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SUCCESELE DE AZI. I
TEMEINICA BAZA
DE ABORDARE
A SARCINLOR 
DE MÎINE

A devenit o tradiție ca la 
fiecare bilanț, la fiecare anali
ză retrospectivă a activității 
lor, minerii Lupeniului să se 
prezinte cu succese substanția
le. Adunarea generală a repre
zentanților salariaților minei 
consacrată evaluării rezultate
lor pe primul semestru 
nului n-a dezmințit 
tradiție ; dimpotrivă, a 
suit etalarea unor roade valo
roase în bătălia pentru mai 
mult cărbune, pentru randa
mente înalte, pentru sporirea 
eficienței întregii activități e- 
conomice.

Depășirea sarcinilor de plan 
cu 21500 tone cărbune, a pla
nului de pregătiri cu 924 ml, a 
celui de deschideri cu 225,6 ml, 
realizarea unei productivități de 
1,796 tone/post față de 1,715 
tone/post planificat, a unei eco
nomii suplimentare în valoare 
de 2 231 125 lei și a peste 
16 336 000 lei beneficii — iată un 
mănunchi de realizări bogate, 
atît în substanță cît și în 
semnificații care conferă colec
tivului exploatării fruntașe pe 
bazin satisfacția datoriei îm
plinite precum și elogii bine
meritate.

Rod al dăruirii și vredniciei 
minerilor lupeneni, al străda
niilor susținute de întregul co
lectiv pentru valorificarea su
perioară a rezervelor interne 
ale minei, succesele de pînă 
acum constituie în același 
timp premise solide pentru rea
lizarea 
pen tru 
străduințelor colective spre va
lorificare superioară a potente
lor exploatării pentru obținerea 
de realizări și mai bogate.

Or, asemenea rezerve există 
încă cu prisosință în activita
tea exploatării iar adunarea 
salariaților, precum a fost și 
firesc, le-a acordat atenția cu
venită.

Despre ce este vorba ? In 
primul rînd, despre o consta
tare pe care a făcut-o atît darea 
de scamă, prezentată din partea 
comitetului de direcție de 
tov. Iulian Costescu. inginerul 
șef al minei, precum și de nu
meroși participanti la discuții, 
și anume că mai multi indica
tori tehnici nu se ridică la 
nivelul dotării tehnice, a gra
dului de modernizare a ex
ploatării. Astfel, eu excepția 
consumului soecific de lemn, 
producția realizată cu susținere 
metalică, vitezele de avansare 
în abataje si galerii. în
cărcarea cărbunelui și a 
sterilului în galerii, tăierea 
și încărcarea mecanică a căr
bunelui în abataielc cu front 
lung nu se ridică la nivelul 
indicatorilor planificați — 
neaiuns ce reclamă, cu priso
sință, măsuri eficiente pe linia 
concentrării producției, a pla
sării complete a fronturilor de 
lucru. Multe neajunsuri au fost 
cauzate și de folosirea incom
pletă a fondului de timp dispo
nibil. Acest indicator se ci
frează la abia 90.7% față de 
93.3% cît a fost în Dcrioada 
corespunzătoare a anului tre
cut — situație determinată de

al .a- 
această 

prile-

sarcinilor de viitor, 
trasarea direcțiilor

creșterea absențelor cauzate de 
boală, precum și a nemotiva
telor, lucru ce denotă neajun
suri multiple ce persistă în pri
vința disciplinei de producție, 

se 
combaterea 

Vor- 
sporirii 

față de 
ing. loan 

există

a activității educative ce 
desfășoară 
abaterilor 
bind de 
exigenței 
propria sa activitate, 
Tarcea, a arătat că 
neajunsuri și în privința res
pectării disciplinei tehnologice. 
De la începutul anului, a spus 
vorbitorul, s-au produs 19 sur
pări care au generat o pierdere 
de cărbune de 5 000 tone. A- 
variile se datoresc abaterilor 
de natură tehnico-organizatorică 
cit și desconsiderării unor dis
poziții pe linia securității mun
cii de către o parte a cadrelor 
tehnico-inginerești. De aici ne
cesitatea întăririi disciplinei, a 
răspunderii în muncă și in res
pectarea N.T.S. a tuturor cadre
lor, precum și a sporirii in
transigenței față de abaterile 
de la disciplina muncii. Dar 
aceasta nu în sensul aplicării 
fără prea mult discernămînt a 
diferitelor sancțiuni, tendința 
proprie unor cadre tehnice, a 
arătat tov. Constantin Năstase, 
președintele sindicatului, ci prin 
intensificarea muncii educati
ve cu omul. In prezent, însă 
sînt dese cazurile, a arătat pre
ședintele, cînd mulți salariați, 
mai ales din rîndul personalu
lui mediu tehnic, sînt sancțio
nați fără a se sta de vorbă cu 
ei. cei sancționați aflînd abia 
la salariu că au fost sancționați 
cînd li se rețin cîte 5—20 și 
chiar 25 la sută din 
drept penalizări.

Mai mulți vorbitori; 
care tehnicianul loan 
inginerul șef mecanic 
Costache, ing. Pavel Vitan, mai
strul miner Gheorghe Opres- 
cu, șefii de brigadă Petre Con
stantin și Vasile Rușitoru au 
arătat că succesele exploatării 
au fost diminuate și din cauza 
avariilor de natură electrome
canică, datorate lipsei pieselor’ 
de schimb, a gradului înaintat 
de uzură a utilajelor, mai ales 
a transportoarelor și unor e- 
chipamente de susținere, calită
ții slabe a diferitelor 
schimb provenite 
U.U.M.P. In scopul 
numărului de avarii, 
Costache a propus ca 
să fie mai receptiv față de ce
rințele exploatării și să se 
introducă în subteran mult dis
cutatele dispozitive automate 
pentru oprirea transportoarelor 
în caz de avarii.

In ceea ce privește probleme
le organizării producției și a 
muncii s-au făcut referiri la 
necesitatea îmbunătățirii plasă
rii efectivelor, a aprovizionării 
locurilor de muncă, a transpor
tului și întreținerii utilajelor. 
Ing. Victor Stoicoiu și norma- 
torul Alexe Furdui s-au referit 
în cadrul propunerilor ce le-au 
făcut pentru 
muncii de viitor

pentru 
disciplinare, 
necesitatea 
colectivului

(Continuare in
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îmbunătățirea 
la necesitatea
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alene către mat-

M. ȘTEFAN

Cum am
descoperit

O singură dată, cit 100 de muncitori !

INTR-O ZI DE TIRG

pe „taraba"
și corectitudiniicinstei

(Continuare in pag. a 4-a)

(Continuare )n pag. a 3-a)

N-aș putea spune, a răspuns Ve. Am insistat și 
Ve. ne-a explicat că acest complex este atît de mic,

voi fi eliberat, 
care e at it de

cind 
acela,

Din relatările lui Don Luce, membru al Co
misiei de anchetă a Congresului S.U.A., despre 
cele văzute la închisoarea de pe insula Con 
Son.

cu aprobarea Ministerului de Interne.
Poate putem merge să vizităm incinta închisorii ? 

o hartă a insulei cu amplasarea clădirilor închi-

Maior Ioan DURECI 
Nicolae LOBONȚ

Aveți 
sorii ?

ricani — orașul 
O îngemănare 
nioasă

stăteai singur.
eu m-am îndepărtat 
care

politic. Nu știu 
vedeți pe omul 
nici un medicament pînă astăzi, cind.

„Trufandale" și „uscături

negative, perturbatoare

din mi

• La fabrica de celuloză 
și hirtie din Constanta se a- 
plică o nouă tehnologie de 
fabricare a hirtiei care folo
sește in locul caolinei diato- 
mita albită de Adamclisi.

• Produse ale industriei 
constructoare de mașini și u- 
tilaje fac obiectul unor 
livrări peste hotare. Prin 
termediul întreprinderii

salariaților
Exploatării

IN IMAGINI

SI FAPTE

ROMANIA SOCIALISTA

Litoral ’70. Stațiunile din Mangalia.

Un sortiment special de ciment refractar „Alicent-D" 
a fost realizat de către specialiștii Institutului de cercetări 
metalurgice.

Noul produs, cu o refractaritate de peste 1 700 grade, 
înlocuiește materialele clasice folosite în prezent pentru 
realizarea căptușelilor la agregatele termice.

R. D. Ger- 
U.R.S.S. in

și utilaj 
chimică in 
2 milioane

comerț exterior „Industrial
export", recent au fost li
vrate unor parteneri comer
ciali din Algeria, 
mană, Ungaria și 
stalații petroliere 
pentru industria 
valoare de peste
lei valută. Noi contracte pre
văd exportul în Cehoslova
cia și R. D. Germană a unor 
instalații de forat puțuri de 
apă, diferite piese de schimb 
pentru utilaj petrolier, lan
țuri și utilaj de schimb pen
tru motoare.

Zi de zi, clipă de clipă, lu
crătorii miliției veghează asu
pra ordinii publice în dorința 
de a preveni orice abateri de 
la normele etice ale societății 
în care trăim. In zilele noastre 
există multiple posibilități de 
afirmare în toate domeniile de 
activitate. Și, totuși, mai sînt 
indivizi certați cu preceptele de 
conviețuire civilizată, indivizi 
care ignoră cinstea și onestita
tea făcîndu-și o ocupație per
manentă din traiul de pe o zi 
pe alta. Oamenii în uniforme 
gri-albastre depun eforturi sus
ținute pentru a-i depista pe a- 
ceslia, pentru a-i ajuta să se 
debaraseze de haina murdară a 
incorectitudinii morale.

Organele de miliție au drep
tul și chiar datoria de a efec
tua razii atunci cînd există in
dicii că pe alocuri apar leno-

Vulcan. „Rid în soare, argintii, zeci de blocuri...

A

In cinstea Zilei minerului

ZONELE FRUNTAȘE CONFIRMA!
Apropierea tradiționalelor 

sărbători din august — Ziua 
minerului și a XXVI-a aniver
sare a eliberării patriei — pro
duc emulație în rîndurile mi
nerilor destoinici ai Văii Jiu
lui, colectivele de muncă din 
fronturile cărbunelui își multi
plică eforturile pentru a scoate 
la ziuă garnituri pline cu bul
gări fierbinți — prinos al bra
țelor și minții iscoditoare.

Finele lunii curente găsește 
în fruntea întrecerii pe E. M. 
Lupeni — deținătoarea titlului

de fruntașă pe ramură — cu 
un spor cumulat de la 1 iulie 
de peste 5 000 tone. Este o 
confirmare care face cinste har
nicului colectiv de aici. Pon
derea mare în acest volum dat 
peste plan o deține zona a II-a, 
cu 2 704 tone (deci mai mult 
de jumătate din întreg 
exploatării).

Tînăra mină Paroșeni 
în imediata... vecinătate 
rorii" mai vîrstnice și la pro
ducția extrasă peste sarcinile 
de plan: în 28 iulie sporul

PE VALEA MUREȘULUI

yi ttouțdt
oamenii șieitq. 
uuMtele

dezlănțuite
Mureșul, Tîrnavele, 

talte riuri și riulețe 
acum liniștite în albiile lor 
de totdeauna. Parcă nu s-ar 
li îrttimplat nimic. Și lotuși, 
murmurul valurilor suspină 
încă, oglinda apei mi-ă părut 
ca ochii unui om deșteptat din 
somnul unei strașnice beții. 
De-a lungul maluriloi, pe 
mulți kilometri, de la Tg. 
Mureș la Chețani, trecînd 
prin Cuci, ori prin Valea Ni- 
rajului sau a Tirnavei, iarba 
și griul, călcate în picioare 
de sălbăticia apelor dezlăn
țuite, priveau parcă rugătoa
re către soare, căutînd în 
imensitatea spațiului albastru 
un punct de sprijin pen
tru a se ridica, pentru a 
putea fi într-un fel folositoa
re omului, celui care s-a în
grijit ca ele să prindă viață, 
să crească, să se împlinească.

De-a lungul șoselei care 
urmărește fidelă albia Mure
șului, pînă departe, mult din
colo de Luduș, așezările oa
menilor sînt 
reții poartă 
niciei apelor, 
purtător de 
caselor larg 
mau și ele, ca niciodată alt- 
cîndva, soarele, revărsarea 
lui, pentru ca urmele balau
rului cu zeci de capete, să 
piară în fierbințeala 
de aur.

Dar, ceea ce m-a 
sionat mai mult în 
zile de vară de-a lungul 
zeci de kilometri, au 
oamenii, oamenii peste cate 
apele, cu toată furia lor oar
bă și deșănțată n-au putut

se află 
a „su-

de cărbune al acesteia se apro
pia de 1 600 tone. Un semn de 
perseverență și tenacitate care 
se cere subliniat ca atare.

Aportul colectivelor de mi
neri ai zonelor a II-a de la 
E. M. Dîlja și a III-a de la 
E. M. Aninoasa se dovedește 
hotărîtor pentru unitățile res
pective : plusurile de producție 
pe care acestea le raportează 
(1 550 tone, respectiv, 839 
ne), fac ca bilanțurile de 
samblu să fie pozitive : 
tone, respectiv 381 tone.

ani
rrecind,

Uricani,
intri tir

cele- 
curg

încă triste. Pe- 
pecețile nevol- 
pătați de mîlul 
rău. Ferestrele 

deschise, che-

razelor

impre- 
aceste 

a 
fost

trece, l-am văzul vitalizînd 
cu truda lor lanurile de griu 
și porumb, i-am văzut cum 
priveau bucuroși către rodul 
pămintukii scăpat din gtrra 
apelor. I-am văzut cum după- 
amîezile munceau la ridica
rea noilor case ale celor lo
viți de calamități.

La Chețani, de pildă, co
mună mare, cu oameni har
nici, obișnuiți ca truda să le 
lie răsplătită din plin de că
tre pămîntul darnic, din cele 
415 case, 139 au fost com
plet distruse, iar 83 avaria
te grav. Femeile or fi plins. 
Și copiii. Bărbații însă, după 
ce au blestemat poate mîr- 
șăvia apelor, s-au apucat de 
lucru. Ajutorul le-a venit din 
toate părțile. Solidaritatea 
celor ce muncesc a fost și. de 
data asta o manifestare ca un 
simbol ce conturează clar tă
ria de caracter a poporului 
nostru. Și, pînă acum două 
săptămîni, fundațiile unui 
număr de 118 case erau tur
nate, la 24 case se lucra la 
zidărie, iar 13 erau ter
minate în roșu. Asliel că, în 
curînd familia lui loan Miș, 
Anton Maier, Gheorghe Cio- 
ca, Gheorghe Puiac, laolaltă 
cu cei 24 de copii pe care-i 
au cred că s-au și mutat 
în noile case. La construcția 
noii jumătăți de sat partici
pă intens toți locuitorii co
munei, cu mic cu mare.

