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Mai mult poate ca in ori
care alt domeniu al produc
ției materiale, în construcții 
iarna iși face direct și ime
diat simțită prezența, puțind 
influența negativ procesul teh
nologic, desfășurarea activității, 
rezultatul muncii pe șantiere, 
dacă nu au fost făcute din 
timp toate pregătirile necesa
re. Și cite nu se cer avute in 
vedere cu clarviziune și res
ponsabilitate! A se avea pregă
tit frontul de lucru corespun
zător. stocuri de materiale ca
re să acopere cerințele punc
telor de lucru pe toată durata 
timpului cu geruri și inzăpe- 

a se asigura căi de ac- 
un transport neîntrerupt 

aprovizionare cu mate- 
a se avea

ziri, 
ces. 
și o 
riale fără goluri, 
spații de lucru închise și în
călzite pentru a se turna be
toane și face tencuieli inte
rioare fără riscul înghețării 
lo:. iar muncitorii protejați 
împotriva intemperiilor etc., 
etc. — înseamnă tot atitea atu- 
uri pentru continuitatea 
timpul iernii a lucrului 
ritm susținut, la nivelul sar
cinilor de plan. Așadar, pen
tru desfășurarea normală a 
activității pe șantiere in peri
oada friguroasă sint necesare 
pregătiri corespunzătoare în 
toate punctele nevralgice ale 
activității de construcții. Cum 
se prezintă din acest punct de 
vedere constructorii de obiec
tive social-culturale din Va
lea Jiului la ora actuală, cînd 
iarna îpcearcă insistent insta
larea pe meleagurile noastre, 
ce au făcut și ce mai au de 
finalizat din pregătirile, ce și 
le-au programat? Am căutat 
răspunsurile la aceste întrebări 
Intr-un raid-anchetă pe șantie
re, ascultind părerea unor ca
dre tehnice investite cu res
ponsabilitatea organizării lu
crului. Dar să lăsăm să vor
bească faptele, problemele in- 
tilnite.

La conducerea Grupului de 
șantiere Valea Jiului al T.C.D., 
din discuția avută cu tov. 
loan Sitescu, inginerul șef al 
grupului, am reținut că a e- 
xistat preocupare și s-au făcut 
lucruri bune dar că, deși pre
gătirile de iarnă pe șantiere 
sint avansate, ele nu s-au în
cheiat pretutindeni, că există 
fn unele locuri probleme ne
rezolvate ce țin in loc pregă
tirile, că in multe puncte de 
lucru ritmul lor trebuie acce
lerat. Intre faptele pozitive ce 
ne-au fost relatate de către 
interlocutor am reținut crea
rea unor stocuri importante de 

Și 
un 

din 
ni- 
mc 

află

pe 
in

materiale pentru betoane 
tencuieli. S-a format deja 
stoc de 12 000 mc balast 
15 000 mc prevăzut, iar de 
sip 4 000 ” -----
prevăzut;
Stocată o ________ _______
de ciment cu care nu vor fi 
probleme la iarnă: stațiile de 
betoane de la Livezeni și Vul
can sint pregătite cu tot ce e 
necesar pentru a trimite pe 
șantiere beton corespunzător
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tehno- 
și rit- 

de

desfășurării procesului 
logic in condițiile iernii 
mului impus de sarcinile 
plan; sint asigurate cite două 
autobasculante pentru transpor
tul betonului care se va pro
teja prin acoperire cu panouri 
de rogojină pentru a-și păs
tra temperatura inițială din 
stația de betoane; sint pregătite 
un buldozer și excavatoare 
pentru intervenții la deszăpe
zire; la Vulcan este asigurat 
in întregime frontul de lucru 
pe 1971 ș.a.m.d.

...Iată-ne pe șantiere, la 
punctele de lucru, față in fa
ță cu realitatea. La Petroșani, 
unul din .punctele fierbinți" 
ale pregătirilor este concentrat 
la blocurile D 1—1 și D 1—5 
(cu termen de predare în a- 
cest an). Aici montarea pere
ților din panouri mari de 
prefabricate trebuie grăbită la 
maximum pentru a fi termi
nată pină la venirea înghețu
lui și se cere asigurată încăl
zirea respectivelor blocuri ast
fel ca. după închiderea golu
rilor, să poată fi continuate 
finisajele interioare. La blocul 
D 1—1 să se pună în func
țiune urgent macaraua, să se 
introducă schimbul II. să se 
procure tîmplăria exterioară. 
Trebuie, de asemenea, asigu
rate cele necesare lucrului la 
obiectivele — front de lucru 
pe 1971 (blocul E 13 locuințe 
proprietate personală, căminul 
T.C.M M . stația I.M.T.F. de la 
Iscroni atacate), grăbite expro
prierile pentru cele trei blo
curi din Aeroport VI. Al doilea 
„punct fierbinte" al șantierului 
Petroșani se află la Poligonul 
de prefabricate Livezeni. Și 
aici lucrările in cadrul pregă
tirilor pentru activitatea pe 
timp friguros nu sint încă în
cheiate, trebuie continuate cu 
maximă intensitate. După cum 
ne informează tov. Nicolae Sa- 
su, șeful Șantierului Petroșani, 
aici au fost pregătite cele ne
cesare protejării împotriva în
ghețului a panourilor turnate 
(au fost aduse în poligon per
nele metalice încălzitoare) 
pe pistă, se lucrează 
trala care va asigura 
termic (abur) pentru 
metalice încălzitoare, 
cortinele de turnare. Aici au 
fost montate cazanele, făcute 
canalele termice, dar mai sint 
multe de făcut. Se cere ter
minat acoperișul clădirii cen
tralei termice (dar lipsesc fî- 
șiile de beton) și coșul de fum, 
terminat de instalat țevile și 
făcut racordul la cazane. Tre
buie făcut totul, pregătit din 
toate punctele 
ligonul pentru 
nua producția 
șantierele Văii 
nouri de prefabricate intr-un 
ritm de 1—1,5 bucăți/zi.

Șantierul Vulcan. Aici aten-

de 
la cen- 
agentul 
pernele 
pentru
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SOSIREA LA BUCUREȘTI
A DELEGAȚIEI DE PARTID

Ieri a avut loc plenara Comitetului municipal de 
partid. La lucrările plenarei au participat membrii și mem
brii supleanți ai Comitetului municipal, membrii comisiei 
economice, primii secretari ai comitetelor orășenești de 
partid, conducători de întreprinderi, instituții și organizații 
de masă și obștești, activiști ai Comitetului municipal de 
partid.

La lucrările plenarei a participat tovarășul Aurel Bul- i 
garea, secretar al Comitetului județean de partid Hune
doara.

Plenara a analizat stadiul pregătirii condițiilor de rea
lizare a sarcinilor de producție și investiții pe anul 1971, 
precum și măsurile ce se impun a fi luate în continuare 
pină la sfîrșitul anului de către organele și organizațiile de 
partid, sindicat, U.T.C. și conducerile tehnico-administrative 
pentru îndeplinirea integrală a sarcinilor de plan și a an
gajamentelor de întrecere pe acest an.

In cadrul dezbaterilor purtate pe marginea raportului 
prezentat de tovarășul Gheorghe Feier, secretar al Comite
tului municipal de partid, au luat cuvîntul tovarășii ing. 
Dumitru Țurnă, directorul Grupului de șantiere Valea Jiu
lui al T.C.D., Virgil Teodorescu, inginer șef al Șantierului 
Valea Jiului al T.C.M.M., ing. Gheorghe Zabulică, șeful 
Șantierului 17 C.F.R., ing. Gheorghe Giuclea, directorul 
minei Petrila, ing. Nicolae Nicorioi, directorul minei Uri- 
cani, ing. Gheorghe Romo.șan, directorul I.G.C. Petroșani, 
Francisc Iacob, directorul filialei Petroșani a Băncii de 
investiții, loan Raczec, secretar al comitetului de partid al 
minei Lupeni, Traian Blaj, prim-vicepreședinte al Comite
tului executiv al Consiliului popular municipal, dr. ing. 
Petru Roman, director general al Centralei cărbunelui Pe
troșani.

In plenară au fost subliniate rezultatele bune obținute 
in primele zece luni din acest an pe ansamblul municipiu
lui care oferă premise realizării integrale a sarcinilor pe în
tregul an. condițiile create pentru asigurarea îndeplinirii 
planului pe anul 1971 din primele zile ale noului an. 
Participanții la plenară au exprimat liotărirea organizații
lor de partid, a colectivelor de muncă din toate unitățile 
economice ale municipiului de a munci cu dăruire și entu
ziasm pentru a întîmpina apropiata aniversare a semicen
tenarului partidului cu rezultate economice cît mai bune

(Continuare în pag a 3-a)
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Suitorul 72

Șl GUVERNAMENTALE
A REPUBLICII POPULARE POLONE

Marți la amiază, pe aero
portul internațional Otopeni a 
avut loc ceremonia sosirii de
legației de partid și guverna
mentale a Republicii Populare 
Polone, condusă de Wladyslaw 
Gomulka, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, și 
Jozef Cyrankiewicz, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P., președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii 
Populare Polone, care, la in
vitația Comitetului Central 
Partidului Comunist Român 
a Consiliului de Miniștri

al 
și 
al

I

fi realizat sau nu
termenul stabilit ?
.la ordinea zilei'Problema 

a sectorului II de la E. M. 
Lonea o constituie străpun
gerea suitorului nr. 72, din 
blocul VII, stratul 3. între 
orizonturile 530 și 580. La 
obiectivul în cauză lucrările 
prezintă o intîrziere îngrijo
rătoare. „Este extrem de im
portant să fie terminat sui
torul pentru a avea linia de 
front asigurată și in viitor, 
la nivelul sarcinilor de plan 
care ne revin, — ne-a de
clarat tov. ing. Constantin 
Burian, șeful sectorului. Am 
fost încurcați prin nedota- 
rca la timp cu dispozitive 
corespunzătoare pentru perfo- 
rajul umed. S-a apelat la 
C.C.P. Recent, au sosit dis
pozitivele așteptate, iar bri-

gada lui Dumitru Costinaș, 
din cadrul sectorului deschi
deri și pregătiri, căreia i 
s-a încredințat frontul res
pectiv, va fi dotată așa cum 
trebuie. Se iau, în continua
re, toate măsurile din par
tea conducerii minei și a 
sectorului deschideri și pre
gătiri pentru a se respecta 
încadrarea în termenul stabi
lit — 20 noiembrie — a rea
lizării suitorului..." In legă
tură cu acest aspect, tov. 
Andrei Colda, secretarul co
mitetului de partid al E. M. 
Lonea ne-a informat de fap
tul că, în adunările generale

Tr. MULLER

(Continuare în pag. a 3-a)
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Republicii Socialiste România, 
face o vizită 
tenie in țara

După cum 
timpul vizitei 
narea noului 
tenie, colaborare și asistență 
mutuală intre Republica So
cialistă România și Republica 
Populară Polonă.

Pe frontispiciul pavilionului 
central al aerogării, pavoazat 
sărbătorește cu drapelele de 
stat ale celor două țări, se 
aflau portretele tovarășilor Ni
colae Ceaușescu și Wladislaw 
Gomulka, Ion Gheorghe Mau-

oficială de prie- 
noastră.
s-a anunțat, in 

va avea loc sem- 
Tratat de prie-

rer și Jozef Cyrankiewicz. Pe 
mari pancarte se puteau citi, 
în limbile română și polonă, 
urările : „Bun venit delegației 
de partid și guvernamentale a 
Republicii Populare Polone I", 
„Trăiască prietenia, colaborarea 
și alianța frățească dintre po
porul român și poporul polo
nez !".

In întîmpinarea oaspeților au 
venit tovarășii Nicolae Ceaușes
cu, Emil Bodnaraș, Paul Nicu
lescu-Mizil, Gheorghe Pană, 
Virgil Trofin, Ilie Verdeț, Emil 
Drăgănescu, Janos Fazekas, 
Dumitru Popa, Dumitru Po-

pescu, Mihai Dalea, Vasile Pa- 
tilineț, Ion Pățan, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniș
tri, Corneliu Mănescu, minis
trul afacerilor externe, Tiberiu 
Petrescu, ambasadorul Republi
cii Socialiste România în Repu
blica Populară Polonă.

Pe aeroport se aflau, de a- 
semenea, membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, conducători 
de instituții centrale și orga
nizații obștești, generali și o-

(Continuare tn pag. a 4-a)

I I
Comitetul Central al Parti

dului Comunist Român și Con
siliul de Miniștri al Republi
cii Socialiste România au ofe
rit marți un dineu oficial în 
onoarea delegației de partid și 
guvernamentale a Republicii 
Populare Polone, condusă de 
tovarășul Wladyslaw Gomulka, 
prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Muncito
resc Unit Polonez, și tovarășul 
Jozef Cyrankiewicz, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P., președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii 
Populare Polone.

Au participat tovarășii Nicolae

Ceaușescu, Emil Bodnaraș, Paul 
Niculescu-Mizil, Gheorghe Pană, 
Virgil Trofin, Ilie Verdeț, Ma
xim Berghianu, Florian Dănă- 
lache. Constantin Drăgan. Emil 
Drăgănescu, Janos Fazekas; Pe
tre Lupu. Manea Mănescu, Du
mitru Popa. Dumitru Popescu, 
Leonte Răutu, Gheorghe Stoica, 
Vasile Vîlcu, Ștefan Voitec, 
Iosif Banc, Petre Blajovici, Mi
ron Constantinescu, Mihai Da
lea, Ion Iliescu, Vasile Patili- 
neț, Ion Stănescu, precum și 
Mihai Marinescu și Ion Pățan, 
vicepreședinți ai Consiliului de 
Miniștri, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe,

Tiberiu Petrescu, ambasadorul 
României- în Republica Popu
lară Polonă, membri ai C.C, 
al P.C.R., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, condu
cători de instituții centrale și 
organizații obștești.

Au luat parte
Jaszczuk, membru ;
Politic, secretar al
P.M.U.P., Mieczyslaw Jagielski, 
membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.U.P., vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Adam Willmann, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, și Jaromir Ocheduszko, 
ambasadorul Republicii Popu-

Boleslaw 
al Biroului 

l /C.C. al

lare Polone la 
brii delegației 
vernamentale a Republicii Popu
lare Polone, precum și alte per
soane oficiale care însoțesc de
legația poloneză.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale Republicii Popularo 
Polone și Republicii Socialiste 
România.

In timpul dineului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cal
dă, prietenească, 
Nicolae Ceaușescu 
law Gomulka au 
turi.

București, mem- 
de partid și gu

tovarășii 
și Wladys- 
rostit toas-

(A ger preș)

Toastul tovarășului
Nicolae Ceaușescu

Stimate tovarășe Gomulka, 
Stimate tovarășe Cyrankiewicz, 
Onorați oaspeți,

Este o deosebită plăcere să vă 
avem in mijlocul nostru in aceas
tă seară și să vă adresez, in 
numele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, al 
Consiliului de Stat și al guvernu
lui Republicii Socialiste România, 
al întregului nostru popor, un 
cald salut tovărășesc. Manifestă
rile de simpatie și cordialitate 
cu care populația Bucureștiului 
v-a intimpinat astăzi, dragi oas
peți, sint o vie expresie a senti
mentelor de prietenie și stimă re
ciprocă ce leagă popoarele ro
mân și polonez, o ilustrare a 
năzuinței țărilor noastre socialiste 
de a consolida continuu colabo
rarea lor multilaterală.

Sintem bucuroși să constatăm

și cu această ocazie că relațiile 
dintre România și Polonia - cu 
tradiții îndelungate în trecutul 
celor douâ țări, și care au ca 
fundament durabil comunitatea 
orinduirii social-politice, a aspi
rațiilor și țelurilor fundamentale, 
lupta pentru triumful socialismu
lui și păcii - cunosc o largă 
dezvoltare pe plan politic, econo
mic, științific și cultural, in fo
losul și interesul ambelor noas
tre popoare, al cauzei celor ce 
muncesc de pretutindeni.

Poporul nostru este angajat cu 
toate forțele in vastul program 
de dezvoitare a forțelor de pro
ducție, a științei și culturii, de con
struire a societății socialiste multila
teral dezvoltate, trasat de Congre
sul al X-lea al Partidului Comu
nist Român. Veți avea prilejul,

(Continuare in pag. a 4-a)

Toastul tovarășului
Wladyslaw Gomulka
Dragă tovarășe Ceaușescu, 
Stimată asistență,

Permiteți-mi să exprim mulțumi
rile mele cordiale tovarășului 
Ceaușescu pentru cuvintele prie
tenești adresate partidului, guvei- 
nului și poporului nostru, pre
cum și Poloniei Populare.

Am primit cu satisfacție invita
ția de a efectua o vizită in țara 
dumneavoastră, in cursul căreia 
vom semna noul Tratat de prie
tenie, colaborare și asistență 
mutuală dintre Republica Popu
lară Polonă și Republica Socia
listă România.

Cei 20 de ani care s-au scurs 
de la încheierea primului nostru 
Tratat de alianță au constituit 
o perioadă de mari succese in 
toate domeniile vieții sociale, eco
nomice și culturale ale ambelor 
noastre țări, o perioadă de dez-

voltare favorabilă a colaborării 
polono-romăne. In condițiile con
strucției socialiste, prietenia po- 
lono-romănă a găsit posibilități 
utile de dezvoltare și s-a trans
format intr-o directivă. trainică 
a politicii partidelor și statelor 
noastre. Putem să constatăm că 
colaborarea noastră în domeniul 
politic, economic, tehnico-științi- 
fic și cultural aduce foloase re
ciproce și servește bine interese
lor ambelor popoare și țări.

Legăturile de cooperare multi
laterală unesc, de asemenea, Po
lonia și România in cadrul state
lor socialiste membre ale CAER. 
Ritmul mereu crescind de indus
trializare și modernizare a eco
nomiei și progresul tehnic care 
se dezvoltă in mod dinamic ne
cesită perfecționarea și adincirea

(Continuare in pag. a 4-a)

I bălan

mc din 5 000 
in silozuri se 
importantă cantitate

de vedere po- 
a putea conti- 
și a asigura 
Jiului cu pa-

România socialistă in imagini și fapte

V. lordăehescu

Clădirea aeroportului București-Otopeni

rotunda

traseelor de

(Agerpres)

vor executa in viitor lucră
rile menite să asigure o cir
culație optimă pentru trafi
cul intens. în continuă creș
tere din Valea Jiului.

Petroșani.

