
MIERCURI

18
noiembrie 1970

PRC|r:TARI DIN TO.;;g ȚARIIUNIȚI-VA I

ORGAN AL COMITETULUI MUNICIPAL

La posturiîe noastre 
de radio și TV

Astăzi, 1^ noiembrie, In jurul orei 11,00, 
posturile noastre de radio și televiziune 
vor transniile direct de la Solia ceremo
nia sosirii delegației de partid și guver
namentale a Republicii Socialiste Româ
nia, condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste România, 
in vizita oficială de prietenie in Repu
blica Populară Bulgaria.
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împreună cu oamenii de pe 
întreg cuprinsul țării, minerii, toți 
cei ce trăiesc și muncesc in Valea 
Jiului, se pregătesc sa intimpine 
o sărbătoare scumpă : aniversa- 
rea semicentenarului Partidului 
Comunist Român, eveniment re
marcabil in viața patriei, o po
porului român. Creorea Portidu- 
lui Comunist Român, la 8 moi 
1921, o marcat un moment de 
cotitură 
mișcării 
noastră pe baza ideologiei mar- 
xist-leniniste, a ridicat pe o treap
tă superioară lupta revoluționa
ră o proletariatului, a forțelor 
democratice, progresiste, partidul 
comunist continuînd și ducind mai 
departe glorioasele tradiții ale 
luptei poporului pentru elibera
rea socială și națională, pentru 
făurirea unei Românii prospere, 
libere și independente.

Comitetul Central in Plenara 
din 8-9 iulie a.c, a hotărit ca 
aniversarea împlinirii a cinci de
cenii de la crearea Partidului 
Comunist Român să se desfășoa
re sub semnul intensificării efor
turilor și puterii de creație ale 
comuniștilor, ale tuturor oamenilor 
muncii din patria noastră, pentru 
înfăptuirea mărețului program de 
dezvoltare multilaterală o Româ
niei socialiste elaborat de Con
gresul 
ceasta 
tuale 
pe o 
vității 
partidului și creșterea rolului său 
conducător in toate domeniile 
economice, sociale și culturale, 
intensificarea activității sale poli
tice si organizatorice pentru mo
bilizarea tuturor oamenilor mun
cii de la orașe și sate Io opera 
grandioasă și complexă de fău
rire a socialismului multilateral 
de'/oltat, o comunismului.

Partidul nostru a moștenit 
ridicai la 
bogată și valoroasă tradiție 
volutiono'ă. Partidul Socialist 
mocrat al Muncitorilor din Romă- 

onul 1893, a 
ideilor socia- 
desfășu rarea 

sociol-politice 
luptei mase- 

lo orașe și 
economice și

istorică in dezvoltarea 
muncitorești din țara

al X-leo al partidului. A- 
presupune in condițiile ac- 
imbunătățirea și ridicarea 
treaptă superioară a acti- 
de întărire a rinduiilor

un nivel superior
Și 
o 

re- 
De-

nia, constituit in 
Stimulai răsoindirea 
lismului științific, 
amplă o activității 
o proletariatului, a 
lor muncitoare de 
sote oentru drepturi
libertăți democratice, pentru dez
voltarea țării pe !:r,:n progresului 
și civilizației.

Pagini memorobile a înscris 
mișcarea muncitorească din Ro
mânia in istorio țării in anii 
mului război mondial, cină s-a 
afirmat ca o forță impresionantă 
și exponent al voinței poporului 
nostru pentru satisfocerea năzuin
țelor sole vitale, pentru realiza
rea statului național unitar și 
imprimerea unui nou curs dezvol
tări social-economice a țarii.

Un exemplu insuflețitor și o 
profundă influență o exercitat 
osup'a mișcării muncitorești re
voluționare din țara noastră 
victoria Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie în Rusia, care a 
deschis epoca trecerii omenirii 
de la capitalism la sociolism. Și 
cu acest prilej militonții revoluțio
nari. proletariatul, in'regul ponor 
român ou dat o strălucită piidâ

ae solidaritate internaționolistă 
larg cunoscută și deosebit apre
ciata.

Greva generală din octombrie 
1920, la care a participat, prac
tic, întreaga clasă muncitoare 
din România, prin amploarea și 
combativitatea ei, a zguduit pu
ternic însăși temeliile orinduirii 
burghezo-moșierești, demonstrînd 
forțo și vigoarea revoluționa-ă 
ale proletariatului român, capa
citatea sa de a conduce desti
nele întregii națiuni.

Congresul din 8 mai 1921 al 
partidului socialist a hotărit 
transformarea acestui partid in 
Partidul Comunist din România 
și afilierea lui la Internaționala 
a lll-a Comunistă făurită a'e 
V. I. Lenin, adoptarea unei po
litici consecvent revoluționare.

Vor rămîne pentru totdeauna 
neșterse in memoria generațiilor 
octuole și o celor ce vor urma 
exemplul devotamentului nemăr
ginit al 
ce le-ou adus in c ” 
burghezo-moșieresc pentru 
poporului 
lismului 
noastre.

Stegar 
fundamentale 
mân, partidul comunist s-a 
cat in apărarea independenței și 
suveranității țării, a militot pentru 
o politică externă de pace și co
laborare cu celelolte popoa-e 
impotrivo dominației imperialis
mului străin, pentru prietenie și 
alianță intre România și Uniunea 
Sovietico.

Unul dintre momentele cele 
mai glorioase ale istoriei pani- 
dului comunist este organizata 
si conducerea insurecției armate 
din August 1944. Dind glas ‘ră- 
mintărilor poporului, aspirațiilor 
uricșei majorități o noțiunii, par
tidul comunist a reușit să coali
zeze cele mai largi forțe socia’e 
patriotice, democratice, progresis
te, cadrele militare și armata și 
să asigure răsturnarea dictaturii 
militoro-fasciste, întoarcerea 
inelor împotriva Germaniei nazis
te și alăturarea țării coaliției 
antihitleriste, participarea cu toa
te resursele 
și umane, 
vietică în 
ria finală.

Evocind
care partidul comunist l-a înde
plinit cu cinste in bătăliile de 
clasă de după eliberare, pentru 
instaurarea puterii politice a cla
sei muncitoare in olianță cu ță
rănimea muncitoare, cu masele 
largi ale oamenilor muncii, hotă- 
rirea Plenarei C. C. al P.C.R, 
din iulie subliniază că „Partidul 
Comunist Român a deschis cea 
mai luminoasă epocă din înde
lungata istorie a patriei noastre 
- epoca revoluției și construcției 
socialiste ; sub conducerea sa, 
România a cunoscut in ultimul 
pâtrar de veac transformări ra
dicale in intreaga structură eco
nomică și de clasă, in organizarea 
socială și de stat, in modul de 
viață al oamenilor muncii, ex
ploatarea burghezo-moșierească, 
a fost lichidată Dentru totdeauna, 
socialismul o triumfat, definitiv 
la orașe și sate".

comuniștilor, sacrificiile 
anii regimului 

, j cauza 
și a triumfului socia- 
pe pămintu! patriei

al intereselor naționale 
ale poporului ro- 

ridi-

ur-

economice, militare 
alături de armato so- 
război, pi.nă la victo-

rolul de conducător ne

Cornel HOGMAN

Semni ficația
unui concert
beethovenian

(Continuare în pop. a 3-a)

LICIUFoto : Ion

| Excursie la București
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Orchestra de muzică popu- 
a Filarmonicii de stat 
Araci prezintă sîmbătă, 

20 m sala Casei de

restaurantul din 
braseria din Ba- 
brutării sătești, 105 
și alte unități cate 
la o tot mai bună

cîntcc
concert se voi 
Maria Pietrarii 
Constantin, co- 
televiziunii, A-
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amvcrsoivj semicentenaru
lui partidului comunist, România 
prezintă imaginea unui stat so
cialist in plin avint, care ocupă 
un loc demn in rindul popoarelor 
lumii, cu o industrie, agricultură 
știință și cultură in continuă 
florire și modernizare, in 
toți cetățenii patriei, fără 
bire de naționalitate se 
de egalitate deplină, de 
vel de viață tot mai ridicat, fac 
zid de neclintit in jurul conducă
torului lor încercat - Partidul 
Comunist Român 
iese cu pasiune și dăruire 
sa politică

Glorioasa 
centenarului 
jui un șir 
vor scoate in relief drumul eroic 
străbătut de partid, vor 
momentele de cea mai 
portantă din istorie, 
istorice ale poporului 
opera de edificare a 
socialiste, se va edita 
Partidului Comunist Român.

Toate aceste acțiuni se vor 
organiza sub semnul intensifică
rii activității multilaterale a co
muniștilor, a întregului popor, pen
tru infăptuirea grandiosului pro
gram adoptat de cel de-al X-lea 
Congres ol P.C.R. de făurire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate, pentru înflorirea eco
nomică, socială și culturală a 
patriei, pentru ridicarea Româ
niei pe noi trepte ale civilizației.

Obiectivul fundamental ce stă 
in fața partidului, a întregului 
popor este dezvoltarea tot mai 
puternică a bazei tehnico-ma- 
teriale a societății, creșterea for
țelor de producție, 
unei viguroase industrii 
și a unei agriculturi 
bazate pe introducerea 
producție a cuceririlor 
Oamenii muncii de la oroșe 
sate sint chemați să-și concen
treze forțele spre sporirea și per
fecționarea continuă a producției 
de bunuri materiale, spre crește
rea avuției noastre naționale, 
spre ridicarea eficienței și a ni
velului calitativ a întregii activi
tăți economice. Pe aceasta bazo, 
se va asigura creșterea continuă 
a venitului național, sporirea ve
niturilor cetățenilor, îmbunătățirea 
condițiilor de trai ale populației, 
sporirea in tot mai largă măsu
ră a cerințelor oamenilor muncii. 
Toote acestea presupun perfecțio
narea continuă o relațiilor de 
producție, o tuturor raporturilor 
sociale, perfecționarea democra
ției, atragerea tot mai largă a 
maselor la dezbaterea principa
lelor aspecte ale politicii interne 
și externe, promovarea în conti
nuare cu fermitate a principiilor 
echității sociale, ale umanismului 
socialist, manifestarea plenară a 
personalității umane.

Portidului nostru ii revine rolul 
istoric să asigure orientarea jus
tă a procesului complex de fău
rire a societății socialiste multila
teral dezvoltate. In consecință, 
apare necesitatea imperioasă de 
a-și perfecționa neîncetat acti
vitatea politică și organizatorică 
formele prin care iși exercită ro-

și-i infâptu- 
linia 

marxist-leninistă.
aniversare a semi- 
portidului va prile- 

de manifestări care

evoca 
mare im- 
realizările 
nostru în 
orind u iri i 

Istoria

reolizoreo 
moderne 

intensive, 
largă n 

științei.
Și

la Fa- 
lactate.
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In exercițiul funcțiu- 
ii, tinăra laborantă Va

leria Roșea de 
brica de produse
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nici im element a! na
n-a pătruns atit de adine 

a poporului 
pădurea și codrul, 
fost locul de refugiu 
de restriște, arborii 
simbolizat vitalitatea 
legănarea codrului a

turii
in ființa spirituală 
nostru ca 
Pădurea a 
in vremuri 
seculari au 
și trăinicia, 
sugerat tristețea și neliniștea, iar 
despuierea 
frunzișului 
na gindul

Pădurea
mari

vcșmînt uliii verde al 
a trimis înlotdcau- 

spre neființă, 
constituie și izvorul 
bogății materiale

Limitată ia inconsecvente spec
tacole de muzică populară și 
ușoară, care adună doar o par
te din public, viața muzicală din 
Valea fiului este lipsită ele colo
rit, de acea diversitate care-t 
este atit de specifică muzicii. In 
acest peisaj, oarecum amorf, con
certul Beethoven susținut de or
chestra de cameră a Casei 
cultură clin Petroșani are

de 
o 

semnificație specială. Concertul 
a fost precedat de vernisajul 
unei expoziții comemorative 
(IC—17 noiembrie) și de o suc
cintă incursiune a muzicologu
lui Petre Codrcanu, director ar
tistic al Operei române din 
București, în creația și frămînta- 
ta viață a lui Beethoven Anul 
1970. pentru toți cei caic iu
besc muzica, se numește „Anul 
Beethoven" împlinindu-se două 
secole de la nașterea genialului 
muzician. Pe toate meridianele 
și paralelele pâmînlului, sona
tele. cvartetele, concertele și 
simfoniile beethoveniene au răsu
nat în semn de omagiu pentru 
acel care a dat muzicii conștin- 
ța de sine și a meditat muzical 
cu o inegalabilă profunzime du- 
pra omului.

Orchestra de muzică de cameră 
din Petroșani (Alexandru Pa- 
laky. Eduard Perl. Constantin 
Gaman. Gabriel Bogdanfly De- 
zideriu Horvath, I ictor lln-u 
— vioaia, Ștefan Kosnaș — :‘O-

In zilele de sîmbătă și duminică, respectiv 21 și 22 no
iembrie. secția de turism din cadrul Comitetului municipal 
al U.T.C. organizează pentru tineretul Văii Jiului o excursie 
la București. Obiectivele excursiei le constituie vizitarea 
muzeelor, vizionarea spectacolului de teatru .Regele Lear 
și a meciului de fotbal Jiul — Dinamo.

