 baze sportive simple ;
< Vom consolida și indigui maluri pe o lungime de 1 500 

ttA și vom executa lucrări de taluzâri de maluri pe o su
prafață de 2 000 mp ;

0 Se vor amenaja 2 stații de parcare pentru autovehicule 
din care una cu staționar pentru călători ;

0 Prin contribuție voluntară bănească se vor începe lucră
rile de electrificare a localității Cimpul lui Neag.

A N I N O A S A
Cu sprijinul tuturor deputaților și ol organizațiilor de 

masă, vom mobiliza cetățenii Io executarea prin muncă pa- 
t.icâ o unor LUCRĂRI IN VALOARE DE 702 702 LEI.

Principolele lucrări prevăzute a se executa prin munci 
potriotice sint următoarele :
0 Repararea a 15 000 mp străzi și trotuare;
0 * menajarea a 0,5 ha zone verzi și întreținerea celor exis-

?nte pe o suprafață de 4,5 ha ;
0 întreținerea a 3 baze sportive ;
0 Repararea și întreținerea a 8 km drumuri comunale ;
0 Plantarea o 2 300 bucăți arbori și pomi ;
0 Se vor executa îndiguiri pe o lungime de circa 150 ml j
0 Se vor repara și întreține 25 ml poduri ;
0 Construirea și repararea a 15 podețe ;
0 Se va realiza o economie de 10 000 lei la lucrările din 

contribuție voluntară în bani a localităților din satul ls- 
croni și Aninoaso ;

0 Executarea de lucrări de curățire o pășunilor și finețeior 
pe o suprafață de 20 ha ;

0 Vom realiza o economie -de 13 000 Tei io lucrările de gos
podărie ce vor fi executate din prevederile bugetare

0 Se vor construi trotuare în valoare de 10 WD lei din con
tribuție voluntară bănească in satul Aninoaso și se va 
începe lucrarea dc construcție o sălii de spectacole la 
căminul cultural Iscioni.

bănija
Comitetul executiv, cu sprijinul deputaților și al comi- 

letelor de cetățeni, va mobiliza locuitorii comunei pentru exe
cutarea prin muncă patriotică a unor LUCRĂRI IN VALOARE 
DE 476 933 LEI.

Ne angajăm să realizăm următoarele obiective :
0 Construirea de drumuri comunale pe o lungime de 1,5 km; 
0 întreținerea de drumuri comunale pe o lungime de 18 km; 
0 Construirea și repararea a 8 podețe ;
0 Amenajarea de noi spații verzi pe o suprafață de 0,50 ha ; 
0 Plantarea a 2 000 pomi și arbuști ;
0 Amenajarea unei baze sportive în incinta sectorului mi

nier Banița ;
0 Vom organiza acțiuni de curățire a pășunilor pe o supra

față de 51 ha.

scump...
In codrul lotului Coroești al 

Șantierului T.C.M.M. Valea 
Jiului la secția de uscare și 
brichetate a cărbunelui aliată 
în construcție, în dimineața de 
26 ianuarie a.c. s-a intîmplat 
un accident : o muncitoare a 
căzut de la o înălțime destul 
de mare, în casa scărilor. Să 
vedem care este cauza.

Echipa de zidari se afla jos, 
în incintă, să pregătească mor
tar. Cu ci leva zile în urmă I 
se încredințase executarea spa- 
letilor la ușile casei scărilor. 
Ca să realizeze, probabil, lu
crări mai bine... retribuite, ce 
s-au gindit oamenii noștri ? Să 
zidească în interiorul casei scă
rilor, deși existau dispoziții ca
tegorice împotriva unei aseme
nea tentative... Ușilor cu prici
na li se demontaseră, într-ade- 
văr. minorele insă ce nu se 
poate face cu o scoabă ? Așa 
că au deschis ușor, fără prea 
multe probleme.

De mai bine de trei zile ei 
lucrau nestingheriți, în spațiul 
interzis. Golul dintre scări, la 
nivelul respectiv, cu ce credeți 
că fusese acoperit ? Auziți, cu 
rogojini, în loc de pod de scîn- 
dură ! Ingenios șef are echipa 
de zidari, n-avem ce zice!

...Și iată că, în zorii zilei cu 
ghinionul, femeia a găsit ușa de 
acces la casa scărilor deschisă, 
n intrai (de ce?) a călcat pe 
roqojinile care au cedat și... 
dusă a fost.

Ceea ce surprinde cel mai 
mult este nu atît situația că 
nu șlia conducerea — contro
lul efectuat din partea acesteia 
găsise pe zidari lucrînd normal, 
în afară — cît faptul că ’maiș
trii erau... în afară (!), adică ha
bar nu aveau ce fac oamenii 
din subordine și asta dura nu 
de o oră—două, ci-, de peste 
trei zile. Deci, cei care se cu
venea să-i conducă, să-i su
pravegheze, să-i coordoneze, se 
ocupau cu altceva sau... nu se 
ocupau ?! Ce să mai vorbim de 
controlul ușiloT, al interiorului 
casei scărilor (se spune că ar 
fi fost si uod instalat, dar cuiva 
j-o fi făcut... cu ochiul, scân
durile...)? Și, apoi, nu se cu
noștea, oare, un lucru elemen
tar : că demontarea minorelor 
ușilor ni? era de ajuns, că tre
buiau blocate prin sudură sau 
prin cheie ?

Organele de control ale Ins
pectoratului pentru protecția 
muncii atrăseseră anterior aten
ția asupra necesității respectării 
riguroase a normelor de tehni
ca securității în asemenea caz, 
prescrisese interdicția circula
ției pe casa scărilor pînă la a- 
menajerea definitivă.

Șefului echipei de zidari, dar 
■mai ales maiștrilor „inocenți* 
se cade să li se aplice sancțiu
nile pe care le merită. Să simtă 
pe propria piele consecința ne
glijenței, a nepăsării, a dato
riei ignorate cu bună știință.

IT. -M.