Toamnă

Medalîon 
literar

Astăzi, la ora 19. in sala 
mică a Casei de cultură din 
Petroșani are 10c medalio
nul literar .Alexandru I. O- 
dobescu (1834—1895) — scri
itor progresist, continuatorul 
generației de la 1848', Prpjf. 
Leon Pătrășcoiu expune o co
municare asupra vieții, acti
vității literare și științifice 
a scriitorului.

Pentru sistematizarea
municipiul Petroșani, 
tul de sistematizare va fi a- 
vizat in comisia de sistema
tizare a municipiului, in 
prima ședință a acesteia.

In baza acestui studiu se

La o comandă a Consiliu
lui popular al județului Hu
nedoara I.S.A.R.T. București 
a elaborat un studiu pentru 
sistematizarea traseelor și 
drumurilor de tranzit din
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Obiectivele întrecerii patriotice 
au fost realizate, dar

GOSPODĂRIREA Șl 
ÎNFRUMUSEȚAREA 

CONTINUA
A MUNICIPIULUI

RECLAMA
NOI EFORTURI

La ora 18, astăzi, in sala 
bibliotecii Casei de cultură, 
este organizată o masă ro
tundă la care se va dezbate 
o problemă de actualitate 
științifică : ..Omul pe lună". 
Participă conf. ing. Emil 
Stoica, conf. Victor Prosie, 
asistentul universitar I. 
riță.

circulație din municipiu
Proiec-

© Pe văile Bradului, Porumbarului și Sădurelului a 
fost terminată construcția unor noi rețele de drumuri auto 
forestiere. Alte amenajări de acest gen se _află în fază de 
finalizare in cuprinsul bazinelor forestiere ale văilor Lo- 
trioarei, Avrigului și Racoviței. O dată cu terminarea lucră
rilor prevăzute pentru acest an, lungimea drumurilor fo
restiere din raza de activitate a unităților de exploatare și 
industrializare a lemnului din județul Sibiu va însuma 327 
km. Aceasta va contribui la creșterea gradului de meca
nizare a transporturilor in sectorul forestier și, totodată la o 
mai bună valorificare a potențialului turistic din zona 
munților Făgăraș și Cibin. Drumul de legătură dintre 
Valea Sadului și bazinul Frumoasa-Sebeș, prin șaua Ste- 
fleștilor de pildă, care se află in prezent in construcție, va 
oferi turiștilor priveliști inedite. In același scop se preco
nizează amenajarea unui traseu care va lega hidrocentrala 
Sadu V (cabana Gitul Berbecului) prin stațiunea Păltiniș 
și Cheile Cibinului de Centrul de industrializare a lemnu
lui de la Orlați.

bilanțul succeselor 
cu care se pregătesc 
municipiului să încheie anul 
curs se înscriu și rezultatele 
linia gospodăririi și înfrumuseță
rii localităților noastre. Tradițio
nala emulație patriotică a cu
prins și in acest un un mare 
număr de cetățeni harnici și ini
moși care și-au dăruit o bună 
parte a timpului lor liber reali
zării obiectivelor stabilite in sco
pul ridicării continue a nivelului 
urbanistic edilitar al municipiului 
al localităților noastre miniere. 
Roadele entuziasmului și hărni
ciei cetățenești sint meritorii. Va
loarea lucrărilor gospodărești e- 
dilitare realizate prin munca pa
triotică în acest an se ridică pe 
municipiu la peste 22 milioane 
lei față de 20 100 000 lei cît a 
fost prevăzut in angajamentul 
inițial. Important de relevat e 
faptul că toate localitățile muni
cipiului au realizat și depășit an
gajamentele luate in întrecerea 
patriotică. Așa se explică volumul

multiple 
locuitorii 

în 
pe

însemnat de lucrări gospodărești 
realizate cu sprijinul maselor ce
tățenești, din care amintim : con
struirea a 12 000 mp de străzi; 
6 220 mp de trotuare și 18,5 km 
de drumuri, extinderea cu 31 ba 
a spațiilor verzi, întreținerea prin 
acțiuni patriotice a 150 ha spa
ții verzi precum și peluze cu 
flori in jurul blocurilor din node 
cartiere - lucrări executate de 
cetățenii circumscripțiilor electo
rale respective, gospodine și ele
vii școlilor din municipiu. De a- 
semenea, au fost plantați in 
acest an 193 000 arbori și ar
buști, trandafiri și flori, s-au a- 
menajat și întreținut 57 baze 
sportive, ștranduri, solarii și tere
nuri de joacă pentru copii, au 
fost executate îndiguiri și lucrări 
de consolidări de maluri de 
peste 11 125 ml, s-au taluzat ma
lurile pe o suprafață de 57 600 
mp. Sint lucrări care au schimbat 
înfățișarea localităților munîcl-

(Continuare în pag. a 3-a)
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contribui
9,00
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11,30

la înlăturarea lipsurilor
ZE-

fost d 
e de t 
membi

Ceea ce a caracte 
f-i.' îmbla. . t?. iui- 
ției de partid din 
T A.PJL. Petroșani au 
s.gur strădaniile depui 
rou. de multi dintre
organizației pentru îmbunătă
țirea continuă a muncii politi
ce in rindul salariaților, penii . 
ridicarea nivelului lor polii. 
șj ideologic •■orcspunzâtoi < - 
Upei pe care o parcurgem. 
i - — . m s-a 
concluziile emise la sfirșitul 
ultimei adunări generale i or
ganizației de partid — dacă 
in cadru) dezbaterilor prilejui
te de analiza activității și ale
gerea noului birou, s-a insistat 
mai mult asupra aspectelor 
negative aceasta s-a făcut d 
sigur cu rostul de a se ă ;• 
înlăturarea lor și. ca urmau 
canalizarea efortului col- ; v 
spre îndeplinirea tuturor ind- 
catoriior 
gurarea 
zate, la ni 
pe care le oferă rețeaua de u- 
nități a trustului. Adoptând o 
poziție combativă, biroul orga
nizației de partid a criticat a- 
numite stări de lucruri care 
generează incâ grave lipsuri 
Sn activitatea economică. In
tre aceste lipsuri amintim în
săși nerealizarea desfacerii pla
nificate, depășirea mare înre
gistrată la cheltuielile de cir
culație și, un lucru bizar, de
pășirea neadmisă a fondului 
de salarii in condițiile neinde- 
plinirii sarcinilor de plan. Dar, 
deși prin darea de seamă bi
roul a insistat in antrenarea 
adunării generale la o dezba- 
1»re amplă asupra îndatoriri- 
tn ce revin comuniștilor pen- 
» •! îndreptarea grabnică a si- 
-tuației, discuțiile au alunecat, 
nefiresc. înspre probleme strict 
economice, de organizare a re
țelei. aprovizionare iu unele 
produse etc. Spiritul combativ 
— e trebuie să fie propriu 
Lctărui comunist — s-a ma
nifestat sporadic, locul lui fi
ind luat nu de puține ori. de 
tendința de a trata, neprinci
pial chiar unele probleme per
sonale. Rezultatele muncii po
litice desfășurate de comuniști 
se reflectă în realizările eco
nomice și. dacă acestea sint 
așa cum sînt, o cauză se da- 
torește și faptului că in ali
mentația publică mai sint mul
te de făcut pentru creșterea 
răspunderii membrilor de par
tid, pentru afirmarea combati
vității lor, ridicarea principia
lității și intransigenței la ni
velul la care aceste deziderate 
se situează în alte organizații 
de partid. Cu rare excepții, cei 
înscriși la discuții au abordat 
problemele acute ale trustului, 
dar și atunci s-au rezumat la 
simpla enumerare a lor. fără 
& propune soluții concrete de 
îndreptare, fără a spune lucru
rilor pe nume.

Numeroase referiri s-au fă
cut în cadrul dezbaterilor, la

pre 
me

£?tiv:tai< i desfășurată de co
mitetul de direcție al trustu
lui Astfei. a fost criticat sti
lul de muncă al directorului 

Ciolofan care a 
sai cina sa proble- 

au in competența 
■omercîal, producție,

aprovizionare, administrativ și 
altele, fără a fi criticată și 
slaba activitate a șefilor ser
viciilor respective care, la rin
dul lor, au avut serioase de
ficiențe in conducerea activi
tăților de care răspund. Orien- 

adunării generale înspre 
a

cronomici. spre usi- 
unci deserviri civili- 

îlui posibilităților

acestui aspect

fost merituoasă, dar lucrul nu 
a fost dus pină la capăt. Răs
punderea ce revenea șefilor de 
servicii a fost trecută sub tă
cere, sau a fost criticată cu 
blindețe. formal, neconvingător i 

— Și alți salariați au lipsuri. 
Nu vreau să nominalizez aici 
că nu este cazul ! — a spus, in
tre altele, tovarășul Caro] Fo- 
dor, șeful serviciului produc
ție, un compartiment de bază 
al T.A.P.L. în activitatea căruia 
există mult loc pentru mai bi
ne. Unde altundeva era cazul 
să fie arătate lipsurile dacă nu 
în adunarea generală de par
tid ? Exemple de acest gen, de 
tratare formală a unor proble
me. de abordare neprincipială 
a lor, ne-au fost oferite din 
plin, dezbaterile gravitînd In 
jurul arhicunoscutei și banalei 
Scuze : „Nu am fost suficient 
ajutați în muncă".

— Există salariați care stau 
la T.A.P.L. doar pentru vechi
me și salar — a spus un alt 
vorbitor, tovarășul Valeriu 
Marcău, serviciului

mercial. fără să dezvăluie în 
fața comuniștilor cine se face 
lăspunzâtor de această stare 
de lucruri, care sînt cauzele 
cu permit perpetuarea ei etc. 

Numeroase lipsuri atit ale 
membrilor comitetului de di
recție, ale șefilor de servicii 
și responsabililor de unități 
persistă încă, reflectindu-se ne- 
gsffiv in activitatea economică 
a întreprinderii, fără ca îm
potriva lor să fie adoptată o 
poziție critică consecventă. Și, 
o dată ce critica nu este pro
movată ca armă de îndreptare 
a lucrurilor, 
tica, curajul 
tru propriile 
tamorfozat :

— Nu am fost niciodată 
chemat in fața biroului organi
zației de bază, reclamă Mihai 
Bucevschi, șef 
mi se spună : 
ești nou in comerț, ai grijă să 
nu greșești- — o mentalitate 
în genere dispărută, dar pc 
rare o mai întâlnim după cum 
se vede in optica unor respon
sabili de unități. Prin afirma
rea acestui „argument'* care se 
voia justificativ pentru mai 
multe lipsuri constatate în ac
tivitatea sa, la scurt timp du
pă preluarea gestiunii, vorbito
rul nu a făcut altceva decit 
să întărească constatarea noas
tră și anume că, în cadrul or
ganizației de bază a T.A.P.I... 
sint încă multe lucruri de fă
cut pentru ridicarea unor de
ziderate la nivelul la - c Ie 
lntîlnim în numeroase l-. or
ganizații de partid.

Desigur, din dezbaterile pri
lejuite dc recenta adunare ge
nerală s-au desprins și critici 
judicioase aduse activității bi
roului organizației de bază de 
către unii membri de partid, 
între ';ire tovarășii Voicu Un
gur. .Ana Gaspar. Nicolae 
lexa care s-au referit la preo
cuparea sporită pe care biroul 
organizației de bază va trebui 
să o acorde creșterii răspun
derii șefilor de unități in înde
plinirea sarcinilor de plan. în
tăririi disciplinei de partid, 
îmbunătățirii invățămintului 
politic ca formă de activizare 
a comuniștilor în ridicarea ni
velului politic și ideologic al 
tuturor salariaților.

Prin înlăturarea formalismu
lui. promovarea spiritului cri
tic. combativ, creșterea răs
punderii fiecărui salariat, lip
surile ce au reieșit cu prilejul 
adunării generale vor putea fi 
eliminate și întreaga activitate 
economică a trustului va fi 
canalizată pe făgașul cel bun. 
Pentru aceasta insă, noul bi
rou va trebui să desfă
șoare o activitate mai susți
nută, orientindu-se după jaloa
nele trasate în adunarea gene- 

organizației de partid.

chiar și aulocri- 
râspunderii pen
ii psuri s-au me-

de unitate, să 
„Vezi că d-ta

A-

15,00

16,30
18,35
19,15

Deschiderea emisiunii. 
Gimnastica de dimineață. 
Matineu duminical pen
tru copii și școlari.
Viața satului.
Amfiteatru muzical. Re
citalul pianistului Vladi
mir Horowitz.
De strajă patriei.
Fotbal : Progresul - Fe- 
Irolul (divizia națională 
A). Transmisiune de la 
Stadionul Republicii. A- 
usiria - Italia (repriza a 
2-o). Campionatul Euro
pean - înregistrare de 
la Viena.
Emisiune in limba ma
ghiară.
Studioul N.
Rapsodia română.
Medalion Mihail Sado- 
veanu.

Telejurnalul de seară. 
Film artistic : „Adevărul, 
numai adevărul" cu Irene 
Dune și Gary Grant. 
România in 1 000 de i- 
magini : „Pescarii de la 
gurile Dunării".
Vedete ale muzicii ușoa
re : Giani Morandi.
Telejurnalul de noapte. 
Duminica sportivă.

LUNI 2 NOIEMBRIE

18,00 Deschiderea emisiunii. 
Scena și ecranul.

18.30 Bolejunea de pe Iza. Un 
străvechi obicei de pe 
meleagurile maramure
șene.

19,00 Centralele industriale - 
ce sint și ce trebuie să 
devină ?

19,20 1 001 de seri — emisiune 
pentru cei mici.

19.30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Agenda politică.
20.10 Tealru-foileton. „Războ

iul celor două roze" (II)
21,00 Opereta in... diapozitive.
21.40 Skoplje — reportaj filmol 

in R. S. F. Iugoslavia.
22,00 Telejurnalul de noapte.
22.10 Dinamica societății ro

mânești - „știința con
ducerii”.

22.40 Telesport.

NU TINERE,
ASTA NU-I
TINEREJE !

CORESPONDENfE
Cartierul îmbracă

veșminte noi
In cartierul M. Eminescu din 

Lonea se înalță zvelte două noi 
blocuri de locuit. Paralel cu 
constructorii muncesc și salariați 
sectorului l.G.L Petrila care îm
bracă în veșminte noi, vechile blo
curi. Tinichigiii au inlocuit jghea
burile și burlanele vechi cu altele 
noi pe care le-au vopsit frumos 
spre a le fe>. d. ...o.......... L.
șurile au fost și ele reparate, 
exterioarele blocurilor _ n...
în culori vii, odihnitoare. Prn 
blocurile, nu poți să 
calitatea lucrărilor ca 
că atunci cînd există ..., 
taie profesională se poate 
bine și la l.G.L

se din inițiativa organizaților 
U.T.C. nr. 1 și 11. In ziua de 21 
octombrie, utecistcle Florica 7.em- 
ber și Ana Cimpean au mai adus 
la uJm un transport de sticle 
goale solicitind sprijin spre a 
transporta încă circa 200 kilogra
me maculatură. In afara tovarășe
lor amintite s-au mai remarcat în 
aceasta acțiune loan A profirei,
Alexe Duți și al ți tineri.

le-au vopsit
’ri de rugină. Acopen- 

...., iar 
zugi ir. ne 

n :d 
nu apreciezi 

ire dovedește 
responsaMi-

? nimici

Margareta PROCZNER

ficțiuni tinerești
O parte clin sediul comirettdui 

U.T.C. de la E. M Lonea -a 
transformat temporar iu depozit 
pentru maculatură, deșeuri textile, 
sticle și borcane colectate de ti
neri în cadrul acțiunilor intrepnn-

Qauis
LUNI 2 NOIEMBRIE

PROGRAMUL I : 5,05—6,00
Muzica dimineții; 6,05—9,30 Mu
zică și actualități; 7,00 Radio
jurnal; 9,30 Revista literară ra
dio; 10,10 Curs de limba engle
ză; 10,30 Arii și duete din ope- 

„Mignon" de Ambroise Tho- 
11,05 Radio Prichindel; 
Săptămina culturii sovie- 
11,45 Sfatul medicului; 
Am îndrăgit o melodie; 

Intilnire cu melodia popu- 
interpretul preferat:

S. TEREZIA

Comuniștii,
în frunte

schimburile din ca- 
1-7 transport de la 

tim

ora ci nd a

bul respectiv a cuibului cu 1 5C4 
tone de cărbune mai mult dezic 
celelalte. In acest an au jost cul- 
bulate 110250 tone de cărbune fi 
transportate peste 140000 tone. 
Printre acei ce au )ost mereu in 
frunte se numără comuniștii Iosil 
Stroie, Trântise Chesner, Constan
tin Cimpcanu, Stelian Velică, Con
stantin Dorobanții, Viorel Negrca- 
nu și mulți alții. Ilotărîrca una
nimă exprimată în adunarea ge
nerala de dare de seama și ale gen 
este de a sprijini cit mai mult 
munca minerilor prin aproviziona
rea permanenta cu vagoncte goale 
și materiale.

Petru GAINA
Pe unul din 

drill sectorului t
E. M. Di'.ja î-i desfășoară act 
tatea politică organizața de c 
de partid nr. 4 B. L. __  U..-
fost stabilită adunarea generală de 
dare de seamă și alegeri erau 
prezenț toț membrii de partid din 
organizsițe. Darea de seamă și dis
cuțiile au reliefat faptul că sub 
îndrumarea organizației de biză, 
UT-n ■ ‘ exemp v : „ț
comuniștilor, colectivul de muncă 

trecerea socialistă pe scb.m 'un. 
Numai in luna septembrie schlm-

13,00 Radiojurnal; 13,10 Avan
premieră cotidiană: 13.45 Din 
cintecele și dansurile popoare
lor; 14.00 Compozitorul săptă- 
minii; 14.30 Emisiune muzicală 
pentru ostași; 15,00 Balade și 
jocuri populare; 15.20 Cronica 
muzicală; 15,40 Pagini din mu
zica de estradă; 16.00 Radio
jurnal; 16,30 Revista economică; 
17/15 Antena tineretului; 17,30 
Muzică populară; 18,00 Soliști 
și orchestre de muzică ușoară; 
19,00 Gazeta radio; 19,30 Piese 
alese din fonoteca noastră de 
muzică populară; 20,05 Tableta 
de seară; 20,10 Microrecital 
Iii nea Ccrbacev; 20,20 Arghezia
nă; 20,25 Teatru radiofonic; 
22,00 Radiojurnal; 22,20 Sport; 
22,30 Meridiane melodii; 0,03— 
5,00 Est. ada nocturnă.