Prețul excursiei este de 115 lei. Plecarea are loc cu 
autocarul, sîmbătă dimineața, la ora 7, din fața sediului 
comitetului municipal al U.T.C. înscrierile se fac pină joi, 

ora 12.

S-au pus in vînzare, re
cent, pi in unitățile cu amă
nuntul ale O.C.L, industrial 
Petroșani candelabre, lustre 
și alte corpuri pentru ilumi
nat, intr-un sortiment bogat. 
In curind. cumpărătorii
avea Iu dispoziție și mașini 
de cusut „Ileana" atit de tip 
masă cit și mobilă baterii 
spoit >i miniatură.

construit case și poduri, 
pht porți și stîlpt înalți simbo- 
lizînd nemărginirea, au 
donițe și ciubere, au 
fluiere și buciume. Din

- pădurilor se fabrică astăzi 
loza și hîrtia, se confecționează 
mobila, din el se construiesc tot 
felul de obiecte casnice șt indus
triale. In mijlocul pădurilor, pe 
crestele munților, căutăm liniș
tea pentru recrcere.

Cine sînt cei care exploatează 
lemnul pădurilor, pregăltndu i

mare în atîtea valori ? Sînt mun
citorii forestieri. Sini oameni 
simpli dar cu pasiunea munci: 
in suflet, trecuți prin multe în
cercări din care au ieșit întot
deauna învingători. Spre astfel 
de oameni ne-am îndreptat în 
urmă cu citeva zile.

Drumul care duce spre exploa
tarea forestieră de la Straja stră
bate locuri de o frumusețe rai r, 
urmi nd cur nd superior al l aii 
Baled ce se prăvălește într-o scîn- 
teietoare pulbere albă, sub ra
zele soarelui de dimineață. Toam
na și-a pus amprentele pe frun
zele copacilor într-o multitudine 
de culori și nuanțe, de la roșul 
aprins la galbenul auriu. Mașina 
urcă pe un drum cu cotituri. 
Fagi uriași se profilează pe fun
dalul munților înzăpeziți și al 
cerului senin. De la o vreme pă-

să-și facă simțită prezența, 
rid este mai tare, plămînii 
umplu de mireasma coniferele 
pulsul accelerează și o nestăvii 
tă sete te face să-ți înmoi buze
le în apa unui izvor ce te întîm- 
pină în cale

Ajungem la exploatarea fores
tieră Straja, în parchetul unde 
muncește brigada condusă 
maistrul Ion Rădulescu. l/c 
întîlnim și pe șeful de grupă 
mitru Pein, pe muncitorul 
Gogii, pe tractoristul Nicolae 
Matidache, pe încărcătorul Gheor- 
ghe Irimioaia, pe „drujbistui" 
Al ion Bă! ușă. Toți sînt băieți 
vrednici, învăț ați cit munca 
pădure. Fasonatul, arborilor.

In acest an, rețeaua co
operației de consum s-a îm
bogățit cu noi unități. Prin
tre altele, au fost puse la 
dispoziția populației holdele 
turistice de la Cheia, Sovata 
și Uisești, cabana de la Va
lea Ursului, 
Țâr dârei, 
badag, 12 
magazine 
contribuie
aprovizionare și deservire a 
populației. Astfel planul a- 
uual de construcții in acest 
sector economic a fost reali
zat in proporție de aproape 
84 la sută.

așezări 
e. n. și 
cerami-

iveală urmele unor 
din secolele VIU—X 
o bogată colecție de 
că aparținînd culturii Dridu.
După aprecierea specialiști
lor cultura locuitorilor din 
această zonă este de origină 
romanico-bizantină, care cu
prindea in acea perioadă în
treaga arie de la nord de 
Dunăre, in spațiul Moldovei. 
Transilvaniei 
pină la Olt.
arheologice 
mintite au 
și o serie de 
culele XIV 
și un cimitir feudal moldav, 
dintr-o epocă mai tirzie.

și Munteniei 
Peste straturile 

din secolele a- 
fost descoperite 
locuințe din se- 

și XV, precum

©■ In Capitală, a avut loc 
marți plenara Uniunii Arhi- 
tecților din România, in ca
drul căreia a fost dezbătut 
proiectul Programului națio
nal de sistematizare, ce ur
mează să fie definitivat pină 
la sfîrșitul acestui an. Ală
turi de membrii Uniunii, la 
lucrările plenarei au partici
pat ingineri specialiști în 
probleme de sistematizare, e- 
conomiști. so-iologi, geografi, 
pedologi din institutele de 
•eivetări. reprezentanți ai u- 
nor instituții centrale și ai 
consiliilor populare județene.

I
I

lonccl, V. Lucaciu — pian) a 
trecut cu eleganță peste dificul
tățile textului și a izbutit să in
terpreteze cu acuratețe fragmente 
din muzica beethoveniană I ăuă 
îndoială, criteriile de apreciere 
nu pot fi identice cu cele după 
caic se judecă formațiile muzi
cale profesioniste. Avatarurile a- 
chestrci de cameră din Petroșani 
sînt cunoscute; rîncl pe rinei 
această orchestră s-a constituit 
și s-a jărămițat. Ascultând con
certul Beethoven ne-am convins 
de potențialul real al instrumen
tiștilor, nepus în evidență în
deajuns. Este nevoie de repeti
ții care să omogenizeze forma
ția, s-o facă aptă pentru nuan
țări și interpretări din creația 
oricărui compozitor.

Merită atenție soliștii concer
tului. In Cornelia Bouariu 
(„Fiihr Eliese") am văzut un ta
lent în plină evoluție, deocam
dată inter pretind la pian bucăți 
mai ușoare, cu o aromă de ro
mantism. O bună stăpînire a pia
nului și o tehnică ridicată, simț 
muzical dezvoltat, au fost con
centrate. în interpretarea Sona
tei în do minor de către Edtlh 
Bogdanfly. Calități certe de pia
nistă, a dovedit, în sonata „Pa
tetica", Elisabcta Grava.

Muzica beethoveniană. împletire 
a vigoarci și gingășiei, a răsu
nat la Casa de cultură din Pe
troșani. Concertul, care consti
tuie o promisiune a soliștilor, 
tineri pianiști, și a instrumentiș
tilor. a dovedit posibilitatea 
existenței unei formații de mu
zică de cameră al cărei reperto
riu. desigur, mult mai bogat, 
va reuși să satisfacă un apetit 
muzical din ce în < oi tr exi
gent.

de corpuri de iluminat

Doină, doină,
In

i soliștii
Dumitru

cîntec dulce..

‘a
cultulâ din Petroșani, spec
tacolul 
dulce...
a f 1 a
și I
laboratori ai 
driana Comșa, Sofia Preda, 
Silvia Silvestru Ardelcanu.

reprezintă atit trusa 
sau garnitura pentru electri
cieni. cit și cea destinată 
instalatorilor auto, aflată pri
ma oară în unitățile comer
ciale respective ale munici
piului.

La Baia, localitate situată 
in nordul Dobiogci, a intrat in 
funcțiune un nou obiectiv al 
industriei miniere : flotația
pentru prepararea minereurilor 
de pirită cupriferă extrase de 
la Altin Tepe. Primele cantități 
de concentrat cuprifer au și 
fost livrate Uzinelor metalur
gice de metale neferoase din 
Zlatna. In procesul de produc
ție s-au realizat, de aseme
nea, primele cantități de con
centrat de pilită, folosit pen
tru obținerea acidului sulfuric.

Noua unitate poate prelucra 
anual 90 000 tone de pirită.

Recent, farmacista Elisa- 
beta Cieangă .și ing. Cornelia 
Tănase de la Institutul de 
ceicetăi i chimico-farmaceuti.ee 
din București au stabilit un nou 
piocedeu pentru purificarea 
sulfatului de atropină. .Acesta 
permite eliminarea directă 
impurităților, prin simpla d 
zolvare într-o substanță chim: 
că, fără a mai fi necesare alte 
operații de epurare. Solventul 
folosit penti li prima oară in 
practica preparării sulfatului de 
atropină este ușor volatil și 
neinflamabil. Prin aceste atri
bute procedeul românesc se do
vedește mai 
cele utilizate

avantajos decit 
pină acum.

unor tranzacții, 
de comerț exte- 

a remis

Q 1 n baza 
întreprinderea 
rior ..Industrialcxport 
flotei comerciale sovietice o mo-
tonavă de 5 000 tdw și un car
gou de 3 800 tdw. Alte cinci 
nave românești vor fi livrate 
unei firme norvegiene. De 
semenea. „Industrialcxport" 
expediat diferite instalații 
utilaje petroliere in Birmania, 
R. P. Chineză. R. S. Ceho
slovacă, R. D. Germană și U- 
niunea Sovietică, iar in R. D. 
Germană, Pakistan și Uniunea 
Sovietică utilaje chimice.

farmaceuti.ee


2 MIERCURI ,8 NOIEMBRIE 1970

is nanHBB Steagul roșu

CADRAN ECONOMIC • CADRAN ECONOMIC « CADRAN ECONOMIC
La unităjile miniere din Valea Jiului
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PRODUCTIVITATEA
MUNCII - la nivelul
dotării actuale!

Producția de cărbune a mi
nelor din bazinul nostru a cu
noscut, mai ales în ultimii ani, 
e dinamică accentuată. S-au 
tkpus eforturi susținute în ve
derea creșterii capacității de 
producție a minelor vechi și de 
construire a unor unități noi 
aflate in 
voltare.

Paralel 
lății de 
progrese 
modernizarea procesului tehno
logic. creindu-se teren favora
bil mecanizării principalelor 
operații. Sporul de producție 
înregistrat an de an s-a reali
zat in mare măsură pe seama 
creșterii productivității muncii 
la toate minele din bazin. Pro
ductivitatea muncii In rindul 
ei este influențată direct de 
creșterea gradului de mecani
zare în toate zonele procesu
lui tehnologic, a căror dezvol
tare și îmbunătățire 
nentă trebuie să se 
în mod armonios spre 
asigura o 
perfectă.

Pornind 
ral care, 
devenit o 
în ultimii 
rent deosebit pc 
operațiilor cu consum marc de 
muncă de la lucrările direct 
productive. In acest scop, s-au 
investit importante fonduri în 
vederea dotării minelor cu uti
laje de mare productivitate. 
Mecanizarea tăierii și încărcă
rii .-ărbunelui în abataje cu 
combine și pluguri cunoaște în 
arest an o extindere tot mai 
pronunțată de la 6.3 la sută 
obținută în 1969, la 10.76 la 
sută, scontindu-se pe realiza
rea pină la sfirșituj anului a 
unui grad c'e mecanizare de 
Bl.6 la sută, deci o producție 
<•»> peste 85 la sută mai mare 
dccit cea extrasă cu mecaniza
re în anul precedent. Acest lu
cru a fost posibil ca urmare 
a dotării minelor în cursul 
nu! ui 1970 cu 11 combine 
abataj. în prezent existind 
dotarea unităților 22 utilaje 
tăiere. Acționind pe linia spo
ririi gradului de folosire a u- 
tilajelor din dotare, colectivele 
unităților miniere s-au preocu
pai de problema creșterii ca
pacității abatajelor. Tn acest 
sens, s-au înregistrat progre
se. ilustrate prin creșterea pro
ducției medii zilnice extrase 
din abatajele mecanizate de la 
316 t/zi in 1969 la 350 t/zi in 
1970 și respectiv a producției 
medii pe combină cu 10 la 
sută. Intr-o serie de abataje 
cum sinti abatajul frontal 
stratul 5, blocul IV. Lupeni; 
abatajul frontal stratul 15, 
blocul VI, Lupeni: și în fron
talul din stratul 5. blocul III 
A Lupeni s-au obținut produc
ții lunare de peste 10 000 tone 
și chiar 16 697 tone. Produc
tivitatea muncii medie în aba
tajele mecanizate a sporit de 
la 6,2 tone/post la 7.0 tone/post. 
iar viteza medie de avansare 
cu 23 la sută.

Merită să fie relevate reali
zările obținute in prima lună 
de mers în plin, la abatajul 
frontal nr. 6 159 din stratul 
85. blocul V. Paroșeni dotat 
cu un complex de mecanizare 
OMKT, unde s-a obținut o pro
ducție medie zilnică de 544 
tonc/zi, cu o productivitate 
medie în abataj de aproape 
tone/post și o avansare de 
m/lună.

Urmărind insă gradul de 
iosire in timp a utilajelor 
me mizare in ciclul de lucru 
al abatajului rezultă că uti
lajul de tăiere nu este folosit 
la capacitatea noi mala de lu
cru. timpul o-upat efectiv cu 
depilarea fiind de 30 la sută. 
Nu s-a reușit încă a se ține 
pasul cu celelalte operații (sus
ținere, transport, dirijare aco
periș) din abataj care dețin 
70 la sulă din timpul de lu
cru. Vitezele de avansare ob- 
ținute în abatajele mecanizate 
n-au ajuns încă la nivelul pla
nificat. Deși se înregistrează 
sporadic in unele abataje, in
dicatori la un nivel corespun
zător. aceste realizări n-au 
continuitate.

