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EPILOG AL ORGANIZĂRII 
SUPERIOARE

Comisia do organizare științifică a producției și a muncii 
de la mina Lupeni a întocmit și pus in aplicare un studiu 
menit să ducă la creșterea vitezelor do avansare in toate 
abatajele cameră ale exploatării, la nivelul a 125 ml lună. 
Studiul a găsit teren fertil de aplicare in abatajul cameră 
nr. 3 est din stratul 3. blocul Vil. Adoptind aici metodologia 
de organizare a procesului tehnologic prescrisă de studiu, 
minerii din brigada lui Nicolae Tomolea. de la zona a Ul-a. 
au reușit să întreacă cu mult viteza de avansare de 5 
m zi scontată prin calculele studiului. Colectivul brigăzii a 
obținut in luna februarie o axansare de 130 ml in abatajul 
amintit. In aceste condiții productivitatea muncii a crescut 
la 5.25 tone post, fiind superioară cu 1.35 tone cărbune pe 
post celei planificate?

Drept buni organizatori ai lucrului, minuitori neîntre- 
cuți ai utilajelor miniere trec la mina Lupeni și minerii 
din brigada de înaintări condusă de Adalbert Balint. In 
luna de curind încheiată, ei au avansat 110 ml in galeria 
paralelă pe care o sapă la stratul 13 orizontul 650, pentru 
pregătirea punerii în exploatare a acestui strat. Avansarea 
realizată depășește cu 27 metri sarcina de plan, brigada 
excavînd cite 3.36 mc rocă pe fiecare post prestat ceea 
ce întrece cu 0,82 mc post randamentul planificat.
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Zece miini întinse intr-ajutor
...3 februarie. O am

bulanță gonea de la 
Pelrila spre Petroșani. 
O v/a/â era în pericol.

Cu inimile grele de 
mîhnirc. șl Îngrijorare 
dar cu licăriri de spe
ranță in sullel, părinții 
l-au Internat pe micu
lui Ovidiu in stare gra
vă la secția pediatric o 
spitalului Petroșani. In 
aceeași zi, gingașul pa
cient, de numai un an 
și jumătate, primea pri
mele îngrijiri medica
le. ,\ lost pus diagnos
ticul bolii, s-a început 
mcdicamentalia. O săp- 
lumină întreagă medicii 
și surorile secției au 
luptat din răsputeri, zl 
și noapte, la căpăliiul

bolnavului, pentru ln- 
Iringerea bolii, pentru 
smulgerea plăpîndel fi
ințe din ghearele sufe- 
rlnlel dar boala nu a- 
vea de gînd să se lase 
învinsă. Ce era de tă
cut ?

Pentru medicii secției 
de pediatrie au iosl 
momente de Irămînlare, 
de căutări febrile, ridi
cate de gravitatea ca
zului la cea mal înaltă 
tensiune. Au urmat alte 
analize. In cele din ur
mă calea de urmat a 
fost găsită. Cunosclnd 
per led evoluția bolii, 
dr. Gheorghtna Radu
lescu se sfătuiește cu 
șeiul secției pediatrie,

Azi, la Coroești

REPETIȚIE GENERALĂ
Pină tirziu, și după căderea nopții, pe 

șantierul fabricii de brichete de la Co
roești se lucra ieri intens : se făceau ulti
mele pregătjri pentru ca azi să poată avea 
loc un eveniment mult așteptat — produ
cerea primelor brichete.

Constructori și beneficiari, intr-o strinsă 
colaborare și unitate de acțiune, și-au dat 
astfel tot interesul pentru ca în cadrul pri
mei linii tehnologice a fabricii, această 
repetiție generală să fie încununată de 
succes.

dr. Ion Bălan, îi destăi
nuia bănuielile, chlbzu- 
iese împreună asupra 
cazului șl ajung la con
vingerea unanimă sd se 
iacă analiza sîngelui 
micului pacient. $1 nU 
s-au înșelat asupra te
merilor privind o ane
mic acută a copilului: 
rezultatul analizei, he
mograma, arătau nive
lul hemoglobinei în 
compoziția sîngelui în 
proporție doar de 25 la 
sulă. Trebuia trecut fă
ră întîrzlcre la aplica
rea de mfcrotransluzll 
repetate. Era o șansă la 
care, în tratamentul co
piilor mici, medicul re
curge numai în cazuri 
extreme.

Pentru aceasta însă 
se cerea o cantitate în
semnată de singe. A 
fost deajuns un singur 
apel tăcut de sora șefă 
Paula Konya și zece 
mîlni s-au întins să a- 
jute la salvarea micu
țului Ovidiu. Mamele 
aflate internate cu copii 
bolnavi în spital — £- 
lena Simon, Susana Cri- 
șan, Valeria Drunda, 
Vasilica Moldovan, Fio- 
rica Enache, Elena Bum- 
bea, Victoria Panfirea, 
Veronica Todoran, Vir
ginia Lingurar, Maria 
Andrica — în irunte cu 
sora din secție, Adela 
Enache, s-au oierii să 
doneze sînge.

...14 februarie. Aproa 
pe 250 grame sînge

salvator recoltat de la 
llecare donatoare stă
tea in flacoane la dls- 
poziți ■ medicului. In 
aceeași zl a lost făcută 
prima microtransfuzie 
dm 'pm repelîndu-se 
în zilele următoare. 
După nici o săplămină 
de la începerea trans
fuziei, copilul tăcea 
progrese vizibile în în
vingerea bolii, își te- 
cîșllga treptat vioiciu
nea. Dar, firește, pină 
la însănătoșirea com
pletă mai era nevr.ie 
de tratament Intens, le 
multă îngrijire. $1 oa
menii Inimoși care ve
gheau la căpătîiul co
pilului și-ou lăcut pl- 
hă la capăt datoria.

...28 februarie. O zi 
de neuitat, de bucurie 
nețărmurită pentru pă
rinții Gavrllă și Ludo
vico $uteu din Pelrila: 
micuțul lor fiu, Ovidiu, 
se întoarce acasă, in 
mijlocul lamlllei com
plet însănătoșit. E me
ritul întregului perso
nal medical al seci iei 
pediatrie de a-1 il re
dat vieții, familiei, so
cietății. Deopotrivă de 
mare e însă și meritul, 
aportul la salvarea co
pilului, a celor zece 
donatoare de sînge. Tu
turor le transmitem P° 
această cale sincere fe
licitări pentru săvîrșl- 
rea acestui act de înalt 
umanism.

I. B.

POMPILIU UNGUR, 
secretar al Comitetului orășenesc 

de partid Petrila

Adunarea generală a organi
zației de bază — forul superior 
al organizației — este chemată 
să dezbată cele mai arzătoare 
probleme care preocupă comu
niștii de la locui de muncă res
pectiv. să elaboreze măsuri me
nite să ducă la înlăturarea de
ficiențelor. Adunările generale 
temeinic pregătite, pe lingă 
faptul că contribuie la rezol
varea problemelor economice, 
politice fundamentale au un rol 
de seamă în educarea partinică 
u comuniștilor.

Comitetul orășenesc de partid 
Petrila a avut și are in aten
ție sprijinirea birourilor orga
nizațiilor de bază in vederea 
pregătirii și desfășurării adu
nărilor generale în bune con- 
dițiuni. Membrii birourilor orga
nizațiilor de bază. secretarii 
acestora. au fost instruiți 
periodic asupra felului în 
care să muncească pentru 
a asigura adunărilor ge
nerale conținutul corespunzător. 
Membrii comitetului orășenesc 
de partid, ai biroului său, mem
brii celorlalte comitete de par
tid au participat în mai mare 
măsură la adunările generale 
ale organizațiilor de bază, au 
dat ajutor birourilor organiza
țiilor în pregătirea adunărilor 
generale. Aceste măsuri au con
dus la obținerea unor rezultate 
bune în pregătirea și desfășu
rarea adunărilor generale, în 
alegerea problemelor care să 
fie puse în dezbaterea comu
niștilor. La E. M. Lonea și 
E. M. Petrila majoritatea orga
nizațiilor de bază se orientează 
spre dezbaterea problemelor 
majore ale activității economice. 
Problemele privind mobilizarea 
oamenilor muncii la îndepli
nirea sarcinilor de plan își gă
sesc locul cuvenit în cadrul 
preocupărilor a tot mai multe 
organizații. Principalii indica
tori ai planului, cum sînt 
productivitatea muncii, calita
tea producției, prețul de cost 
etc., sînt analizați cu regulari
tate în adunările generale. De 
asemenea, se acordă atenție 
problemelor legate de îmbună < Continuare în pag. a 3-a

tățirea aprovizionării tehnico- 
materiale, reducerea consumu
rilor de materiale.

Pozitiv e faptul că, alături 
de problemele de producție, în 
cadrul adunărilor generale se 
dezbat frecvent probleme ale 
vieții interne de partid. Așa 
de pildă, la preparația Petrila, 
in trimestrul IV din anul trecut, 
in toate organizațiile de bază, 
s-a dezbătut problema disci
plinei de partid. In multe adu
nări generale ale organizațiilor 
de bază de la exploatările mi
niere și din oraș se analizează 
periodic problemele privind 
creșterea răspunderii comuniș
tilor față de sarcinile încredin
țate, îndeplinirea hotăririlor 
organelor superioare de partid, 
preocuparea pentru întărirea 
rîndurilor partidului. Din aten
ția multor organizații de bază 
nu sînt scăpate nici problemele 
care se referă la conducerea și 
îndrumarea organizațiilor de 
masă. De asemenea, se remarcă 
faptul că în ultimul timp se 
acordă o atenție sporită muncii 
educative. Se analizează des
fășurarea, conținutul, eficacita
tea învățămîntului de partid. 
La E. M. Lonea și E. M. Petri
la unele organizații de bază au 
analizat preocuparea față de di
fuzarea presei, față de ridicarea 
nivelului cultural, completarea 
studiilor.

Printre organizațiile de bază 
care au activitate bună în ce 
privește pregătirea și desfășu
rarea adunărilor generale se 
numără 2 A, 1 B, 2 C, 7 A, de 
la E. M. Lonea, 2 B, 8 C, 3 A 
de la E. M. Petrila, nr. 2, 1 B 
de la preparație. de la școala 
nr. 1 și multe altele. In ultima 
perioadă in organizația de bază 
nr. 2 A de la E. M. Lonea, 
s-au dezbătut probleme privind 
întărirea disciplinei de partid, 
sarcinile ce revin comuniștilor 
pentru îndeplinirea hotăririlor 
Congresului al X-lea. Materia
lele prezentate au fost axate 
pe sarcinile concrete. In orga
nizațiile de bază nr. 2 de la

Ședință 
de instruire

Ieri a avut loc o ședință 
de instruire a președiuvdor, 
vicepreședinților și secretari
lor comisiilor permanente de 
pe lingă Consiliul popular al 
municipiului Petroșani în le
gătură cu sarcinile ce le re
vin privind perfecționarea ac
tivității consiliilor populare 
in conducerea și gospodări
rea treburilor obștești.

în urma instruirii, comisia 
permanentă agricolă șl de va
lorificări a elaborat o tema
tică pentru un studiu în le
gătură cu îmbunătățirea în
treținerii pășunilor și crește
rea efectivului do animale în 
municipiu.

De la cabinetul municipal de partid
Programul universității' serale de marxism-leninism se va desfășura în luna martie 

a.c. după cum urmează :
SECȚIA ECONOMIE : Anul 1 — 16 III 1970 ; anul II — 10 și 31 III ; anul III — 9 și 

30 III. Cursurile vor avea loc în sala cabinetului de partid, la ora 17,00.
SECȚIA FILOZOFIE: Anul I — 16 III ; anul II — 10 și 31 III ; anul III — 9 și 30 III. 