înnoiri la căminul
bătrîniior

Printre lucrările de renovare și 
modernizare a căminului de bătrîni 
din orașul Pctrila se număra ca
nalizarea, împrejmuirea incintei cu 
gard de plasă de stemă precum șt 
dotarea lui cu un rezervor pentru 
motorină de 10 000 litri. Toate 
aceste lucrări sînt deja terminate.

E. AVRÂMESCU

0
MĂSURĂ

BUNA

TOTUȘI
9

Intotdeauna 'in cu plăcere 
in Valea Jiului. îmi plac 
nespus de mult minerii. Îmi 
plac pentru că sint curajoși, 
dîrji și optimiști. Îmi place 
sâ-i văd in abataj cu fețele 
pudrate de cărbune. îmi place 
să-i văd pe stradă cu neveste
le și cu copiii dc mină, 
nespus dc bărbați și <ie 
dri.

Cînd mi s-a spus că trebuie 
să scriu din nou despre ei, 
m-am bucurat. M-am bucurat 
pentru că aveam să-i revăd pe 
cei pentru care, de fiecare 
dată, mi-am aplecat cu pioșe
nie fruntea pe foaia de hîrtie, 
căutînd să-i descriu cu frazele 
cele mai alese și în cuvintele 
cele mai frumoase. Nu știu 
dacă am reușit vreodată să 
spun toi ceea ce ar fi trebuit 
să se spună despre ci știu 
însă că atunci, in clipele ace
lea, m-am gindit numai și nu
mai la munca, la tenacitatea 
și caracterul lor de oameni 
adevărați.

Am strîns și de ac 
in carnețel biografiile a 
de minori. O minusculă ( 
față de numărul mare de 
meni destoinici cit numără 
lea Jiului.

Deși n-am dorit, aseară 
mai notat o biografie. Din 
pcct pentru cei 100 de oameni, 
care toată viața lor și-au în
chinat-o muncii și bucuriei 
adevărate, n-am trecut-o lin
gă biografiile lor. Am rupt 
din carnețel o filă de hîrtie 
pe care am scris lapidar un 
nume : Ioan Morariu, născut 
in anul 1951. luna ianuarie, 
ziua 19, in comuna Unguriu, 
județul Buzău, vagonetar la 
sectorul I al minei Dîlja. Pose
sorul acestui nume e un tînăr 
destul de frumușel, cu 
turi fine, îmbrăcat cu 
Așa părea aseară. Zic 
pentru că acum s-ar 
să-și fi vindut fîșul pe 
și-1 cumpărase cu mima 
zile înainte.

Se apleca umil, aproape cer
șind, la mesele restaurantului 
„Tic-Tac“, rugîndu-i pe consu
matori să-i cumpere fișul. A 
trecut cu capul plecat pe la 
toate ’ ‘
avea 
incă dunga de

Sînt 
tan-

astă dată
100 

cifră
? oa- 
i Va-

trăsă- 
gust. 

aseară 
putea 

care 
i două

mesele. Fi.șul pe care-1 
îmbrăcat nu-și pierduse 

cînd fusese

despachetat. Morariu vroia 
să-l dea. Era dispus să-1 vindă 
și numai cu un sfert din pre
țul cu care-1 cumpărase. Avea 
nevoie de bani să se c’rc igă 
după cheful făcut cu o scară 
înainte. Hainele erau după pa
rei ea lui singura sursă de sal
vare. ..Așa sint tinerii", a spus 
el rîzînd mefistofelic unui mi
ner care de 20 de ani lucrea
ză în adincurile Văii Jiului. 
Morariu s-a așezat cu o ne- 
maiinlilnită impertinență la 
masa unor străini cerîndu-le 
un leu ca să poată merge cu 
autobuzul. Obrajii lui. peste 
care n-a trecut de prea multe 
ori lama de bărbierit, n-au 
roșit cind i s-a întins un leu 
și trei țigări. A primit cu atî- 
ta degajare mila ca și cum 
cel care i-a dat-o i-ar fi fost 
dator de cine știe cînd.

Expresia lui degajată — 
„Așa sînt tinerii" — îmi sună 
ostentativ în urechi și arum. 
Oare chiar așa crezi câ sînt 
tinerii de azi Morariule ?
înșeli amarnic. Tinerii de azi 
muncesc alături de cei cu pă
rul cărunt în abatajele Urica- 
niului. Lupeniului, in abataje
le Diljei, străduindu-se să 
realizcz.e sarcinile de plan pe 
care le ai de îndeplinit și tu 
ca vagonetar. Muncesc de 
multe ori dublu, pentru -ă tu 
fugi de abataj.

Ceea ce faci tu Moiariule 
nu e în nici un caz tinerețe.

N. PANAITESrU
IIinia pe care notasem 
și o

Tc

P.S.
datele, 
in scrumiera de pe masa

azvîrlisem inițial 
res

taurantului n-am lăsat-o aco
lo. M-am întors și-am luat-o. 
Am împăturit-o în patru, și-am 
pus-o intr-un buzunar al 
teptării. Doresc Morariule 
toată sinceritatea ca data vii
toare colegii tăi să mi te reco
mande un tînăr, cu adevărat 
3'1 NAR. Iți promit că am să 
astern pe hîrtie tot ceea ce se 
poate așterne frumos despre 
un tînăr vagonetar ce 19 ani. 

Pină atunci am să mă stră
duiesc să scriu și mai frumos 
despre cei 100 de mineri des
toinici. O fac pentru că îmi 
plac nespus de mult acești oa
meni minunat de bărbați, de 
---- K) de înteeri

Invenție românească
aplicată în S.U.A.

aș-
cu

I. MUSTAȚA

Ora industrială

hunedoreană
(Urmare din p:t<j

Viscoza

(Urmare din pag. I)

anu-

1975.

î

timp 
din 

valori- 
exlra- 
Mine- 

la

Astăzi, uria-
volind cu un spor de produc
ție de peste 900 milioane 'ei. 
Iar zilele, lunile, anii cinci
nalului pe care colectivele hu- 
nedorene il pregătesc cu te- 
meinicio gospodarului conști
ent de mari îndatoriri și răs
punderi vor însemna apropie
rea industriei hunedorene de 
capacitatea de a realiza sin
gură intr-un an urioșo pro
ducție de aproope 20 miliarde 
lei.

Dar dacă fiecare oră se 
consumă sub acest raport de 
valori, generind dimensiuni 
economice fără precedent oe 
aceste meleaguri, munca de
pusă de către miner, siderur- 
gist, energetician sau chimist 
in oceastă unitate de 
- ora - ne dezvăluie, 
punctul de vedere al 
lor de întrebuințare, o 
ordinară forță creativă, 
rii Văii Jiului scot astăzi 
ziuă intr-o singură oră aproa
pe 1 100 tone de cărbune, 
cifră superioară cu peste 300 
tone producției orare a 
lui 1965 și inferioară cu peste 
500 tone viitorului an 
Energeticienii din județul nos
tru foc ca in fiecare oră să 
pulseze in sistemul energetic 
național aproape 450 000 kilo- 
woti-oră de energie electrică, 
cu peste 200 0C0 kîlowațî-oio 
pe oră moi mull ca in 1965. 
Este o producție ce va spori 
in 1975 la un nivel orar de 
oproape trei sferturi de milion

.L kilov/ați-oră.
Orele siderurgiștiloi 

dinamic spre aceleași impre 
sionante valori.
șui fluviu de metal hunedorean 
„toarnă” la temelia econo.n'ei 
naționale în fiecare oră 220 
tone de fontă, 350 tone de 
oțel și 250 tone de laminate, 
urmind ca la finele cincinalu
lui viitor, aceste nivele orare 
să se majoreze cu incă 70, 50 
și, respectiv, 20 tone.

Făcind din nou apel la cla
sico transformare in zile, luni, 
ani, vedem că ora industrială 
hunedoreană a devenit un a- 
semeneo factor de putere 'li
cit, pe boza ei, județul Hune
doara este capabil să reali
zeze in anul '70 de 2,2 ori 
mai mult cărbune, de 1,8 ori 
mai multă energie electrică, de 
6 ori moi multă fontă, de 5,5 
ori mai mult oțel și de 5 ori 
mai multe laminate decit pro- 
ducția întregii Românii a anu
lui '50, anul cind, sub condu
cerea Partidului Comunist Ro
mân s-a declanșat bătălia 
marilor noastre cincinale. Și 
toate acestea se referă numai 
Io Hunedoara. Amplificarea 
orelor hunedorene cu cele oie 
Golatiului, B^jșovului, Argeșu
lui. Bocăului sau oricărui alt 
județ din cele 39 ale patriei, 
ne conduce spre dimensiunile 
reale ale economiei României 
de azi, economie structurală 
modern, orientată plenar pe 
făgașul dezvoltării occelerate 
pe bozo cuceririlor progresului 
tchnico-științific.

Colectivul de muncă al mi
nei Paroșcni a aplicat o me
todă eficientă de îmbunătă
țire a calității cărbunelui t 
cJaubarea sterilului pe banda 
transportoare de la suprafață.

Datorită acestei măsuri, în 
semestrul I 1970 conținutul de 
cenușă în cărbunele bulgări 
de peste 80 mm a fost de 37,4 
la sută, iar conținutul de ce
nușă al întregii producții li
vrate de 39,2 la sută.

In prima decadă a lunii 
octombrie, s-a constatat însă 
o creștere a cenușei la căr
bunele blocuri — peste 80 
mm — la 44.2 la sută, atră- 
gînd după sine o creștere de 
41,7 la sută a conținutului 
£e cenușă al întregii produc
ții extrase. După decada a 
doua, rezultatul nu a fost cu 
mult mai bun. Indicatorul 
respectiv a fost depășii cu 
peste 3 puncte.

Ce concluzie tragem ? Că 
măsura bună, capabilă să a- 
ducă bilanțuri eficiente, nu 
mai este urmărită așa cum 
trebuie — singura explicație, 
pe care o vedem, a înrăută
țirii calității cărbunelui... Se 
cuvine acționat în așa fel in
cit măsura să rămînă ceea ce 
se impune, adică o... măsură 
bună !

Brevetată pină acum în 
numeroase țări, invenția in
ginerilor români Arpad Re
le men și Mircea Cri vi, pri
vitoare la reglarea turației 
motoarelor electrice, a găsit 
interes de curînd și în 
S.U.A., unde se preconizea
ză construirea unor automo
bile echipate cu dispozitivul 
,Kelemen-Crivi“. Prin cer
cetările făcute la Institutul 
politehnic clujean s-a reu
șit, pentru prima dată în 
lume, să se obțină turarea

vavariată a motoarelor asincro
ne fără converti zoaie. Mai 
mult, invenția românească 
rezolvă o problemă de ma
re importanță in tehnică și 
anume oprirea instantanee 
înțr-un punct dat, perfor
manță care nu se putea rea
liza anterior, întrucât forța 
de inerție continuă sâ acțio
neze nccontrolat la toate mo
toarele electrice. Această in
venție are aplicații dintre 
cele mai largi.

(Agerpies)

Secfia de distribuire
a energiei electrice

PETROȘANI
organizează
calificare de gradul I pentru meseria deun curs de 

electrician.
Condiții:
Virsta între 18—35 de ani.
Cererile se pot depune pină la 5 noiembrie 1970 la se

diul secției din Petroșani, str C. Miile nr. 1. telefon 1830.

8 clase generale sau liceul terminat.

t

FILME
PETROȘANI 7 Noiembrie : Tatăl meu căpi

tanul (2—4 noiembrie); PETRILA : Petrecerea 
(1—3 noiembrie); LONEA — Minerul : Don 
Juan fără voie (2—4 noiembrie): VULCAN : 
Cu mine nu, madam (2—4 noiembrie): LU- 
PENI — Cultural : Dragoste și viteză (1—5 
noiembrie): Muncitoresc : Băieții din strada Pali 
(3—4 noiembrie).

teriale a invățămintului, in regu
larizarea și îndiguirea celor două 
Jiuri. Importont de relevat e fap
tul că la odeste rezultate ou 
contribuit in mod direct nume
roși cetățeni oi municipiului pre
cum și majoritatea unităților eco
nomice.

Așadar, am înregistrat progrese 
ev,dente. Dar, așa cum au su
bliniat dezbaterile din cadrul se
siunii Consiliului popular, înfăp
tuirile nu-s pe măsuro cerințelor, 
a pretențiilor justificate ale lo
cuitorilor municipiului nostru. 
Dimpotrivă, mai sint multe lu
cruri de făcut pentru a asigura 
ca fizionomia localităților Văii 
Jiului să fie la înălțimea vieții lor 
economice treoidonte, a cerințe
lor urbanistice actuale, civilizate. 
Acest adevăr a fost confirmat și 
de discuțiile purtate in sesiune, 
de propunerile noi pe core le 
fac cetățenii municipiului cu di
verse ocazii. Există nemulțumiri 
in rindul cetățenilor pentru toră- 
gănareo propunerilor lor, moi cu 
seamă in ceea ce privește ame
najarea unor baze de agrement, 
domeniu in care municipiul nos-

tru și mai ales orașul Petroșani 
este incâ sărac. In sesiune cu 
fost amintite doar o parte din 
aceste propuneri. Este vorba mai 
ales de amenajarea terenului de 
sport și de joacă din cartierul 
Carpați, terenul de joacă din 
Aeroport a unui scuar la Casa 
pionierilor, construirea unui 
ștrand, amenajarea unui teren de 
tenis, a unui patinoar, a unui 
parc de odihnă in pădurea de 
Io Institut și de alte obiective 
necesare și-n celelolte localități 
ale Văii Jiului - menite să ri
dice nivelul urbanistic al munici
piului, să confere locuitorilor soi 
condiții de recreere optime după 
orele de muncă. Tărăgănorea 
soluționării acestor propuneri ne
mulțumește cu atit mai mult cu 
cit e vorbo de obiective care nu 
cer eforturi deosebite, existind 
condiții pentru soluționarea lor 
prin mijloace proprii, prin con
tribuția unităților noastre eco
nomice. Dar aceste amenajări 
necesită, e adevărat, mai muită 
dăruire, inițiativă pentru ridicarea 
nivelului urbanistic al orașului 
din partea unor deputați care sint, 
in același timp, și conducători 
de întreprinderi, cum sint Iov.

Dumitru Țurnă, Ion Lăsat, Gheor
ghe Romoșon, loan Karpinecz, 
Gheorghe Oloru, Emil Muru, Otto 
Abraham, Cazimir Davidovici, 
Gh. Iliescu, Constantin Ciolofan, 
loan Șuvaino și al altora. Con
tribuția multora la progresul edi- 
litar-urbanistic al municipiului nu 
se poate contesta... dor, nici fap
tul că, printr-o preocupare spe- 
rită, ar putea face mai mult. 
Pe oceostă linie, mult moi mult 
pot face și organizațiile de mesă 
și obștești, sindicatele, organiza
țiile U.T.C., pionierii, școlile de 
toate gradele, organizațiile de 
femei. Printr-o conlucrare mai 
strinsă cu organele consiliilor 
populare, printr-o indrumore mai 
consistentă din partea organelor 
de partid, cu sprijinul material 
ol întreprinderilor, ele pot con
tribui direct la soluționarea mul
tor propuneri ale cetățenilor pri
vind gospodărirea și ridicarea 
gradului de activitate al muni
cipiului.

Sesiunea a luat atitudine îm
potriva neajunsurilor numeroase 
din sectorul iluminației publice, 
moi ales in cartierele mărginașe, 
in asigurarea cu curent electric 
a unităților economice etc., nea-

junsuri pentru 
punzător ing. 
șeful S.D.E.E. 
putat in Consiliul populai 
cipal, ore incă multe datorii față 
de populația municipiului.

Din propunerile gospodărești- 
edilitore nerezolvate, cele inai 
multe aparțin întreprinderii de 
gospodărie locativă (director 
tov. Gheorghe Gălan) și se re
feră la reparorea și intrețineiea 
fondului locativ, lipsa de opera
tivitate in efectuarea lucrărilor 
cit și la slaba calitote a acestora, 
domenii care constituie o perma
nentă sursă de reclamații și se
sizări in rindul cetățenilor. In car
tierele municipiului mai sint incă 
multe blocuri cu terase nere
parate, jgheaburi și burlane lip
să, subsoluri inundate, lifturi de
fecte, ontene colective care nu 
funcționează, conducte sparte. 
Nemulțumiri generează și neres- 
pectarea programului de apă 
caldă stabilit de comun acord cu 
asociațiile de locatari, nemulțu
miri in fața cărora conducerea 
l.G.L. nu se sinchisește insă prea 
mult. Remedierea acestor nea
junsuri cere in primul rind im*

care se face râs- 
Andrei Samuel, 

care, fiind și de- 
muni-

bunătățirea stilului de muncă ol 
conducerii întreprinderii, să per
severeze mai mult pentru asigu
rarea conservării in bune condi- 
țiuni a fondului locativ, să întă- 
reoscă controlul asupra calității 
lucrărilor, scurtarea termenelor 
de execuție, mărirea operativită
ții in remedierea defecțiunilor 
interioare în blocuri, in executa
rea tuturor lucrărilor menite 
asigure conservarea optimă 
fondului locativ.

Există rămineri in urmă in 
făptuirea preocupăriloi 
lor și la I.G.C. Bunăoară 
asigură transportul zgurei de la 
C.T. în mod ritmic, nu se res
pectă graficul de colectare a gu
noiului menajer, iar salubrizarea 
orașului în unele perioade este 
necorespunzătoare. Privind tran
sportul în comun sint nemulțu
miri din partea cetățenilor in 
legătură cu respectarea grafice
lor de circulație, aspectul inte
rior al unor autobuze, precum și 
.comportarea necuviincioasă c 
personalului de bord față de că
lători. Rămin de soluționat unele 
propuneri adresate de cetățeni 
consiliilor populare privind ne-

să 
a

cetâțeni-
nu se

cesitateo respectării normelor de 
conviețuire civilizată și ordinei 
publice. In oceastă privință și 
organele de ordine publică sint 
chemate să ia măsuri mai ener
gice față de cei care distrug 
apartamentele, zonele verzi și 
arboretul ornamental sau con
turba liniștea publică.