Aceste aspecte trebuie să 
pwupe îndeaproape colecti
vele unităților, ale sectoarelor 
care sint dotate cu utilaje a- 
chîAiționale cu mari eforturi 
financiare, spre a găsi noi so- 
twții in vederea eliminării de- 
ic iențeloi In această privin
ță un aport prețios trebuie sâ-1 
«ulucă organizarea corespunză
toare a lucrului In abataj, a 
brigăzii. Sâ se pună un accent 
mai mare pe instruirea mem- 
b>ilor formației de lucru în 
p is cu dotarea abatajului și

cu creșterea capaci- 
procucție s-au Tăcut 
in îmbunătățirea și

perma- 
realizeze 

a se 
continuitate cit mai

de ia acest dezide- 
in zilele noastre, a 
necesitate obiectivă, 
ani s-a pus un ac- 

mecanizarea

mecanizare, care constituie un 
punct nevralgic in ultimii ani 
— ca nivel de îndeplinire a 
volumului planificat, are o im
portanță deosebită in realiza
rea atît a lucrărilor de pregă
tire și deschidere programate, 
cit și a productivității muncii 
in aceste lucrări. Ținînd seama 
și de faptul că în viitorii ani 
se prevede generalizarea încăr
cării mecanizate în lucrările 
de înaintare, se impune a se 
face o cotitură radicală în mo
dul de folosire a parcului de 
mașini din dotare, de organi
zare a lucrului in lucrările 
dotate cu mașini spre a se a- 
sigura utilizarea rațională, efi
cientă a întregului parc.

Pentru anul 1971 se prevede 
creșterea productivității mun
cii fizice pe exploatare, în to- 
ne/post cu 4,5 la sută. La a- 
ceastă creștere influența fac
torului mecanizare va fi dc cca. 
40 la sută și se va realiza in 
principal prin extinderea tă
ierii mecanizate în abataje cu 
50 la sută, în galerii cu 130 
la sută; extinderea încărcării 
mecanice în galerii cu 64 la 
sută, extinderea susținerii me
talice in abataje cu 26 la sută.

Eforturile deosebite ce se 
depun in vederea dotării ex
ploatărilor cu utilajele progra
mate a se achiziționa în plus 
în 1971 pe lingă dotarea exis
tentă, cer însă din partea noas
tră o muncă susținută pentru 
exploatarea acestei dotări in 
mod cit mai eficient, pentru 
a crește producția de utilaj 
zi de zi și lună de lună, spre 
a recupera intr-un timp cit 
mai scurt investiția făcută pen
tru procurarea lor.

că

Ing. Lucia MINDIRIGIU 
inginer principal 

serviciul melode C.C.P.

Mecanizarea extragerii căr
bunelui constituie una dintre 
principalele căi de ridicare 
pe o treaptă cantitativ și ca
litativă superioară a activi
tății productive și de reali
zare a sarcinilor sporite pu
se în fața unităților miniere 
ale Văii Jiului.

Se știe că, in bazinul nos
tru, cca 75 la sută din pro
ducția de cărbune este ex
trasă din cele două strate 
groase 3 și 5. Dată fiind pon
derea mare eu care aceste 
strate, și îndeosebi stratul 3, 
intervin in producție pe an
samblu. problema găsirii u- 
nor metode și tehnologii de 
exploatare pentru conjunctu
ra dată, in stare să asigure 
creșterea productivității mun
cii și reducerea prețului de 
cost constituie o problemă 
actuală, de o deosebită im
portanță. Reamintim că me
todele ce exploatare apli
cate stratului 3 sint:

cu împărțirea stratului 
in felii orizontale, exploa
tarea acestora făcîndu-se fie 
cu abataje frontale, fie cu 
abataje cameră (direcționale 
și, mai rar, transversale).

cu împărțirea stratului 
în felii pe înclinare, care se 
exploatează cu abataje fron
tale.

In prezent este intilnită îm
părțirea stratului in felii o- 
rizontale. cea mai mare ex
tindere avind abatajele ca
meră, care intervin in pro
ducția bazinului cu cca. 60 
la sută.

Intrucit pentru z știutele 
groase metodele clasice a- 
plicate au productivitatea 
scăzută, negăsindu-se elemen
te de îmbunătățire radicală, 
se va trece pe baza expe
rienței acumulate la extinde
rea abatajelor cu front lung 
susținute cu plasă metalică 
și grinzi in consolă.

.Aplicarea abatajelor fron
tale in stratul 3 creează' con
diții mai bune folosirii me
canizării. E unul dintre prin
cipalele motive ale renun
țării la abataje camera și 
extinderii abatajelor frontale.

In scopul creșterii produc
tivității muncii, al reducerii 
consumului specific de ma
terial lemnos și scăderii lun
gimii specifice a lucrărilor 
de pregătire, la exploatarea 
spatelor de cărbune groase, 
a început tot mai mult să 
se contureze ideea introdu
cerii metodei de exploatare 
cu banc subminat.

Una 
consta 
lui în 
grosimea mai mare decit in 
cazul aplicării metodelor cla
sice de extragere) și exploa
tarea unui abataj vatră cu 
înălțimea de 2,5 m, prin care 
se subminează bancul 
cărbune lăsat în tavanul a- 

“.batajului. Abatajul vatră (2)

dintre variante poale 
in impărțirea stratu- 
feliî orizontale (cu

plasă de sîrmă (4) se con
struiește întărită. Construi
rea ecranului protector se 
realizează in felul următor: 
se montează plasa întărită 
pe vatra premergătoare unui 
abataj frontal, se montează 
o plasă verticală la hotarul 
de unde începe abatajul (pen
tru separarea masivului sub
minat de spațiul exploatat

Susținerea abatajului se 
execută cu stilpi metalici și 
grinzi articulate. Grinda de 
lingă front este prevăzută cu 
un cozoroc care se ridică 
imediat după trecerea com
binei. Tot susținerii abata
jului servesc și scuturile pre
văzute cu ferestre. Scutul — 
pe lingă faptul că se folo
sește pentru a susține aba
tajul — mai 
rol și anume de a susține 
plasa folosită pentru 
rea amestecării cărbunelui 
cu sterilul rezullat din sur
pare.

Lungimea grinzii in consolă 
la bancul subminat 
funcție

are încă un
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in același timp pe plasarea co
respunzătoare a fronturilor in 
vederea corelării succesiunii o- 
porațiilor din ciclul de lu tu.

Creșterea productivității mun
cii este condiționată de rezol
varea acestor probleme. Dota
re există, și se prevede com
pletarea dotării cu noi utilaje 
de tăiere (combine și complexe 
de susținere) și in anul viitor, 
dar lucrul trebuie organizat in 
așa fel ca acestea să fie folo
site cu maximum de randa
ment spre a-și justifica in mod 
efi ient investiția făcută in a- 
chiziționarea lor.

In ceea re privește susține
rea abatajelor. în acest an s-a 
realizat pe 10 luni un spor de 
787 000 tone extrase din aba
taje susținute metalic față de 
perioada corespunzătoare a ți
nui ui trecut, ceea ce reprezintă 
un grad de extindere de 40.9 
la sută raportat la producția 
totală din abataje pc bazin. 
Creșterea substanțială a pro
ducției extrase cu susținere 
metalică, a condus la reduce
rea consumului dc lemn de 
mină cu 1,57 mc/1 000 tone 
față de norma planificată și 
cu 2,85 mc/1 000 tone față de 
realizările anului trecut.

In dotarea unităților minie
re din Valea Jiului există în 
prezent un număr important de 
stilpi și grinzi care se ridică 
la cca. 6.7 buc./l 000 tone, din 
care 39 la sută s-a achiziționat 
numai in acest an. Indicele de 
utilizare a echipamentului me
talic este dc 134 t/stilp în in
ventar și de 237 tone/stilp in 
funcțiune. Din parcul total de 
stilpi 13.6 la sută se află în 
stare defectă — revizie, repa
rație — din care o bună parte 
din cauza lipsei de piese de 
schimb, echipamentul fiind a- 
chiziționat din import.

Ținind seama de faptul
indicatorii economici obținuți 
in abatajele susținute metalic 
sint in directă dependență de 
indicele de utilizare a mate
rialului de susținere, precum și 
de creșterea in 1971 cu 26 la 
sută a producției prevăzute a 
se extrage cu susținere meta
lică. se impune îmbunătățirea 
in continuare a folosirii echi
pamentului, eliminarea pierde
rilor prin surpare, respectarea 
strictă a monografiilor de ar
mare și elaborarea acestora in 
strictă concordanță cu condi
țiile specifice locului de mun
că. întreținerea corespunzătoa
re și manipularea corectă a e- 
chipamcntului conform instruc
țiunilor de lucru.

Un factor important menit 
să contribuie la utilizarea cit 
mai rațională a echipamentului 
de susținere îl constituie creș
terea vitezelor de avansare in 
abataje, prin organizarea co
respunzătoare a lucrului, res
pectarea ciclului de operații, 
scurtarea duratei acestora, evi- 
tindu-se astfel degradarea pre
matură a 
asigurarea 
realizarea 
sporite.

La lucrările de înaintare, 
gradul de mecanizare al ope
rației de încărcare a cărbune
lui și sterilului rezultat dc la 
săpare, este in prezent de 34,3 
la sută. In volum, s-au încăr
cat mecanic în 10 luni 166 270 
mc, cu o creștere de 41.6 la 
sută față de realizările anului 
trecut. Gradul de folosire in
tensivă al mașinilor este de 
21.8 mc/zj iar cel extensiv de 
61.7 la sută. In acest an, e 
ploatările din Valea Jiului au 
fost dotate cu 43 mașini de 
încărcat.

In scopul asigurării unei 
canizări mai complexe 
ținerii unor randamente 
rite la săparea lucrărilor 
niere in cărbune, s-au făcut e- 
forturi pentru dotarea unită
ților cu combine de înaintare. 
In prezent există in dotare 4 
combine și se vor mai achizi
ționa 2 bucăți pină la finele 
anului. Indicatorii obținuți, mai 
ales in ultimul timp, cu aceste 
utilaje la minele Lupeni și Pa- 
roșeni (avansări lunare de 130 
—150 m și productivități de 
5,6 mc/post, respectiv 52,5 
mc/zi) ilustrează justețea mă
surii adoptate de extindere a 
mecanizării tăierii și încărcă
rii cu combine de înaintare.

Aoalizînd insă pe unități mo
dul cum sint folosite utilajele 
de încărcare din dotare, se 
constată o preocupare insufi
cientă jn folosirea acestora la 
minele Vulcan, Lonea, Aninoa
sa. Vitezele de avansare r 
lizate în lucrările dotate cu 
mecanizare se mențin încă, in 
multe cazuri, la un nivel nesa
tisfăcător (58,3 m/lună medie 
pe bazin). Acest indicator de

stîlpilor și in final 
condițiilor pentru 

unor productivități
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are o înălțime de 2.5 m. iar 
bancul subminat (1) de 3,5—5 
m, totalizing o grosime a 
feliei orizontale de 6—8 m.

Această metodă se poate 
aplica la extragerea feliilor 
orizontale cu condiția ca in 
prealabil să se realizeze o 
poditură solidă, elastică, din 
plasă de sîrmă.

Aplicarea procedeului oferă, 
totodată, posibilitatea meca
nizării extragerii cărbunelui, 
precum și a introducerii sus
ținerii metalice și chiar a 
complexelor mecanizate de 
susținere. Tăierea cărbune
lui se poate face cu ajutorul 
combinei (3) care să cores
pundă caracteristicilor căr
bunilor din Valea Jiului.

Pentru evitarea pierderilor 
de cărbune, poditură din

anterior prin abataje came
ră) și, in fine, se montează 
plasa și la acoperișul stra
tului. Transportul cărbunelui 
se realizează cu ajutorul a 
două transportoare existente 
în abataj, unul in front care 
lucrează in complex cu com- 

al doilea în spatele 
așezate pe talpa

Mas mă
9

terasieră 
uriașă

S-a aprobat proiectul tehnic al 
unui puternic complex de excava- 
re cu roior. Productivitatea sa va
11 de 12,5 mii mc de masa mun
toasă pe oră. In decurs de un an, 
el va putea deplasa pina la 30 
milioane mc de sol. Excavatorul 
cu rotor al complexului va avea
12 cupe, liecare de cite 3,5 mc.

In funcție de condiții, excava
torul va funcționa cu forma
torul de haldă. Cu ajutorul unui 
sistem de conve'ioare cu bandă, 
complexul va puica transporta 
masa de material la o distanță dc 
pină la 2C km.

Autorii proiectului tehnic sini 
consti ucioi ii de la uzina sovie
tică „Novokramatorsk14.

Excavator 
pășrtor

O placă pivotată de 1 C00 to
ne constituie tina din piesele ex
cavatorului pășitor destinat unei 
cariere carbonifere din Siberia. Ea 
va fi sudată pe poligonul de mon
tare, în apropiere de cariera. Ce
lelalte părți ale giganticei mașini 
(într-un minut poate sapa 160 t de 
sol, care va fi deplasat la o dis
tanță de 2CC m), sînt în curs de 
realizare la Sverdlovsk.

Microorga
nismele 

si incendiile 
9 

dm subteran
Microorganismele „domesticire* 

de om s-au dovedit a li capabile 
să preîntîmpine incendiile din 
mine provocate de procesele natu
rale de autoaprindere a cărbune
lui. Aceasta proprietate a bacterii
lor a fost descoperită de un grup 
de cercetători de la Institutul pen
tru mecanica miniera al Academiei 
de științe din Gruzia.

