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Primirea 
în partid — 

o acțiune 
politica 

cu multiple 
cerințe 

calitative
Ing. Dl MITRU ALBESCU.

secretar al comitetului de partid E. M. Vulcan

DOVEDIND VREDNICIE, DĂRUIRE 
DEPLINĂ ÎN MUNCA DE ZI CU ZI

Alte colective și-au onorat planul 
pe primul trimestru al anului curent

PREPARAȚI! 
PETRILA

In cursul ultimei zile a trimestrului I al 
anului 1970, un telefon dat la redacție de to
varășul inginer șef al preparației Petrila, 
Ion Ionică, ne-a pus la curent cu evenimen
tul deosebit petrecut in viața colectivului 
preparatorilor de aici : îndeplinirea cu cinste 
a sarcinilor de plan pe primul pătrar al a 
nului. Hărnicia, priceperea, dăruirea au 
fuzionat in fapte pline de miez, astfel că 
la finele celei dinții luni de primăvară, mun
citorii, inginerii și tehnicienii unei preparații 
cu solide tradiții în mineritul nostru, rapor
tează cifre meritorii :

@ 7 063 tone, depășire la producția netă:
O 4 142 tene, peste sarcina prevăzută la 

cărbune special pentru scmicocs:
0 5 404 tone, spor înregistrat la brichete.
Dintre caracteristicile activității de zi cu 

zi a vrednicului colectiv se poate releva preo
cuparea tot mai accentuată pentru îmbunătă
țirea calității sorturilor preparate. In acest 
sens, am aflat că recuperarea a fost îmbu
nătățită cu 0.2 puncte, iar cenușa globală și 
umiditatea s-au ameliorat cu cite 0.1 puncte, 
fiecare.

Și acum cîteva evidențieri. Remarcăm în
deosebi munca depusă în schimburile con
duse de șeful de echipă Curetean Romeo, de 
la secția spălătorie. Petru Trif, de la flota-

ție. Petru Matei, de la separație, Ioan Her 
cea, de la secția uscăloric, Aurel Ceaușu de 
la brichetaj. ca și echipele conduse de Du
mitru Șerdoan, Liviu Chiș. Dumitru Marcu și 
Heindrich Lorentz, de la întreținere.

COOPERATIVA 
„PARil¥GȚL“ 

VULCAN
O veste despre îndeplinirea planului pe 

trimestrul I ne-a parvenit, de asemenea, de 
la Cooperativa meșteșugărească „Parîngul" 
din Vulcan. Colectivul cooperatorilor a rea
lizat sarcina trimestrială încă de la 19 martie 
atit la valoarea producției marfă cit și la 
încasări din deservirea populației, indicatori 
care fiecare au fost depășiți cu cile 3 000 lei.

Evidențieri ? Le merită cu prisosință co
lectivul croitoriei nr. 1 (responsabil Ioan 
Cucu), cu 20 000 lei depășire a planului: 
croitoriei nr. 25 (responsqbil Nicolae Horto- 
pan) cu 10 000 lei; secției foto nr. 11 (res
ponsabil Gh. Dimovici) cu 13 000 lei; secției 
televizoare (responsabil Angela Traica) cu 
6 000 lei: cizmăriei nr. 5 (responsabil Marin 
Răzbici) cu 3 000 lei — toate de la Vulcan, 
precum și colectivul croitoriei nr. 3 din Ani- 
noașa (responsabil loan Breaz) care are o 
depășire a planului de 3 000 lei.

F'. H.oml Aron Popescu, de la lot mor, al rola Paroșeni. uip. rn eqhird luciul ciocanului 
pneumatic.

Matematicienii în concurs...
In ziua de 29 mar

tie a. c. a avut loc li. 
Școala generală nr. 1 
din Petroșani. con
cursul do matematică 
— etapa județeană — 
la care au participat

toți elevii calificați din 
faza anterioară din 
Valea Jiului.

Concurcnții au do
vedit reale însușiri a- 
plicativc. Zestrea teo
retică cumulată i-a fă

cut să învingă obsta
colele întrec, rii, mai 
ales că. in virtutea le
gilor de concurs, ches
tionarul a intrecm pe 
alocuri în dificultate 
programa școlară.

Cele mai bune rezul
tate le-au obținut Flo
rin Șereanu. de la 
Școala generala nr. 4 
din Petroșani și O’g 
Rusu. de la Liceul di- 
Petrila.

ngresul al X-lea al P.C.R., a reafirmat necesitatea întăririi 
ie a organizațiilor de partid, prin primirea in rîndurile co- 
ilor a celor mai devotați și capabili oameni ai muncii care, 
.treaga lor activitate și comportare in producție, familie și 
le, prin pregătirea profesională și politico-ileologică dove- 
i merită să poarte înaltul titlu de comunist.
ind în vedere aceste deziderate, comitetul de partid al 
Vulcan a perseverat neabătut pentru traducerea in fapte a 

•lor stabilite de organele superioare de partid, desfășurind 
nulă muncă politică pentru atragerea in rîndul membrilor 
tid a celor mai buni muncitori, ingineri și tehnicieni.
preocuparea sa pentru îmbunătățirea conducerii muncii de 
in partid, biroul comitetului a avut in atenție problemele 
la instructajele ce du fost organizate la nivelul comitc- 

ășcnesc de partid, probleme Ce au fost transmise activului 
tid de la mină. S-a acordat o atenție deosebită cunoașterii 
prii corecte a indicațiilor conducerii partidului privind pri- 
n partid conform prevederilor Statutului P.C.R. De ase- 
tovarășii din comisia cu probleme organizatorice de pe 

omitetul de partid, precum și membrii biroului au fost re- 
,t: pe zone și sectoare pentru a studia posibilitățile de în- 
a rindurilor partidului cu cei mai buni muncitori, tehni- 
ingineri. economiști, cu tineri din cadrul organizațiilor

r

alizind activitatea desfășurată de organizațiile de partid de 
M. Vulcan privind creșterea rindurilor partidului, putem 
â in perioada 1 ianuarie 1969 — 1 martie 1970 au fost pri- 

partid un număr de 79 tovarăși. Poate fi evidențiată, in 
direcție, contribuția organizațiilor de bază IX atelier, IX 

ie. XI aeraj. Vil depozite. I A, I B. II B, XII B, XII C și 
care s-au preocupat cu toată răspunderea pentru creșterea 
că a rindurilor partidului. Birourile organizațiilor noastre 
ă au desfășurat o muncă politică permanentă în rîndul sa- 
ar pentru educarea lor partinică, s-au preocupat cu multă 
de atragerea in rîndurile membrilor de partid a celor mai 

■varăși, a celor mai buni uteciști. Rezultatele bune obținute 
oritatea organizațiilor de partid de ia E. M. Vulcan se da- 
in mare măsură și îmbunătățirii activității comitetelor de 
Ia nivelul zonelor și sectoarelor care au analizat și urmărit 
roape desfășurarea muncii de primire în partid. De remar- 
aptul că in cadrul ședințelor de birou, in care au fost con- 

hotâririle adunărilor generale, cea mai mare parte a to
ur care au fost primiți, au dat răspunsuri bune, dovedind 
i pregătire profesională și politică. Așa a fost cazul tov.

Pardos, Marin Mărgineanu, Gheorghița Văduva, loan Al- 
urel Costache, Marin Sorcanu, Maria Isarie și al altora.
r. concomitent cu rezultatele obținute în îmbunătățirea 

de primire in partid, în activitatea desfășurata de unele 
te de partid pe zone, sectoare și de birouri ale organiza- 
je bază se mai manifestă o seamă de deficiențe privind 
erea acestei munci. Așa. de exemplu, datorită faptului ca 
comitete de partid, cum sint cele din zona I, III și secto- 
II se ocupă insuficient de această latură importantă a vieții 
tid. avem organizații de bază, ca de exemplu III B, III C,

I C ele., care, deși au posibilități de primire in rîndurile

2I» 1 
ii folosit ț

ba de olocu

brig Pieru.

cu același cjrad de confort.

apartamente. Este (!•- altfel
al doilea de? pe această stra
dă terminat in anul in curs.
Tot aici, in 1970, vor mai li 
construite alte două blocuri

Luni, 6 ..P
sindicatelor din. 
sărbători .Ziua bngadiciy ... 
Cu ace sf prilej vor fi dezbă
tute de către cei mai buni 
brigadieri de la E. M. Petri
la. probleme legate de proce
sul de producție și disciplină 
in muncă,

apartamente 
in construcție 

Uricani

I cadrul uzin-i „Iri' 
luj, fo-1

i Fab;
• . ■ dm ;r • S
e-u- un iralamoDl 1 
special aplicat unor p:<

„Mărturisiri
literare",

nr. 2
Zjlcle acestea a apărut nr. 

2 al revistei ..Mărturisiri li
terare" a Liceului de cultură 
generală clin Petroșani. Cu 
un conținut bogat și variat, 
din care nu lipsesc rubricile 
..Tinere condeie1*,  „Cum vor
bim", „Cu gindul la liceul 
meu", ..Inimi care ard11, re
vista se impune ca o reali
zare de prestigiu printre ce
lelalte -publicații .școlare din 
municipiu și chiar din județ.

PRIMELE TONE DE
DINTR-UN NOU

CĂRBUNE 
ABATAJ

na trecută, la l - 
ineeput construcția 

unui bloc cu 4 etaje ce însu
mează 60 de apartamente.

Structura de rezistență a blo
cului e formată din ziduri de 
cărămidă și planșee din fișii 
de beton armai prefabrica'.. 
Actualmente se toarnă betonul 
in fundații, urmind ca in urmă
toarele zile să se treacă |a exe
cutarea zidăriei.

rea 
mic 
sc presate din amestecuri de 
pulberi metalice, în urma 
ruin 
îne5 
sîrit 
tale prii
-crjre

ca
ri particulele metalifere 
sudează intre ele. Calila- 

pieselor astfel obținute- 
l superioare celor ro/ul- 

turnarc sau prelu- 
mecanică din aliaje.

«

Acum cîteva zile, la mina Aninoasa au fost extrase primele 130 de tone de 
dintr-un nou abataj. Este vorba despre abatajul frontal nr. 2—4 pus in exploatare 
tul 3, în cadrul zonei a Il-a a minei. Echipat c .............
lor blindat TR-2, noul abataj are o capacitate de 
lucrează brigada nou înființată condusă 
gată experiență acumulată de-a lungul 
lele minei.

cărbune
__  . ------- pe stra- 

cu slilpi hidraulici de susținere și cu transport 
e 200 tone producție pe zi, iar la frontul lui 

de harnicul comunist Iosif Soleau — miner cu o b<>- 
mullor ani de muncă ca șef de schimb in -frontă-

Record de hărnicie
Do la Cooperativa „Deservirea" — Lupenî am primit o veste îmbucurătoare. Secția 

de croitorie „serie mică" a obținut un record. Dacă în februarie, cei 14 croitori ai. secției au 
realizat valoric 142 000 lei, față db 70 000 lei cit prevedeau sarcinile de plan, în martie de
pășirea de 72 000 lei a fost obținută doar in 15 zile, iar la ora cind apar rîndurile de față ea 
întrece 100 000 lei. A contribuit la acest record de hărnicie întregul colectiv din care eviden
țiem pc loan Stcga, Nicolae Euling și Elisabeth Cibian.