Prolitînd de ocazie, am 
discutat despre problemele

Radu SELEJAN

(Continuate In pag. a 3-a)

Masă
rotundă

Consiliul municipal al sin
dicatelor, în colaborare cu 
Societatea de științe medica
le, filiala Petroșani, organi
zează astăzi, la ora 19, în 
sala mică a Casei de cultură 
masa rotundă cu subiectul 
„Profilaxia și combaterea 
cancerului genital și ma- 
mar". Participă un grup de 
medici din Cluj și Petroșani, 
în frunte cu prof. dr. Ion 
Chiricuță, directorul Institu
tului oncologic din Cluj.

‘ ’ deunăzi,
i, am zărit o 

iată tinără, frumoasă, 
ce străbatea cu pași domoli, 
alene, orașul nou — stră
zile, aleile din Uricani. Pri
virea ei, nostalgică, înregis
tra cu aerul senin al aduce
rilor aminte dragi, fiecare de
taliu deosebit al așezărilor 
de jur-împrejur, fețele oame
nilor. Pentru mulți, ea era 
necunoscută. Dar, mie îmi 
părea, aveam senzația acută 
că această fată reprezenta 
pentru orașul nou Uricani un 
simbol, deținea o semnifica
ție aparte : era contempora
nă cu acest oraș nou, cu is
toria lui, avînd Îngemănate 
creșteri asemănătoare... Cum 
se vede chipul orașului ? Ca
re e taina tinereții sale 
proaspete ? Oameni, lapte să 
le perindăm — părticică ~a 
vieții cotidiene din 
noastră.

CITIȚI
în pagina

mene
ale liniștii publice. O astfel de 
razie a fost efectuată de lucră
torii miliției municipiului 
troșani vineri 24 iulie, în 
orașului. Era zi de tirg, 
multă. Producători veniți 
ținuturile Oltului, 
își desfăceau mărfurile în 
numeroșilor cumpărători 
troșăneni. Printre aceștia, 
un număr destul de mare 
indivizi au fost surprinși în si
tuația de a nu-și putea dovedi 
identitatea sau de a nu-și pu
tea justifica prezența la acea 
oră în piață. Au fost descoperi
te persoane care nu se înca
drau în normele de evidență a 
populației sau care perturbau 
liniștea celor din jur.

Cetățeanul Petru Bădău, an
gajat la I.F.,. exploatarea Răs
coala a venit în Valea Jiului

Pe-
piața 
lume 

din 
Mureșului, 

fața
pe- 

însă, 
de

tocmai din Bihor. Poate numai 
din neglijență — și bine ar fi 
— a uitat să se prezinte la mi
liție pentru viza de flotant. Dar 
iată că. neglijența a fost plăti
tă în cele din urmă cu o... a- 
mendă în valoare de 100 lei. 
In aceeași situație s-au 
Gavrila Gabor din Odorhei 
gaj at al cooperativei Jiul), 
sile Dreptate din Micești
crător la T.C.M.M. și Eana Con
stantin din Făgașu — Dolj (șo
fer la O.C.L. Alimentara). Pen
tru a nu fi nedreptățiți, li s-au 
aplicat și lor prevederile legii, 
adică aceleași amenzi de care 
s-a bucurat" și P. B.

aflat

noul 
armo- 

de blocuri 
și clădiri diverse, străzi be
tonate ori asfaltate și șiruri 
de plopi cu frunziș fremă
tător, magazine cu vitrine îm
bietoare, școli. Totul, așezat 
pe malul Jiului, cel cu un
de cristaline și șopotitoare.

Edificii luminoase. Arbori 
înalți lîngă ferestre. Flori... 
A fost însă oare totdeauna 
așa ? Nu 1 Istoria orașului 
este ca și istoria acestei 
tinere fele; anii orașului și 
fetei se împletesc uimitor ca 
atîtea lucruri minunate din 
vremurile noastre.

u peste 18 ani în urmă, 
pe aceste locuri ale 
vetrii Uricaniului mo

dern, era o rovină mlăști
noasă : pirîul Șerpilor care 
își răsfoia firicelele de apă 
peste terenuri sterpe ori „fi
nețe" cate... produceau mai 
mult rogoz decit iarbă, apele 
scurgîndu-se 
ca Jiului.

(Continuare In pag. a 3-a)
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In urma presiunilor considerabile exercitate de miș
carea studenților vietnamezi, cinci studenți au fost elibe
rați din Con Son, unde, au arătat aceștia, au fost deținuți 
în condiții îngrozitoare, în aceleași „cuști de tigri" folosite 
odinioară sub regimul colonial.

Să fie oare adevărat ce au povestit studenții ? Comisia 
Congresului a plecat in anchetă la fața locului. Din comisie 
au făcut parte Augustus Hawkins și William Anderson, 
membri ai Camerei Reprezentanților, Thomas Harkin, con
silier în Congres, și eu.

Primele discuții au început, bineînțeles, cu comandan
tul închisorii — colonelul Nguyen Van Ve : „Con Son în
seamnă insula munților", ne-a explicat el.

— Am putea vorbi cu unii prizonieri ?, a întrebat 
Thomas Harkin.

— Bineînțeles, a răspuns Ve plin de zîmbete, într-o 
englezească impecabilă. Dar, cînd Harkin i-a întins o listă 
cuprinzînd șase nume, Ve, după ce a aruncat o privire pe 
listă, a replicat că vizitarea anumitor deținuți se poate face 
numai

atunci
iar insula atît de mare, incit marcarea închisorii ar fi ne
glijabilă pe o hartă a insulei.

In cele din urmă, ne-am urcat in trei jeepuri și am 
fost duși la lagărul nr. 2. Acolo am găsit prizonierii aliniați. 
Fețele lor erau crispate — măști ale spaimei.

Au fost puse citeva întrebări deținuților bolnavi.
In timp ce întrebările continuau, 

de grup și am vorbit cu un deținut 
Acesta mi-a spus:

— Sînt prizonier 
Este groaznic aici. II 
bolnav ? Nu a primit 
au pus sticluța aceea Ungă el ca să o vedeți cind veți trece 
pe aici. Nici un medicament. Nici un fel de legume...
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Numai 
eliberînd 

încă 
din acest 
trimestru 

„amplasamentul 
activității 

de deficiențele 
existente

u

«—■>i •■■■ii— ...^ j.j I,ij<

gului mediu planificat a) mun
citorilor cu S,4 la sută.

Alături de problema acută a 
productivității muncii scăzute, 
care a fost principalul factor 
ce a condus la alți indicatori 
nefavorabili, dezbaterile din a- 
dunarea generală a reprezen
tanților salariaților Grupului 
au gravitat în general în ju
rul a două probleme: aprovi
zionarea defectuoasă a Jocuri
lor de muncă cu materiale și 
slaba preocupare a beneficiaru
lui (in special 
de gospodărie 
șani, respectiv 
Iar municipal)

a întreprinderii 
comunală Petro- 
Consiliul iioiiu- 
pentru asigur»-

care nu și-a trimis nici repre
zentantul la adunarea construc
torilor T.C.H.), au constituit o 
altă țintă a discuțiilor în adu
narea generală a salariaților, 
datorită faptului că nu’asigură 
condiții de lucru corespunzătoa
re (proiecte, exproprieri, ampla
samente, finanțări) deși atîtea 
discuții — păcat că numai dis
cuții 1 — s-au purtat și ?e mai 
poartă încă pe această temă 
și la diferite nivele. Din cau
za acestor trei factori princi
pali pe care i-am amintit, pro
ductivitatea scăzută, aprovizio
narea defectuoasă, condițiile 
necorespunzătoare de execuție

Rezultatele viitoare se
vor situa pe înălțimi certe

In anul 1970 constructorilor 
dc pc șantierele din Valea Jiu
lui ale T.C.H. le revine sarcina
— așa cum arăta și tov. ing. 
Dumitru Țurnă, directorul Gru
pului nr. 2, la recenta adunare 
a reprezentanților salariaților
— de a realiza un important 
volum de lucrări, valorînd zeci 
«fe milioane de lei. Exprimată 
altfel, această înseamnă con
struirea a 1372 apartamente, 
un nou liceu în Petroșani, 
eJubul-cinematograf din Uri
cani. stația auto-moto din Li- 
vezeni, două dispensare veteri
nare la Baru Mare și Sarmize- 
getusa. lucrări la Valea de 
Pești precum și alte obiective, 
eu caracter edilitar-gospodăresc 
(alimentări cu apă. analizări, 
străzi etc.).

Din aceste sarcini de plan 
anuale, la scadența semestrului 
1 bilanțul realizărilor Grupului 
de șantiere din Valea Jiului 
relevă îndeplinirea valorică a 
50 ta sută (100,98 la sută din 
prevederile semestriale), preda
rea a 63Q apartamente, stația 
»r.itc-moto Livezeni, hala D.C.A. 
Hațeg, precum și toate lucrările 
de alimentare cu apă, canaliza
re și străzi planificate a se 
tormina în această perioadă.

Toate aceste rezultate 
privite în sine, apar mai 
dec h 
nute 
(torțe 
nate 
« unui număr de salariați mai 
mare deeît ar fi fost necesar 
ți. în același timp, a unei pro
ductivități efective cu aproape 

! 9 la sută sub cea prevăzută. 
Legat de aceste aspecte negati
ve. total nesatisfărătoare. în 
„lanțul* neajunsurilor intră si 
depășirea fondului do salarii 
planificat pe semestru cu 
3000 lei și nerealizarea cîști-

care, 
mult 
obți- 
unei

satisfăcătoare, sînt 
însă în condițiile 
de muncă supradimensio- 
cu peste 6 la sută, adică

rea unor condiții corespunză
toare de lucru.

In darea de seamă prezenta
tă cit și in cuvîntul participan- 
ților la discuții (printre care 
maiștrii Octavian Hurezeanu și 
Petre Cosma, șefii de lot Cor
nel Vasian și Ioan Tecuță, șefii 
de șantier ing. Dumitru Vișan, 
Horățiu Tămaș și Nicoiae Sasu 
și inginerul șef al T.C.H. Ale
xandru Lugojan), s-au căutat 
cauzele acestor cerințe care la 
unele prezintă aspecte alar
mante, s-au făcut propuneri dc 
soluționare a lor.

Ca principale cauze a defici
ențelor interne — mai ales la 
capitolul productivitate și apro
vizionare — s-au relevat în 
principal slaba preocupare a 
maiștrilor, șefilor de loturi și 
de șantiere, a conducerii grupu
lui, in planificarea, organizarea, 
coordonarea și urmărirea pe 
fază a lucrărilor de construc- 
ții-montaj ; indisciplina de pro
ducție (neexecutarca dispoziții
lor date, un număr exagerat 
de mare de absențe nemotivate, 
concedii fără plată și învoiri); 
o mișcare „pompieristică" a 
brigăzilor de la un punct de 
lucru la altul ; contractarea 
lucrărilor de construcții în a- 
cord global încă intr-un pro
cent scăzut; necorelarea și e- 
xistența unor „ostilități" între 
compartimentele de construcții 
și instalații alo grupului ; trans
portul materialelor eu auto de 
la mari distanțe ; util?jele ne
corespunzătoare ale T.P.S.P. și 
efectuarea reparațiilor de min- 
tuială; lucrări dispersate, or
ganizate... anarhic ; calitatea 
slabă a materialelor sosite: 
lipsa u-nor documentații, ampla
samente libere și finanțări des
chise etc.

Pe de altă parte beneficiarii 
(în special T.G.C. Petroșani,

lucrările la liceul 
Petroșani, clubul- 
Uricani, blocurile 
mari de la Pe-

din cauza beneficiarilor, au ră
mas în urmă 
cu 16 clase 
cinematograf 
din panouri
troșani. hotelul turistic de la 
Valea de Pești, blocurile front 
de lucru pentru anul 1971 (246 
apartamente) și 60 apartamente 
la Lupeni. cele trei cantine ale 
C.C.P. ș. a.

Măsurile care se cuvin luate 
pentru lichidarea neajunsurilor 
existente, implică o preocupare 
mai susținută din. partea mai
ștrilor, șefilor de loturi și șan
tiere, conducerii șantierelor sub 
directa și mai pronunțata în
drumare și control a organiza
țiilor de partid, a comuniștilor. 
Prevederile menționate în a- 
cest sens în planul de măsuri, 
citit de către tov. ing. șef 
Ioan Sitescu în fața reprezen
tanților salariaților Grupului 2 
al T.C.H., ni se 
juns de eficace

Ținind seama 
mari care revin 
constructori al T.C.H. din Va
lea Jiului, pentru anul 1971 — 
deși din darea de seamă nu a 
reieșit acest lucru, tot din 
corelarea pînă la această 
(e ceasul 11 !) a punctelor 
vedere a beneficiarilor cu 
constructorilor —, preocuparea 
în direcția netezirii căilor de 
realizare a obiectivelor social- 
cultural e și gospodărești, se im
pune a fi la. cote mult superi
oare. Aceasta cu atit mai mult 
cu cît productivitatea planifi
cată pentru anul viitor va tre
bui să crească cu 9,7 Ia sută. 
„Pentru realizarea acestor in
dicatori mult îmbunătățiți față 
de
nă prezentând darea de seamă

par nu îndea- 
și precise.
dc sarcinile 

colectivului de

ne- 
oră 
de 
a

1970 — arăta ins. D. Tur-

— va trebui să se acorde o 
mare atenție organizării locuri-

lor de muncă, aprovizionării 
ritmice cu materiale, foloshii 
la maximum a timpului de lu
cru, introducerii unei tehnolo_- 
gii avansate prin utilizarea pe 
scară largă a prefabricați i 
a micii și. marii mecanizări 
Trebuie reținut în acest coi 
text, așa cum sublinia și tov. 
Nicoiae t'erbig din partea Băn
cii de investiții, că profilul 
constructorilor grupului 2 pen
tru 1971 va înregistra o vizi
bilă mutație a centrului său 
de greutate, spre lucrări induf- 
triale.