In apă, pe pămînt și în ier 
există microbi care se alimentează 
cu metan, gaz exploziv. Dar în. 
condițiile exploatărilor miniere, 
bacteriile nu s-au înmulțit sufi
cient de repede. La susnumitu' in
stitut. prin metoda de selecționare 
s-au obținut tulpini noi. active, de 
bacterii. Micioorganismele s-au do
vedit a li capabile să etanjeze 
suprafața spațiului exploatat A'tî- 
mentîndu-se cu metan, acestea cre
ează o peliculă densă, care ferește 
cărbunele de oxidate Astfel, căr
bunele este separat d ■ oxigen prin- 
tr-o barieră vie. Este suficient ca 
în roci să apară o fisură, pentru 
ca aceasta să fie pe loc astupată 
de coloniile de microorganisme.

va depăși 10— 
Un procedeu 

se aplică în 
(U.R.S.S. și Franța) 
zîndu-se o productivitate de 
peste 23 tone/post. Varianta 
propusă credem că se poate 
aplica și în bazinul Văii 
Jiului mai ales că nu nece
sită pregătiri în plus față 
de frontalul clasic.

Această metodă este posi
bil să se aplice și in limi
tele stratului 3. blocul II. 
de la E. M. Dilja. Aici gro
simea de strat este constan
tă (30 m) și lungimea atin
ge cca. 400 m, iar conjunc
tura de zăcămînt e favora
bilă.

asemănător 
străinătate 

reali-

ferestre prin 
rezultat din

mentale au confirmat funcționa
rea selectivă a aparatului la pu
nerile voite la pămînt. La pro
totipul inițial s-a constatat pre-

Ing. Dumitru DKAGOMIR
E. M. Dilja

2M-81E

vîntul 
pinul

care ii 
'■ 1 ,ie.' 

i preci-

bina, 
frontului, 
scuturilor (5). Scuturile sint 
prevăzute cu 
care cărbunele 
împușcarea bancului submi
nat cade direct pe transpor
tor.

O dată cu înaintarea aba
tajului vatră se execută niște 
găuri numite de zdruncinare 
(7) în bancul subminat, pen
tru a ușura astfel desprin
derea cărbunelui de restul 
masivului.

APARATUL ASP-1 PENTRU
PROTECȚIE SELECTIVA

O problemă care întîmpină 
multe dificultăți în cadrul ex
ploatărilor miniere subterane, o 
constituie proiecția selectivă 
împotriva punerilor la pămînt a 
rețelelor electrice trifazate de 
înaltă tensiune. Punerea la pă
mînt a unei faze ar duce la su
prasolicitarea celorlalte două, a- 
ceasta conducînd la distrugerea 
izolației și în ultimă instanță 
la un scurtcircuit bifazat.

Neajunsul a fost rezolvat 
prin realizarea în cadrul 
S.C.S.M. Petroșani a prototipu
lui aparatului ASP-1. inițial în 
laborator, iar apoi în cadrul 
F.E.A. (fabrica pentru clemen
te de automatizare București). 
Cercetările au fost începute de 
ing. Aurel Manea, fiind apoi 
continuate de un colectiv al sta
ției. format din ing. Tiberiu Loy 
și tehnicianul Nicolae Băiceanu. 
Anul acesta, aparatul a fost ex
perimentat în condiții de exploa
tare la E. M. Aninoasa și s-a 
propus pentru omologare, urmînd 
ca în viitorul apropiat să fie 
produs în serie.

Criteriul optim de selectivitate 
al aparatului îl constituie sensul 
unghiului de defazaj dintre ten
siunea de deplasare și curentul 
de scurgere. încercările experi-

,vedere telmic și economic, în fil
trarea armonicelor superioare 
perturbatoare prin .utilizarea fil- 

„trece-jos". Bateria

La prima felie
sub lucrări vechi

In cadrul abatajului camc- 
nr. 9, blocul II, sectorul 

E.M. Dilja — abataj re
nt pus in funcțiune — se 

exploatează prima felie sub 
lucrări vechi. Aici lucrează 
brigada condusă dc comunis
tul Ludovic Terenny care, 
printr-o organizare superioa
ră a locului de muncă, a 
reușit să realizeze o produc
tivitate cu peste 2 tone mai 
mare față de cea planificată

pe luna noiembrie 191 
Tot la acest sector, 

drul abatajului cameră
E, blocul 1 lucrează brî- 

condusă de destoinicul 
Pocol Gheoi-ghc. 

organizare a 
in abataj pe luna

gada 
brigadier
Printr-o bună 
lucrului in abataj pe 
noiembrie brigada și-a 
lizat planul în proporție dc 
108 la sută. De menționat ă 
tinăru) brigadier iși omple- 
tează studiile la

I minier

Abataj mecanizat

zența armom 
care aveau ui 
baior, micșorindu-i 
tea. Contribuția cercetăriloi 
acest an a constat • din gă 
soluțiilor optime din punct

liz.ua cu piese indigene 
scrie a permis rezol- 

ă a problemei, ne- 
omologarea de no>
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TĂIETORII DE PĂDURE 
DE LA STRAJA

(Urniore din pag. 1)

sul și apropiatul buștenilor, tran
sportul și manipularea materialu
lui lemnos sini operațiuni ale 
procesului tehnologic de exploa
tare pe care toți le slăpînesc la 
perfecție. Printre realizările obți
nute de ei în ultimul timp: 62H 
mc. bușteni, 113 mc celuloză, /59 
metri steri lemn de foc grăiesc 
despre hărnicia lor.

Din parchet, lemnul este adus 
la rampa, de încărcare. Uneori 
distanțele sfnt mari și trunchiu
rile litngj cu greu pot fi scoase 
din locurile unde- au căzut. Vi
tele se opintesc, din răsputeri, 
cablurile de la tractoare se mai 
rup. Atunci nervii devin mai în
cordați, fețele mai dîrze, dar în

privirea oamenilor se citește ace
eași voință și tenacitate.

Freamătul muncii cuprinde pă
durea din clipa cind lumina se 
arată deasupra culmilor, 
vîrlurile brazilor. Atunci, 
un semn, cabana in care i 
muncitorii forestieri se 
intr-o matinală agitație, 
rile flăcăilor se amestecă ..........
ale fierăslraielor și pretutindeni 
foșnetul cetinii este copleșit de 
freamătul muncii. E o muncă 
tenace, deopotrivă austeră fi 
înălțătoare, care constituie înce
putul procesului de transforma^ 
re a „aurului verde" în celuloză, 
mobilă, parchet, plăci fibrolem- 
noase, placa] sau cherestea.

Din zori și pînă-H seară, st(t-

peste 
, ca la 
locuiesc 
trezește 
Glasu- 
cu cele

litra acestor oameni harnici fi 
întreprinzători, echilibrau șt plini 
<le voință, cu o vitalitate aseme
nea arborilor seculari ne c< 
doboară, se profilează lingă 
cinurile care înțeapă cerul, 
răstrăul mecanic înfipt cu 
zic și dirzenie retează în cîteva 
clipe fagul pe care nici 
și nici furtuna nu l-au 
îndoi. In urma prăbușirii lui, un 
ecou prelung străbate valea Și 
vîntul de toamnă îl duce grăbit 
peste dealuri și munți.

Cum să te desparți de oame
nii aceștia simpli la trijățișare — 
dar atît de încercați în viată, 
fără să simți o strîngere de 
inimă, fără să nu-ți exprimi ad
mirația fafa de munca lor grea ?

„Mașin export” din U.R.S.S. 
livrează un nou utilaj pentru 
industria carboniferă, și anume 
abatajul mecanizat „2M-81E". 
Abatajul „2M-81E" este o com
ponentă importantă a comple
xului K81 destinat extragerii 
cărbunelui din straturi eu gro
simea de 2,9—3.2 metri.

Abatajul mecanizat este 
comandabil pentru straturi 
degajări sporite de gaze, stra
ie intermediare de rocă, aco
perișuri care se prăbușesc cu 
greu și soluri neuniforme: el 
poate fi folosit la excavarea 
selectivă a cărbunelui cu su- 
prapresiunea rocii dedesubtul 
elementelor protectoare ale sus
ținerii. Abatajul mecanizat asi
gură acoperirea integrală a ta
vanului galeriei și desfășura
rea, în condiții de securitate, 
a lucrărilor miniere.

In sistemul hidraulic al a- 
batajului mecanic se folosește 
o hidroemulsie specială, un a- 
mestec neinflamabil și a cărui 
exploatare este puțin costisi
toare.

Abatajul mecanic se distin
ge prin originalitatea construc
ției. El se sprijină pe 4 verine 
hidraulice. In cursul deplasă
rii, după terminarea unui ciclu 
de extracție, vcrihele se ridică 
și susținerea pășește peste te
renul accidental și bucățile de 
rocă.
, Abatajul mecanic funcționea
ză pe o lungime de. 100—200 
m, iar in unele cazuri chiar 
de 210 m, de unde se obțin 
30—40 mii tone de cărbune pe 
lună.

liz.ua
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Steagu/ roșu

0 conîirmere a maturității organizației
A

de partid, a puterii ei dinamizatoare
Supunind unuj examen exi- 

x>’-nl a -fixitatea < omuniștilor 
tn sinul colectivului minei, 
dezbaterile purtate în cadrul 
• onferinței organizației de par
tid a E. M. Aninoasa au con
stituit o reflectare matură, au
toexigență asupra sarcinilor de 
x «'tor ale colectivului minei, 
ale răspunderilor mari carc-i 
privesc pe comuniști in valo- 
rifiearea potențialului harnici
lor mineri, ingineri și tehni- 
creni aninoseni penU u a în
cheia anul în curs cu un bilanț 
< it mai rodnic, pentru a crea 
toate premisele unei activități 
și mai rodnice în viitor, in 
».ouj

Ceea 
rin ța - 
subliniere 
faptul că bilanțul 
înfăptuiri 
nei pc primele 
nulul onstituie deja o premisă 
fundamentală pentru noi reali
zări și mai însemnate. O dova
dă elocventă că la mina Ani
noasa s-a muncit cu o dăruire 
plenara, că onorarea cifrelor de 
plan drept consecință a mun
cii politice consecvente desfă
șurate de comuniști, a devenit 
o rauză a întregului colectiv, 
este contribuția tuturor sectoa
relor In depășirea de 5 270 to
ne cărbune pe care au realizat-o 
minerii în abatajele Aninoasei 
de la începutul anului. Dărui
rea. inițiativele brigăzilor de 
mineri, dintre care conferința 
î> evidențiat in mod deosebit 
pc cele conduse de comuniștii 
Aurel Cristea. Eugen Botnar, 
Gheorghe Codrea, Vasile Me- 
reuță. Iosif Solcan și Alexan
dru Plînge, au avut drept ur
mare obținerea unor realizări 
meritorii și la alți indicatori 
sintetici : colectivul minei ra
portează 380 000 lei economii 
ta lucrările de exploatare și 
590 000 lei la activitatea de in
vestiții, însemnate reduceri la 
consumurile specifice și spo
ruri substanțiale la producția 
extrasă din abatajele susținute 
metalic. Privind realizările de 
perspectivă, și acestora li s-a 
creat o bază de certitudine 
prin depășirea prevederilor pla
nului de deschideri ,și pregă
tiri.

3ilanțul de înfăptuiri pe a- 
cest an nu este însă unicul e- 
îcment de garanție al viitoare
lor succese. Bilanțul v. loros 
denotă existența unui factor 
puternic în mobilizarea colec
tivului minei la înfăptuirea 
sarcinilor sporite ce-i revin în 
noul an — cînd producția mi
nei înregistrează o creștere de 
7.8 la sută : maturitatea or
ganizației de partid, competen
ta și puterea ei de in ri uri re 
in mobilizarea -și fortificarea 
energiilor și ambițiilor mine
rilor spre înfăptuiri tot mai 
lodnice. Conferința a subliniat 
în acest sens, și pe bună drep
tate. că realizările minei sînt 
în primul rînd o materializa
re a activității poliHco-ednca- 
tive vii, mereu „pc fază". des
fășurată de comuniști, a exer
citării cu competență a drep- 
lului de control al organizației 
de partid în conducerea și di
namizarea pulsului producției 
minei. Experiența organizațiilor 
de part’d in dezbaterea celor

mai rodnice i 
cincinal.

ce a relevat și confc- 
- și nu facem decit o 

in acest sens — e 
rodnic de 

al colectivului mi
lo luni ale a-

mai ardente probleme ale pro
ducției și investigațiile inițiate 
de omitetul de partid in vede- 
rea creșterii eficienței activi
tății economice, impulsionarea 
strădaniilor pentru perfecționa
rea organizării produ< ției și a 
muncii, utilizarea rațională a 
forței de muncă și a capaci
tății de producție pentru des
coperirea și valorificarea de 
noi rezerve interne etc. este un 
bun de preț ciștifiat care dez
voltat. amplificat, constituie o 
garanție sigură că organizațiile 
de bază din sectoarele minei, 
comitetul de partid nou ales 
vor fi in măsură să conducă 
colectivul exploatării spre noi 
realizări în viitor.