Plantări 
de primăvară

O dată cu încălzirea tim
pului. in localitățile munici
piului au început ample ac
țiuni de plantări de arbori și 
arbuști ornamentali. In ulti
ma săplămină, numai in 
cartierele orașului Petro
șani au fost plantați 1 200 ar
bori, 3 800 arbuști și 300 
metri gard viu, toate aduse 
din pepiniere precum și 280 
arbori și 1 700 de arbuști de 
pe dealurile din împrejurimi.

J

0 UTILA
CONFRUNTARE
A TALENTELOR

G Oî.tU’Uar»

noastră, menirea formalii- 
de muzică ușoară care ac

tin atrăgător domenii 
dlu pentru sociologi, 
dofală, datoria celor 
livează pe tărîmui 
artistic.

Constantin PASCU 
Tlberlu SPATARU

valorilor 
rindu- 
oare- 
altiel

Continuare in pag. a 3-a
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Atelierul mecanic al Uzinei „Victoria" Călan : Maistrul Ștefan Nistor împreună cu strungarii Ioan Toncca și 
efecluind verilicarea unui cilindru de laminor. Foto : V. ONOH

Uzina de

munca harnica 
a constructorilor, la ter
mocentrala Mintia 
Deva prind contur 
obiective ale marii 
ne.

Pînă de curînd 
gular, cel mai înalt coș 
de fum din țară are în 
prezent un „frate" 
fel de... mare.

noi 
uzi-

sin-

pe valea Cernii
Marginalii la Festivalul 

de muzică ușoară „Hunedoara’7O“
Uzina de preparare a mine

reurilor de fier din Teliuc 
este construita pe o coamă 
de deal și ai impresia că a 
„țîșnit" direct din stincile 
masive. Zi și noapte aici se 
lucrează cu Joc continuu", 
fapt care anticipează relația 
directă a uzinei cu agregatele 
siderurgice. Pentru ca drumul 
metalului începe de fapt, la 
uzina din Teliuc unde se pro
duce concentratul de fier. 
Piuă se ajunge la acest 
produs, bulgării de minereu 
trec printr-un complicat pro
ces tehnologic.

Construită cu cițiva 
in urmii uzina de preparare 
din Teliuc. dispune de utila
je moderne care permit apli
carea unor tehnologii înain
tate, pe seama cărora se ob
țin productivități superioare. 
Prăjirea minereului se face 
in cuptoare rotative, operația

ani

de sfărimare o executa mori
le uriașe cu bile, iar separa
rea magnetică este asigurată 
de electrofiltre moderne. I.a 
această uzină; unde minereul 
de fier primește noi valențe, 
se prelucrează întreaga pro
ducție extrasă în minele din 
masivul Poiana Ruscă.

In prezent la uzina de pre
parare din Teliuc. se execută 
importante, lucrări de moder
nizare in scopul creșterii ca
pacității de prelucrare și pen
tru valorificarea rezervelor 
de minereuri sărace. Este 
prevăzut ca in acest an. la u- 
zina din Teliuc să se prelu
creze mai mult de 1,6 mili
oane de tone de minereuri de

N. MARCEL 
1’. GHEORGHIU

•£> Continuare in pay. a 3-a

Se poâlc vorbi astăzi de 
criză a jeceplării 
artistice tradiționale in 
rile tineretului ? intr-o 
care măsură, da. Cum 
am putea explica ailuenja ti
neretului spre muzica ușoară 
și ignorarea, într-o măsură 
mai mare sau mai mică, a 
teatrului, de pildă, caic in 
trecut polariza atent ia atilor 
generalii indiferent de virslă? 
Fie că ne convine lie că nu, 
fenomenul acesta se face sim- 
țit ia noi și aiurea, el a con
stituit (și mai constituie incă) 
un atrăgător domeniu de stu- 

‘ Fără în- 
care ac- 
cultural- 

rrienla li-

neretul înspre țoale genurile 
de artă, pentru realizarea unei 
educații estetice complete și 
complexe, aptă să contribuie 
la înflorirea multilaterală a 
personalității umane. în vir
tutea acestei datorii nu pu
tem ignora, însă, nici educa
ția muzicală a tineretului, o- 
ierindu-i cil mai multe mij
loace utile, .și in aceiași timp 
plăcute, de cheltuire a. rezer
velor de timp liber. Tocmai 
în aceasta constă, după păre
rea 
lor

CADRAN
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In zona industrială 
vestul municipiului Craiova a 
intrat marți în funcțiune noua 
fabrică dc berc, proiectată pen
tru o capacitate anuală de 
400 000 hl bere în cinci sor
timente și 11000 lone malt.

Prin gradul ei înalt de au
tomatizare, noua unitate a in-

din

înscrie printre- cele mai 
dome din tară.

mo-

Tot la Craiova a fost dată 
în funcțiune fabrica de pro
duse lactate. Zilnic aici se 
produc 30 000 litri lapte pas
teurizat, 2 000 — 3 000 kg 
smintină, 10 000 kg brînze- 
turi și unt, 2 tone înghe
țată, și 5 000 kg iaurt. De 
asemenea, fabrica va putea 
produce anual 2 000 tone de
lapte praf.

•

Pe insula Șimian, nou.
„Ad<t Kalelt", au intrat în fa-
za finală lucr.ările de antena-
jare a insuleii-muzeu, Portiu-
nea dc nord -vest, cea inai
interesantă si semnificativă a 
celălii de la Ada Kalcli, se 
realizează in tocmai cu cea 
de pe vechea insulă. Ea < u- 
prinde galerii longitudinale 
si transversale, dispuse in 
formă stelată.

9

Ca urmare 
desfășurate în 
in străinătate 
gătii . 
generale a . 
tezaurul documc...^ r*,-  
hivelor Stalului s-a îmbogă
ții cu peste s jumătate i ' 
Hon de microfilm*  inedite de 
mare valoare istorică, do pe 
materia]»- documentare pro
venite de la arhivele ' ‘ ‘ 
Mioteciîe dla Austria,
R. P. Bulgaria, Frânte, Italia, 
Iugoslavia, Pronia, U.R.S.S
S. țj.A. șl alic ISrl.

a cercetărilor 
mod sistematic 
de către dele- 

științifice ale Direcției

9

NfarU diminuau, pe poarta 
uzinelor „Sleagui îoșu* o ie
șit ub nou lat de autocamioa
ne destinate livrării în 
Cehosiovsci.o. Nureat fu 
mul trimestru ai anului, 
mărul autocamioanelor 
pediate în această teră s? 
dica la aproape ; 000, îJa
lot de autocamioane, este ga
ta să ia drumui Nigeriei. Pi
uă acum., autocamioanele pur- 
lînd marca uzinelor brașo
vene au fost exportate în 17 
lări.

r ■
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Radiografia
SA EXCLUDEM ORICE

unui accident ■POSIBILITATE DE IVIRE 9
Io

a

i multi ani 
procedeul 
de mină 

zonei prin
din 
de 

mi-

asanare a centrului focar 
o perioadă foarte lungă

■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■BDiDBS HB
D ■

ft
Mccanizarea operațiunilor în 

subteran •.are, altfel, ar solicita 
dopunerea unor considerabile 
eforturi fizice umane, reprezin
tă un bun cișligat. conducind, 
pe lingă mărirea confortului 
muncii, și la cheltuirea econo
micoasă a capacității de lu
cru. Dar mecanismele, respec
tiv. utilajele trebuie folosite ju
dicios. cu multă atenție și nu- 
nai in scopul pentru care au 
fost construite. Ignorarea aces
tei reguli poale genera acciden
te umane sau tehnice. Că lucru
rile stau așa o demonstrează 
șj următorul caz :

La săparea galeriei de bază 
a panoului 11/1 din stratul 5, 
blocul II. de la E.M. Lupeni, 
transportul materialului rezul- 
•kit din excavarea frontului se 
efectua cu ajutorul unui tran
sportor cu raclele de tipul 
TR—3 .care, prin construcție, 
poate fi pus in funcțiune. in 
ambele sensuri, cu ajutorul 
unu: dispozitiv aflat la între
rupătorul de pornire.

In schimbul in care a avut 
Joc accidentul, echipa din front 
se pregătea să efectueze susți
nerea locului de muncă cu ar
mături metalice, constituite din 
elemente articulate de tip 
TH—4. aflate la suitorul de ac
ces in galeria la care se lucra. 
Vagonetarul C. I. a așezat două 
garnituri de elemente metalice 
TH—4 lingă transportorul cu 
raclele pentru a le transporta, 
apoi, manual, bucată cu buca
tă — ajutat de vagonetarul 
IA. F — pînă la frontul res
pectiv. Ce i-a trăznit prin cap 
vagonetarului R. F. ? ..Inventiv" 
nevoie mare, 
dă transport!
Jice cu... transportorul cu racle
le. Cum ? Foarte simplu și... 
eficace (după el...): prin inver
sarea sensului de funcționare 
(! ?). In final, vagonetarul C. I. 
s-a lăsat convins (ciudat...), a 
fost cucerit de ideea lui R- F. 
(i s-o fi părut mai 
mai ușoară ?). S-a 
C I. să rămină la 
retransmits către 
transportoarelor 
cute 
către
ajunge cu clementele metalice 
transportate cu craterul la lo
cul de destinație. Transporto
rul nefîind în funcție, cei doi 
au pus două elemente metalice 
de tip TH pe lanțul cu raclele. 
Mecanicul de transportoare S. I. 
fiind plecat de la nișă pentru 
puțin timp, vagonetarul R. F.

dice alimentarea cu 
focarului.

In Valea Jiului, cu 
in urmă, s-a folosit 
țjchidării focurilor 
Constînd în izolarea ; . .
umplerea cu rambleu hidraulic 
a_ excavațiilor miniere din ime
diata apropiere a centrului fo
car și închiderea cu diguri a 
cailor de acces spre zona ava
riată. Cu toate că această me
todă dă rezultate satisfăcătoare, 
pe lingă cheltuielile relativ re
duse pe care le cerc, ea pre
zintă dezavantajul că timpul 
de ....
are
(de la 4—5 luni, la 2—3 ani). 
In acest timp sînl imobilizate,

Iii zona. După aceea, s-au e- 
xecutat găuri de sondă și in 
interiorul ariei delimitate. Pom
parea nămolului in găurile de 
sondă s-a făcut cu supraveghe
rea și urmărirea extrem de me
ticuloasă și rezultatele au fost 
cele scontate. In prezent, E. M. 
Vulcan se află in situația im- 
bucurătoarc de a fi lichidat un 
foc de mină care a ars timp 
dc aproape o jumătate de se
col. Cu titlu informativ, se cu
vine să amintim faptul că apli
carea acf-slei metode eficiente 
este. incă. destul de costisi
toare.

La E. Al. Lonea, la abatajul 
601, din stratul 3. blocul VI, 
s-a lucrat la lichidarea unui 
foc de mină prin săparea unei 
galerii in mediu) viciat, in timp 
ce în atmosfera zonei cu foc 
se" semnala prezența gazului 
metan (a cărui concentrație, in 
unele cazuri, se ridica la va
lori neadmisc de N.T.S.). De 
aceea. în mod periodic, la in
tervale foarte mici, trebuia să 
se facă analiza concentrației 
gazelor pentru a putea retrage 
din timp minerii salvatori din 
zona focului, in vederea pre
venirii accidentării lor, in ca
zul aprinderii metanului acu
mulat. In acest fel. pînă la in
terceptarea lucrării miniere să
pate cu lucrările vechi, aflate 
deasupra centrului focar, s-au 
efectuat cileva mii de analize 
de aer. După străpungere, cen
trul focar a fost inundat cu 
nămol, ceea ce a cauzat stin
gerea, respectiv, lichidarea lui. 
întregul complex de lucrări a 
durat 6 luni.