Tovarășul inginer Emilian 
Tomulescu, din partea Co
mitetului municipal de par
tid Petroșani, a subliniat nece
sitatea mobilizării hotărîte .a 
întregului colectiv de construc
tori pentru ca în trimestrul III 
a.c. — punte sigură spre rezul
tate anuale superioare — să se 
predea, toate obiectivele cu ter
mene de recepție, și chiar în 
avans, și să se .atingă un pro
cent de realizare a planului tri
mestrial de 28 la sută din pre
vederile anului, ceea ce presu
pune atingerea unui ritm lunar 
de 9,33 la sută. Acest lucru 
—a relevat vorbitorul—trebuie 
să se des'fășoare în condițiile 
unei productivități superioare 
și concomitent, prin îmbunătă
țirea preocupării în ceea ce 
privește calitatea lucrărilor și 
gospodărirea judicioasă a ma
terialelor.

In încheierea dezbaterilor 
din adunarea generală a repre
zentanților salariaților Grupur 
lui de șantiere „Valea Jiului? 
al T.C.H, tovarășul Dumitru 
Stancu. secretarul comitetului 
de partid al grupului, a con- 
cluzionat problemele discutate, 
măsurile ce se impun, propune
rile și. indicațiile făcute, a in
sistat asupra folosirii mai judi
cioase a timpului de lucru, a 
pregătirii temeinice a noilor lu
crări, a utilizării mai intense 
a „acestei pîrghii a productivi
tății, acordul global", a pro
blemelor aflate. în sarcina bene
ficiarului.

Problemele ridicate au fost 
multe. Aceasta dintr-o dorin
ță spre mai bine. Angajamen
tele luate în adunare, în nume
le colectivelor de muncă, hotă- 
rîrea exprimată de 
mai cu 
ță și cu 
cernămînt, 
f’cctată în
E doar colectivul de construc
tori cu cea mai mare expe
riență din Valea Jiului car î 
a dovedit pe parcursul a 21 d * 
ani de muncă, tărie, voință i 
biruință. Și această Vale i 
Jiului care sub palmele și pri
virea acestor constructori a 
renăscut, a înflorit așteaptă 
mai mult din partea lor pfflț- 
tru că știe întreaga Vale, -ă 
ei. constructorii grupului 2, 
pot. Și speranțele ce se puh 
în ei. considerăm că nu vor fi 
înșelate. Secretul reușitei apar
ține constonctovilor I

Ion MĂKGINEANU

Pe urmele materialelor publicate

„Obiectivele industrial-miniere 
de suprafață vor fi realizate 

în termen și la un preț 
redus“de cost

a munci 
sîrguin- 

dis- 
re-

elan, cu 
un plus, de 

credem că va fi rc 
rezultatele viitoare.

In articolul publicat în nu
mărul 6 426 din ,28 iunie a. c. 
al ziarului nostru cu titlul de 
mai sus, șeful șantierului 
T.C.M.M.. din Valea Jiului, ing. 
Ioan Lăsat, reclama necesita
tea unei1 spații in Vulcan pen
tru amplasarea viitorului com
plex de producție auxiliară a 
șantierului T.C.M.M. Iată ce ne 
răspunde, în legătură cu aceas
ta, vicepreședintele Consiliului 
popular al orașului Vulcan, 
ing. Alexandru Todor :

„La cererea T.C.M.M. s-au 
dat in str. V. Alecsandri două 
case tip colonie pentru sediul
S. D.E.E. la care trebuie efectua
te reparații și modificări și un
de actualmente lucrează
T. C.M.M.. in acest scop. Cînd 
se va termina (funcție de 
T.C.M.M.), l.R.E.Il.-ul se va

rd-

T.C.M.M. Consiliul

nmla, iur T.C.M.M.-ului ii 
mine întreaga parte cerută de 
dinșii pentru construirea com
plexului de producție auxiliara.

Intre timp s-au făcut formele 
necesare transferului caselor și 
aprobările direcției din Bucu
rești a
popular al orașului Vulcan t a 
sprijini din plin 
țiune ca in cel mai scurt timp 
.să înceapă lucrările.

Amintim că tot in această 
tonă s-au luat măsuri de mu
tare a sediului coloanei auto 
D.K.T.A. Vulcan in str. Lenin, 
mutare ce 
pinii la 
Iii:, iu"

această ac-

trebuie
1 noiembrie

executată 
1970 cel

T.C.M.1" în 
. are de r um
cîmp liber de acțiune, 
doar să acționeze.

N. R. 
privință

această 
înainte 

Trebuie

Succesele 
ac azi

(Urmate din oag. 1)
reglementării unor anomalii 
privind salarizarea noilor anga- 
jjați, a personalului mediu teh
nic, precum și penalizarea bri
găzilor pentru depășirea conți
nutului de steril în cărbunele 
extras.

\bordind sarcinile de răs
pundere ce revin colectivului 
minei în cel de-al doilea se
mestru a.c. și în anul 1971, a- 
dunarea a dat glas hotărîrii 
unanime a minerilor și tehni
cienilor exploatării de a mun
ci cu dăruire și inițiativă pen
tru a menține ritmul impe
tuos al activității minei în ve- 
tterea înfăptuirii integrale 
depășirii sarcinilor de 
Adunarea a hotărît să 
monteze angajamentul 
al exploatării do la 40 000 
45 000 tone depășire, 
angajament pe cît de 
pe atit de realist, pe care mi
norii I.upeniului îl vor onora 
cu, siguranță. In acest sens, a 
subliniat ing. Gheorghe Iliescu, 
director al C.C.P.. mina va 
trebui să-și concentreze efor
turile spre sporirea vitezelor 
»to avansare, a răspunderii pen
tru îmbunătăți rea protecției
muncii și a organizării prnduc- 
Vte» la toate nivelele.

In încheiere, tovarășul Ștefan 
Almășan. secretar al Comite- 
ttowi; județean Hunedoara al 
PC.R'.. a. felicitat colectivul 
pentru succesele obținute și a 
Insistai asupra măsurilor tehni
ce organizatorice ce se cer în
treprinse pentru obținerea de 
noi succese în sporirea produc
ției. a productivității muncii, 
I». diminuarea continuă a chel
tuielilor de producție. Hărnicia 
minerilor, ambiția de a obține 
roade cît mai substanțiale în 
•eoriree producției consiituie 
t garanție sigură, a arătat 
vorbitorul, că. în frunte cu co
muniștii. colectivul exploatării 
v» obține pe viitor, succese și 
mei mari în creșterea produc
ției de cărbune cocsificabil.

spunea, 
au fost
valoare 

timp ce 
luni de

Există $i „cauze obiective**, există și „greu- 
tăfi în muncă" dar între acestea e necesară 
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O COTITURA RADICALA

și ■ 
plan, 

supli- 
anual 

la 
Este un 
temerar

S-a făcut, la un moment dat, 
in timpul adunării generale a 
salariaților T.A.P.L. Petroșani, 
o comparație pe care am găsi
t-o edificatoare pentru multe 
stări de lucruri din activitatea 
trustului. La Deva, se 
într-o. singură noapte 
transportate bunuri în 
de miliarde de lei în 
la T.A.P.L., de două
zile nu se izbutește transporta
rea unui frigider de la o uni
tate care nu are ce face cu 
el. ia altă unitate căreia îi este 
mai mult decît necesar. Și a- 
ceasta, c"u toate că au fost date, 
ordine și dispoziții exprese ale 
conducerii în vederea transfe
rului... Unitatea fără frigider 
nu și-a realizat planul, consu
matorii nu au fost mulțumiți, 
volumul de cheltuieli ocaziona
te de aprovizionare nu a fost a- 
coperit de încasări corespunză
toare. Pentru unitate lipsa fri- ■ 
gideruluj a devenit o 
obiectivă11, pentru 
care s-au ocupat de 

■ea a devenit un cotidian motiv 
de a trage chiulul. In sfirșit, 
pentru conducere — factorul 
care trebuia să sancționeze e- 
xemplar nerespectarea 
ordin — faptele au devenit 
fol de...... avem greutăți
muncă11.

Acest caz nu este de 
singular, după cum am 
mat. O anchetă în jurul 
derului vrăjit (pe care 
va face nimeni, acum.

, potreeerea faptelor, cu 
avînd lucruri mai „la ordinea 
zilei11) ar scoate la iveală naul- 

■„ to amăinunte interesante pentru 
stabilirea profilului mural al 
unor salariați. 'fot așa cum o 

, analiză a neîndeplinirii altor 
I dispoziții decît transferurile de 

utilaje, ar arăta amănunțit 
cauzele pențru care sarcinile 
de plan pe semestrul I. nu. au 
fost îndaplinite deeît în pro
porție de 95 la sută. !a des- 

; fa.cece. beneficiu) planificat 
solJîndu-Se cu o nerealizare 
de 588 mii lej. Sarcinile 
prinse în plah.ul de

1 tehnîco-organisutorfce 
la începutul anului 
doar în mică parte duse pînă 
la capăt. In timpul eit'rii dării 
de seamă de către t®varășul 
Constantin Ciolofan. președinte-

„cauză 
salariații 
transfer,

unui 
un 
în

loc 
afir- 

frigi- 
nu o 
după 
toții

cu- 
.măsuri 

stabilite 
au fost

I

IN ALIMENTAȚIA PUBLICA

în- 
re- 
că, 
fa
la 

ale

le comitetului de direcție, ne-a 
atras atenția lista neobișnuit 
de mare a nereal izărilor : nu 
s-au încheiat contracte cu 
unitățile agricole și cooperati
vele din județ, nu s-a amena
jat gospodăria anexă, nu s-a 
organizat modul de lansare a 
comenzilor, s-a făcut o aprovi
zionare la întîmplare, nu au 
’fost achiziționate o mașină de 
calculat și una de contabilizat, 
nu s-au făcut reparații curen
te la 13 unități (în schimb au 
fost reparate altele cinci dar 
nu cele aprobate de adunarea 
generală a salariaților, la 
cepului anului). Demn de 
ținut este îndeosebi faptul 
tot în afara planului, s-au 
cut reparații și amenajări 
un număr dc 7 unități
foștilor mandatari care, firesc, 
trebuiau să predea 'oeal'uril* 
așa cum le-au primit ia per
fectarea mandatului. Mai de
parte : nu au fost organizate 
cu caracter permanent expozi
ții cu vinaar». nu s-a coatoaa- 
t»t cu OiC.b. Alimentara a- bi- 
ziționarea de smnipfoparate, nu 
s-a organizat concursul pentru 
cea mai bună unitate; nu s au 
stabilit norme de cheltuieli 
pentru materiale, combustibil, 
ș.a.m.d. Enumerarea ar putea 
continua : nu s-a făcut totul 
pentru ridicarea calificării ca
drelor (eu ex-eoția u<-.ef exa
minări a șefilor de unități, e- 
x-tminare formală în felul ei, 
dacă ținem seama că din comi
sia examinatoare au lips-t ca
drele de specialitate ale Școlii 
comerciale care aâf' ® tortmit. 
totuși, să fie inyrț;;^,-. nu s-a 
făcut totul pentru creșterea 
gradului de responsabilitate și

a conștiinței unor salariați (nu 
putem uita odiseea frigideru
lui), nu s-a făcut totul pentru 
ca amabilitatea ospătarilor, 
conjugate cu fantezia bucăta
rilor să ne îndemne să vizităm 
mai frecvent și cu mai multă 
încredere, unitățile așa zise, 
de clasă, ale trustului. Dintre 
acestea, deci dintre marile lo
caluri, restaurantul „Minerul'1 
din Petroșani care dispune de 
largi posibilități a realizat o 
depășire a planului de înca
sări pe semestrul I de numai ■ 
4 (patru) mii lei. mai puțin cu 
două mii decît bufetul „Buturu
ga" din Aninoasa, sau decît 
bufetul din incinta C.C.P. (a 
cărui existență este întotdeauna 
incertă) și mult, mult mai pu
țin decît chioșcul nr. 61 din 
centrul Pctro.șaniului. Compara
ția realizărilor acestei unități 
devine de-a dreptul îngrijoră
toare față de depășirile obți
nute de restaurante similare 
care au raportat, peste plan, 
încasări de sute de mii de lei.

