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PLENARA COMITETULUI 
MUNICIPAL DE PARTID

Ieri o avut loc plenara Comitetului munici
pal Petroșani al P.C.R. La lucrările plenarei 
ou participat membri și membri supleanți 
ai Comitetului municipal, secretarii comitete
lor de partid, președinții comitetelor sindica
telor și secretari ai organizațiilor U.T.C., ca
dre de conducere din întreprinderi, aparatul 
Comitetului municipal de partid.

Plenara a analizat rezultatele obținute de 
unitățile economice in îndeplinirea sarcinilor 
de producție și investiții în primele două luni 
ale anului și a stabilit măsuri menite să asi

gure îndeplinirea exemplară a planului și an
gajamentelor luate in întrecerea socialista 
din acest an.

Plenara o ascultat, de asemenea, informări 
in legătură cu activitățile desfășurate de Bi
roul și Secretariatul Comitetului municipal de 
partid in perioada care a trecut de la ultima 
plenară și cu privire la aplicarea măsurilor 
stabilite de Hotărirea C.C. al P.C.R. și Con
siliului de Miniștri in legătură cu reglementarea 
utilizării timpului de lucru și întărirea disci
plinei in producție.

Prezența masivă a cetățenilor 
pe „șantierele" primăverii, 

condiția reușitei acțiunilor gospo
dărești, de înfrumusețare a orașului
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prim-secrelar al Comitetului orășenesc de partid, 
președintele Consiliului popular al orașului Pelrila

Sosirea primăverii ridică in 
t. ța tuturor cetățenilor din lo
calitățile noffstre o îndatorire 
cu multiple responsabilități ci
vice — aceea de a pune de acord 
mediul urban în care trăiesc 
cu transformările adinei ce le 
sâvirșește natura, anotimpul 
înnoirii Este vorba de atribu
țiile noastre de cetățeni, de 
locuitori ai unei anumite așe
zări umane Și anume de a gos
podări. a dichisi cartierele, 
străzile, spațiile urbane astfel 
incit să fie in ton, ca valoare 
și înfățișare, cu marile înte
meieri industriale și social-cul- 
turale ce le cunosc meleagurile 
Văii Jiului, cu setea de fru
mos. cu viața noastră demnă. 
Aceasta e rațiunea, acesta e 
scopul tradiționalelor -toalete 
de primăvară' ale orașelor, al 
acțiunilor obștești, al șantiere
lor gospodărești care pun stă- 
pînire în fiecare primăvară pe 
orașele noastre.
’n primăvara acestui an. Co

mitetul executiv al Consiliului 
popular al orașului Petrila a 
initial o serie de măsuri pen
tru ridicarea continuă a nive
lului urbanistic al orașului. Mă
surile se referă, in primul rind, 
13 sporirea contribuției pe care 
urinează să o aducă cetățenii 
in acest an la înfrumusețarea 
si gospodărirea orașului. De a- 
semenea, au fost stabilite sar
cini concrete, pe organizații e- 
conomice, de masă, obștești, 
precum și pe circumscripțiile e- 
leclorale. Valoarea totală a lu
crărilor ce s-au prevăzut a se 
executa prin muncă patriotică 
fn cursul anului 1970. este de 
3 200 000 lei.

Cetățenii orașului nostru vor 
participa la executarea de re
parații și construcții d? străz- 
și trotuare pe o suprafață de 
peste 140 000 mp, la repararea 
drumurilor comunale din satele 
aparținătoare. S«-a mai prevăzut 
transformarea a noi locuri vi
rane. pe o suprafață de 2 ha în 
zone verzi, în cartierele 8 Mar
tie și Mihail Eminescu, lucrări 
ce vor fi executate cu sprijinul 
șantierului de construcții. Spa
tiile verzi existente, pe o su
prafață de 14 ha, vor fi cură
țite. nivelate, reinsămînț^te cu 
iarbă, flori și arbuști. Cu spri
jinul deputatilor, organizațiile- 
U.T.C. și de pionieri se .or 
planta în cartierele orașului 
5 500 arbori și arbuști ornamen
tali.

Pe strada Republicii, arteră 
principală a orașului, proprie

tarii de imobile, precum și ins
tituțiile, unitățile economice 
vor „construi podele de beton 
tip (pielonale și carosabile), 
care vor asigura un aspect co
respunzător zonei centrale a 
orașului. O dată cu venirea pri
măverii se va trece la repa
rarea tuturor fațadelor la imo
bile. alinierea gardurilor, cură
țirea șanțurilor etc. Bazele spor
tive existente atit în incinta 
unităților școlare cit si cele a- 
părtinind asociațiilor sportive 
vor fi îngrijite și ream najate. 
Vom pune un accent deosebit 
și pe reconditionarea terenuri
lor de joacă pentru cop!i și a 
solariilor existente, reparîndu- 
se aparatele cu care sint dotate 
acestea. '^Pentru protejarea dru
murilor comunale, a locuințe
lor din jurul zonei inundab le 
a Jiețului și Jiului, se vor lua 
măsuri pentru îndiguirea și con
solidarea malurilor pe o lungi
me de 3 km.

Am redat numai o parte din 
principalele lucrări prevăzute 
in planul de măsuri de înfru
musețare, lucrări ce șe vor exe
cuta prin acțiuni patriotice. 
Aici aș face și o precizare: 
acestea au și început și, numai 
în trimestrul I al acestui an, 
s-au executat pînă în prezent 
lucrări in valoare de peste 
400 000 lei.

Pe lingă lucrările ce se pre
conizează a se executa prin ac
țiuni patriotice, au fost prevă
zute obiective importante și 
prin bugetul alocat Consiliului 
popular al orașului Petrila. Se 
va moderniza (completîndu-se 
cu beton asfaltic) strada Tudor 
Vladimirescu, se vor face re
parații curente străzii Republi
cii, amenajîndu-se ,de-a lungul 
acesteia și trotuarele din car
tierul 8 Martie. Valoarea lucră
rilor ce se vor executa în anul 
1970 de la buget pentru repa
rarea rețelei stradale a orașu
lui (in afară de lucrările de 
investiții pentru străzile ce se 
vor construi în noile ansam
bluri de locuințe) este de 
529 000 lei. Aceste lucrări au 
și fost contractate cu I.G.C. Pe
troșani, iar pe strada Republicii 
au și început în luna martie 
lucrările de reparații. Din fon
durile bugetare se vor executa 
în anul 1970 și lucrări de în
treținere și amenajări de zone 
verzi, care se cifrează la 
310 000 lei.

Comitetul executiv a prevă
zut fonduri importante și pen
tru întreținerea și îmbunătăți
rea iluminatului public, pentru 

salubrizarea orașului, fondurile 
alocate în total pentru gospo
dărirea comunală fiind de 
1 564 000 lei.

Pentru dezvoltarea urbanistică 
a orașului au fost prevăzute lu
crări de investiții in valoare 
de 3 724 000 lei. Se vor con
strui în acest an 90 aparta
mente în cartierul Mihail Emi
nescu și se vor executa și lu
crările de sistematizare pe ver
ticală, lucrările de instalații la 
canalizare, rețele de apă și ter
mice la cele 170 de apartamente 
construite în anii 1969 și 1970. 
Din fondurile de investiții a- 
mintite, se vor executa și lu
crări dc regularizare a piriului 
Arsului, apărarea malului Jiu
lui în zona cartierului Traian 
Vuia — lucrări ce sînl deja in- 
tr-un stadiu de execuție des
tul de avansat.

Pentru îmbunătățirea alimen
tării cu apă a microraionului 
3 Petrila (cartierul 8 Martie), 
a fost prevăzută in planul de 
investiții construirea a două re
zervoare do apă care vor asi
gura presiunea de apă la blo
curile înalte din acest cartier. 
Menționăm că I.L.H.S. continuă 
execuția lucrărilor de regula
rizare a Jiețului, lucrări ce sint 
începute încă din anul 1968.

Analizind posibilitățile pe 
care le au sectoarele l.G.L. și 
I.G.C. precum și planurile de 
producție și graficele de lucrări 
ale acestor unități, comitetul 
executiv a stabilit ca în anul 
1970, acestea să execute lu
crări cu o eficiență și oportuni
tate maximă. S-au preconizat 
măsuri ca sectoarele l.G.L. și 
I.G.C. să-și îmbunătățească con
tinuu activitatea, pentru ca 
prestările de servicii ce le fac 
atit pentru instituții și între
prinderi, cit și pentru populație, 
să fie continuu îmbunătățite.

Acestea sint cele mai impor
tante acțiuni ce vor sta in 
atenția Comitetului executiv al 
Consiliului popular. Totodată se 
va pune un accent deosebit și 
pe alte activități : salubriza
rea corespunzătoare a orașului, 
stropirea zilnică a străzilor și 
trotuarelor, curățiroa rigolelor 
și a șanțurilor: menținerea u- 
neî stări de igienă și curățe
nie la toate unitățile comer
ciale, păstrarea și îngrijirea per
manentă a spațiilor verzi și a 
zonelor plantate..

Acțiunile prevăzute, lucrări
le preconizate sint necesare, 
impuse de dezvoltarea orașului. 
Important nu e însă atît plani
ficarea, preconizarea diferitelor 
lucrări, cît mai ales înfăptuirea, 
finalizarea lor în realizări care 
să confere orașului o ținută cît 
mai elevată, un grad edilitar- 
urbanistic cît mai ridicat. Or,

♦ Continuare in pag. a 3-a

Termocentrala Paroș^ni. Sala turbogencratoarelor
Foto : N. GHENA

■ Sub acest titlu cred că me- ’ 
Irită să Înglobăm o caractc- | 

rintică de seamă a brigăzii |
■ condusă dc minerul Dumitru i 
I Costinaș, de la EM. Lonea, I 

însușire izvorită din puterea .

I faptelor: aceea de a crește I 
în sinul ei, cu regularitate, I

i cadre de nădejde, pricepute | 
I in ale meseriei, viitoare nu- I 

dec ale altor și altor for-
I mâții de lucru care iau naș- I 
• tere ca răspuns la necesită- 1 
Ițile exploatării. In cadrul co- i 

lectivului de care este vor- |
■ ba, noii angajați sint în per- . 
I manență primiți cu toată căi- I

I Pepiniera I
I dura, sînl îndrumați cu grijă I 

Iși răspundere spre cuprinde- | 
rea și adîncirea, într-un timp | 

Icîl mai scurt, a secretelor • 
mineritului. Numai în ultima I

I perioadă din mijlocul acestei i 
formații închegate, capabile, I

Is-au ridicat actualii șefi dc | 
brigadă Dumitru Macaru și | 
Constantin Halunga. Ei eonii- ■

I nuă o tradiție de hărnicie și I 
I dăruire pe frontul cărbune- 
j lui...

In momentul de lață, bri- 1 
I gada ortacilor lui Dumitru I 
I Costinaș depune eforturi sus- | 
| ținute pentru efectuarea Iu- ■ 
Icrărilor de deschidere a in- I 

tregului bloc Vil, din zona 
l-a, și anume la nivelul ori- I 

I zontului 535, unde se vor a- I 
I duna, nu peste prea multă i 
■ vreme, ca într-o albie, „rîuri" | 
I proaspete de cărbune.