Din cauza costului ridicat, a- 
dăugat greutăților inlimpinate 
in mersul normal al procesu-*  
lui de producție, este imperios 
necesar a se lua toate măsurile 
preventive posibile pentru a îm
piedica izbucnirea focurilor de 
mină.

Printre măsurile cele mai 
ficace cu caracter preventiv, 
pot fi enumerate :
• curățirea integrală a res

turilor dc cărbuni din lucrările 
miniere aflate în exploatare (să 
nu rămină materie combustibi
lă care să s<- poată autoaprin- 
de in spațiul abandonat prin 
prăbușire):
• îndiguirea, respectiv, izo

larea la timp și în mod cores
punzător a lucrărilor miniere 
exploatate (să nu sc formeze 
curenți vagabonzi de aer în lu
crările vechi, care ar putea a- 
limenta cu oxigen eventualele 
resturi de cărbune rămase în 
zona prăbușită și abandonată).
• evitarea formării unor de

presiuni exagerate în lucrările 
miniere active, datorită cărui 
fapt se formează curenți de 
aer și în lucrările miniere ex
ploatate;
• realizarea unor viteze ma

xime de avansare a fronturilor 
de cărbune, pentru ca feliile 
in exploatare să poată fi în
chise cit mai urgent, respectiv, 
lucrările prăbușite să rămină 
deschise un timp cit mai scurt:
• ramblcierea conștiincioasă 

a peretelui de cărbune în zo
nele cu denivelări. între feli
ile abatajelor in exploatare etc.

După cum se vede, focurile 
subterane, ca rezultat al auto
aprinderii cărbunilor în bazi
nele carbonifere, sint avarii ce 
pot fi prevenite și evitate. Stră
daniile susținute ale colective
lor de muncitori, tehnicieni și 
ingineri, în vederea reducerii 
cauzelor care le generează și 
a perfecționării metodelor de 
combatere și lichidare a lor, au 
dus la scăderea continuă a nu
mărului de focuri subterane. 
Datorită acestui fapt, atenția 
lucrătorilor «lin industria car
boniferă trebuie să fie perma
nent trează și ațintită cu grijă 
la activitatea zilnică și îndrep
tată în sensul excluderii posi
bilităților de ivire .a acestor a-

Este cunoscut faptul că indus- 
ia minieră din țara noastră sc 

modernizează pc zi ce trece prin 
extinderea electrificării minelor 
și a mecanizării operațiilor din 
subteran. Experiența țărilor cu 
industrie minieră dezvoltată a 
arătat că, in această fază, tre
buie acordată o atenție deose- 

vitării cauzelor care ar 
e focuri de mină, ținind 
dc perfectionarea proce

deelor tehnice și de gradul de 
specializare a cadrelor.

Natura materialului extras — 
respectiv cărbunele, in minele 
din Valea Jiului —. impune 
căutarea și operarea la timp cu 
cele mai eficiente procedee me
nite să preintimpine fenomenul 
de autoaprindere.

In cel mai marc bazin car
bonifer al țării, in ultimii 10-15 
ani, au fost luate măsuri cu e- 
fcct sporit in privința utilării 
unităților miniere și stabilirii 
sarcinilor ce revin personalului 
care lc deservește, in scopul 
evitării apariției focurilor de 
mină. Rezultatele sini încura
jatoare. Evidențele întocmite a- 
ratâ că. in ultimul deceniu, in 
unele mine, în care ani dc-a 
rindul focurile constituiau o a- 
varie aproape obișnuită, grație 
măsurilor luate, cărbunele nu 
s-a mai autoaprins. Au fost 
insă și situații in care, pe alo
curi, acestea au continuat să a- 
pară.

Dacă în 1956 in bazinul Văii 
Jiului s-a consemnat un număr 
de 6,13 focuri revenite la 
1 000 000 tone de cărbune ex
tras. anul trecut, făcind același 
raport, s-au înregistrat doar 0,3 
focuri de mină. Și. totuși, fap
tul că. incă. mai survin ase
menea avarii demonstrează ne
cesitatea unei lupte permanen
te cu focurile de mină. ba. mai 
mult, ea trebuie accentuată 
chiar și atunci cînd se constată 
că focurile de mină nu mai 
apar.

Se știe că focul de mină are 
un efect perturbator asupra ac
tivității normale a exploatării 
datorită apariției unor fenome
ne care -afectează, periclitează 
atit securitatea muncii cit și 
procesul de producție. Astfel, 
centrul focar degajă, din abun
dență. gaze de ardere (cu ac
țiune toxică sau explozivă), dez
voltă cantități mari de căldu
ră; se creează depresiuni calo-

rice suplimentare, se consumă 
sau se deteriorează combusti
bilul. ajungindu-se in majori
tatea cazurilor la pierderi de 
rezerve gal.i pregătite peniței 
exploatare.

Focju) de mină survine 
cauza oxidării resturilor 
cărbuni lăsate in lucrările
nicre care, prin acest proces 
chimic, iși ridică temperatuca 
pînă la aprindere. Cărbunele 
fărimal la o granulație sub 1 
mm are temperaturi de aprin
dere intre 190—220 grade Cel
sius.

Autoaprinderii ii sint proprii 
trei factori care ii mijlocesc 
producerea și existența ulteri
oară :

■ ■■
1Poate că in nici un alt domeniu al producției mate

riale omul, viața lui nu au nevoie de o mai atentă și mai 
tenace ocrotire - in timpul efectuării muncii sale de 
toate zilele - ca in minerit. Și, intr-adevăr, pentru a ieși 
biruitor din încleștarea sa temerară cu natura subpămin- 
teană, pentru a-i smulge, fără prețul unor jertfe, bogățio 
„diamantelor negre", muncitorul miner trebuie protejat 
în fața dezlănțuirilor haotice ale adincurilor, munca sa
— pentru a se desfășura normal și cu productivitate spo
rită in condiții de efort fizic redus și in deplină siguranță
— se cere integrată riguros in coordonatele unor norme 

_ de siguranță devenite literă de lege in statul nostru soci-
■ alist.
■ Abordind protecția muncii ca o problemă o sa de
■ cea mai mare importanță, statul nostru face an de an 
® eforturi financiare, tehnice și organizatorice impresionante 
g pentru asigurarea proiecției muncii minerilor, pentru a le 
g ușura munca in subteran. Vom inceica, in rîndurile de 
g față, să schițăm dimensiunile acestor eforturi făcute 
B minele bazinului carbonifer al Văii Jiului.

La scara cifrelor, aceste eforturi sint evidențiate 
g se poate de grăitor de cheltuielile efectuate pentru pro- 
g tecția muncii. Pentru anul in curs s-au alocat in scopul 
g îmbunătățirii protecției muncii la minele Văii Jiului sub 

toate aspectele suma de 33 milioane lei — cu 4 milioane 
mai mult față de anul trecut. Privind ceea ce s-a făcut și 
se face an de an in direcția ușurării muncii in subteran, 
cifrele fondurilor bănești investite in mașini și utilaje pen

— tru mecanizarea în continuare a lucrărilor in abataje ș» 
g galerii, pentru modernizarea procesului tehnologic de ex- 
g tracție a cărbunelui, grăiesc de la sine. Valoarea totală 9
■ a utilajelor prevăzute in planul de achiziții pe anul 1 970 ■
■ se cifrează la 238,5 milioane lei, din care 55 milioane lei “ 
jj pentru utilaje din import.
□ Prezintă deosebită impoitanță faptul că noului, cuce 
g ririlor științei și tehnicii în domeniul protecției muncii și 
B tehnicii securității miniere le sint larg deschise porțile, 
B fiind aplicate cu curaj la exploatările din bazin. Dupo ® 
B cum este cunoscut, la mina Lupeni a fost pusă in funcțiu- g 
® ne, anul trecut, stația de degazare - instalație unică de 
g acest fel in țară. Rezultatele au întrecut așteptările , 
g metoda aceasta modernă de degazare a zăcămîntufui o 
B permis continuarea și terminorea in bune condițiuni a 
" unei lucrări miniere vitale pentru mino Lupeni, situată 

într-o zonă cu puternice emanații de gaz metan, reușin- 
du-se străpungerea galeriei de legătură puțul Ștefan - 
puțul Carolina la orizontul 400. In prezent, la mina Lupeni 

3 se continuă cercetările urmărindu-se ca metoda degazăriî 
Q (aplicată deocamdată in zona centrală), să fie extinsă și
■ in alte zone ale minei. In prezent, cu aportul S.C.S.M.
B Petroșani, se fac cercetări (sint in curs lucrări de fotaj 
J în care s-a investit circa o jumătate milion lei) pentru 
g determinarea vitezei de cedare a gazului metan din căr- 
g bune la mai toote minele din bazin - Lonea, Petrila, 
g Aninoaso, Vulcan, Paroșeni, Uricani — pentru a elucida g 
B oportunitatea și posibilitatea generalizării metodei. B
3 Lupta pentru anihilarea pericolului ce-l prezintă gazele ® 
£ de mină se duce cu energie și exigență pe toote frontu- J
■ rile. Incepind cu luna aprilie, lampa de siguranță cu g 
• benzină se va folosi numai pentru măsurarea gazului. In g

acest an muncitorii mineri vor fi dotați cu noul tip de g

a 
a 
■
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A TOCURILOP DE MINA! Cit
a inversat sensul de mișcare 
al transportorului din galerie, 
după care l-a pus in funcțiune. 
După aceea, s-a dus in gale
rie ca să ajungă din urmă ele
mentele metalice duse de trans
portor spre frontul de lucru. 
In apropierea frontului, vago
netarul R F., de unul singur, 
a încercat să ia de pe trans
portorul in mers, primul ele
ment metalic, prinzindu-1 din 
față lin sensul funcționării 
li ansporlorului). Capătul opus • 
al piesei (stilp TH-4). răminind 
pe transportor, a împins lateral 
pe vagonetarul nostru, strîn- 
gindu-1 la peretele galeriei. Din 
această cauză, un colț al stil- 
pului i-a intrat profund in ma
sa musculară a piciorului drept, 
la nivelul regiunii inghinare, 
producindu-i o hemoragie ma
sivă.

Analizind cele petrecute, re
zultă folosirea incorectă a 
transportorului TR-3, și anume :
• utilajul de transportat 

cărbune sau steril a fost luat 
drept vehiculator de a’te ma
teriale...;

fc transportorul cu raclefc in 
cauză a fost pus in funcție de 
o persoană care nu a fost in
struită in mod expres pentru 
asemenea operații;
• s-a încercat luarea elemen

tului metalic dc pe transporto
rul in stare de funcționare, 
prinzind stilpul din față, ceea 
ce a avut un efect fatal.

Oricum am lua-o. felul in ca
re a procedat K. F. (aprobat, 
din păcate, și de vagonetarul 
C. I.) este cu totul nepermis. Mai 
intîi, este greu de înțeles 
a acceptat C. I. ca R. 
pună în funcție transportorul 
răminind apoi in postura de 
retransmițător de semnalizare 
intre R. F. și mecanicul S. I.

Este oare de admis a se 
ge în fața pieselor care 
transportă ? Mai mult, există 
vreun pic de rațiune in încer
carea de a lua de pe transpor
torul in mișcare o piesă lun
gă. prinzind-o de capătul din 
față?