Multitudinea propunerilor 
mase in suspensie reclamă 
preocupare moi susținută 
partea consiliilor populare, a 
treprinderilor subordonate, 
acest sens, in hotărirea 
rata de sesiune sint | 
măsuri concrete atit in ceeo ce 
privește soluționarea propuneri
lor făcute pină acum cit și in 
ceea ce privește urmărirea ace
lora pe care le vor face cetățenii 
la viitoarele întilniri cu depută
ții. înregistrarea, evidența, con
trolarea înfăptuirii propunerilor 
precum și informarea cetățenilor 
asupra rezolvării fiecărei propu-, 
neri sint domenii in care se poa
te și trebuie făcut mai mult. 
Prin exigență și răspundere mai 
mare propunerile cetățenilor pot 
fi valorificate cu o eficiență spo
rită, in interesul general ol mu
nicipiului, ol locuitorilor săi.

râ- 
o 

din 
în- 
In 

i elobo- 
prevăzute
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mm pnuoi, nu de p«eh a amu. iu de rue a mii
Pentru reohzciea indicotorilor 

tehnicc-economici in condiții no- 
moie de securitate a muncii, 
persoro'ul ongrenot in desfășura
rea p'ocesuiui de producție tre
buie să C'bă nivelul profesional 
cit mo» rid’cat, muncitorii so lie 
in permanență informați asupra 
metodelor de lucru și a schimbă
rilor co-e intervin in procesul teh
nologic, la locul de muncă și in 
co<!-ul um'âții in general.

Formarea muncitorilor se rea
lizează prin școli de colificore. 
dor menținerea nivelului cunoș
tințele! si informarea lor osupra 
noului si improspătareo cunoș
tințelor se reolizează prin in
structajul efectuat Io ongojo'e, 
la schimbarea locului de muncă 
la schimborea condițiilor de 
muncă precum și periodic.

Instructajul muncitorilor trebuie 
deci privit co un miiloc de ridi
care continuo o edificării și nu 
ca o sarcină impusă de normele 
de tehni'o securității cvînd ca 
scop o acoperire formală, prin 
semnoreo fisei personale Avind 
în vedere marea importanță pe 
core o a-e *’,octuorea instructa
jului. vom arăta modul corect de 

executare a acestuia.

Instructajul 
noilor angajați

Este cunoscut că lucrul in sub
teran este oglindit, in imoginoțio 
celor core nu ou văzut mi.no, 
intr-un mod deosebit și noul an- 
gajot iși începe activitatea cu 
teoma necunoscutului, influențat 
fiind și de exagerările unor mun
citori mineri moi vechi. Pentru 
□ îndepărta părerile greșite ole 
noului ongojat trebuie aplicată o 
metodă corespunzătoare de in
struire. efectuată de personal cu 
experiență alit in executarea 'u- 
crărilor cit și în comportarea cu 
oamenii. De la început noului an- 
gajot trebuie să i se prezinte o 
imogine redă a minei, cu condi
țiile existente la lucrările in sub
teran, deosebite, bineînțeles de 
cele de la suprafață, dor cu 
riscuri de același arad cu cele 
de Io suprofață dacă nu se res
pectă normele tehnice de lucru.

Informațiile dote noului ongo- 
jol trebuie să fie clare. expjse 
la po':b:|:,"':,e de înțeleoere ole 
□cestuia fără folosirea termeni

lor tehnici pe care nu-i 
poate reține.

In vederea îmbunătățirii instrui
rii noilor angajați, in Vo'eo Jiu
lui ou fost formate două centre 
in core, timp de zece zile, se 
predau noțiunile introductive 
despre mină. Aici este necesar să 
fie aplicate metode prin care 
noul ongojat să-și formeze noți
uni corecte privind circulațio prin 
lucrările miniere, evito-ea punc
telor cu transport intens in tim
pul circuloției trenurilor, folosirea 
corectă a echipamentului de pro
tecție, disciplina de luciu în sub
teran și, într-o măsură moi re
dusă, modul de lucru la front

Existența celor două centre în 
care se efectuează instruirea 
noilor angajați numai un timp 
scurt, nu înseamnă rezolvarea in 
întregime și definitivă o instruc
tajului. De abia cînd începe oc- 
tivitateo. viitorul muncitor subte
ran poate fi obișnuit cu deprin
derea proctică o executării co
recte a tuturor opeiațiilor Io fron
tul de lucru unde este repo;‘.;zot 
să muncească. Cei care vor fc-mo 
șî vor obișnui pe noul anoaiot 
cu lucrul corect sint maistrul mi

ner și șeful de echipă cu care 
acesta va lucra.

Maistrul miner și șeful de 
echipă vor trebui să-i explice 
muncitorului sau noului angajat, 
competent și calm, toole opera
țiile pe care trebuie să le exe
cute și să-i atragă atenția osjpra 
greșelilor pe care le face.

In cazul in care se constată 
că unii dintre angojoții noi ru 
pot sa se odapteze unor onu- 
mite condiții de lucru, ei vor fi 

• schimbați de la locul de muncă 
sou chiar scoși din activitatea 
subterană.

Instruirea la schimbarea 
locului de muncă

Cînd din onumite motive se 
impune schimborea locului de 
muncă o unui ongojat, indife
rent ce vechime ar avea, trebuie 
să i se aducă Io cunoștință con
dițiile noi in care va lucrn. 
Acest lucru este cu atît mai 
necesor cu cît, în con
dițiile din mină, fiecare loc de 
muncă ore specificul lui. Cel care 
a dispus direct schimbarea locu
lui de muncă trebuie să se con

vingă că muncitorii și-au însușit 
modul de lucru nou și cunosc 
particularitățile acestuia.

Instruirea la schimbarea 
condițiilor de lucru

Activitatea minieră, in pas cu 
întreaga activitate industrială, 
cunoaște o evoluție tehnică con
tinuă, creindu-se la același loc 
de muncă condiții diferite de la 
o perioodă la alta. Spre deose
bire de părerile vechi prin core 
se susținea că minerii sint con
servatori, s-a constatat că aces
tora le place foarte mult noul, 
in condițiile în care acesta le 
ușurează munca și le menține 
veniturile materiale cel puțin la 
nivelul celor realizate prin meto
dele anterioare. De aici trebuie 
trosă concluzia că, pentru reușita 
unei metode noi de lucru ,ou 
introducerea unui nou utilaj, este 
necesară o pregătire și o instru
ire temeinică asupra aplicării și 
funcționării acestora. Personclul 
tehnico-ingineresc trebuie să in
siste, la introducerea noului, asu
pra acelor părți ale procesului 
tehnologic și osupra acelor ope

rații care se deosebesc de cele 
vechi. Trebuie insistat osupra 
creării la muncitori a unor re
flexe pentru noile condiții.

Vor trebui evitate instruirile 
grăbite, superficiale care au ca 
efect accidente tehnice și uma
ne, rezullote economice slabe șl 
ca ultim rezultat compromiterea 
noului din cauza organizării ne
corespunzătoare.

Instructajul periodic
Absolvirea unui curs de califi

care și executarea instructajelor 
amintite mai sus nu sint suficien
te pentru menținerea nivelului 
cunoștințelor și pentru executarea 
lucrărilor in condiții de securilote 
o muncii. Pentru aceasta este 
necesară o permanentă amintire 
făcută in rindul muncitorilor osu- 
pro modului de lucru, iar Io anu
mite perioade o aprofundare a 
instruirii cu verificareo cunoștin
țelor celor instruiți. Asupra mo
dului cum se execută această 
instruire sint foarte multe discu
ții, constatindu-se încă unele ca
zuri de formalism in instruire 
prin faptul că instructorul se re
zumă la a-i alroge atenția celui 

instruit că „trebuie să respecte 
N.T.S.-ul" și la o-l pune să sem
neze fișa.

Instructajul periodic trebuie să 
fie făcut la locul de muncă cu 
urmărirea executării corecte a 
fazelor și operațiilor specifice 
fiecărei lucrări.

Degeoba se va spune intr-un 
grup de muncitori de diferite 
colificări cum se lucreoză corect 
în obataj. Fiecărui muncitor, ca 
funcție să i se arate proctic cum 
trebuie să execute operațiile 
specifice funcției lui. In felul 
acesta se face și o ridicare a 
calificării, și o instruire corectă a 
muncitorilor. Dor nu numai mai
strul este cel care trebuie să 
urmărească ridicarea nivelului de 
cunoștințe ol muncitorilor, ci șî 
șefii de echipă, de schimb și de 
brigadă trebuie să urmărească 
permanent ca. personalul pe 
core-l conduc să lucreze corect 
și să-l îndrume.

In deplasările in subteran, per
sonalul innineresc are obligația 
profesională să verifice gradul 
însușirii cunoștințelor de către 
personalul subteran și să dispună 
măsurile de remediere a deficien

țelor constotate. Amintim că in
tervalul intre doua reinstruiri fixat 
in normative este maxim, dar 
dacă este nevoie el poale fi re
dus, in funcție de necesități, la 
intervale moi mici.

Personalul ingineresc are obli
gația să verifice docă modul de 
executore a instructajului de că
tre personalul mediu tehnic este 
corespunzător și periodic, să a- 
ducă acestuia la cunoștință pro
gresele pe plan național sau in
ternațional privind metodele de 
instruire.

Numai aplicind instructajul co
respunzător, după specificul fie
cărui loc de muncă, prin renun
țarea la formalism, se poate 
ojunge la formoreo personolului 
muncitoresc și tehnic cu un grad 
de cunoștințe profesionale, .o 
nivelul impus de evoluția tehnică 
in minerit.

Ing. ION ILEANU, 
șeful serviciului aeraj 

și proiecția muncii 
C. C. P.

ÎN TOATE VERIGILE ORGANIZĂRII Șl
DESFĂȘURĂRII PRODUCȚIEI ÎN SUBTERAN

Nu. nu-i vorba despre un 
film de aventuri infățișind 
peripețiile primejdioase prin 
care trec eroii pentru a bi
rui asupra răului și a scoate 
învingător binele, nici de e- 
voluția palpitantă a unui e- 
chilibrist de circ pe oarda 
de oțel întinsă deasupra abi
sului înfiorător al unei pră
păstii Despre cu totul alt
ceva este vorba. Și totuși 
intr-un fel (in sensul rău al 
cuvintului) asemănător. Acest 
ceva să-l numim tot un joc 
al primejdiei, dar unul ce-ți 
taie respirația chiar și nu
mai cina te gindești ce ur
mări tragice ar putea avea. 
Un *joc“ al neglijențelor din 
cele mai grave și mai pri
mejdioase ce se comit țincă 
din păcate) in activitatea din 
subteran, un joc al lipsei de 
responsabilitate profesională 
și socială împinsă pină in 
pragul demenței, am putea 
zice un joc al atentatului cu 
bună știință la integritatea 
fizică și viața tovarășilor de 
muncă

Dai să ne explicăm. Des
pre încălcarea normelor de 
protecție a muncii privind 
controlul gazului metan in 
lucrările miniere și aplica
rea măsurilor de combatere 
a lui s-a mai' scris mult in 
paginile anterioare similare 
prezentei. Și cu toate acestea, 
ne vedem obligați să reve
nim. Nu de „dragul- de a 
scrie despre asemenea lu- 
cruri, ci forțați de un șir de
fapte i eprobabile. pe drept
cuvînt îngrijorătoa re. petre-
cute in ultima vn»me, cu o
frec ten ță creseîndă , la unele
unități minieie. Atșadar jo-
cui u metanul. cu acest
dușman potențial și perfid
al minerului continuă in
destul de multe locuri. Să
exemplificâm cu un caz ti
pic in materie de... joc cu 
CH4. La controlul efectuat 
in ziua de 27 octombrie a.c. 
la mina Urirani, la abatajul 
cameră nr. 11 din stratul 
17—18. blocul IV N al bri
găzii lui Miron Năsălean. or
ganele serviciului de aeraj 
și protecție a muncii din 
centrală au găsit grave ne
reguli și abateri de la N.T.S. 
privind aplicarea măsurilor 
de prevenire a exploziilor 
de melan și de praf de căr
bune la lucrările de pușcare. 
Artificierul Nicolae C. Ghîur 
terminase pușcarea în partea 
nordică a abatajului și era 
ocupat cu executarea acelo
rași lucrări in partea sudi
că. împreună cu minerul 
Gheza Luca făceau in acel 
moment cuplarea reoforilor 
la tavan. Poate norocul, da
că se poate numi noroc, sau 
șansa a făcut să „cadă" in 
acel moment controlul in a- 
bataj oprind efectuarea puș

cării, împiedicând deznodă- 
mintul unei grave nesăbu
ințe. Pregătirea de pușcare 
se făcea fără luarea celor 
mai elementare măsuri de 
prevenire a exploziilor de 
metan și praf de cărbune. 
In partea sudică, unde gău
rile de mină erau încărcate 
cu exploziv și cuplate (par
țial) de acum cu reoforii, e- 
xista metan la front in con
centrație de 5 la sută în

JOCUL
PERICULOS

cuib, de 4 la sută in pinză 
și de 0.8 la sulă in profil. 
Cu cită .,precizie" și ,,res
ponsabilitate" au controlat 
prezența metanului artificie
rul Nicolae C. Ghiur, mais
trul miner Alexandru Pin- 
zaru și măsurătorul dc gaze 
Spiridon Savin, este lesne de 
înțeles.

Dar neglijențele nu s-au 
oprit aici. Găurile de puș
care erau defectuos încăr
cate (4 cartușe la o gaură) 
lipsind burajul pe 20—60 cm 
din lungimea de L2 m a 
unei găuri: nu s-au luat mă
suri nici pentru prevenirea 
exploziilor de praf de căr
bune, peretele lucrării spre 
masivul de cărbune fiind 
nebandajat pe întreaga lun
gime a abatajului; coloana 
de aeraj parțial era neetan- 
șală; concentrații de metan 
peste limitele admise s-au 
constatat și in partea nordi
că a abatajului, unde se e- 
fectuaseră lucrările de pușca
re doar cu o oră înainte.

Desigur. celor mai sus 
amintiți implicați direct în 
această condamnabilă încăl
care a normelor de protec
ție a muncii in subteran, ca 

și cadrelor de conducere ale 
sectorului (ing. Cristian Di- 
nescu, șeful sectorului 1I> 
adjunctul său, ing. Silviu 
Costea, mecanicul de sector 
Gh. Șerbu care au tolerat 
abaterile) li s-au aplicat ri
gorile unor severe sancțiuni 
administrative.

Dar faptul rămîne fapt. 
Și ceea ce îngrijorează și 
mai mult in cazul de față 
este că el s-a petrecut la 
numai două zile după o a- 
prindere de metan ce a a- 
vut loc la aceeași mină (tot 
in circumstanțele unei puș
cării, la o lucrare de pre
gătire in stratul 15 !

Mai rău este insă că ..jo
cul" periculos cu metanul 
nu se limitează la cazul de 
la Uricani. Iată cîteva mos
tre „recoltate* de organele 
de control de la mai multe 
exploatări intr-o perioadă 
scurtă (26—31 octombrie) și 
care trebuie să constituie 
tot atîtea semnale de alar
mă.

©■ la abatajele cameră 
nr. 312 și nr. 313 de la mi
na Lonea, la fronturile de 
lucru se acumulase CH/( in 
concentrații de 1,2—1.3 la su
tă. coloana de aeraj fiind 
nectanșă, însă lucrările con
tinuau în abataj de parcă 
nimic nu s-ar fi întimplat, 
totul ar fi fost în ordine (1). 
A fost nevoie să se inter
vină energic pentru între
ruperea lucrului și evacua
rea personalului:

© tot din neglijență, co
loana de aeraj era neetanșă 
la abatajul cameră nr. 2 
vest dc pe stratul 3 blocul I 
de la mina Petrila, iar in 
profilul lucrării se acumu
lase metan in concentrație 
dc 1.4 la sută in aripa es
tică și de 1.6 la sută in ari
pa vestică;

<Q la mina Bârbăteni, co
loana de aeraj din abatajul 
cu front scurt din stratul 5 
blocul XII era întreruptă pe 
o porțiune din panoul supe
rior. din care cauză la lo
cul de muncă se adunase 
metan în concentrație dc 5 
la sută în profil.

Și lista deficiențelor de a- 
cecași natură ar putea fi 
continuată. Este un semn 
rău. Un semn care*' trebuie 
să dea dc gindit comitetelor 
de direcție, factorilor inves
tiți cu responsabilitatea pro
blemelor de aeraj și pro
tecție a muncii la exploată
rile miniere. organelor de 
partid și sindicat. In fața u- 
nor fapte reprobabile de fe
lul celor relatate trebuie tre
zite la vigilență și ridicate 
la acțiune hotărâtă de stă
vilire a lor, toate forțele 
colectivelor de muncă, opi
nia de masă.

B. I.

Centrul dc instruire a 
noilor angajați — Pe
troșani. La o oră de 
curs, maistrul-instructor 
explică muncitorilor mi
neri noi angajați mo
dul de folosire a măș
tii individuale de au- 
tosalvare.

Foto: S. POP

• Este interzisă pla
sarea muncitorilor la 
locurile de muncă dacă 
se constată că aceștia 
nu și-au însușit tehno
logia de lucru corespun
zătoare specificului lu
crărilor pe care le exe
cută, chiar dacă este 
vorba de muncitori cu 
vechime în muncă;

Șefi de echipă, șefi 
de schimb, șefi de bri
gadă, nu lăsați munci
torii noi angajați să e- 
xecute singuri lucrări 
periculoase și nu-i lă
sați să circule singuri 
prin lucrările miniere;

• Este interzisă in
trarea oricărei persoane 
fără aparatura pentru 
protecția respectivă în 
lucrările miniere neae
risite, chiar dacă aces

CONSEMNĂM ȘI... AVERTIZĂM
Coincidentă ?

Mecanicii de locomotivă Dumitru Miclea și 
Laurențiu Burlui de la mina Dilja nu s-au 
înțeles intre ei să-și dea in petec in aceeași 
zi și in același mod. Nici nu lucrau in 
apropiere unul de altul, așa că posibilitatea 
unei influențări reciproce este exclusă. D. 
Miclea strunea locomotiva sa cu troici in 
galeria principală de la orizontul 440. L. 
Burlui iși îndeplinea misiunea în galeria 
direcțională de la orizontul III. blocul 3, pe 
o locomotivă LDM-45.