Cursurile vor avea loc în sala clubului C.C.P., la ora 18,00.
' SECȚIA SOCIOLOGIE: Anul I — 16 III. Cursurile vor avea loc în sala liceului teoretic, 

la ora 17,00.
SECȚIA ESTETICA: Anul 1 — 16 III. Cursurile vor avea loc în sala liceului teoretic, 

la ora 18,00.
SECȚIA CONSTRUCȚII DE PARTID : Anul III — 9 și 30 III. Cursurile vor avea loc in 

sala cabinetului de partid la ora 17.00.

i DESTOINICIE I
In cursul unei recente do- 

I cumentări pentru o anchetă 
I pe tema responsabilității so- 
IciaJe, am avut un dialog cu 

unul din tehnicienii minei 
I Lupeni. Om dăruit practicii, 

preocupat „peste măsură11 de 
. solicitările producției, inter- 
I locutorul a rămas — în rela

tările lui — în perimetrul fap- 
| telor diurne, dar care conțin 
Io bogăție de semnificații pen

tru reflecții despre spiritul 
Ide responsabilitate în muncă, 

în viață al unor oameni că- 
Irora le e mai la îndemînă să 

„vorbească11 despre acest sen
timent prin graiul faptelor 

I decît prin considerații teore- 
• tice. Să dăm „glas” citorva 
Idin aceste fapte.

+ Continuare tn pag. a 3-a

„.Frontalul stătea. Produc- 
Iția stagna. Preliminarul zo

nei era sub semnul întrebării. 
I Evitarea rămînerii in urmă 

depindea de executarea unei 
operații pe cit de compli- 

I cate pe atît de stringente ! 
• înlocuirea din abatajul fron- 
Ital — 3/A din stratul 5 a 

unei combine ce nu dădea 
I rezultate cu o combină nouă 
J — 2 K — 52M. Am spus că 
Iera vorba de o operație com

plicată. Ea presupunea demon
tarea combinei vechi, scoate- 

I rea ei din abataj și introdu- 
I cerea in 'aceeași manieră, prin 
I galerii și suitori, a noii com- 
! bine. Programul acestei înlo- 
I cuiri s-a pus la punct de me- 
■ canicul șef de zonă. Urma să

se treacă la înfăptuirea lui * 
și încă în timpul cel mai I 
scurt. Această misiune a fost I 
încredințată electro-lăcătușu- | 
lui Teodor Avram și munci- | 
torilor din subordinea lui. In ■ 
total 39 de oameni. S-a lucrat I 
cu rîvnă și dăruire timp de ’ 
4 zile, cu schimburi suprapuse, I 
după un program riguros. Im- I 
portant e faptul că înlocuirea I 
s-a efectuat înainte de vre- | 
me, iar la felia a doua a ace- ■ 
luiași abataj chiar „din | 
mers", fără să se stingherească . 
producția. g

Un alt caz. S-a rupt pinio- * 
nul unui troliu ce deservea I 
două brigăzi de la orizontul I 
723 din stratul 3 blocul II. I 
Aprovizionarea celor două lo- | 
curi de muncă a fost deci i 
gituită. Maistrul Gheorghe | 
Kajtor cu echipa sa de lăcă- > 
tuși n-a părăsit mina în ziua | 
aceea. De la orizontul 480 au . 
adus un alt troliu, de cîteva ■ 
sute de kilograme, pe care | 
l-au transportat pe un plan de | 
200 metri. După 9 orc troliul g 
funcționa. |

...Sînt fapte cotidiene săvîr- ! 
șite de componenții unui co- I 
lectiv mare, destoinic. Destoi- I 
nicia colectivului, roadele | 
sale au însă la temelie toc- I 
mai faptele de abnegație, de | 
dăruire și responsabilitate alo | 
componenților săi — oameni g 
vrednici, demni de stima co- I 
lectivă. .

I. D. I

O inovație valorificată

Cărucior mobil de perforaj
Realizare a lăcătușului me

canic Filimon Pop, de la sec
torul V al minei Dilja, un că
rucior mobil de perforaj, con
fecționat in atelierul meca
nic al unității, a fost intro
dus în ziua de 26 februarie 
a. c. pe galeria principală 
de transport de la orizontul 
440. Instalația este constitui

privind experimentarea noului sistem de salarizare 
și majorarea salariilor personalului din alte ramuri 

ale economiei naționale
Sectorul de comerț exterior

Cu începere de la 1 martie 
1970, Consiliul de Miniștri a 
aprobat printr-o hotărîre expe
rimentarea noului sistem de 
salarizare și majorarea salari
ilor personalului din activitatea 
de comerț exterior și controlul 
calității produselor de export.

Potrivit prevederilor hotări- 
rii, salariile personalului din 
întreprinderile de comerț exte
rior, din agențiile și birourile 
subordonate acestora, din uni
tățile vamale, precum și din 
filialele și laboratoarele Inspec
toratului general de stat pen
tru controlul calității produse
lor de export, se majorează o 
dată cu introducerea noului 
sistem de salarizare în medie 
cu 11 la sută, ceea ce împre
ună cu majorarea salariilor 
mici efectuată în 1967 repre
zintă o creștere de 13,2 la sută.

De această majorare a sala
riilor beneficiază un număr de 
aproape 14 000 de salariați ale 
căror venituri anuale vor fi 
mai mari cu peste 30 milioane 
lei.

Lucrătorii din activitatea de 
comerț exterior, ca și cei din 
celelalte ramuri ale economiei, 
sînt salarizați pe funcții cu 
gradații, nivelul salariilor fi

tă din tren de roți cu șasiu 
pe care este montat un te
lescop cu aer comprimat, pre
văzut cu perforator. Aceasta 
poate să execute găuri in 
orice poziție, în scopul insta
lării suporților liniei de tro
leu, conductelor și cablurilor 
etc.

Avanpremieră
Au mai rămas patru zile 

pînă la începerea returului 
campionatului diviziei A la 
fotbal. Mîine, 5 martie, Jiul 
Petroșani face ultima repeti
ție înainte de premieră. Par
teneră de joc — echipa di
vizionară B, Metalul Hune- 

ind mai bine corelat cu cel 
aprobat pentru alte sectoare de 
activitate de importanță compa
rabilă. Salariile personalului de 
conducere sînt diferențiate pe 
trei grade de întreprinderi în 
funcție de mărimea unității și 
complexitatea sarcinilor ce le 
revin.

Personalul de specialitate și 
muncitorii care efectuează in 
întreprinderile producătoare 
controlul de calitate al mărfu
rilor destinate exportului sînt 
încadrați cu salarii aprobate 
pentru ramura din care face 
parte unitatea ale cărei produ
se le controlează. Muncitorii 
utilizați în unele întreprinderi 
de comerț exterior (șoferi, în
cărcători, descărcători, sortatori 
de cherestea și alții) sînt re
munerați cu salariile tarifare 
aprobate pentru ramurile în 
care meseriile respective sînt 
de bază.

Acordarea salariilor tarifare 
ale personalului din întreprin
derile de comerț exterior este 
direct legată de modul de în

Sectorul presă, edituri 
și unități de documentare

Consiliul de Miniștri a apro
bat cu începere dc la 1 martie 
1970 experimentarea noului sis
tem de salarizare și majorarea 
salariilor personalului din pre
să, edituri și unități de docu
mentare.

Prin introducerea noului sis
tem de salarizare, lucrătorii 
din presă beneficiază de o ma
jorare medic a salariilor de 15 
la sută, iar cei din edituri și 
unități de documentare de 11,9 
la sută. împreună cu majora
rea salariilor mici făcută ante
rior, se asigură o creștere me
die in presă de 16,3 la sută, 
iar în edituri și unități de do
cumentare de 13,1 la sută.

Salarizarea aprobată pentru 

fotbalistică
doara. „Scena" unde are loc 
premiera — stadionul din 
Petroșani, ora 15,30.

IVIÎLMItE
Tinerii de la E.M. Lupeni 

care poartă cu mîndrie uni
formele albastre ale celor ce 
se instruiesc în timpul lor li
ber pentru apărarea patriei, 
au participat Ia o întâlnire cu 
tov. maior Ștefan Man. Cu 
acest prilej a fost prezentată 
expunerea „Fapte de vitejie 
ale ostașilor români în mo
mentele de răscruce ale isto
riei patriei", urmată de dis
cuții. Tov. maior Ștefan Man 
a răspuns apoi numeroaselor 
întrebări ridicate de tineri. 
Întîlnirea s-a dovedit a fi 
fructuoasă, plină de învăță
minte.

deplinire a planului de export 
și import al unității, iar la fi
lialele și laboratoarele- pentru 
controlul calității produselor de 
export de realizarea planului 
de control și de nivelul con
trolului efectuat.

Pentru stimularea creșterii e- 
ficienței economice a fiecărei 
unități, salariații din acest sec
tor vor beneficia de premii a- 
nuale corespunzătoare rezulta
telor economice pe care le vor 
obține întreprinderile .respecti
ve. De asemenea, se acordă 
sporul pentru vechime neîntre
ruptă în aceeași întreprindere, 
în tranșele și cotele aprobate 
pentru celelalte ramuri ale e- 
conomiei.

Aplicarea noului sistem de 
salarizare și majorarea salari
ilor vor mobiliza întregul per
sonal din acest important sec
tor de activitate la găsirea ce
lor mai corespunzătoare căi 
pentru mai buna valorificare a 
produselor noastre peste hotare, 
pentru creșterea competitivită
ții produselor românești pe pia
ța externă și sporirea eficien
ței întregii activități de comerț 
exterior.

lucrătorii din aceste unități are 
la bază principiile noului sis
tem de salarizare introduse in 
celelalte ramuri ale economiei 
naționale — salarizarea pe 
funcții cu gradații, spor de ve
chime, gratificații anuale etc. 
— adaptate specificului sectoa
relor de activitate respective.

Pentru a marca mai cores
punzător deosebirile do ritm, 
intensitate, conținut care există 
intre organele de presă, • pre
cum și deosebirile în comple
xitatea muncii din edituri, ni
velele salariilor pentru func
țiile de conducere și de spe
cialitate din aceste unități sînt

• Continuare In pag. a 4-a
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SPECTACOLUL 
INAUGURAL

BRAȘOV. — (De la trimișii 
speciali Agerprcs, Theodor 
Mateescu și Traian Catin- 
cescu).

Așteptată cu firească emoție 
de milioane de telespectatori, 
care prin intermediul Televi
ziunii române, al Interviziu- 
nii și Euroviziunii vor urmări 
spectacolele timp de șase zile, 
cea de-a treia ediție a Con
cursului și festivalului inter
național de muzică ușoară 
„Cerbul de aur" s-a deschis 
marți seara, pe scena Teatru
lui dramatic din Brașov.

înainte de concurs, preșe
dintele juriului internațional, 
scriitorul Ion Grigorescu. vi
cepreședinte al Comitetului de 
radio și televiziune, a rostit 
un cuvînt de salut adresat tu
turor participanților. Au fosb 
prezentați apoi concurenții, tri
miși de posturile de tel eva
ziune din 26 de țări europene.

In seara inaugurală au ur
cat pe scena festivalului șase 
concurenți. Primul dintre ei, 
spaniolul Peret, a prezentat) 
publicului, intr-o interpretare 
originală, compoziția lui H. 
Mălineanu „Ce cauți tu în via
ța mea“ și melodia iberă „Da
că aș fi fost". Tinăra repre
zentantă a televiziunii engle
ze, Marilyn Powell, a inter
pretat melodia cunoscutului 

compozitor român, Ion Cris- 
tinoiu, „N-am noroc1', precum 
și partitura sa preferată, in
titulată „Minunat". Cintăreața 
bulgară Pasa Hristova, pentru 
care după cum declara ea în
săși cintecul este viața, rațiu
nea de a fi, a făcut să răsune 
cu finețe și lirism compoziția 
lui V. Vasilache jr., „Vechiul 
pian11, precum și melodia ..în
chid ochii și număr pînă la 
10'1, aleasă din repertoriul u- 
niversal. Șlagărul „Nici o la
crimă". al compozitorului Ion 
Cristinoiu, care pentru a treia 
oară cucerește sufragiile con- 
curenților, a fost ales dc re
prezentanta televiziunii din 
R. F. a Germaniei, Petra Pas
cal. Interpreta vest-germană a 
prezentat apoi, într-o manieră 
proprie, un alt șlagăr de lar
gă circulație, intitulat ..In 
noaptea asta'*. Tînărul Dorin 
Anastasiu, selecționat in plotul 
celor trei concurenți pentru 
a reprezenta țara noastră pe 
scena festivalului, a interpre
tat două piese de succes ale 
muzicii ușoare românești, 
„Trecea fanfara militară14 do 
Temistocle Popa și „Plop în- 
frint", de Florin Bogardo. Ul
timul concurent al serii, Solis
ta portugheză Fernanda Da- 
maso, a interpretat cu sensibi
litate „Cintecul vintului", do
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SUSȚINERE
METALICA
IN SUITORI

Una din sarcinile de more 
importantă ole economiei 
noastre not'onole si core re
vine in mod deos°b't si 'ndus- 
iriei carbonifere este reduce
rea conHnuă o consumului de 
lemn.