Pentru a putea opri 
portoarele din orice punct, de 
pe traseu, in oricare moment, 
se impune ca toate transportoa
rele cu raclele sau benzj de 
transport să fie prevăzute cu 
dispozitive in acest sens pen
tru ca, in caz de ivire a peri
colului de accidentare, oricine, 
chiar .și persoana periclitată, să 
poată opri imediat funcționa
rea.

E3

Ing. IOSIF REMETE,
inspector șef adjunct 

ol Inspectoratului județean pentru protecția muncii. 
Deva — Petroșani

• tendința de oxidare a ma
terialului:

© accesul aerului la com
bustibil:
* condițiile favorabile schiirA 

bului de căldură dintre mate
rial și mediu.

Dacă focul s-a produs, este 
suficient ca, incepind dintr-un 
anumit moment, unul dintre e- 
lcmente — combustibil, mediu 
oxidant, sursă de aprindere — 
să fie înlăturat, pentru ca a- 
cesta să se stingă. De altfel, 
atit măsurile preventive de com
batere cit și cele de lichidare 
constau în aplicarea unor meto
de tehnice adecvate pentru e- 
liminarea unuia dintre cei trei 
factori menționați mai sus. Așa- 
zisele metode active de luptă 
contra focurilor de mină cau
tă. prin diferite mijloace, să în
depărteze izvorul de căldură 
sau să înlăture combustibilul, 
iar metodele numite pasive a%. 
plică modalități care să impie-

■

■
uiioori. cantități foarte mari de 
zăcămint, in plus se cauzează 
și', alte animozități in exploa
tare. Din acest motiv, datorită 
și;, ritmului tot mai accelerat 
de exploatare, s-a simțit nevoia 
de a pune problema asanării 
focurilor de mină prin mijloa
ce mai moderne care, pe lingă 
siguranța reușitei scopului fi
nal. scurtează cu mult timpul 
necesar lichidării avariei res
pective. S-a trecut. în acest 
mod, la aplicarea metodei de 
înnămolire a zonei de foc. Pro
cedeul a fost aplicat pentru 
prima dată la E. M. Lupeni, 
la asanarea unui foc de mină 
din stratul 5. blocul V. După 
îndiguirea căilor de acces a ae
rului spre centrul focar, s-au 
forat 12 găuri de sondă prin 
care, cu ajutorul unor pompe 
de noroi, s-a injectat un vo
lum total de 13 000 mc, de pul- 
pjj (apă cu argilă), lă o pre
siune de peste 25 atmosfere. 
După efectuarea înnămolirii. la 
cîteva luni, s-a redeschis zona 
izolată și s-au constatat urmă
toarele efecte :
• întreaga zonă a fost col- 

matată:
• toate golurile, pînă la cele 

mai miei fisuri, s-au umplut 
cu argilă fină sub presiune, 
astfel incit argila a îmbrăcat 
tpate suprafețele libere. împie- 
cMcind accesul aerului:
> • temperatura rocilor a fost 

rfiică:
' • probele de argilă colectate 
<^in depuneri au avut un con
ținut remanent de apă de 30 

' la sută, ceea ce dovedește că 
argila a cedat

! suficientă.
In concluzie, 

. complet stins.

e-
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a fost de părere 
elementele meta-

Care de care mai 
de construcție un 
de șistificare din 
vor fi dotate, in 
anul trecut toate

operativă și 
stabilit ca 
suitor și să 

mecanicul
semnalele fă

cu lampa portativă de
R. F„ cînd acesta va

prevenirea oricărui 
se impune mărirea 
a exigenței în respec- 

tehnică a

■

I. BALAN

Dinamica fondurilor alocate pentru protecția 
(ultimii palm ani)

focul a fost 
. . __  iar luorul s-a

putut relua normal pentru ex
tragerea în continuare a zăcă- 
rrtjntului. imobilizat pînă atunci 
d,o avarie.

1 ’ ,Avind la bază asemenea re
zultate pozitive obținute prin 
jfhetoda înnămolirii, s-a trecut 
recent la aplicarea acestei me
tode și la asanarea focului de 
mină din stratul 3. blocul V, 
de la E. M. Vulcan. Acest foc 
de mină a izbucnit în urma 
unui incendiu care a avut loc, 
în lucrările miniere, incă in a- 
nul 1918. Focul din zăcămint 
nu a putut fi stins prin metoda 
izolării nici pînă acum 2—3 ani 
cînd s-a hotărit aplicarea în
nămolirii întregii zone. S-au 
iorat găuri de sondă de la ni
velul suprafeței, conturind in-

lompă de siguranță „Sadu-3" (aflată în construcție). 
_ Concomitent, întreg personalul din subteran va fi echi-
■ pat cu lămpi electrice individuale de siguranță.
■ Dar cîte realizări, cite înnoiri sau perfecționări nu a
® cunoscut in ultimul timp vastul și complexul domeniu ol 
g protecției muncii la minele Văii Jiului ! ~ *
g importante, mai eficiente. Este in curs 
g dispozitiv pentru executarea lucrărilor
■ subteran pe cale mecanică, cu care
■ cursul acestui an, toate exploatările ;
® minele au fost dotate cu cărucioare de tip nou pentru 
® transport de personal - construite la U.U.M.P. - care, 
g fiind închise, reduc posibilitatea de accidentare, prote- 
g jează oamenii împotriva curenților de aer de pe galerii ;
■ în anul de față va fi soluționată aplicarea perforajului 
“ umed și în lucrările înclinate (suitori săpați in steril) in

care scop a fost construit un tip îmbunătățit de dispozi
tiv de captare a apei la front in timpul baterii găurilor

a
B
g de pușcare ; se desfășoară o activă propagandă de teh- 
0 nică a securității muncii folosindu-se formele cele mai
□ atractive și mai eficace.
S La toate acestea se adaugă măsurile organizatorice. 
® de îndrumare și de control preventiv, de o exigență spo 
® rită, luate la indicația organelor și organizațiilor de pai- 
0 tid pentru întărirea respectului față de normele de sigu- 
q ranță, pentru eliminarea lipsurilor ce mai există in acest 
0 sens, in zone, raioane, brigăzi și locuri de muncă din
□ cadrul exploatărilor, pentru întărirea continuă a discipli

nei tehnologice — condiție esențială în vederea preîntîm- 
pinării unor avarii, accidente de muncă, pierderi de pro 
ducție.
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Reguli care nu trebuie ignorate nici o clipa
Este in firea omului să-și a- 

pere integritatea corpului, pro
pria sa viată. Dacă el pune mina 
pe un obiect fierbinte, și-o re
trage imediat spre a nu-și pro
voca vreo rană. Dacă se în- 
limplă să meargă pe marginea 
unui mal abrupt, nu se va a- 
propia prea mult dc prăpastie 
ca să nu se rupă cumva buza 
pămintului și să cadă in gol. 
Nu <• deloc de mirare faptul 
că individul, in asemenea ca
zuri. este prevăzător ca să nu 
i se întimple vreo leziune cor
porală. adică să nu se acci
denteze.

Dacă așa stau lucrurile, nu 
devine inexplicabil aspectul că, 
în timpul muncii, in procesul 
de producție, nu aplică cu a- 
ceeași consecvență măsurile pre
ventive pentru a nu se acci
denta ? Se știe că in subteran 
iși realizează sarcinile de ser
viciu salariați noi angajați, 
persoane care sint acomodate 
mai mult sau mai puțin cu

la vehicularea manuală a
s•• va (ine numai de minere, și nu d< colțurile lui, deoarece in 
timpul rulării in locurile unde gabaritul galeriei nu este suficient 
do mare sau unde există diferite tuburi (dc apă. aer comprimat, 

imbleu sau aeraj) acestea, din nebăgare de seamă, pot strivi 
-getele:

A la trecerea garniturilor de vagonetc peste macaze, nu se

condițiilc- specifice dc lucru și 
salariați cu o activitate înde
lungată in munca respectivă. 
Cei din prima categorie tre
buie, in mod permanent, in- 
struiți cu multă răbdare pentru 
ca ei să învețe să lucreze co
rect, salariațîi din a doua ca
tegorie este necesar să fie în
drumați și reinstruiți periodic 
pentru a le reaminti măsurile 
de siguranță în procesul de 
muncă, după specificul meseriei. 
Pentru indivizii din a treia ca
tegorie sc impune să fie supra- 
vcgheali spre a nu subaprecia 
pericolele de accidentare, să nu 
se bazeze, exclusiv, pe rutina 
in muncă și intuiția proprie.

In vederea lucrului in condi
ții lipsite de pericolul acciden
tării. este necesar să sc țină in 
permanență cont de prevederile 
normelor dc siguranță. îndeo
sebi in locurile unde perioadele 
anterioare indică o frecvență 
mai mare de accidentare. Ast
fel, spre exemplu, trebuie să 
se țină seama că :

vagoneteior, vasul de transport

va sta niciodată in dreptul macazului sau al inimei acestuia tei 
nici nu se vor dirija cu mina vasele de transport în aceste punere, 
deoarece aici sc produc cele mai multe deraieri, care pot sur- 1 
prinde omul, slringindu-1 de peretele galeriei;

♦ copturirea frontului de lucru și bandajarca corectă a ta
vanului este o obligație subințeleasă și permanentă in timpul lu
crului in excavațiile miniere:

lipsa tensiunii electrice din rețea sau instalații se constată 
ou instrumente de măsură, in nici un caz cu mina. Oricîl do abil 
este cineva, s-ar putea să dea greș nuniai o singură dală, ocazie 
a doua oară nu mai are...

+ o lege universală arată că și curentul electric caută să se (• 
închidă in circuit pe linia de cea mai mică rezistență. De aceea,, 
in mod obligatoriu, trebuie să se pună la păinînt instalațiile elec
trice, cu conductori și prize regulamentare, altfel curentul alege 
corpul omului... Curentul electee alternativ, cu o tensiune mai 
mare de 40 volți și cu intensitatea de 10 miliamperi, traversind 
corpul uman, poate produce accidentarea prin electrocutare;

+ gazul metan este o materie ideală care, stăpinită cu stric
tețe, aduce foloase remarcabile omului. Dar, din momentul in care 
se neglijează prezența metanului și se permite acumularea sa in 
excavațiile miniere, el devine un dușman extrem de periculos. 
Acesta poale fie să înlocuiască aerul necesar respirației, produ- 
oind asfixierea oamenilor, fie să cauzeze explozii puternice, prin 
aprinderea de la o sursă oarecare. De aceea, este neapărat nevoie 
ca, periodic, să se controleze prezența gazului metan in lucră
rile miniere și să se ia măsuri imediate pentru diluarea lui in 
cazul depășirii concentrației admise de N.T.S.;

+ cărbunele in granulație mare arde cu flacără. Dar ducă are 
granulație fină (sub formă de praf) și in suspensie in aer, in pre
zența unei surse de inițiere, se aprinde și arde violent, produeind 
explozii puternice, cu degajare de oxid de carbon in cantitate 
mare. De aceea, se impune luarea măsurilor preventive de for
mare a prafului, căci este mai ușor de a preveni acumularea 
decit colmatarea suspensiei din aer. Citcva dintre măsurile pre
ventive de formare a prafului ; umectarca cărbunelui in masiv

cu pompe de apă de înaltă presiune; pulverizarea apei sub formă 
; de ceață artificială la punctele de deversare a cărbunelui pe trans

portoare din silozuri, în timpul transportului; șistizarea lucrărilor 
i miniere etc.;