Minerul experimentat Du- I 
I mitru Costinaș, plin de ini- I 
I țiativă in munca dc zi cu zi I 
I și care dovedește o reală în- | 
I țelegere pentru ceilalți tova- . 
Irăsi ai săi, știe să-și organi- I 

zeze activitatea la ort, se •
pricepe să-și ducă brigada I 
spre realizări tot mai condu- | 
dente. Urmați-i exemplul! i

OPINII CURAJUL
A te preocupa de bunul mers 

al treburilor obștești, a fi gata 
oricînd să dai ripostă fenome
nelor care viciază climatul, e- 
chilibrul sănătos al vieții colec
tive — iată o cerință funda
mentală pentru omul societă
ții noastre, o atitudine de reală 
valoare nu doar sub raport 
etic ci mai ales social. Ori
unde ai fi, cu orice prilej ai 
dreptul — mai mult, datoria 
— de a-ți exprima opiniile, de 
a-ți dovedi intransigența in 
fața necinstei și a incorectitu
dinii. a neregulilor de orice 
natură ar fi, în fața atitudini
lor ce dăunează progresului ge
neral. sau contravin normelor 
sociale, și a legilor nescrise 
ale omeniei. Este un comanda
ment etic dc stringentă actua
litate prin o formă prin care 
fiecare individ iși exprimă, în 
fața semenilor și a propriei 
sale conștiințe, calitatea sa do
om. responsabilitatea sa civică.

Da. dar nu-i chiar așa dc 
simplu să critici, să-l arăți 
pe unul sau pe altul cu dege
tul — ar putea replica cineva. 
Ba da. E simplu ! Dar cu. o 
condiție: să fii demn! Să 
ai curajul să fii demn, să ai 
curajul răspunderii ! Că răspun
derea presupune competență, 
cunoașterea ' temeinică a situa
ției de care „faci caz“, e dc

-——

Mecanizarea 
încărcării

Incepind de ieri, o mașină 
de incărcat M.I.P. de Satu 
Mare, cu acționare pneumatică, 
s-a introdus la brigada nou 
formată a minerului Dumitru 
Mucaru. in galeria dc legătură 
spre Lonea I, dc la orizontul 
400. Se scontează ca pină la 
finele lunii frontul lucrării res
pective să avanseze cu 20—25 
de metri. „Puntea" care se exe
cută între galeria transversală 
principală și puțul Lonea I, 
urmărește să reglementeze atît? 
transportul materialelor, al 
personalului din această zonă, 
cit și aerajul locurilor dc 
muncă.

Acțiuni voluntar- 
patriotice

Peste 200 de uteciști, elevi ai 
Liceului industrial minier din 
Petroșani, avind în frunte ca
dre didactice, au inaugurat du
minică dimineața programul de 
acțiuni voluntar-patriotice pe 
care și l-a propus Comitetul 
municipal al U.T.C. Elevii au 
lucrat în cartierul Aeroport la 
amenajarea spațiilor verzi și a 
gardurilor vii pentru împrej
muirea unor locuri virane.

„Cine știe N.T.S., cîștigă“
Cunoașterea normelor de tehnica securității muncii c mereu la ordinea zilei. Ținind 

seama de acest fapt, inițiativa comitetului U.T.C. de la preparația Petrila și a comitetului sin
dicatului de aici de a organiza un concurs intitulat „Intre metronom și N.T.S." s-a dovedit 
oportună. La startul concursului s-au aliniat 27 tineri intre 18—30 dc ani. Concursul a fost 
cîștigat de lăcătușii Alexandru Schultz, Constantin Ioniță, Vasile Tudose, electricienii loan 
S?abo, Gheorghe Iorgulan și preparatorii Dumitru Probagea și Victor Oprița.

k-------------------------------- -------------------- ---------------------- /

la sine înțeles. In altă ipostază, 
orice protest e dc prisos.

...La redacție a sosit o scri
soare. Una din zecile care ne 
aduc la cunoștință zilnic satis
facții sau nemulțumiri ale ci
titorilor noștri, corespondențe 
care vorbesc despre rezultate 
sau neajunsuri din diferite 
sectoare dc activitate. Și din
tre alitea, despre una anume e 
vorba, o scrisoare semnată dc 
trei muncitori din secția fil
tre și uscătorie a preparației 
Petrila. Semnată de trei... dar 
de fapt de unul singur — au
torul scrisorii, care și-a per
mis să pună numele altora 
sub citeva rînduri defăimătoare 
la adresa unor maiștri ai secției 
amintite. Nu vom reproșa au
torului că înainte dc a trimite 
scrisori unui ziar, scrisori ge
nerate dc veninul calomniei, ar 
fi trebuit mai întii să învețe 
sâ scrie ; nu ne putem abține 
insă de a nu-i aminti cugetarea 
unui înțelept : „Dintre toate vi
ciile, minciuna este cel mai 
josnic". Și tot acel înțelept 
mai spunea despre min
ciună că... „In unele ca
zuri este provocată de strică
ciunea individului, iar in alte 
cazuri »de lașitatea morală". 
Am adus vorba dc această 
cugetare nu numai pentru fap
tul că acuzațiile (mai bine

Astăzi se deschid lucrările 
Sesiunii Marii Adunări Națio
nale, forul suprem al puterii 
de stat. In perioada premer
gătoare acestui eveniment, timp 
de mai multe zile, comisii per
manente au dezbătut importan
te proiecte de legi înscrise pe 
agenda actualei sesiuni.

Proiectul dc lege a organi
zării și disciplinei muncii in 
unitățile socialiste dc stat, me
nit să contribuie la folosirea 
superioară a potențialului ma
terial și uman al țării, la mo
bilizarea maselor de oameni ai 
muncii in scopul realizării pro
gramului de făurire a societă
ții socialiste multilateral dez
voltate stabilit de partid a fost 
examinat de către Comisia pen
tru sănătate, muncă și preve
deri sociale și de către cea ju
ridică, reunite în ședință co
mună sub președinția deputa
tului Gheorghe Vasilichi. Co
misiile au constatat că proiec
tul legii aduce o îmbunătățire 
evidentă legislației în vigoare, 
menită să întărească și mai 
mult ordinea și disciplina in

ULTIMA RAMPA
Acum două zile în cadrul viitoarei exploatări miniere 

Livezeni, brigada lui Augustin Demeter, a atacat ultima 
rampă — cea de la orizontul 475 — a puțului de aeraj nr. 2.

Acest lucru este important, mai ales dacă ținem seama 
că orizontul 475 este orizontul principal de producție al 
minei și că primele mii de tone de cărbune ale E. M. Li
vezeni vor ieși la lumina zilei, în 1972 prin putui respec
tiv.

Clubul intelectualilor
In ziua de 23 martie a.c. la Casa de cultură din 

Petroșani a avut loc o întîlnire a intelectualilor din locali
tate. Au participat medici, ingineri, profesori și alți intelec
tuali. Scopul întrunirii — analizarea posibilităților organi
zării pe lingă Casa dc cultură, a unui club al intelectuali
lor. Cu acest prilej s-au pus bazele organizatorice ale clu
bului, stabilindu-se primele trei „ședințe" preconizate a 
avea loc în viitorul apropiat. Inițiativa aparține colectivului 
Casei de cultură și are drept scop atragerea mai intensă 
a intelectualității din Petroșani la activitatea culturală.

IA IM1VTA GATERULUI
La gaterul de la Lonea 

muncitorii din brigada lui 
Vasile Bele pregătesc în 
aceste zile o nouă față, de>. 
primăvară, incintei. Sc re

PE
A FI

IHVIN
zis calomniile) din scrisoare nu 
stau în picioare ci, măi ales, 
pentru lipsa de demnitate a 
autorului scrisorii. Să admitem 
că ar avea el. ceva cu maiștrii 
respectivi. Și nimeni nu i-ar 
interzice să ia atitudine împo
triva unor maiștrii care, „abu- 
zînd de funcția lor promit la 
vreo 20—30 de persoane că le 
angajează și de la care primesc 
de băut, chiar in uzină, că au 
numai cu femei de-a face... 
adică aduc pe cite una și le 
țin cite o jumătate de șut prin

I. DUBEK
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unitățile socialiste d« stat. In 
dorința de a elucida problemele 
evidențiate in discuții, depută
ții au pus o serie de întrebări 
ministrului muncii, tovarășul 
Petre Lupii, și prim-vicepre
ședintelui Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicate
lor, tovarășul Constantin Dra
gau, prezenți la lucrările co
misiilor, care au dat răspun
suri amănunțite.

Un alt important proiect, a- 
ccla al legii privind asigura
rea și controlul calității pro
duselor, a fost luat in discuție 
de către membrii Comisiei pen
tru industrie, construcții și 
transporturi a Marii* Adunări 
Naționale, prezidată de deputa
tul Mihail Florescu. Pornind de 
la faptul că asigurarea unei 
calități superioare a produse
lor reprezintă Un atribut esen
țial al civilizației moderne, o 
latură inseparabilă a activită
ții economice eficiente, dezba
terile din comisie au reliefat 
câ este necesar controlul exi
gent care să includă întreaga 
activitate productivă, să consti
tuie o preocupare principală a 

pară hala gaterului, se reface 
gardul ce împrejmuiește in
cinta, sc așează stivele dc 
material lemnos...

VrednicieVrednicie
Unitatea de exploatare a 

lemnului din Petroșani se 
mîndrește pe drept cu mulți 
forestieri care-i fac cinste. 
Printre aceștia se numără și 
brigăzile lui Iosif Covaci 
(exploatarea Polatișle) și Va
sile Costea (exploatarea Podul 
Maurului — Cimpu lui Neag) 
care, pe lingă îndeplinirea 
planului sortimental, au ra
portat in aceste zile și o pro
ducție suplimentară de 150 
mc, respectiv, 100 mc bușteni 
de fag peste sarcinile ce le 
aveau. 
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tuturor celor ce participă Ir 
crearea bunurilor materiale, pe 
toate treptele ierarhice, de la 
muncitor pină la ministru. 
Membrii comisiei au apreciat 
că legea va exercita o înriuri- 
re pozitivă asupra activității 
tuturor unităților productive, 
ridicind totodată preocupările 
pentru creșterea sistematică a 
calității produselor la rangul 
unei probleme a politicii noas
tre de stat. Deputății au fă
cut, de asemenea, unele obser
vații și propuneri și au adresat 
întrebări vicepreședintelui Con
siliului de Miniștri, tovarășul 
Mihai Marinescu, prezent in 
ședință, care a dat explicațiile 
necesare.

Preocuparea deputaților pen
tru stabilirea cu maximum de 
exigență civică a tuturor valo
rilor juridice și implicațiilor 
ce decurg din legile propuse a 
fi luate in dezbatere de plenul 
Marii Adunări Naționale, oglin
dește profundul democratism 
care stă Ia baza activității par
lamentare in țara noastră.

(Agerprcs)

PE PRIMUL PLAN

Activi

tatea 
profe
sională

Inițiate de plenara lărgită a 
Consiliului Uniunii Asociațiilor 
Studențești, in sâptâmina tre
cută s-au desfășurat la Insti
tutul de mine din Petroșani 
adunările generale dc an ale 
studenților, avind ca scop esen
țial analiza activității profesio
nale din primul semestru a! 
anului universitar 1969—1970 și 
stabilirea măsurilor care să 
permită îmbunătățirea continuă 
a pregătirii profesionale a vii
torilor ingineri și subingineri 
mineri.