In interviul care ni l-n acor
dat acum mai bine de o lună 
publicat in ziarul „Steagul ro
șu" din 18.X11.1960 — ingine
rul șef cu probleme de inves
tiții din cadrul Centralei căr
bunelui Petroșani, Gh Davi- 
dcscu, califica drept „neserio
zitate" modul cum I.E.M. Si
biu î.și îndeplinește obligațiile 
ce îi revine (nereatizările 
I.E.M. Sibiu In lucrările dc 
care beneficin C.C.P. se cifrau 
In sfirșitul anului trecut la 
2.6 milioane lei).

lată ce ne răspunde direc
torul Direcției plan-finnnțe din 
cadrul Ministerului Energiei 
Electrice, ing. A, Andreiescu :

..La scrisoarea dv. cu care 
ne-ați transmis articolul ..Preo
cupările... ncinvostite conduc la 
nerealizări in investiții", publi
cat în ziarul „Steagul roșu" nr. 
6 266 din 18 decembrie 1969, 
vă înaintăm, în copie, nota in
formativă care a fost întocmită 
dc Trustul Electromontaj Bucu
rești, ca urmare a sesizării tri
mise de dv. In afara analizei 
care s-a făcut, s-a dispus 
Trustului Electromontaj Bucu
rești ca. la definitivarea nomen
clatorului dc lucrări pe anul 
1970 pentru obiectivele în 
continuare, în funcție dc reali
zările din 1969. să se acorde 
o atenție deosebită lucrărilor 
din planul Centralei cărbune
lui Petroșani și să stabilească 
cu beneficiarul condițiile reci
proce care să conducă la rea
lizarea de urgență a acestor 4u- 
crări, în condițiile respectării, 
legislației".

In informarea care ni s-a 
trimis, în copie, de către Trus
tul electromontaj București se 
arată: „Articolul respectiv
scoate în evidență nerealizări 
în valoare de circa 2.6 milioa
ne lei, datorită lipsei de preo
cupare djn partea executantu
lui I.E.M. Sibiu, pentru termi
narea lucrărilor L.E.A. 20 
(35) KV — dubla alimentare".

Pe lingă aspectele negative ce 
au compărut in activitatea con
structorului (I.E.M. Sibiu), be
neficiarul (Centrala cărbunelui 
Petroșani) se face vinovată de 
ncasîgurarea la timp și în 
mod corespunzător a unor obli
gații contractuale sau conven
ționale privind condițiile de 
lucru ale constructorului. A- 
ceste aspecte, dacă ne-ar fi fost 
dezvăluite in mod autocritic 
de interlocutorul nostru (ing. 
Gh. Daviilescu), cum ar fi fost 
normal, nu ar fi părut acum 
nici beneficiarul ca- un „vînă- 
tor de greșeli", ca cineva care 
vede în constructor un „țap 
ispășitor" al tuturor motivelor 
care au contribuit — fortuit 
sau nu — la nerealizarca inves
tițiilor planificate.

Iată câteva puncte pe care 
constructorul la reclamă pri
vind lucrarea ..Dubla alimen
tare Aninoasa-sufl* :

„Valoarea de plan contracta
tă este de 3 400 mii lei din 
care au fost realizate lucrări 
în valoare de 1 311 mii lei, ne- 
realizările fiind de 2 089 mii 
lei.

Analizîndu-se in teren situ
ația privitor la această lucra
re s-au constatat următoarele: 
contractul prevede asigurarea 
dc către beneficiar a accesului 
în teren încopînd cu 1. ianuarie

1969. Precizăm că nici pînă în 
prezent beneficiarul nu a asigu
rat accesul în teren prin au
torizație scrisă, conform Legii 
nr. 12 și o executării defrișări
lor in zona bornelor 74—79.

I.E.M. Sibiu a făcut repe
tate intervenții la beneficiar 
(C. C. Petroșani) pentru înde
plinirea formalităților legale 
privitoare la expropriere și de
frișări astfel : ...(se menționează 
adrese, procese verbale din 
8.04 ; 24.04 ; 19.06 și 18.07.1969 
N.K.).

O altă cauză care a condus 
la nerealizarca valorică de

culantului autorizația de intra
re în teren șl totodată întoc
mirea unui program dc lucru 
la această lucrare, care în pre
zent are o ncrealizare de 
2 089 mii lei".

In privința montării utilaje
lor la fabrica de brichete Co
rcești, ing. Gh. Davidcscu, în 
interviul consemnat acum mai 
bine do o lună, ne relata :

„In septembrie, octombrie și 
noiembrie 1969 s-a discutat cu 
conducerea I.E.M. Sibiu și a 
șantierului I.E.M. Sibiu ce arc 
lucrări in Valea Jiului. Dînșii 
s-au angajat că se vor lua mă-
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2 089 mii lei la această lucra
re, o constituie și deficiențele 
dc proiectare care au necesi
tat supraînălțarea a trei stîlpi 
(bornele 8,9 și 10) din lipsă de 
gabarit. Beneficiarul s-a an
gajat prin procesul verbal în
cheiat la 7 octombrie 1969 cu 
I.E.M. Sibiu să predea soluția 
de remediere la 15 octombrie 
1969. Modificările constructive 
la acești stîlpi au fost predate 
de către beneficiar la data de 
10 decembrie 1969 cînd practic 
nu se mai putea face aproape 
nimic pînă la 30 decembrie 
1969.

Pentru reglementarea acestei 
situații, Trustul Electromontaj, 
prin delegatul trimis în teren, 
a căutat să încheie un docu
ment cu C. C. Petroșani, iov. 
ing. șef Davidescu, în ziua de 
9 ianuarie 1970 prin care să se 
stabilească data la care benefi
ciarul va preda autorizația 
scrisă de intrare in terenul 
agricol pentru continuarea și 
terminarea lucrărilor.

Precizăm că formațiile de
lucru ale I.E.M. Sibiu au fost
oprite din activitatea lor de
către cetățenii proprietari ai
terenurilor respective, pentru 
care beneficiarul nu a întocmit 
pînă în prezent formalitățile 
legale dc expropriere.

Cu toate insistențele depuse 
de delegatul T.E.M., iov. ing. 
.șef Gh. Davidescu a refuzat să 
încheie un document scris prin 
care să se precizeze data la 
care va pune la dispoziția exc-

suri pentru a se îmbunătăți 
situația existentă. Iată însă 
că utilajele care de altfel 
le-am aprovizionat încă de anul 
trecut, așteaptă și> acum să fie 
montate. Rezultatul ? Ani ră
mas doar cu promisiunile !u

Constructorul, Trustul Elec
tromontaj București, for tutelar 
al I.E.M. Sibiu este momentan 
de altă părere :

..Ncrealizările valorice con
semnate la data de 31 XII 1969, 
de 430 mii lei, se datorcsc ne- 
asigurării de către beneficiar a 
celulelor prefabricate care să 
permită punerea în funcțiune 
a postului de transformare Co- 
rocști. Prin procesul verbal în
cheiat la 7 octombrie 1969 de 
către I.E.M. Sibiu cu benefi
ciarul, tov. ing. Boris Guțani, 
reprezentantul C. C. Petroșani 
s-a angajat că va asigura pre
darea celulelor pînă la data de 
15 octombrie 1969 (termen an
gajat de tov. ing. șef Gh. Da
videscu prin actul încheiat la 
data de 10 septembrie 1969).