Din discuțiile care au urmat 
pe marginea dării de seamă și 
a prezentării cifrelor de plan 
pe anul 1971 s-a desprins o 
idee pe c-are trebuie să o con
semnăm cu totul aparte de 
propunerile obișnuite. „Nu 
avem un local reprezentativ 
așa eum a,u alto orașe — Deva, 
Cluj, Oradea etc." — au afir
mat unii responsabili de uni
tăți cerînd sau dînd de înțeles 
■ ă un asemenea local ar trebui 
amenajat acolo unde 
dumnealor responsabili,
ne cheltuiala trustului, din ini
țiativa trustului. Acești respon
sabili ignoră1 cu dosăvîrșire a- 
numite realități din rețeaua

T.A.P.L. Nu este adevărat, 
avem localuri reprezentative 
amenajate cu gust, întreținute, 
prin preocuparea zilnică a res
ponsabililor la un nivel supe
rior față de multe alte restau
rante din țară. Mărturie sînt 
unitățile conduse de Aurel Isai 
din Vulcan, Ion Purice din 
Uricani, Ion Teslici din Petro
șani și altele. Acestea sînt uni
tăți unde inițiativa nu a fost 
lăsată pe seama altora. unde 
lipsa; de dotare este compensa
tă printr-un plus de amabilita
te (șeful localului din Vulcan 
obișnuiește chiar să servească 
la masă, fa.pt care înseamnă 
foarte mult) prin mult respect 
față de consumatori. Acest res
pect poate fi dovedit nu neapărat 
avînd lumină obscură în local 
ci. îngrijindu-te să ai gheață 
atunci cind primești bere, și 
viceversa, să ai mangal atunci 

pentru grătare, 
la mașina de 

de salar1!

piu la „Cocoșul de aur1*' din 
Vulcan); că nu se pune sufici
ent accent pe dezvoltarea rețe
lei mobile sau că orientarea 
conduceri trustului spre cererea 
de consum se face uneori gre
șit (a fost amenajaiă cabana 
„Peștera Bol'i". dar astăzi se 
constată că amenajarea „Gam- 
bihniisului" era mai utilă'. 
Alți vorbitori între care Gri- 
gorc Roman. Gheorghe Deme
ter. Ton Pîrvulescu, Alexandru 
Șaucă. Nicoiae Alexe. Luca 
Boanță și alții, s-au referit la 
lipsurile privind aproviziona
rea, deservirea civilizată, dota
rea unităților, făcând observații 
judicioase, propuneri menite 
să ajute la redresarea situației 
economice a întreprinderii, la 
realizare:] sarcinilor de plan și 
a beneficiului planificat. Aces
te deziderate pot si trebuie să 
fie îndeplinite la T.A.P.T.. Ori
cum, o întreprindere nerenta
bilă nu poate funcționa în ac
tuala etapă, fără ca efectele 
nerentabilității să nu se răs- 
frîngă asupra salariaților săi. 
Și, cunoseînd cu toții specificul 

(cui 
nu 
cît 

ciu- 
con- 

mulți sa- 
criteriul 

meseria, nu

sînt 
însă.

cînd ai carne 
să ai combustibil 
gătit in zilele 
ș.a.m.d;

Am încercat o 
lapidară 
tate și reclamate de nenumărați 
consumatori. La alte lipsuri 
s-au referit în cuvîntul lor par
ticipants la discuții în cadrul 
dezbaterilor pe marginea ci
frelor de plan ale anului 1971. 
A reieșit astfel că trustul își 
face singur greutăți, prin neri- 
dicarea la timp a ambalajelor, 
fapt relatat de Dumitru Hera, 
responsabilul „Cinei" din Lu
peni și Ion Teslici, responsabi
lul restaurantului „Carpați" din 
Petroșani, că din unități cu 
mare vad comercial lipsesc 
tocmai bucătarii (ca de exem-

enumerare
a unor lipsuri consta-

T.A.P.L, putem afirma 
îi e teamă de cuvinte, să 
le rostească!) atîta timp 
tendința do căpătuială, de 
peală la pahar sau porție, 
tinuă să fi° nentru 
lariați din T.A.P.T,. 
după care-și aleg 
se poate concepe ca întreprin
derea să existe doar pentru a 
le oferi sur*" d.> cîșlig ilicit. 
Intenția comitetului de- direc
ție al trustul’’! de a woceda •— 
îndeosebi î.n urm#. numorăjjc- 
lor critici din par.țsc • "SMnfr 
lorilor — la o c«țhu rșd-.eală 
a activității trustului ss-ta SB» 
'inută d« vastul plan d? mă
suri
Am 
rea 
mai 
prepuse, să se manifesto o vă
dită preocupare încă din acest 
an. Și am dori — ceea ce este 
mai esențial — ca măsurile să 
fie îndeplinite. Să nu rămînă 
simple piese d«* dosar, așa ca 
cele de anul trecut.

elaborat pentru anul 1971. 
dori insă ea pentru aplica- 
celor nici mai mult, nici 
puțin deoit 64 de obiectiv»

I. MUSTAȚĂ

ÎN VIZOR
Cum se pot evapora

oon-
oon-
fost
Do-

1*. M.

36 bucăți panouri 
de cifraj?...

...Ne poate informa tracto
ristul Tudorel Dobre. Ține per
fect de bine minte, pentru eă 
de curînd a văzut... efectele. 
I le-a înfățișat comisia de ju
decată a șantierului T.C.M.M. 
unde s-au și întîmplat do alt
fel lucrurile.

Dar tntă experiența (tristă 
pentru ’ractorist) a... evaporă
rii : de la depozitul central din 
Vulcan a) T.C.M.M. i s-a în
credințat să transporte la Fa
brica de brichete Coroești, a- 
fiată pe atunci în construcție. 
2315 bucăți paocuri de cofraj 
(erau necesare pentru confec
ționarea tiparului, adică a eo- 
fraiiilui unor elemente de be
ton). Cînd a fost la numără
toare. la locul de destinație, 36 
de panouri... ia-le de unde nu-s: 
se evaporaseră pe semne, pe 
drum.

Efectele de care vorbeam ? 
— 36 bucăți X 40,25 lei/bucată 
= 1 4+9 lei, reprezentînd 
travaloarea materialelor de 
strurții dispărute, care a 
achitată de către Tudorel 
bre șantierului păgubit.

Cam puțin pentru experien
țe de genul ăsta, dar face! Insă 
a doua oară, atenție : pnricoț. 
de... explozie 1

Captatoarele de praf

o problemă insuhibilă ?

în
a

Nu de mult, activitatea la 
fronturile suitoarelor nr. 31 și 
35 ale sectorului deschideri și 
pregătiri, din blocul III, de la 
E. M. Lonea, a fost întreruptă... 
Avansarea suitorului nr. 13 din 
culcușul stratului 3. blocul IT, 
E. M. Dîlja, a fost oprită in 
prima parte a lunii trecute... 
Situații similare semnalăm la 
E.M. Vn’can și la alte exploa
tări miniere din bazin. Cauza ? 
Interzicerea, prin controalele 
efectuate, a continuării lucru
lui din pricină că operațiile 
de perforare a găurilor de 
mină se executau pe cale us
cată... Trebuie precizat, din 
capul locului, că ultimul termen 
stabilit de către Centrala căr
bunelui Petroșani pentru intro
ducerea perforajuluî umed 
lucrările înclinate în steril 
expirat la 3+ mai 197»;..

Problema Ca atare se află 
pe tapet, „la ordinea, zilei11. de... 

..ani de zile.
Inspectoratul de protecția 

.muncii a dat mai multe ter- 

.mene în vederea soluționării, 
Centrala a solicitat prelungiri, 
și nu numai o. dată... Intervalul 
de păsuire cel mai agreat : 
luni... cea din urmă... 
ne avea „hotarul11 31 
brie 1969, cînd se 
punerea în aplicare 
mul ui. de captare a 
corectat. studiat și 
tat de către I.C.P.M.H.-ul Cen
tralei. Totul e bine cînd 
sfîrșește cu bine, ceea ce 
s-a întîmplat în 
Documentarea se 
dar
s-a confecționat și
— experimentat decît în mar
tie a.c., pe vremea dezghețuri
lor... Dar rezultate, ioc ! S-au 
întreprins ameliorările 
goare, iar la 1 iunie 
conform ordinului (ce 
este...!) conducerii C.C.P., 
se folosească dispozitivul... 
decât la perforajul umed, la 
toate lucrările în steril pe în
clinare, interzieîndu-se „cu de- 
săvîrșire11 procedeul uscat. Toa
te bune, atit că nu dispozitivele 
s-au pus — în fine — la dispo
ziția unităților, ci schițele 
multiplicate, fiecare mină să se 
descurce cum poate, cu materi
alele de care dispune, și să-și 
confecționeze buclucașul capta
tor de praf (și de timp...) în 
propriul atelier. Dixit! Intr-un 
loc mai multă. într-altul mai 
puțină pricepere (deh ! oameni 
sîntem...), intr-un loc material 
mai adecvat, intr-altul mai pu
țin potrivit... Așa că. dispozi-

6
iertăciu- 

decem- 
prevăzuse 

a siste- 
prafului, 

exporimen-

se 
ceea ce nu 

cazul nostru, 
înjghebase, 

dispozitivul captator nu 
— să-i zicem

de ri- 
urma, 

este, 
să 

vin-

tivele care au rezultat, în func
ție... n-au intrat. Doar ia 
E. M. Petrila s-a reușit, cu 
chiu cu vai, să se facă vrea 
două, care nu lucrează, insă, 
la parametrii scontați. Era să 
omitem ceva interesant. 
I.C.P.M.H. realizase proiectul 
și (chiar !) îmbunătățirile cu 
doar 2—3 determinări... Adevă
rată performanță, dacă ținem 
cont că, de obicei, este necesar 
să se întreprindă zeci dc dtAcr- 
minări... Să ne mai mirăm -'4 
apa ieșea afară din dispozitiv 
și nu se capta nimic ? Și, 3- 
răși, să vă relatăm ceva ce hi 
se pare cu tîlc: anul trecu* 
in primăvară (!), doi delegați1 gi 
Centralei au însoțit organe!» 
inspectoratului județean d» 
protecție a muncii Deva leș
inai la E, M. Barza, pentru :-a 
asista cum se perforează umoil 
în liberările înclinate, cu dis
pozitivele folosite generalizai, 
cu succes deplin, la mina res
pectivă. S-au adus și la Petro
șani două.. „mostre" de car» 
cu greu -am putea afla p# 
unde au ajuns... Ceea ce w 
impii.no atenției este faptul ■& 
pe I.C.P.M.H. nu l-a prea in
teresat incursiunea... Cercetăto
rii au continuat să răsfoiască 
reviste, tratate 4o specialitate, 
trebuia văzut cum sn lucrează 
în S.U.A., Anglia Frânt ■ 
veni no’ timp de „Barza" 9

Trebuie arătat că întîmnkirea 
relatată o un caz, din fericire, 
izolat, care nu caracterizează 
activitatea de incontestabil me
rit cu rezultate frumoaso ob
ținute orin strădanii, de-a lun
gul anilor, a cercetătorilor și 
nroiectantilor do la T.C P M II. 
Mai multă atenție însă va tre
bui acordată pc viitor, nentru 
a se evita, pe cît. posibil „ra
ritățile".

Dar să 
nea... Se 
U.U.M.P.

intrerupem digresiu- 
spune că, recent, 

a primit sarcina să 
execute dispozitivele, așa. cum 
era 'indicat de la. început, a- 
dică centraliza* nentru toate 
unitățile miniere Nu se noate 
ignora. însă, ordinul C.C P de 
la 1 iunie de care am amintit 
Cum facem, atunci ? Ori nu 
realizăm planul dc pregătiri și 
cruțăm în schimb minerii ori 
mergem înainte cp suitorii, și 
expunem pe oameni 
virii ? E un fel de 
cios. Cum ieșim din 
da oare, Centrala o 
bună problemei în 
Să sperăm r-ă da.

îmbolnă- 
cerc vi
ni ■> Va 

rezolvare
SUSnons’o ?

T. M.

VA60NETE CU CAPACITATE MĂRITA
l.e Exploatarea minieră Lo

nea s-a primit zilele acestea 
primul lot de vagonete eu 
capacitate mărită, respectiv 
de 2 tone fiecare. Urmează a 
se efectua experimentarea 
transportului in subteran cu 
vagonete de acest tip. lată 
avantajele ce decurg din e- 
fectuarea transportului cu 
astfel de vagonete: reduce
rea greutății ptoprii a va- 
gonetului; reducerea consu
mului de muncă pentru cu- 
plarea-decuplarea vagonetelor 
ca și pentru culbutare și ce-

lelalte operații de manevrare 
Factorii tehnici din condu

cerea minei au in obiectiv ea 
traseu de experimentare a 
transportului eu vagonete de 
2 tone, orizontul 400 princi
pal pe porțiunea liniei ferate 
subterane dintre rostogolul 
colector din blocul IV și 
culbutorul de la puțul cu 
sehip. Se preconizează ter
minarea lucrărilor de amena
jare aferente, 
și punerea în 
gonetidor pînă 
nii august.

experimentării 
funcție a vu
ia sfîrșitul Iu-

'■ \ ■ I-

impii.no
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primi, construc- 
care și părinții

mult patru.
atunci...

amin- 
de
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doi, ea 
Dar 
copii 

cu >-

copii- 
iubesc

în așteptarea

i
sancționați 

nimic pe se- 
serie 

îi

mitoare. care 
în anii aceștia 
nă a plrîului 
ea continuă...

!

s

anii ei și ai ce- 
care au Început 
vadă lumina zi- 
modern Uricani, 
noi clădiri de

I
t
î

JOI 30 IULIE
Reluări la cererea 
Jespectatorilor: 
artistic „Rebecca
producție a studiouri
lor engleze.
Închiderea programului 
de dimineață.
Deschiderea emisiunii.

te- 
filmul

Și-au împărțit copiii 
ea pe niște obiecte 

El a 
la 
cei

? Cei

chemat la 
de a „con
jur pe un 
astâmpărată

„Trufandale44
și „uscături44

găsește, el este 
facă între atnba- 

mica și ne- 
încăpere din fața 

la locul său

Treptele...

PE VALEA MUREȘULUI
pag. 1)

V

ii

care Irăminlă în 
muna, locuitorii 
Bujor, secretarul 
comunal de partid.

„Ne-am propus ca pină 
cel tir-iu la 1 octom
brie să fie, terminate toa
te casele. Iarna trebuie să 
ne prindă așezați cum se cu
vine. Că o să izbutim nu în
cape îndoială, mai ales că 
nu sintem singuri, partidul 
și statul nostru, ajutindu-ne 
efectiv. De asemenea, am fost 
și sintem ajutați și de către 
muncitorii de la 
„Industria sirmei' 
Turzii și „Arieșuî 
re de altlel s-au

ne termine 13 case cu torțele 
lor de muncă. De asemenea, 
C.A.P. Săulia, cooperativa 
Deservirea și cooperativa de 
consum din Sărmaș ne ajută 
să terminăm 5 case, 
tiv, cite o casă".

Vocea domoală a 
rului de partid de la 
m-a tulburat. Acești
care au pierdut recolta de sfe
clă de zahăr de pe 70 de hec
tare de unde sperau să scoată 
50 tone/hectar, cărora le-au 
fost risipite într-o clipă lotu
rile cu zarzavaturi și legume, 
sector important al coopera
tivei, cărora le-au lost rase 
din temelii casele în care 
s-au născut și au crescut ei 
și copiii lor, nu s-au descu-

rajat ci au pornit umăr lin
gă umăr la reconstruire, să 
zidească satul pe noi coor
donate, mărturie viitoare a 
vredniciei lor.

Am pișcat de la Chețani 
rtyg pe ginduri. Pe drum, pri
vind undeva către albia Mu
reșului am văzut parcă o sta
tuie, înfățișînd un val uriaș, 
un val de mocirlă și ură su
grumat de mâinile omului. O 
clipă am crezut că visez. 
Dar oamenii aflați de-a lun
gul malurilor, muncind, mi-au 
întărit convingerea că visul 
este realitate, că omul, miini
le lui au sugrumat valul pus
tiilor al balaurului care 
luat chipul Mureșului

Pacală 
argat"

Cercul de teatru al Casei" 
de cultură a sindicatelor pre
gătește în zilele acestea pie
sa „Păcală argat" de Petre 
Dulfu, care va fi prezentată 
în cadrul bienalei de teatru 
„l.L. Caragiale". Regia esle 
semnată de Geo Bucur, iar 
conducerea muzicală aparți
ne profesorului Gh. Popa. 
Premiera a fost stabilită pen
tru 9 august.