Pentru ducerea Io 
nire a acestei sarcini 
tei si există 
codrul F M 
n'ndu-se o 
eficiente în 
lie core se 
reo soluției de introducere a 
sus^nerii metalice in suitori.

Condițiile de presiune mani
festată in rocile existente la 
E M. Lonea. ca de altfel si la 
cdelolte mine din Valea Jiu
lui. impun susținerea suito
rilor. in desis. cu cadre din 
lemn foios. Pentru menține
rea suitorului in funcțiune pe 
rnlreoao perioadă de exploa-

lelor TH folosite oină în pre
zent în lucrări orizontale și 
plane înclinate, că aceste ar
mături. ampDsate in cîmpuri 
de circa 70 cm. vor rezista pe

indepli-
icrcini au exis- 

preocuoări si in 
Lonea. întreprin- 
serie de acțiuni 
acest sens, prin- 

în scrie si qâ si

Din
experiența

E.M. Lonea
intreooo durată de serviciu a 
suitorului, fiind necesară, în 
perioada respectivă, doar re- 
bandoiarea suitorilor de cir
ca două ori. adică de un nu-

Necut la experimentorea 
ternului de susținere preconi
zat. Au fost confecționai^ in 
atelierul minei peste 30 bu
cali armături complete din 
arinzi TH - 10 si in cursul 
lunilor noiembrie si decembrie 
1969 au fost montate in doi 
suitori din culcușul stratului 
3. din cadrul raionului IV. 
Suitorul nr. 45 a fost susți
nut pe o porțiune de 20,4 ml 
In lemn, iar pe o porțiune de 
11,8 ml în TH. In prezent se 
execută al 
noul tip de 
suitorul nr.
572-610 in 
3. blocul I.

Din primele rezultate no
tăm :

Briaada condusă de mi
nerul Dan Tănăsescu. care a 
fost prima briqodă ce a uti
lizat noul tip de cadre a lu
crat in luna noiembrie la sui-

treilea suitor 
cadre și anume 
14 intre orizontul 
culcușul stratului

Foto:

cu

IZVOAR FIORN.T.S. IN ACIUA

Alina Paroșeni.
Aspect din a- 

liatajul Ironiei nr. 
3. unde se execută 
Verificarea com
binei și pregătirea 
ci in vederea tăie
rii unei noi fîșii 
<le cărbune.

P. Dumitrescu

LITATEA MINIERA

Sistemul de armare metalică a suitorilor

A ignora reguli
elementare

DE MATERII PRIME

tare a etajului respectiv, din 
experiența minei Lonea reie
se că este necesar a se exe
cuta rearmarea suitorului in 
medie de cel puțin două ori. 
Avind în vedere că susține
rea unui metru de suitor ne
cesită un consum de lemn de 
aproximativ 1,3 mc. că rear
marea se face de cel puțin 
două ori si că volumul anual 
de suitori executați (1 500 m 
in anul 1970) este mare, re
zultă importanta preocupări
lor de a aăsi unele soluții 
de înlocuire a susținerii în 
lemn cu o susținere metali
că recuperabilă. Susținerea in 
lemn o suitorilor este dezavan
tajoasă si prin Faptul că ne
cesită un volum considerabil 
dn muncă pentru întreținere.

In codrul acțiunii de oraa- 
nîzore științifică a producției 
și o muncii a fost conceput 
un tip de armătură (codru) 
alcătuită din două arinzi me
talice TH — 10 modificate ca 
formă intr-un profil eliptic. 
Lunaimea fiecărui element es
te de 
pentru îmbinare __
brățări la fiecare din 
două capete

S-a preconizat utilizarea 
armăturii metalice descrise po
trivit fiauriîor de mai sus. în 
care este redată si forma ca
drelor din lemn utilizate pînă 
acum.

Apreciem, ținînd seama de 
modul de comportare a profi-

măr de ori eaal cu cel al re- 
armării suitorului susținut in 
lemn-

Sustinerea metalică preco
nizată pentru suitori — asa 
cum reiese din analiza efec
tuată comparativ cu susține
rea actuală in lemn — pre
zintă o serie de avantaje cum 
ar fi :

care 
mo. 
0,14

profilul liber al suito- 
creste cu 0,40 mp, 
pentru circulație cu 
iar pentru rostoqol 
mp :

din
0,22

cu

consumul de lemn_ _______ ___ _____ la
susținerea inițială se reduce 
cu circa 0,7 mc/ml de suitor, 
iar la rearmare cu încă 1,4 
mc ml :

4 metri, utilizîndu-se 
cite două 

cele

9 prin economisirea ma
terialului lemnos, recuperarea 
a cel puțin 50 la sută din 
armăturile metalice si redu
cerea consumului de muncă 
la întreținere cu circa două 
posturi pe fiecare metru liniar 
se asiqură obținerea unei 
conomii anteralculate de 
proximativ 260 lei ml, luind 
considerare întreaao viată 
suitorului :

e- 
a- 
în 
a

< se asiqurâ condiții îmbu
nătățite pentru aerajul fron
turilor de abataj.

In baza conduzi'lor desprin
se din studiul respectiv s-a

r

torul nr. 45 obtinind o viteză 
de 1.9 ml zi si un ci$tiq de 
114 lei/post de miner, in timp 
ce in aceeași lună, pe porțiu
nea susținută in lemn, la 
același suitor, a obținut o vi
teză de 1,5 ml/zi si un cîștiq 
de 95 lei/oost miner.

Aspectul qeneral al sui
torilor susținuți în cadre TH, 
este promițător, incit atît bri- 
aăzile respective cit si cadrele 
tehnico-inaineresti apreciază 
ca pozitivă experimentarea 
făcută.

In baza primelor concluzii, 
E.M. Lonea a înaintat coman
dă la U-U.M.P.. cu aprobarea 
Centralei cărbunelui, pentru 
confecționarea o 200 bucăți 
de cadre tip TH care vor fl 
utilizate în trimestrul I a.c. tot 
cu titlu experimental.

Se intenționează ca pe în- 
trequl an. 
se susțină 
suitori în 
de cadre 
calculelor, 
treaaa lor
de 1 600 mc lemn de mină 
foios si

In cursul primei săptămlni 
din luna trecută, la abatajul 
frontal din stratul 13, blocul 
11, zona 1, de la exploatarea 
minieră Vulcan, artificierul 
loan Roșu a executat lucră
rile de pușcare fără ca oa
menii care lucrau in raza pa
noului respectiv sâ he eva
cuați, așa cum prevăd nor
mele in vigoare raportate la 
asemenea situafii. Este ex
clus ca artificierul Ioan Roșu 
sâ nu le ti cunoscut. Ceea 
ce surprinde și mai mult 
este că starea de fapt — 
succint • - - - 
produs 
trului. _........
ton eseu. In virtutea 
instrucțiuni acesta 
consimțământul ? Oare ce l-a 
determinat sâ Îngăduie Încăl
carea grosolană a regulilor 
elementare de tehnica secu
rității muncii subterane ? Pe
ricolul primejduirii vieții ce
lorlalți mineri nu I-a simțit de 
fel ? Colectivul in mijlocul că
ruia trăiesc și muncesc loan 
Roșu și Șleian Antonescu 
poale și trebuie să-i facă sâ 
fie conșlienți pe deplin de 
răspunderea lor.

relatată
In prezența 

minier Ștefan

s-a 
mais- 

An- 
căror 

și-a dat

De „știrbirea"
prestigiului

O ATENȚIE SPORITA
Ing. Nicolac NICOR1CI, 

șeful Inspectoratului geologic 
minier Petroșani

îmbunătă- 
domeniul 

roci utile

la E.M. Lonea
circa 800 ml 
steril cu noul tip 
care, potrivit ante- 
vor aduce, pe îi 
viată, o economie

să 
de

in-

circa 200 mii lei.

Inq. 
șeful

Petru BÂLÂNESCU. 
serviciului tehnoloqic 
al E.M. Lonea

Recent, la aceeași unitate 
minieră, in abatajul cameră 
nr. 7 din zona a Il-a, blocul 
IV, aripa vestică, s-a aplicat 
o tehnologie de lucru și de 
armare neprevăzute in mono
grafia respectivă. Densitatea 
armăturilor in zona culcușu
lui era corespunzătoare : In 
cadrul... noului sistem (I) de
creta! verbal de șeful raionu
lui II, ing. aOvidiu Avrames- 
cu, lipseau elementele de a- 
sigurare. Deși la front există 
un caiet in care trebuie să 
se consemneze absolut toate 
ordinele ce se dau, de data 
asta nimeni n-a consemnat 
ordinul ing. Avramescu.

Pentru faptele săvîrșite, ing. 
Ovidiu Avramescu a lost 
„știrbit'' cu 5 la sută din sa
lariu. Asta se vindecă mai 
ușor. Dar „știrbirea" presti
giului ?

Eecent a avut loc la Petro
șani ședința de lucru a 
D.G.C.G.M. din cadrul Comite
tului de stat al Geologici, pri
vind activitatea de control a 
cercetării geologice și exploa
tării raționale, desfășurate de 
organele acestui for in cursul 
anulu* 1369.

Atît referatele prezentate cit 
și discuțiile care le-au urmat, 
au avut ca temă dc bază ana
lizarea măsurilor ce trebuie 
luate pentru îmbunătățirea 
continuă a metodelor de cer
cetare geologică, pentru a se 
pune la dispoziția economiei 
noi rezerve. De asemenea, s-a 
insistat asupra necesității luă
rii de măsuri care să asigure 
extragerea integrală a rezer
velor confirmate de către toate 
unitățile extractive, 
țirea activității in 
extracției de petrol, 
și ape minerale.

Toate inspectoratele teritori
ale de control geologic și mi
nier, de pe teritoriul țării 
noastre au raportat situația e- 
xistentă în raza lor de activi
tate și perspectivele existente 
pentru viitorul apropiat. In raza 
inspectoratului Petroșani, dacă 
problema dezvoltării activității 
carbonifere este bine cunoscu
tă, a'ind parametri preciși și 
o linie directoare fermă pentru 
viitor, asigurată de Centrala 
cărbunelui Petroșani, pentru 
celelalte ramuri ale producției 
de materii prime se impune o 
preocupare mult mai pronun
țată. In privința producției de 
roci utile (exploatate prin ca
riere) sint tncă multe rezerve, 
atît privind creșterea capacită
ților actuale de producție ale 
carierelor existente cît și a 
dării în funcțiune de noi capa
cități (unități). Astfel, cu in
vestiții reduse s-ar putea redes-

chide cariera de calcar Peștera 
Bolii bineînțeles în condițiile 
asigurării desfacerii (beneficia
rii C. S. Hunedoara și C. S. 
Galați solicită calcar metalur
gic). Se pune problema deschi
derii unei noi cariere Ia Com
plexul Valea de Pești (șantie
rul I.L.1I.S. Uricani) pentru ca 
împreună cu cariera existentă 
să asigure necesarul de balast 
pentru barajul ce urmează a se 
construi.