Precizăm că pînă in prezent 
beneficiarul nu a predat exe
cutantului aparatajul pentru 
panourile de servicii auxiliare, 
fapt ce nu permite punerea în 
funcțiune a postului dc trans
formare pe soluție definitivă".

„Ținind seama de importan
ța vitală pentru viitoarea fa
brică de brichete dc la Coroești 
a alimentării cu energie elec
trică, cum vedeți rezolvată a- 
ceastă problemă de către 
I.E.M. Sibiu pînă la sfirșitul

anului" — îl întrebam pe ing. 
Gh. Davidescu cu două săptă- 
mini înainte de finele anului" 
1909.

„Dacă ar pune două «r-hipr. 
adică vreo 15—-16 oameni, in 
7 zile ar termina poslul de 
transformare de la Coroești", 
no răspunde intorlocntorul 
nostru.

lata ce ne informează con
structorul, T.E.M. București 
despre această problemă :

„Avind in vedere importanța 
acestei lucrări (Post trafo Co- 
roeșli), ca urmare a înțelegerii 
dintre executant și beneficiar. 
Șantierul Deva a realizat un 
provizorat care nu a putut fi 
pus in funcțiune pînă in pre
zent, deoarece T.C.M.M. nu a 
executat închiderea boxei trafo. 
care să oprească accesul munci
torilor din șantier la cablurile 
sub tensiune. In acest scop, 
este necesar ca beneficiarul să 
facă intervențiile respective la 
T.C.M M. fără tic care Secția 
de distribuire a energici elec- 
•triee Petroșani nu poate pune 
în funcțiune postul de trans
formare Coroești".

NOTA REDACȚIEI : După 
cite sc observă. beneficiarul 
acuză constructorul, iar con
structorul beneficiarul de ne
seriozitate. Or fi avind amîn- 
doi dreptate ?! Nu e prima 
dată cînd consemnăm astfel 
de dialoguri sterile, nocive pen
tru activitatea de producție, 
pentru climatul de colaborare 
ce ar trebui să existe între 
•cei doi factori importanți, răs
punzători direct în procesul 
do realizare a investițiilor.

Preocuparea, hărnicia și com
petența unui colectiv, a unor 
salariați, se judecă după bo
găția dc rezultate, do fapte și 
nu după ..prinosul" de discu
ții și motivări. Nici la benefi
ciarul celor mai importante 
investiții din Valea Jiului. Cen
trala cărbunelui Petroșani, a- 
ceste rezultate, aceste fapte nu 
satisfac (și planul global de 
investiții pe 1969 nu a fost rea
lizat la C.C.P. ou 14.6 milioane 
lei).

Producția nu se va „încălzi" 
sub focul unor... discuții și mo
tivări, a unor ședințe sau re
ferate. Nu! E nevoie de mă
suri eficiente, hotărîte. Poale 
s-o gindi cineva să le ia !

23,00 bu.hidpreo emisiunii.

lori, mercurul termometrelor 
la Paring a oscilat intre minus 
3 grade și plus 4 grade, iar 
la Petroșani intre minus 2 gra
de și plus 11 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 24 
DE ORE : Vremea continuă să 
fie instabilă, cu cerul variabil 
mai mult acoperit. Vor cădea 
precipitații slabe sub formă de 
ploaie. Vini slab din sectorul 
sudic.

Regionala
C. F. R.

Deva 
recrutează 
candidați 

pentru 
școala 

gr. IU.

(acari, frînari, manevranți, numai 
bărbați), cu durata de 13 săptămini.

CONDIȚII DE ADMITERE:
— 7—8 clase elementare (sc pol primi și cu 4 clase);
— vârsta 18—40 de ani;
— stagiul militar satisfăcut

LA ÎNSCRIERE, CANDIDAȚI1 VOR PREZENTA 
URMĂTOARELE .ACTE:

— certificat de studii in orginal
— certificat de naștere și una copie (nclcgalizată);
— copie după livretul militar
— adeverință de sănătate eliberată de circa medicală 

la care este în evidență.
Examenele -vor avea loc la dala dc 22 februarie 1970 la 

stația Petroșani. înscrierile se pat face incepind cu- data de 
9 februarie pînă la 22 februarie 1970, la stațiile C.F.K. Alba 
Iulia, Teiuș, Blaj, Simeria, Hunedoara, Deva și Petroșani.

In timpul școlarizării elevii vor beneficia de drepturile 
prevăzute la Il.C.M. 2 105 din 6 decembrie 1969.

Absohenții vor beneficia de uniformă gratuita, haine 
de protecție, permise dc călătorie pentru ci și membrii fa
miliilor lor.

Informații suplimentare se pot primi de la șefii de 
stații C.F.K. și de la regionala C.F.K. Deva, telefon 12630 
inter 152.

Lucrarea 
a fost 

terminată
In_ această iarnă, pe stră

zile Cocoșului, Minei și Vul
turului din orașul Pctrila, au 
început lucrările de înlocuire 
a vechii rețele electrice. Sar
cina de a înlocui stîlpii de 
lemn cu alții din beton ar
mat și de a întinde noua re
țea de iluminat public și 
casnic a fost încredințată e- 
chipei dc electricieni condusă 
do Marin Toader.

Rezultat al muncii sîrguin- 
cioase desfășurate de* loan 
Mirza. Ioan David, Oliver 
Neamțu, Grigore Ciopcscu, 
membri ai echipei de electri
cieni a lui Marin Toader, lu
crarea a fost deja terminată.

C. GRIGORE 
corcspondont

PROGRAMUL 1 ; 5,05—6,00 
Muzica dimineții; 6,05—9, ’0
MuzidS și actualități j 9,'0 
Viața cărților; 10,10 Curs de 
limba germană; 10,30 Vreau 
să .șliu; 11,05 Cintă El°na 
CoDslantincscu și Osl<-n War- 
nerbing; 11,20 Pagini din o- 
pere; 12,00 Miniaturi de es
tradă-; 12,25 Știința la zi ; 
12,30 Inlilnire cu melodia 
populara și interpretul pn•fe
ral ; 13,10 Avanpremieră co
tidiană; 13,22 Muzică ușoaiu; 
13,45 Cîntecc populare inter
pretate de Dumitru Constan
tin; 14,00 Caleidoscop muzi
cal; 14,50 Melodii populare; 
15,00 iRadio-.școala ,■ 15,30 Com
pozitorul săplămînii — Mo
zart; 16.20 Piese dc virtuo
zitate,- 16,30 Consultație juri
dică ; 16,40 Ansamblul artis
tic al liceului din Drăgășani; 
17,05 Antena tineretului; 17 <0 
Din cele mai cunoscute me
lodii populare ; 18,03 Știință, 
tehnică, fantezie; 19,00 Ga
zeta radio; 19,30 Suptămina 
unui meloman ; 20,10 — >65
de cintece; 20,25 Zece melo
dii preferate; 21,00 Istoria 
ideilor ,• 21,35 Solistul serii — 
Luigi lonescu ; 22,30 Pentru
magnetofonul dv. ,■ 23>00 Con
cert de muzică ușoară ; 0,03— 
5,00 Estrada" nocturnă.