Conferința de partid a mi
nei Aninoasa a fost străbătută 
tocmai de această înaltă res
ponsabilitate cu care pri\ esc 
comuniștii spre viilor, spre sar

in ile ce revin organizației de

Conferința
organizației
de partid

Aninoasa

partid in mobilizarea colecti
vului la îndeplinirea dezidera
telor multiple 
înfăptuirea 
sporite pe 
delegați la 
neri cit și 
caid tov.
meric Bodor, Ioan David. Vi 
tor Ghioancâ s-au referit 
necesitatea de a se realiza pro
grese substanțiale in organiza
rea producției și a muncii. în 
deservirea locurilor de muncă 
și întărirea disciplinei, in in
tensificarea lucrărilor de pre
gătiri și întreținere. Vorbitorii 
au insistat asupra răspunderi
lor ce revin cadrelor tehnice 
în crearea condițiilor tehnico- 
matcriale și organizatorice op
time la fiecare loc de muncă, 
astfel ca planul de producție 
să fie realizat în cursul săp- 
tăminii de lucru, iar minerii 
să nu fie solicitați in zilele 
de repaus spre a „salva" ceea 
cc nu s-a realizat în zilele lu
crătoare. Ritmicitatea produc
ției. realizarea zilnică a pre- 
liminarelor depinde intr-o bu
nă măsură și de .omogenitatea 
și răspunderea cu car.c-și fac 
datoria brigăzile de mineri. In 
acest sens, șeful de brigadă 
Aurel Cristea a relevat că in 
cadrul sectoarelor se manifestă 
o exigență insuficientă față ce 
abaterile disciplinare, față de 
absențele de la serviciu. Așa 
se explică cele 5 210 zile ne
motivate, numărul marc de ab
sențe motivate și zile de boală 
care s-au înregistrat de la în
ceputul anului .și care conturbă 
în marc măsură desfășurarea 
procesului de producție. Ingine
rii Virgil Costinas și Alexan
dru Cernita s-au oprit în 
vîntul lor. la măsurile ce

le implică 
sarcinilor de plan 

nou) an. Mai mulți 
conferință, atit mi- 
cadre tehnice, intre 
Vasile Mereuță, E-

la

a

cer întreprinse pe linia ridi
cării calificării și sporirii res
ponsabilității personalului me
diu tehnic, a celor care lu
crează cu noile utilaje pentru 
a le întreține corespunzător și 
a le da o utilizare maximă. 
Mai mulți vorbitori au for
mulat cereri la adresa C.C.P. 
pentru dotarea minei cu mij
loace moderne de tăiere și sus
ținere, condiție indispensabilă 
pentru realizarea unor randa
mente sporite în viitor, piese 
de schimb necesare acestor u- 
tilaje și mijloace de transport 
corespunzătoare co'-:nțclOr pr0. 
duețîci.

In încheierea conferinței, to
varășul Clement Negrul, prim- 
secretar al Comitetului muni
cipal de partid, a apreciat ni
velul inalt, combativ care a 
caracterizat dezbaterile din ca
di ul conferinței — expresie a 
maturității organizației do par
tid. a înaltei responsabilități 
partinice cu eare-și privesc co
muniștii din Aninoasa misiu
nea ce o au in viața colecti
vului. Referindu-se la sarcinile 
c.ire stau în fața organizației 
de partid a minei, a noului co
mitet de partid, vorbitorul a 
subliniat necesitatea sporirii 
ci' ienței intregii munci de par
tid. a întăririi competenței or
ganizațiilor de bază in solu
ționarea problemelor cardinale 
ale activității de producție.

Bilanțul rodnic de realizări 
care s-a raportat in conferință 
constituie o materializare eloc
ventă a strădaniilor susținute 
ale colectivului minei, a efi
cienței activității politice dina
mice P? care a desfășurat-o 
organizația de partid în rîndul 
minerilor și a cadrelor tehni
ce. Pe viitor. în fața colecti
vului stau insă sarcini și. mai 
sporite. Realizarea lor cere noi 
eforturi dar, nu atit fizice cît 
de gindire. strădanii pentru 
organizarea superioară a pro
ducție; .și a muncii. Vorbitorul 
s-a referit în continuare la ne
cesitatea sporirii la toate ni
velele a exigenței față de res
pectarea cu rigurozitate a nor
melor de tehnica 
muncii, la crearea 
colectivului a unuj climat op
tim de muncă, de inițiativă 
creatoare Aceasta reclamă a- 
fb marea cu prisosință a prin
cipiilor comuniste in relațiile 
inferpcrsonale. combaterea ma
nifestărilor de subiectivism, ale 
liberului arbitru generatoare de 
suspiciuni și animozități, subor
donarea tuturor acțiunilor co
mandamentelor supreme ce le 
implică interesele generale ale 
colectivului, principialitatea par
tinică. legalitatea socialistă. 
Primul secretar al Comitetului 
municipal de partid a cerut 
noului organ ales să acorde o 
deosebită atenție intensificării 
muncii educative, lichidării for
malismului în activitatea de 
propagandă, stimulării schimbu
lui de opinii, asigurării unei 
eficiente sporite a adunărilor 
de partid — menite să consti
tuie o veritabilă școală a edu
cației partinice, de dezvoltare 
a responsabilității comuniștilor 
f;/ă de îndatoririle ce le i 
cumbă calitate:

irtidului.

In înfîmpinarea glorioasei
aniversări a partidului

(Urmare din pag. 1)

Iul conducător in societate, de 
o do un caracter științific intregii 
munci de conducere o vieții so
ciale.

In întâmpinarea semicentenaru
lui partidului, in întreaga țoră 
vor avea loc acțiuni de mare 
amploore și diversitote pe linia 
intensificării activității ideologice, 
prin stimularea gîndirii creotoore, 
a spiritului novator, prin aplica
rea legilor generale ale construc
ției socialiste Io cerințele obiec
tive și particularitățile societății 
noastre.

Organele și orgonizoțiile de 
portid sînt chemate să intensi
fice munco politico pentru edu- 
careo comuniștilor, o oomenilor 
muncii, pentru formarea și dez
voltarea conștiinței socialiste o 
maselor In instituțiile de cultu
ră, școli, unități militare, se vor 
organiza expuneri, simpozioane 
și alte manifestări ; preso centra
lă și locală, revistele, radioul și 
televiziuneo vor întreprinde omple 
acțiuni politico-educative 
crate oglindirii eroicelor 
de luptă ale poporului,
mentului tuturor oomenilor mun
cii față de politico sa morxisl- 

intregului

conso- 
trodiții 

devota-

popor Io infăptuireo sarcinilor 
trasate de partid.

Sărbătorirea semicentenarului 
prilejuiește pentru organizațiile 
noastre de partid, pentru toți oa
menii muncii din Valeo Jiului un 
nou prilej de manifestare a uni
tății lor în jurul conducerii porti- 
dului, o atașamentului profund 
loțo de politica so ințeieoplo, a 
puternicului entuziosm care ii în
suflețește in lupta pentru înfăp
tuirea grondiosului program ol 
înfloririi patriei.

Avind convingerea deplină că 
orice succes în infăptuireo aces
tui program se răsfringe pozitiv 
in dezvoltarea pe moi departe 
o economiei și culturii munici
piului, in îmbunătățirea continuo 
o nivelului de trai, colectivele 
de munco din Voleo Jiului, io 
îndemnul organizațiilor de portid 
și-ou sporit, in cinstea acestui 
măreț eveniment, ongajomentele 
luate în întrecerea sociolistă pro- 
punîndu-și să producă în plus 
importante cantități de cărbune, 
lemn, fire de mătase, să ridice 
productivitatea muncii, să reali
zeze in termen și Io nivel calita
tiv corespunzător obiectivele oflo- 
te in construcție, să reducă chel
tuielile de producție și consumu
rile de materiale, să obțină

plus importante beneficii peste 
plan.

Perioada care ne desporte de 
glorioasa oniversare va fi o peri- 
oodă de intensă preocupore pen
tru intărireo organizațiilor de 
partid, pentru creșterea rolului lor 
conducător, pentru perfecționorea 
stilului și metodelor de munco.

In domeniul propagandei de 
partid, ol activității politice și 
cultural-educative se va desfășura 
o bogată activitate vizind relie
farea principalelor momente din 
vioța partidului, activității desfă
șurate in conducerea operei de 
construcție sociolisto in patria 
noastră, o politicii desfășurate de 
portid pe pion internațional.

întreaga octrvitote desfășurată 
in oceostă perioadă de organele 
și organizațiile de portid, va 
trebui să ridice pe o treaptă su
perioară întreaga vioță politică 
și sociol-economică a municipiu
lui, să determine mobilizoreo 
plenară o minerilor, constructo
rilor, intelectualilor și o celorlalți 
oomeni oi muncii pentru o în
tâmpina semicentenarul partidului 
cu rezultate din cele mai remar
cabile. Acesta va fi cel mai fru
mos dar pe care oomenii Văii 
Jiului il vor oferi portidului de 

nașterii sale.

securi tații 
în cadrul

Oboseală
Toată varc s-o plimbat. Mai 

mult cu trenuL Și tot fără bi
let. Dor cum vora e cald, tre
buie să bei ceva, să te răco
rești. Constantin Apetrei a 
băut astă vară dor se răco
rește acum. In loc să bea ră
coritoare, o furot lichior. E 
moi bun, desigu». Și mai dulce. 
Totuși, o ovul darul să-i aducă 
răcoare - ocum - pentru jn 
an de zile. Bo o moi primit și 
un supliment : 40 de zile oen- 
tru „excursii" fără bilet de 
tren. După ot'rtea peregrinări, 
era și obosit băiatul. Trebuia 
să se odihneoscă. Crede el că 
se va odihni...

Ceasul
Lui loan Felea, din Lupeni, 

ii mergea bine ceasul. La un 
moment dat i-a stal. Adică a 
prins sâ meargă pe... mina lui 
Marin Marinică. După scurt 
timp î-a stat și lui Marinică 
II oprise miliția. Nu ceasul il 
oprise, ci pe Marinică. Apoi i 
s-a dat drumul... pentru șase 
luni, la închisoare. Nu credea 
Marinică un ceas in stare de 
așa ceva.

Adresa
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Interdicție bizară fl

a
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să

C. II.

B
B

de lu- 
din lu-

regim alimentar 
rugat pe ospătar să 

aducă. In zilele 
'zontîndu-mă să

Tudor MOCUȚA

Ecouri sub...

esc masa, am fost refu- 
și mi s-a comunicat că 
dispoziția iov. Ilcra —

înlocui- 
nu mai

•ece mai sînt și alți pensio
nari in situația mea*.

E tocmai ce dorim și noi 
îă se clarifice.

MlEKCl-Rl 18 NOIEMBRIE 
n jurul orei 11.00 Sosirea la 

Sofia a delegației de 
partid și guvernamen
tale a Republicii Socia
liste România, condusă 
de tovarășul Nicolae 
Ceausescu, care face o 
vizită oficială de prie
tenie in Republica Popu
lară Bulgaria.

lîl.OO Deschiderea emisiunii. 
19.15 Transmisiune directă a

Liagcrii Concursului Pro- 
noexpres.
1 001 de seri — emisiu
ne pentru cei mici.
Telejurnalul do seară. 
I-Iandbal. România — 
U.R.S.S. (masculin).
Tele-cinemateca : „Ame
rica, America" (partea T). 
Cadran internațional.
Gala marilor interpreți 
români.
Telejurnalul de noapte.

I 
I
I
I
I
I
I
I

SPORT
Popice

REZULTATELE
In cadrul etapei a IIT-a a 

campionatului municipal de 
popice s-au disputai două par
tide : Jiul Petrila — Minerul 
Vulcan, ambele cu .ile două 
victorii din lot atilea meciuri 
disputate; și Parîngul Lonca — 
Minerul Petroșani, fiecare cu 
cile două înfrângeri. In prima-,, 
intilniie se aștepta o compor
tare .bună din partea au^țofwv 
formații, ținind eoni de rezul
tatele lor anterioare. Dar lu
crurile nu s-au petrecut așa. 
Popicarii de la Minerul Vulcan 
au evoluat mult mai slab decit 
partenerii lor de întrecere, fi
ind depășiți cu 5130 p.d. la 
4 776 p.d. Cei mai în formă 
jucători petrileni au fost loșif 
Balogh — 395 p.d.. Vasile Bo
boc — 889 p.d. și Mihai Torfik

— 877 p.d. De la Minerul Vul
can mai bine s-au comportat 
Bella Schuler — 832 p.d. 
Laurcnțiu Miklos — 828

In cel de-al doilea meci, 
desfășurat pe arena de popice 
din Lonea jucătorii de la Pa
rîngul au evoluat foarte slab, 
pi.er/.ind cu 4 701 p.d. — 7 657 
p.d. De la petroșăncni numai 

e,Iuliu Venczel și Ioan Seorțea 
au depășii granița celor 800 
p.d., în timp ce de la loneni 
Mihai Balogh a realizat 818 
p.d.