Cu această ocazie.s-a consta
tat îmbunătățirea (în comparație 
cu anul universitar precedent) 
laturii calitative a procesului de 
învățămint, remarcindu-se suc
cesele obținute de unii ani de 
studiu în ansamblu. Deosebit 
de îmbucurătoare sint succese
le anului I care demonstrează 
faptul că cei mai tineri stu- 
denți au reușit să se integreze, 
de la început, în activitatea 
universitară și îndreptățesc 
speranțele că asemenea rezulta
te vor deveni constante în 
viitor.

Totuși, așa cum au arătat 
în cuvîntul lor studenții din 
diferiți ani. in munca de pre
gătire profesională mai persistă 
incă deficiențe care generează 
rezultatele nesatisfăcătoare din 
sesiunile dc examene și chiar 
din cursul semestrului. Astfel, 
unii studenți preferă munca 
în asalt pe parcursul peiioade-

Ing. Alex. POPESCU, 
secretar 

al Consiliului UAJS.

♦ Continuare in pag. a 3-a
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CADRAN

SUBTERAN - O CERINȚA IMPERIOASA
Aerul de mină este supus u- 

»ei continue mișcări datorită 
ventilației, favorizînd ridicarea 
ti antrenarea prafului, evapo
rarea apei. < eea ce nrc ca efr I 
creșterea concentrației de pral 
și umiditate. De la intrarea in 
mină și pinii la ieșire critil î>i 
modifică esențial compo ili.i 
prin procesul de dilutie a Mu
zelor nocive și explozive, mi- 

efectuează controlul gazului metanmina Lupeni.

lerind, In același timp, trans
formări termodinamice care in- 
lluenk a/«i temperatura, umidi
tatea și presiunea barometru <1 
a microclimatului subteran.

Dacă ținem cont efi In ca
drul lucrărilor miniere din sub
teran muncesc sau circulă oa
meni, iste necesar ca atmosfera 
din mină să îndeplinească con
diții climaterice acceptabile din 

punct de vedere fiziologic. Cli
matul subteran, potrivit condi
țiilor specifice exploatării mi
niere. atlt la locul do muncă 
t il mai ales pe căile de trans
portare a aerului proaspăt piuă 
la nivelul acestuia, se caracte
rizează prin variații mari ale 
parametrilor ce-1 caracterizează. 
Temperatura aerului, supusă u- 
nor influente multiple și ur- 
mind oscilațiile de la gura mi
nei, este în continuă creștere 
de la intrare pînă la locul de 
muncă. De asemenea, umidita
tea atinge de multe ori limita 
de saturație (100 la sută).

Minerii care lucrează pe du
rata unui schimb pe căile de 
acces sini supuși unor variații 
de temperatură apreciabile, care, 
în condițiile unor temperaturi 
scăzute, devin insuportabile. 
Variațiile mari ale /actorilor de 
microclimat. legătura directă cu 
atmosfera. viteza maro a aeru
lui ventilat in lucrările miniere, 
condițiile diverse ale efectuă
rii muncii în subteran, supun 
organismul omenesc unor con
diții deosebite, proprii industriei 
miniere. Variabile brusce de 
la cald la rece favorizează In 
mare măsură afecțiunile acute 
ale căilor respiratorii superioare 
?i a stărilor reumatismale.

Asupra microclimatului din 
subteran se poate influenta prin 
parametri prin care acesta se 
reprezintă, adică prin : presiu
ne. umiditate, temperatură și 
viteză de circulație în lucrările 
subterane.

Dintre parametrii care deter
mină microclimatul subteran se 
poate acționa în mod eficace 
numai asupra temperaturii ae
rului.

Crearea unor condiții de mi
croclimat cit mai optime la lo
curile de muncă din subteran, a 
constituit preocuparea principa
lă a serviciului de aeraj de la 
mina Lupeni. Cu cițiva ani în 
urmă aceste condiții nu au 
fost întrutotul pe măsura ce
rințelor și a normelor impuse. 
De aceea, a fost necesar să se 
la anumite măsuri care, o dată 
finalizate, s-au concretizat te 
obținerea unor parametri de 

latii de tei .ilzire a aerului la 
pulul Ștefan, pulul 12, pulul 
Carolina și putui Ileana A-
1 este instalații construite pe 
plan local, au 1mbun<ilă|it sim
țitor condițiile do microclimat 
pe traseele de intrare a aerului 
proaspăt Pe lingă această mă
sură, a fost necesar să se facă 
si o redistribuire a debitelor de 
aer la aceste lucrări, din cau
za capacit<i|ii mici a instala
țiilor de încălzire. Desigur că 
acest lucru a făcut să crească 
debitele de aer pe galeriile de 
coastă nr. I și nr. 2, la care 
pînă în prezent nu s-au con
struit instalații do încălzire a 
aerului.

O altă măsură întreprinsă șl 
urmărită in permanentă, a (ost 
dirijarea curenjilor de aer la 
locurile de muncă, in lunc/ie 
de necesită Iile acestora, in #așa 
fel ca să corespundă întrutotul 
diluării gazelor nocive și ex
plozive. Datorită acestui fapt, 
temperaturile la locurile de 
muncă nu depășesc în nici un 
caz limitele prevăzute de 
N.T.S. Gradul de confort la lo
curile de muncă a atins 7—10 
Ktg. ca urmare a aplicării a- 
ceslor măsuri.

Pe linia combaterii pulberilor, 
prin perforai umed și prin mon
tarea de pulverizaloare apă— 
aer la toate punctele cu posi
bilități de formare a prafului 
s-a ajuns ca în general con
centrațiile acestora să se înscrie 
te limitele admise de N.T.S.

Am amintit mai sus că pe 
galeriile de coastă nr. 1 și nr.
2 debitele de aer au fost mă
rite pe perioada de iarnă, ca 
urmare a redistribuirii debite
lor de la celelalte căi de in
trare a aerului, climatul pe a- 
cesle două căi rămînînd încă 
nerezolvat în întregime. Pen
tru ameliorarea situației varia
țiilor de temperatură, pentru 
majoritatea personalului ce in
tră și iese din mină pe aceste 
căi, mina Lupeni a fost dotată 
cu vagonete închise pentru 
transportul personalului la 
punctele cele mai îndepărtate.

Măsurile întreprinse și care 
se vor întreprinde in continua
re Dentru îmbunătățirea micro- 

r
Programul de dezvoltare c- 

conomiefi pe anul in curs și 
in perspectiv fi prevede noi și 
importante obiective, in vede
rea continuării pe o treaptă 
superioară a procesului de 
construcție socialistă din țara 
noastră, in codrul căruia se 
acordă o grijă deosebită utili
zării eficiente a resurselor și 
energiilor țârii, ca un factor 
de bază in dezvoltarea în ritm 
susținut a economiei noastre 
naționale. Uzina de utilaj mi
nier Petroșani, ca parte inte
grantă a angrenajului econo
mic al municipiului nostru, 
isi aduce aportul lot mai de
plin la realizarea acestor sar
cini mărețe.

In anul care a trecut, re
zultatele obținute de către co
lectivul uzinei noastre au fost 
fructuoase, in condițiile unei 
eficiente economice ridicate: 
raportul dintre venitul net și 
fondurile de producție afecta
te a fost îndeplinit cu peslc 
78 la sulă mai mult dccit pre
vederile de plan.

Acest succes, rezultat al u- 
nor serii de măsuri aplicate 
în toate secțiile și in toate 
compartimentele procesului de 
producție, a avut ca urmare 
o scădere a cheltuielilor pe 
1 000 Ici producție marfă de 
34.6 Ici, rcalizîndu-se un be
neficiu suplimentar, peste cel 
planificat, de 4 000 000 lei.

Pentru anul în curs, pornind 
do pe platforma rezultatelor 
bune alo anului trecut, am 
prevăzut, in scopul reducerii 
cheltuielilor pe 1 000 lei pro
ducție marfă, intensificarea la 
un nivel superior a măsurilor 
luate în 1969, precum și apli
carea altora menite să spo
rească în final eficiența eco
nomică a uzinei.

Dintre acestea amintim :

• Folosirea eficientă a fon
durilor fixe ale întreprinderii 
— atît a celor existente în do- 
tație cft Și a celor noi. pro
curate pe bază de investiții. 
Pe această linie scontăm să 
obținem un important spor de 
producție. Parcul de mașini, 
utilaje și instalații vor fi uti
lizate în mod intensiv, scurtîn- 
du-se timpul calendaristic de 
uzare a fondurilor fixe, ceea 
ce. in condițiile progresului 
tehnic contemporan, constituie 
un factor deosebit de pozitiv, 
evitîndu-se uzura morală a

__________________________

Mașină de încărcat 
specială

In Anglia a fost realizat 

utilajelor, precum și plata a- 
mortismentulul nejustificat.

• Folosirea eficientă a mij
loacelor circulante din dotarea 
întreprinderii.

Factorii principali de care 
depinde sporirea gradului de 
efiiien-lă in folosirea fondu
rilor circulante sini, după cum 
se știe, scurtarea și perfecțio
narea procesului de folosire a 
acestor mijloace prin îmbună
tățirea aprovizionării tchnico- 
materialc, scurtarea ciclului do 
fabricație și acrolerarea vân
zărilor.

Orientarea pe care o avem 

LA L. U. M. P.

CAI DURABILE 
BENEFICIILOR

SUPLIMENTARE
in acest an este ca să înlă
turăm unele greutăți pe care 
le-am întîmpinat anul trecut 
in ceea ce privește realizarea 
sarcinilor de plan, a sortimen
telor, a prețului dc cost și a 
calității produselor din cauza 
aprovizionării cu materii pri
me de calitate inferioară, de 
tipodimensiuni necorespunză
toare care au necesitat mano
peră de prelucrare în plus, 
precum și aprovizionarea în 
cantități insuficiente și cu 
mari întîrzieri la unele ma
terialo de importanță vitală 
pentru uzina noastră.

• Reducerea prețului de 
cost al produselor se va des
fășura și în acest an în cadrul 
uzinei noastre în strînsă le
gătură cu cea dc ridicare a 
calității produselor, obiectiv 
de mare importanță pentru 
creșterea rentabilității și asi
gurarea competitivității produ
selor noastre in exterior. A- 
cest lucru impune tetărirea

0 clipă 

controlului de calitate in toa
te fazele de producție.

Principala cale de reducere 
a prețului dc cost, sc va o- 
rienta spre factorul cu cea 
mai mure pondere in structu
ra acestuia — materialele. In 
acțiunea pentru reducerea 
cheltuielilor de producție, o 
importanță deosebită o acor
dăm reducerii consumurilor 
specifice de materii prime, 
materiale auxiliare, combusti
bil și energie electrică, care 
constituie o rezervă impor
tantă și principală de micșo
rare a cheltuielilor materiale 
pe unitate de produs. In con

dițiile actuale, cind progresul 
științei și tehnicii asigură 
perfecționarcti continuă a teh
nologiei dc fabricație, există 
toate premisele pentru norma
rea pe criterii tchnico-știin- 
țifice fundamentate a consu
murilor de materiale care să 
asigure in cel mai înalt grad 
economisirea de metal, care 
este o direcție principală spre 
care ne îndreptăm.