PROGRAMUL II : 6,00 Pro
gram muzical de dimineața ; 
8.10 Toi înainte; 8,25 Mari 
interpret! 9,00 Melodii din 
Muntenia interpretate de lea 
Blidaru; 9,30 Pagini corale; 
11,00 De prin sate adunate 
— muzică populaTă ; 11,30 In
termezzo cu muzica ușoară;
12.15 Concert de prînz; 13.00 
Pagini din operete; 13,15 Noi 
înregistrări de muzică româ
nească; 13,30 l;nda veselă; 
14,03 Soliști de muzică popu
lară; 14,30 Melodii distrac
tive; 15,30 Muzică ușoaiă de 
Marius Mihail; 16,20 Actuali
tatea muzicală; 17,00 Inter
pret îndrăgiți, melodii cu
noscute; 18,00 Cinci stele in 
recital; 19,30 Meridiane liri
ce — ,Meterlinck ; 20.00 Lie
duri de compozitori români pe 
versuri de George Coșbuc;
20.15 Teatru radiofonic: Se
rile de comedie ale Teatrului 
radiofonic. Prezintă Radu Be- 
ligan : La telefon Taimirul, 
de Constantin Isaiev și A- 
lexandr Galici; 22,00 Cinte
ce de altădată ; 22,20 Jazz; 
23,05 Discuri rare; 0,40—1,00 
Sonata pentru vioară și pian 
de Liviu Comes.

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Mina cu briliante 
(9—11 februarie); Republica: 
Rolls Royce-ul galben ; LO- 
NE.A — Minerul: Omul ca
re valorii miliarde (9—12 fe
bruarie; : VULCAN : Tată 
de familie (9—11 februarie); 
LUPENI — Cultural: Bătălia 
pentru Roma (9—13 februa
rie) ; Muncitoresc: Pensiuni 
pentru holtei (10—11 fe
bruarie) : UR1CANI: Apele 
primăverii (11—12 februarie).

> Ofertă de serviciu;
I Preparația Cărbunelui Coroești | 
! din Vulcan, județul Hunedoara I
I angajează imediat;

• lăcătuși
• electricieni

i Salarizarea îmbunătățită conform | 
| n. C. ST. 914/1968.
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VIATA INTERNAȚIONALA
Wlia integrării rasiale 

in stolile din sadul III. fl.
WASHINGTON O (Agcrprrel — In slalclc din sudul 

Ș l .A. a început înfăptuirea procesului de integrare rasială 
in școli. Cri mai important district școlar din Mississippi

Jackșon capitala acestui tipic stat sudic cu prejude
căți rasiste — a început vineri integrarea completă în cele 

de instituții de invățăminl. Contrar tuturor așteptărilor, 
acțiunea s-a desfășurat intr-o atmosferă calmă. Școlile din 
Jackson au fost închise timp de aproape două săptămini 
pentru a se permite personalului administrativ de a pune 
la punct sistemul oarecum complicat al transportului ele
vilor albi și negri cu autobuzele dintr-un cartier in altul 
in diferite școli ale orașului.

Cit toate acestea, apreciază observatorii politici, ad
versarii integrării nu s-au resemnat. Pe plan juridic, ei 
au fost învinși după ce și-au epuizat toate resursele proce
durale, și conform ordonanței Curții Supreme n S.U.A. din 
14 ianuarie a. c.. in 14 districte școlare din cinci state su
dice trebuia să se treacă la integrarea rasială pină la 9 fe
bruarie.

Neputind acționa pc plan legal, sogregaționiștii au de
clanșat un adevărat „război de guerilă" împotriva autori
tăților federale. Guvernul statului Florida a interzis trans
portul elevilor de la o școală la alta cu autocarele sub pre
textul că din punct de vedere financiar el nu poate fi su
portat de autoritățile locale. La fel ca și în Florida, in alte 
state sudiste copiii albi. încurajați de părinții lor și chiar 
de unii învățători, au boicotat școlile pentru a evita să se 
așeze alături de elevii dc culoare. Adversarii integrării au 
mers mult -mai departe cu manevrele lor de indimidare. 
Astfel, la Birmingham, statul Alabama, poliția a primit un 
telefon anonim prin care se avertiza că in trei școli au fost 
puse bombe. A fost nevoie de o perioadă lungă de timp 
pentru a se proceda la evacuarea clădirilor respective și a 
se întreprinde cercetările necesare.

Cu toate că populația albă rămîne in majoritate ostilă 
acestui proces, se pare că autoritățile federale vor învinge. 
In sprijinul acestei afirmații sint citate statisticile oficiale 
din care reiese că dacă in 1963 doar 1,17 la sută din elevii 
negri frecventau școlile integrate, la începutul acestui an 
s-a ajuns la 35 la sută. Cu toate acestea, în calea lichidării 
segregației în sistemul de învățămînt din S.U.A. au mai 
rămas încă numeroase piedici.
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ISoția consulului general al Franței

Apelul adresat 
alegătorilor 

de P.C. din Austria

ITALIA

s
I
$N

consulul $i
CALCUTT/1 9 (Agerprcs) 

— Soția consulului general 
al Franței la Calcutta a fost 
asasinată duminică; consulul 
general și fiul său, grav ră
niți, au fost transportați de 
urgență la spital și piuă in 
prezent nu se poate afirma 
cu certitudine că vor supra-

fiul său
viețui, transmite din Calcutta 
corespondentul agenției Fran
ce Presse.

Persoane necunoscute au 
pătruns in interiorul clădi
rii, escaladind poarta; ele 
s-au strecurat in camera un
de dormeau consulul și so
ția sa, care, trezindu-se, a 
primit cîteva lovituri de pum-

nai. Consulul n încercat să 
țină piept atentatorilor, și, 
la zgomotul luptei, fiul său, 
in vîrstft de 23 do ani, a nă- 

auvălit in încăpere. Ambii 
fost răniți grav.

Oficialitățile indiene 
deschis o anchetă pentru 
lucidarca cazului.

au
e-

i
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V1ENA 9 (Agerprcs). — Par
tidul Comunist din Austria a 
adresat alegătorilor un apel 
preelectoral, in care sint expu
se programul de acțiune și sar
cinile politice ale partidului.