După cele trei etape susți
nute. în fruntea clasamentului 
se află Jiul Petrila, cu 9 punc
te, urmată de Minerul Vulcan, 
cu 7 puncte și de Minerul Pe
troșani, cu 5 puncte.

lORDACHEST lmodernă (fațada Școlii

Fotbal

Minerul Vulcan

Merg întotdeauna cu plă
cere Ia secția coafură a Com
plexului de deservire din Pe
troșani, de pe strada Nicolae 
Bălcescu Lucrătoarele din 
ambele schimburi sînt price
pute, amabile și conștiincioa
se in exercitarea atribuții
lor de serviciu. Ceea ce ne
mulțumește aici este peri
oada de excesivă așteptare, 
clientele pierzind o aprecia
bilă valoare de limp. Cau
za ? Din cele 10 căști insta
late, doar patru pot fi uti
lizate, iar în uncie zile nu
mai două. Sesizările Jăculc la 
conducerea cooperativei meș
teșugărești „Jiul" din Petro
șani au rămas fără ecou. 
Ba, unele au primit un răs
puns ironic, în stare să le 
nemulțumească mai mult pe 
clientele secției respective : 
„Și dumneata, cînd o să ai 
40 de ani o să te rabla
gești". Dacă așa pot gindi 
unii tovarăși din conducerea 
cooperativei înseamnă că au 
ajuns în starea instalațiilor 
respective și, deci, rezol va- 

situației este clară : re-

pa rație urgentă sau 
rea a tot ceea ce 
corespunde.

Dar această stare 
cruri, care durează
na iunie, nu produce doar 
nemulțumirea clientelor; ea 
se repercutează negativ și a- 
supra îndeplinirii planului 
secției, iar aceasta se răs- 
fringe asupra planului gene
ral al cooperativei. Și încă 
ceva : secția coafură respec
tivă nu posedă suficiente și 
variate materiale, clientele fi
ind nevoite să suporte, ade
sea, culori neplăcute sau, 
pur și simplu, să nu mai 
viziteze această secție — ceea 
ce nu este un cîștig pentru 
cooperativă.

Cred că este de datoria 
conducerii cooperativei de a 
lua ncintîrzial măsuri efi
ciente pentru bunul mers al 
acestei secții de coafură care 
nu duce lipsă de clientelă și, 
deci, este o bună sursă de 
cîștig pentru cooperativă. 
Dar să fie și pentru popu
lație.

Prof. Doina ȘICLOVAN

Preparatorul Lupeni 6-1
Localnicii au prestat un joc 

bun mai ales în prima repri
ză, cînd au înscris cinci . din 
cele șase goluri cu care, au 
obținut victoria. Ei iau condu- 

minutul 12, prin Cu- 
n minutele 15 și' 20, 

Ferenczi urcă scor 
iu] la 3—0 pentru Minerul, in 
urma unor acțiuni bine legate. 
Mulțumiți de rezulta’, vulcă- 
nenii nu mai insistă, dind po
sibilitate oaspeților să reducă 
din handicap, prin Răcășan. 
Gazdele revin din nou in atac, 
pătrund cu ușurință printre a- 
părălorii adverși si majorează 

arul la 5—0 prin Lucian și 
■renezi, in minutele 34 și 44.
După pauză, vulcănenii fn- 

minutul 48 un nou 
șaselea — iși creează 

azii dar pînă in final

rezultatul rămîne neschimbat : 
6—1 pentru Minerul Vulcan, 
muncit, meritat. A arbitrat co
rect Emeric Poka din Deva.

La juniori : Minerul — Pre
paratorul 8—0.

Etapa viitoare: l.G.C.L. Hu
nedoara — Minorul Vulcan.

„SOCIETATEA SINUCIGAȘA" (VI)
.. ACOPERIȘURI 

DE VREM UI ALA"

Făcind abstracție de unele 
a rule stridente și de carac
terul lor generalizanl, reflec
țiile Iui Priestley nu par. to
tuși, foarte îndepărtate de ade
văr. in măsura în care excep
ția confirmă regula. Aglomera
ți;» urbană este un fenomen 
spvifie timpurilor moderne. In 

populația rurală era. Ia 
mondială, de șase ori 

mar mate decit cea urbană, 
l’ină î» anul 2000, spun ex- 
prrții, urmează ca. o dată cu 

cu mariloi orașe, peste 
jinuălaL' din populația globu- 
I • -ă trăiască in mediul ur
ban.

i ure *or fi condițiile umane 
îi> orașele suprapopulate ? Un 
ex< mplu Qagrant îl oferă Cal
cutta, a ârei populație crește 
vi» circa 3u*.hW) de oameni pc 
an S-a calculat că, ținindu-sc 
trama de ritmul natalității și 
modernizarea agriculturii, pînă 
Ia sfirșitul acestui secol 
cuil.i ar puica număra 
36 și G6 milioane
Astă/.: d< ja, amei

Cal
in tre 

locuitori.

Fenomenelor nocive ale poluării li se adaugă în marile 
aglomerații urbane bolile, criminalitatea, zgomotul etc. 
John B. Priestley, .marele bătrîn" al literaturii britanice, 
un dușman indirjit al acestor aspecte ale civilizației mo
derne, a făcut afirmații negativiste de agest gen : omul de 
astăzi este f: nta cea mai absurdă pe care a cunoscut-o 
xreodată lumea. Cu 100 de ani in urmă, omul nu s-ar fi 
gindit să-și construiască adevărate închisori, in care me
diul infectat aproape că il ucide, in care zgomotul îl asur
zește. El iși creează o atmosferă pestilențială in care abia 
mai poate respira, iși otrăvește alimentele pentru a se ex
pune unor boli grave, infestează arăturile pentru ca viitoa
rele recolte să-l infesteze la rîndul lor. Automobilul este 
moartea culturii urbane și ar trebui interzis căci face zgo
mot, produce miasme și duce la frust rații și tensiune ner
voasă. Omul se înghesuie in acest automobil pentru a se 
strecura prin Londra cu 15 km pe ori ș4 a inhala totodată 
gazele celorlalte automobile...

MAI

copciișuri de viomuială". fără 
ziduri laterale, pentru a Se o- 
feri, cit de cit, un adăpost ce
lor care nu îl au. 20—30 de 
oameni trebuie să-și împartă 
un robinet de apă. Apele re
ziduale se scurg pe străzi prin 
rigole, iar în timpul inunda
țiilor pătrund pretutindeni. De
sigur că există in acest oraș și 
se toare cit se poate de civili
zate — totuși care va fi situa
ția alunei cînd populația sa va

au.

fi de 3t) milioane de oameni ? 
Piuă și New Yorkul, care are 
o experiență mai îndelungată 
și „numai" 12 milioane de lo
cuitori, luptă din greu pentru 
a face față multiplelor proble
me inerente marii aglomerații 
urbane. Cum vor putea rezol
va orașele cu populație mult 
mai mare problemele locuin
țelor, ocrotirii sănătății, crimi
nalității ?

Condițiile atmosferice sînt in 
general mai proaste in marile 
orașe decit în micile orașe. In 
urma unor studii efectuate în 
Marea Britanie și S.U.A.. s-a 
stabilit că intr-un mare oraș 
suprafața plană primește cu 15 
Ia sută mai puțin razele soa
relui (iarna, cu 30 la sută mai 
puține raze ultraviolete etc,), 
< u 10 la sută mai multă ceață 
iarna (fiu 30 la sută mai multă 
tara), cu 10 la sută maț multă 
ploaie, grindină, zăpadă.

In marile aglomerații urbane 
se ivesc, de asemenea, mult 
mai frecvent decit in mediu) 
rural bolile — și nu din cele 
comune. In orașele cu peste 
un milion de locuitori, cance
rul pulmonar este de două ori 
mai frecvent decit in mediul 
rural; bolnavii de bronșită sînt 
mult mai numeroși, iar cifrele 
referitoare la alienați! mintali 
de tot felul și la raia criminar 
lității sînt și mai mari.

Ton Cosma din Lupeni, st:. 
Narciselor nr. 9/33, este pen
sionar. De zece ani lua ma
sa la restaurantul „Cina". 
Se obișnuise cu meniul pre- 

. era mulțumit de gus- 
și calitatea mîncării. în
de mai bine de două 

iăDtămîni, nu mai poale lua 
la acest restaurant, 

i s-a interzis... Mo- 
onstă in faptul că. în 

ziua de 14 octombrie, costul 
notei de plată s-a urcat de 
l i 8 lei la 9 lei. deoarece 
ospătarul a inclus în preț și 
murăturile pe care omul nu 
le-a consumat, ceea ce l-a 
determinat să nu le plăteas
că. ..Murăturile nu le-am 
servit — ne explică I. C. — 
fiindcă țin 
și l-am 
nu mi le 
Următoa’e pro;

zat 
din 
responsabilul unității, nu voi 
mai fi servit. Așa am fost 
obligat să iau masa în alte 
părți. Dar oriunde m-am dus. 
n-am întîlnit o asemenea o- 
preliște. Am fost servit cu 
ceea ce am dorit și am plătit 
numai ce am consumat. De 
ce la Lupeni. la restauran
tul „Cina", lucrurile stau alt
fel ? Există vreo dispo/ițic 
carc-i dă dreptul responsabi
lului ca pe unii clienți să 
nu-i servească și să le inter- 

masa în unitatea 
ari să fie clarifi-

H
Q 
n

o□
B
B 
E 

esBQegQocanBQtaKBQBaBHasBBHaBZHEiBis es^

Curs de arbitri 
de fotbal

Colegiul de arbitri de fot
bal de pe lingă C.M.E.F.S. 
Petroșani organizează un curs 
de arbitri cu o durată 
trei luni. Recrutarea cur 
ților se face numai din 
dul acelora care au p:. 
cat jocul de fotbal și in 
ma unui concurs de admitere. 
Conclu sul va consta din : 
control medical; probe fizice 
(viteză — 15 secunde, 800 
metri — 2.50, săritură în 
lungime — 4 m); probă teo
retică (cunoștințe din regu
lamentul jocului de fotbal).

înscrierea se poate face pe 
bază de cerere scrisă indi
viduală pînă la data de 20 
noiembrie a. c.

exactă
Știo ce-l oșteoptă : 7 luni 

de inchisooie pentru furt. Gin- 
dind că nu-i va do nimeni de 
urmă, Peter Buzură a plecot 
din Dej, unde comisese furtul 
și unde fusese condamnot, hoi
nărind prin țară, fără adresă. 
Citevo zile o poposit la Petro
șani. Dormeo pe unde utca : 
moi ales prin goră. Aici a rost 
trezit, legitimot și trimis la 
odresa exactă unde era aștep
tat și unde vo rămtne 7 luni.

Tatăl... 
inculpat

Deoarece nu accepta o'e 
bună voie să plătească pen
sia de întreținere pentru copi
lul său rezultat din prima că
sătorie, Petru Mihalica, din 
Petrila, a fost obligat de >'ege 
să respecte această îndatorire. 
Deoarece nu s-a supus legii, 
a fost condamnat de două ori. 
Dar tot nu a vrut să respecte 
această obligație. In prezent 
are o restanță de 4 000 ’ei. 
Acum, Petru Mihalica va apă
rea a treia oară in fața in
stanței de judecată. In calita
te de tată... inculpat.

Cu zale 
Și 

pumnal
Fusese cazat pentru citeva 

zile la hotelul „Jiul" din Petro
șani. In 28 octombrie s-a ofu- 
mat bine și, vrind să demon
streze că ?sle un cavaler cu 
zale și pumnal, a scos pum
nalul, incercind să facă „mi
nuni". Lovitura s-a întors insă 
împotriva lui și Ticula Rusalim 
— el este „eroul" - a los’ '■ • 
damnat la două luni de zile în
chisoare corecțională. Pumnal 
avea, acum va primi și...

Caii 
putere

Strunind peste măsură caii 
putere ai tractorului
41 HD 1 662, Vasilică Jianu din 
Petrila a accidentat mortal pe 
cetățeanul Emerich Toth. Este 
de neînțeles cum iși fac unii 
oameni singuri râu, cum nu se 
gindesc Ia viața lor și a se
menilor lor. Sigur că vinova
tul va plăti. Dar, oare, viața 
unui om poate fi evaluată în 
bani î

Revenire
Mihai Chinole o fost con

damnat de mei multe ori 
pentru furturi. Dar n-o- 
renunțat la acest obicei. 
Acum este cercetat din nou 
pentru furturi. Ultimul l-o co
mis Io 29 octombrie o.c., cind 
o furat de Io Etisabeto Stor» 
moi multe obiecte de îmbrăcă
minte și 1 000 lei. Vo foce încă 
o pauză in „vasta" lui... ac- 
tivitote.

Rubrică redactată de :
Dumitru GHEONEA, 

loan DURECI
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MOSCOVA 17 (Agerpres). - 
Stația automată sovietică 
„Luna-17" a efectuat, la 17 
noiembrie, la ora 5 și 47 de 
minute (ora Bucureștiului), o 
aselenizare lină in regiunea 
„Mâiii Ploilor”. Pe treapta de 
aterizare a stației a fost in
stalat aparatul „Lunohod-1", 
dirijat de pe Pămint. Agenția 
TASS menționează că este pen
tru prima dată in istoria cos
monauticii cind un aparat se
lenar autopropulsat este depus 
pe Lună și începe executarea 
programului de cercetări.

Pentru realizarea aselenizării 
stației „Luna-17'' in regiunea 
dinainte stabilită, la 16 noiem
brie a fost efectuată o mane
vră in spațiul circumlunar, 
care a avut drept rezultat tre
cerea stației pe o orbită elip
tică, avind distanța minimă 
fată de Lună de 19 km.