Emisiune in limba ma
ghiară.
„Mult e dulce și fru
moasă..."
La volan — emisiune 
pentru conducătorii au
to.
Cadran internațional.
Aspecte de la „Dina- 
moviada" internațională 
de box.
1001 de seri — emisi
une pentru cei mici.
Telejurnalul de seară. 
Roman foileton : „Moa
ra de pe Pad" (I) — 
producție a studiouri-

Ier italiene de televi
ziune.
Idei contemporane. 
„Om, umanism". 
Poșta TV. Prezintă Ion 
Bucheru.
Din carnetul cu 
tiri al „Cerbului 
aur".
Selecțiunl din 
laureaților" 1970 
Doina Spătaru și 
la Similea.
Recital Amalia 
quez.

22,45 Telejurnalul de noapte. 
23,00 Includerea emisiunii.

edificiu al Iru- 
din Uricani!

Performanță 
forestieră

Constructorii, la indicația 
partidului, au pornit să 
schimbe și fața acestor locuri, 
uitate de soartă în veacurile 
trecute. In Uricani, minerii 
deschideau o mină nouă de 
cărbune — pentru acești oa
meni minunați trebuia deci 
si o așezare pe măsura vred
niciei lor I

Primul lucru în munca con
structorilor a fost să pună-n 
frlu pi țiul buclucaș, tmbrăcci- 
'ă In maluri de piatră, albia 
ipei ocolește acum, cuminte, 
orașul. Apa o dată liniștită, 
s-a trecut la înălțarea blocu
rilor. Cel dinții a lost blocul 
O, la a cărui ridicare a par- 
'icipat și... tatăl ei. maistrul 
constructor Gavrilă Feleki. 
Blocul o dată terminat, el a 
fost dat ca spațiu de cazare 
chiar 
lori, 
ei!

născut această 
primul copil — 

prima Clă
ii Uricani 11 

muncii, 
‘ 1952,
i ziua

ici s-a 
fată -, 
născut în i 

a orașului w>’ 
ziua sărbătorii i 

de ..Armindeni" 
toți truditorii, la

u-trecut de
De doi ani iami-

ani au 
lunci...
lia Feleki s-a mutat pe 

alt șantier din țară. Acum, 
tinăra fală este majoră, frec
ventează ultima parte a lice
ului. Major, plin de maturi
tate, esle și Uricaniul drag 
ei, pe care a venit în va
canță să-l viziteze. Orașul 
a ajuns deja să aibă blocuri 
cu încălzire centrală, cu 10 
etaje și lill !!! Cele peste 40 
blocuri, însumind cca. 1 000 
apartamente, magazine școli, 
noul cinematograf și bloc în 
construcție etc. dovedesc gră
itor această transformare ui- 

s-a petrecut 
pe fosta 
Șerpilor.

In parchetul forestier Tusu — 
Lupeni, brigada condusă de 
Ioan Laza, a înregistrat în aces
te zile o performanță demnă 
de relevat : cu două luni înain
te de data planificată 30 sep
tembrie a.c. a terminat exploa
tarea a 3 000 mc masă lemnoa
să de fag. E o dovadă hăr
niciei și priceperii colectivului 
acestei brigăzi de forestieri.

Pronosticul nostru la concursul
Pronosport nr. 31
din 2 august 1970

1. Ceahlăul — Știința Bacău Cupa de x ară 1
2. Chimia Suceava — Gloria Bîrlad „ „ „ >
3. Otelul Galati — Politehnica GI. „ „ 2
4. Progresul Brăila — Portul C-ța „ „ 1
5. Dunărea — Flacăra Moreni „ „ „ 1
6. C.S.M. Sibiu — Metrom „ „ „ 1
7. Gaz metan — Poiana Cîmpina ,, „ „ 1
8. C.S.M. Reșița — Minerul Anina „ „ „ x
9. C.F.R. Arad — Metalurgistul „ „ .. 1

10. Metalul Tîrg. — Chimia Rm. V. „ n 1
11. Olimpia Oradea — Olimpia S. M. „ „ ,, 1
12. Minerul Baia Mare — Vagonul .. „ „ 1
13. Metalul Hunedoara — C.F.R. Timișoara „ „ >» X

bunăvoinței•f

PROGRAMUL 1 : 5,05—6,00
Muzica dimineții; 6,05—9,30 Mu
zică și actualități; 7,00 Radio
jurnal; 9.30 Ateneu; 9,50 Mu
zică ușoară; 10,10 Curs de lim
ba spaniolă; 10,30 Melodii dedi
cate tinereții; 11,30 D.c toate 
pentru toți... turiștii; 11,45 Sfa
tul medicului; 12,30 întâlnire 
cu melodia populară și inter
pretul preferat: 13,00 Radiojur
nal; 13,22 Melodii de Nicolae 
Kirculescu; 14,00 Caleidoscop

muzical; 14,50 Melodii populare 
de virtuozitate; 15,00 Roza vîn- 
turilor; 16,00 Radiojurnal; 16.30 
Tribuna radio; 17.05 Pentru 
patrie; 17.35 Din tezaurul fol
clorului nostru muzical; 18,10 
Revista economică; 19.00 Ga
zeta radio; 19,35 Cîntece popu
lare de dragoste; 20.05 Tableta 
de seară; 20,10 Vedete al" mu- 

ușoare; 20.20 Argheziană; 
Zece melodii preferate; 
Atențiune, părinți !: 21.20 

i Roberto Carlos; 21.30 Mo- 
poetic; 21,35 Solista se- 

Gigi Marga

zicii
20,25 
21.00
C'intă
mont
rii : Gigi Marga; 22,00 R.al'o- 
jurnal; 22,20 Spoit: 22.30 Jazz; 
23.00 Concert de muzică ușoa
ră; 0,03—3.00 Estrada
turnă.

Ajutaji 
copiii I

a

hiat 
piață, 
patru 
duși

Vulcan sînt obligați să spu
nă tată unui necunoscut, cei 
rămași la el, în Lupeni, bat 
străzile desculți, dorm 
unde apucă. Tatăl lor, Iosif 
Drumuș, a dezertat de la ser
viciu, iar locuința și-a vin- 
dut-o Asta-i soarta a patru 
copii rezultați dintro căsăto
rie destrămată cu cea mai 
mare ușurință. Uită irespon
sabilitate de părinți!... Aju
tați copiii nevinovat!!...

In incinta minei Paroșeni 
funcționează de mai mult 
timp un chioșc alimentar, 
înființarea lui a fost primită 
cu satisfacție de angajații 
exploatării. Gestionara Ana 
Tamașcovici se străduia să 
ofere consumatorilor produ
se cit mai variate și de bună 
calitate. Dar, in ultimele 
două Săptămîni ea este pu
să în situația de a nu mai 
putea servi solicitatul iaurt 
sau alte produse lactate. In 
aceste zile, în care tempera
tura ridicată periclitează cu

g intre cei anchetați, nu . ,
-au fost aceia care pot Oferi1 o 
educație corespunzătoare 
lor, pe care pretind că-i 
atît de mult.

In zilele însorite ale 
multi școlari mai mici sau 
mari se distrează sub atenta 
praveghere a educatorilor 
tabere de odihnă la munte 
la mare. Sînt elevi fruntași 
învățătură care se bucură 
condiții ideale de studiu in mij
locul familiei. Sînt, însă destui 
aceia care, nefiind suprave- 
glieați de părinți, își neglijea
ză îndatoririle școlare. Și toc
mai aceștia vor comite contra
venții în momentul în care 
scapă de sub atenția educato
rilor. Este datoria școlii și a 
organizațiilor de pionieri de a 
organiza forme atractive de pe
trecere a vacanței pentru elevii 
rămași în localitate, pentru a 
evita situația la care au fost 
martori în timpul raziei, în pia
ța din Petroșani. Organizarea 
unor acțiuni largi pentru micu
ții cetățeni ai orașului 
salva onoarea școlilor în care 
învață, a organizațiilor de pio
nieri din care fac parte.

Controlul efectuat a scos 
iveală o serie de carențe 
educația minorilor și chiar 
celor care au părăsit de multi 
ani vîrsta de aur a copilăriei. 
Este regretabil că în zilele 
noastre există indivizi care ig
noră prevederile legilor pertur- 
bînd liniștea semenilor lor. Va
gabondajul continuă să cuce
rească adepți în rîndul tineri
lor. în detrimentul societății și 
al lor în primul . rînd. Colecti
velor de muncă, școlilor și or
ganizațiilor de masă le revine 
datoria de a desfășura o susți
nută activitate de educare a 
tuturor cetățenilor, pentru a 
evita apariția acestor „uscături" 
în pădurea imensă a cinstei și 
corectitudinii.

Dacă susmimiții 
nu au deranjat cu 
menii Jor, există însă o 
de cetățeni care îi ignoră, 
deslid pe aceia în mijlocul că
rora trăiesc. In urmă cu cîteva 
luni a fost elaborat un decret 
menit să contribuie la asigura
rea ordinii publice. Traian Ra
dulescu (domiciliat în 
sâni, str. Ilarie Chendi 
Vasile Stan (Dărănești 
au ignorat prevederile 
decret. Primul, angajat 
Dîlja a adus injurii unor 
soane aliate la 
buri prin piață, 
tit nici cînd a 
ordine. „Pofta" 
versa" cu 
ton jignitor 
în cele din 
amendă. Al 
prins de o 
de unele cumpărătoare înțîlnite 
în cale. Și, pentru a prinde cu
raj, omul a tras nițel la măsea. 
In continuare acostatul a 
strună, soldîndu-se cu 
unei substanțiale amenzi.

Printre contravenienți 
gurii răspunzători de compor
tarea lor), au fost descoperiți șl 
linii a căror vîrstă le dă incon
testabil dreptul unor injurii mai 
atente din partea celor mari. 
Minori care timp de 9 luni pe 
an iau loc in băncile școlilor au 
fost găsiți petreeîndu-și va
canța vagabondînd prin piață. 
21 de copii lipsiți de îngrijire și 
supraveghere circulau cu dezin
voltură printre cei mari, în spe
ranța că doar, doar le-o pica 
și lor ceva. O parte din ei au 
fost confruntați cu părinții. Vina 
acestora din urmă era evidentă. 
Numele părinților care-și iu
besc cu atita „patimă" odrasle
le nu îl vom da. Se știu el 
prea bine și este regretabil că

dată cu
s-au produs schimbări 
ai orașului nou — 

deosebit de importante și in 
viața minei respective. Au 
fost săpate puțuri de extrac
ție moderne, s-au deschis a- 
bataje frontale dotate cu uli
ța je de mare productivitate, 
linia ferată a ajuns pînă la 
mină, transporlind cărbunele 
extras — care anual întrece 
cu mult o jumătate de milion 
de lone — s-au făcut atelie
re, silozuri, băi — lampă r ii, 
s-au introdus locomotive elec
trice pentru tracțiunea 'con
voaielor de vagonete încărca
te cu diamantul, negru al a- 
dincurilor.

Și, unul din momentele 
semnificative, legale de isto
ria acestor vaste transformări 
ale unui mic colțișor al Văii 
noastre, este și acea intim- 
plare de acum 18 ani: naș
terea. in primul bloc al o- 
rașului nou Uricani a primu
lui copil; primul cetățean 
băștinaș, al acestui oraș!

Ce ani mulți, sau puțini ? 
au trecut de atunci, și cile 
nu au adus ei I

dire 
Era 
ziua 
cînd 
începutului de mai, dau pri
nos primăverii firii și sărbă
toresc ziua celor ce muncesc I 
Esle o dată memorabilă a 
vieții Uricaniului și a ei; în 
primul bloc care a alcătuit 
începutul orașului, a văzut 
lumina zilei o fetiță, Eva 
Feleki, copilul unui construc
tor. revelație I — copil care 
reprezenta primul au'ohton 
al noului oraș !

A crescut copila, și o da
tă cu ea și orașul. I.a fieca
re aniversare, constructorii, 
'atăl ei maistrul constructor, 
Gavrilă Feleki, adăugau par
că anume la 
lorlalți copii 
după ea să 
lei In acest 
noi blocuri, 
utilitate publică. Ctiid au ve
nit anii să învețe carte, era 
gata deja prima școală, ridi
cată pe aceste meleaguri de 
constructori iar noul oraș

; prindea contur cu șiruri de 
I blocuri, străzi betonate, ma- 
; gazine: la împlinirea vîrstei 
; de trecere de la clasele ele- 
!. mentare la liceu, iată că era
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Așa se împletesc, desti
nele oamenilor cu ale 
locurilor, și așezărilor 

omenești de pe cuprinsul pa
triei noastre. în continuă 
transformare

Este chiar
noi pe care

înnoitoare 1 
sensul vieții 

o trăim I

ȘTIAȚI CA...?
Pescărușii se deplasează cu 

pot zbura 24 ■ de ore jură să se 
la 1 000 km.

o viteză ile 60—70 km/h și 
odihnească, străbătând pinii

★
In Anglia a fost fabricat preparatul „Propoxal 7 464“ 

care dacă se pune in apa în care înoată peștii permite 
scoaterea acestora pe uscat, timp de 48 de ore, după care 
pot fi reintroduși vii in apă proaspătă.

★
In perioada celui mai mare debit al său, fluviul Ama

zoanelor varsă in Oceanul Atlantic 
secundă. Apele sale gălbui se pot 
la o distanță de 300 lan de mal.

★
Locuitorii Egiptului, Greciei și 

care-taxi, durata și costul călătoriei' fiind stabilite 
clepsidre.