+ praful de steril cu conținut de siliciu, inhalat în organism, 
ise depune pe căile de respirație, inclusiv pe alveolele pulmonare, 
forinind o oruslă care provoacă boala profesională mălignă nu
mită silicoză. Iată de ce este nevoie de a se aplica măsuri pre
ventive și de protecție contra acestui praf, dintre care mențio
năm : perforajul umed, burajul cu fiole de apă, provocarea cetii 
artificiale la frontul de lucru in timpul efectuării lucrărilor de 
pușcare etc., care împiedică formarea prafului silicogen. Pe lingă 
acestea, este necesar să se ia și măsuri de protecție individuală, 
prin folosirea măștilor contra prafului la operațiile care produc 
pulberi cu conținut de silice;

echipamentul de protecție are rolul de a feri organele cor- 
^iPului de diferite efecte mecanice care ar produce accidentarea 
.^'purtătorului. Astfel. în mod normal, in mină, personalul trebuie 

să fie încălțat cu bocanci și jambiere care apără picioarele de 
loviturile unor bulgări dc rocă în rostogolire. De asemenea, fe
rește picioarele dc înțepături datorită cuielor sau a altor obiecte 
ascuțite sau tăioase. Cizmele de cauciuc moi, nu protejează decit 

- contra apei și, fiind reci, contribuie la contractarea mai rapidă 
a reumatismului. Mănușile de protecție feresc miinile de loviturile 
bucăților mici de rocă care se ’ 
crului.

desprind din front in timpul

Pentru 
accident,

' continuă _ 
tarea normelor de • 
securității, trebuie să se vădeas
că nu numai o intransigență 
personală din acest punct de 
vedere, ci să se vegheze ca și 
tovarășii de muncă din veci
nătate să respecte aceste nor-

ine. in egală măsură, 
neîngăduit ca oamenii să-și 
copere reciproc abaterile de 
N.T.S., totul ar fi in detrimen
tul fiecăruia in parte. Semna
larea la timp și eficace a ori
cărei deficiențe privind respec
tarea regulilor de tehnică a se
curității muncii constituie un 
bun serviciu adus colectivului.
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fire de mătase 
de calitate pesle plan
Iac Fabrica dt fire artifi

ciale „Viscoza" dc la Lupcni 

țul rezultatelor obținute de 
colectivele secțiilor producti
ve în prima etapă a întrece
rii socialiste din acest ultim 
an al cincinalului. După cum 
nc informează tovarășa Maria 
Toinșa, secretara comitetului 
de partid do fabrică, locurile 
fruntașe in întrecere le de
țin. in ordine, secțiile: fila- 
lură preparare chimică și fi
nisai textil. Ce raportează 
aceste colective in cinstea zi
lei de 1 Mai ? Efortul lor co
mun. priceperea și strădani
ile in organizarea chibzuită 
a procesului de producție a 
fost încununat de depășirea 
planului pe ansamblul între
prinderii cu 500 kg la fire de 
mătase, cu 2 400 kg la sfoară 
de viscoză. iar realizările la 
calitatea A a firelor dc mă

SPORT]
POPICE

UTILAJUL 
PETROȘANI, 
CAMPIOANĂ 
JUDEȚEANĂ
Vineri și simbătă, popicăria 

..Utilajul*  din Petroșani a găz
duit etapa județeană a cam
pionatului republican de cali
ficare pe echipe — seniori — 
ediția 1969/70.

• SlMBÂTÂ 9 MAI

17,00 Deschiderea emisiunii. 
Microavanpremieră.

17,05 Emisiune in limba ger
mană.

18,05 Bună seara, fete ! Bună 
seara, băieți ! Emisiune 
pentru tineret.

19,00 Telejurnalul de scară.

Dacă pină mai anul trecut, 
numărul echipelor participante 
era mai mare, iată că actuala 
ediție a fost mult mai săracă. 
Niciodată nu ne-a fost dat 
să vedem la o asemenea fază 
numai trei echipe, respectiv, 
campioanele orașului Orăștie, a 
municipiului Hunedoara și a 
municipiului Petroșani.

Primul jucător al gazdelor. 
Vasile Boboc, cu 894 p.d., se

TELEVIZIUNE
MIERCURI 29 APRILIE

18,00 Deschiderea emisiunii.
Ex-Terra '70 — cmisiu- 
ne-concurs pentru șco
lari.

18.30 Actualitatea muzicală.
18,55 Anunțuri — publicitate.
19,00 Telejurnalul de seară.
19.20 Actualitatea in agricul

tură.

• DUMINICĂ 3 MAI

8.15 Deschiderea emisiunii.
8,20 Matineu duminical pen

tru copii și școlari.
10.15 Ora satului.
11.15 Concert simfonic.
12,00 De strajă patriei.
12,35 Emisiune în limba ma

ghiară.
17.30 Deschiderea emisiunii 

de după-amiază. Cupa 
mondială de fotbal Me
xic 1970.

18,00 Film serial : ..Oliver 
Twist" (VII).

18.30 Rapsodia română — 
montaj muzical-core- 
grafic.

19,00 Telejurnalul de seară.
19,20 Itinerar eroic.
19.50 Film artistic: „Rebec

ca*.
21.50 In X major... Spectacol 

muzical transmis din 
Sala Palatului Republi
cii Socialiste România.

23,10 Telejurnalul de noapte.

@ MIERCURI 6 MAI

17,00 Deschiderea emisiunii. 
Microavanpremieră.

17,05 Fotbal : România — Iu
goslavia. Transmisiune 
directă de la stadionul 
„23 August*.

19,00 Telejurnalul de seară.
19.20 „Hai să-ntindem hora 

mare". Emisiune de cîn- 
lece și dansuri.

19,50 Cabinetul economic TV.
20.15 Tele-cinemateca : „Ob

sesia*  — film realizat 
de Luchino Visconti, 
după romanul lui J. 
Cain : „Poștașul sună 
totdeauna de două ori".
Turnat in 1942,

22.15 Telejurnalul de noapte.
22,30 Dramaturgul și angaja

rea lui in creația socială 
a țării.

• JOI 7 MAI
17.30 Deschiderea emisiunii. 

Microavanpremieră.
17.35 Emisiune in limba ma

ghiară.
18,05 Film serial : „Oliver 

Twist" (IX).
18.35 Mult e dulce și frumoa

să. Emisiune de limbă 
și literatură română.

19,00 Telejurnalul de seară.
19,20 Muzică populară.
19.30 Prim plan.
20,00 Anunțuri — publicitate.
20,05 Reflector.
20,15 Seară de tealru TV.
21.25 Un sfert de veac de la 

\ictoria asupra fascis
mului. Film documentar.

22,10 Telejurnalul de noapte.
22.25 Avanpremieră.
22,40 Douăzeci de minute de 

muzică ușoară. 

tase întrec cu 0.3 la sulă sar
cina avută față de 0.2 ]a sulă 
cit a fost angajamentul asu
mat. Acestor realizări li se 
adaugă economiile de 21000 
lei la materii prime și ma
teriale. realizate prin reduce
rea consumurilor specifice.

l’c panoul evidențiaților, 
din cele trei secții de frunte 
alo fabricii, figurează multe 
ntlme dc muncitori harnici 
care și-au dat aportul prin
cipal la succesele colectivu
lui : Valeria Murcșan. Maria 
Moldovan, Elisabota Bucur, 
Mariana Milroczi, Iuliu Sălă- 
jean — de la secția finisaj 
textil; operatorii Vaier Lung, 
Marin Voinea, Nicolae Sirbu 
— de la secția preparare 
chimică: loan Tomescu, Elena 
Ciureș și Augustin Hribal — 
de la secția filatură.

desprinde de la început de cei
lalți doi adversari care nici li
nul nu a atins măcar 800 de 
popice doborîte. AI doilea ju
cător al gazdelor. Ion Panța, 
nu poate intra in ritmul de 
joc obișnuit și după 110 bile 
este schimbat cu Aurel Vătu- 
lescu care și el dă emoții su
porterilor și colegilor de echi
pă intrucît se părea că rezul
tatul ambilor jucători nu va 
depăși 800 p.d. Noroc însă că 
trei bile ating perfect canalul 
și se obțin trei de nouă conse
cutiv și in final se totalizează 
803 p.d. Cel de-al treilea jucă
tor al gazdelor. Ștefan Cosma, 
dovedind multă siguranță și 
precizie în lansarea bilei de
pășește cu 2 lemne granița ci
frei de 900 p.d. Ceilalți trei ju
cători : Aurel Suciu — 826 p.d., 
Iosif Balog — 848 p.d. și Eu
gen Ghirciș — 833 p.d.. deși 
cu rezultate nu tocmai pe mă
sura posibilităților. î.și aduc a- 
portul la totalizarea unui re
zultat. destul de bun — 5106 
p.d. Deci, o medie de peste 
850 p.d. de jucător.

Locul secund a fost ocupat 
de I.G.O. Hunedoara cu 4 630 
Pd- _

S. BĂLOI

19.30 Reportaj TV.: „Climat".
19.50 Recital Gică Petrescu.
20,10 Tele-cinemateca : „Vol- 

pone“.
21.50 Literatura și dezvolta

rea trăsăturilor morale 
ale poporului.

22.30 Telejurnalul de noapte.
22,45 De la vals la._ operetă.

• LUNI 4 MAI

18,00 Deschiderea emisiunii. 
Microavanpremieră.

18,05 Brățara de aur. Emi
siune pentru tineretul 
școlar.

18.30 București la cota fru
museții.

18,55 Anunțuri — publicitate. 
19,00 Telejurnalul de seară.
19.20 Contractul în acțiune.
19,40 In memoriam — Geor

ge Enescu.
20.10 Reflector.
20.20 Anunțuri — publicitate.
20,25 Roman foileton. Portre

tul unei doamne (IU).
21.10 Steaua fără nume.
22,05 Agenda politică.
22,15 Telejurnalul de noapte.
22.30 Scena. Cronică-dezbate- 

re : „Camera de alături*  
de Paul Everac — pe 
scena Teatrului Național 
„I. L. Caragiale".

PROGRAMUL

ZILELE DE
3-9

MAI

avind un randament de circa 
150 mc beton pe zi va asigura 
betonul necesar pentru toate 
punctele de lucru din zona Pe
troșani —- Simeria. O dala cu 
intrarea în funcțiune a acestei 
stafii centralizate, betonierele 
mobile existente vor puica fi 
mutate în special acolo unde 
nu există accesul cu mijloace 
de transport auto.

Au fost atacate de asemenea 
noi lucrări și anume tunelul 
de la Dealul Frunzelor și sta
țiile de cale ferată Merișor, 
Baru, Călan Băi.

Graficele dc execuție s-au 
reactualizat mai cu seamă la 
acele lucrări care au termen 
de dare în exploatare • in tri
mestrul 11.

Intrucît executarea polatelor 
de belon armat din defileul 
Jiului se desfășoară destul de 
anevoios, am cerul proiectantu
lui modificarea soluției exis
tente pentru a avea posibilita
tea să folosim la maxim prefa
bricatele. Pentru acestea s-a și 
făcut comandă la l.P.B. Aiud 
urmînd ca livrarea lor să în
ceapă chiar din această lună. 
De asemenea, s-a trecut la pre- 
fabricarea, de către o unitate 
do specialitate, a bollaiilor ce 
vor forma cămășuiala de re
zistență a tunelului Bănița.