Modernizarea căii ferate Fi- 
lia.și—Petroșani, necesită utili
zarea unor mari cantități de 
balast ceea ce impune deschi
derea de noi balastiere de tipul 
celei de la Baru Mare — Liva- 
dia, intrată deja in exploatare. 
Albia Streiului va constitui o 
bună bază de materii prime 
pentru celelalte balastiere ce 
se vor deschide în scopul satis-

facerii nevoilor acestui nou 
șantier.

Pe lingă cercetarea organi
zată, efectuată de organele 
specializate ale Comitetului de 
stat al geologiei, de un real 
folos pot fi pentru identifica
rea de noi rezerve, localnicii și 
turiștii care avind la bază no
țiunile de geologie — geografie 
de la școală pot fi descoperitori 
de noi rezerve de substanțe 
minerale utile.

Analiza ce s-a efectuat la 
Petroșani a dovedit că se im
pune o activitate mai intensă, 
în toate județele țării pentru 
descoperirea de noi rezerve de 
substanțe minerale utile, circuit 
in care sc integrează cit mai 
activ șî Inspectoratul Petroșani 
care va căuta ca atît prin efor
tul tehnicienilor săi rit și prin 
valorificarea contribuției (ce o 
dorim cit mai largă) a celor ce 
îndrăgesc frumusețile țării să 
facă ca baza materială de sub
stanțe utile sâ fie cit mai mare 
și cit mai rațional exploatată, 
in interesul general al poporu
lui nostru.

T. M.

CULOAREA IN MINERIT

TEHNICA NOUĂ ÎN LUME
• Un strălucit succes al minerilor sovietici

La mina „Novopavlovskaia“ a trustului Krasnoluciugol 
(R.S.S. Ucraineană) brigada de abataj condusă de Alexandr 
Silkin a realizat, în 31 zile lucrătoare, o producție de 85 015 
tone cărbune, reprezentind o extracție zilnică din front de 
2 742 tone. înaintarea lunară a abatajului dotat cu combina 
UKR-1 a fost de 160 m, fiecărui membru al brigăzii reve
nind u-i o productivitate a muncii de 18 tone pe post sau 
560 tone pe lună.

• Depistarea timpurie a autoaprinderii căr
bunilor

Cercetătorii iugoslavi au stabilit in urma numeroaselor 
măsurători și experiențe întreprinse că prezenta urmelor 
de hidrocarburi nesaturate cum slnt etilena, propilena și ace- 
tilena servește ca semnal al pericolului de apariție a focu
rilor subterane. De asemenea, apariția ia probele de aer de 
mină a hidrocarburilor complexe denotă dezvoltarea inten
sivă a procesului exotermic și atrage atenția asupra nece
sității unor măsuri urgente de combatere a focului.

• Combină de înaintare cu dispozitiv de cap
tare a prafului
La mina Cress well din Marea Britanic, combina de 

înaintare tip .Dosco’ a fost prevăzută cu un dispozitiv de 
captare a prafului la organul tăietor, funcționind pe prin
cipiul aspiratorului de praf. Dispozitivul a fost cuplat prin 
tuburi la un ventilator cu putere de 15 C.P. și productivi
tatea de 424 mc/oră, dotat la rîndul său cu un pulverizator 
de 3pă pentru umezirea prafului.

• Prelungirea duratei de serviciu a tuburilor 
de rambleu

Cercetările efectuate intr-o serie de țări privind carac
terul și mărimea uzurii tuburilor folosite la rambleierea 
hidraulică în mine au demonstrat înalta rezistență la uzură 
pe care o oferă căptușirea lor cu cauciuc. Ca urmare a mă
surilor de acest gen, in Canada s-a reușit ca prin aseme
nea tuburi să se transporte peste un milion de metri cubl 
de materiei de rambleu fără ca tuburile să fie scoase 
din uz.

• Instalație pentru răpirea mecanizată a ele
mentelor de susținere
In R. P. Polonă a fost creată o instalație de răpire me

canizată a susținerii metalice in arce a galeriilor. Instalația 
constă din două cadre cu cite doi slîlpi hidraulici unite 
printr-un vinci hidraulic și este alimentată cu ulei le pre
siunea de 140 at de către o pompă cu motor de 7—14 kW. 
Productivitatea instalației, deservită dc doi muncitori in fie
care schimb, este de 24 arce de susținere răpite pe zi.

• Cel mai mare tunel din lume

In prezent sc sapă in America de Nord col mai mare 
tunel din lume care va străbate munții pe o distanță de 
16 km. Tunelul cuprinde două galerii cu lățime de 12,3 m 
care se execută in contrafront prin lucrări de perforare- 
impușcare in roci alcătuite din granițe (75 la gută) și gresie 
(25 la sută). Lucrările alnt deservite de 350 muncitori, avan
sarea maximă obținută zilnic fiind de 12 m.

Ing. Alex. POPESCU

In urma cercetărilor efec
tuate intr-un institut de spe
cialitate din Donețk (U.K S.S.) 
s-a ajuns la o serie de con
cluzii interesante asupra im
portanței culorilor în între
prinderile din industria car
boniferă. Astfel, ținînd seama 
de condițiile de muncă, pro
cesele de producție au fost 
împărțite în două grupe. Din 
prima grupă fac parte lucră
rile care necesită o observa
re și un control permanent

și deci solicită in mod conti
nuu atenția. In acest caz cu 
ajutorul culorii se pot rezolva 
problemele funcționale. re- 
curgînd la nuanțele galben- 
verzui, verde, albastru-verzui, 
albastru deschis.

A doua grupă include pro
cesele dirijate și controlate 
automat care necesită mobili
zarea periodică a atenției In 
acest caz este posibilă folosi
rea unei game mai variate de 
culori strălucitoare.

Cenușa rezultată din arderea 
cărbunelui de Valea Jiului fo
losit de termocentrala de la 
Paroșeni, la cazane, se evacu
ează (după ce a fost preluată 
în prealabil cu jeturi de apă, 
prin sisteme de pompare) în- 
tr-un depozit care devine trep
tat neîncăpător.

Cenușa de la termocentrala 
Paroșeni a fost întrebuințată 
pe șantierele noastre ca adaus 
la mortare pentru zidării și 
tencuieli interioare, precum și 
la prefabricarea de înlocuitori 
de cărămidă la zidurile despăr
țitoare ale blocurilor sau chiar 
la pereții portanți pentru ba- 
racamente. care au fost conso
lidați, din loc în loc, cu sîm- 
buri din beton obișnuit. De ase
menea, cenușa de Paroșeni a 
fost folosită, In amestec cu 
pastă de ciment și cu spumă, 
pentru fabricarea unor 
din beton ușor celular 
mogen) la izolațiile termice de 
la terasele unor blocuri. Ase
menea piese se folosesc ți In 
prezent la pereții exteriori ai 
blocurilor glisate, ca izolant 
termic, pe toată înălțimea pe
reților.

O altă întrebuințare a fost 
aceea pentru prepararea prafu
lui hldrofob, necesar execută
rii termo și hidroizolațiilor te
raselor unor blocuri. Pentru 
prepararea prafului hidrofob, 
«-a impus însă folosirea cenu- 
șei direct de la cazane, și nu 
a celei din haldă, ude.

In prezent se propune folosi
rea cenuței din haldă, la pre
pararea mortarelor. Spre deose
bire de primele întrebuințări 
ale cenușei, clnd se folosea nu-

piese 
(spu

mai ca adaus, se pune proble
ma folosifîi ei ca material de 
bază, component al mortarului 
necesar lucrărilor de zidărie și 
tencuieli interioare.

Pentru a obține o cantitate 
de mortar, se vor folosi urmă
toarele materiale pe mc î

— 0,750 mc cenușă, cu un 
procent redus de umiditate ;

— 0,250 mc ipsos obișnuit ;
— 4 kg sare de bucătărie ;
— 250 1 apă.
Se recomandă prepararea 

unui amestec pentru cel mult 
4—5 mp de tencuială, întrucît 
ipsosul începe să lucreze și 
mortarul preparat în cantități 
mai mari ar putea deveni ne
folosibil. Tencuiala din mortar 
preparat cu cenușă și ipsos se 
aplică pe pereții executați din 
zidărie de cărămidă sau orice 
înlocuitor și pe pereți din be
ton și tavane din beton. Se 
recomandă ca atît tavanele cît 
și pereții să fie cît mai bine 
•xccutați, pentru a nu cere în
cărcătură mare de mortar, în 
caz contrar putîndu-se produce 
fisurări.

Suprafețele care urmează a 
fi tencuite, nu necesită nici un 
fel de operații de pregătire 
înainte de aplicarea stratului 
de tencuială cu mortar din ce
nușă și ipsos. Este necesar ca 
pereții sau tavanele să fie cu
rățate înainte de aplicarea ten
cuielilor de restul de mortar 
prinse în timpul glisării sau 
resturi de beton curs printre

cofraje etc. Se vor face apoi 
punctajele obișnuite pentru ob
ținerea unor pereți și tavane 
drișcuite, care să respecte pre
vederile tehnice.

Din încercările făcute, rezultă 
că nu este indicată folosirea 
acestor tencuieli in camerele 
de baie.

Dintre avantajele pe care le 
oferă folosirea mortarului de 
cenușă la tencuieli, menționăm t

— înlocuiește în totalitate ni
sipul, cimentul și varul :

— aspectul pereților tencuiți 
cu acest mortar esLe același ca 
al pereților tencuiți in mod o- 
bișnuil. pe care s-a tras glet 
de var:

— lucrările dc zugrăveli, vop
sitorii se execută cu ușurință, 
fără a necesita remedieri;

— se elimină în totalitate 
glelul de var care se aplică, in 
majoritatea cazurilor, în ve
derea obținerii unor tencuieli 
de calitate :

— tencuiala se lucrează in
tr-un singur rind de aplicare a 
șprițului, înainte de grund, fără 
a aplica stratul de tinci pentru 
drișcuială după grund ; cele 
trei operații care se execută la 
tencuiala obișnuită, șpriț, tinci, 
devin o singură operație ;

— pereții tencuiți cu un 
asemenea mortar, in condiții 
normale, se usucă complet in 
cel mult 3—4 zile.

Nicolae SASSU, 
șeful șantierului nr. 1 Petroșani 

al T. C. Hunedoara

h vizon
Cale lungă 

drum de fier...
1 lllul binecunoscutei me

lodii de muzică ușoară se 
potrivește de minune modu
lul cu toiul original In eure 
ou decurs lucrările de con
strucție a căii letale normale 
dc la E.M. Vulcan Ia prepa
rai >a Corocșlf. Începerea lu
crărilor *e pierde undeva In 
negura ultimilor cinci ani. $i 
totuși această investiție de 
aproape 1 milion de lei nu 
aduce vreun lolos nici azi. 
linia /erată nu e -iată .'.că 
In folosință. Cauza ?

Mal pe scurl spus, cauza 
poate fi numitei cero vicios. 
Ramura C.F.N. spre mina Vul
can, de lanț, e terminală tic 
real mulțj ani dar cu defi
ciente : pe o lungime aprecia
bilă platforma căli e mai în
gustă ca cea regemenlară a- 
fcetind durabilitatea construc
ției, canalizarea laterală pen
tru scurgerea abelor; apoi 
intr-un punct al liniei ferate, 
constructorul (T.C M.M.) o 
amplasat un pasaj de nivel
— in cui bă si neechipat cu 
bariere, contrar normelor de 
siguranță — pe care-l foloseș
te pentru acces în depozitul 
său rle materiale din vecină
tatea liniei lerntc. 1n jurul a- 
cestui pasaj buclucaș, a ce
lorlalte deficir ' • dc construc
ție, se noartă discuții de am 
de zile. Constructorul nu 
sc poale decide să renunț» ta 
pnsai, desfiinlind j-l să reme
dieze celelalte nealtmsuri con
structive ca șl stricăciunile 
survenite ne parcursul anilor 
citit pe trasegl liniei cil si la 
cantonul dinspre Zoroc-'i. Re- 
ne ficiorul (Centrala -.ărhune 
lui), pe bună dreptate reluză 
recepfionarea lucrării intrudt 
organele C.P R. nu-și dau a- 
vi/ul de daie în exploatare a 
căii ferate în asemenea con
diții.