Operațiunea de desprindere 
de pe orbita de satelit artifi
cial și aselenizarea lină au 
fost realizate cu ajutorul unei

kk

trepte de aterizare standardi
zate.

După aselenizare și după ve
rificarea modului de funcțio
nare a sistemelor de bord ale 
Stației, la o comandă de pe 
Pămint, la ora 8 și 28 minu
te (ora Bucureștiului), de la 
bordul stației automate „Lu- 
na-17" s-a desprins aparatul 
„Lunohod.", cate se depla- 
seâzâ pe suprafața satelitu
lui natural al Pumintului cu 
ajutorul unui șasiu pe 8 roți. 
„Lunohod-1" și treapta de ate
rizare poartă drapele și fa
nioane cu stema de stat a 
Uniunii Sovietice, precum și 
un basorelief reprezentindu-l 
pe V. I. Lenin.

In vederea efectuăr.. cerce
tărilor științifice pe suprafa
ța lunară, la diferite distanțe 
de locul aselenizării, precum 
și pentru verificarea caracte
risticilor de exploatare, „Luno
hod-1" este dotat cu aparotaj 
științific, instrumente și siste
me de dirijare, aparate pen
tru legătura prin radio și pen
tru observații prin televiziune.

de sfat
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Siria

Dezbaterile din ConsiliulA fost constituit un

de Securitate al 0. N. U.COMANDAMENT
REGIONAL

Incendii violente

găsească 
această

sprijinul 
rezistență 

că Siria

în care

lovitura

Convorbirile 
sovieto -

americane 
de la

DAMASC 17 (Agerpres). — 
Postul de rodio din capitala Si
riei, unde puterea a fost prelua
tă de generalul Hafez Assad, a 
anunțat dizolvarea vechii condu
ceri a partidului Baas în Siria și 
constituirea unui comondoment 
regional provizoriu.

Potrivit unei declarații difuzate 
de același post de radio, noul 
comandament regionol provizo
riu va conduce Siria pină la ole- 
gerea unei conduceri naționale 
permanente a partidului Baos. 
Pe de altă parte, in declarație 
se menționează că in Siria ar ur
ma să se formeze un guvern ol 
„Frontului progresist", din care 
vor face parte elemente grupate 
in jurul generalului Hafez Assad, 
reprezentanți ai Partidului Comu
nist și ai altor forțe progresiste 
din Siria.

Totodată, va fi convocat un 
congres național regional al par
tidului Baas din Siria in vederea 
desemnării unui comandament 
regional care va numi pe șeful 
statului și pe primul ministru. 
Nu s-o făcut nici o precizare in 
legătură cu data la care urmea
ză să aibă loc acest congres.

Postul de radio Damasc aro'ă 
că noii conducători sirieni vor 
□dinei relațiile cu țările arabe, 
in speciol cu R.A.U. Comanaa- 
mentul regional provizoriu de 'o 
Damasc privește cu simpatie și 
optimism crearea unei uniuni 
intre R.A.U., Libia și Sudan și va

milita ca Siria să-și 
„locul ei natural" in 
uniune.

Declarația exprimă 
față de mișcarea de 
palestiniană și arată 
va depune eforturi pentru unifi
carea tuturor organizațiilor pa
lestiniene.

Pe plan extern, Siria va dez
volta reloțiile cu țările socialiste.

Agențiile internaționale de 
presă informează, totodată, des
pre un comunicat difuzat la Bei
rut de Comandamentul inter- 
arab al partidului Baas, in care 
este declarată ca „ilegală" con
stituirea Comandamentului regio
nal provizoriu de la Damasc.

Sesiunea
ordinară a

HELSINKI 17. — Trimisul 
special Agerpres, Aurel Zam- 
firescu, transmite : La sediul 
■Ambasadei U.R.S.S. din Hel
sinki a avut loc marți o 
■nouă întâlnire de lucru în ca
drul convorbirilor sovieto- 
emericane privind limitarea 
cursei înarmărilor strategice. 
In timpul ședinței șefii ce
lor două delegații au făcut 
scurte declarații, 
și-au expus pozițiile generale 
asupra temei abordate. Surse 
ale conferinței au afirmat 
după ședință că se poate 
vorbi de o apropiere a punc
telor de vedere. Totodată, 
sursele au precizat că pină 
în prezent nu s-a hotărit ni
mic în ce privește posibili
tatea organizării și în cadrul 
acestei runde a întîlnirilor 
la nivel de experți.

Următoarea reuniune va a- 
vea loc joi, la sediul amba
sadei americane.

NEW YORK 17 (Agerpres). — 
Consiliul de Securitate al Or
ganizației Națiunilor Unite a 
fost convocat marți după-amia- 
ză pentru a continua dezbate
rile' privind situația din Rho
desia și măsurile ce se impun 
a fi luate de către O.N.U. îm
potriva regimului rasist din a- 
ceastă țară

In atenția Consiliului de Se
curitate se află un proiect de 
rezoluție redactat in urma con
sultărilor care au avut loc in 
ultimele zile între delegațiile

statelor afro-asiaticc, membre 
nepermanent ale Consiliului de 
Securitate, și delegația Marii 
Britanii. Documentul cheamă 
guvernul britanic să întreprin
dă măsuri urgente și eficiente 
pentru a pune capăt rebeliunii 
ilegale a minorității rasiste din 
Rhodesia, care in 1965 a pre
luat puterea și sâ creeze ast
fel posibilități reale poporului 
acestei țări pentru a-și exercita 
dreptul la autodeterminare. 
Totodată, documentul se pro
nunță pentru menținerea ac-

tualclor sancțiuni împotri 
regimului din Salisbury, care 
constau in ruperea oricăror le
gături diplomatice, consulare, 
comerciale, aeriene ele. alo sta
telor cu Rhodesia. Proiei 
rezoluție cere statelor să 
pună in practică toate 
țiile adoptate de Consiliu] de 
Securitate și deploră atitudinea 
acelor țări care continuă să 
acorde ajutor politic, economic 
și sprijin moral regimului ile
gal al lui Ian Smith.

Opereta bucureșteană și-a 
încheiat turneul peste hotare

Cu spectacolul de gală prezentat luni seara pe scena 
Operei din Anvers (Belgia), colectivul Operetei bucureștene 
și-a încheiat cel mai lung turneu efectuat pină acum peste 
hotare. Timp de 76 de zile, artiștii români au susținut în 
Austria. R. F. a Germaniei, Olanda și Belgia spectacole cu 
operetele „Contesa Marilza" de Kalman și ..Lasați-ma 
cînt" de Ghrrase Dendrino

„Plecăm spre patrie cu satisfacția ca aplauzele cu ^aie 
am fost răsplătiți seară de seară ne-au confirmat, o dată in 
plus, că opereta, ca gen muzical, rămîne veșnic tinara și 
că valoarea artei interpretative românești este unanim re
cunoscută peste hotare" — a spus Ion Dacian, intr-o con
vorbire telefonică cu corespondentul Agerpres la Bonn, 
întregul nostru colectiv a depus o muncă tenace și, in 
ciuda distanțelor mari parcurse, fiecare spectacol și-a păs
trat prospețimea, dăruind publicului momente de adevă
rată ineîntare și trăire artistică, a adăugat artistul nostru.

Numeroase ziare olandeze, sosite în ultimele zile la 
Bonn, printre care -lied Parool', .Utrecht Babyblalt", 
..Handelsblatt' și „De Telegraaf" scot in evidență parti
ciparea a peste 25 000 de spectatori la cele 23 de spectacole 
susținute de Teatrul de Operetă din București pe scena 
străvechiului -Carre Theatr" din Amsterdam. Ținuta ar
tistică a spectacolelor, valoarea interpretărilor și originali
tatea concepției regizorale, iată citeva din aprecierile men
ționate de presa olandeză la adresa Operetei bucureștene.

să

Mircea MOARCĂȘ 
Corespondentul Agerpres la Bonn

Vietnamul de sud
SAIGON 17 (Agerpres;. — 

Forțele patriotice din Vietna
mul de sud au bombardat în 
cursul nopții de luni spre 
marți baza aeriană americano- 
saigoneză de la Bien Hoa și 
cartierul general al trupelor 
americane de la Long Binh. 
situate în apropierea Saigonu- 
lui. Tirul rachetelor a fost în
dreptat împotriva instalațiilor 
militare americane, care se în
tind 
de-a 
care

■nameză de localitățile amin
tite. Corespondenții agențiilor 
de presă relevă că acestea 
sint cele mai importante bom
bardamente efectuate în ulti
mul timp de forțele patriotice 
asupra unor obiective atit de 
apropiate de Saigon.

Pe de altă parte. în cursul 
nopții de luni spre marți, o 
poziție a celei de-a 101-a di
vizii de parașutiști americani, 
din apropiere de fosta capitală 
imperială Hue, a fost atacată 

mortiere de patrioți.

WASHINGTON 17. - Cores 
pondentul Agerpres, Constan
tin Alexandroaie, transmite ; 
Congresul Statelor Ur.ite s-a 
intrunit luni in sesiune ordina
ră, pentru prima dată după 
recentele alegeri mid-term.

Lucrările sale ou fost între
rupte la mijlocul lunii octom
brie, pentru a da posibilitate 
senatorilor și deputaților să 
participe Io campania electo
rală. Potrivit prevederilor con
stituționale, Congresul s-a in
trunit tot in vechea sa compo
ziție, noii aleși urmind a se 
alătura forului legislativ in lu
na ianuarie. 50 dintre octu- 
olii deputați ai Camerei Re
prezentanților vor trebui să ce
deze locurile noilor aleși, in 
timp ce in Senat doar 4 de- 
mocrați și 3 republicani și-au 
pierdut mandatul în alegeri. 
Democrații continuă, după 
cum s-a mai anunțat, să de
țină controlul asupra ambelor 
camere ale Congresului.

Agenda Congresului este 
foarte încărcată. Ec înscrie, 
printre altele, proiectul de le
ge privind impunerea de co‘e 
obligatorii la importul anumi
tor produse, proiectul de lege 
privitor la alocarea a 66 mili
arde de dolari cheltuielilor 
militare, proiectul de lege pri
vind continuarea finanțării cu 
încă 290 milioane dolari a 
planului de construire o două 
prototipuri de avioane super
sonice pentru transportul de 
pasageri. Totodotă, Congresul 
urmează să dezbată probleme 
legate de egalitatea în drep
turi o femeii cu bărbatul, li
chidarea discriminărilor rasia
le în politica angajărilor în 
producție, protejarea intere
selor consumatorilor, măsuri 
pentru reducerea criminalității 
etc.

In ciuda aglomerării pentru 
ultima parte a anului a atitor 
probleme, republicanii sint 
interesați în amînarea dezba
terilor pînă la convocarea ce
lei de-a 92-a legislaturi, în 
luna ianuarie : ei apreciază 
că în noul Congres dețin o 
așanumită „majoritate de lu
cru", o cărei poziție în proble
mele externe și militare ale 
țării se apropie de cea a Ad- 

inistroției.pe mai mul ți kilometri 
lungul principalei șosele 

capitala sud-viet-

F. POLONA : 
Grija statului pen
tru copii se re
flectă în crearea 
de rețele de creșe, 
grădinițe de copiii 
școli speciale pen
tru îngrijitoare de 
copii etc. Copiii au 
la dispoziție tot 
felul de jucării, 
care le dezvoltă in 
timpul jocului pers
picacitatea și ima
ginația. Grădinița 
de copii nr. 188 din 
Varșovia, a lost 
construită acum 20 
de ani cu ajutorul 
voluntar al tinerilor 
din capitală. Aici 
sint îngrijiți de către 
8 cadre de specia
litate 120 de copii.

In foto : Ne place 
să pictăm !

asupra prorocii 
dezarmării

NEW YORK 17 (Agerpres). 
Incheindu-și dezbaterile 
problemelor dezarmării, 
tul numărul unu ol 
Generale a O.N.U. a trecut 
abordarea proiectelor de rezolu
ție supuse spre adoptare.

In ședința de marți o Comite
tului, nr. 1 a fost adoptat cu 91

asupra 
Comite- 

Adunării x 
la

cu două 
proiectul 
și S.U.A 

de arme

con- 
dtt 

care 
nu-

de voturi pentru, 
tra și 6 abțineri 
tratat al U.R.S.S. 
interzice plasarea
cleare și de alte arme de distru
gere in masă pe fundul mărilor 
și ol oceanelor, precu 
subsolul lor.

GENEVA 17 (Agerpres). 
Crucea Roșie pakistaneză 
informat in med oficial 
Societăților de Cruce R 
din Geneva că datorită ciclo
nului care s-a abătut asupra 
regiunilor de coastă ale Pa
kistanului oriental și-au pierdut 
viața peste 100 000 de persoa
ne, iar alte două milioane au 
rămas fără locuințe. Crucea 
Roșie pakistaneză a reînnoit 
cu acest prilej cererea sa de 
a i se acorda ajutoarele de 
primă necesitate pentru popu
lația sinistrată și in primul 
rind vaccinuri împotriva tifoi
dei și holerei.

NEW YORK 17 (Agerpres). 
- California de Sud este bin- 
tuită de violente incendii, care 
au izbucnit la 14 noiembrie, 
cuprinzind o suprafață de 144 
kilometri pătrați. Operațiunile 
de stingere sint îngreunate de 
un vint puternic și de terenul 
foarte accidentat.