Necesarul de utilaje a fost 
actualizat, fiind prezentat con
ducerii ministerului. Pînă în 
momentul de fată o parte din 
aceste utilaje au și începui să 
sosească pe șantier.

S-au pregătit condiții de ca
zare în vederea primirii a noi 
forțe de muncă și pentru mi
nerii care vor fi detașați la 
șantierul nostru de pe șantierul 
de la Porțile de Fier.

Rămîne încă nerezolvată, la 
nivelul șantierului nostru, pro
blema confecționării și achizi
ționării scutului ce va fi folosit 
la tunelul Bănița precum și pro
blema achiziționării unei maca
rale ..Ardclt*  în vederea montă
rii prefabricatelor la polale.

Pentru îmbunătățirea activi
tății de îndrumare și control 
la toate punctele de lucru, in- 
ceplnd cu luna iunie a.c. ne 
vor fi repartizați un număr de 
maiștri ceea ce va conduce 
evident la sporirea ritmului de 
lucru, la o organizare și o co
ordonare mai judicioasă a pro
ducției cît și la posibilitatea 
extinderii lucrului în două 
schimburi la alte obiective.

Considerăm, bazați pe entu
ziasmul și dragostea de muncă 
a colectivului nostru, că vom 
putea reuși să înlăturăm cele
lalte deficiențe și greutăți care 
mai persistă în activitatea șan
tierului 17 Petroșani, astfel, 
îneît să intrăm într-un ritm de 
lucru accelerat, într-un sistem 
de muncă adecvat cerințelor 
care impun terminarea la timp 
a obiectivelor legale de elec
trificarea importantei magistrale 
feroviare ce străbate Valea 
Jiului.• •••••
• MARTI 5 MAI

18,00 Deschiderea emisiunii. 
Microavanpremieră.

18,05 Lumea copiilor. Moș lă
custă — după o poves
tire de Petre Ispirescu.

18.30 Anchetă economică.
18,55 Anunțuri — publicitate. 
19,00 Telejurnalul de seară.
19.20 La volan — emisiune 

pentru conducătorii auto.
19,35 Ce știm și ce nu știm 

despre om ? Ceasornice 
biologice.

20,00 Desene animate.
20,15 Seară de teatru. Micul 

infern de Mircea Ștefă- 
nescu. Interpretează ac
tori ai Teatrului de Stat 
din Timișoara.

21,45 Anunțuri — publicitate.
21,50 Telejurnalul de noapte. 
22,05 Teleglob. Tasmania.
22.30 Actualitatea muzicală. 

Spectacolul de operă și 
publicul său.

© VINERI 8 MAI

17,00 Deschiderea emisiunii. 
Microavanpremieră.

17,05 Teleșcoală. Compuși or
ganici cu azot (chimie 
— clasa a XlI-a). Film 
didactic. Centrale ter
moelectrice.

17.40 Un cîntec din inimă. 
Emisiune de cîntece și 
versuri.

18,00 „Copiii vă așteaptă*.
18,30 Muzică populară la ce

rerea telespectatorilor.
18,55 Anunțuri — publicitate. 
19,00 Telejurnalul de seară.
19.20 Cîntec în mai. Emisiu

ne muzical-literară de
dicată Zilei Partidului 
Comunist Român.

19,50 Anchetă economică.
20,00 Film artistic : „Bleste

mății*.  Un film de Rene 
Clement, cunoscut regi
zor francez, despre în
cercarea disperată a u- 
nor criminali de război 
de a scăpa de judecata 
dreaptă a popoarelor.

21.40 Un sfert de veac de la 
victoria asupra fascis
mului. Film documentar 
TV.

22.20 Telejurnalul de noapte.
22,35 Cadran. Emisiune de ac

tualitate internațională.

19,20 Desene animate.
19.30 Tele-enciclopedia.
20.30 Film serial ; „Rocam

bole".
21.10 Instantanee lirice și co

regrafice.
22,00 Itinerar eroic. Film do

cumentar TV.
22,45 Telejurnalul de noapte. 

Telesport.
23.10 Romanțe.
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PROGRAMUL 
magazinelor pentru perioada 

28 aprilie — 3 mai
Se face cunoscut populației Văii Jiului că programul 

magazinelor alimentare pentru perioada 28 aprilie — 3 mai 
1970 va fi următorul :

MIERCURI Șl JOI (29—30 aprilie) vor funcționa, cu 
orar prelungit cu cile 2 ore. toate magazinele alimentare 
cu orar pe un singur schimb, 1 oră la amiază și 1 ora seara.

— Măcelăriile vor funcționa fără
6,30—21.30.

VINERI 1 MAI. Vor ti deschise, de 
magazinele de desfacere a produselor 
lactate.

SlMB.ATA 2 MAI. Vor fi deschise, 
nical, toate unitățile care desfac produse de 
lactate și carne.

La fel vor funcționa, cu orar duminic
26 și 12 Petrila; 8, 12 și 18 Petroșani. 61. 62
39 Aninoasa și 44. 46 și 58 Vulcan, 54 Petro- 
canl.

DUMINICA 3 MAI vor funcționa unitățile alii 
cu program duminical.

Programul magazinelor O.C.L. PRODUSE INDUSTRIALI 
va fi următorul :

Miercuri 29 și joi 30 aprilie magazinele vor fi dcsciii- 
ntre orele 7—13 și 16.30—20.

In zilele de 1. 2 și 3 mai m<ig.izmelo vor fi închise

întrerupere, de la 

la ora 6—IO, toate 
de panificație și 

cu program dumi- 
panificațic, 

ai, magazinele 
și 77 Lupeni, 

<ani și 79 Uri- 

imentun

Cu. xUec k f MAI

frdjr.de
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NOUL IIIII CONFLICTELOR
ni w\r\ IM Dl INTERNAȚIONALĂ

„După toate aparențele, 1970 
se anunță ca un an al unor 
puternice conflicte de muncă 
în S.U.A* - prevestea la înce
putul anului revista „U. S. 
News m World Report’. Prosm- 
nile inflaționiste și dificultățile 
economice vor afecta in primul 

tinua aceeași revistă și. după 
toate probabilitățile, la lupta 
pentru majorarea salariilor și 
încheierea unor noi contract'' 
colective de muncă vor parti
cipii peste 5 000 000 de munci
tori.

Previziuni sumbre, care, după 
cum se cunoaște, n-au intirziat 
să se adeverească încă din pri
mul trimestru al anului. Cc-i 
drept, anul trecut sindicatele 
obținuseră o majorare a sala
riilor cu 7 la sută, dar conti
nuarea procesului inflaționist 
avea să ducă la sporirea cu 
6.1 la sută a produselor și deci 
la revenirea la aceleași nemul
țumiri din partea muncitorilor.

1970 a început în condițiile 
in care muncitorii de la socie
tatea „General Electric" se a- 
flau in grevă de o lună de

să restabilească activitatea sci- 
viciilor poștale din New York. 
Greva continuă și după aceas
tă încercare de spargere a ei, 
amenințind să se transforme 
in grevă generală. In cele din 
urmă, autoritățile federale con
simt să înceapă tratativele, iar 
lu 3 aprilie președintele Ni
xon cere Congresului să a- 
probe o sporire de 6 la sută 
a salariilor, propunere care est»' 
acceptată imediat pentru a se 
stinge cel puțin unul din fo- 
carelc de conflict din S.U.A. 
Col puțin unul, deoarece, intre 
timp, declaraseră grevă lucrăto
rii feroviari de la atelierele de 
reparații (țx? care insă o re
zoluție a Congresului reușește 
s-o amine timp de 37 de zile, 
timp in care urmează să se 
încheie acordul cu cei 45 000 
de feroviari) și controlorii tra
ficului aerian. In decursul a- 
cesteia din urmă, companiile 
aeriene americane au fost ne
voite să anuleze 200 de zboruri, 
să intirzie decolările și ateri
zările cu cite 3—4 ore, iar so
cietățile T.W.A. și ,.United Air
lines*  să suspende respectiv 30

Lucrăriie ședinței tainului 
Militar al Forțelor Armate Unite 

ale statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia

BUDAPESÎA 28 (Agerprcs). 
— In zilele de 27 și 28 aprilie 
1970, la Budapesta a avut loc, 
sub președinția comandantului 
suprem al Forțelor Armate U- 
nite ale statelor participante ta 
Tratatul de la Varșovia, mare
șalul Uniunii Sovietice I. Iaku- 
bovski, ședința ordinară a 
Consiliului Militar al Forțelor 
Armate Unite.

La ședință au fost examina
te probleme referitoare la si
tuația și perfecționarea in con
tinuare a pregătirii trupelor și

statelor majore, precum și mă
suri pentru ridicarea capacită
ții de luptă a armatelor state
lor participante la Tratatul dc 
la Varșovia, in interesul asi
gurării securității lor și păcii 
în Europa.

Ședința s-a desfășurat intr-o 
atmosferă de lucru, tovărășeas
că. de deplină înțelegere reci
procă a tuturor membrilor Con
siliului Militar.

In problemele examinate au 
fost adoptate hotărîri corespun
zătoare.

COMENTARII
zile. După trei luni de inacti
vitate, cei 150 000 de muncitori 
au reluat lucrul, la 7 februa
rie. după satisfacerea parțială 
a revendicărilor.

Dar muncitorii de la „General 
Electric*  n-au reprezentat decît 
o parte din marea masă a celor 
care-și vedeau cîștigurile dimi- 
nuindu-se in urma fenomenului 
inflaționist. Grevele s-au întins 
ca o pată de ulei, cuprinzind 
cele mai importante sectoare 
de muncă din S.U.A. La numai 
o zi de la încheierea conflic
tului de la societatea amintită, 
intrau în grevă cei 6 000 de 
marinari și docheri din portul 
New York. In semn de solida
ritate. docherii din San Fran
cisco declară și ei grevă, cerind 
autorităților satisfacerea. în de
curs de două zile, a revendi
cărilor prezentate și renunța
rea. din partea acestora, la a- 
titudinca rigidă in cadrul ne
gocierilor cu reprezentanții u- 
niunilor sindicale. Conflictul 
devine atit de puternic îneît 
riscă să capete amploarea ce
lui din 1935. cind guvernul fe
deral a trebuit să recurgă la 
unitățile gărzii naționale pen
tru a impune reluarea activi
tății. 14 000 de muncitori aș
teptau. fără să cedeze. începe
rea tratativelor pe care auto
ritățile sînt nevoite să le ac
cepte pentru a evita pericolul 
„închiderii orașului-*, cum s-a 
intimplnt in 1935.

La New York insă, greva 
marinarilor a continuat și în 
luna martie, blocînd in rada 
portului peste 200 de remorche
re și provocind patronatului 
pierderi în valoare de 40 mili
oane dolari. îngrijorarea in 
rindul autorităților este cu atit 
mai mare cu cit celor 6 000 de 
marinari lj se alătură. la 17 
martie, factorii poștali din New 
York, declanșind prima grevă 
de acest fel din istoria S.U.A. 
In decurs de numai două zile, 
la oficiile poștale se adunaseră 
deja peste 50 milioane de scri
sori și coletc.