Și totuși și unul și celălalt au fost găsiți cu 
nereguli de același fel privind normele de 
protecție a muncii. Și unul și celălalt au fost 
surprinși circulind cu sticlele sparte la faru
rile locomotivelor. Cu o singură deosebire : 
locomotiva lui L. Burlui avea spartă sticla 
unui singur far. pe cînd „lroley-ul“ lui D. 
Miclea, la ambele faruri. Pericolul ce-1 
prezentau aceste defecțiuni pelitru securita
tea în subteran era însă in egală măsură 
— mare. Asemănarea abaterilor de la NTS 
săvirșite dc cei doi mecanici rămine izbitoare. 
Și dacă e coincidență, să fie pirjă la capăt : 
atît unuia cît și celuilalt le-au fost aplicate 
sancțiuni identice — o reducere a salariilor 
pe o lună cu 5 la 'sută. Coincidență ?

Corigenta maistrului
Nu se știe dacă maistrul miner Nicolae Pelrică,

tot de la mina Dilja a rămas vreodată corigent 
in anii de școală. Probabil .că nu a avut 
niciodată trecut pe carnetul de note acel 
cuvînt temut, cu rezonanțe năprasnice pentru 
elevi : corigent. Numai așa se poate explica 
de ce a încercat (și a reușit) să se pună în 
postură de corigent. Nu la școală. In produc
ție, in exercitarea atribuțiilor zilnice de orga
nizator și conducător al procesului muncii în 
subteran, in controlarea locurilor de muncă 
din punct de vedere al siguranței și protecției 
muncii.

Cum a procedat? Foarte simplu. Știa el că 
la școală, cind este scos la răspuns, dacă nu 
reușește să scrie nimic pe tablă din cele ce-1 
întreabă profesorul, elevul nu primește notă 
de trecere. N. Petrică are și el obligația de 
a scrie cite ceva în schimbul său pe tabla 
cu evidența gazului melan existent la fiecare 
loc de muncă. In ziua de 29 octombrie a 
făcut marele „experiment" cu corigența. Nu 
a completat tabla cu formula CH4 la aba
tajele nr. 2, 3 și 5 din blocul III. Deci, dintr- 
un ,,foc“ a reușit trei corigențe, iar. in plus, 
perspective de repetenție (ultimul cuvînt a se 
citi retrogradare). Asia da performanță in 
materie I

Sinteți curioși să aflați ce notă a primit? In 
orice caz nu de trecere : o sancțiune de redu
cere a salariului pe o lună cu 5 la sută. Mai 
sint amatori de atari experiențe ? J

Pagină realizată la cererea

CENTRALEI CĂRBUNELUI PETROȘANI

tea nu au semnul de 
pericol (cruce sau gri
laj);

®- Este interzisă cir
culația în subteran fără

AFISIER
N.T.S.
mască de autosalvare, 
iar la locul de muncă 
aceasta va fi așezată cît 
mai aproape de poseso
rul ei. In caz de nevoie 
masca trebuie să fie pu
să în funcție în cel mai 
scurt timp (cît poseso
rul poate să-și rețină 
respirația);

• Pe galeriile pe ca
re este instalată linie e- 
lectrică de contact pen
tru locomotivele cu tro- 
ley, este interzisă pur
tarea pe umăr a scule
lor;

8 Este interzisă cir
culația pe tampoanele 
vagoanelor sau a căru
cioarelor. precum și pe 
cornul vagonetelor;

• La puțuri, înainte 
de a intra în colivie, 
păstrați liniștea și ordi
nea; intrați în colivie 
numai la indicația sem- 
nalistului:

• In lucrările minie
re circulați numai pe 
secția de circulație și 
închideți ușile de aorni;

9 Nu circulați pe 
suitori și nu staționați 
sub ei în timpul trans
portului de materiale 1

Realitatea. înlimplările co
tidiene de la minele noas
tre, au demonstrat și demon
strează că neglijențele in 
executarea lucrărilor de sus
ținere din subteran, abaterile 
de la monografia de armare, 
superficialitatea. ignorarea 
regulilor elementare la a- 
ceste lucrări nu râmîn fără 

NEGLIJENȚELE
LA SUSȚINERE

S-AU RĂZBUNAT
urmări nedorite. Și totu1;!, 
se mai găsesc destui care 
ignoră, sfidează a e^stă rea
litate. lată un caz regreta
bil de acest fel. In ziua de 
9 octombrie, in schimbul 111, 
la mina Vulcan, in galeria 
de pregătire a abatajului 
frontal din stratul 15. blo
cul VIII. cota 410, s-a pro
dus o surpare care s-a sol
dat cu accidentarea a doi 
muncitori, din care șeful de 
brigadă mortal.

Este pen’.iu noi destul de 
greu să arătăm că produce
rea surpării a fost generată 
de neglijența totală a mun
citorilor și a personalului 
tehnic care controlează a- 
ceastă lucrare. Numai ne
glijență crasă poate fi ca
lificat faptul că pe o dis
tanță de cca. 9 m. lucrarea 
minieră avea tavanul neban
dajat corespunzător, fiind 
lăsate suprafețe mari neban
dajate. De asemenea, pe toa
tă lungimea lucrării miniere 
erau lăsate goluri si susți
nerea era necorespunzătoare.

Desigur că împotriva celor 
vinovați au fost luate severe 
măsuri administrative care 
au mers pină la desfacerea 
contractului de muncă, dar 
prin aceasta nu s-a compen
sat rămânerea orfanilor și a 
văduvei. Față de familia în
doliată cum se simt cei ce 
au lucrat și cei ce au con
trolat neglijent locul de 
muncă ? In fața propriilor I. I.

Aspecte din cabinetul de protecție a muncii, aflat in curs 
de amenajare intr-una din sălile de instruire ale C.C.P.

lor familii, a prietenilor și 
cunoscuților, cei vinovați tre
buie să-și aplece rușinați 
fruntea căci, prin neindepli- 
nirea obligațiilor de serviciu, 
au ontribuit la producerea 
unei nenorociri, ia pierde
rea unei vieți, au lovit in
direct copiii și familia unui 
tovarăș de muncă Este un 

lu.iu pe .are cuvintele sint 
puține pentru a-1 regreta. 
Oare este nevoie de sacri
ficii pentru realizarea indi-* 
catorilor de plan ? Categoric 
NU ! De ce atunci se mai 
găsesc ingineri, maiștri mi
neri. artificieri și muncitori 
calificați care lucrează așa 
cum au lucrat la E. M Vul
can cei do la locul de mun
că unde s-a întimplat acci
dentul ?

Răspunsul este unul sin- 
gui : muncitorii respectivi 
nu au fost trași la răspun
dere de nimeni pentru lu
crul incorect făcut, maiștrii 
mineri au executat un con
trol superficial, iar toate a- 
cestea se cheamă neglijen
țe, abateri ce contravin ce
lor mai elementare reguli 
ale mineritului, ale securită
ții muncii în subteran. Re
zultatul răzbunării implaca
bile a neglijențelor asupra 
celor ce le-au comis este 
.dureros, dar și cu învăță
minte. Asupra cazului de 
față să reflecteze, pentru a 
trage învățămintele ce se 
impun, toți acei — indife
rent (Je munca ce o pres
tează in mină, de funcția 
ce o îndeplinesc — care cu
tează să rătăcească de la 
calea normală. concordantă 
cu exiecnțele siguranței 
muncii, ele îndeplinire a sar
cinilor de producție.
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Plenara a stabilit masuri 
Concrete pentru realizarea in
tegrală a planului de produc
ție și de investiții precum și 
« angajamentelor luate in in- 
1r»cerea socialistă in toate u- 
R Iutile economice, pentru asi
gurarea condițiilor optime in 
vederea realizării planului pe 
1371.

In cuvintui său. tovarășul 
Aure] Bu'gar a. după ce a fe
licitat, in numele Comitetului 
județean de partid, organiza
țiile de partid, colectivele de

Gospodărirea și înfrumusețarea continuă 
a municipiului reclamă noi eforturi

ftborne dm l)

piului, conferindu-!e un plus de 
faimos și de prospețime. Aceste 
rezultate sînt rodul preocupării 
consecvente a consiliilor popu
lare, a organizațiilor de marâ 
si obștești, a majorității depum- 
tiior pentru stimularea inițiativei 
cetățenești, pentru atragerea na
șelor de locuitori Ic realizarea 
unui volum cit mai sporit de lu
cră” de interes obștesc. Reușitele 
acțiunilor edilitar-gospodăreșt: ou 
lest posibile și datorită sprijinu
lui primit în executarea lucrări
lor din partea majorității exploa
tărilor miniere, o preparaliilor 
Lupeni, Petrila și Coroești, a unor 
școli generale, și a altor între
prinderi si instituții din Valea 
Jiului.

Realizări, deci, avem. Am făcut 
progrese evidente în ridicarea 
clractivității municipiului. Dar 
sînt aceste progrese în măsură 
să mulțumească și să ridice fizio
nomia urbanistică a municipiului 
la nivelul vieții economice atît de 
bogate, trepidante a Văii Jiului, 
a aspirațiilor locuitorilor săi ? 
încă nu I Fata orașelor, cartiere
lor, arterelor de comunicație 
poartă încă multe din semnele 
anacronice ale unui provincialism 
stătut, ale inerției, poate și o'e 
outomulțumirii. Nu rareori asis
tăm la dovezi elocvente ale ne
glijentei în menținerea ordinei 
și curățeniei în spațiile noasbe 
urbane, în solubrizarea străzilor 
îi cartierelor. Există neojunsuri

SlNT CONSTRUCTORII DE OBIECTIVE SOCIAL CULTURALE PREGĂTIT! PENTRU IARNĂ ?
(Urmare din pag l)

•ți a constructorilor — ne spune 
șeful de lol Olto Cor câni. este 
ion entrată în momentul de fa
ță pe iii h rlerca goluriloi la 
blocul 15 cu 60 apartamente 
fetind termenul de predare in 
acest ari. Lipsește insă timplă- 
i ia interioară și exterioară, iar 
LR.E.H. nu a farul pozarea ca
blurilor de alimentare cu ener
gie elc-ctri ă. instalatorii șan
tierului nu au terminat de tras 
coloanele L; radiatoare pentru 
a se asigura căldura in bloc. 
Grupul trebuie să ajute șan- 
t: rul concentrind la acest bloc 
meseriași : par hetari, instala
tori, mozaicari și zugravi. Tre
buie sincronizate '-furturile in- 
stalatoriloi cu ale zugravilor 
p ntru ra, atunci 'ind golurile 
vor fi închise, radiatoarele să 
î . irizez ■ căldură in bloc pen
tru ca lu mările de finisaj in
terioare să continue in ritm 
susținut. In atenția factorilor 
de condu ere ai șantierului 
Vulcan trebuie să stea, de a-
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DE PARTID
muncă din întreprinderi și de 
pe șantierele Văii Jiului pentru 
rezultatele obținute in cele zece 
luni, a făcut prețioase reco
mandări privind îmbunătățirea 
stilului organizațiilor de partid 
in conducerea activității econo
mice. subliniind necesitatea de 
a se întări preocuparea pentru 
asigurarea îndeplinirii ritmice 
a planului la toți indicatorii, 
în toate unitățile economice, 
acordindu-se un mai mare spri
jin unităților care au rămineri 
în urmă.

In încheierea lucrărilor ple
narei a luat cu\intui tovarășul 

evidente in conservarea fondului 
de locuințe ; in fiecare localitate 
se pot intilni blocuri scorojite, 
zone verzi degradate, neintrejinu- 
te, posibilități de extindere a 
zonelor de agrement nevalorifi
cate. Ictă motive cit se poate de 
reale pentru o nu ne automul- 
țumi, argumente menite să ce 
sporească ambiția in a face mull 
mai mult pentru elevorea fizio
nomiei c-dilitar-gospodărești a 
Văii Jiului, pentru amplificarea 
frumosului de lingă noi.

In recenta sesiune o Consiliu
lui popular municipal au fost 
aprobate obiectivele întrecerii 
pctriotice de gospodărie și înfru
musețare a localităților pentru 
anul viitor - obiective menite să 
determine noi progrese pe linia 
înfrumusețării municipiului. Se 
pre-ede, bunăoară, construirea a 
53 000 mp de străzi, 1 000 mo 
trotuare, extinderea cu 23 300 
ha o spațiilor verzi, plantarea 
a 31 000 arbori și arbuști, ame
najarea a 67 baze sportive și 
terenuri de joacă pentru copii. 
Sint pre.dzute obiective care 
răspund unor vechi și justificcte 
dorinți ele locuitorilor Petroșaniu- 
lui : Construirea in primăvara a- 
nului 1971 a unui strand și a 
unui lac de oarement in Petro
șani. In total, valoarea lucroriior 
gosoodărești edilitare prevăzute 
a se executa prin muncă patrio
tică se cifrează la 21 450 000 lei. 
Sini obiective insemnate, in stare 
să declanșeze noi energii și ini

Capitolul cel mai necesar e 
și cel mai neglijat: educarea tinerilor

Manifestore concretă a demo
cratismului ce caracterizează ac
tivitatea U.T.C., adunările de dări 
de seamă și alegeri constituie un 
bun prilej de a analiza munca 
organelor și organizațiilor U.T.C., 
de a stabili masuri politice și 
organizatorice care să aibă drept 
rezultat îmbunătățirea activității 
de educare o tineretului prin 
muncă și pentru muncă, mobili
zarea lui la înfăptuirea sarcini
lor profesionale și obștești.

In acest context s-a desfășurat 
și adunorea de dare de seamă 
și alegeri a organizației U.T.C. de 
la T.A.P.L. Petroșani.

Darea de seamă prezentată de 
secretara U.T.C., Sultana Dombi, 
a evidențiat aportul tinerilor din 
aceasta organizație la realizările 
colectivului trustului de alimen
tație publică. Din păcate aceste 
realizări nu sînt cele mai bune. 
Pe primele 10 luni ale anului, in
dicatorul principal al activității 
economice, planul de desfacere 
nu a fost reolizat. La aceasta, 
precum a reieșit din discuțiile 
purtate in adunare, au contribuit 
si numeroasele abateri de la dis
ciplină din partea unor tineri 

s< menea, blocurile ce constituie 
front de lucru pe anul 1971 : 
blocul 16 cu 80 de aparta
mente (se duce aici lipsă de 
fișii, de tiinplăiic interioară 
și exterioară), blocul 17 cu 60 
de apartamente (I.R.E.M. a ră
mas aici în urmă cu insta
lare, i postului Trafo), blocul 
B-3 iu 66 de apartamente, 
G-10 cu 119 garsoniere și B-l. 
La acest din urmă bloc pro
blema de rezolvat este glisa
rea care va intra in perioada 
friguioasă, iar la B-3, deja ter
minat de glisat, turnarea plan- 
șeelor (aici sc cam duce lipsă 
de dulgheri), iar pe măsura tur
nării acestora să se monteze 
ușile și ferestrele, să se dea 
căldură pentru a se proteja 
betonul turnat. In șantier tre
buie adunate cărămida, țevă- 
r; j. clementele diverse de pre
fabricate și alte materiale ce 
sint imprăștiate in jurul punc- 
teloi de lucru, făcută rinduială 
înainte de venirea zăpezii.

La șantierul Lupeni era bu- 
.urie : se făcuse recepția la

Clement N-.gruț, prim-secretar 
al Comitetului municipal de 
partid, care a relei al sarcinile 
organelor și organizațiilor de 
partid din municipiu in această 
etapă, exprimindu-și convinge
rea că minerii, constructorii, 
toți oamenii muncii din Valea 
Jiului, sub îndrumarea orga
nizațiilor de partid, vor munci 
cu dăruire pentru a încheia 
anul cu rezultate din cele mai 
bune și a păși in noul cincinal 
pe deplin pregătiți să îndepli
nească cu cinste sarcinile mo
bilizatoare ce le revin în aceas
tă nouă etapă de dezvoltare 
și propășire a patriei.

țiative, să mobilizeze masele de 
cetățeni la acțiuni susținute pe 
șantierele muncii voluntar-patrio- 
tice. Dar e important să se re
țină esențialul : obiectivele în 
sine nu valorează prea mult, ele 
fiind deocamdată doar intenții, 
ceea ce are valoare certă este 
transpunerea lor in fapte, mate
rializarea lor. Or, acecsta presu
pune strădanii susținute - și în 
acest domeniu, în pofida rezulta
telor înregistrate in acest an 
există loc pentru mult moi mult 
-, pentru otragerea unui număr 
sporit de cetățeni, de toate vîrs- 
tele și categoriile, la executa-ea 
unui volum de lucrări cit mai 
mare, de înfrumusețare și bună 
gospodărire. Comitetele execu
tive, deputății, organizațiile de 
masă și obștești pot și trebuie să 
acționeze în ocest sens mult mai 
eficîent. Sprijinul conducătorilor 
de întreprinderi si instituții Dei- 
tru înfrumusețarea și buna gos
podărire a municipiului poate fi. 
de asemenea, mult mai substan
tial. Să facem deci mai mult spre 
a amplifica, aspirațiile, ambițiile 
locuitorilor Văii Jiului, mai cu 
seamă ale factorilor de răspun
dere fmulti dominați de spiritul 
resemnării si blazării) si să deter
minăm in perioada rare urmează 
obținerea unor realizări superi- 
O',re în or><;nr>ri^-!ron si înfrumu
sețarea localităților miniere, rea
lizări corespunzătoare dezvoltării 
multilaterale a municipiului nos
tru.

printre care Alexandru Burlan, 
Maria Ceuță, Florica Fecă, Mcria 
Oiță ș.a., care nu o dată au fost 
sancționați pentru nerespectorea 
orogramului de lucru, neglijență 
in serviciu, ori atitudine necuviin
cioasă față de consumatori. Rău 
e câ nici unul din aceste cazuri 
nu a fost pus in discuția adună
rilor generale ale uteciștilor.

Comitetul U.T.C. a avut o sla
bă preocupare și în ceea ce 

Alegeri în organizațiile U.T.C.
privește grija cu care trebuie să 
fie încurajați tinerii noi angajați 
și nu a urmărit rezolvarea unor 
doleanțe ale tinerilor privind 
condițiile de muncă, folosirea 
timpului liber. Această situație 
s-a datorat in mare măsură și 
faptului că nu toți membrii comi
tetului U.T.C. au fost activi, pen
tru a contribui la îndeplinirea 
sarcinilor ce au stat în fața or
ganizațiilor U.T.C.