300 000 m3 de apă pe 
distinge în ocean pină

Romei antice utilizau 
de

★ . ..Primul taximetru mecanic a fost inventat <le egiptenii 
din antichitate, iar primul taximetru automat — de savan
tul grec Heracle.

verii
mei 
su
in

sau 
la 
dePetro-

nr. 4) și 
nr. 11) 

noului 
al E.M.

per-
acea oră cu tre- 
E1 nu s-a liniș- 
fost 
lui 
din 
fost

cei
a

urmă, cu 300 de lei 
doilea a fost cu- 
pasiune subită față

alțerarea o serie de alimen
te, aici sînt aduse numai pro
duse a cărei păstrare pen
tru perioade mai îndelungate 
se realizează dificil. Și poa
te tocmai lipsa de încredere 
în modul de conservare . a 
unor alimente îndepărtează 
din fața tejghelei la care 
se face deservirea, o bună 
parte a clientelei. In ciuda 
comenzilor repetate adresate 
Fabricii de produse lactcte 
Livezeni, gestionara chioșcu
lui este nevoită să răspundă 
invariabil: „Nu avem pro
duse lactate". Cum însă 
omul, uneori, mai... consumă 
și ceea ce 
nevoit să o 
lașele din 
primitoarea 
tejghelei, sau 
de muncă. Ar fi de dorit, 
după cum ne mărturisea și 
Ana Tamașcovici, să 
menajeze o încăpere 
punzătoare, dotată cu
Herul necesar pentru a între
gi utilitatea acestei unități 
de deservire. Și, poate că, 
în viitor, cu bunăvoința fa
bricii de la Livezeni, angaja
ții minei Paroșeni vor consu
ma in pauzele de masă și 
produse lactate proaspete.

L. NICOLAE

se a- 
cores- 
mobi-

CENACLU
Miine, la ora 17, în sala bibliotecii Casei de cultură va 

avea loc 
Tovarășii 
Valeria 
cu, sînt 
mele lor 
mul, dragostea.

o nouă ședință a cenaclului „Meșterul 
Constantin Dascălu, Maria Dincă, Ion 
Zamfir, Stelian Vintilescu, Paul 
rugați să vină la această ședință 

creații care au ca temă viața minerilor,

Manole". 
Gif-Deac, 
Șomăces- 
cu ulti- 
patriotis-

Mica
publicitate
V1ND mașină electrică de 

cusut, str. M. Kogălniceanu 
13/2 Petroșani.

— In cile zile putea 
cutată lucrarea ?

— In cel 
trecute de

— Cit?
— Șapte In pri

mele două zile, după ce au fost 
aduse materialele, au 
vreo cițiva oameni, < 
făcut un lucru de 
Acum lucrarea va 
luată de la capăt.

— In ce stare se 
rialele transportate 
șapte săptămîni la fața locu
lui?

— Cea mai mare parte din 
acestea — cimentul, varul, ni
sipul — s-au degradat, au fost 
împrăștiate in stradă. Cără
mida am depozitat-o eu in 
curte. Cînd l-am întrebat pe 
tovarășul Schwartz maistru la 
I.G.L., de ce nu a luat mă
suri pentru a evita risipa 
materiale, mi-a răspuns 
un ton răstit: „Ce te 
sează' materialele 
vezi-ți de treburile dumitale" ! 
Eu îmi văd de treburile mele, 
la mină ne interesăm întotdea
una să facem economii, nu ri
sipă. Numai că altora, de pe 
la I.G.L., nu le pasă dacă risi
pesc din avutul nostru, al tu
turor.

— Ce șanse aveți să se ter
mine lucrarea ?

lucrat 
dar au 
mintuială. 
trebui re-

află ni a te- 
acum.M

de 
pe 

intere- 
noastre.

— In prezent șansă.
Ne aflăm cu toate lucrurile 
scoase afară din casă de atita 
amar de vreme. Eu mi-am scos 
acum două libere să fac ceva 
ca să-mi protejez mobila. Pierd 
și eu. pierde și producția, 
numai I.G.L.-ul nu pierde ni
mic. La ei „treaba merge stru
nă"...

Dialogul de mai sus a fost 
purtat in jurul unei lucrări, 
„executată" de șapte săptămîni 
încoace de către I.G.L., la lo
cuința minerului Gheorghe Că
lin din Petroșani, strada Radu 
Șapcă, nr. 45. Este vorba de 
refacerea zidăriei la temelia 
casei. Mobila locatarului se 
-află în curte, pe cale de a se 
degrada complet. materialele 
l.G.L.-ului ^e află in 
degradate. Doi 2idari 
jos tencuiala veche și. 
subzidească, au aplicat 
cuială nouă. Cam astfel 
prezintă acest punct de lucru 
al întreprinderii de gospodărie 
locativă, sectorul din Petro
șani, unde peste puțin timp se 
va putea înregistra un record 
al indolenței, al nepăsării și al 
lipsei totale de răspundere 
pentru apărarea avutului 
șlesc, pentru întreținerea 
dului locativ.

Din cartiei ul Carpați — 
Petroșani, un drum acciden
tat duce peste calea ferată 
in strada Lunea. Cei care 
străbat acest itinerar au de 
parcurs mai multe trepte in 
apropierea cartierului Car
pați, trepte de multă vreme 
degradate dar de care ni
meni nu se îngrijește pentru 
a le repara. Mai mulți citi
tori care fac naveta cu tre
nul la Iscroni, Vulcan, Lu
peni solicită intervenția fo- 
rurilor în drept pentru re
pararea acestor trepte atît de 
mult solicitate. Credem că 
oamenii au dreptate.

A

In culpă .
Organele de miliție din 

Uricani cercetează faptele 
săvîrșite de minorii Petru 
Filipaș și Liviu Nicolae Pop, 
elevi ai școlii profesionale 
din localitate. Avînd o ati
tudine nedemnă în școală și 
în societate, ei au ajuns 
pînă la furt. Pentru furt sînt 
acum cercetați. Apoi vor fi 
deferiți organelor judecăto
rești.

Desculță

Ce, cum și cît trebuie să mîncăm (IU)
ra
să

Instituind o alimentație 
țională nu este suficient 
stabilim doar că un muncitor 
are nevoie de o rație cu o va
loare calorică de 3 500 calo
rii ; mai trebuie să știm și 
cum să consumăm alimentele 
care întrunesc acest număr de 
calorii. Procedeele tehnice cu
linare variază foarte mult de 
ia o bucătărie la alta, mai ales 
atunci cînd persoanele care le 
execută nu sînt instruite, ceea 
ce aduce modificări importan
te în structura și compoziția 
alimentelor.

In principiu, tehnicile culina
re utilizează procedee mecanice 
(tăiere, focare, răzuire, etc), 
termice (frigere, coacere, pră- 
jire, fierbere) și chimice (adău
garea de acizi — oțet, sare de 
lămîie sau baze — bicarbonat 
de sodiu). Pierderile la greuta
tea comercială rezultate din 
prelucrarea mecanică sînt nule 
pentru produsele de cereale și 
lactate, de 12—20% pentru car
ne și pînă la 60 la sută 
pentru legume și fructe, în 
timp ce tratamentul prin căl
dură al alimentelor aduce mo
dificări importante, schimbîn- 
du-le calitățile fizice și compo- 
zjția chimică.

Pregătirea alimentelor re
duce considerabil riscul trans
miterii unor boli infecțioase și 
parazitare. Prin spălare 
curățire se elimină ouăle 
paraziți intestinali, iar fierbe-

rea distruge bacteriile și inacti- 
vează 
microbiene. Pentru aceasta 
necesar ca temperatura 
ajungă la cel puțin 70°C.

Mai trebuie să spunem 
influența căldurii sînt 
vate unele substanțe cu 
antinutritive cum sînt: 
na și antitriptaza din albușul 
de ou, tiaminaza din diferite 
specii de pește, antiamitaza și

majoritatea toxinelor
este 

să

minera- 
este 

fruc- 
pen- 
ales

că

și 
de

sub 
inacti- 
efecte 
avidi-

unele zaharuri, săruri 
le și vitamine. De aceea 
bine să se evite păstrarea 
telor și legumelor în apă 
tiu a nu se înnegri, mai
dacă sînt curățate și fragmen
tate. Fierberea cartofilor cu 
coajă reduce pierderile de ape 
minerale și vitamina C. Atunci 
cînd apa de fierbere a alimen
telor nu se consumă, pierderile 

' în anumite substanțe pot ' fi

cină.

Sfatul medicului
din

are 
este

substanțele antitiroidiene 
vegetale.

Pregătirea mîncărurilor 
și inconveniente pe care
bine să le cunoaștem pentru a 
le putea preveni sau minimali
za. Frunzele verzi de la su
prafața căpățînei de varză și 
salată sînt de 20 de ori mai 
bogate în caroten decît frun
zele albe din interior. La car
tofi vitamina C se găsește în 
stratul superficial. Curățirea a- 

și eliminarea corectă a 
legumelor și fructelor 

reduce considerabil 
ce rezultă dintr-o

pier-
'cură-

tentă 
cojii 
poate 
derile
tire neglijentă.

Multe din substanțele 
nute de alimente se dizolvă în 
apa de spălare sau fierbere. Se 
pierd în felul acesta mai ales

conți-

foarte mari. Legumele și fruc
tele cedează 35—70% din vita
mina C și 25—50% din substan
țele alcaline (potasiu, sodiu, 
calciu, magneziu) în apă, pier- 
zîndu-și calitatea de surse 
pentru aceste trofine. Din aces
te motive, prin fierberea 
apă puțină sau în vapori 
adaos de puțin oțet, încălzirea 
la foc puternic și adăugarea să
rii abia la sfîrșit, se obține un 
rasol foarte gustos cu puține 
pierderi de substanțe nutritive, 
care este indicat în special în 
alimentația copiilor și a femei
lor gravide.

Mai adăugăm ca prăjirea 
unor alimente în grăsimi la 
temperaturi de peste 200 grade 
C determină formarea 
substanțe dăunătoare,

în
eu

unor 
care

st radă, 
au dat 
fii ră să
o ten

se

Aurica Bediceanu din Lu
peni, str. Salcîmilor nr„ 5, a 
dus o pereche de pantofi ta 
reparat la Adalbert Gal. A 
trecut de trei ori să-i ridi
ce, dar nu i-a putut ridica. 
Cizmarul ii v induse, l-a pro
mis clientei că va rezolva 
el cumva. N-a rezolvat ni
mic însă. Aurica Bediceanu 
a mai rupt niște pingele pe 
drumurile Ia cizmar. Acum a 
rămas desculță, 
incălța ? 
desigur .

Cine o va 
Cizmarul Gal, 

la comisia de' ju-ob- decată...
fon- Rubrică redactată de 

D GHEONEA 
V. COANDRĂȘ

S.

provoacă tulburări digestive și 
hipertrofia ficatului.

Ținînd cont de faptul că 
stomacul reține mîncărurile 
3—4 ore peniru digestie, apare 
rațional obiceiul de a mitica 
de 3—4 ori pe zi, cu o propor
ție din rația calorică de i 
25% dimineața, 10% la ora 11, 
45% la pi'înz și 25»/o la
Pentru că o digestie prea labo
rioasă tulbură somnul de noap
te, la masa de seară se reco
mandă să se evite alimentele 
grase sau preparate complicat 
și să se mănînce paste făinoa
se, lapte, iaurt, hrînză salate, 
fructe.

In alcătuirea rației alimentare 
' individuale trebuie să pornim 

de la faptul că aceasta sea
mănă cu „haina făcută pe mă
sură" și că limba este cel mai 
bun 
Tot 
gust 
prea 
consistență dură sau concentra
ție prea mare trebuie evitat. 
Sînt interzise cantitățile prea 
mari de alimente dîntr-o dată, 
grăsimile prăjite sau în exces, 
abuzul de condimente. Nu mai 
puțin dăunător este un orar 
neregulat de masă, mcsțecațul 
insuficient, enervarea în timpul 
mesei, fumatul, alcoolul.

controlor- al stomacului, 
ce irită limba. printr-un 
prea picant, o temperatură 
mare san prea mică, o

Dr. C. ARDELEAN, 
medic specialist igienist

Asistentă medicală la Grupu’ școlar minier Lupeni
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Primirea delegației 
militare române 

de către Mao Tzedun
VIAȚA INTERNAȚIONALĂ

PEKIN. — Corespondentul 
Agerpres, Ion Gălățeanu, trans
mite : Președintele Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Chinez, Mao Tzedun, a primit, 
în după-amiaza zilei de 29 iu
lie, delegația militară română, 
condusă de general-colonel Ion 
Ioniță, ministrul forțelor ar
mate.

La primire au fost prezenți 
Ciu En-lai, premierul Consiliu
lui de Stat al K. P. Chineze. 
Huan Iun-șen, șeful Marelui 
Stat Major al Armatei popu

lare chineze de eliberare, Ciu 
IIui-Tso, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Chinez, 
Ciao Cin Kuan, adjunct al mi
nistrului apărării, comandantul 
forțelor maritime militare.

A fost prezent, de asemenea, 
Aurel Duma, ambasadorul Re
publicii Socialiste România în 
R. P. Chineză.

Cu acest prilej, a avut loc o 
convorbire, care s a desfășurat 
intr-o atmosferă cordială, prie
tenească.

condusă de V. Nicol- 
secretar al
care s-a

cu ocazia

C.C. al 
aflat în 
Adunării

Continuarea convorbirilor 
dintre U.R.S.S. și R.F.G.

MOSCOVA 29 — Corespon
dentul Agerpres, Laurențiu Du- 
ță, transmite: Miercuri, Andrei 
Gromîko, ministrul afacerilor 
externe al Uniunii Sovietice, și 
Walter Scheel, ministrul afaceri
lor externe al R.F. a Germani
ei, s-au întîlnit din nou, conti- 
nuînd convorbirile din ajun, 
despre care purtătorul de cu
vînt al delegației vest-germane,

Rudiger von Wechmar, a spus 
că au decurs într-o atmosferă 
„de muncă intensă".

Concomitent, și-au continuat 
activitatea două grupuri de lu
cru constituite marți, avînd mi
siunea de a pune la punct une
le aspecte ale proiectului trata
tului de renunțarea la folosirea 
forței în relațiile dintre cele 
două țări.

WASHINGTON 29. — Co
respondentul Agerpres, Con
stantin Alexandroaie, trans
mite : La invitația Consiliului 
tineretului din Statele Unite, 
delegația tineretului din Ro
mânia 
cioiu, 
U.T.C., 
S.U.A.
mondiale a tineretului, a fă
cut o vizită de documentare 
prin diverse orașe de pe 
coasta de nord-est. Cu acest 
prilej, au fost vizitate o serie 
de așezăminte culturale, cen
tre de învățământ, sedii ale 
organizațiilor de tineret etc., 
și a fost realizat un util 
schimb de păreri privind via
ța, activitatea și preocupă
rile tinerei generații din cele 
două țări.