După două luni de grevă, pa
tronatul se vede obligat să re

zolve cererile de mărire a sa
lariilor marinarilor, dar. intre 
timp, greva poștașilor se întin
de din stat in stat, cuprinzind 
Chicago, Ohio. Philadelphia, 
Buffalo. Boston, Newark. Con
necticut. Cincinnati și Houston. 
Potrivit legilor țării, funcționa
rilor de stat le sînt interzise 
grevele, fiind amenințați, in 
caz contrar, cu un an închisoa
re și o amendă de 1 000 dolari. 
„Nu pot fi întemnițați zeci și 
sute de mii de oameni. Am 
răbdat destul, așteptind ca fo
rul legislativ suprem al țării 
să ne accepte revendicările, să 
ne recunoască dreptul la o via
ță demnă", declara in acele zile 
un membru al conducerii sin
dicatelor poștașilor din New 
York. La Washington, repre
zentanții guvernului încearcă 
să încheie un acord cu repre
zentanții sindicatului, dar aces
ta este resDins. și greva con
tinuă. Problema devine atit de 
gravă îneît la 24 martie pre
ședintele Nixon ordonă armatei

la sută și 16 la sută din zbo
ruri. Prin aminări și interven
ții directe. Administrația reu
șește să stăvilească citva timp 
greva feroviarilor, dar în cele 
din urmă Congresul, forțat de 
împrejurări, impune sindicatu
lui acestuia și companiilor de 
transporturi un moratoriu pinâ 
la 11 aprilie. Sub amenința- 
rca că fiecare zi de grevă in 
plus va fi amendată cu 200 de 
dolari, controlorii traficului ae
rian se întorc și ei la lucru, 
dar este puțin probabil că in 
felul acesta a fost rezolvată 
cererea lor și că nu vor de
clara. peste puțin timp, din 
nou grevă.

Efervescenta lunii martie nu 
s-a încheiat cu aceste conflicte 
de munca. Greva șoferilor de 
pe autocamioane cuprinsese și 
ea întreg teritoriul american. 
Ministrul muncii, George Shultz, 
intervine direct, cerînd părți
lor aflate în conflict începerea 
imediată a tratativelor și ,.a- 
sigurarea", pină la reglementa
rea disputei, a serviciilor vita
le ale transportului auto.

Așadar, 1970 se anunță, așa 
cum prevedea revista „U. S. 
News and World Report", foar
te dificil pentru Administrația 
Nixon. Pentru prima dală, din 
1958, factorii care au influențai 
asupra tratativelor dintre pa
tronate și sindicate au fost, pe 
lingă nivelul actual al salariilor 
și prețurilor, profiturile și șo
majul. Reprezentanții patrona
telor. care au crezul că au re
zolvat problema salariilor mun
citorilor printr-o mărire cu 7 
la sulă, au încercat să arunce 
toată răspunderea pe seama ac
tualei situații inflaționiste. A- 
ceasta, în condițiile în care 
numeroase companii nu și-au 
redus totuși profiturile. Pe fon
dul înrăutățirii generale a si
tuației economice a S.U.A.. cind 
comenzile pentru industrie au 
fost reduse și au scăzut cumpă
rările pe credit, numeroase fir
me. cum ar fi „American Telep
hone and Telegrapt". și-au 
sporit profiturile. în cazul a- 
mintit cu 7 la sută.-

Agravării conflictelor de mun
că li s-a alăturat șomajul, o 
confirmare evidentă a înceti
nirii activității economice. In 
ianuarie 1970, se înregistra de
ja o creștere a șomajului cu 
3.9 la sută din totalul forței 
de muncă, ceea ce reprezenta 
3.4 milioane de muncitori șo
meri.

în acest context al amploa
rei nemulțumirilor muncitorilor, 
președintele Nixon a prezentat 
Congresului mesajul său cu 
privire la starea economiei și 
proiectul de buget pe anul fis
cal 1971, care începe la 30 iu
nie a.c. Noul buget prevede o 
creștere a cheltuielilor buge
tare federale cu 2,9 miliarde 
dolari fată de bugetul anului 
în curs, cifră cu care este pu
țin probabil că vor fi soluțio
nate revendicările muncitorilor, 
chiar și ale celor din cele mai 
importante sectoare ale econo
miei S.U.A.

Eugenia CRISTEA

Schimbul 
de păreri 
cu privire 
la Berlinul 
occidental

BERLINUL OCCIDENTAL 28 
(Agerprcs). — fn clădirea fos
tului Consiliu dc control aliat 
din Berlinul occidental a avut 
loc marți cea de-a doua run
dă a schimbului de păreri cva- 
dripartit cu privire la Berli
nul occidental. La întilnire 
au participat ambasadorul Uniu
nii Sovietice in R.D. Germană și 
ambasadorii S.U.A.. Marii Bri
tanii și Franței în R. F. a Ger
maniei care sînt în același timp 
și șefii organelor de adminis
trație militară din Berlinul oc
cidental ale celor trei țări.

S-a stabilit ca următoarea în
tilnire să aibă loc la 14 mai.

-- ★--
Lmiife directoare 

ale politicii
externe 

a Braziliei
RIO DE JANEIRO 28 (Ager

pres). — Președintele Braziliei, 
generalul Garrastazu Medici, a 
definit, in cadrul unui discurs 
televizat, liniile directoare ale 
politicii externe a țării pe ca
re a calificat-o drept o „diplo
mație a miinilor libere". „Ne 
vom opune, a spus el, oricăror 
tentative de restabilire a prin
cipiului zonelor de influență și 
vom dejuca dorința unei țări 
sau a unui grup dc țări de a 
impune vederile lor altor na
țiuni". El a indicat că Brazilia 
este hotărîtă să „reafirme drep
tul său de a-și făuri propriul 
destin in interiorul frontierelor 
sale și de a alege, in afara a- 
cestor frontiere, propriile a- 
lianțe". Șeful statului brazilian 
s-a pronunțat totodată pentru 
o „transformare a structurilor 
internaționale", precum și pen
tru „o revizuire a normelor co
merțului internațional". El a a- 
preciat că „sistemul interamc- 
rican de solidaritate nu va fi 
valabil decît în măsura în care 
securitatea politică în toate re
giunile emisferei va fi fondată 
pe securitatea economică a con
tinentului. Pentru popoarele A- 
mericii Latine, a subliniat pre
ședintele, independența econo
mică reprezintă în secolul XX 
ceea ce a reprezentat în se
colul XIX independența poli
tică1*.

La chemarea Confederației 
generale a muncii și a altor 
organizații sindicale in Ar
gentina au loc ample miș
cări de protest față de poli
tica economică a guvernului.

In foto : Aspect din tim
pul ciocnirii greviștilor cu 
poliția, in orașul Cordoba.

O Ignorînd calendarul, iarna și-a făcut din nou apari
ția in unele regiuni ale Franței. La Limoges și in împreju
rimi a nins marți timp de peste trei ore. iar acoperișurile 
caselor s-au albit de zăpadă. Pomii fructiferi din această 
zonă s-au împodobit cu nea.

Manevrele armatei franceze din Munții Alpi se desfă
șoară in condiții climaterice dificile, unele unități alpine 
care înaintau spre o trecătoare fiind obligate să se înapoieze 
din cauza pericolului avalanșelor.

A

In urma încercării eșuate 
a dictatorului liaitian,

® Dezvăluirile date publicității la Port Au Prince
• Nouă persoane au fost executate sub pretextul de 

în tentativă
PORT AU PRINCE 21! (A- 

gerpres). — Guvernul liaitian 
a dezvăluit că două persoane 
au fost ucise și 34 au fost ră
nite în urma bombardamentu
lui de vinerea trecută asupra 
capitalei țării Port Au Prince, 
cind echipajele a trei nave a- 
parținînd pazei de coastă s-au 
răsculat împotriva regimului 
dictatorului Duvalier. Comuni
catul precizează, de asemenea, 
că obuzele au provocat pagube

însemnate palatului prezidențial, 
unor instalații militare și unei 
închisori aflate in apropiere. Se 
consideră că aproximativ 50 de 
obuze au căzut in zona palatu
lui prezidențial.

Sub controlul agenților poli
ției secrete (..tonton macoute"), 
luni a fost organizată la Port 
Au Prince o „manifestație" in 
sprijinul lui Duvalier, la care, 
după cum menționează agenția 
UPI, participants au fost a- 
duși in camioane păzite de po
liție. „Parlamentul" liaitian a 
ținut o ședință extraordinară, 
în cursul căreia a invalidat 
mandatele unui număr de șase 
deputați despre a căror soartă 
nu se știe nimic. De aseme
nea. s-a hotărît retragerea ce
tățeniei haitiene colonelului 
Octave Cayard. comandantul 
gărzilor de coastă și tuturor 
rebelilor.

Intre timp, cele trei nave 
răsculate au părăsit baza nord- 
americană de la Guantanamo, 
unde se refugiascră după eșua
rea tentativei de răsturnare a 
lui Duvalier îndreptîndii-sc. 
sub escorda unor nave milita
re ale S.U.A., spre Porto Rico. 
Se așteaptă ca ele să ajungă 
la destinație miercuri seara sau 
in dimineața zilei de joi.

La Washington, purtătorul de 
cuvînt al Departamentului dc 
Stat. Carl Bartch a declarat că 
guvernul S.U.A. va examina ce
rerea de azil politic a celor 
120 dc membri ai echipajelor 
navelor haitiene numai după 
ce vor ajunge la baza navală 
Roosevelt Roads din Porto Rico. 
Cercuri diplomatice din Wa
shington. citate de agenția Reu
ter. menționează că guvernul

FRANȚA : In foto : Noi 
vagoane restaurant cu auto- 
servire, cu meniu cald și 

«Șj rece, cu un sistem special de 
tichete de acces. în așa fel 
incit se evită aglomerarea. 

'IB Sus se vede interiorul unui 
' asemenea vagon și jos exte

riorul.

PE SCURT • PE SCURT
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• Președintele Nixon a adresat o scrisoare deschisă 
liderilor Camerei Reprezentanților, prin care le recomandă 
să nu adopte proiectul de lege vizind reducerea limitei (le 
virstă a alegătorilor de la 21 la 18 ani. In scrisoare se rea
firmă că șeful statului este un partizan convins al acor
dării dreptului de vot tinerilor care au împlinit 18 ani, dar 
că singurul mod de realizare a unei asemenea reforme, fără 
riscul de a fi contestată apriori de Curtea Supremă, este 
acela de a fi prezentată sub forma unui amendament Ia 
Constituția S.U.A., a.șa cum s-a procedat în 1919, cind s-a 
acordat drept (le vot femeilor.

Proiectul de lege privind acordarea dreptului de vot 
tinerilor care au împlinit vîrsta de 18 ani. prezentat sub 
forma unui adaos la actul legislativ din 1965, a fost deja 
adoptat de către Senat.

• La Londra a fost semnat 
primul acord comercial pe ter
men lung între Marea Britanic 
și R. P. Bulgaria. Agenția Reu
ter precizează că exporturile 
engleze în Bulgaria au însumat 
anul trecut 4 900 000 lire ster
line, iar cele ale Bulgariei în 
Marea Britanie s-au ridicat la 
7 300 000 lire sterline.

• Bugetul Statelor Unite .a 
înregistrat în cursul lunii țmar- , 
tic un deficit de 3,43 migardeg 
dolari, a anunțat luni Ministe-h 
rul de Finanțe american/ De-‘-
licitul total pe primele nouă 
luni ale anului fiscal ce se în
cheie la 30 iunie este de° 11,58 
miliarde dolari.

al Universității din Califor-i 
nia a obtinut, pe cale artifi-5 
cialâ, cel de-al 105-lea* ele-l

Reconciliere
SANAA 28 (Agerpres). 