In apel sc subliniază faptul 
că în domeniul politicii exter
ne partidul comunist dorește ca 
Austria să-și aducă contribuția 
la instaurarea unei păci echi
tabile, dizolvarea tuturor blocu
rilor militare, realizarea dezar
mării generale și crearea unui 
sistem de securitate colectivă 
în Europa.

Din Uniunea 
Sovietică

Proiecte
îndrăznețe

Lucrările plenarei
C.C. al P.C. din Chile

Declarațiile

LUSAKA 9 (Agerpres). — In 
comunicatul da*, publicității la 
încheierea vizitei președintelui 
losip Broz Tito în Zambia se 
arată că acesta a avut convor
biri cu președintele Kaunda cu 
privire la relațiile bilaterale și 
la situația internaționala Cei 
doi președinți au condamnat co
lonialismul și politica rasiala P‘ 
care o duc cercurile conducă
toare ale Portugaliei, Republicii 
Sud-Africane și regimul ilegal 
al lui Smith. Exprimîndu-și în
grijorarea pentrir înrăutățirea 
situației din Orientul Apropiat, 
ei și-au exprimat părerea că 
este necesar să înceteze toate 
ostilitățile in această regiune și 
să se ia măsuri urgente și ho
tărî te pentru a se găsi o re
zolvare pașnică și justă a cri
zei, asigurindu-se în acesj fel 
o pace trainică și garantîndu-se 
securitatea tuturor țărilor din 
această zonă.

Singura cale de a se pune ca
păt războiului tragic din Viet
nam. se afirma în comunicat, 
este respectarea drepturilor po
porului sud-vietnamez de a-și 
hotărî singur soarta. Cei doi

președinți au cerul retragerea 
trupelor S.U.A. și ale aliaților 
lor din Vietnam, exprimindu-și 
speranța că tratativele de la 
Paris vor duce în curînd la re
zultate rodnice. Comunicatul 
subliniază necesitatea opririi 
tendinței de lărgire a decala
jului dintre țările dezvoltate și 
țările in curs de dezvoltare, 
precum și necesitatea ca ță
rile in curs dc dezvoltare să-și 
dezvolte sursele proprii prin 
colaborarea reciprocă. Cei doi 
președinți au exprimat speranța 
că apropiata Conferință a șe
filor de state și de guverne ale 
țărilor neangajate va contribui 
la rezolvarea problemelor inter
naționale. Totodată se exprimă 
părerea că este necesar să se 
depună noi eforturi pentru în
lăturarea obstacolelor care mai 
stau în calea apropierii țărilor 
europene.

Șefii de state ale celor două 
țări și-au exprimat satisfacția 
pentru rezultatele 
bilaterale, îndeosebi 
niile economic și tehnic.
căzut de acord să se creeze o 
întreprindere comună pentru 
prospecțiuni geologice.

colaborării 
în dome- 

S-a

MOSCOVA 9 (Agerpres). — 
In Uniunea Sovietică au în
ceput lucrările pentru înfăp
tuirea a trei îndrăznețe pro
iecte inginerești : o mină la 
o adîncime de peste 1 400 de 
metri, o exploatare la supra
față a cărbunelui care va da 
anual circa 50 de milioane de 
tone de combustibil și o son
dă care va fi forată la o a- 
dincimc de 15 kilometri.

Mina de mare adîncime va 
fi deschisă în bazinul carbo
nifer al Donețului și va asi
gura exploatarea unor rezer
ve evaluate la 82 milioane 
tone de antracit. Deși la a- 
dincimea la care vor lucra 
minerii domnește, de obicei, 
o căldură sufocantă dc 50 de 
grade Celsius, instalații pu
ternice de ventilație vor crea 
o atmosferă răcoroasă. Supcr- 
mina este planificată să lu
creze la deplina sa capaci
tate spre sfîrșitul deceniului 
al optulea.

Proiectul uriașei „cariere" 
pentru extragerea cărbunelui 
va fi înfăptuit in Kazahstan, 
unde rezervele, evaluate la 
aproximativ 955 milioane dc 
tone, îi vor asigura o func
ționare dc o jumătate dc se
col. Pentru deservirea acestei 
exploatări va fi construit un 
excavator rotativ, capabil să 
extragă 5 000 de metri cubi 
de cărbune pe oră.

In fine, sonda adîncă de 15 
kilometri va fi forată in A- 
zerbaidjan, în anul 1971. 
înainte însă de a începe a- 
ceastă lucrafc fără precedent 
în istoria forajului, specialiș
tii studiază toate aspectele 
tehnice, la o sondă mai mică, 
adîncă de 7 kilometri.

SANTIAGO DE CHILE 9 (A- 
gerpres). — La Santiago de 
Cljjle au luat sfîrșit lucrările 
plenarei Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Chile. 
Plenara a dezbătut actuala si
tuație politică din țară și sar
cinile partidului în legătură cu 
alegerile prezidențiale, care ur
mează să aibă loc în luna sep
tembrie.

La încheierea plenarei a luat 
cuvîntul Luis Corvalan Lopcz, 
secretar general al P.C. din 
Chile, care a subliniat impor- 
tanța acestor lucrări in activi
tatea partidului în vederea cam
paniei electorale, a orientării

eforturilor pentru asigurarea 
victoriei candidatului blocului 
Unității Naționale, Salvador 
Allende, lider al Partidului So
cialist din Chile.

După cum s-a mai anunțat, 
C.C. al P.C. din Chile a hotă- 
rit la 20 ianuarie a. c. să rc^ 
tragă candidatura la postul dc 
președinte al țării a cunoscutu
lui activist pe tărim politic și 
obștesc Pablo Neruda. Această 
hotărîre a fost luată in dorința 
dc a facilita crearea unui front 
unic popular și a victoriei in 
alegeri a unui candidat unic 
al forțelor dc stThga pentru 
funcția supremă în stat.