Cu toate că munca politico-e- 
ducativă trebuie să stea in cen

centrala termică extindere din 
microiaionul Viscoza IV. Se dă 
de aici căldură pentru blocul 
B-ll cu 90 de apartamente din 
panouri mari prefabricate, ca
re e in fază de tencuieli inte
rioare, uimind să fie predat 
in acest an. .Aici golurile sint 
in parte incluse, trebuie insă 
terminal lucrul la canalele ter
mice, făcut racordul calorife
relor. Mai trebuie avute în 
atenție și obiectivele front de 
lu. ru pe 1971 (C-2 in faza să
pare — turnare fundații. D-4 
cu fundația turnată, școala cu 
T> clase). Conducerea șantie
rului să aibă iu a elași timp 
în vedere și să urgenteze ter
minarea reparării sobelor și a- 
poi zugrăvirea interioarelor la 
< aminul de muncitori nefami- 
liști.

Un obiectiv social-cultural 
important cu termen de pre
dare la sfirșitul anului este 
cl ubul-cinematograf din orașul 
Uricani. l’e maistrul de la a- 
cest obier tiv, Iacob Cimenti, 
l-am intilnit la sediul șantie
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18.00 Deschiderea emisiunii. 
.Micii meșteri mari — 
emisiune de construcții 
tehnice pentru pionieri 
și școlari.

„Crosul școlar de toamnă"
Școala generală nr. 6 I.upcni 

a găzduit un concurs de atle
tism contînd pentru .Crosul 
școlar de toamnă". Au fost in
vitate toate școlile din locali
tate, dar au răspuns prezent 
numai echipele școlilor gene
rale nr. a și nr. 5, alături de 
echipa școlii gazdă. Cele trei 
echipe de fete și de băieți s-au 
Întrecut pe un traseu bun, co
respunzător. obțin ind rezultate 
meritorii. La fete, primele trei

Minerul 
a ciștigat

Echipa Unirea Hațeg a jucat 
aproape 30 de minute numai in 
10 oameni deoarece la fluierul 
ce începere a partidei doar 
atiți jucători localnici s-au pre
zentat la mijlocul terenului. 
Vulcănenii nu s-au gîndil că 
joacă in deplasare, au atacat 
cu insistență din primul minut 
și în min. 38 au obținut o lo
vitură de la 11 metri, pe care 
însă Manea a ratat-o. Prima 
repriză se încheie cu un scor 
alb.

La reluare, după numai 4 
minute, gazdele au o foarte 
bună ocazie de a deschide sco
rul dar mingea trece razant 
cu bara. Bine dirijat de către 
Marcel Golgoțiu. atacul oaspe
ților se apropie tot mai mult

VOLEI: Știința B’efroșani — 
Liceul I'ricani 3-0

Pe terenul Liceului Uricani 
s-a disputat partida de volei, 
din cadrul campionatului mu
nicipal, dintre echipele Liceul 
Uricani și Știința Petroșani. 
Studenții au învins conforta

@ In cadrul pregătirilor pentru meciul cu echipa Nor
vegiei din cadrul campionatului european de fotbal (pro
gramat duminică) selecționata Bulgariei a susținut un joo 
de verificare la Sofia, cu formația Wismut Aue. (R. D. 
Germană). Fotbaliștii bulgari au terminat învingători cu 
scorul de 5—0 (3—0).

©
©

trul activității organizației U.T.C. 
nici în acest domeniu nu s-au 
obținut rezultate mulțumitoare. 
Tinerii au participat sporadic la 
cursul de învățămint politic 
U.T.C. însuși propagandistul aces
tui curs a dovedit neglijență în 
a face ca ocest curs să trezeas
că interesul tinerilor. Puțini ute- 
ciști au fost abonați și la ziare.

Ridicarea nivelului culturol-edu- 
cativ al tinerilor s-a rezumat doar

Io citeva conferințe cum ar fi 
„Calitățile morale ale tineretului 
muncitor al zilelor noastre" ; „Ce 
înseamnă a fi om cult și cum 
trebuie să ne comportăm in so
cietate" etc. In rest, aproape ni
mic. Or, așa cum o reieșit din 
discuțiile tinerilor, munca de 
educare a uteciștilor, ridicarea 
nivelului culturcl-profesionol al 
acestora reprezintă o necesitate 
stringentă de care depind rezul
tatele muncii lor de fiecare zi. 
Tînăra ospătară Ana Pană a 

rului din Lupeni. Intre trebu
rile urgente pe care venise să 
le „pistoneze" rezolvarea : pro
curarea timplărici exterioare Și 
interioare. Deci, ca și in cele
lalte cazuri intilnitc la Petro
șani și Vulcan, 1.1.L. Petroșani 
nu a onorat la timp comanda 
de timplârie. Accelerați rin
deaua, tovarăși timpi.ni de bi
nale de la I.I.L., că stau in loc 
/.’.darii șantierelor ! De sosirea 
timplărici e legată includerea 
golurilor pentru a se putea 
continua lucrul in interior cu 
o concentrare mai mare de for
țe la finisaje și instalații. Ce 
a fost mai greu (turnarea plan- 
șeului și in prezent izolațiile) 
e fă< ut sau e pe punctul de 
terminare.

La cele spuse de maistrul de 
la obiectivul respectiv noi am 
mai adăuga necesitatea de a 
se urgenta finalizarea racordu
lui (trecerea pe sub șosea) la 
rețeaua termică a orașului 
pentru a se da căldură in in
teriorul clădirii.

Făcind o inventariere a as
pectelor întilnite pe șantiere,

18.30 Cabinetul economic TV. 
Dezvoltarea teritorială a 
forțelor de producție — 
obiect al planificării 
de perspectivă.

19.10 Transmisiune directă de 
la tragerea concursului 
Pronoexpres nr. 4G.

19,20 1 001 de seri — emisiu
ne pentru cei mici.

19.30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Telecinemateca : .Agent

secret* — ecranizare 
după romanul lui Gra
ham Greene.

22,00 Cadran internațional.
22,45 Bucuriile muzicii.
23,05 Telejurnalul de noapte.
23,15 Închiderea emisiunii.

EJE3E
locuri au fost ocupate, in ordi
ne, de : Daria Păun, Maria Ni- 
codim, Elena Anisic, iar la bă
ieți de: Petic Popa, Nicolae 
Zegheriu, Teodor Bogdan. Pe 
echipe, primul loc a revenit 
Școlii generale nr. 4. Ocupan- 
ții primelor locuri au primit 
cite un tricou, iar echipa câș
tigătoare a fost recompensată 
cu o cupă.

Iacob IMLING 
corespondent

Vulcan 
la Hațeg
de poarta adversă și in nu
mai 5 minute înscrie de două 
ori prin Cugereanu (min. G7) 
și Ferenczi (min. 72). Gazdele 
reduc din handicap în min. 
78 în urma unei lovituri libere. 
Cu 5 minute înainte de fluierul 
final al partidei un apărător 
hațegan trimite un balon spre 
propriul portar, acesta este 
prins pe picior greșit și min
gea se strecoară în plasă. Mi
nerul Vulcan cîștigă întilni- 
rca cu scorul de 3—1, victorie 
meritată, muncită.

La juniori, echipa Minerul 
Vulcan, antrenată de Ion Brin- 
ză, a obținut o victorie cate
gorică împotriva fotbaliștilor 
de la Hațeg. cu scorul de 
10—3.

Staicu BALO!

bil cu scorul de 3—0. Gazdele 
au opus o replică mai puțin 
decît modestă.

G. SOCEANU 
corespondent

arătat că tinerilor care iși conti
nuă studiile ar trebui să li se 
ofere condiții de muncă mai op
time din partea conducerii uni
tăților în care lucrează. In discu
țiile lor, tinerii Gheorghe Cojoca- 
ru, Irina Ciocan, Ana Bălan au 
vorbit despre grija pe care tre
buie să o aibă fiecare tinăr lu
crător din T.A.P.L. pentru o de
servire prompta și de bună coli- 
tate a consumatorilor, despre ne
cesitatea îndrumării mai atente o 
elevilor procticanți.

Concluziile adunării au scos în 
evidență sarcinile multiple ce 
revin organizației U.T.C. si fiecă
rui utecist în parte, necesitatea 
înțelegerii de către fiecare că 
îmbunătățirea deservirii consuma
torilor impune înlăturarea și de
pășirea oricărei superficialități 
în muncă, cere perseverentă, 
disciplină și responsabilitate, iar 
noului birou mai multă preocupa
re față de munca fiecărui rie- 
cist - necesități ce reclamă ca 
organizația U.T.C. să-și îmbunătă
țească substanțial munca educa
tivă.

Flavia DUMITRAȘ

se desprinde concluzia că mai 
sint incă probleme de rezol
vat, mai sint incă destule punc
te slabe. rămineri in urma 
termenelor, deficiențe in cadrul 
pregătirilor de iarnă. Nu im- 
părtâșin deloc in acest sens 
părerile liniștitoare ale unor 
factori de răspundere de pe 
șantiere cum că „nu e cazul 
de alertă, iarna nearătîndu-se 
prea grăbită cu • venirea 
Conducerile șantierelor, condu
cerea Grupului, sub îndruma
rea organizațiilor de partid tre
buie să acționeze cu toată răs
punderea, să facă totul pentru 
ca finalizarea programului pre
gătirilor să devină fapt împli
nii înainte (Le a cădea zăpada, 
înainte de lăsarea gerului, pen
tru a se asigura desfășurarea 
normală a lucrului în condi
țiile iernii la toate obiectivele 
de construcții social-cullurale, 
pentru îndeplinirea integrală a 
sarcinilor de plan pe 1970 și 
luarea unui demaraj corespun
zător in anul 1971. la nivelul 
sarcinilor sporite din viitorul 
cincinal.

NOTE NOTE
O lucrare utilă...

i lost 
a {iers-a

montat borduri 
totul 
sco- 
noii

ace'-

rc'pcc-

vorba : 
rude

nii 
'egă- 

abator. 
ca

dar incompletă
De mai multă vreme, ziarul 

no.'tru a ridicat problema îndrep
tării porțiunii de drum de lingă 
școala Dărănești, pentru a se crea 
condiții mai bune de circulație 
rutieră in sectorul respectiv.

Cei în drept, au luat măsurile 
respentive și porțiunea în cauză 
este deja in plin lucru : a 
ramblciat un șanț, 
nul balast, s-au 
din beton etc., prcgătindu-sc 
pentru ultimele finisări în 
pul dării in circulai ie a 
porțiuni de drum.

Dar... în zorul înfăptuirii 
ici lucrări, s-au scăpat din ve
dere unele aspecte care, în final, 
vor impieta funcționalitatea 
drumului în porțiunea 
tivă.

Iată despre ce este 
noua variantă de circulație 
ră din intersecția Dărănești 
poate li ruptă de... vechea ’t 
tură cu drumul spre 
Atunci, normal ar fi fo-t 
(terenul permițîncl aici prin lăr
gire) să se amenajeze un mic rond 
în mijlocul intersecției respective, 
putîndu-se 
circulație 
implantarea 
cu becuri, 
iluminarea 
nopții a acestui loc. In 
variantă, nu arc însă 
tarea (așa de înaltă!) a bordurii 
interioare a drumului, fă îndu e 
mai bine din tot terenul a sin
gură platformă de circulație, iar 
în interior doar rondul girator 
cu borduri mai înalte. Totodată, 
este necesar ca diurnul spre car
tierul Bosnia să fie deviat din 
drumul național, prin spatele 
școlii Dărănești. nu prin 
școlii ca acum, eliminindu--e 
fel panta prea mare de

introduce sistemul de 
giratorie! Iar. prin 
unui stîlp de beton 

sc putea asigura și 
optimă pe limpid 

acca-tă 
rost mon-

tata
l

urcare

Răspundere 
profesională

In fiecare dimineață, din 
Oficiul poștal al orașului 
Vulcan, pornesc la drum cei 
opt factori ce difuzează zil
nic corespondența și cele 
2 378 abonamente la ziare. 
Printre aceștia se află și Stă- 
nilă Băcălete. Sint opt ani 
de cînd lucrează la oficiu. 
De atunci deservește cel mai 
greu sector. Luîndu-și tolba 
cu scrisori, și cele 296 abo
namente la presă. încalecă 
pe bicicletă și o pornește spre 
Crividia și Dealul Babii. E- 
xistă însă case țărănești un
de nu poate merge nici 
cu bicicleta. Totuși oamenii 
primesc cu regularitate presa 
și scrisorile.

Același simț al răspunderii 
în profesiunea aleasă mani
festă și factorii Lucia Gir- 
joabă, Caliopi Giumancu, 
Safta Nagy, Dumitru Rațiu 
și ceilalți.

Maria VLADULESCU

DESERVIREA 
ATENTĂ...

Intr-una din zile, m-am dus 
la magazinul alimentar din 
complexul comercial Vulcan, 
al cărui gestionar este Petru 
Galea Era mare aglomera
ție și totuși nu se aștepta 
la rînd prea mult deoarece 
gestionarul acorda o mină 
de ajutor acolo unde era mai 
multă nevoie. Bine deservit 
și primit cu cuvinte fru
moase ești și in unitățile 
unde muncesc Anton Laufer 
și Elena Costinaș, la maga
zinul nr 44 unde responsa
bilă este Valeria Duna, sau 
la cel condus de Diun:1ru 
Ștefoane. Așadar deservirea 
atentă. civilizată atrage 
cumpărătorii și atrage după 
sine si aprecieri pozitive

Laura GAVRILIU 
deputată

rfiiiuz
| PETROȘANI — 7 Woicnt- 

Ibiia: lntilnirea (12—15 no
iembrie); PETRILA : Iluzii 
(11—13 noiembrie): LON1 \ 

| — 7 X'oiembrie: Splendoare 
Iin iarbă (12—14 noiembrie);

Minerul : Picioare lungi, de
gete lungi (12—15 noiembrie): 

I BARBATENI : Virsta ingrată 
I (12—13 noiembrie): VULCAN ; 
I Misteriosul X din Cosmos 
■ (12—15 noiembrie); LUPENI 
| — Cultural : Maycrling, seri- 
Iile I și II (11—15 noiembrie):

URICANI : Două lozuri (13 
■ —14 noiembrie).

I
I
I

JOI 12 NOIEMBRIE

PROGRAMUL 1 : 5,05—6.00
Muzica dimineții; 6.05—9,30 Mu
zică și actualități; 7,00 Radio
jurnal; 9.30 Oda limbii româ
ne; 10,10 Curs de limba rusă;
10,30 Melodii îndrăgite, inter- 
pieți cinoscuți; 11.05 Aiii din 
opei le; 11 15 Din țâ; le ' i.ria- 
itsle; 11,45 Pe lente de pro

pentru mașini care există in v 
rianta actuală.

O altă problemă este cea a 
stabilității noii variante de drum . 
avîncl in vedere că terasamentu! 
este /acut din umpluturi proaspe
te — intre școală și podețul de 
beton — pentru ca acesta să nu 
’•etirgă" pe ub pod, este necesar 
ca și in partea de jos a podului 
să sc facă umpluturi temeinice 
cl iar acum cînd cilindrul compre
sor sc găsește incă aici. Tot lici 
s-ar putea demola 2—3 memi 
din parapetul ce mărginește șo
seaua pentru a sc crea o deschi
dere mai acceptabila de intrare 
sau ieșire in inler-e{ia re-pccliva. 

O analiză rapidă (făcută de 
districtul Livezeni, secția de gos
podărie din cadrul 
popular și miliția 
urmată de măsuri urgente, 
putea încă ajuta rezolvarea pro
blemelor pe caic Ir ridică 
prezent acest punct al 
tiei rutiere, a 'at in 
najarc !

Consiliului 
circulației).

ar

m 
circula- 

plină ame-

St. PUIU

Lipsă de respect 
față de oameni

Cine nu-și amintește de 
Laika !

Dar dacă acca-tă nostimă că
țelușă a mirat in istoric pentru 
că a fost sacrijicată in folo'iil 
unui scop înalt mai exi ă wi-'e 
exemplare canine care nu me
rită nici pe departe considera(ie. 
.T<<i este și cîînclc lui Chtșu 
Eliscu din Lupeni, blocul I S4, 
ap. 49. sc. /I care, de pe terasa 
blocului, ' latră tot timpul la tre
cătorii de pe straală- Stăj'înu! 
ace'tui lătrător e tc contabil 'a 
preparația din localitate și cu
noaște hptăririle și dispozițiile 
organelor de stat privind regimul 
ammalelor, dar cu toate că > '-a 
atras de mai multe ori att-itia 
de către Consiliul popular ă mi

SUITORUL 72 
va fi realizat sau nu 
în termenul stabilit ?