Miercuri seara, delegația ti
neretului din România a pă
răsit S.U.A. plecînd spre pa
trie, pe calea aerului.

CAIRO 29 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția 
MEN, un purtător de cuvînt 
oficial al guvernului R.A.U. 
a anunțat că au fost suspen
date în mod provizoriu emi
siunile unor organizații de 
rezistență palestiniene, care 
transmiteau pe lungimile de 
undă ale postului de radio 
Cairo. Purtătorul de cuvînt 
a explicat că această hotărîre 
-a fost luată în urma opoziției 
acestor organizații față de 
acceptarea de către R.A.LL a 
propunerii americane de so
luționare a conflictului din 
Orientul Apropiat.

Se precizează că această 
hotărîre nu trebuie interpre
tată ca o întrerupere-a aju
torului acordat mișcării de 
rezistență palestiniene.

Agenția MEN anunță că o 
măsură similară a fost luată 
și de autoritățile sudaneze.

A LUAT SFiRSIT
LONDRA 29. — Coresponden

tul Agerpres, Nicolae Plopea- 
nu, transmite: După discuții a- 
prinse, care au durat două ore 
și jumătate, Conferința națio
nală a delegaților docherilor a 
hotătît miercuri să accepte ca 
o măsură intermediară „planul 
de pace" al lordului Pearson. 
De asemenea, s-a hotărît ca lu
crul în porturi să fie reluat 
în dimineața zilei de 3 august.

Astfel, urmează să ia sfîrșit 
greva generală a celor 47 000 
de docheri britanici, declanșată 
în urmă cu două săptămîni în 
sprijinul revendicărilor lor pri
vind creșterea salariului de ba-

Comisiei spe- 
insituită de 
sub președin- 

o 
salariilor 

fără să le satisfacă
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PEKIN 29 (Agerpres). — 
Potrivit datelor statistice ca
pacitatea proiectată a hidro
centralelor 
construite 
China, este 
mare decît
construite în ultimele două 
decenii. In urma construirii 
acestor obiective s-a dezvol-

mici și mijlocii 
anul acesta în 
de două ori mai 
cea a centralelor

ITALIA
A

Încheierea discuțiilor 
preliminare pentru 

formarea noului guvern
ROMA 29. — Corespondentul 

'Agerpres, Nicolae Puicea, trans
mite : Miercuri s-au încheiat 
discuțiile preliminare ale pri
mului ministru desemnat, Emi
lio Colombo, cu delegațiile par
tidelor de centru-stînga (P.D.C., 
P.S.I., P.S.U., P.R.I.) în vede
rea reconstituirii unui nou gu
vern cvadripartit. După ce a 
analizat marți seara, cu dele
gația Partidului republican — 
îndeosebi aspectele politice, e- 
conomice și de ordin finan
ciar ale actualei situații din 
Italia — premierul desemnat 
a primit miercuri Ia Palatul 
Montecitorio (sediul Camerei 
Deputaților) delegația Partidu
lui socialist unitar condusă de 
Tanassi, președintele Consiliu
lui Național al P.S.LL După în
trevedere, Ferri, secretarul ge
neral al partidului, a declarat 
ziariștilor : „Am avut un 
schimb de păreri cu premie
rul desemnat, Colombo, căruia 
i-am expus poziția nartidiilui 
nostru. Am scos in evidență

necesitatea, principală pentru 
noi, a clarificării politice. De
sigur, am examinat, de aseme
nea, și aspecte privind rolul și 
acțiunile guvernului care rezul
tă în urma soluționării clari
ficării politice, condiție esen
țială pentru ca un nou guvern 
de centru-stînga să poată fi 
refăcut".

Tot la Montecitorio, Colombo 
s-a întîlnit cu delegația P.S.I., 
în frunte cu Mancini, secreta
rul național al P.S.L

Seara, primul ministru de
semnat a avut convorbiri cu 
delegația Partidului democrat- 
creștin, încheind astfel primul 
ciclu de consultări cu parti
dele de centru-stînga. Incepînd 
de joi dimineața, Colombo va 
primi la sediul parlamentului 
delegații ale tuturor partidelor 
renrezentate în Camera Depu
taților și Senat. După aceea, 
se prevede redactarea platfor
mei program guvernamentală 
ce va fi simusă aprobării Di
recțiunilor P.D.C P.S.I.. P.S.U. 
și P.R.I.

trupelor 
cele ale 
diviziei 

apropie- 
a viatică,

In 
rîn-

SAIGON 29 (Agerpres). — 
Formațiuni de artilerie ale pa- 
trioților sud-vietnamezi au bom
bardat în timpul nopții de marți 
spre miercuri șase obiective 
americane și saigoneze, anun
ță agenția France Presse. Două 
dintre aceste bombardamente au 
lovit instalații ale 
S.U.A. printre care și 
cartierului general al 
de parașutiști 101 din 
re de Hue și o bază
în apropiere de Nhatrang. 
urma acestor atacuri, „în 
dul trupelor noastre au fost în
registrați răniți", a declarat un 
purtător de cuvînt al coman
damentului american.

In timp ce pe teatrul opera
țiunilor de luptă trupele regi
mului saigonez nu înregistrea
ză „victoriile" scontate de șefii 
militari, la Saigon fricțiunile 
dintre „președintele" Thieu și 
„vicepreședintele" Ky, devenite 
de mult timp de notorietate pu
blică, se înăspresc. Recent, doi 
dintre consilierii generalului 
Ky și-au prezentat demisiile 
după ce au fost tratați de „pre
ședinte" drept „persoane ires
ponsabile". Thieu declarase că 
„asistenții vicepreședintelui Ky 
nu sînt cu nimic mai buni de- 
cît ai mei". Fricțiunile nu alte
rează însă cu nimic politica de 
represalii împotriva oricui se 
manifestă ca adversar al regi
mului sau este doar bănuit a 
fi.

.•
A.

£3

-■

a»

(Urmare din pug. 1)

In clipa aceea s-a apropiat 
un gardian, iar prizonierul a 
continuat : „Toate-s bune aici, 
nu e chiar ca pe continent, dar 
tn cm de mmcare cît vrem, și 
sînt oameni buni aici". Abia 
alunei administrația închisorii 
a aflat că vorbesc vietnameza, 
l'ină la sfîrșitul vizitei au fă
cut eforturi disperate pentru a 
mă împiedica să intru în vor
bă cu vreun deținut izolat.

Hawkins a propus să mer- 
gpm fa lagărul 4. Ne-am urcat 
ÎT« jeepuri, dar am fost duși 
la lagărul 5. Thomas Harkin 
m-a rugat să fac pe interpre
tul. Dt data aceasta, în prezen
ța unui gardian al închisorii.

— De unde ești ?
— Ben Tre.
— Cînd ai fost arestat?
— Acum zece ani.
— De ce ai fost arestat ?
— Sînt prizonier politic.
Un alt deținut a arătat că 

nu știe pentru ce a fost ares
tat.

— Ai avut o grenadă în mî- 
hă și ai vrut să omori oamenii. 
Este adevărat ?, s-a răstit co
lonelul Ve.

— Am avut o grenadă în mi
nă și am vrut să omor oa

menii, a spus prizonierul.
Aceeași scenă s-a repetat 

tot timpul. Da — mîncarea es
te delicioasă — cînd gardienii 
erau în apropiere. „Nu, nu ni 
se dă aproape nimic de mîn- 
care". spuneau aceeași oameni 
— cînd gardienii nu erau în 
apropiere. „Da, primim scrisori 
do acasă" — cînd gardienii 
trăgeau cu urechea. „Nu, nu

Șl CAMBODGIA
PNOM PENH 29 (Agerpres). 

— Comandamentul de la Pnom 
Penh dorea cu tot dinadinsul 
să păstreze importanta regiune 
strategică a platoului muntos 
Kirirom, deplasînd în acest scop 
nu mai puțin de 4 000 militari. 
Dar, după 19 zile de lupte pu
ternice, principala localitate a 
acestei regiuni a fost, marți, 
abandonată. In urma atacurilor 
repetate ale unităților forțelor 
de rezistență populară, ultimele 
două batalioane au părăsit ora
șul, pierzînd astfel controlul șo
selei numărul 4 între Kompong 
Son și Pnom Penh, un adevă
rat „cordon ombilical" ce per
mitea aprovizionarea cu alimen
te și petrol a capitalei cambod
giene. Unitățile patriotice khme
re au acționat cu succes în 
ultimul timp și în alte re
giuni sau localftăți din Cambod
gia. Astfel, tot marți, aeropor
tul orașului Siem Reap a fost 
atacat și a devenit inutilizabil 
pentru cursele avioanelor mi
litare ale regimului Lon Noi.

Seria insucceselor regimului 
de la Pnom Penh continuă, 
deci, în ciuda unui sprijin ma
siv acordat de autoritățile sal- 
goneze și de cele din capitala 
Tailandei. La sfîrșitul săptămâ
nii trecute, numărul soldaților 
saigonezi angajați în operațiu
nile militare din Cambodgia se 
ridica la 20 000.

Comentînd recenta vizită a

lui Lon Noi în Tailanda, zia
rul „International Herald Tri
bune" releva că ea reprezintă 
„unul din ultimii pași în pro
cesul de implicare a Tailandei 
în războiul din Cambodgia". 
Ultimele știri transmise din 
Bangkok menționează că 3 000 
de soldați tailandezi urmează 
să sosească, pînă la sfîrșitul 
lunii august, în Cambodgia.

ză. Recomandările 
ciale de anchetă 
guvernul britanic 
ția lordului Pearson prevăd 
anumită creștere a 
docherilor, 
pe deplin revendicările. Așa 
și explică faptul că din 
82 de delegați prezenți la Con
ferința națională un număr de 
31 au votat împotriva adoptării 
recomandărilor Comisiei speciale 
de anchetă. Multi dintre ei au 
cerut în mod ferm continuarea 
grevei pînă la satisfacerea tu
turor revendicărilor docheri
lor.

Cercurile patronale au accep
tat încă de acum trei zile „for
mula" lordului Pearson. Bursa 
a reacționat favorabil la știrile 
privind o apropiată încetare a 
grevei,- întrunit o prelungire a 
ei ar fi provocat o deteriorare 
a cursului lirei sterline. Balanța 
comercială britanică cu o in
fluență directă asupra mone
dei naționale, înregistrase defi
cite în fiecare din cele două luni 
precedente. Or, în numai două 
săptămîni cît a trecut de la de
clanșarea grevei, pierderile pro
duse de stagnarea activității de 
comerț maritim sînt evaluate Is 
448 milioane lire sterline. După 
cum a informat Ministerul Tran
sporturilor, greva 
porturile britanice 
69 dintre acestea 
alimente, iar alte 
au rămas ancorate în apropie
rea porturilor.

lat producția agricolă și in
dustrială, suprafețe însemna
te de terenuri au fost irigate 
și un mare număr de locali
tăți electrificate. Totodată, a 
sporit producția de echipa
ment pentru hidrocentrale. 
De pildă, numai în provin
cia Guandun se realizează 
în prezent 110 tipuri de tur
bine de apă și generatoare.
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fapt neobișnuit s-a 
într-o mică localitate

9 Un 
petrecut 
din nord-estul Indiei, Tolongso- 
re. O haită de tigri a pătruns 
în această localitate și a atacat 
populația. Locuitorii de la To- 
iohgsore au fost nevoiți să se 
ascundă în podurile și pivnițe
le locuințelor pentru a se 
vă de „invadatori".- O ? ’

sal-

tre- 
tră-

Ciprioții greci și turci 
să fie în măsură să 
pașnic în insulă, iar Gre-

buie 
iască 
cia și Turcia trebuie să-i aju-. 
te să găsească o soluție în a- 
ceastă problemă, a declarat Su
leyman Demirel, primul minis
tru turc, într-un interviu ' acor
dat ziarului atenian „Acropo
lis". El s-a pronunțat pentru o 
rezolvare „justă și onestă a 
problemei cipriote care să poa

tă satisface cele două părți". 
In continuare, referindu-se la 
relațiile dintre Turcia și Grecia, 
Suleyman Demirel a subliniat că 
conducătorii celor două țări 
„trebuie să-și aducă întotdea
una aminte că statele lor, dez- 
voltînd prietenia dintre ele, vor 
obține mari avantaje.

9 Guvernul Indiei a hotărît 
să stabilească relații diploma
tice cu Republica Democrată 
Germană la nivel consular. Pînă 
în prezent, cele două țări în
trețineau relații prin interme
diul misiunilor comerciale.

UȘII DIK lilllll SOCIALIST!
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BELGRAD 2.9 (Agerpres). — Din cantitatea totală de 
2,8 milioane tone oțel, care urmează să fie realizată de în-., 
treprinderile metalurgice ale R.S.F. Iugoslavia, Combinatul " 
metalurgic din Zenița va furniza un milion tone. In pre-;; 
zent, la acest combinat sînt în curs lucrări de reconstruc- " 
ție și modernizare care se vor încheia în 1974, cînd combi- " 
natul va avea o capacitate anuală de 2 milioane tone oțel.!!a 1

■ I
■ I

HANOI 29 (Agerpres). — întreprinderile industrialei’, 
din mai multe provincii ale R. D. Vietnam și-au îndeplinit!! . 
și depășit sarcinile de plan pe primul semestru al anului "

11
■ 1
11

și depășit sarcinile de plan pe primul semestru 
în curs. Astfel, întreprinderile din Hanoi au realizat o spo
rire a producției de bunuri de larg consum cu 
față de anul trecut.

15 la sută

de tehno-VARȘOVIA 29 (Agerpres). — La Institutul 
logie a petrolului din Cracovia (R. P. Polonă) s-a elaborat ", 
un preparat Akoroks b-13“ care reduce considerabil uzura Ci 
motoarelor datorită coroziunii. Inhibatorul anticoroziv este " 
un adevărat elixir pentru viața motoarelor — în doi timpi " 
s-au in patru timpi. El este și ușor de folosit prin simpla îl 
adăugare în uleiul pentru motor. „Akoroks b-13“ împiedică, 
de asemenea, învechirea uleiurilor în depozit prevenind oxi- • ! 
darea lor.