șahinșahului 
Iranului
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■
„Le Monde“ :
ÎMPOTRIVA PĂCII

In sfîrșit, „actul do naștere" al
„NORDEK“-uiui a fost semnat

REYKJAVIK 9 (Agerpres). — 
Mult controversatul proiect al 
Uniunii vamale nordice — 
„Nordek" — pare să fi deve
nit, în sfîrșit, o realitate. Prim- 
miniștrii Danemarcei, Finlandei, 
Norvegiei și Suediei, reuniți la 
Reykjavik, au semnat un a- 
cord de compromis privind fi
nanțarea preconizatei uniuni 
vamale. Potrivit unui comuni
cat oficial dat publicității du
minică în capitala Islandei, par
ticipant» la reuniune au hotă- 
rit in principiu constituirea u- 
nui fond de 2,2 miliarde co
roane suedeze menit să finan
țeze „Nordek"-ul în următorii 
cinci ani. Anual trei sute de 
milioane de coroane vor fi con
sacrate finanțării generale. A- 
ceastă sumă va fi repartizată 
astfel: 38 milioane Norvegiei; 
90 milioane Finlandei; restul 
de 172 milioane vor fi împăr
țite între cele patru țări mem
bre. Un fond anual de 90 mili
oane coroane va fi destinat sta
bilizării prețurilor agricole. Ur
mează ca la 7 martie experții 
statelor interesate să redacteze 
textul definitiv al acestui a- 
cord.

Semnarea acordului este con
siderată de agenția France Pres
se drept „actul de naștere1' al 
Uniunii vamale. Observatorii

politici manifestă însă suficien
te rezerve față de realizarea 
practică a uniunii. După cum 
se știe, în cadrul negocierilor, 
purtate de-a lungul a aproape 
16 ani. intre țările candidate 
s-au manifestat serioase contro
verse. Unele dintre acestea au 
yprut introducerea unei clauze 
care să permită țărilor mem
bre suspendarea aplicării dis
pozițiilor tratatului în cazul 
cind unul dintre parteneri ar 
adera la Piața comună. (După 
cum se știe. Danemarca și Nor
vegia au depus în mod oficial 
cereri de adorare la C.E.E.). In
tr-o asemenea ipoteză, susțin 
îndeosebi oficialitățile finlande
ze, „Nordck“-ul ar deveni de
pendent do un organism care 
implică obligații politice incom
patibile cu statutul de neutra
litate al Finlandei. Obiecții se
rioase împotriva proiectului de 
tratat a ridicat și Danemarca, 
care apreciază că dispozițiile 
lui nu țin seama do interesele 
agriculturii daneze.

Ținind cont de această stare 
de fapt in cercurile ziaristice 
se pune în mod firesc între
barea ciți ani vor fi necesari 
pentru realizarea în practică a 
Uniunii vamale, dacă numai 
pentru negocierea acordului a 
trebuit să treacă peste un de
ceniu și jumătate.

TEHERAN 9. — Corespon
dentul Agerprcs, Al. Popovici, 
transmite: Intr-un interviu a- 
cordat ziarului tunisian ,L’Ac- 
lion". șahinșahul Mohammad 
Roza Pahlavi Aryamehr a de
clarat că respectarea suverani
tății și independenței naționale, 
constituie principiile fundamen
tale ale politicii externe a Ira
nului. Șahinșahul s-a pronun
țat, totodată, in favoarea extin
derii cooperării intre toate ță
rile lumii.

Referindu-sc la relațiile Ira
nului cu statele arabe, șahin
șahul s-a declarat în favoarea 
unei restabiliri a relațiilor di
plomatico cu Republica Arabă 
Unită: în ce privește diferen
dul irano-irakian in problema 
estuarului Shatt El-Arâb. șahin
șahul a -exprimat dorința Ira
nului de a se găsi o soluție prin 
negocieri între părțile intere
sate.

ROMA 9 (Agerpres). Preșe
dintele Republicii italiene, Giu
seppe Saragal, și-a început luni 
convorbirile cu o parte din 
cele 33 dc personalități poli
tice pe care le va consulta in 
vederea desemnării unui virtual 
premier, care să studieze apoi 
posibilitățile dc constituire a 
unui nou guvern de coaliție de 
ccntru-slingo. In cele palm zi
le cit vor dura consultările, 
președintele Saragal va convo
ca foști prim-miniștri, lideri ai 
tuturor partidelor politice din 
țară, președinți și foști preșe
dinți ai Senatului și Camerei 
Deputaților. In cercurile poli
tico italiene se emite ipoteza 
desemnării de c'dtic președinte
le Saragal a fostului premier, 
Mariano Rumor, ca personali
tate însărcinata să ducă tratati
ve cu liderii celor patru partide 
de centru-stinga (democrat-, 
creștin, socialist, socialist-unitar 
și republican) în vederea reac
tualizării colaborării întrerupte 
în luna iunie anul trecut, ca 
urmare a scindării socialiste.

După cum se ști^, Mariane 
Rumor, care a condus cabinetul 
monocolor dcmocral-creștin, a 
prezentat demisia guvernului 
său'sîmbătă, șefului st.ddltil. La 
baza acestei demisii stă propu
nerea sa, datînd din decembrie 
anul trecut, de -i înlocui gu
vernul demopraL-creștin prin- , 
tr-un cabinet cvadripartit de 
centru-stînga, care să • se bu
cure do o majoritate scfi'iă in 
Parlament. Au urmat declara
țiile favorabile ale partidelor 
democrat-creștin, socialist-uni- 
tar .și republican și, în cele din 
urmă, un acord de principiu ai 
Partidului socialist Socialiștii 
s-au pronunțat însă numai pen
tru studierea, împreună cu par
tenerii lor, a posibilităților exis
tente în momentul de fată de 
a da naștere unui țjou guvern 
organic, care să riLpundă ce
rințelor țării. Ezitările socialiș-

tilor de a lua o hotfirlre defini
tivă se datorează, In primul 
rînd, neînțelegerilor cu socla- 
lișlii-unitati. Se știe că, pină 
în prezent, Partidul socialist 
împreună cil comuniștii si cu 
Partidul Socialist Italian al 
Unittrții Proletare conlucrau 'n 
numeroase consilii municipale 
și provinciale. Sociallștil-unitarf 
revendică insă menținerea a- 
llanțel cvadripartite de po plan 
guvernamental și in organele 
administrative locale. In cazul 
în care, in cele din urmă, so
cialiștii vor refuza să intre in
tr-un cabinet cvadripartit, s-ar 
putea să fie necesară recurge
rea ia noi alegeri pari amen ta
re. anticipate cu trei ani.

înaintea începerii consultări
lor președintelui Saragot, lide
rul Partidului republican, L'qo 
la Malfa, a subliniat — într-un 
discurs ținut duminică la Bres
cia — că „soluționerea crizei 
pare foarte dificilă" si a men
ționat necesitatea depășirii di
ficultăților. „Dincolo de orice 
altă problemă — a spus el 
situalia economică și financiară 
a țării trebuie să rețină aten
ția partidelor de cen'rii-stînqa 
si să Ic impună solidaritatea" 
Observatorii politici au retinut 
acest discurs al secretarului re
publican ca fiind un apel adre
sat partenerilor la oaliție. Re
prezentanții celorlalte trei par
tide — dar nu la nivelul cel 
mai înalt, și-au exprimat, de 
asemenea, punctele de vedere, 
de altfel Cunoscut0, față de 
încercările de t-editare a coa
liției. Astfel, Frances’n Prin
cipe, din partea PS.L, a subli
niat intenția socialiștilor de a 
nu. renunța la colaborarea cu 
comuniștii pe plan regional, 
în același timp, Luigi Freti (so- 
cialist-unitar) și Paolo Bonomi 
(democrat-creștin) s-au menți
nut pe poziția lor de excludere 
a colaborării socialiștilor cu o- 
poziția dc stingă.