Economii importante se pot 
obține pe seama cheltuielilor 
indirecte cunoscute în general 
sub denumirea de „cheltuieli 
de regie“. Ponderea acestor 
cheltuieli în prețul de cost 
poate fi redusă în primul rînd 
prin creșterea volumului pro
ducției. După cum se știe, 
majoritatea cheltuielilor indi
recte au un caracter conven
țional constant, astfel că ra
portate te un volum sporit de 
producție, conduc la reduce
rea cheltuielilor indirecte pe 
unitate de produs. O marc 
importanță prezintă, de aseme-

ÎN VIZOR
Serviciu + alcool 

nea, reducerea absolută a a- 
«estora. atît pe secții cit și 
pc ansamblul întreprinderii, 
ca urmare a măsurilor pri
vind îmbunătățirea organizării 
producției și a muncii, a con
ducerii și administrării între
prinderii, a practicării unui 
regim sever de economii.

> îmbunătățirea utilizării 
hirtelor dc muncă, repartiza- 
ica judicioasă a acestora 
in cadrul secțiilor și atelie
relor de producție, în așa fel 
ca fiecare să-și aducă un a- 
port substanțial la realizarea 
sarcinilor de plan. Se tindo, 
do asemenea, spre o calificare 
superioară a tuturor cadrelor 
dc muncitori, spre repartiză
ri*» echitabilă intre muncitorii 
direct productiv; și muncitorii 
mxiliari.

înlăturarea fluctuației, încă 
ridicată a muncitorilor, îmbu
nătățirea timpului dc lucru și 
a normării tehnico a muncii 
sini rezerve dc creștere a pro
ductivității muncii și a. efi
cienței economice a activității 
întreprinderii, 'asupra cărora 
trebuie să ne îndreptăm cu 
seriozitate atenția.

@ Asimilarea in fabricație 
a unor produse noi, cu va
loare economică ridicată, a 
diversificării producției, creș
terea complexității și tehnici
tății producției, aduc după si
ne creșterea procentului de u- 
tilizare și valorificare superi
oară ei materiilor primo si a 
materialelor prin ridicarea 
gradului de prelucrare indus
trială a acestora.

+ Folosirea în mai mare 
măsură a deșeurilor rezul
tate din croirea materialelor. 
Printr-o sortare judicioasă a 
acestora este posibil să sc gă
sească noi domenii de folosire 
a lor.

Acestea sînt doar cîteva 
măsuri din complexul prevă
zut pentru anul 1970. care au 
ca scop îmbunătățirea în con
tinuare a indicatorilor econo- 
mico-fînanciari șHrespectiv a 
eficientei economice a între
prinderii.

Nicolae TOMUȘ.
Contabil șef 

Uzina de utilaj minier 
Petroșani

nul’ controlului din decembrie 
anul Irecut, spre exemplu, e- 
fectuat de directorul E.D.M.N., 
nu l-a trecut cu succes. Erau 
pe undeva niște nereguli Dodo
rite. Rezultatul — o sancționa
re cu „observație". Cam după
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II1IE stă 
de strajă

ACTIVITATEA
PROFESIONALĂ

BUNEI DESERVIRI
la... „Straja" Vulcan ?

In trllimnl timp, rcsleur-rmlaL 
„Straja' din Vulcan M-a sporit 
popuTari Intra. In accepțiunea 
wph’rvnli 9 cuvintnlui Auzi
se- m ci la Straja a lest •'ch tn- 
bat gestionar tj dar n> $i - vrea 
de lucruri 6< acolo. Dimpoinx ă, 
aceasta a căpătat nul dimmsi-

Am vizitat reUaui <«ntul vuită* 
uean în una din zilele trecute 
pe la ora 1'1.30. De ia u-3 ne-a 
tnthnpinat o atmesf-arâ rece, 
la propriu si la figurat aspec
tul de-a dreptul Tespingâtor 
dinăuntru. Lingă bufet un
munte de sticle de bere goale șl 
un deal de capace, țigări, pral 
țj alte resturi ale neglijentei. 
Fetele do masă isi pierduseră 
de mult albul im-t.ulat, pâs 'uri 
V- ele urme de băutură lăsate 
de oameni te introduseră ;..ăsu- 
t-3,resturi de mtncare, fUHinqine. 
Fra dizgrațios să ici loc la o 
masă Ne-am așezat totuși la 
una, alături de responsabilul 
Hnitătii, Petru Piciorea.

Om născut pentru funcția de 
gestionar la T.A P.L călind 
mereu in picioare dintr-o uni
tate In alta. Petru Piriores a 
wlmt intențiile noastre și a 
dat drumul scuzelor pe cai® ’o 
căuta cam mult prin mlntei lui 
răvășită de ..treburi ". ..Ce să 
k" lac domnule, dacă nu vor 
fLi raă asculte fsalariatil — n.n l, 
dacă nu vor <<ș păstreze or-di- 
«ea <4 curățenia Toată ziua le 
won’. Greu de crezut pentru 
că dlosu] e o raritate în loca- 
1«1 pe care-1 gestionează. «Și 
«m am nici personal suficienta*

— Citi angajați are unitatea ? 
— l-am întrebat

A început s-o scalde în stil 
c»r«qialesc

— Una la bucătărie. adică 
»♦> una. două, una la bufet 
•wiicî nu, tot două, o barmană...

Are patru femei do serviciu 
dar' parcă n-ar avea nici una. 
A;lîndu-se că sin tem de le 
riar. s-a pornii o campanie ur
gentă de curățenie, rldlclnd 
nori de praf peste farfuriile 
cu mîncare si paharele cu bere 
*le consumatorilor. Dar bufe
tiera și-a continuat 1n voie șueta 
cu două prietene, deși ne-am 
ram învârtit noi pe lînqă bufet. 
Fra ora de prînz și totuși lume 
putină în local. Un vlnzălor de 
fcz în plic își completa somnul 
de noapte la o masă. I-am făcut 
vînzare să-i vedem figura. Nu 
ne-a făcut plăcere.

— Ce-ali face dv. dacă a ti 
fi mandatar ia acest bufet ? — 
wn continuat discuția cu res
ponsabilul Petru PiciOTea.

— Ar fi altceva. Aș zugrăvi, 
pune perdele preșuri pe 

jos. aș aduce oameni suficienți.
— Și dacă nu sinleti man

datar nu mai e nimic de fă

cut T Nici măcar curățeniei
— Ba da, dar eu sînt nou 

aici, nu mă asrulîă oamenii.
Cum să-l asculte oamenii pe 

un șef pe care-1 văd rar, care 
nu-i trage la răspundere pentru 
ceea ce lac, care se Încaieră cu 
subalternii.

— Cum s-a petrecut inciden-

PR/N 
UNITĂȚILE 

T. A. P. L.

tul cu ospătarul Vasile Zănoa- 
gă î — ne-am interesat.

— E un indisciplinat, un ne
ascultător. Bucătăreasa șefă mi 
l-a reclamat că n-a marcat sa
lata de castraveți așa cum i-a 
spus, cu 1,50 lei. L-am chemat 
la mine și l-am muștruluit. Mi-a 
răspuns obraznic. L-am urecheat 
puțin. S-a repezit la mine tfl 
mi-a aplicat un cap la figură.

Am stat de vorbă cu Zănoagă.
După ce bucătăreasa mi-a 

dat vreo cîteva palme că nu 
iau 1,50 lei pe o porție de 
salată de castraveți, care n-avea 
nici 100 grame, m-a chemat șe
ful la el. Mi-a dat o lovitură 
peste qît ca-n filme. Se fac 
atîtea nereguli aici...

Nu-i luăm apărarea ospătaru
lui Zănoagă care, intr-adevăr, 
este un indisciplinat. Dar el 
ne-a dat cîteva indicii asupra 
unor ciștiguri frauduloase ce 
se fac la „Straja". Am cerut 
responsabilului o listă de con
sumație.

— Vilceanule, adu o listă 1 
— s-a adresat unui ospătar cu.« 
vecJiime la restaurantul vulcă- 
nean.

— Păi nu știți dom' șef că 
azi n-am făcut?!

Adică, șeful știa că nu se 
întocmise lista de consumație 
ziar a cerut-o totuși ospătarului, 
de ochii ltuniL Am cerut o listă 
din ziua anterioară, din săptă- 
mîna anterioară, din luna ante
rioară. Nu ni s-a putut aduce 
măcar una... consumată. Ospă
tarul Ion Vîlceanu încerca să 
ne convingă prin vorbe că se 
fac listele de consumație dar 
le rup oamenii. Da de unde ?... 
A doua zi Întocmiseră listele

de consumație și nu le rupseseră 
oamenii. Dacă omul vine la 
restaurant să mănînce și nu 
poale consulta o listă de con
sumație, înseamnă că ospăta
rul trebuie să expună verbal 
fiecărui client ce poate servi, 
în 'viul acesta există două pier
deri : timpul ospătarului și al 
consumatorului și susceptibili
tatea acestuia din urmă că i se 
cere un pre| mai mare decît cel 
normal pentru ceea ce a con
sumat. Lucru care se și întim- 
plă nu o dală,

Am intrat mai adine pe firul 
acelei salate de castraveți de 
1,50 lei. L-am întrebat pe 
gestionarul Petru Piciorea și 
pe bucătăreasa șefă Elisabela 
Marcu de unde știe consuma
torul că a primit 100 sau 150 
de grame salată pentru că . e1 
cere pur și simplu o salată.

— După ochi — au răspuns 
ei cu exactitate.

Poate. După ochii ospătarului 
sau, mai degrabă, ai bucătăre
sei. Am cerut un re|etar pen
tru -a ne convinge de spusele 
bucătăresei că există și porții 
de salată de 150 qrame. N-a 
fost In măsură să ne arate un 
asemenea reletar. Și nici al Le 
documente pe care le-ara cerul. 
Dovadă că personalul de la 
..Straja" Vulcan comite cu bună 
știință o ilegalitate.

Ceea ce am scris piuă aici 
am adus la cunoștința tovară
șului Constantin Ciolofan, di
rectorul T.A.P.L. Petroșani, lată 
răspunsul dînsului : ..Cred, știu 
că situația este așa cum mi-afl 
relatal-o. Cu toată ‘-Irâduințe 
comitetului nostru de direcție, 
unii gestionari și eliti lucrători 
ai TA.P.L. nu-și fac conștiin
cios datoria, urmăresc venituri 
ilicite. Noi am luat si vom lua 
în continuare măsuri severe 
împotriva lor. Avem încredere 
în oameni, iar ei ne-o înșeală 
le tot pasul. La restaurantul 
„Straja* din Vulcan vom pune 
lucrurile la punct în cel mal 
scurt timp deoarece acolo sint 
cîtiva oameni răi, aș spune. La 
..Straja" există posibilități pen
tru a-și recăpăta bunul renume 
de care se bucura cîndva. Vom 
analiza in amănunt starea de 
lucruri existentă- și vă vom in
forma asupra măsurilor luate".

Noi sîntem conștienti de 
preocuparea conducerii T.A.P.L. 
Petroșani pentru îmbunătățirea 
muncii, dar așteptăm măsuri 
radicale Împotriva acelora care 
nu-și fac .datoria, care stau 
mai mult 1n autoturismele pro
prii decît în unitățile în care 
lucrează, care urmăresc In 
primul rînd venituri personale 
mari pe sudoarea unor oameni 
cinstiți.