Cambodgia
Luptele din

Ședința de marți a marcat 
împlinirea unui an de la în
ceperea convorbirilor sovieto- 
americane privind limitarea 
cursei înarmărilor strategice.

PNOM PENH 17 (Agerpres). - 
Aproape 3 000 de soldați ai tru
pelor regimului Lon Noi, cate 
înaintau spre orașul Kompong 
Cham, au fost incercuiți de for
țele de rezistență populară :n 
satul cambodgian Prey Totu.ig, 
la 20 km de orașul amintit, ,oe 
drumul național nr. 7, anunță 
corespondenții agențiilor de pre
să. Potrivit ultimelor informații 
33 000 de soldați ai administra
ției de la Pnom Penh sint in 
întregime izolați de ariergăizile 
lor. Orice comunicație rutieră 
cu această regiune a fost între
ruptă, după ce podul de la 
Batheay, situat la 50 km de 
Pnom Penh, a fost aruncat în aer 
de către patrioți. Observatorii 
politici subliniază că ofensiva 
plănuită de regimul Lon Noi in 
regiunile din nordul Pnom Penh- 
ului a eșuat incă o dată c”
cauza puternicelor atacuri c
forțelor de rezistență populară.

©■ Sub președinția premie
rului Suleyman Demirel, la An
kara a avut loc o reuniune a 
Consiliului de Miniștri in ca
drul căreia au fost examinate 
o serie de proiecte de legi, in
clusiv un amendament la arti
colul 9 al codului penal.

© Un reprezentant al Mi
nisterului Afacerilor Externe 
al R. S. Cehoslovace a înmi- 
nat unui reprezentant al Am
basadei S.U.A. la Praga o 
notă de protest împotriva 
dublei încălcări a frontierei 
vestice a țării, prin pătrun
derea unui elicopter purtînd 
însemnele S.U.A. în spațiul 
aerian al Cehoslovaciei, re
latează agenția CTK.

©■ Guvernul bolivian a de
cis să treacă sub controlul sta
tului Institutul de cercetări și 
acțiuni sociale. De asemenea, 
a fost aprobat un decret care 
prevede sporirea treptată a a- 
locațiilor pentru invățămînt. 
Ziarul Diario apreciază măsu
rile luate de guvern drept un 
pas important în domeniul po
liticii sociale, în interesul ma
jorității poporului.

©• La Memphis, in statul 
Tennessee, a avut loc congre
sul așa-numitului Partid inde
pendent condus de George 
Wallace, guvernatorul statului 
Alabama, cunoscut pentru ve- , 
derile sale rasiste. Presa ame
ricană apreciază congresul ca f> 
o tentativă de a da un impuls 
activității acestui partid in ve
derea alegerilor prezidențiale 
din 1972.

Comentatorii nu exclud po
sibilitatea ca Wallace să-și pu
nă din nou candidatura 
fotoliul prezidențial, așa 
făcut-o în 1968.

pentru 
cum a

® In cadrul ședinței 
noiembrie a Academiei 
de Științe din Leipzig, 
ședințele academiei, dr. II. Cos- 
tin Schwabe, a evocat pe larg 
personalitatea ilustrului savant 
român C. Nenițescu, fost mcm-

din II 
saxone 

pre-

bru al acestei academii.
La ședința academiei a parti

cipat, ca invitat de onoare, 
ambasadorul României in R.D. 
Germană, Nicolae Ghenea.

© La Triest a avut loc o în- 
tîlnire intre delegații ale Par
tidului Comunist Italian și 
Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia. în cadrul căreia, „intr-o 
atmosferă de prietenie frățeas
că ce caracterizează relațiile 
dintre cele două partide, au 
fost examinate probleme ale si
tuației internaționale actuale și 
colaborarea dintre cele două 
partide11 — scrie ziarul ,.1'Uni- 
ta“. Intîlnirea s-a desfășurat in 
cadrul obișnuitului schimb de 
opinii între P.C.I. și U.C.I., re
levă Ia rindul său agenția Ta- 
niug.

La Londra a avut loc o 
conferință națională a repre
zentanților sindicatelor, convo
cată Ia inițiativa comitetului de 
coordonare în apărarea dreptu
rilor sindicale.

© Luni a avut loc la Ber
lin vernisajul expoziției de 
fotografii „Imagini 
mânia".

Expoziția a fost 
de Rudi Kirchner, 
al Societății pentru 
culturale cu străinătatea, 
luat apoi cuvintul Werner 
Egerat, membru al Prezidiu
lui Societății. „Din aceste fo
tografii se poate deduce spi
ritul creator al poporului ro
mân, condus în opera de con
struire a socialismului de 
Partidul Comunist Român'*, 
a spus Werner Egerat, care 
a vorbit apoi despre succe
sele importante obținute de 
România in diferite domenii 
ale economiei, științei și teh
nicii și în domeniul social- 
cultural, despre relațiile 
strînse și prietenești dintre 
Republica Socialistă România 
și Republica Democrată Ger
mană.

deschisă 
secretar 

relații 
A

© Republica Socialistă 
hoslovacă și Spania au încheiat 
un acord cu privire la crearea 
de reprezentanțe consulare și 
comerciale, anunță agenția 

TK.
Acordul a intrat în vigoare 

la data de 16 noiembrie, cind 
a fost realizat schimbul cores
punzător de note între amba
sadorii celor două țări la Paris.

©• Pieședintele Consiliului 
Revoluției Algeriene. Ilouari 
Boumedienc, a avut întrevederi 
cu miniștrii de externe ai Ma
rocului, Youssef Bel Abes, și 
■Mauritaniei. Hamdi Ould Mouk- 
nas, aflați in vizită oficială la 
Alger. Cu acest prilej, au fost 
abordate probleme privind dez
voltarea relațiilor multilaterale 
dintre Algeria, Maroc și Mau
ritania. precum și aspecte ale 
situației internaționale.

© O treime din cei peste 
100 000 de mineri britanici, 
aflați în grevă de o săjrtă- 
mînă, au reluat activitatea, 
după Ce patronatul le-a sa
tisfăcut, deși parțial, reven
dicările. Totuși, circa 20 000 
de mineri din Țara Galilor 
și 17 000 din Doncaster au 
refuzat încetarea grevei pînă 
la satisfacerea globală a re
vendicărilor lor. Pe aceeași 
poziție s-au situat aproxi
mativ 21 000 de mineri din 
Scoția.

poziția 
con cor
ii ussein

©• Referindu-se la 
Iordaniei în privința 
birilor de pace, regele 
a afirmat că guvernul său crede
că negocierile pentru traduce
rea în viață a rezoluției Con
siliului de Securitate 
noiembrie 1967 
desfășoare sub 
țiunilor Unite.

Ministrul afacerilor exter
ne al Republicii Chile. Clodo- 
miro Almeyda. a declarat luni 
că stabilirea de relații consu
lare, comerciale și culturalo cu 
Republica Populai â Democrată 
Coreeană se înscrie pe linui. 
promovată de guvernul de u- 
niune populară în domeniul 
politicii externe.

din 22 
trebuie să se 
auspiciile Na- 
„Numai două 

părți, partea arabă, 
treg, și Israelul au 
ia parte la aceste 
a arătat Hussein.

©■ In capitala chiliană au 
început lucrările plenarei ex
traordinare a Comitetului Exe
cutiv al Partidului Socialist 
din Chile. La plenară parti
cipă membrii acestui for și de
legații unor organizații ale 
partidului, printre care pre
ședintele Allende, senatori și 
deputați.

Plenara va analiza 
politică din țară. \ 
data convocării c 
partidului și ordinea

ca un în- 
drcplul să 
negocieri",

situația 
va stabili 
congresului 
i sa de zi.

© 
o 
o
©
©
45

@. Presa poloneză comentează pe larg vizita la Var
șovia a secretarului de stat pentru afacerile externe al 
R.S.F. Iugoslavia, Mirko Tepavaț, subliniind că convorbirile 
polouo-iugoslave se referă la relațiile bilaterale și la prin
cipalele probleme internaționale actuale, abordindu-se cu 
precădere securitatea europeană. Intr-un articol publicat 
de „Trybuna Ludu" se arată că Polonia și Iugoslavia 

i legate prin relații de prietenie multiseculare.

©■ Ziarul egiptean „Al Ahram" a publicat un interviu 
ministrul afacerilor externe al Republicii Arabe Unite. 
Vmud Riad, in care acesta se releiă la rezoluția adoptată 
Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite in 

r. tură cu situația din Orientul Apropiat. Ministrul de 
. me al R.A.U. remarcă in interviul său că pentru pri- 

dată o rezoluție a Adunării Generale cere 
3< for israeliene din teritoriile 
șî. r dreptul palestinienilor în

(. prientul Apropiat1'.

‘tragerea 
arabe ocupate și „rccu- 
.adrul soluționării crizei

sint

Intr-un interviu acordat ziarului .Voix Ouvriere , 
organ al Partidului Muncii din Elveția, Luis Corvalan, se
cretar general al Partidului Comunist din Chile, a subliniat, 
referindu-se la experiența chiliană. că .fiecare țară aie ca
lea ci proprie. Dacă se poate desprinde o învățătură difi 
experiența noastră, a declarat el, s-ar putea spune că pen
tru a deschide calea viitorului sint necesare lupta și uni
tatea tuturor forțelor populare, precum și acordul, înțele
gerea tuturor acelora care doresc transformarea societății".

In Cehoslovacia nu mai 
există cazuri de îmbol
năviri cu holeră

PRAGA 17 (Agerpres). - In 
Cehoslovacia nu mai există 
nici un caz de îmbolnăvire cu 
holeră și acest lucru a fost co
municat și O.M.S., anunță a- 
genția C7K.

Totodată, au fost dezmințile 
zvonurile cu privire la faptul 
că in R. S. Cehoslovacă ar fi 
existat cazuri de holeră in 
afara șantierului centralei e- 
lectrice de la Vojany.

Martorii acuzării 
au fost audiați

LOS ANGELES 17 (Agerpres). 
- Un capitol important al Dro- 
cesului intentat grupului de 
hippies acuzat de uciderea, 
in august 1969, a actriței 
Sharon Tate și a altor șase 
persoane s-a consumat, o 
dată cu încheierea audierii 
martorilor acuzării. In cele 22 
săptămini care s-au scurs de 
la deschiderea procesului, n 
fața instanței s-au perindat 
peste 80 de martori, in frunte 
cu Linda Kasabian, fostă mem
bră a coloniei de hippies, a 
cărei depoziție a fost conside
rată ca zdrobitoare pentru in
culpați. Acuzarea a prezentat, 
de asemenea citeva sute de 
probe formale, intre care 73 
de fotografii in culori infăti- 
sind atrocitățile comise și di
ferite corpuri delicte. Audierea 
martorilor anărării va începe 
joi.

Peste 300 000 victime
DACCA 17 (Agerpres). — 

Numărul celor care și-au pier
dut viața in urma catastrofalu
lui ciclon, ce s-a abătut asu
pra Pakistanului de est, s-ar 
putea ridica la 700 000, trans
mite agenția France Presse, ci
tind surse din Dacca. Potrivit 
unor rapoarte oficiale, numă
rul morților ar depăși 300 000, 
precizindu-se că cifra nu poate 
fi deocamdată stabilită. Pină in 
prezent doar districtele Barisal 
și Noakhali, cele mai afectate 
de furia uraganului, au furni
zat date aproximative 
pierderilor suferite. In
din cele 2 000 de insule devas
tate de ciclon nu mai poate 
fi observat nici un semn de 
viață, relatează agențiile de
presă. Alte insule din nordul 
Golfului Bengal au fost pur 
și simplu înghițite de apele 
oceanului.

Peste 90 la sută din locuin
țele Insulei Hatiya, cea mai 
crunt lovită de stihia apelor, 
au fost distruse sau avariate.

asupra 
unele

O mică 
maree neagră ?

LA CORUNA 17 (Agerpres). 
- Coastele nord-vestului Spa
niei, scăldate de Oceanul A- 
tlantic, sint grav amenințate 
de poluare, care riscă să ia 
proporțiile unei adevărate ca
tastrofe regionale.

Un lichid extrem de toxic, 
pe bază de mercur și clor, 
destinat fabricării insecticide
lor, se scurge in ocean, prove
nind din bidoanele aflate in 
bunkerele navei sudaneze de 
mărfuri Erkovit. Cu 15 zile in 
urmă, nava a eșuat pe plaja 
de la Bastiaguiro, in apropie
re de la Coruna, după ce se 
ciocnise cu cargobotul Dort
mund, in apropiere de Capul 
Finisterre.

Se apreciază că, pină 
prezent, apele oceanului

m
_______ au 

fost poluate de 5 din cele 18 
tone de substanțe toxice pen
tru insecticide, transportate de 
Erkovit. Nu este exclus nici 
pericolul unei „mici maree ne
gre”, pricinuite de o eventua
lă scurgere in ocean a celor 
200 tone de combustibil, aflate 
în rezervoarele navei.

Amiralul Leopolds Boado, 
subsecretar la deoartamentul 
marinei comerciale, a «osit 
luni la fata locului pentru a 
lua măsurile de urgență ce se 
impun. Pe de altă parte, bio
logi și experți ai societății lon
doneze de asigurări Llod's ou 
inceput și ei o anchetă.
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