(l'rmaie din pag 1)

care au avui loc nu de mult 
| comuniștii au ridicat o serie 

de probleme frămîntă
(olectivul se torului 11. S-a 
manifestat — intre altele — 
temerea îndreptățită că la un 
moment dat situația liniei 
de front ar p ilea să fie com- 

I promisă, da ă lucrările de 
urgență de la suitorul 72 se 
vor tărăgăna ca pinâ acum. 
Șeful de brigadă Dumitru 
Costinaș se dovedește, in per
manență. preocupat de soar
ta obiect;', ului-dieie al secto
rului, dar ce poate să facă 
a estu cu oamenii lui cînd 
factorii responsabili de bunul 
mers al transportului diri
jează materialele de strictă 
necesitate oriunde, numai la 

\___________________ ___________

tecția muncii; 12.00 Cîntccul e 
pretutindeni; 12,30 Inlilnire cu 
mt lodia populară și interpre
tul preferat; 13,00 Radiojur
nal 13.10 Avanpremieră coti
diană; 13,22 Melodii de Paul 
Urmuzescu; 13,30 Cine știe ciș- 
tigă; 14,00 Compozitorul sâp- 
tărninii; 14.40 Publicitate radio: 
15.00 — 100 de legende ro
mânești; 15.30 Muzică popu
lară din Muntenia; 16,00 Ra
diojurnal: 16,20 Melodii din 
filme; 16,30 Agendă județeană; 
17,05 Antena tincielului; 17,30
'intăreți de operă interpretind 

muzică populată; 18,00 Tan- 
gouri celebre; 18,10 Oiizont 

mai tină dinele in bloc ei con 
tinuă să conviețuiască cu dulău' 
in apartament

Au dreptate vecinii din olu 
care ne declară că nu pot av .. 
liniște din cauza dinclui cam 
latră ziua șt noaptea pentru că 
stă pinul nii-l eliberează mai des 
din închisoare. înțelegem dra
gostea omului pentru animale, a n 
considerăm drept un lucru ne
per mis să transformi apartam.n 
tul, in cușcă de dini Lucrul 
acesta mi sc parc nu numai nei 
gienic dar și o manifestare a 
lipsei de respect față de oameni

Prea mult
se întîrzie

In fila magazinului alimentar i 
cu auto.'crvire, care funefioneazi (l 
în cadru! complexidui comerci f (l 
din cartierul Ihaia I — Lupfiu J 
chiar la ușa de la intrare, (1
format o groapă, ceva mai m.i<r > 
de 1 mp și destul tie adinca. Ce r 
tăjenii caic vin la acest magazin f 
trebuie să ia bine scama unic (’ 
calcă, fiindcă cea mai mică nea f 
tenjie se plătește. Așa s-a intim 
p.'at în ziua de 4 noiembrie c'md •, 
o femeie mai in virstă, ieșind di- C 
magazin și dorind să traverse \
zc 'fie cinematograful „Culm S
r.t:". '-a trezit in fundul gropi'. S 
lovindii-se rău la o mina și 1 ‘ S 
un picior. Dar acesta poate nu • S 
singurul caz. Cili trecători near -- )
zaji n-au călcat cu toată sign- > 
ranfa in golul ce se căsca sub > 
e/? >

Groapa aceasta e de ci’.ei i ? 
luni dar nimeni, nici clin pe< J 
naiul magazinului, nici de 1 > <
serviciul de gospodărie a! orașu ? 
lui Lupeni nu a luat vreo mă'i< r 
ra pentru astuparea ei. f

Cine știe, poate se așteaptă 'ă C 
cadă vreunul din cei in cauză S 
pentru a-i face măsurătorile J f

Cornel HOGMAN

frontul cu pricina nu ? Deși 
de nenumărate oii șeful de 
brigadă s-a adresat conduce
rii, pînă în prezent nici un 
rezultat concret nu s-a vă
zut... Nici cei de la condu
cerea sectorului VI deschi
deri și pregătiri nu au im
pulsionat in suficientă mă
sură. pină la ora actuală, 
acțiunea ca atare. Se cere 
mai multă-exigență, mai mul
tă corectitudine, în acest 
sens. Problema brigăzii mine
rului Costinaș e problema 
cole tivului sectorului II, e 
problema minei și ca trebuie 
să se rezolve cu toată răs
punderea, cu întreaga aten
ție și grijă pentru ca viitorul 
unității să nu fie, nici o cli
pă, in nici un punct al an
samblului exploatării, pericli
tat.

.științific; 18.30 Pagini din o- 
pera „Paiațe" de I eon ■ .llo; 
19,00 Gazeta radio; 19.30 Mu
zică populară: 20,05 Tab; ? 
seară; 20.10 Mi -rarccital >ic.c 
Gildo; 20.20 Argheziană: 20.25 
Zece melodii prefenite; 21,00 
Noi inregistrăi: cu Clody Ber
toia: 21.20 Cintâ formația Ho
rea Mih.n; 21,30 Momelii poe
tic; 2135 Solista set ii: Barbiu 
Streissand: 22,00 Radiojurnal;
22,20 Sport; 22,30 Aspecte de 
la Concursul și Lest ilul 
„Crizantema de aîii “ — Tic- 
goviște, octombrie 1970; 22,50 
.Album liric; 23,10 Siluete; 
0,03—5,00 Estrada nocturnă.
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VIZITA DELEGAȚIEI DE PARTID Șl OE STAT 
A REPUBLICII POPULARE POLONI .

IN TARA NOASTRĂ
Au început convorbirile oficiale 

româno-poloneze

Viața internațională
........... -................... -*■ —---------------------------- ------------—

In dupa-.inii.-.za zi de ni.u ,i, 
la Consiliul de S’..t. au începu; 
convorbirile oficiale inire delega
ția de partid și guvernamentală .* 
Republicii Socialiste România și 
delegația de partid și guvernamen
tală a Republicii Populare Polone.

Din partea română, la convor.yri 
au participat tovarășii Nico.-te 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Sta: _ al 
Republicii Socialiste România, Emil 
Bodnar aș, membru a! Comitetului 
Executiv, al Prezidiului l’ernu- 

qc p.c.r.
ședințe al Consiliului de Sta’. 
Gheorghe Pană, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R.. Iii- Verdeț, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al P.C.R., 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Janos Fazekas, mem
bru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Cornelii! 
Mănescu, membru al C.C. al

TOASTUL TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag l)

stimați oaspeți, ca in timpul vi
zitei dumneavoastră, intilnindu-vă 
cu oameni ai muncii din țara 
noastră, să cunoașteți preocupă
rile și munca lor, prefacerile în
noitoare care au loc in România, 
in modul de trai al maselor 
poaulare.

In țara noastră sint cunoscute 
și se bucură de prețuire realiză
rile importante dobindite de po
porul polonez, sub conducerea 
Partidului Muncitoresc Unit Polo
nez, in făurirea unei economii 
moderne, în creșterea nivelului 
de trai al oamenilor muncii, in 
edificarea noii orinduiri socialis
te.

Succesele pe care le obțin 
popoarele noastre in înflorirea 
patriilor lor reprezintă o contri
buție importantă la întărirea sis
temului mondial socialist, la cau
za generală a păcii și progresu
lui in lumea contemporană.

Totodată, dezvoltarea dinamică 
a emnomiei țărilor noastre, pro
gresele înregistrate in industrie 
și in celelalte domenii de activi
tate au permis diversificarea 
schimburilor și extinderea cola
borării și cooperării in producție, 
în știință și tehnică dintre Româ
nia și Polonia. Fără îndoială :ă 
discuțiile pe care le vom purta vor

(Urmare din pag. 1) 

formelor colaborării reciproce. 
Colaborarea statelor socialiste in 
cadrul CAER constituie o pir- 
ghie indispensabilă a creșterii 
continue a forței lor economice 
și întăririi întregii comunități so
cialiste.

Țările noastre, legate prin tra
tate de alianță și unite prin Tra
tatul de la Varșovia, duc o poli
tică de întărire a păcii și securi
tății pe continentul nostru. Con
statăm cu satisfacție că această 
politică aduce în ultima perioadă 
rezultate vizibile in domeniul 
normalizării relațiilor europene. 
Nu încape nici o îndoială câ, 
întărind unitatea țărilor socialis
te pe baza principiilor internațio
nalismului proletar și sporind 
forțele economice ale comunității 
noastre, vom obține noi succese 
în lupta împotriva imperialismu
lui, vom crea o bază trainică 
pentru pacea in lumea întreagă.

Sintem convinși că, in cursul 
vizitei noastre in România, vom 
efectua un schimb util de păreri

SOSIREA LA BUCUREȘTI
(Urmare din pag. 1) 

fițeri superiori, ziariști români 
și străini.

Erau prezenți șefi de misiuni 
diplomatice, membrii Ambasa
dei Republicii Populare Polo
ne și alți membri ai corpului 
diplomatic.

La ora 11.30, avionul spe
cial însoțit de la intrarea in 
spațiul aerian al României de 
avioane cu reacție ale forțelor 
noastre armate, a aterizat. La 
coborîrea din avion tovarășii 
Wladyslaw Gomulka și Jozef 
Cyrankiewicz sînt salutați cor
dial de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Conducătorii de 
partid și de stat ai celor două 
țări își string călduros miinile.

Tovarășul Wladyslaw Gomul
ka prezintă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și celorlalți conducă
tori de partid și de stat ro
mâni. veniți in intîmpinare, pe 
membrii delegației de partid și 
guvernamentale a Republicii 
Populare Polone: Boleslaw 
Jaszczuk, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al 
P.M.U.P.. Mieczyslaw Jagielski, 
membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.U.P., vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Adam Willmann, ad
junct a! ministrului afacerilor 
externe, și Jaromir Ocheduszko, 

P.C.R.. ministrul afacerilor exter
ne. Bujor Almășan, membru al 
C.C. al P.C.R., ministrul industri
ei miniere și geologiei, Vasile Vlad 
și Ion I'lorescu, membri suple.inți 
ai C.C. al P.C.R., șefi de secție 
la C.C. a! P.C.R.. Nicolae E.o- 
bescu, membru supleant al C.C. al 
P.C.R.. adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, Tiberiu Petrescu, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Varșovia, Geo-ge 
Marin, director în Ministerul Afa
cerilor Externe.

Din partea poloneză au luat 
parte Wladyslaw Gomulka prim- 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Unit Polo
nez. Jozef Cyrankiewicz, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P., președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Populare 
Polone. Boleslaw Jaszozuk, mem
bru al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.M.U.P., Mieczyslaw 
Jagielski, membru supleant al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.U.P., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Adam Willmann, ad

oferi prilejul de a explora noi 
posibilități și de a iniția noi ac
țiuni in vederea intensificării co
laborării reciproc avantajoase 
româno-poloneze. O contribuție 
de cea mai mare importanță in 
evoluția de viitor a relațiilor 
multilaterale și a prieteniei din
tre popoarele și țările noastre va 
aduce fără îndoială Tratatul de 
alianță și asistență mutuală pe 
care il vom semna in aceste 
zile.

Preocuparea pentru întărirea 
prieteniei și colaborării cu Po
lonia se înscrie in ansamblul po
liticii externe a țării noastre de 
dezvoltare a relațiilor frățești cu 
toate țările socialiste. România 
dezvoltă colaborarea economică, 
politică, militară, tehnico-științi- 
fică și culturală cu țările mem
bre ale CAER, cu statele partici
pante la Tratatul de la Varșovia, 
cu toate țările socialiste, militea
ză neobosit pentru întărirea coe
ziunii și unității sistemului socia
list mondial.

Acționăm, in același timp, pen
tru lărgirea legăturilor cu toate 
țările lumii, fără deosebire de 
orinduire social-politică. La te
melia relațiilor cu toate statele 
așezăm principiile independenței 
și suveranității naționale, egali
tății in drepturi, neamestecului 
in treburile interne, avantajului 
reciproc.

TOASTUL TOVARĂȘULUI
WLAOYSLAW 60MULKA

in domeniul colaborării noastre 
bilaterale și al altor probleme 
care interesează în mod vital 
țările noastre. Ne bucurăm că 
vom putea vizita unele întreprin
deri industriale din țara dum
neavoastră și să ne intilnim cu 
muncitorii români, ingineri și ac
tiviști economici, a căror muncă 
creează bogățiile materiale ale 
țării dumneavoastră. Vizita și 
convorbirile noastre vor contribui 
in mod sigur la adincirea con
tinuă a relațiilor prietenești din
tre Polonia și România.

Doresc să exprim convingerea 
că noul Tratat pe care îl vom 
semna va inspira dezvoltarea con
tinuă a colaborării în producție, 
știință, tehnică și cultură, va pro
mova dezvoltarea favorabilă a 
Poloniei Populare și a României 
Socialiste și va constitui o con
tribuție importantă la întărirea 
coeziunii mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale. Dorin
ța noastră comună este ca acest 
document pe care il vom semna 
să se transforme intr-un factor

ambasadorul Republicii Popu
lare Polone la București.

La rindul său, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu prezintă inal- 
ților oaspeți pe conducătorii de 
partid și de stat români pre
zenți pe aeroport.

Comandantul gărzii de onoa
re prezintă raportul. Sint into
nate imnurile de stat ale Re
publicii Populare Polone și Re
publicii Socialiste România. Se 
trag 21 salve de artilerie.

Tovarășii Wladyslaw Gomul
ka și Nicolae Ceaușescu trec 
în revistă garda de onoare.

Oaspeților le sint prezentați 
apoi șefii misiunilor diplomatice 
și persoanele oficiale române 
venite în intîmpinare.

Tovarășii Wladyslaw Gomulka, 
Joeef Cyrankiewicz, împreună 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu 
primesc defilarea gărzii de o- 
noare. Apoi, conducătorii de 
partid și de stat polonezi și 
români se îndreaptă spre sa
lonul oficial al aerogării, in

numeroși bucu- 
pe aeroport să

aclamațiile a 
reșleni veniți
întimpine pe inalții oaspeți. 
Ur. grup de pionieri oferă oas
peților buchete de flori.

Tovarășii Wladyslaw Gomulka 
și Nicolae Ceaușescu iau loc 
apoi într-o mașină deschisă, 
escortată de motocicliști, in- 
dreptindu-se spre reședința re
zervată oaspeților.

junct al ministrului afacerilor ex
terne, Jaromir Ocheduszko, amba
sadorul Republicii Populare Polone 
la București, Stanislaw Trepczyn- 
ski, membru supleant al C.C. al 
P.M.U.P., șef de secție la C. C. 
al P.M.U.P., Marian Renke, mem
bru supleant al C.C. al P.M.U.P., 
adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.M.U.P., Wladyslaw Napie- 
raj, director în Ministerul Afaceri
lor Externe.

Cele două delegații s-au infor
mat reciproc asupra realizărilor 
dobîndite de popoarele român și 
polonez, în dezvoltarea economiei, 
științei și culturii socialiste, în ri
dicarea bunăstării celor ce mun
cesc, precum și asupra preocupări
lor actuale și de perspectivă ale 
Partidului Comunist Român și 
Partidului Muncitoresc Unit Polo
nez pentru asigurarea progresului 
multilateral al construcției socialis
te.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă prietenească, de 
deplină înțelegere, stimă și res
pect reciproc.

(Agerpres)

Constatăm cu satisfacție, că 
in viața politică europeană se 
dezvoltă curentul favorabil pre
gătirii și ținerii conferinței gene- 
ral-europene care ar putea con
stitui un moment de seamă in 
procesul de întărire a securității 
și păcii pe continent.

România, ca și celelalte țări 
iubitoare de pace, este profund 
interesată in înlăturarea focarelor 
de război existente azi în lume, 
precum și a tuturor surselor de 
încordare și tensiune care exer
cită o influență negativă asupra 
atmosferei politice internaționale, 
periclitind interesele păcii.

In încheiere, aș dori, stimați 
oaspeți, să reafirm convingerea 
că vizita dumneavoastră în Ro
mânia va marca un moment im
portant în dezvoltarea relațiilor 
noastre prietenești, in promova
rea colaborării și cooperării mul
tilaterale româno-poloneze, in in
teresul celor două țări și po
poare, al cauzei socialismului și 
păcii ir lume.

Permiteți-mi să ridic pahaiul 
in sănătatea tovarășului Gomulka; 
în sănătatea tovarășului Cyran
kiewicz ; in sănătatea tuturor 
oaspeților noștri ; pentru priete
nia și colaborarea multilaterală 
dintre partidele, țările și popoare
le noastre ; pentru triumful cau
zei socialismului, păcii și priete
niei intre popoare I 

creator in realizarea acestor sco
puri.

In numele delegației noastre, 
vă mulțumesc încă o dată în 
mod cordial pentru ospitalitatea 
și primirea călduroasă, care con
stituie o dovadă a vitalității ali
anței dintre popoarele și statele 
noastre și vă urez, dragi tovarăși 
și prieteni, dumneavoastră, între
gului popor român, noi realizări 
in construcția socialismului, pre
cum și noi succese în lupta noas
tră comună pentru pace și socia
lism.

Ridic acest pahar pentru dez
voltarea continuă a prieteniei și 
colaborării dintre Republica 
Populară Polonă și Republica 
Socialistă România, pentru unita
tea țârilor socialiste spre binele 
cauzei păcii și socialismului, pen
tru Comitetul Central al Partidu
lui Comunist Român și secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru sănăta
tea dumneavoastră, dragi tovarăși 
și prieteni, pentru prosperitatea 
poporului român I

La intrarea in Capitală, ca și 
pe străzile Bucureștiului, zeci 
de mii de cetățeni salută cu 
căldură și entuziasm pe tova
rășii Nicolae Ceaușescu și Wla
dyslaw Gomulka, aclamă înde
lung pentru prietenia româno- 
polonă, pentru alianța și cola
borarea dintre partidele, țările 
și popoarele noastre. Fluturînd 
stegulcțe cu însemnele de stat 
ale Poloniei și României, ce
tățenii Capitalei au urat bun 
venit pe meleagurile patriei 
noastre tovarășilor Wladyslaw 
Gomulka, Jozef Cyrankiewicz 
și celorlalți membri ai dele
gației de partid și guvernamen
tale a Republicii Populare Po
lone, reprezentanți ai poporu
lui frate polonez, de cate po
porul nostru este legat prin- 
tr-o prietenie cu tradiții istori
ce, care a dobindit in anii so
cialismului amploarea și trăi
nicia conferite de comunitatea 
orinduirii sociale, de unitatea 
țelurilor și aspirațiilor funda
mentale.

Aceste manifestări de priete
nie și prețuire dau expresie 
dorinței și hotăririi poporului 
român de a adinei alianța și 
colaborarea dintre partidele și 
țările noastre în interesul am
belor popoare, al cauzei păcii 
și socialismului,

(Agerpres)

Delegația 
de activiști 

ai P.C.R. 
primită la C.C. 
al P.C. Bulgar
SOFIA 10. — Corespondentul 

Agerpres, Gh. leva, transmite 1 
Delegația de activiști ai Parti
dului Comunist Român, condu
să de Teodor Coman, membru 
al C.C. al P.C.R., prim-secretar 
al Comitetului județean Tul- 
cea al P.C.R., care sc află in 
Bulgaria într-o vizită de schimb 
de experiență, la invitația C.C. 
al P.C. Bulgar, a fost primită 
de Ivan Primov, secretar al 
C.C. al P.C. Bulgar. La între
vedere, care s-a desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, tovără
șească, a fost prezent Nicolas 
Blejan, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Sofia.

A

încetarea din viață 
a generalului de Gaulle

I
 PARIS 10 (Agerpres). — Fostul președinte al Franței, generalul Charles de Gaulle, a

încetat din viață subit luni seara, la reședința sa de la Colombey-les-Dcux Eglises, in mo

mentul în care lucra la redactarea celui dc-al doilea volum al „Memoriilor speranței". Ime
diat ce această știre a devenit cunoscută la Paris, marți dimineața, președintele Republicii 9 Franceze, Georges Pompidou, a adresat națiunii o alocuțiune radiotelevizată in care a subli
niat meritele marelui dispărut.

Guvernul francez reunit într-o ședință extraordinară a hotărît ca funeraliile genera
lului de Gaulle să aibă loc joi dimineața, la ora 10,00 GMT, la Colombey-Ies-Deux Eglises. 
fără nici un fel de ceremonii oficiale, potrivit dorinței exprimate de fostul șef de stat in 
testamentul său.