F timpul ca benehciarul s- 
construcioml <ă nună pune I 
oar'amenltirilor purtate... cu 
anii, să găsească, de comun 
acord, cheia soluționării pro
blemelor de care depinde pu
nerea în funcțiune a căii fe
rate Căci, in vreme ce Uni» 
stă nefolosilă. cărbunele dc 
la FM. Vulcan nu poale a- 
iungp pe acest drum, meu 
scud, la pieparație pentru a 
se ușura troficul. prin stația 
C.F.R. Vulcan, o se descen- 
gestiona bariera de la inter
secția cu șoseaua ce duce la 
mină și reduce staționările 
auto atît de nume mase din 
acest punct nev tainic. Dnți 
cale liberă transportului pe 
noua linie 1

încetați obturarea!
Decembrie 1969. Bucurie 

pentru lucrătorii cooperative; 
meșteșugărești „Parîngul" 'vul
can • în oraș se dă în folo
sință noul complex comercial 
in cadrul căruia au fost con
struite spații moderne pen
tru un șir de unități ale co
operativei : coafură, frizerie, 
croitorie bărbați și femei, tri
cotaje, ceasornicărie etc. Un 
spațiu larg 16 încăperi cuprin
zând cameră de pregătire, sa
lon iolo-studio. cameră ob
scură, laborator de lucru și 
vestiar cu magazie) a lost 
destinai unității loto.

Au trecut de atunci trei 
luni de zile. Bucuria lucră
torilor secției folo s-a trans- 
lormal între limp în mîhmre. 
Toate unitățile cooperativei 
funcționează în spațiiie mo
derne și confortabile din com
plexul comercial, numai uni
tatea lor nu Dintr-un singur 
motiv: lipsește mobilierul, u- 
tila/ul folo necesar începerii 
activității. F ade\ărat. utila
jul a fost comandat de mult 
limp (aparatul de mărit bună
oară. de 6 anih, dar comanda 
nu a lost onorată, la toate 
insistențele conducerii coope
rativei, organele 'udețene ale 
cooperației meșteșugărești 
răspund cu invariabilul: „Nu 
avem, sînt utila ie din import 
greu de procurat". Culmea e 
că aceiași utilai foto necesar 
dotării unității in cauză se 
găsește de vînzare în toate 
magazinele specializate din 
jude[ și din municipiu, însă 
ele se \ înd cu numerar, iai 
cooperativa nu ie poate pro
cura clecît prin creditare, ca 
obiecte de inventar. Aici e 
cuiul lui Pepelea 1 Nimeni nu 
se grăbește să propună o so
luție de ieșire din încurcă
tură. Nici de la Uniunea /u- 
defeanâ, nici de la UC.ECOM. 
Cum s-ar spune in termino
logia fotografilor, calea spre 
rezolvarea problemei e ‘Com
plet obturată.

Dar daca grabă nu este, 
In schimb pagubă rezultă des
tulă din loală această poves
te». obscură. In timp ce uni
tatea nouă foto stă nefolosită 
și nu aduce nici un venit, 
cooperativa plătește cota par
te de amortisment, varsă lună 
de lună sume pentru încălzi
rea spațiului respectiv. Păi 
treabă e asta? Încetați obtura
rea căii de soluționare a 
problemei dotării cu cele ne
cesare și punerii în folosință 
a noii unității folo I Găsiți 
calea de rezolvare Ja minut*
— nu cu_» 'moetinitonil. E 
spre folosul cooperativei. în
tru satisfacerea cerințelor 
populației,

L B.

ÎN VIZOR
<________ )
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Rezultatele SUGESTII

Pentru ca orașul nostru

practice ale 

dezbaterilor
+ Ut wait din pag. I

pren»r«|ie, de asemene*. s-au 
tinaliz*! diferite aspecte ale 
preocupărilor comuniștilor pri
vind realizarea sarcinilor de 
plan, Întărirea disciplinei. Ma
terialele prezentate au avut un 
conținut corespunzător, referiri 
concrete, exemplificări de la 
torul de muncă.

l'n alt aspect care demon- 
Mrcază faptul că s-au obținut 
unele rezultate bune in ce pri
vește pregătirea și desfășurarea 
adunărilor generale este că 
ordinea de zi. de regulă. se 
enunță din timp, se dă o mai 
but atent ic adunărilor generale 
tn care se fac primiri de noi 
membri de partid.

Privite in lumina cerințelor 
actuale, rezultatele dobindite in 
acest domeniu nu sint încă 
mnltumitoarc. în pregătirea și 
drsfâsurBrea adunărilor genera
le ale organizațiilor de bază, 
■nanifestîndu-se încă ncajun- 
auri destul de serioase.

I na din deficientele ce se 
vnai intilnesc in anumite orga
nizații de bază constă in aceea 
cu nu se privește cu toată răs
punderea selectarea probleme
lor pentru analize și dezbateri. 
Se intîmplă ca în dezbaterea 
unor adunări generale să se 
pună probleme de mică impor
tantă. Tratarea la general a 
unor probleme esențiale cum 
tini îndeplinirea sarcinilor de 
plan pe o anumită perioadă 
tmetodă utilizată de organiza
ția de bază de la O.P.T., de 
unele organizații de bază de la 
preparație și exploatările mi
niere. de la I.GL. și altele), 
invățămîntul de partid etc. nu a 
bv ut darul să confere eficacitate 
adunărilor generale.

l.a fel. unele analize ce se 
iac în legătură cu activitatea 
organizațiilor sindicale și U.T.C, 
■»o< la general, nu asupra mun- 
r’j desfășurate de comuniștii 
din aceste organizații, sînt de 
multe ori lipsite de eficacitate.

Nu toate birourile organizații
lor de bază se străduiesc să 
desprindă, din multitudinea 
problemelor, pe cele mai esen
țiale. care frămintă intr-o anu
mită perioadă pe comuniști, pe 
ceilalți oameni ai muncii. In 
asemenea situație se ajunge ca 
adunările generale să se desfă-

ce adunare generală a organiza
ției de bază trebuie să se încheie 
cu elaborarea de măsuri con
crete. termene de îndeplinire, 
responsabilități, în vederea îm
bunătățirii activității, acest lu
cru nu s? face dccit în mică 
măsură. Puține birouri ale orga
nizațiilor de bază informează 
adunările generale despre mo
dul în care au fost traduse in 
viață sarcinile stabilite ante
rior. La E. M. Lonea au fost 
organizații de bază care n-au 
ținut adunările generale cu re
gularitate : 8 A. 1 C, 2 B ; la 
E. M. Pctrila : 7 C. 1 A, 1 C, 
11 B; la preparație: nr. 4 și 
5. nr. 1 A. P.C.C. și altele.

De asemenea, in unele organi
zații de bază prezenta la adu
nări este Scăzută, nu sînt trași 
la răspundere membrii de par
tid care lipsesc de la adunări. 
Datorită faptului că nu se ur
mărește suficient traducerea 
în viață a propunerilor ce se 
fac în cadrul adunărilor, unele 
analize se repetă. Așa de exem
plu, in organizația de bază de 
la P.C.C. s-a analizat de mai 
multe ori situația disciplinei, 
insă fără rezultate practice, aba
terile de la disciplină menți- 
nindu-se. Același lucru se poate 
spune și despre analizele ce 
se fac in legătură cu desfă
șurarea invățămîntului de par
tid. fără a se lua măsuri in 
vederea îmbunătățirii conținu
tului și sporirii eficacității sale. 
La preparație. la mina Lonea, 
în repetate rinduri s-a anali
zat problema invățămintului de 
partid, dar cu toate acestea se 
mai manifestă lipsuri. Probleme 
care se repetă de la un trimestru 
la altul in planurile de muncă 
se intilnesc la mai multe orga
nizații de bază din școli, car
tiere, exploatările miniere, pre
parație ceea ce dovedește că 
trebuie acordată o mai mare 
atenție înfăptuirii celor pro
puse spre a nu fi nevoie să 
se repete analizele.

Explicația acestor lipsuri, 
cauzele care le-au generat tre
buie căutate în faptul că unii 
membri ai comitetului orășenesc 
de partid, ai celorlalte comitete 
de partid din oraș n-au făcut 
totul pentru ajutorarea birouri
lor organizațiilor de bază, pen
tru pregătirea cit mai temeinică 
și desfășurarea în bune condi- 
finni a arliinărîlm- onnoraln

să fie și mai frumos
ol 

intr-o 
redacfiei 

nostru,

Sint un vechi locuitor 
Petroșoniului, afirmă 
scrisoare adresată 
un cititor al ziarului
A. Sirb. Mă bucura tot ce • 
nou si frumos, intr-un cuvin! 
toote realizările edîlitar-aos- 
podăresti core fac ca oro$ul 
nostru să fie mai primitor, moi 
atrăqător, atit pentru locui
torii Jui cit si pentru cei care 
îl vizitează.

Am citit nu de mult in 
„Steaqul roșu" articolul arhi- 
tectului-sef al municipiului. Se 
vorbea in acest articol despre 
multiple măsuri ce se vor 
întreprinde pentru infrumuse- 
torea si dezvoltarea continuă 
a localităților noastre. In a- 
cesl sens os veni si eu cu 
citeva suqestii menite să con
tribuie la sterqerea unor pe
te anacronice de oe fata ora
șului, pentru armonizarea lui 
continua.

in primul rînd as propune 
demolarea barăcilor de la în
tretăierea străzilor 9 Mai și 
Ion Creanqă. Aceste barăci, cu 
dependințele lor încropite din 
toate rămășițele posibile 
sint așezate spre linia ferată 
si oferă o priveliște dezolan
tă tuturor privirilor din bonu
rile ce trec pe această linie, 
iar vara produc mirosuri pesti
lențiale care ajuna pînă la 
blocul II de pe strada 9 Mai. 
Mai propun ca qroapa din 
spatele barăcilor să fie um
plută pină linqă linia ferată 
si transformată în spațiu ver
de, cu pomi $i bănci pentru 
locuitorii cartierului-

Altceva. De mult mi-am pus 
întrebarea de ce brâdetul de

pe dealul de linqă Institu
tul de mine nu se amenajează 
Intr-un porc de odihnă ? Dacă 
cit oros ar beneficia de ase
menea condiții naturale, do 
mult ar fi fost transformat in
tr-un porc de toată frumuse
țea. Aici s-or putea instala 
mijloace de distroctie 
pentru copii cît 
trîni. Zilnic, de 
moi mici si pină 
populația ar 
oerul bradului 
pot face terenuri 
chioșcuri cu toi felul de ape
ritive si răcoritoare. Pentru 
aceste amenajări ar trebui mo
bilizați utecistii. studenții si 
foti elevii școlilor din oraș la 
muncă patriotică pe care, 
oso, ei o fac în fiecare an. 
Ar trebui un plan de orga
nizare si mina unui arhitect 
care să urmărească realiza
rea lui. Iotă o realizare ce 
ar bucura pe toii locuitorii...

atit
si pentru bă
la copiii cei 
la pensionari, 
beneficia de 
proaspăt Se 

de sport,

5'

NOTE
Să punem capăt 
discordantelor
Vd relatăm pe scurt un 

fapt nu tocmai plăcut petre
cut de curind în cadrul zo
nei I de la mina Vulcan. în 
abatajul frontal pe stratul 13, 
blocul 11, unde lucrează bri
gada condusă de Vespasian 
Catanâ. artificierul Pavel So- 
liom a încărcat imperturba
bil găurile cu exploziv în 
timp ce știa că în galeria de 
cap înspre spațiul exploatat 
se constatase 1,7 la sută me
tan In pînzd. Acumulările de 
gaz au fost posibile și din 
pricina nerăpirii unor armă- 
turi TH și necurăfirll cărbu
nelui în galeria de cap. Aba
terile s-au comis in.„ deplina 
cunoștinfă de cauză a mais
trului miner Isidor Răfăilă. E 
aproape incredibil cu cită ne
păsare. completă ignorare a 
legilor firești de conviețuire

HALTERE

migrea). 516 kg la cele trei sti
luri Intrecînd <u 2,5 kg recor
dul unional deținut de lan 
Tails Anul trecut, Kolotov a 
evoluat In categoria mijloci* 
și a fost campion al țării.