Dumitru GHEONEA
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lor relativ scurte ale sesiuni
lor dc examene in locul studiu
lui individual continuu din 
timpul semestrul ui. ceea ce 
duce la acumularea forțată, in 
arabă și numai parțială a volu
mului de cunoșlinlc predate la 
ursuri ți cerule de examina

tori. Adrsrori cei ce ajung In 
asemenea situații iși dau sca
ma că nu se ®nai pot pregăti, 
re nun țin d m sc prezenta la 
examen, pe care i| amină, in 
consecință, incăreîndu-și pro
gramul viitoarei sesiuni. Expe
riența n îrătat că acest .stil" 
de muncă nu poate asigura nici 
măcar Teztrltnte minime, înlru- 
cit se soldează cu serioase la
cune in însușirea disciplinelor 
de cultură lehniefi generală și 
de speciali!ale caro sini apoi 
resimj it o din plin in anii supe
riori. Munca „în asalt' nu per
mite o pregătire lemoinică, ba
zată pe ințolcgorea deplină a 
materiei și |X’ consultarea bibli
ografiei recomandate.

De nscmeniki. unii studenți 
nu frecventează cu regularitate 
cursurile, seminuriile, lucrările 
de laborator și alte forme ale 
procesului de învățămint din 
timpul semestrului ajungind 
ca in pragul sesiunii de exa
mene să fie nevoiți să recupe
reze ceea ce au pierdut, negli- 
jir.d pregătirea și punerea la 
punct a prezentării lor în se
siune. Dn cele mai multe ori 
aceste recuperări se dovedesc 
ineficiente si studenții nu mai 
pol reface in mod corespunză
tor, conțin uitat ca întreruptă a 
materiei, fără să mai ținem 
șea-ria de perturbările produse 
in desfășurarea procesului ins- 
truntiv.

Pariicipantii la discuții au 
sublinial că un ro] însemnai
1n ridicarea la un nived supe
rior a aci ivitațij profesionale 
a studrmțulnr Jnstrtiutnilui de 
mine din Petroșani ircinne în
tăririi diciplinei unix-ersitare. 
creșterii spiritului de răspun
dere față de muncă. întăririî 
nprnâei de masă față de aba
terile -săvirșite și dezvoltării 
dragostei față de profesrun.ea 
aleasă .prin intensificarea preo
cupărilor -de cercetare șliințâ- 
fică și de cunoaștere a mimeri- 
tuiui țării noastre. Asociația 
studenților, prin cei mai ‘buni 
anthfiști pe care ® are. tre
buie să-si întărească prestigiul 
1n riadul -studenților pentru ca
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Prezenta
masivă

In colaborare di organizația de 
partid și cu sprijinul nemijlo- 
it i| cadrelor didactice din 

mstițiiț să crmzi- si să extindă 
atmcfcf( r,i de «1udiu indh «luai 
ații țh necesară insnșirij temei
nice a științei tirodcrnr ți for
mării unei concepții științifice 
coicspunzăloare intelectual ui ui 
de tip nou. util poporului și 
pBiriri noa«îl.iY socialiste.

MIEWt l Kl K \MHTIE

10,00 Deschiderea emisiunii 
— Confruntări — Li
ceenii.

l?L30 Lauroați ai priuwi edi-

ții a Fcslivalului inter
național de Folclor Ro
mânia '<59. Ansamblul 
„Rovesnic" din Si-arro- 
po) — Uniunea S<nir- 
tică. Ansamblul ..Pe
nița" din Brașov.

J9.LKJ i'clejurnalul de <K<uă.
19.30 Aclnatâtetea muri* «îîl. 
19,50 Anchetă Tv.
20.30 Tele-cineinalcca : „Via

ța lui louis Pasteur '.
'1 30 (.'uni sc pare primă

vara ? — emisiune mu
zica I - coregraf  i ră.

22,10 Telejurnalul de noapte.
22.20 Salonul literar al Te

leviziunii.
23,00 IrMlridej-ro emisiunii.

PETROȘANI - 7 Noiembrie t 
Sezon mort, seriile I și II (23- 
25 martie); Republica : Virstâ 
inarafă (23-25 martie); PE
TRILA : Winetou in Valea
Mortii (22-24 martie); LONEA 

Minerul : Oameni împie
triți (23-25 martie); VULCAN : 
Alexandru cel fericit (23—25 
martie); LUPENI - Cultural : 
Pocalul draoostei (23—27 mar
tie) : Muncitoresc : Fete in 

tarmă (24—25 morfie)
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CITITORI Al ZIARULUI 
„STEAGUL ROȘU" 
în aceste zile, factorii poștali și difuzorii de presă din întreprinderile 

instituțiile municipiului Petroșani reînnoiesc și colectează abonamente,Î
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz/rzzzzzzzzzzzzzzzzz/zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzfzzzzz.'

și
pentru trimestrul II 1970, la ziarul „Steagul roșu“.

Pentru a vă asigura primirea în continuare a ziarului, achitați din 
timp contravaloarea abonamentului.
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aceasta presupune participarea 
ituturor cetățenilor la înfăptui
rea obiectivelor preconizate în 
planul acțiunilor de muncă pa
triotică, contribuția tuturor or
ganizațiilor de masă și obștești, 
a tuturor unităților economice 
la realizarea lucrărilor gospodă
rești prevăzute. Pentru a de
termina participarea efealivă a 
cetățenilor la acțiunile obștești _ 
de înfrumusețare, este necesar 
ca deputății să fie mai mult ca 
oricând în circumscripții, în 
mijlocul oamenilor. Acțiunea 
de înfrumusețare și buna gos- *• 
podfirire a localităților trebuie 1 
xă preocupe 1n cel mai înalt 
grad și organizațiile de partid. 
Acestea au sarcina să urmă
rească modul cum sânt ânfăp- h 
tuite Obiectivele preconizate, • 
să dezvolte răspunderea condu
cătorilor unităților economice, 
a organizațiilor de masă, a tu
turor cetățenilor față de gos
podărirea și înfrumusețarea o- 
.rașului. Sîntem siguri că, cu 
sprijinul efectiv al organiza
țiilor de partid, de masă și ob
ștești, a unităților economice, a 
deputaților si cetățenilor, lu
crările preconizate de comitetul 
executiv, lucrări cuprinse în 
planul acțiunilor patriotice ce 
a fost stabilit și aprobai de 
sesiunea Consiliului popular al 
orașului Petrila, vor fi realiza
te integral și astfel orașul nos
tru va cunoaște noi progrese 
pe calea dezvoltării și înfru
musețării sale.

Iu» „.Vtmxim" Lupmi laboranta Aagela Pop cercetează la nticroscup firele artificiale

„CUPA PRIMĂVERII
Re terenul Liceului tâort^ic 

Petroșani s-au întrecut sfmbă- 
tâ șâ duminica patru echîpe 
masculine de handbal intT-o 
competiție dotată cu „Cupa pri
măverii*. Este \ orba despre 
formațiile : C.S.M. Stanța. _U“ 
Cratova. Gauduciil orâșul Gh. 
Gheorghiu-Dej și Știința Petro
șani. Pirâmul meri s-a disputat 
intre Reșița și „U* Cra
iova și s-a incheaat cu un just 
rezultat de egalitate : 13—13.
T-a urmat Întâlnirea vedetă 
dintre Știința și Cauciucul care 
a oferit un spectacol agreabil 
spectatorilor. După o primă re
priză echilibrată, jucătorii de 
la Cauciucul conduc cu scorul 
de 5—4. In urma indicațiilor 
date de antrenorul Nicolac 
Barabaș. studenții petroșăneni 
acționează cu mai multă 
insistență in partea a doua 
ă meciului, construiesc fa
ze deosebit de frumoase 
și cîștigă partida la limită, 
12—11. Sîmbătă după-amiazâ 
am urmărit meciurile C.S.M. 
Reșița — Cauciucul, cîștigat de 
prima formație cu scorul de 
15—14 și Știința — „U“ Craiova

care a rw-enil cu 111—1'2 for
mației pe-troșăncne.

întrecerile au continuat du
minică dimineața pe același 
teiT-n desfundat de zăpada rare 
a căzut în cursul nopții șî care 
a rngreuhat mult acțiunile de 
joc. întâlnirea dintre Cauciu-

HANDBAL
oul și _U- Craiova a fost de o 
slabă factură tehnică și s-a 
încheiat cu scorul de 8—6 în 
favoarea liandbaliștilor din 
orașul Gh. Gheorghiu-Dej.

Ultimul meci al competiției 
a fost cel dintre Știința și 
C.S.M. Reșița care s-a" ridicat 
la un nivel tehnic mai bun, dar 
nu a satisfăcut din punct de 
vedere al comportării jucători
lor -localnici. Cu un surplus 
de elan și cu o mai mare expe
riență competâțională. reșițenii 
și-au adjudecat victoria cu sco
rul de 11—9. cîștîgind astfel 
trofeul pus in joc. Clasamentul 
celor patru echipe participante 
are următoaiTa configurație :

1 CS.M. Reșița — 5 puncte;
2. Știința Petroșani — 4 puncte;
3. Cauciucul orașul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej — 3 puncte; 4. „U“ 
Craioxa — 1 punct.

Ir. ode două zile de intreceri 
am remarcat o serie de hand- 
baliști talenlați cum ar fi 
Vîlingcr și Roth de la C.S.M. 
Reșița. Cucu. Kunt și Toth 
dr la Cauciucul. Răduțoiu. Pisic 
și Ureche de la «U* Craiova. 
Din echipa Știința am reținut 
comportarea bună a lui Ignă- 
tescu. Cioară. Bora și a porta
rului Mărgulcscu. Competiția 
Iran dbal iști că dotată cu ..Cupa 
primăverii-1 a constituit un bun 
prilej de verificare a potenția
lului tuturor echipelor cu puțin 
timp inaințea reluării campio
natului republican.

In fiecare echipă, dar să ne 
referim mai ales la Știința Pe
troșani. mai sint multe lucruri 
de pus la punct pentru ca, în 
întâlnirile de campionat, băieții 
să ofere spectatorilor care-i ur
măresc duminică de duminică 
numai meciuri bune și victorii.

Simian POP

CURAJUL DE A FI DEMN
< Urmare din pag. 1

baie și... <daia spun că ar fi 
bine să aibă un hotel pentru 
aciești 2 maiștrii14 etc. etc. Cam 
aceasta e acuzația. Cine o sus
ține îl Ion Masanoș, Ioan Miclă- 
țiș, Ldviu Șerban — trei mun
citori ai secției amintite. 
Oai-e ? Discutam zilele trecute 
cu cei trei muncitori. — ale 
căror nume figurau la sfârșitul 
scrisorii. (Și nu numai cu ei). 
Că nici unul nu și-a recunos
cut scrisul, că nici unul nu are 
nimic de reproșat maiștrilor 
ponegriți, am înțeles. Dar fie
care se-ntreba cu o revoltă 
justificată : cine-i calomniatorul, 
cine-î individul fără curajul 
demnității și al răspunderii 
dispus la o aventură demnă nu 
doar de dispreț ci și de sanc
țiune penală, de a pune sub 
niște- rînduri trimise ziarului 
— în scopul evident de a 
calomnia, de a denigra numele

altor persoane., adică din um- ■ 
bră numele altora ? Cine poate 
fi decît un ins cu suflet 
meschin, un intrigant, care re
velează o conștiință lipsită de 
scrupul moral, de demnitate.