■ I
■ t

MOSCOVA 29 (Agerpres). — Intr-un viitor apropiat îî 
elicopterele vor face curse regulate între centrul Moscovei • | 
și cartierele periferice ale orașului, aerogările și stațiunile ;j 
de odihnă din împrejurimi. Numai spre aerogări ele vor;; 
transporta anual circa 600 000 de călători. Stațiile de eii-;*' 
coptere vor fi amplasate pe întregul teritoriu al orașului, ■; 
în apropierea stațiilor de metro. "

■ I
■ I

• Autoritățile uruguayene 
au ordonat suspendarea tempo
rară a apariției ziarului „Popu- 
lar“, organul C.C. al Partidului 
Comunist, 
protestul 
torești și 
guay.

Hotărîrea a atras 
organizațiilor munci- 
democratice din Uru-

9 16 milioane de persoane 
au fost afectate de inundațiile 
care s-au produs în ultimele 
zile în statul indian Assam, a- 
anunță agențiile de presă. Mu- 
sonul care a bîntuit în această 
regiune a provocat revărsarea 
fluviului Brahmaputra și a aflu- 
ienților săi, inundînd o supra
față agricolă de 
re și distrugînd 
cuințe. Ultimele 
la Delhi califică
tentă în unele zone din statul 
Assam ca fiind „deosebit de 
critică".

400 000 heota- 
numeroase lo- 
rapoarte sosite 
situația exis-

9 In ultimele zile au conti
nuat cercetări intense în regiu
nea unde s-a produs acciden
tul avionului sovietic 
care transporta spre Peru 
strumente medicale 
sinistraților. Cercetările 
efectuate de un grup 
de avioane sovietice și de nave 

, ale flotei come’'c,ale a U.R.S.S.. 
precum și de avioane și nave 
ale altor state.

„An-22" 
in- 

destinate 
sînt 

special

9 Peste 30 000 de oameni au 
rămas fără 
a gravelor 
afectat mai 
Pakistanului 
tul Pabna, 
Dacca, apele au distrus în în
tregime trei localități. Se anun
ță totodată, că 
fost compromise 
întinse.

adăpost ca urmare 
inundații care au 
multe regiuni ale 
de est. In distric- 

la nord de orașul

recoltele au 
pe suprafețe

Quemados, si-
0 nouă victimă

9 In apropierea localiiății braziliene 
tuată în statul Rio de Janeiro, a fost găsită 
a așa-numitelor „escadroane ale morții". Cadavrul nu a pu
tut fi identificat.

Formate spre sfîrșitul deceniului al șaselea,, „escadroa
nele morții" sînt alcătuite, după cum se crede, din foști 
polițiști care și-au propus să execute pe toți criminalii ne
pedepsiți de justiție. Se apreciază că nenumăratele forma
țiuni ale organizației au ucis pînă acum, peste 1 200 de 
persoane. Recent, președintele Garrastazu Medici a ordo
nat deschiderea unei anchete menită a pune capăt acestor 
execuții. Investigațiile întreprinse pînă în prezent nu au dus 
insă la rezultate semnificative.

9 La Chicago va fi construit cel mai înalt zgîrie nori 
din lume — 443 de metri înălțime, 109 etaje. Acest imobil, 
care va fi dat în folosință în 1974, va costa peste 100 mili
oane dolari. Uriașa clădire va avea fațada din aluminiu ne
gru, iar ferestrele vor avea geamuri de culoarea ambrei. Ea 
va adăposti birourile firmei „Searn Roebuck and Co“, cea 
mai mare societate de comerț prin corespondență din Sta
tele Unite.

Cea mai înaltă clădire din S.U.A., și una dintre cele 
mai mari din lume, „Empire State Building" din New 
York, măsoară numai... 381 m. O altă clădire gigant, încă 
în construcție, se află tot la New York și în momentul dării 
sale în exploatare va avea o înălțime de 412 m.

9 Intre Algeria și Maurita
nia a fost semnat un acord eco
nomic, științific, tehnic și cultu
ral. In vederea extinderii coo
perării algero-marocane va fi 
creat și un comitet interguver- 
namental la nivel ministerial, 
care își va desfășura lucrările, 
alternativ, în capitalele celor 
două țări, Alger și Nouakcott. 
Acordul dintre aceste două 
țări intervine după recenta re
uniune maghrebiană a miniștri
lor economiei de la Rabat, des
fășurată în spiritul extinderii 
colaborării pe multiple pla
nuri, pornindu-se de la nevoile 
și specificul fiecărei țări parti
cipante.

9 In Uniunea Sovietică a 
fost lansat miercuri satelitul 
artificial al Pămîntului „Cos- 
mos-354", la bordul căruia se 
află aparataj științific pentru 
continuarea cercetărilor în spa
țiul cosmic.

uneia din clădirile închisorii și 
zidul exterior. Harkins a desco
perit-o primul — o potecă în
gustă între cele două ziduri, 
ia marginea căreia creșteau 
cîteva legume. Ne-ia transmit 
vestea, pe neobservate, nouă, 
celorlalți trei.

— E frumos, domnule colo
nel, a remarcat Hawkins, aveți 
și preocupări agricole aici. Și 
ușa asta mică unde duce ?

l-am tradus lui Ve. „Ușa n- 
ceasta este totdeauna încuiată. 
Nu puteți trece pe aici", a răs
puns colonelul Ve.

Apoi, ca prin minune, cineva 
s-a apropiat de ușă din partea 
cealaltă, auzind voci. A des
chis-o și ne-am strecurat prin 
ea. In fata noastră se găseau 
cuștile de tigri,

Ne-am urcat deasupra și am 
privit în jos, pentru a vedea

S.U.A. — am venit să cunoaș
tem condițiile din închisorile 
vietnameze.

— Ne e sete ! Ne e foame ! 
Sintem bătuti I, a spus unul 
dintre ei, urmat apoi de cei
lalți.

— Eu sînt aici pentru că am 
vorbit despre pace. Asta doresc 
toți vietnamezii. Nu vrem decît 
pacea, a spus altul.

In timp ce treceam peste ,

din nou în cătușe, ne-a spus 
unul din prizonieri, în timp ce 
se tîra în cușcă, cu ajutorul 
mîinilor.

Unul din ei ne-a arătat răni
le de pe picioare. „Am stat aici 
în cătușe luni de zile, ne-a 
spus. Ne e foame, ne e sete, 
sîntem bolnavi. Vă rog, dați-ne 
puțină apă" I

— Sînt preot budist. In 1960

CUM AM DESCOPERIT
putem nici să primim, nici să 
trimitem scrisori" — cînd gar
dienii nu trăgeau cu urechea.

...Hawkins și-a repetat cere
rea de a vizita lagărul 4. Fu
seserăm informați că acolo se 
află faimoasele „cuști de tigri".

Cînd, în sfîrșit, am intrat în 
lagărul 4, locul corespundea 
amănuntelor care ne fuseseră 
dezvăluite. La un capăt — două 
puțuri, avînd în față parapete 
decorative. Cîteva straturi de 
flori, pe care unul din congre- 
siști le-a fotografiat.

Dar ceea ce nu puteam vedea 
de la început, era mica potecă 
ce trebuia să fie între zidul

Am încercat să deschidem 
ușa. Era foarte mică, doar atît 
cît să se poată strecura un om. 
„Ah, prin ea se ajunge la un 
alt lagăr, a răspuns Ve. E în
cuiată. Dar putem intra pe par
tea cealaltă".

Noi am schimbat 'priviri, a- 
mintindu-ne de cele ce ne spu
sese cel care cunoștea ampla
samentul cuștilor de tigri : „E- 
xistă un singur drum, Trebuie 
să treceți prin ușa cea mică de 
la capătul potecii unde cresc 
legumele".

— Sînt obosit, a sups Haw
kins. Nu puteți trimite pe cine
va să deschidă ușa ?

prizonierii înghesuiți în cuști, 
cîte trei sau patru în fiecare 
dintre ele,

Cuștile de tigri sînt mici com
partimente din piatră. In in
teriorul fiecărei cuști se gă
sește cîte un ciubăr „igienic", 
care este golit o dată pe zi. 
Cuștile nu au mai mult de 1,50 
m lățime și 2,50 m lungime. In 
clădirea aceea erau 60 sau 70 
de cuști.

— Donnez-moi de l'eau, a 
șoptit unul din prizonieri.

— îmi pare rău, dar nu vor
besc franceza, am răspuns. Dar 
cunosc vietnameza. Noi s&item 
un grup trimis de Conwesul

LOS ANGELES 29 (Ager
pres), — Procesul intentat 
grupului de „hippies" acu
zat de uciderea actriței Sha
ron Tate și a altor patru per
soane a intrat deja într-o fa
ză decisivă. In ședința de 
marți, principalul martor al 
acuzării, Linda Kasabian, ea 
însăși membră a „familiei" 
conduse de Charles Manson, 
a relatat despre ’împrejurări
le în care au fost comise trei 
din cele cinci asasinate de la 
Villa Bel’Air. Potrivit depo
ziției ei, masacrul pus la cale 
in amănunt de Charles Man- 
son, a fost săvîrșit de Char
les Watson, Susan Atkins 
Patricia Krenwinkel.

Intii, Watson, l-a ucis 
Stevan Parent, in vîrstă 
18 ani, întîlnit în grădina 
lei. . Martora a declarat că i-a 
văzut apoi pe Watson și Pa
tricia Krenwinkel asasinîn-

expre- 
(„scapă 
căreia

Ș'

pe 
de
vi-

du-i pe Voitek PryGhowski și 
respectiv, Abigail Folger —■ 
doi dintre invitații actriței.

înainte de a aborda acest 
moment — cheie al depozi
ției, martora a relatat despre 
„filozofia" proiesatâ de Man- 
son, simbolizată prin 
sia „helter skelter" 
cine poate"), potrivit
țelul „familiei" era de a pro
voca în S.U.A. un război ra
sial și prin aceasta, o deban- 
dată generală. Asasinatele de 
la Villa Bel’Air au fost comi
se în conformitate cu această 
„filozofie".

Se știe că Linda Kasabian 
a acceptat să depună mărtu
rie împotriva celorlalți 
membri ai bandei în schimbul 
promisiunii de a nu fi impli
cată în acest caz. Rolul ei a 
fost, de altfel, după cum a 
declarat procurorul Vicent. 
Bugliosi, secundar, fiind în
sărcinată să stea de pază.

*

I
*

J

tușim și scuipăm sînge. Multi
din noi avem tuberculoză !

— Mai există și alte cuști, 
ne-au spus. Trebuie să le ve
deți. Sînt cuștile cu femei. Le 
auzim țipînd— sînt aproape ! 
Acolo !

Am coborît și ne-am dus în 
clădirea alăturată. Acolo am 
găsit alte două rînduri de cuști, 
identice cu cele rezervate băr-

OAMENII DIN CUȘTI
cuști, deasupra prizonierilor, 
aceștia își arătau rănile. Unul 
ne-a arătat mina. Ii lipseau trei 
degete. „Mi le-au tăiat cînd 
m-au arestat", ne-a spus omul. 
Apoi și-a întors capul, pentru 
a ne arăta o rană mare la cea
fă.

Nici unul din prizonieri nu 
se putea ridica. Ne-au spus că 
încă cu cîteva zile în urmă 
mai erau legați, în cătușe, de 
o bară de la capătul cuștii. In 
unele din cuști barele fuseseră 
tocmai înlăturate, dar console
le pentru remontarea lor erau 
acolo.

„In cîteva zile vdm fi puși

am vorbit despre pace.
— Am fost adus aici, fără 

alt motiv decît că doresc pa
cea. Am fost bătut. Am fost 
pus în cătușe. Dar o să vorbesc 
mai departe despre pace I

Deasupra fiecărei cuști am 
văzut cîte un ciubăr cu var.

— La ce folosește varul ? am 
întrebat pe colonelul Ve.

— La spoitul pereților, a spus 
Ve.

— Nu, nu, au strigat prizonie
rii. II toarnă peste noi, atunci 
cînd cerem de mîncare. Intr- 
adevăr, am observat că pe jos 
cuștile erau acoperite cu văr.

— Cînd îl varsă peste noi,

batilor. In fiecare din ele se 
îngrămădeau cîte cinci femei 
între 15 și 70 de ani.

— Vă rog, dati-ne puțină 
apă! Vă rog dați-ne puțină 
mîncare, se tînguiau ele. Ne 
aflăm aici de șapte luni. Am 
fost bătute ! Sîntem bolnave I 
Nu ni se dă nici o doctorie 1

Multe din femei erau vizibil 
foarte bolnave. Unele aveau 
tuberculoză, altele aveau ochii 
bolnavi, majoritatea sufereau 
de boli de piele. Cele în starea 
cea mai gravă zăceau pe jos, în 
timp ce altele le făceau vînt cu 
cîte o zdreanță. '

— Cîți ani ai ?, am între
bat o fată.

— Optsprezece.
— Ești -studentă ?
— Nu. Sînt muncitoare. Am 

lucrat într-o fabrică.
— Pentru ce te-au arestat ?
— Am fost la o demonstra

ție pentru pace.
— Ești comunistă ?
Fata zîmbi, ca la o întrebare 

fără noimă. „Nu, nu sînt comu
nistă. Nu mă interesează poli
tica. Nu mă interesează decît 
pacea".

In „cuștile de tigri1* sînt cir
ca 500 de oameni, înfometați, 
însetați și cu evidente urme 
do bătaie- pe trupurile lor.

Cînd am părăsit cuștile. 
ne-am găsit din nou în fața 
lui Frank Walton, șeful divi
ziei de securitate publică a 
S.U.A.

— Nu aveți dreptul să vă 
amestecați în problemele viet
nameze, ne-a spus el. Ați venit 
aici ca să provocați tulburări ’ 
Sînteți oaspeții colonelului Ve ’ 
Cu ce drept vă băgați nasul în 
treburile care nu vă privesc I

— Dar ne privesc, a răspunc 
Hawkins. Statele Unite acordă 
un ajutor considerabil acestor 
închisori. Dorim să ne convin
gem că acest ajutor este folo
sit în scopuri umanitare.

Țipaiul — întreprinderea poligrafică Hunedoara — Subunitatea Petroșani 40 368