Pe scurt ■ Pe scurt
CARACAS. — Cercurile ofi

ciale și opinia publică din Ve
nezuela se pronunță pentru re
stabilirea relațiilor multilaterale 
cu Cuba, a declarat Aristides 
Calvani ministrul afacerilor ex
terne venezuelean, in cadrul 
unei conferințe de presă. El a 
adăugat că Venezuela este gata 
să reia relațiile diplomatice cu 
Cuba citind, in acest sens, pe 
președintele Venezuelci, Rafael 
Caldera, care la cea de-a 8-a 
conferință a Consiliului Inter- 
american Economic și Social a 
afirmat că țările latino-ameri- 
canc „resimt in modul cel mai 
serios lipsa Cubei din familia 
lor“ și s-a pronunțat pentru 
restabilirea relațiilor cu această 
țară.

LONDRA. — 200 000 de lire 
sterline au fost furate luni di
mineața de la o bancă din 
Ilford (Essex) de către trei ban
diți înarmați. Ei au pătruns in 
interiorul clădirii în momentul 
cind banii erau transportați in 
saci pentru a fi depozitați in
tr-o cameră de siguranță. Neu
tralized paznicii, bandiții au 
furat sacii și i-au transportat 
într-o camionetă din apropie
re, unde îi aștepta un complice.

■■■■■

Conferința de pace de la 
Paris continuă de mai bine de 
un an, dar cele două probleme 
care domină chestiunea viet
nameză — retragerea rapidă 
a forțelor străine și reconci
lierea intre vietnamezi — n-au 
fost încă rezolvate. Politica 
urmată de președintele Nixon 
exclude, de fapt, orice progres 
în această direcție. Această 
politică se bazează pe mai 
multe argumente, principalele 
Hind salvarea onoarei poporu
lui american, vietnamizarea 
războiului ele. La 14 mai 19G9, 
președintele Nixon declara: 
„A-i abandona pe sud-vietna- 
mezi în momentul de față ar 
însemna să ne asumăm riscul 
de a asista la o stare de iapt 
care ar consterna și revolta 
pe toți cei care, în lumea în
treagă. acordă o valoare oare
care vieții umane".

Emiți nd această ipoteză. Ni
xon iace dovadă nu numai de 
o ignoranță de neiertat, ci și 
de o Intolerabilă rea voință 
față de un popor ce există de 
40 de secole din care 20 de 
viață națională. Poporul viet
namez a avut timpul de a-Șl 
modela propria fizionomie in 
fața intervenției americane. $i 
este în afară de orice îndoia
lă că. o dată plecate forțele 
americcne, va continua să pu
nă în valoare tradițiile mile
nare pentru a-și construi pro
priul destin.

Președintele Nixon nu a vor
bit niciodată de o manieră sa
tisfăcătoare despre onoarea 
poporului american. înainte de 
toate, el nu vrea să iie pri
mul președinte al Statelor U-. 
nite care ar suferi o înfrin- 
gere; el nu \ rea să dea po
porului său impresia de a fi 
pierdut un război. Or, nu știu 
ce poale fi dezonorant în a a- 
vea cinstea și curajul de a-și 
recunoaște greșelile in scopul 
unor perspective mai bune. A 
respecta viața unui om, și cu 
alit mai mult a unui popor, nu

este unul din cele mai mari 
onoruri la care poale aspira 
cineva ?

Opinia publică mondială n-a 
găsit niciodată dezonorante 
pentru poporul american ac
țiunile de masă ce au avut loc 
in Statele Unite împotriva 
războiului, căci ele caracteri
zează sentimentul a milioane 
de cetățeni din această țară 
față de problema vietnameză.

In sfîrșit, pentru președin
tele Nixon, ieșirea onorabilă 
din acest coni lie t trece prin

DIN PRESA
STRĂINĂ

„vietnamizarea" războiului. Ex
presia „vietnamizarea războiu
lui" relevă, pe de o parte, că 
războiul din Vietnam, care du
rează de 10 ani, este pur și 
simplu un război american și, 
pe de altă parte, că Nixon a 
decis să continue războiul și 
să nu caute pacea.

Totul lasă să se întrevadă 
că această „vietnamizare" a 
războiului este inevitabil sor
tită eșecului. Pe plan militar 
armata de la Saigon nu va pu
tea niciodată să o înlocuiască 
pe cea a Statelor Unite. Este 
vorba de un război pe care 
tinerii refuză să-l ducă: nu 
vor să-și verse sîngele pentru 
un regim corupi, a cărui sin
gură „cauză" este de a urma 
o politică dictată ~din afară. 
In aceste condiții, armata are 
un moral foarte scăzut — o 
dovadă o constituie cele apro
ximativ 150000 de dezertări 
anuale. Pe plan politic, toate 
persoanele la putere in sud 
s-au dovedit incapabile să a- 
jute, lie și oricil de puțin, 
Statele Unite în realizarea pla
nurilor lor.

Deputat al Adunării Națio
nale a Vietnamului de sud, cu 
țin să declar opiniei publice 
— și președintelui Statelor U- 
nite — că poporul meu aspiră, 
înainte de toate, la pace

Nu este vorba de o opinie 
personală, ci de cea a majori
tății sud-vietnamezilor. Nu pa
re exagerată afirmația că a- 
proximativ 90 la sulă din popu
lație ar alege această cale 
(aceea a păcii — N.R.) dacă i 
s-ar oieri o consultație popu
lară cu adevărat liber organi
zată. In sinul Adunării Na
ționale, mai mult de jumătate 
din deputați sint, în ciuda a- 
menințărilor, partizani ai pă
cii. Măsurile represive pe ca
re autoritățile de la " 
le-au luat împotriva depula- 
filor și mișcărilor favorabile 
păcii dovedesc cu prisosință 
că aceste Idei înregistrează un 
continuu progres.