Calomnia — opera individu
lui minuscul în demnitate, care 
stă pitit în umbra iresponsabi
lității civice — are, ca orice 
rău social, mai -multe tăișuri. 
Lovește nu doar în cel pe 
care-1 vizează cu urzelile lui 
lașe ci și pe cel sub numele 
căruia se ascunde. De la prepa
rat ia Petrila ne-a mai parvenit 
o scrisoare redactată în maniera 
celei descrise. O sesizare in 
legătură cu unele deficiențe 
din secția fîltre-presă. Deci 
tot un fals. Omul al cărui 
nume era pus la sfârșitul scri
sorii, D. Cornescu. ne-a x'izitat 
la redacție. ..Sesizarea nu e a 
mea, semnătura e falsă: deci 
mă consider calomniat și voi 
proceda conform legilor in vi

goare" -a declarai D. Cornescu. 
Și pe bună dreptate

Nu e departe de fals nici 
..inocenta* anonima, pornită tot 
din lipsa de demnitate, de cu
rajul răspunderii pentru a um
bri un eol^i sau un tovarăș de 
muncă, pentru a pune pe alții 
pe drumuri Ca și cele false, 
scrisorile anonime — avînd 
același temei — au aceeași 
soartă : refuz de încredere. 
Oameni fără identitate. fără 
curajul demnității nici nu me
rită altceva.

In încheiere, o revenire la 
dreptul și obligația oricărui 
om de a critica. A critica răul 
înseamnă a fi combativ. iar 
a fi combativ, ca atitudine mo
rală, nu e altceva decît însu
șirea de a lupta pentru adevăr, 
pentru demonstrarea superiori
tății lui. Or, un asemenea co
mandament moral nu poate fi 
satisfăcut de un ins lipsit de 
curajul demnității-

„Atlas“nl 
modern

Pulrunzind in lumea legen
da, puveă-l Vezi pe Atlas 
.usținind pe linierii siiț pu- 
ternici de uriaș iatreaga 
Temi. In vremurile noastre 
l,: "lintnl mai este — intr-un 
altfel — susținut planltn- 
du-i se in măruntaie sitlpi 
metalici, cu scopul de a i >e 
exploata boguțiile din adin- 
curi Pentru minele din Valea 
■Huliri acest Atlas modern 
csie multiplicat, m mii de 
exemplare. In UJtia de utilaj 
minier din Petroșani. Aici 
primesc certificatul de naș
tere mai multe tipuri de sus
ținători ni galeriilor din 
adincuri. Printre ao-știa se 
numără și armăturile T.H.

In lunile ianuarie și je- 
biiiarie trebuiau confecționate 
I DOO lone de asemenea armă
turi. Cei planificați să exe
cute lucrarea stăteau insă ca 
pe ghimpi. Lipsea materialul 
itceesar. A sosit abia in ziua 
de ig februarie. Dumitru 
lupu. conducătorul atelieru
lui de armături metalice TU 
pentru galerii, și-a adunat 
<lețtrabă oamenii. Jțnpreunu 
au făcut un plan „de bătaie". 
Membrii 'CcJiipei lui Ștefan 
Neagu au trasat, cu pricepere, 
vetrele componente. Prima 
operație a fluxului tehnologic. 
Fierul incape apoi pe mina 
membrilor echipei conduse de 
loan Vamvu care H taie la 
dimensiuni. O fac fură foar
fecă sau fierăstrău. Aliatul 
lăr de nădejde este aparatul 
de .sudură autogenă.

Abia scăpat din infernul 
incandescent al aparatului de 
sudat, metalul incape pe 
mina puternicilor îndoaie.^ 
fier. Afirmația nu e de loc 
exagerată. Armăturile ce sus
țin muntele sint curbate aid 
ca niște surcele verzi primind 
forma și dimensiunea galeri
ilor pe care le vor sprijini cu 
tăria lor de fier. Pe post de 
^strimbă-fier" sint Iosif Sza
bo, Ștefan Fabian. Sabin 
Cruceru și încă vreo cițiva.

Operația insă nu s-a termi
nat. Croit, tăiat. îndoit, fierul 
intră din nou in focurile 
sudurii. I se pun niște tălpi 
solide, apoi armăturile sini 
stivuite după tipurile și di
mensiunile cerute de benefi
ciari.

După cum am arătal, in ia
nuarie și februarie trebuiau 
produse 1360 tone de armă
turi. Furnizorul a livrai ma
terialul doar in ziua de 19 
februarie. Se punea problema 
recuperării măcar parțiale a 
răminerii iu urmă. Mutica 
pe schimburi a fost organi
zată deci in consecință. S-a 
lucrat inlr-un ritm alert, fo- 
losindu-se judicios fiecare se
cundă. Dovadă, muntele de 
armături TJ1. din curtea uzi
nei. In hala mare a secției 
construcții metalice se află 
un mutiLe mai mic. F. format 
din cele 25 000 cleme necesa
re fixării și stringerii armă
turilor. Șj acești munți de 
producție finită fabricați la 
U.UJi.P. susțin pămintul in 
a dineul minelor cu siguranță 
și tărie nu doar ca legenda
rul Atlas.

D. CRIȘAN

r

Q dată cu venirea primăverii

MĂSURILE DE PREVENIRE A INCENDIILOR
SE CER L El SPORITE

Pâmăvaia. in condițiile in
ie unificării muncii în țoale sec
toarele de acHvHale crește pe- 
ru-olui izbucnirii incendiilor. 
Pentru a ie cx ita trebuie cu- 
■o scufe cauzele producerii lor 
și asfiel sa se acționeze în 
sensul in lătură rit din timp a 
■ac eslor cauze.

'Aarea major Hale a incendii
lor se datorase neglijenței și 
scrunoașterij celor mai elemen
tare reguli de prevenire. Exem
pt liicăm : Cetățeanul Mol orga 
Țachl din Petroșani, str. Re
publicii nr. 120. în ziua de 23 
iebruarie a.c. a iolosit pentru 
aprinderea focului materiale in
flamabile (benzină) in urrrta că
reia s-a produc e răbufnire (ex
plozie) urmată de incendierea 
imobilului, iar cetățeanul res
pectiv, împreună cu fratele său 
Molcrga GavriM. care se alia 
în interiorul Încăperii, au sufe
rii grave arsuri . Cetățeanului 
Vile Gheorghe din orașul Vul
can. blocul C 12 ap. 5. în dala 
de 20 februarie 1070 i-au ars 
loate lucrurile din cadrul apar- 
lamenlului și partial s-o dis
trus apartamentul. Cauza ? —
amplasarea incorectă (pe ma
terial combustibil și lără su

praveghere) a reșoului electric, 
(t n caz asemănător s-a înhm- 
plai și la locuința cetățeanului 
Sarrnon Catinca din Petroșani. 
Nr- Re public ij nr. 15). In dala 
de 1 iebruarie. ki domiciliul lui 
Rakoc/j Adalbert din orașul 
Feliile. sir. 7 .Noiembrie bl. 
4/J s-a produs un incendiu din 
a ,a neglijentei proprietarului 

re ■ pectic care a transformai holul 
a pariaroeniului in atelier de. re
parații auto, demontind moloci- 
cleia pentru a-j eieciua diferi
te reparații. In timpul uțxrrațju- 
rulor de spălare cu benzină a 
pieselor demonlate s-au produs 
i apori de benzină. Aceștia, a- 
jungînd la soba din locuința 
unde era aprins jocul, este lesne 
de înțeles ce s-a întimplal : un 
incendiu care a distrus o par
te din obiecleie aliate în lo
cuință, iar cetățeanul respectiv 
a suferii grave arsuri.

Trebuie arătat cu regret, că 
nereguli care creea/u pericol 
de incendiu s-au constatat și la 
Unele obieclix e cum sjnt .- Co
operativa „Jiul“ și C.L.F. Pe
troșani. la sectoarele forestiere 
Lupeni și Lonea etc. Aceste ne
reguli constau în folosirea ne
corespunzătoare a instalai iilor 

electrice de iluminai și iorță, a 
‘■islemetor ae .ncălzirv ; nu se 
re-jieciă dispozTțiile legale re
ferii'tare la așezarea și depozi
tarea materialelor combustibi
le, sau alte buriurr, care astfel 
put crea pericol de incendiu ; 
se țiu și ne păstrează la lo
curile de muncă diierile sub
stanțe și materiale inflamabile 
în caulităfi mai mari decît cele 
necesare procesului de produc- 
fie.

Lupta împotriva incendiilor 
constituie o sarcină a iiecdrui 
cetățean, a conducătorilor de 
întreprinderi, inslituții și orga
nizații sociuliKte. Oricare cetă
țean care obserxă izbucnirea u- 
nui incendiu are datoria pa
triotică sâ freacă imediat la 
localizarea și stingerea lui, iar 
dacă locul a luat proporții să 
anunțe imediat organele de 
pompieri, miliția sau consiliul 
popular cel mai apropiat.

Aplicînd întocmai și la timp 
regulile de prevenire a incen
diilor se poate asigura apăra
rea ovulului obștesc șl proprie
tatea personală contra distru
gerilor.

Plut. mai. loan MITREA
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• Intr-un comunicat ofi
cial dat publicității in capi
tula guatemaleză se arată că. 
in timpul unei ciocniri ce a 
avut loc între forțele poli
țienești șl un grup de parti
zani. cinci persoane au fost 
ucise, iar alte clteva rănite. 
Un purtător de cuvint al 
poliției a declarat că ciocni
rea s-a produs după ce o pa
trulă s-a apropiat de o casă, 
situată într-un cartier mărgi
naș din Ciudad de Guate
mala.

* Generalul de brigadă a- 
morican George H. Young, 
implicat în masacrul de la 
Song My din Vietnamul de 
sud, a fost eliberat din func
țiile sale și trimis la tabăra 
de la Fort Meade (Maryland) 
— s-a anunțat la cartierul 
general al forțelor militare 
americane de la Heidelberg.

© Recent, s-a încheiat pri
ma călătorie oficială a unei 
delegații a Ministerului Co
merțului Exterior al R. P. 
Polone într-o serie de țări 
din America Latină. Dele
gația. condusă de Ryszard 
Strzelecki. ministrul adjunct 
a! comerțului exterior, a vi
zitat Venezuela, Columbia, 
Peru și Ecuadorul. Scopul 
vizitei a fost întărirea și dez
voltarea colaborării economi
ce și tehnico-științifice din
tre Polonia și țările respec
tive. relatează agenția PAP 
intr-un comentariu consacrat 
acestei vizite.

• Primul ministru al sta
tului Trinidad — Tobago. E- 
ric Williams, a anunțat că 
guvernul său va proceda la 
naționalizarea instituțiilor 
bancare, proprietăți ale Băn
cilor din Londra și Montreal, 
Și va crea o Bancă națio
nală.

O Două noi bombardiere 
americane au fost doborîte 
deasupra Laosului. a anun
țat un purtător de cuvint al 
Comandamentului S.U.A. de 
la Saigon. De la data de 10 
martie, cînd Comandamentul 
S.U.A. a primit permisiunea 
Pentagonului de a anunța 
raidurile asupra teritoriului 
laoțian și pierderile înregis
trate, potrivit surselor ame
ricane. zece avioane au fost 
doborîte.