Charles de Gaulle, una din 
cele mai proeminente personali
tăți politice franceze, s-a născut 
la Lille, la 22 noiembrie 1890, 
intr-o familie de intelectuali. In 
1912, absolvă școala militară din 
Saint-Cyr. Ca tînăr .ofițer, parti
cipă la primul război mondial, 
distingindu-se pe cîmpul de lup
tă.

După război este chemat la 
școala din Saint-Cyr pentru a 
preda istoria militară. In 1924 
este numit la statul major al 
armatei de pe Rin, apoi atașat 
la Consiliul Superior de Război. 
Se face cunoscut în cercurile mi
litare prin teoriile sale cu privi
re la reorganizarea armatei. In
tre cele două războaie publică 
mai multe cărți și articole pe 
teme militare.

La începutul celui de-al doilea 
război mondial, la cinci zile 
după invadarea Belgiei și Olan
dei, colonelului de Gaulle i se în
credințează comanda unei divizii 
de care blindate ; sub comando 
lui de Gaulle, divizia blindată 
respinge un atac german in a- 
propiere de Laon. Este avansat, 
la vîrsta de 49 de ani, geneial 
de brigadă, fiind cel mai tinar 
general din armata fracezâ. In 
iunie 1940 este numit' subsecre
tar de stat la Ministerul Apărării 
Naționale și al Războiului, în 
cabinetul lui Paul Reynaud.

La scurt timp după capitularea 
Franței, generalul de Gaulle 
pleacă la Londra, unde pronunță 
la radio cunoscutul „Apel din 
18 iunie”, prin care cheamă po
porul francez la luptă pentru 
eliberarea patriei de sub ocupa
ția hitleristă, pentru independen
ța și onoarea ei națională. „Fran
ța a pierdut o bătălie - a spus 
el - dar Franța nu a pierdut 
războiul".

Direcțiile politicii interne și externe chiliene
SANTIAGO DE CHILE 10 

(Agerpres). — Președintele Re
publicii Chile, Salvador Allen- 
de, a expus intr-un interviu a- 
cordat trimisului special al co
tidianului iugoslav „Politika" 
direcțiile principale ale politi
cii interne .și externe a gu
vernului său și considerațiile 
sale cu privire la dezvoltarea 
internă ulterioară a țării. „Sin
tem o țară independentă, mică 
și subdezvoltată, care dorește 
pace și coexistență cu toate 
statele", a declarat președintele 
Salvador Allende. „Dorim să 
contribuim la consolidarea pă
cii, la lupta dreaptă a țărilor 
in curs de dezvoltare și, în 
consecință, să promovăm o po
litică externă activă". El a pre
cizat apoi că in relațiile pe 
care Chile le va întreține cu 
toate statele lumii, indiferent 
de orinduirea lor socială și po
litică, guvernul său va ..cere 
respectarea principiilor autode
terminării, neintervenției și su
veranității tuturor țărilor. Iată 
de ce, a arătat el, vom sta
bili la momentul oportun rela
ții cu Republica Populară Chi
neză, Corcea de nord, Repu
blica Democrată Germană, 
Vietnam". Președintele a sub
liniat apoi că „in centrul ac
tivității externe a guvernului 
chilian trebuie să se afle co
laborarea strinsă cu țările la-
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Q pj |1 Apartheidul sub atacul concen- 
trat al majorității covîrșitoare 

a delegațiilor statelor membre
NAȚIUNILE UNITE 10. — Trimisul spe

cial al Agerpres, C. Alexandroaie, transmite i 
Apartheidul se află la O.N.U. sub atacul 
continuu și concentrat al covîrșitoarei majo
rități a delegațiilor statelor membre ale aces
tui for internațional, care il consideră a fi 
una dintre cele mai brutale și inumane ex
presii a politicii de exploatare, subjugare și 
dominație străină.

Dezbaterile din Comitetul politic special, 
in atenția căruia sc află mai multe puncte 
privitoare la politica do apartheid din Re
publica Sud-Africană, au intrat deja in faza 
votării rezoluțiilor. Patru din cele 7 pro
iecte de rezoluție prezentate în cursul dez
baterilor au și fost adoptate.

Printre prevederile celor 4 proiecte de re
zoluție menționate subliniem cererea adre
sată comunității națiunilor de a acorda asis
tență mișcării de eliberare națională din 
Africa de Sud în lupta legitimă împotriva 
apartheidului, de a examina posibilitățile 
de convocare în anul 1972 a unei Conferințe 
mondiale sindicale, în scopul promovării unor

acțiuni concertate ale mișcării sindicale pe 
plan internațional și național împotriva a- 
parthcidului.

Trebuie subliniat că aceste rezoluții între
gesc, formulările privitoare la măsurile anti- 
apartheid, cuprinse in programul de acțiuni 
pentru eradicarea totală și definitivă a ves
tigiilor colonialismului, adoptai de sesiunea 
jubiliară a O.N.U.

Nou în dezbaterile din acest an asupra 
apartheidului, problemă care se menține pe 
agenda O.N.U. încă de la prima sesiune a 
Adunării Generale, este, după părerea obser
vatorilor diplomatici de aici, hotărîrea fer
mă a majorității statelor membre de a ter
mina cu apelurile și recomandările și a 
adopta măsuri eficiente, de natură să apro
pie ziua prăbușirii apartheidului, considerat 
un pericol pentru pacea și securitatea Afri
cii, o sfidare adusă O.N.U. și drepturilor ele
mentare la libertate și autodeterminare a 
celor 14 milioane de sud-africani de culoare 
și a poporului Namibiei.

i

In perioada următoare, de 
Gaulle a desfășurat o vastă ac
tivitate pentru organizarea rezis
tenței franceze împotriva ocupa
ției naziste, pentru eliberarea 
țării de cotropitori. El creează 
mișcarea „Franța liberă", iar in 
1943 constituie la Alger Comite
tul de eliberare națională care, 
după un an, se transformă m 
guvernul provizoriu al Republicii 
Franceze. In Franța, mișcările de 
rezistență organizate în Consiliul 
Național al Rezistenței sprijină 
pe generalul de Gaulle.

Imediat după debarcarea tru
pelor aliate in Normandia gene
ralul de Gaulle pleacă, la 14 
iunie 1944, in Fronțo, iar la 25 
august sosește in Parisul eliberat 
de mișcarea de rezistență.

Adunarea Constituantă, aleasă 
in noiembrie 1944, confirmă pe 
șeful guvernului provizoriu in 
funcția sa și, prin vot unanim, ii 
acordă împuterniciri pentru for
marea guvernului.

In ianuarie 1946, neobținind 
unitatea de acțiune pe care, o 
considera necesară pentru în
făptuirea programului său, gene
ralul de Gaulle demisionează și 
pleacă la Colombey Ies Deux 
Eglises.

In iunie 1958, la chemarea pre
ședintelui R. Coty, generalul de 
Gaulle formează ultimul guvern 
al celei de-a IV-a Republici, 
fiind investit de Adunarea Na
țională ca președinte al Consiliu
lui de Miniștri. In decembrie 1958 
este ales președintele celei de-a 
V-a Republici Franceze, funcție 
pe care o deține timp de zece 
ani și jumătate fără întrerupere.

In această înaltă funcție, gene
ralul de Gaulle întreprinde o se
rie de acțiuni de mare importan
ță în politica Franței. El pune 
capăt războiului din Algeria.

Interviul acordat
de președintele Salvador AHende 

cotidianului iugoslav „Politika"

tino-amcricane". Relațiile cu 
Cuba — a spus el — vor fi 
restabilite „intr-un moment pe 
care il vom aprecia oportun, 
dar fără tergiversări. Nu as
cundem că de Cuba ca și de 
celelalte popoare revoluționare 
care luptă pentru libertate și 
progres ne leagă multe senti
mente de solidaritate. Sintem 
conștienți de uriașa importanță 
istorică a revoluției cubaneze 
pentru acest continent. Credem 
că reluarea relațiilor cu Cuba 
este necesară în interesul păcii 
și al celor două țări. In același 
timp, am spus și repetăm că 
revoluția cubaneză a avut dru
mul ei și că cea chiliană il arc 
pe al ei propriu, diferit. Fie
care revoluție poate să învețe 
de la alta și aici trebuie să sc 
facă și mai mult simțite pre
zența și glasul națiunilor la- 
tino-americanc".

Vorbind despre însemnătatea 
victoriei mișcării de stingă in 
alegerile prezidențiale care au 
avut loc recent și despre sen
sul politicii interne a guver
nului său, președintele Allende 

Președintele de Gaulle întreprin
de acțiuni hotărite pentru întă
rirea independenței politice a 
Franței, hotărind retragerea aces
teia din organismele militare 
integrate ale N.A.T.O. și lichida
rea bazelor militare străine de 
pe teritoriul francez. De Gaulle 
a promovat o politică activă pen
tru asigurarea unei atmosfere de 
destindere in relațiile, internațio
nale și dezvoltarea coloborăr.i 
intre toate statele lumii, indife
rent de orinduirea socială, ba
zată pe principiile independenței 
naționale și neamestecului in 
treburile interne, avantajului re
ciproc.

In calitate de președinte al 
Franței, el a dus o contribuție 
importantă la dezvoltarea cola
borării țării sole cu statele socia
liste. In 1964, Franța stabilește 
relații diplomatice cu China. De 
Gaulle întreprinde vizite de prie- 
tenîte in U.R.S.S. și Polonio.

Vizita pe care Charles de 
Gaulle a focut-o în 1968 in Ro
mânia a fost un eveniment isto
ric pentru adincirea raporturilor 
de prietenie dintre poporul "O- 
mân și poporul francez, pentru 
dezvoltarea colaborării multilate
rale economice, politice, tehnice, 
științifice, culturale dintre Româ
nia și Franța, pe baza principii
lor deplinei egalități în drepturi, 
a stimei și avantajului reciproc.

La 28 aprilie 1969, după refe
rendumul asupra reformei regio
nale și Senatului, generalul de 
Gaulle a renunțat la exercitarea 
funcției de președinte ol Republi
cii Franceze.

In aceste zile, poporul român 
împărtășește durerea opiniei publi
ce din Franța, care a pierdut pe 
unul dintre cei moi proeminenți 
oameni politici ai săi.

a declarat câ „Chile iși începe 
mersul său democratic spre so
cialism, pe propria sa cale, ca
re sc bazează pe tradițiile și 
realitățile sale. Vom construi 
socialismul treptat, a arătat el, 
prin transformarea revoluționa
ră a societății, credincioși pro
cedeului democratic... Putem fi 
și fericiți și mîndri, a conti
nuat Allende, că Chile porneș
te spre socialism evitind răz
boiul civil și vărsarea sînge- 
lui frățesc, deoarece s-a dovedit 
puterea și capacitatea institu
țiilor democratice existente și 
a fost respectată dorința ma
jorității care cere o schimbare 
radicală a societății. Forțele 
noastre republicane au reușit 
din nou ca, respectînd și utili- 
zind tradițiile și instituțiile 
democratice, să nu renunțe 
niciodată la țelurile de bază, 
să adapteze acțiunea lor la rea
litatea noastră istorică și să 
găsească drumul lor spre vic
torie. In acest fel, a precizat 
Allende. Chile a arătat lumii 
că, în anumite condiții c 4c po
sibil ca mișcarea anticapitalistă
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PE SPERE
Conțin uindu-și vizita in 

R. P. Chineză, ministrul comer
țului exterior al României, Cor
nel Burtică., a sosit marți la 
Pekin. La aeroport, el a fost 
întimpinat de Li Cian, minis
tru adjunct al comerțului ex
terior, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe 
și Ministerul Comerțului Exte
rior.

T.a Phenian au continuat 
lucrările celui dc-al V-lea Con
gres al Partidului Muncii din 
Coreea, transmite agenția ACTC. 
La cel de-al treilea punct de 
pe ordinea de zi. Kim Ir, mem
bru al Prezidiului Comitetului 
Politic, secretar al C.C. al 
partidului, prim-vicepreședinte 
al Cabinetului de Miniștri al 
R.P.D. Coreene, a prezentat ra
portul cu privire la planul șe- 
senal de dezvoltare a econo
miei naționale pe perioada 
1971—1976.

©■ Președintele Zambiei, Ken
neth Kaunda, a anunțat marți 
o nouă serie de naționalizări 
și de reforme economice. Prin
tre măsurile anunțate de pre
ședintele Kaunda se înscriu 
preluarea a 51 la sută din ac
țiunile băncilor particulare, pre
cum și naționalizarea societă
ților de construcții. De aseme
nea, statul a preluat controlul 
asupra tuturor societăților de 
asigurări din țară.

® Un purtător de cuvint al 
guvernului iordanian a anun
țat că un avion ..DC-3", apar- 
ținind companiei saudite de 
navigație aeriană „Saudi Ara
bian Airlines", a fost detur
nat marți de la ruta-sa obiș
nuită (Amman — Tureif — 
Ryad) spre Damasc, la puțin 
timp după decolarea sa de la 
Amman. La bordul avionului 
se aflau 10 persoane.

In capitala Siriei s-a anun
țat câ aparatul deturnat a fost 
autorizat să-și continue călăto
ria pe ruta normală cu toți 
pasagerii la bord. Autorul ră
pirii a fost reținut la Damasc, 
pentru anchetă.

să ajungă la putere prin ale
geri libere și să obțină res
pectarea dorinței poporului... 
Plecăm dc la realitățile noas
tre și credem că este posibil 
să mergem spre socialism pe 
drumul democrației, pluralis
mului și libertății politice. A- 
cesta este, intr-un cuvint, dru
mul nostru, chilian, de trans
formare radicală a societății", 

întrebat despre consecințele 
actului de naționalizare asupra 
relațiilor dintre Chile și Sta
tele Unite, președintele Allen
de și-a exprimat speranța că 
nu vor interveni greutăți. „Do
rim cele mai bune relații cu 
toate țările, pe baza egalității 
și respectului reciproc, și, de
sigur, și cu Statele Unite ale 
Americii. Trebuie să spun — 
a arătat Allende — că din 
partea noastră nu vor exista 
piedici în calea colaborării, 
dar trebuie să se înțeleagă că 
Chile nu va acționa împotri
va Americii, ci pentru Chile. 
Vom respecta toate contractele 
noastre. Sintem gala să cola
borăm pe plan economic’ cu 
S.U.A. Intr-un cuvint, viitoarele 
raporturi nu depind de noi și 
sintem gata să contribuim la 
dezvoltarea relațiilor egale, să 
evităm incidentele. Nu vom 
face concesii in realizarea pro
gramului nostru. Am dori ca 
Washingtonul să înțeleagă acest 
lucru".

CONSILIERUL AMERICAN 
CLAUDE FLY ESTE SANAiOS

MONTEVIDEO 10 (Agerpres). 
— Poliția uruguayană a confir
mat luni seara, că soția consi
lierului american Claude Fly, 
răpit de membrii unei organi
zații ilegale, a primit o scri
soare din partea acestuia în 
care anunță că este perfect 
sănătos și că eliberarea sa 
este aproape. Din surse ale 
poliției s-a aflat că fiul lui 
Fly urmează să sosească in 
Uruguay pentru a negocia cu 
rânitorii eliberarea tatălui său.

In ce privește soarta consu
lului brazilian Dias Gomi- 
de, răpit în același timp cu 
Fly, nu se cunoaște absolut 
nimic.

VOR FI D’’SCOPF'”T| 
RĂPITORII LUI JAirtuS C.tOSS i

MONTREAL 10 (Agerpres). 
— Deși rezultatul cercetărilor 
nu e dat publicității, surse ale 
poliției din Montreal au afir
mat că a fost descoperită o 
nouă pistă care ar putea duce 
la arestarea autorilor răpirii 
atașatului comercial britanic 
James Cross.

In urma informațiilor furni
zate de Bernard Lortie, ares
tat recent, care și-a recunoscut 
participarea la răpire, alte 
cinci persoane implicate direct 
au fost arestate, printre care 
și un „suspect important".

MOMENTE ALE PREGĂTIRII 
MISIUNII „APOLLO-14"

CAPE KENNEDY 10 (Age-- 
pres). - In cadrul unei confe
rințe de presă, astronautul 
american Stuart Roosa, mem
bru al echipajului navei spa
țiale „Apollo-14", al cărei ’bor 
spre Lună este prevăzut pentiu 
31 ianuarie 1971, a făcut cu
noscute citeva din măsurile pe 
care tehnicienii NASSA (Ad
ministrația națională pentru 
problemele aeronauticii și 
cercetarea spațiului cosmic) 
le-au luat pentru desfășurarea 
cu succes a etapelor de zbor.

Astfel, cosmonauții au petre
cut peste 1 000 de ore in si
mulatoarele de zbor de pe 
pămint, față de numai 500 ale 
predecesorilor ; s-a prevăzut 
echiparea navei cu o baterie 
suplimentară capabilă să fur
nizeze energie electrică în ori
ce moment critic pentru reîn
toarcerea pe pămint, cit și 
stabilirea unei perioade de 
carantină pentru membrii echi
pajului înainte de start.

DISPARE FAUNA 
MARILOR Șl OCEANELOR

PHILADELPHIA 10 (Ager- 
pre). - Cunoscutul oceanograf 
francez Jacques-Yves Cousteau 
a declarat că 40 la sută din 
fauna mărilor și oceanelor a 
dispărut .ca urmare a poluări
lor provocate de om. Luind 
cuvîntul in fața Academiei Ști
ințelor Naturale din Philadel
phia, el a arătat că pentru a 
se remedia pagubele provoca
te mărilor și oceanelor sint 
necesare peste 50 miliarde de 
dolari.

MIȘCĂRILE SEISMICE 
AMENINȚĂ CONTINUU 

MIGNANO MONTELUNGO

ROMA 10 (Agerpres). - In 
localitatea Mignano Monle- 
lungo, situată intr-o zonă de 
dealuri, la 75 km de Napoli, 
continuă să se înregistreze n- 
cepind de la 27 septembrie, 
repetate cutremure de pămint. 
Ultimele mișcări seismice, caie 
au avut loc luni, au determi
nat populația rămasă in clă
dirile aflate in pericol să pă
răsească oraori. Numai luni la 
Mignano Montelungo s-au în
registrat 16 cutremure, iar cu 
o zi înainte alte 14. Oamenii 
de știință au anunțat autorită
țile locale că pentru viitorul 
apropiat nu se întrevede o 
ameliorare a situației. Pe de 
altă parte, fără să poată ex
plica motivele cutremurelor 
repetate, ei apreciază că aces
tea s-ar putea datora reluării 
activității unui vulcan, a cărui 
ultimă erupție a avut loc in 
anul 269 i.e.n.
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