SIPIO

ATLETISM

MOSCOVA 3 (Agerpres). 
Halterofilul sovietic Vasili Ko
lotov a realizat o excelentă per
formanță la campionatele aso
ciației „TIU D'. Kolotov a ridi
cat (In limitele categorici se-

MUNCIIEN 3 (Agerpres). — 
Cu prilejul unui concurs atle
tic dc sală, disputat la Lever
kusen, campionul vesl-gcrman 
Gunther Nickel a stabilit cea 
mai bună performanță mondia
lă pe teren acoperit 1n proba 
de 50 m garduri cu timpul de 
fl"2/10. In cursa de 50 m plat, 
victoria a revenit aceluiași 
atlet, cu performanța de 
5”5/10.

SOȚIA 3 (Agerpres), 
grup de 9 sportivi (4 atleți și 
5 atlete) vor reprezenta Bulga
ria la campionatele europene 
dc atletism de sală. Printre cei 
selecționați se află G. Stoikov- 
•ki (triplu salt), Dimitrov (60 
m garduri), lordanka Blagorva 
(săritură In înălțime), Svetlana 
Zlateva (400 m plat).

HOCHEI
VARȘOVIA 3 (Agerurcs). — 

La Lodz s-a disputat meciul 
de hochei pe gheață dintre se
lecționata secundă a U.R.S.S. 
și prima reprezentativă a Po
loniei. Au învins hochciștii so
vietici cu scoru] de 6—5 (4—2, 
2-1, 0—2). cconc-

Bilanț vînătoresc rodnic
Adunarea generală a vinătorilor și pescarilor 

sportivi din Lupeni a coincis cu aniversarea 
unui an de la înființarea filialei din localitate. 
Deși tinără filiala vinătorilor și pescarilor 
sportivi din Lupeni numără 583 membri.

In perioada de un an au fost amenajate 12 
frunzare pentru hrana animalelor, plus 7 tone

Sesizări în vînt
In cartierul „8 Martie" din orașul Pctrila sînt 

multe blocuri dar ca al nostru nu cred că e 
nici unul. Poartă nr. 26. Deci nu-i cu ghinion. 
Noi locatarii de la etajele VIII și IX avem ghinion. 
De cînd nc-am mutat aici n-am avut nici măcar 
o dată apă caldă incit ne întrebăm do ce-o mai 
plătim oare ? Sesizări am făcut atit la sectorul

fin de pădure. S-au construit 3 toplițe In care< J-G.L. Pctrila cît și la asociația de locatari de 
- j—........ -n .... . ........................... "nj sa acrjt jar degeaba. La apartamentul meu

de la etajul IX situația este și mai precară. N-am 
~iăcar apă potabilă. Sesizînd acest lucru 

.. —jjlui Iacob Chiorean, șeful _______
I.G.L. Pctrila, am fost tratată cu indiferență. 
Avînd un copil de 10 luni, vă dați seama in ce 
situație mă aflu. Deoarece sesizările mele de 
pină acum au zburat în vînt, sper că aceasta 
prin ziar, va avea ecou acolo unde trebuie.

Maria CRÂSUC, 
Petrila

6-au deversat 70 000 puieți de păstrăvi indigeni, 
iar pe apele de munte Bilugu, Tunsu și altele 
s-au amenajat 11 cascade podite, Au mai fost 
de asemenea, construite 20 de cascade podite 
pe Jiu] de vest. La obținerea acestor rezultate 
s-au evidențiat Alexandru Drăgoi, Ștefan Ur- 
sache, Ionel Manolescu, Vasile Laizum și alți 
membri ai Filialei vinătorilor și pescarilor spor
tivi din Lupeni.

Ioan POPESCU și Ioan SCOREI 
Lupenj

nici măc 
tovarășul sectorului

Precizări în
cu plata

Circumscripția financiară a 
municipiului Petroșani aduce 
la cunoștința cetățenilor și 
a unităților economice că în 
baza noilor reglementări le
gale, începînd din anul 1970 
se stabilesc următoarele ter
mene de plată ale unor impo
zite și taxe :

— impozitul pe veniturile 
din închirierea clădirilor, im
pozitul pe clădiri și pe tere-

unoc impozite și taxe
se plătesc in două rate se
mestriale egale pînă la sfîr- 
șitul lunilor martie și sep
tembrie.

— impozitul pe veniturile 
meseriașilor. liber profesio
niștilor și ale altor persoane 
care realizează venituri din 
activități pe cont propriu, se 
plătește în patru rate trimes
triale, pînă la sfirșitul luni
lor februarie, aprilie, iulie și

integral pînă Ia sfirșitul lunii 
martie.

Față de aceste prevederi le
gale, contribuabilii — persoa
nele fizice și juridice — sint 
invitați să plătească impozite
le pe care le datorează pină 
la termenele arătate mai sus, 
la organele financiare ale 
consiliilor populare munici
pal, orășenești și comunale, 
pentru a evita plata majoră-

SPECTACOLUL

Al. Mandy și melodia portu
gheză ..Atit de departe".

Concurenții au fosl acom- 
paniați de orchestra festiva
lului condusă de Sile Dinicu. 
Interpretul spaniol a fost a- 
companiat de aceeași orches
tră. condusă de compatriotul 
său Francisco Burrull și dc 
un grup vocal propriu.

Iubitorii muzicii ușoare au 
urmărit în continuare cu deo
sebită satisfacție primul reci
tal „hors concours*. susținut 
de Connie Francis, una din 
marile eîntârețe de Folk-mu- 
sic, care a editat în carjera 
sa peste 15 milioane d<? dis
curi. Solista americană a pre
zentat o selecție din vastul 
său repertoriu, cu care s-a fă
cut cunoscută pe scene de 
prestigiu din lumea întreagă. 
Orchestra care a acompaniat-o 
pe Connie Francis a fost di
rijată de Joe Mele.

■■

n

15.30 Deschiderea .misiunii 
— Campionatul mondial 
dc hochei — grupa B ; 
România — R.F. a Ger
manici (repriza a FlI-a) 
înregistrare

16.30 Campionalul mondial de 
hochei — grupa B : 
Bulgaria — Iugoslavia 
(repriza a 11 l-a) — trans
misiune directă.

18.00 .Brățara de aur* — e- 
misiune pentru școlari. 
Tineri oțclari din Ce
tatea de foc a Gala- 
țiuliiî.

18.30 Desene animate.
18,45 Actualitatea in 

mie.
18,55 Anunțuri — publicitate. 
19.00 Telejurnalul dc s< ară 
19.20 Evenimentele din f> - 

bruaric—martie 1945 . In 
literatură.
'intermezzo muzical.
Pauză.
Concursul și Festivalul 
internațional de muzică 
ușoară Brasov — Ro
mânia — 1970. Con urs 
de interpretare (II). Re
citaluri : Luminița Do- 
brescu. Josephine Baker 
și Memphis Slim. In 
pauză : Reportajele fes
tivalului.
Telejurnalul dc noapte, 
închiderea emisiunii.

19,45
19,55
20,00

23,00

VREMEA
In cursul zilei de ieri, 

temperatura maximă a aeru
lui a înregistrat valori cu
prinse intre plus 2 grade la 
Petroșani și minus 5 grade 
la Paring. Minima a oscilat 
între minus 4 grade și, res
pectiv, minus 12 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE : Vreme ușor in
stabilă. cu cer variabil. Tem
peraturile se mențin scăzu
te. Vint slab pînă Ia mode
rat din sectorul sudic.
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stabilite pc categorii de ziare, 
publicații și edituri. Concomi
tent cu aplicarea noului sis
tem de salarizare se îmbunătă
țește și nomenclatorul prin 
completarea sa cu noi funcții 
specifice activității din presă 
șl edituri.

O dată cu introducerea nou
lui sistem de salarizare în fie
care redacție, editură și uni
tate de documentare se vor lua 
măsuri menite să contribuie la 
îmbunătățirea și ridicarea ni
velului calitativ al activității 
acestora, la utilizarea cit mai 
rațională a cadrelor corespun
zător pregătirii și aptitudinilor 
lor.

La fel ca și în celelalte ra
muri ale economici și în pre
să, edituri și unități de docu
mentare acordarea salariilor ta
rifare este nemijlocit legată do 
modul de îndeplinire a atribu
țiilor. de calitatea muncii fie
cărui salariat.

Majorarea salariilor va con
stitui pentru toți lucrătorii ca
re își desfășoară activitatea in 
aceste domenii, un nou. și pu
ternic imbold în ridicarea mă
iestriei profesionale pentru oa 
prin scrisul și munca lor, să con
tribuie cu tot mai multă eficientă 
și competentă, alături de întregul 
popor, la înfăptuirea mărețului 
program de edificare socialistă 
a țării, trasat de cel de-al X-lca 
Congres al Partidului Comunist 
Român.

★

Tot cu începere de la 1 mar
tie 1970, a fost aprobată dc 
către Consiliul de Miniștri ex
perimentarea noului sistem de

salarizare și majorarea salari
ilor personalului din unitățile 
de calcul electronic și din di
recțiile teritoriale pentru me
trologic, controlul cazanelor și 
instalațiilor dc ridicat.

Conform prevederilor hotări- 
rii, salariile lucrătorilor din a- 
ceste activități se majorează în 
medic cu 9,3 la sută. împreună 
cu majorarea salariilor mici, 
care a avut loc în 1967, sc a- 
sigură pe ansamblu o creștere 
medie dc 10,5 la sută.

Salariile personalului dc con
ducere și dc specialitate din u- 
nitățilo dc calbul electronic sink 
stabilite la nivelul celor pentru 
funcțiile comparabile ca pre
gătire și atribuții din activita
tea dc proiectare, fiind diferen
țiate in același timp in raport 
cu mărimea și complexitatea 
unității.

La direcțiile teritoriale pen
tru metrologie și controlul ca
zanilor și instalațiilor de ri
dicat, salariile lucrătorilor sint 
corelate cu cele ale funcțiilor 
similare din ramura construc
țiilor de mașini.

Lucrătorii din aceste dome
nii beneficiază la rîndul lor de 
gratificații anuale, precum și 
de celelalte stimulente ale nou
lui sistem de salarizare, ciști- 
gul fiind nemijlocit legat de 
modul de îndeplinire a sarci
nilor pe ansamblul unității și 
a fiecărui salariat în parte.

Și în acest sector de activi
tate, noul sistem de salarizare 
și majorarea salariilor sint me
nite să sporească cointeresarea 
materială a lucrătorilor în ob
ținerea unor rezultate cit mai 
bune in îndeplinirea sarcinilor.

(Agerpres)

După hotărîrea autorităților de la Salisbury

Val de proteste pe întregul
continent african

ALGER 3. — Corespondentul 
Agerpres, C. Benga, transmite i 
Hotărîrea autorităților rasisto 
de la Salisbury de a proclama 
Rhodesia „republică" a slîrnib 
un val de proteste pe întregul 
continent african. .Africa con
damnă energic acest act ilegal 
îndreptat, în special, împotriva 
populației băștinașe a Rhodc- 
siei do către minoritatea rasis
tă1', scrie ziarul algerian „El 
Moudjahid".