• Omul va putea să în
țeleagă în curind natura can
cerului și să cunoască vi
rușii care îl provoacă, dar 
descoperirea mijloacelor de 
combatere a acestei maladii 
va necesita încă mult timp, 
a declarat luni, în cadrul se
minarului anual al Societă
ții americane pentru cancer, 
care se desfășoară la San 
Antonio (Texas), virologul 
Wendell Stanley, laureat al 
premiului Nobel.

• La încheierea vizitei c- 
fectuate în Algeria de o de
legație a Guvernului Revo
luționar Provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de sud. 
condusă de Nguyen Thi Binh, 
ministrul afacerilor externe, 
la Alger a fost dat publici
tății un comunicat comun.

In comunicat se arată că 
Consiliul Revoluției și Fron
tul de Eliberare Națională 
din Algeria iși reafirmă po
ziția de sprijin total și ne
condiționat pentru lupta justă 
a poporului vietnamez împo
triva agresiunii americane.

• Nikolai Podgornii. pre
ședintele Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S., a 
plecat, la 24 martie, la Te
heran. intr-o vizită oficială, 
la invitația Șahinsahului Mo
hammad Reza Pahlavi Ar- 
yamehr.

• Guvernul peruvian. ac- 
ționind în virtutea legii pri
vind reforma agrară, a ex
propriat complexul agroin
dustrial .Tucuman", din pro
vincia Lambayequc. Minis
trul agriculturii. Jorge Ba- 
randearan Pagador, a anun
țat că cele peste 8 500 de 
hectare ale complexului vor 
f: predate in curind comu
nităților țărănești.

• La Cairo, a fost semnat 
un program iugoslavo-cgip- 
tean. privind colaborarea în 
domeniul culturii și educa
ției.

• La Lisabona au început 
întrecerile turneului interna
țional de handbal masculin 
(tineret) dotat cu „Cupa țări
lor latine".

In prima zi a competiției, 
echipa Portugaliei a întrecut 
cu 29—18 (10—10) selecțio
nata Braziliei, iar reprezen
tativa Spaniei a dispus cu 
scorul de 39—7 (20—4) de 
formația Italiei.

WASHINGTON 24. — Cores
pondentul Agcrpres, C. Alexan- 
droaic, transmite i In cadrul 
lucrărilor Simpozionului asupra 
problemei comerțului Est-Vest, 
organizat la New York de „A- 
mcrican Management Associa
tion" — organizație care se 
ocupă de problemele conduce
rii și orientării activității în
treprinderilor din S.U.A. — și 
care a fost prezidat do indus
triașul Cyrus Eaton jr, au fost 
organizate „zile speciale" con
sacrate unor țări socialiste. 
Astfel a avut loc o asemenea 
manifestare consacrată Unga
riei, iar in ziua de 20 martie 
României. La dezbaterile oca
zionate de -Ziua României", pe 
tema ..Posibilități pozitive pen
tru comerțul internațional și 
cooperare" au participat repre
zentanții băncilor ,.Chase Man
hattan Bank". „First National 
City Bank", precum și ai unor 
firme interesate in comerțul 
cu România. între care „Lumus 
Co.", „U. S. Steel Co.", „Ofshorc

Co’, „/Xtlanta Trading Co.“, 
„Phillip Morris" etc. Aceste 
dezbateri au fost prezidate de 
Robert Murphy, președintele 
companiei „Cornind Glass In
ternational". In acest context, 
Constantin Fota, director în 
Ministerul Comerțului Exterior, 
și Dumitru Butnaru, șeful A- 
genției economice române din 
Washington, au prezentat ex
puneri pe temele: „Dezvolta
rea economică a României și 
posibilitățile de creștere a 
schimburilor româno-amerlca- 
nc" și, respectiv, „Influența po
liticii comerciale externe ame
ricane asupra schimburilor din
tre România și S.U.A.", Expu
nerile și dezbaterile ce au ur
mat au scos în evidență po
sibilitățile reale de sporire a 
volumului schimburilor bilate
rale și de diversificare a lor, 
în special pe calea cooperării 
industriale. A fost subliniată 
necesitatea eliminării de către 
partea americană a unor mă
suri discriminatorii care împie-

dică extinderea schimburilor 
bilaterale româno-americane.

In încheierea Zilei dedicate 
României a fost organizată o 
masă rotundă, la care a par
ticipat ambasadorul României 
la Washington, Cornel iu Bog
dan.

După cum se .știe, astfel de 
manifestări se organizează pe
riodic fiind consacrate proble
melor dezvoltării comerțului cu 
țările socialiste.

GENEVA 24. — Coresponden
tul Agcrpres, II. Liman, trans
mite : Tn ședința de marți a 
Comitetului pentru dezarmare, 
reprezentantul Japoniei, Isao 
Abe, a abordat o seric de as
pecte ale unui eventual tratat 
de demilitarizare a teritoriilor 
submarine. El a subliniat ne
cesitatea de a se acorda o a- 
tenție deosebită problemei res
pectării drepturilor statelor ri
verane.

Al doilea vorbitor, șeful de
legației canadiene, G. Igna
tieff, s-a ocupat de problema 
prohibirii armelor chimice și 
bacteriologice. El s-a referit la

rezoluția Adunării Generale 
O.N.U. care cere interzicerea 
tuturor acestor arme și a e- 
numărat elementele care ar 
putea face posibilă eliminarea 
lor și a primejdiei pe care ele 
o reprezintă. Vorbitorul a spri
jinit proiectul britanic de tra
tat care prevede numai lichi
darea armelor bacteriologice, 
deși nu a exclus posibilitatea 
do a se lua in discuție și pro
blema armelor chimice. Dele
gatul canadian a declarat că 
țara sa nu dispune și nu inten
ționează să-și procure arme 
chimice și bacteriologice.

Există ideea larg răspindilâ 
că încălzirea centrală este un 
produs al erei noastre. Con
strucțiile lot mai mari, blo
curile comerciale multietqja- 
te, halele tot mai întinse 
ale uzinelor cereau o încăl
zire dirijată central, de ne
realizat prin sobele obișnuite 
încălzirea prin sobe. care 
din Evul Mediu s-a continuat 
pină in zilele noastre, fiind 
de cele mai multe ori folo
sită pentru încăperi indivi
duale, a constituit in reali
tate un regres. Căci, cu peste 
'000 de ani in urmă, omul 
folosea în palatele uriașe în
călzirea centrală.

Acest fapt rezultă dintr-o 
lucrare intitulată ..De archi
tectural scrisă de un maestru 
constructor din Roma in pe
rioada dintre anii 16—13 
i.e.n. In această lucrare este 
descrisă o instalație amena
jată pentru încălzirea unui 
palat imperial. Pc baza prin
cipiului acestei instalații, dar 
mai simplificat, erau încăl
zite și locuințele particulare.

<lat tocmai de d< zvollata lor 
instituție a băilor publice. 
Pentru a se obține tempera
turile necesare in sălile de 
bale, s-a trecut de la obișnu
itele căldări cu cărbuni la 
sisl< nul de încălzire Intensi
vă u pardoselii și pereților. | 
Cit de mari erau suprafețele . 
încălzite in acest mod o de- I 
monstrează uriașele băi tor- , 
mâlc din timpul Împăraților t 
Dioclcțian sau Caracalla. 1

Do la aceste băi pină la J 
instalațiile similare de in- I 
călzirc a palatelor sau altor • 
mari construcții, nu mai era | 
decît un pas. Bazilica din . 
Trier (astăzi In R.F.G.). care i 
fusese do fapt menită să ser- ' 
vească drept sală d<- recep
ții* împăratului Constantin, 
arată cit dc marc era randa
mentul acestor instalații : ba
zilica avea un volum do 
52 100 m3.

Inițial, s-a presupus că a- 
ceastă sală uriașă era prevă
zută numai cu o instalație de 
încălzirea pardoselii. Un spe- . 
cialist in materie a reconsti- I

LUPTELE DIN
VIETNAMUL DE SUD

SAIGON 24 (Agcrpres). — 
După cum anunță agenția Eli
berarea, in luna februarie pa- 
trioții sud-vietnamezi au obți
nut noi victorii în cadrul ata
curilor desfășurate in regiunile 
centrale ale țării. Agenția pre
cizează că, in urma luptelor, 
au fost uciși sau răniți 1900 
de soldați și ofițeri americani. 
13 avioane au fost doborîte, 35 
de transportoare blindate dis
truse. iar 20 de depozite de 
muniții și carburanți aruncate 
in aer.

In primele zece zile ale lunii 
martie, detașamente ale Guver-

nului Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de 
sud. care acționează în provin
cia Long Than, 'au întreprins 
29 de atacuri asupra unor ta
bere militare ale inamicului. 
In urma acestor acțiuni ofen
sive, menționează agenția cita
tă, 400 de militari inamici. au 
fost uciși, dintre care 282 aus
tralieni, iar 24 de tancuri dis
truse. In aceeași perioadă, tru
pele americano-saigoneze au 
pierdut in Delta Mekongului 
aproximativ 1 200 de soldați și 
ofițeri, patru elicoptere și trei 
nave, conchide agenția Elibe
rarea.

REUȘITA
COMPROMISURILOR

Comentatorii politici sînt de 
acord în a aprecia că Italia a 
traversat în primăvara acestui 
an cea mai lungă și * dificilă 
criză guvernamentală din pe
rioada postbelică. După insuc
cesul lui Fanfani, putini mai 
credeau într-o reușită a lui 
Mariano Rumor, multi observa
tori pronosticînd chiar o evo
luție rapidă spre o criză de 
regim. Și totuși nu s-a recurs 
la ultima soluție posibilă — 
chemarea în fața urnelor. Nu 
s-a recurs pentru că, în reali
tate, nu era vorba de o defi
ciență congenitală a regimului 
parlamentar italian, așa 
pretind grupările politice 
extremă dreaptă, ci, mai de
grabă, de caracterul artificial 
al formulei de centru-stînga.

Perspectiva alegerilor antici
pate. nedorită de principalele 
partide politice, cu excepția ce
lor de dreapta, a alarmat și a 
îndemnat la eforturi. Organiza
rea unei campanii electorale 
într-un climat 
după ultimele 
„toamnei fierbinți" din 1969, pre
cum și într-o atmosferă de ins
tabilitate economică și disensi
uni politice, s-ar ii putut solda 
— apreciază observatorii poli
tici ■— cu crearea unei situații 
și mai dificile în țară. Spectrul 
unei asemenea situații explică 
în mare parte reușita tentativei 
de ultimă oră a premierului 
demisionat, Mariano Rumor, 
care a acceptat luni seara să 
formeze un nou cabinet cvadri
partit de centru-stînga. tn mi
siunea sa, încredințată pentru 
a doua oară în actuala criză, 
Rumor n-a plecat de la zero. 
Consensul relativ pe care a 
reușit să-l realizeze predece
sorul său, Amintore Fanfani, a 
stat, poate, la baza succesului 
acestuia. Preluind elementele 
asupra cărora se căzuse de a- 
cord în tentativele precedente,

ocolind punctele divergente și 
elimini nd problemele ce stîr- 
neau o vie opoziție, Mariano 
Rumor a reușit, în cele patru 
zile de negocieri purtate cu li
derii partidelor de centru-stin- 
ga (democrat-creștin, socialist, 
socialist-unitar și republican), să 
obțină sprijinul acestora. in 
realitate, însă, se apreciază la 
Roma, n-a fost vorba de o a- 
propiere reală a punctelor de 
vedere asupra problemelor con
troversate, 
proape unanimă, de realizare

ci de dorința, a- 
a

I
I
I

I

cum 
de

social mocnii, 
răbufniri ale

unor compromisuri care să per
mită scoaterea țării din impa
sul in care se află de peste o 
lună și jumătate.