— Consiliul republican și 
auvernul Republicii Arabe 
Yemen au adoptat în ca
drul unei reuniuni comune 
hotărirea de a permite ele
mentelor legaliste care tră
iesc in exil să se întoarcă 
în tară și să se alăture gu
vernului republican, anunță 
Dostul de radio Sanaa. Ho- 
târirea se încadrează în se
ria de măsuri inițiate în 
ultima vreme de guvernul 
republican in scopul recon
cilierii părților anqajate în 
conflictul din această țară. 
Potrivit postului de radio 
citat, auvernul de !a Sanaa 
a decis să admită in com
ponenta sa personalități po
litice Yemenite care uu ac
tivat in rindurile elemente
lor reaaliste. Nu s a preci
zat dacă de pei misiunea

de răsturnare
Duvalier

a fi implicate

S.U.A. acționează cu o deose
bită prudență in această pro
blemă. deoarece nu vrea să se 
creeze vreo aparență că Sta
tele Unite ar fi fost implicate 
in ultima încercare dc răstur
nare a lui Duvalier. Ziarele a- 
mericane publică telegrame din 
Port Au Prince in care se men
ționează că Duvalier ar inten
ționa să ceară Washingtonului 
înapoierea navelor și echipa
jelor răsculate.

★
PORT AU PRINCE 28 (A- 

gerpres). — Citind surse diplo
matice din Port Au Prince, a- 
genția UPI relatează că auto
ritățile haitiene au executat 
nouă persoane sub pretextul că 
ar fi fost implicate în încer
carea nereușită de săptămâna 
trecută de a răsturna regimul 
dictatorial al lui Francois Du
valier. Aceleași surse precizea
ză că execuția a avut loc în 
închisoarea din capitala hai- 
tiană.

Pe de altă parte, se anunță 
că mil’tarii rebeli aflați ia bor
dul a trei nave s-au îndreptat, 
sub escorta unor nave ameri
cane. spre San Juan. unde au
toritățile porto-ricane urmează 
să le acorde azil politic.

Prezențe 
românești

PARIS 28. — Coresponden
tul Agerpres, Al. Gheorghiu, 
transmite: O delegație u 
Consiliului Popular al muni
cipiului lași, condusă de Ion 
Mancluc, deputat in Marea 
Adunare Națională, prima
rul orașului, a făcut o vizită 
in orașul Poitiers, oraș in- 
frății cu lașul, la Invitația 
primarului Pierre Vertadier, 
deputat in Adunarea Națio
nală Iranceză. Cu acest ori- 
lei au lost purtate discuții 
pi ivfloare la dezvoltarea re
lațiilor culturale, științifice, 
sportive și turistice dintre 
cele două orașe infrălile. 
Presa și radioul local au a- 
cordul un spațiu larg pre
zentei delegației române, sco- 
t'ind in evidentă dezvoltarea 
relațiilor tradiționale româno- 
tranceze.

In {impui șederii sale in 
Franța, delegația Consiliului 
popular al municipiului lași 
a fost primită Iu Palatul A- 
ciunării Naționale tranceze de 
dl. Lucien Neuwlrlh, preșe
dintele grupului de priete
nie tranco-român din Adu
narea Națională.

TREI ANI...
LAGOS 28 (Agerpres). — 

Pentru prima dată după trei 
ani, trenurile au început din 
nou să circule intre Ehugu, 
fosta capitală a Biafrei, și cele
lalte centre ale Federației ni- 
geriene. Restabilirea legăturii 
feroviare, care permite trans
portul de mărfuri din alte re
giuni ale federației spre pro
vinciile devastate de războiul 
secesionist reprezintă un nou 
pas în aplicarea programului 
dc reconstrucție economică, e-

laborat de guvernul federal.
O primă măsură in această 

direcție a fost reconstruirea 
podului de pe Niger, dc mare 
importanță pentru trafi'-’i1 ru
tier și feroviar. Următoiu . ac
țiune prevăzută de progj.’mul 
guvernamental o va constitui 
restabilirea comunicațiilor tele
fonice dintre Enugu și Lagos 
și apoi reluarea zborurilor .nor
male ale companiilor de avia
ție civilă.

Situație deosebit 

de încordată la Saigon

ment chimic. Este vorba de 
un element chimic radioactiv 
greu.

• Zăcăminte petrolifere 
care par a fi importante au fost 
descoperite în Marea Nordu
lui, la aproximativ jumătatea 
drumului dintre Norvegia și 
Scoția, a confirmat consorțiul 
internațional care efectuează 
cercetări în această zonă. S-a 
precizat că la forările experi
mentale a fost obținut un de
bit zilnic de 2 000 barili.

@ La sediul C.C. al Comso- 
molului din Uniunea Sovietică 
a avut loc o întilnire cu gru
purile de tineri din unele țări 
socialiste, care au participat la 
lucrările dc construire a com
plexului memorial „Lenin" din 
orașul Ulianovsk.

Cu acest prilej, primul se
cretar al C.C. al Comsomolului 
din U.R.S.S., Evgheni Tiajelni- 
kov. a înmînat tinerilor con
structori din Bulgaria, Ceho
slovacia, R.P.D. Coreeană, Cu
ba, R. D. Germană. Mongolia. 
Polonia. România. Ungaria și 
R. D. Vietnam diplome de o- 
noare ale C.C. al U.T.C.L. din 
Uniunea Sovietică, pentru acti
vitatea depusă în timpul cît 
s-au aflat pe șantierul din U- 
lianovsk.

SAIGON 28 (Agerpres). — Pe 
străzile principale ale capita
lei Vietnamului de sud au a- 
vut loc marți dimineața demon
strații ale studenților organizate 
în semn de protest împotriva 
represiunilor la care este su
pusă populația cambodgiană de 
origine vietnameză de către 
autoritățile de la Pnom Penh. 
Poliția a intervenit împotriva 
demonstranților, angajindu-se în 
adevărate bătălii de stradă, mai 
ales în fața clădirii fostei am

basade cambodgiene de la Sai
gon. Poliția a făcut uz de 
gaze lacrimogene, iar studenții 
au lansat împotriva „forțelor 
de ordine" sticle incendiare. A- 
genția France Prcsse care a 
transmis această informație, 
menționează că în urma cioc
nirilor situația din Saigon a 
devenit deosebit de încordată.

Poliția a înconjurat cu ba
raje dc sirmă ghimpată o se
rie de clădiri oficiale.

DIN TARILE
• Judecătorul Curții supre

me a stalului Massachusetts, 
Joseph Tauro, a ordonat să se 
distribuie presei stenogramele 
anchetei privind împrejurările 
în care tînăna Mary Jo 
Kopechne și-a pierdut viata, 
cînd automobiliul senatorului 
Edward Kennedy s-a prăbușit 
de pe un pod.

© Organizațiile extremiste de dreapta din Guatemala 
s-au tăcut vinovate de o nouă crimă : luni pe o șosea din 
apropierea capitalei țării, a fost descoperit cadavrul, ciu
ruit de gloanțe, al lui Eligio Rodas, cunoscut datorită legă
turilor sale cu mișcările politice de stingă. Rodas a fost 
ucis la numai 24 de ore (lupă ce poliția găsise cadavrul li
derului sindical Francisco Barrero.

In ultimii doi ani cîteva sute de persoane au fost asa
sinate de extremiștii de dreapta, care încearcă, în acest fel, 
să instaureze o atmosferă (Ie teroare în țară.

națională în R. A. Yemen
de a se întoarce va bene
ficia si fostul imam al Ye
menului. El-Badr. înlăturat 
de la putere in septembrie 
1962.

Observatorii politici din- 
tr-o serie de capitale arabe 
apreciază că măsura adop
tată de autoritățile de la 
Sanaa ar corespunde re- 
centuiui acord intervenit 
intre Republica Arabă Ye
men si Arabia Saudită pri
vind sistarea ancăror osti- 
I tăti militare și restabili
rea relațiilor diplomatice 
intre cele două țări. După 
cum s-a mai anunțat, acest 
acord a fost realizat în 
t-mpul convorbirlor pe care 
p emierul /emonit, Mohsen 
Al-Aini. le-a evut cu ofic.a- 
litătile saudite la Riad, cu 
prilejul participării sale la 
recenta conferință a miniș

trilor de externe din țările 
islamice.

în cursul săptăminii tre
cute, Parlamentul yemenit 
a acordat guvernului drep
tul de a adopta toate mă
surile necesare pentru nor
malizarea relațiilor cu Ara
bia Saudită si încetarea 
stării de beliaeranță, înche
ierea războiului civil din 
Yemen si pregătirea condi
țiilor reconcilierii naționale 
definitive. După cum se 
știe. Republica Arabă Ye
men a rupt relațiile diplo
matice cu Arabia Saudită, 
după ce autoritățile de la 
Riad au început să susțină 
acțiunile militare ale ele
mentelor reaaliste Yemenite 
îndreptate împotriva regimu
lui republican instaurat la 
Sanaa.

SOCIALISTE
MOSCOVA

Proiectul celei mai mari hidrocentrale din lume, care 
urmează să fie construită in localitatea Saiano Pușenskoe 
din Uniunea Sovietică, a fost aprobat dc specialiști. Capa
citatea noului gigant (le pe Enisei va fi (le 6 400 000 de ki
lowați. Barajul hidrocentralei va avea o înălțime de 240 
metri și va depăși în lungime un kilometru. De la înălți
mea de 220 metri (renumita cascadă Victoria are o înălți
me de 120 m), asupra turbinei gigantului se Vor prăvăli 
in fiecare secundă 13 000 de metri cubi de apă — o canti
tate de două ori mai mare decît debitul Angarei.

BUDAPESTA
In R. P. Ungară a fost obținut, pentru prima dată in 

lume pe cale artificială, hormonul uman Acth care stimu- 
funcționarea glandelor suprarenale, anunță agenția 

Un gram din acest preparat miraculos poate vindeca
lează
MTI. _ ............ .
pină la 1 000 de bolnavi. Hormonul uman Acth a fost ob
ținut printr-o metodă care reclamă un număr de 130 de o- 
perațiuni chimice. Oamenii de știință maghiari care au 
pus la punct tehnologia producerii pe cale artificială a hor
monului uman Acth au fost distinși cu Premiul de slat.

TIRANA
In anul 1969, fondurile alocate pentru construcția de lo

cuințe in R. P. Albania au fost de circa două ori mai mari 
decît in 196G. In cei 25 de ani care au trecut de la elibe
rarea țării, în orașele și satele albaneze au fost construite 
185 000 apartamente, pcrmițînd ca mai mult de jumătate 
din populația țării să se instaleze in locuințe noi.

BELGRAD
ln lunile mai și iunie, în localitățile Rieka și Ohrid 

din R.S.F. Iugoslavia, se vor da in exploatare două noi ae
roporturi, care vor permite aterizarea și decolarea unor 
turbo-propulsoare. De asemenea, aeroporturile menționate 
vor fi echipate cu instalații pentru efectuarea decolărilor 
și aterizărilor in timpul nopții.

In R.S.F. Iugoslavia au loc în prezent lucrări de mo
dernizare a aeroporturilor. Programul (le modernizare, a- 
probat de către Skupștina Federală, alocă acestui scop su
ma de 128 milioane dinari.
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