„Zimbabwe African People 
Union" (ZAPU), mișcarea revo
luționară do eliberare a Rho- 
desiei, declară într-un memo
randum adresat Consiliului mi
nisterial al O.U.A., întrunit in 
cea de-a 14-a sesiune la Addis 
Abeba, că regimurile rasiste 
din Africa australă, precum și 
Portugalia și țările occidentale 
care le sprijină trebuie con
damnate de întreaga lume pro
gresistă. ZAPU adresează, de 
asemenea, Organizației Unității 
Africane și Națiunilor Unite un 
apel către toato țările în vede
rea sprijinirii luptei poporului 
Zimbabwe. Totodată, un subco
mitet al O.U.A. examinează, în 
prezent, un proiect de recoman
dări care se referă la boicota
rea totală pe teritoriul african 
a întreprinderilor străine care 
întrețin relații comerciale cu 
Rhodesia. Reprezentanții ZAPU 
la Alger au dab publicității o 
declarație în care se subliniază

că această mișcare de eliberare 
nu recunoaște hotărîrea unila
terală a lui Smith de procla
mare a așa-zisel republici Rho
desia.

Republica Federală a Came
runului a dat publicității, de 
asemenea, o declarație în care 
se pronunță pentru „aplicarea 
cu rigurozitate a rezoluțiilor 
O.N.U., și în caz de necesitato 
pentru folosirea forței în vede
rea soluționării problemei rho- 
dcsienc. „Situația creată în A- 
frica dc regimul ilegal de la 
Salisbury, se menționează în 
această declarație, constituie o 
amenințare la adresa păcii și 
securității internaționale”.

La Nairobi guvernul Kenyan 
stigmatizează hotărîrea „guver
nului" Ian Smith de a procla
ma republica, dcclarînd că a- 
ccasta va face ca „milioane de 
africani să rămînă condamnați 
la oprimare și sclavie". Guver
nul președintelui Kenyatta 
cheamă țările africane să spri
jine poporul Zimbabwe în lup
ta sa de eliberare.

Ziarul „L’Opinion", cotidianul 
partidului marocan Istiqual, a- 
firmă că dacă Africa trebuie să-i 
sprijine pe rhodesienii. Zim
babwe. nu este mai puțin ade
vărat că principala sarcină le 
revine acestora înșiși dc a lua 
în propriile lor mîini destinele 
țării lor și de a o elibera prinw 
luptă".

Sosirea la Cairo 
a unei delegații române

CAIRO 3. — Corespondentul 
/Xgorpres, C. Oprică, transmite i 
O delegație română, condusă dc 
Cornel Burtică, ministrul co
merțului exterior, a sosit la 
Cairo pentru a lua parte la 
lucrările celei dc-a șasea se
siuni a Comisiei mixte guver
namentale a Republicii Socia
liste România și Republicii A-

----- ★------

Vizita în Kenya a 
delegației române 

condusă de 
ministrul minelor

rabc Unite. Din delegație fac 
parte Ion Mincu, adjunct al 
ministrului minelor, și Alexan
dru Albescu, adjunct al minis
trului comerțului exterior. Pe 
aeroportul internațional din 
Cairo, membrii delegației româ
no au fost întimpinați de Has
san Abbas Zaki, ministrul c- 
conomiei și comerțului exterior 
al R.A.U., Mohamed Elcch, mi
nistru adjunct al comerțului ex
terior, Fuad Abdcl Saicd, mi
nistru adjunct al industriei, și 
alto personalități egiptene. Au 
fost prezenți Titus Sinu, amba
sadorul Republicii Socialisto 
România in R.A.U., șl Iile Vin- 
tilă, șeful Reprezentanței co
merciale române din Cai?o.

Rezultatele definitive 
ale alegerilor din Austria

VIENA 3 (Agerpres). — Ministerul Afacerilor Interne al 
Austriei a anunțat marți rezultatele definitive ale alege
rilor generale de duminică. Comunicatul confirmă că Par
tidul socialist al lui Bruno Kreisky s-a situat pe primul loc, 
obținind 81 de mandate în Adunarea Națională. Totodată, 
el menționează că Partidului populist al fostului cancelar 
Josef Klaus, i-a revenit încă un loc, numărul mandatelor 
sale rldicîndu-se astfel la 79, în detrimentul Partidului li
beral, căruia ii revin doar cinci locuri, și nu șase cum se 
anunțase inițial.

O
VIENA 3 (Agerpres). — Președintele Republicii Austria, 

Franz Jonas, l-a însărcinat marți pe Bruno Kreisky, preșe
dintele Partidului socialist, cu formarea noului guvern aus
triac. In cursul dimineții, șeful statului" austriac l-a primit 
pc cancelarul Josef Klau6, președinte al Partidului popu
list, care i-a remis demisia guvernului său.

Sub auspiciile Ministerului 
Informațiilor și Turismului 
din Spania, în sala Congre
selor din Madrid s-a deschis 
expoziția românească de tapi
serie. La deschidere au luat 
parte personalități spaniole și 
reprezentanți ai Ambasadei 
R. S. România la Madrid.

In foto: Aspect din expo
ziție după festivitatea de des
chidere.

Aldo Moro desemnat 
să formeze viitorul cabinet

ROMA 3. — Corespondentul Agerpres, N. 
Puicea, transmite i După încheierea consultări
lor președintelui Republicii Italiene, Giuseppe 
Saragat, cu reprezentanții partidelor politice în 
vederea rezolvării actualei crize de guvern, un 
adevărat ..suspense" de 24 de ore a precedat a- 
nunțarea desemnării lui Aldo Moro pentru a 
forma viitorul cabinet. In comunicatul citit 
ziariștilor la Palatul Quirinale (sediul preșe
dinției republicii) se spune că șeful statului, 
considerînd oportună o nouă examinare a o- 
ricntărilor forțelor parlamentare, exprimate în 
cadrul consultărilor sale, i-a conferit lui Aldo 
Moro, ministrul de externe în cabinetul demi- 
sionar, însărcinarea „de a stabili contactele ne
cesare pentru formarea noului guvern, invitîn- 
du-1 să-i prezinte rezultatele misiunii sale cît 
mai curînd posibil", Aldo Moro a acceptat, ur- 
mînd să înceapă noi consultări politice.

Comunicatul președinției republicii, care nu 
amintește nimic despre reeditarea formulei de 
centru-stînga, îi conferă un larg mandat lui 
Moro, privind atît sfera consultărilor, cît și com
ponența viitorului cabinet.

NAIROBI 3 (Agerpres). — 
Delegația guvernamentală ro
mână, condusă de ministrul mi
nelor, Bujor Almășan, care, la 
invitația președintelui Republi
cii Kenya, Jomo Kenyatta, a 
întreprins o vizită in această 
țară în perioada 23 februarie— 
2 martie, a părăsit luni seara 
Nairobi, plecînd spre Zambia.

In cursul vizitei în Kenya, 
delegația română a purtat tra
tative cu personalități oficiale 
și cu conducători și experți ai 
unor organisme economice ke- 
nyote. Delegația a avut, dc a- 
semenea, întrevederi cu minis
trul de stat însărcinat cu rela
țiile cu președinția Republicii, 
Mbiyu Koinange, și cu minis
trul pentru resursele naturale, 
W. Oniamo.

Cu acest prilej, a fost în
cheiat un protocol care expri
mă interesul guvernului de Ia 
Nairobi pentru cooperarea eco
nomică cu România în dome
niul prospecțiunilor geologice 
și al industriei miniere. In nu
mele guvernului Kenyei, proto
colul a fost semnat de minis
trul resurselor naturale, W. O- 
mamo.

Noi conflicte de muncă in Spania
< MADRID 3 (Agerpres). — 
După valul de greve care pa
ralizase, in cursul lunii ianua
rie, activitatea din întregul ba
zin minier AsUiria, începînd de 
luni, în mai multe regiuni ale 
Spaniei au fost declanșate nu
meroase noi conflicte de mun
că.

Peste 5 000 de muncitori ai 
întreprinderii miniere ..Hullc- 
ras del Note S. A.” (Hunosa) 
nu s-au prezentat luni la lucru, 
afeclînd astfel exploatarea a 11 
mine din acest bazin carboni
fer. Inițiativa a fost luată dc 
„Comitetul de solidaritate mun
citorească", în semn de protest 
față de concedierea unor mun
citori care au participat la gre
vele din luna ianuarie și pen
tru sprijinirea revendicărilor, 
ncsatisfăcute încă, de majorare 
a salariilor și ameliorare a 
condițiilor de muncă.

Acțiuni similare au fost or
ganizate și în alte bazine car

bonifere din Spania. Tn apro
piere de Gijon, 3 000 dc mineri 
ai întreprinderii „La Camocha" 
au declarat luni o grevă per
lată. La Tarragone, conducerea 
întreprinderii franceze „Cam- 
penon Bernard", care constru
iește, în cooperare cu Spania, 
centrala nucleară de la Van- 
dellos, a concediat 400 ele mun
citori care intrerupspseră lu
crul ca urmare a unui deza
cord asupra salariilor. Puterni
ce acțiuni dc protest au fost 
organizate și in localitatea Tar- 
rasa, unde poliția a intervenit 
pentru împrăștierea unei de
monstrații, rănind și arestind 
mai mulți muncitori.

Circa 1 500 de salariați ai în

treprinderii „Telefunken" din 
aceeași localitate au declarat) 
grevă, în semn de protest față 
de concedierea unui număr do 
muncitori. O altă întrerupere a 
lucrului a fost declarată de că
tre 1 200 de muncitori ai unei 
uzine de oțel din Fclgucra, ca 
urmare a înrăutățirii condițiilor 
de muncă.

La Madrid, poliția a confis
cat cărțile de identitate ale u- 
nui marc număr de muncitori 
care se întruniseră la sediul 
unui sindicat oficial pentru a 
discuta un avanproiect de con
tract colectiv de muncă. For
țele polițienești au expulzat și 
arestat mai mulți participant 
la întrunire.

O declarație a ministrului 
de interne al Libanului

Scrutin incert in Guatemala
CIUDAD DE GUATEMALA 3 

(Agerpres). — Scrutinul de du
minică din Guatemala pentru 
alegerea succesorului actualului 
președinte Julio Cesar Mendez 
Montenegro s-a încheiat in
cert : nici unul dintre cei trei 
principali candidați nu a reu
șit să obțină majoritatea cerută 
prin constituție de jumătate 
plus unu din voturile exprima
te pentru a fi desemnat direct 
în fruntea statului. După în
cheierea numărătorii voturilor, 
comisia electorală centrală a 
consemnat următoarele rezulta
te : colonelul Carlos Arana O- 
soro, candidatul partidului do 
opoziție Mișcarea de eliberaro 
națională a obținut 234 625 vo
turi, candidatul Partidului re
voluționar de guvernămînt,

Mario Fuentes Pieruccini 194 798 
voturi, iar candidatul Partidu
lui creștin-democrat, Jorge Lu
cas Caballero, 116 865 voturi. 
Conform prevederilor constitu
ționale, viitorul președinte va 
fl desemnat într-un interval de 
maximum o lună de către Con
gres, din rîndurile primilor doi 
candidați care au întrunit cel 
mai mare număr de voturi.

Desfășurat într-o atmosferă 
de tensiune în întreaga țară, 
scrutinul de duminică din Gua
temala a desemnat pe cei 55 
de membri ai Congresului, în 
care majoritatea este deținută 
de candidații Partidului revo
luționar de guvernămînt, pre
cum și pe primarii celor 332 
de municipalități.

Sprijinitorii candidatului de

opoziție, Carlos Arana Osorio, 
au marcat victoria acestuia în 
alegeri printr-o mare manifes
tație, care a avut loc luni pe 
străzile capitalei. In zilele ce 
urmează, se așteaptă declara
ții din partea celor doi candi
dați privind rezultatele acestor 
alegeri și politica pe care in
tenționează să o promoveze in 
cazul cînd ar fi desemnați în 
funcția supremă a statului. Șan
sele par să fie de partea can
didatului de opoziție, aprecia
ză observatorii politici din Ciu
dad de Guatemala. Candidatul 
guvernamental declarase în 
timpul campaniei că nu va ac
cepta numirea sa în cazul cînd 
nu va întruni majoritatea su
fragiilor.