Pentru că politica de „viei- 
namizare" a președintelui Ni
xon nu este viabilă, și pentru 
că mișcările ce luptă pentru 
reconcilierea națională iau din 
ce în ce mai multă amploare, 
a sosit momentul de a se a- 
borda la Conlerința de la Pa
ris adevăratele probleme, h 
cer președintelui Nixon să 
creeze condițiile favorabile so
luționării conflictului. Acesta 
trebuie, după părerea meu, să : 
ordone încetarea totală a bom
bardamentelor și a oricăror 
acte de război; să accelereze 
retragerea forțelor americane -, 
să pună capăt represiunii îm
potriva mișcărilor pentru pace, 
pentru reconcilierea națională.

In momentul de față sînt 
persecutat de către regimul de 
la Saigon, dar, fiind deputat 
mă simt responsabil și sil ga
ta să accept 
acestei luări

toate consecințele 
de poziție.

The TRUC
Adunarea Națio-

Pham
Deputat în 
nală sud-vfelnameză din partea 

provinciei Binh-Thuan

PARIS. — Ministrul de ex
terne al Spaniei, Lopez Bravo, 
a sosit luni la Paris într-o vi
zită oficială de trei zile. Lopez 
va avea convorbiri cu președin
tele Pompidou, primul ministru 
Chaban-Delmas și cu alți mem
bri ai cabinetului francez. 
Printre problemele pe care Lo
pez Bravo le va examina cu 
membrii guvernului francez fi
gurează în special cele ale O- 
rientului Mijlociu și ale Pieței 
comune. Relațiile economfee-- 
franco-spaniole vor face, de a- 
semenea, obiectul unui examen 
amănunțit între ministrul spa
niol și miniștrii francezi Vo
lumul schimburilor dintre Fran
ța și Spania a crescut de aproa
pe 6 ori în ultimii 10 ani.

®

WASHINGTON. — Ministrul 
apărării al S.U.A., Melvin Laird, 
a părăsit luni Washingtonul cu 
destinația Saigon. El este înso
țit de generalul Earle Wheeler, 
președintele Comitetului mixt 
al șefilor de stat major, și de 
Warren Nutter, adjunct al mi
nistrului apărării însărcinat cu 
problemele privind securitatea 
internațională.

©

eSaigon

cordului asupra 
bumbacului.

în Groenlanda

Activitatea tu- 
cipriote este

tr

Violent uragan
• Orășelul Angmagssa
lik distrus de rafalele 
care au suflat cu peste 
200 km pe oră
GODHAAB — Groenlanda 9 

(Acjerpres). — Un violent ura
gan a distrus aproape în între
gime orășelul Angmagssalik, si
tuat în regiunea de est a Gro
enlandei. Agențiile de presă re
latează că autoritățile locale au 
anunțat că numărul răniților 
este deosebit de mare, dar că 
nici o persoană nu a fost uci
să. Valoarea pagubelor materia
le atinge, potrivit primelor a-

precieri, suma de 8 milioane 
de franci. Majoritatea locuințe
lor au fost avariate, multe din
tre ele fiind spulberate de rafa
lele uraganului care nu au con
tenit timp de mai multe ore. 
Vintul, care a suflat cu o vi
teză de peste 200 km pe oră, a 
distrus școli, clădiri publice, 
iar antenele de pe clădirile sta
țiilor de radio și televiziune au 
fost distruse ca niște simple be
țe de chibrit. La Copenhaga se 
studiază posibilitățile de ajuto
rare a populației Sinistrate, în 
special prin trimiterea de a- 
v ioane militare, căci în timpul 
iernii transportul în regiunea si- 

’ nistrală nu poate fi efectuat de- 
cît cu ajutorul săniilor.

GENEVA. — Viitoarea sesiu
ne a părților contractante ale 
Acordului general asupra tari
felor vamale și comerțului 
(GATT) se va deschide la 16 
februarie. Ea va dura două săp
tămini, timp in care se vor dez
bate probleme ale dezvoltării 
comerțului internațional. Părțile 
contractante vor discuta, d? a- 
scmenca, problema reînnoirii a- 

i textilelor și

NICOSIA. — 
turor porturilor 
paralizată începind de luni, în 
urma unei greve de trei zile, 
declarată de toți muncitorii 
portuari. Principala revendicare 
a acestora o constituie crește
rea salariilor.

LONDRA .— Apropierea da
tei publicării de către guvernul 
englez a unei „cărți albe" pri
vind costul aderării Marii Bri
tanii la Piața comună, multi
plică reacțiile în cercurile 
politice din Londra. Analizind 
inconvenientele intrării Angliei 
in C.E.E., fostul ministru al co
merțului, Douglas Jay, afirmă 
că aderarea la Piața comună 
va costa anual Anglia cel pu
țin 1.2 miliarde lire sterline. 
Această cifră subliniază Jay, 
va .fi proba1' i majorată cu 50— 
60 la sulă spre sfîrșitul anului 
1977, cind sistemul agricol co
munitar va funcționa in totali
tatea lui.

MONTEVIDEO. — Intr-un ar
ticol redacțional influentul ziar 
Uruguayan „El Diario" se pro
nunță pentru restabilirea rela
țiilor cu Cuba. Blocada împo
triva Cubei, menționează zia
rul, nu poate continua la nesfir- 
șit. Lumea contemporană im
pune o abordare realistă a re
lațiilor dintre state. „El Dia
rio" arată că sistemul politic 
și transformările interne din- 
tr-o țară nu-trebuie să consti
tuie un impediment pentru sta--,, 
bilirea de relații normale cu 
statul respectiv, mai ales că 
atîț Urtiguayui cit și alte țări 
latino-americane întrețin relații 
diplomatice și comerciale nor
male cu statele socialiste.

ROMA. — La Roma a sosit 
luni o delegație comercială so
vietică, condusă de V. Alhi- 
mov, locțiitor al ministrului co
merțului exterior al U.R.S.S. 
Delegația, care va face o vizită 
de o săptăinină in Italia, ur
mează să ducă tratative cu pri
vire la realizarea unei înțele
geri referitoare la credite in 
cadrul acordului pe termen 
lung încheiat de cele două țări 
în decembrie 1969 și care pre
vede livrarea de gaze naturale 
sovietice către Italia și furni
zarea de utilaj industrial italian 
în U.R.S.S., precizează agenția 
TASS.

ROTTERDAM. — Un uriaș 
petrolier olandez de la șantie
rele navale „Verolme" din Ro- 
zenburg a fost cuprins de un 
incendiu puternic. Vasul fusese 
comandat de către compania 
.Esso Nederland" și reprezenta 
cel mai mare petrolier construit) 
pe șantierele navale din Olan
da (253 000 tone). Cauzele in
cendiului, care a provocat se
rioase pagube materiale, sint 
deocamdată necunoscute.
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