In problemele cheie — regle
mentarea divorțului și colabo
rarea socialiștilor cu comuniștii 
Ia nivel municipal și regional 
— acordurile realizate sînt mi
nime și constituie expresia ne
cesității concesiilor reciproce. 
Cu privire la problema divor
țului, de pildă, proiectul de pro
gram guvernamental prezentat 
de Mariano Rumor prevede că 
partidele coaliției cvadripartile 
se vor bucura de o largă liber
tate de acțiune atunci cînd le
gea va ii dezbătută in parla
ment, fără ca acest lucru să 
aibă repercusiuni asupra stabi
lității cabinetului, tn plus, Ru
mor a renunțat la propunerea 
avansată ulterior de Fanfani ca '

secretarii celor patru partide 
să Iacă parte din guvern ca 
miniștri fără portololiu. După 
cum se știe, gruparea de stingă 
a Partidului democrat-creștin, 
ca și Partidul socialist s-au 
opus acestei propuneri, consi- 
derind că aplicarea ei ar echi
vala cu instituirea unui fel de 
„directorat".

Și astfel, in urma concesiilor 
reciproce, s-a ajuns la perspec
tiva rezolvării crizei guverna
mentale prin constituirea unui 
nou guvern de centru-stînga. 
Declanșată la 7 februarie, in 
urma demisiei cabinetului mo- 
nocolor democrat-creștin, cri
za a cunoscut în evoluția sa 
numeroase sinuozități, trecîn- 
du-se de la speranțe la decep
ții și invers. Rind pe rind, Ma
riano Rumor, Aldo Moro, A- 
mintore Fanfani și, din nou Ma-' 
riano Rumor au încercat să 
găsească cheia soluționării cri
zei. Ultimul se pare că a fost 
mai norocos în a doua tentati
vă. Obținînd sprijinul celor pa
tru partide, el a începui marți 
consultările cu liderii acestora 
în vederea repartizării portofo
liilor. Apare astlel posibil ca, 
la mijlocul sau la sfîrșilul săp- 
lămînii, Italia să aibă din nou. 
un guvern cvadriparlit de cen
tru-stînga. Observatorii politici 
consideră însă că modul oare
cum artificial în care s-a ajuns 
la realizarea acordului nu-i va 
permite noului cabinet să se 
angajeze în rezolvarea proble
melor de fond. Va li așteptat, 
fără îndoială, rezultatul alege
rilor municipale și regionale ce 
se vor desfășura la sfîrșilul 
lunii mai sau la începutul lu
nii iunie. Se consideră că con
sulta rea electorală locală 
constitui un test ... . .
de care se bucură partidele în 
rîndul maselor, el fiind în mă
sură să determine, probabil, 
noi orientări în politica aces
tora.

va
al audienței

Aurel ZAMFIRESCU

Cancelarul Willy Brandt va vizita

Statele Unite
Cancelarul R. F. a Germaniei, Willy Brandt. 

a a face luna viitoare o vizită de o săptămină 
in Statele Unite, anunță un comunicat al gu
vernului vest-german. El va fi intre 7 și 9 apri
lie oaspetele personal al președintelui Nixon 
la reședința acestuia de la Camp David. Con
vorbirile oficiale ale cancelarului vest-german 
cu președintele S.U.A. și cu secretarul de stat 
american, William Rogers, vor avea loc la

Washington la 10 și 11 aprilie. De asemenea, 
in cursul vizitei în S.U.A., cancelarul va inspecta 
unitățile Bundeswehrului care efectuează sta
gii de instrucție la o bază americană ce le este 
rezervată aici.

Fiind prima vizită in Statele Unite a lui Willy 
Brandt de la preluarea funcției de cancelar, 
observatorii conferă o importanță deosebită în
trevederilor ce vor avea loc la Washington.

Greva 
factorilor 

poștali 
din

Sesiunea
Adunării

S. U. Â
Naționale

NEW YORK 24 (Agcrpres). 
— După ce președintele Ni
xon a decretat starea de 
„urgență națională' ca urma
re a grevei factorilor poș
tali, efective ale trupelor fe
derale americane au pătruns 
marți dimineața în birourile 
poștale din New York, unde 
au inceput sortarea imense
lor cantități de coresponden
ță strînse aici. Intr-un mesaj 
televizat, transmis luni seara 
poporului american, președin
tele Nixon a declarat greva 
drept ilegală și a anunțat 
că mai multe unități milita
re vor fi imediat mobilizate, 
„incepînd cu orașul New 
York", pentru a asigura func
ționarea serviciilor poștale 
vitale. La două ore după co
municarea hotărîrii președin
telui. 2 500 de militari în 
termen de la baza Fort Dix 
au fost trimiși la New York, 
împreună cu rezerviștii mo
bilizați și unitățile gărzii 
naționale, numai în acest o- 
raș la operațiunile de distri
buire a corespondenței vor 
participa 30 000 de militari.

a Tanzaniei
DAR ES SALAAM 24 (Ager- 

pres). — In capitala Tanzaniei 
își continuă lucrările cea dc-a 
20-a sesiune a Adunării Na
ționale, care examinează o se
rie de proiecte de lege a că
ror adoptare a devenit nece
sară pentru asigurarea dezvol
tării continue a țării, în do
meniile, economic, politic și so
cial.

Sesiunea a adoptat o lege 
privind lupta împotriva acțiu
nilor diversioniste puse la cale 
de dușmanii independenței țări
lor africane. Actualitatea unei 
asemenea legi este determina
tă de faptul că, paralel cu în
tărirea independenței politice și 
economice a statelor africane.- 
care, acordă un ajutor moral 
și material sporit mișcărilor de 
eliberare națională, regimurile 
rasiste și coloniale din sudul 
Africii își amplifică activitatea 
subversivă împotriva indepen
denței Africii. In acest sens 
este citată încercarea între
prinsă in decembrie anul trecut 
de a scoate din funcțiune o 
conductă care leagă Tanzania 
de Zambia.

Rămășițe 
încălzire 
văzute la 
șite la iveală în cursul săpă
turilor din Carnuntum.

Instalația, denumită ,,hipo- 
caustum' (încălzire cu aer 
cald), consta in următoarele : 
podelele diferitelor săli ale 
palatelor se sprijineau pe o 
serie de piloni înalți de cir
ca un metru, din cărămizi ro
tunde sau pătrate, acoperite 
de un strat de plăci mai 
mari, peste care era așezată 
pardoseală propriu-zisă. alcă
tuită din bucățele de calcar 
și țigle. In cavitatea formată 
cu ajutorul pilonilor pătrun
deau gazele fierbinți prove
nite de la un cuptor aflat, in 
scopul evitării emanațiilor de 
fum. în afara clădirii. Acest 
cuptor, conceput pentru mai 
multe încăperi, consta din- 
tr-un loc de încălzire — 
..praefurnium" — și un loc de 
foc — „fornax". Canale de 
captare a fumului — și căl
durii — traversau spațiile 
goale de sub podele. pen
tru a ieși în aeriH liber de 
partea opusă a clădirii. Drept 
combustibil, romanii foloseau 
lignitul.

Este probabil că acest sis
tem do încălzire nu a fost 
inventat de romani, care nu 
au făcut decît să-l preia de la 
popoarele asiatice. Săpături 
arheologice efectuate recent 
arată că el era cunoscut în 
Babilon. „încălzirea prin 
conducte11 a fost folosită încă 
de vechii chinezi.

La întrebarea de ce în con
dițiile unei clime blîndc, ro
manii au introdus încălzirea 
cu aer cald, răspunsul este

alc instalațiilor de 
centrală pot fi 
numeroase case ie-

Pe Everest
Schiorul profesionist japo

nez Yiuchiro Miura a înce
put, în fruntea unei expediții 
de 32 persoane, escaladarea 
versantului sudic al celui mai 
înalt virf al lumii. Everest. 
Intenția sa nu este însă de a 
atinge culmea acestuia, ci de 
a efectua o coborîre senza
țională pc schiuri, de la al
titudinea de 8 795 m. Atmos
fera rarefiată, vintul puter
nic, pantele abrupte fac ten
tativa schiorului japonez ex
trem de temerară. S-a calcu
lat că la șase secunde de la 
start, el va atinge viteza de 
180 km la oră. Pentru a nu 
depăși această viteză, el va

Ituit în 1952 calculele unei a- 
semenea instalații termite. 
El a ajuns la concluzia sur- j 
prinzătoarc că, prin acest I 
sistem, suprafața sălii era in- ’ 
suficientă pentru a furniza | 
căldura necesară.

Să fi făcut oare colegul său ' 
din antichitate caicule gro- | 
șite, construind o instalație ' 
necorcspunzătoare ? 
sul a venit doi ani 
ziu.

Sala in chestiune 
ulterior drept biserică și 
fost supusă in mai multe rîn- 
duri unor lucrări de reno
vare. In î954. la înlăturarea 
unor avarii provocate dr 
bombardamente. în vechea I 
zidărie romană au fost des
coperite urme de cuie : cu a- 
ccste cuie erau fixate în 
cavități olanele tubulare perf- 
tru sistemul de încălzire a 
pereților. Au fost găsite .și 
cîteva crampoanc 
pentru sprijinirea 
„tubuli".

Au fost calculate

Râspun- I 
mai tir- >

a servit 
a

i
i

i

i
i

folosite | 
acestor *

i
i
I

valorilc 
termice ale suprafețelor pe
reților. pentru a ' se constata 
câ echivalează exact cu cele
15 la sută care lipseau la cal- I 
culele făcute asupra suprafe- ’ 
ței pardoselii ! Inginerul din • 
antichitate nu a făcut deci | 
nici o greșeală cînd a calculat * 
valorile calorice pentru încăl I 

zirea sălii împărătești... El 
realiza o încălzire a pereți
lor. un sistem pe care noi. 
societatea de astăzi. îl apli
căm într-o proporție încă I 
destul de redusă — e drept , 
cu mijloace oarecum diferite. |

I

I

Al. A.

cu schiurile
cin-

I
i
i
ideschide in secunda a 

cea una din cele trei para- 
șute cu care va fi dotat. Dacă I 
manevra va eșua, Miura va * 
zbura in secunda a șasea cu ( 
viteza de peste 200 km la orâ. *

Schiorul japonez, care are | 
37 ani, admite că șansele de 
succes ale tentativei sale nu 
sint prea mari. El nu este 
însă la prima coborîre de s- 
cest gen ; in 1964, a învins 
pantele dificile ale Ma'.terhor-
nului. într-o coborîre care I 
i-a permis stabilirea recordu
lui său de viteză : 172 km la 
oră.

i
î

I
Ț. C. I
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