® ® ® ® © &

CURT
lililSii J.iil j .iiii'iklilililQIIIIIIIIillliiiiiiiiilillIllllilîilIIlllIilillililiiiilMlli

Agențiile de presă despre

Cuvîntarea președintelui francez, 
Pompidou, la hotelul Waldorf Astoria

NEW YORK 3 (Agerpres). — 
Referindu-se la cuvîntarea ros
tită de președintele francez. 
Georges Pompidou, la - hotelul 
Waldorf Astoria, agențiile de 
presă menționează că Pompidou 
a abordat trei probleme impor
tante : sistemul monetar inter- 
occidcntal, deschiderea pieței 
americane pentru mărfurile 
străine, precum și investițiile 
americane în Franța.

In legătură cu prima ches
tiune. el și-a exprimat părerea 
că, datorită unei politici deli
berate, dolarul tinde să devină 
singura monedă de rezervă și 
etalon în sistemul monetar in- 
teroccidental. Dar, a precizab 
el, „pentru ca această politică 
să fie viabilă, este necesar ca 
valoarea dolarului să fie sta
bilă. In caz contrar, a conti
nuat Pompidou, celelalte mo
nede sînt obligate să se alinie
ze unei valori schimbătoare, 
ca’ niște pendule care se re
glează după un ceas, el însuși 
dereglat. Or, trebuie să recu
noaștem că acesta este în pre
zent cazul dolarului, în situa
ția creșterii prețurilor și a de
ficitului extern al S.U.A ".

Refcrindu-se la necesitatea 
deschiderii pieței americane tu

turor mărfurilor străine, el a 
constatat faptul că aceasta este 
„extrem de bine apărată". ,.A- 
vcm impresia, a subliniat Pom
pidou. că ne lovim de un pro
tectionism multiform, care cerc 
eforturi enorme pentru a fi 
străpuns". El și-a exprimat insă 
încrederea că politica de libe
ralizare a președintelui Nixon 
va da rezultatele scontate.

Abordînd chestiunea investi
țiilor americane în Franța, pre
ședintele a menționat că țara 
sa acceptă capitaluri americane, 
dar că, în cazul cînd se va 
constata o preluare a contro
lului asupra întreprinderilor 
franceze, guvernul său va a- 
dopta o atitudine selectivă, pen
tru a se putea veghea asupra 
intereselor francezo. In conti
nuare. el a ținut să sublinieze 
că Franța nu va accepta „să 
fie considerată ca o piață de 
consum. Noi dorim să fim pro
ducători, deci să creăm uzine".

★

NEW YORK 3 (Agerpres). — 
Președintele Franței, Georges 
Pompidou, și-a încheiat marți 
vizita oficială de nouă zile fă
cută in S.U.A.

WASHINGTON. — Curtea 
Supremă a Statelor Unite a 
hotărît că tinerii care refuză 
să se înregistreze în vederea 
recrutării sînt pasibili de a fi 
traduși în fața justiției numai 
pînă la vîrsta de 23 de ani. 
Această hotărîre respinge pro
punerea formulată de guvern 
conform căreia limita de vîrstă 
pentru cei care urmează să fie 
traduși in justiție, ca urmare 
a refuzului de a se prezenta 
la recrutare, să fie de 31 de 
ani.

MANILA. — Autoritățile fi- 
lipineze au suspendat marți, 
pentru a treia oară consecutiv 
de la începutul acestui an, 
cursurile școlare și universita
re, ca urmare a grevei lucră
torilor din transporturi și a 
pericolului organizării unor noi 
demonstrații la Manila.

ROMA. — Institutul central 
de statistică din Italia a anun
țat că, în perioada 1 ianuarie 
1969 — 1 ianuarie 1970, prețu
rile cu ridicata în Italia au 
crescut cu 7,9 la sută, iar cele 
cu amănuntul cu 4,6 la sută.

BEIRUT 3 (Agerpres). — Mi
nistrul de interne al Libanului, 
Kamal Jumblatt, a criticat în 
cadrul unei declarații făcute 
presei, „anumite autorități li
baneze" pentru distribuirea dc 
arme unor cetățeni cunoscuți 
pentru ostilitatea lor față de 
mișcarea de rezistență palesti
niană. El a precizat că această 
înarmare a populației civile arc 
loc în mai multe localități din 
sudul Libanului, situate la 
granița cu Israelul. „Noi am 
atras atenția persoanelor care 
răspund de adoptarea acestei 
măsuri asupra gravelor conse

cințe pe care ea le-ar putea 
avea* — a spus Jumblatt.

Răspunzînd criticilor formu
late de unele ziare libaneze în 
legătură cu prezența posturilor 
de jandarmi în afara taberelor 
de refugiați palestinieni, Kamal 
Jumblatt a declarat'. „Ordinea 
și interesul public cer in pre
zent ca pichetele de jandarmi 
să fie situate în apropierea și 
nu in interiorul taberelor da 
refugiați. pentru a fi împiedi
cate astfel eventuale acțiuni 
provocatoare împotriva refu- 
giaților".
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Autoritățile italiene au dispus 
evacuarea a 2000 de persoane
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CHICAGO. — Un individ pre- 
linzînd că transportă o încăr
cătură explozivă în valiza sa 
a ținut poliția din Chicago 
mai mult de trei ore în alertă 
sub amenințarea că va arunca 
in aer clădirea lui „First Na
tional Bank' dacă conducerea, 
băncii nu-i va inmina suma de 
1 milion de dolari. Individul, 
James Malasanos, a fost. în 
cele din urmă, arestat de către 
poliție, după ce toate cele 60 
etaje ale clădirii fuseseră e- 
vacuate. Agenții au constatat 
însă că valiza cu care acesta 
pătrunsese în clădirea băncii 
amenințind că o va arunca in 
aer nu conținea decît două lan
terne și o antenă.

RIO DE JANEIRO. — Ziarul 
..Tribuna da Imprensa* scrie că 
în perioada 1947—1969 Statele 
Unite au investit in economia 
braziliană 1 814 000 000 dolari și 
au obținut beneficii nete de a- 
proape 3,5 miliarde dolari.

TOKIO. — Patru mineri au 
fost izolați în urma prăbușirii 
straturilor într-o mină carbo
niferă din localitatea japoneză 
Simidzudzawa (insula Hokkai
do). Unul dintre muncitori a 
putut fi salvat după aproape 
două ore de la producerea ac
cidentului, în timp dc soarta 
celorlalți trei rămîne, deocam
dată, incertă.

&
BERLIN. — Convorbirile teh

nice pentru pregătirea întîlnirii 
dintre W. Stoph, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
R.D.G., și W. Brandt, cance
larul R. F. a Germaniei, con
tinuă. La 3 martie, în capitala 
R. D. Germane a avut loc o 
nouă întilnire între Gerhard 
Schlusser, locțiitor al șefului 
Biroului Consiliului de Miniștri 
al R.D.G., și Ulrich Sahm, di
rector ministerial al Cancela
riei federale a R.F.G. Convor
birile vor fi reluate joi.

CHICAGO. — Cei șapte paci
fiști condamnați la închisoare 
de un tribunal din Chicago sub 
învinuirea de a fi condus de
monstrațiile împotriva războiu
lui din Vietnam, care au avut 
loc în august 1968 în acest o- 
raș cu prilejul desfășurării con
venției naționale a Partidului 
democrat, au fost eliberați luni 
pe cauțiune. Hotărîrea dc pu
nere a lor în libertate a fost 
luată de Curtea de Apel a 
S.U.A., care a anulat sentința 
tribunalului de a-i menține în
temnițați in perioada judecării 
apelului lor, întrucît pacifiștii 
ar fi fost „persoane pericu
loase".

©
VARȘOVIA. — La întreprin

derea poloneză producătoare de 
oțeluri speciale „Warszawa" a 
fost realizat un nou sortiment 
de oțel, destinat fabricării lan
țurilor folosite în mine în con
diții deosebit dc grele de ex
ploatare. Noul tip de oțel con
ține amestecuri de crom, man- 
gan, nichel și molibden.

Marea aglomerare a străzilor orașului Tokyo, cu cei 
peste 11 milioane de locuitori ai săi, plus vizitatorii, au de
terminat autoritățile să găsească o soluție pentru desconges
tionarea traficului. Astfel s-a construit un metrou cu o lun
gime de 132 km, al patrulea ca mărime din lume după New 
York, Londra și Paris, care transportă aproximativ 3 mili
oane de pasageri zilnic. Pină în 1975 el va fi completat pînă 
la lungimea de 280 km.

In foto : Stații automate pentru bilete in stația Ginza.
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NAPOLI 3 (Agerpres). — Autoritățile italiene au dispus 
din localitatea balneară Pozzuoli, situată în apropiere 
Napoli, să fie evacuate 2 000 de persoane. Avînd o exis

tență de peste 2 000 de ani și, în prezent, o populație de 
70 000 locuitori, Pozzuoli este situat pe un teren de natură 
vulcanică. Orașul cunoaște mișcări periodice de înălțare și 
coborîre 'a solului. Specialiștii au constatat că, în uitimele 
șase luni, nivelul terenului a crescut în unele locuri cu 70 
centimetri, provocînd crăpături în zidurile a numeroase 
clădiri și punind in pericol viața populației. Apeductele, 
sistemul de canalizare și liniile ferate sint amenințate. Mai 
multe școli au fost închise, iar bolnavii din spitale trimiși 
la Napoli. Primarul orașului, Nino Gentile, a declarat că pa
gubele materiale provocate de acest fenomen numai în ul
timele șase luni se ridică la 1,5 miliarde lire. Peste 100 de 
familii au fost evacuate săptămîna trecută, iar începînd de 
luni continuă acest proces pe scară mai mare, cu ajutorul 
poliției și al armatei.

Oamenii de știință italieni au declarat, după un prim 
studiu al situației, că, după cum se pare, lava s-a încălzit 
și s-a dilatat, forțind suprafața terenului să se înalțe. „O ri
dicare a scoarței este urmată de obicei de o erupție vulca
nică și de cutremure puternice" — a spus vulcanologul 
Antonio Parascandolo, profesor la Universitatea din Napoli. 
Asemenea fenomene s-au înregistrat în această zonă la fie
care trei sau patru secole, a precizat el.
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TOKIO. — In capitala Japo
niei, a avut loc inaugurarea ce
lei mai înalte clădiri din Asia. 
Noul „zgirie-nori" japonez, inalb 
de 152 metri și avînd 40 do 
etaje, va adăposti birourile co
merciale a 60 de companii.

MOSCOVA. — Specialiștii sovietici au realizat un plas- 
motron pentru nevoile industriei miniere. Jetul de plasmă 
obținut in noua instalație are temperatura de cca. 6 000 gra
de C și taie cu rapiditate bucățile de rocă dură, care sint 
apoi sfărimate cu ușurință. In prezent, se efectuează cerce
tări în vederea creării, pe baza instalației de plasmă, a unei 
combine miniere, care să efectueze atit lucrările de tăiere, 
cit și cele de dislocare și de încărcare a rocii.

U ÎHCHIDEREA 
EDIȚIEI

Anglia a cerut 
convocarea 
de urgenfă 

a Consiliului 
de Securitate

NEW YORK 3 (Agerpres). — 
Reprezentantul permanent al 
Marii Britanii la O.N.U., lordul 
Caradon, a cerut marți convo
carea de urgență a Consiliului 
de Securitate, ca urmare a pro
clamării republicii în Rhodesia, 
considerată drept un act ilegal. 
O dată cu această cerere, el 
a depus un proiect de rezoluție 
prin care Consiliul de Securi
tate invită toate țările membre 
ale O.N.U. să mențină nerecu- 
noașterea noului roșim rhode- 
sian.

Se crede că Consiliul se va 
întruni in cursul acestei săptă- 
mîni.
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