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VIZITA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 
la Expoziția consacrată 
rezultatelor cercetării 
științifice și producției 

de tehnică militară
In dimineața zilei de 15 de

cembre. tovarășul Nicolae 
Ceuușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat, 
comandantul suprem al Forțelor 
noastre Armate, împreună cu 
tovarășii Emil Bodnaraș, Paul 
Niculcscu-Mizil, Gheorghe Pa
nă, Virgil Trofin, Ilie Verdeț, 
Maxim Berghianu, general-co
lonel Ion loniță, Vasile Pati- 
lineț. Ioan Avram, ministrul 
industriei construcțiilor de ma
șini. au vizitat Expoziția prin
cipalelor realizări în domeniul 
cercetării științifice și produc
ției dp tehnică militară.

Realizările prezentate ilus
trează modul in care cadrele 
Forțelor noastre Armate, con
ducerea ministerului, traduc în 
viață politica partidului și sta
tului nostru de întărire a ca
pacității Forțelor Armate ale 
țării, sarcinile trasate de tova
rășul Nicolae Ceaușescu la a- 
dunarea activului de bază al 
Forțelor Armate din 1967 și 
Consfătuirea cadrelor de ba •ă 
din M.F.A. din 1970 de a se 
extinde producerea în țară a 
tehnicii militare moderne de 
luptă, de a se acorda „toată 
atenția dotării armate’: noastre 
cu mijloace de luptă necesare 
pentru ca să-și poată îndeplini, 
în condiții bune, sarcinile în
credințate".

Expoziția înfățișează efortu
rile specialiștilor din armată, 
în strînsă colaborare cu ingi
nerii și tehnicienii din indus
tria națională, pentru crearea 
de noi tipuri de tehnică mili
tară necesară înzestrării For
țelor noastre Armate, pentru a- 
similarea în producție a unor 
modele de armamente care nu 
s-au realizat pînă acum în ța
ră și perfecționarea celor a- 
flate în prezent în dotare.

La sosire, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și ceilalți conducă
tori de partid și de stat sînt 
întîmpinați de adjuncții minis
trului Forțelor Armate, de ge
nerali și ofițeri superiori.

REDUCERE
DE PREȚURI 

cu amănuntul la 
anumite categorii 
de încălțăminte

Comitetul Executiv al C.C. 
al P.C.R. și Consiliul de Miniș
tri au hotârît reducerea pre
țurilor cu amănuntul la anu
mite categorii de încălțăminte 
cu fețe din material plastic 
(P.V.C.).

Astfel, urmează să fie reduse 
prețurile la cizmulițele de damă 
și pentru adolescenți în medie 
cu 17 la sută, iar la ghetele 
pentru femei si adolescenți în

—..T E R v '-u Rețeaua turistică a municipiului
Paringul, Straja și Retezatul și-au îmbrăcat hlamida 

albă, ispitindu-i de Ia distanță, prin seînteierile argintii ale 
crestelor înzăpezite, pe amatorii pîrtiilor de schi, ai aerului 
tare, ozonat, ai drumețiilor în imensitatea albă. Dar, pentru 
a evada, la sfirșit de săptămînă, din oraș, pe lingă pasiu
nea cotelor înalte, mai e nevoie de o condiție indispensa
bilă : ca gazdele, respectiv, personalul din rețeaua de ca
bane din munții înconjurători, in afară de ospitalierul „Bine 
ați venit" să răspundă cerințelor multiple ale turiștilor, să 
ofere condiții optime de cazare, de deservire oaspeților.

Spre a informa cititorii asupra pregătirilor ce s-au 
întreprins în rețeaua noastră turistică in vederea noului se
zon de iarnă, ne-am adresat tov. RADU NICOLA, șeful 
sectorului I.J.B.C, Petroșani.

Pe un mare platou, în aer 
liber. în standuri special re
zervate infanteriei, trupelor 
mecanizate și de tancuri, arti
leriei, aviației, marinei și al
tor genuri de arme, sînt pre
zentate tipuri de armament, 
instalații, mașini, agregate, c- 
chipament. dispozitive introdu
se recent în înzestrarea tru
pelor, rod al capacității și ni
velului tehnic al industriei so
cialiste în plină dezvoltare, al 
eforturilor statului și poporului. 
Conducătorilor de partid și de 
stat le sînt prezentate aparate 
și echipamente radio-tehnice cu 
performanțe superioare, puncte 
mobile de comandă de regi
mente și mari unități, dotate 
cu instalații moderne care per
mit conducerea operativă a ac
țiunilor de luptă, mijloace ar- 
tileristice și de apărare anti
aeriană perfecționate, armament 
reactiv pentru elicoptere și 
marină, precum și machete ale 
unor tipuri de nave. De ase
menea. sînt expuse mașini și 
agregate de geniu, de trecere, 
de dominare si altele, mijloa
ce de protecție împotriva e- 
fectelor armelor chimice, tipuri 
noi de autoateliere și diverse 
autoutilitare ale serviciilor ar
matei. Un stand este consacrat 
mijloacelor poligrafice, de ra
dio și cinematografici mobile.

Rețin atenția mijloacele o- 
riginale destinate instruirii com
plexe, în condiții apropiate rea
lității cîmpului de luptă, a ar- 
tileriștilor, tanchiștilor și pilo- 
ților. Sînt prezentate, printre 
altele, un simulator pentru pre
gătirea mecanicilor conducători 
de tancuri, o instalație electro
nică cu ajutorul căreia se 
.realizează" trageri antitanc 
fără consum de muniție, o 
cetrifugă de antrenament al 
piloților, precum și muniție 
reactivă de calibru redus care 
redă caracteristicile tragerilor 
reale cu rachetele folosite Ia 
exercițiile și aplicațiile mili
tare.

Intr-un mare pavilion sînt 

medie cu 10 la sută. Noile 
prețuri urmează să fie aplica
te începînd cu dala de 20 de
cembrie a.c.

Reducerile de prețuri la arti
colele respective la. stocurile 
existente în comerț, precum și 
la producția ce se va realiza 
pînă la sfîrșitul acestui an, ‘■e 
ridică la aproape 30 milioane 
lei. 

expuse prototipurile de tehnică 
militară realizate în unitățile 
de cercetări științifice ale ar
matei și ale unor ministere, 
precum și în cadrul activității 
de invenții și inovații a ofițe
rilor ingineri. Realizatorii unor 
invenții, multe dintre ele fiind 
brevetate, prezintă secretarului 
general al partidului perfor
manțele și parametrii tehnici, 
aplicabilitatea și eficiența lor 
în domeniul militar. Aria in
vențiilor și inovațiilor este ex
trem de largă, cuprinzînd do
meniile electronicii, tehnicii de 
calcul, telecomunicațiilor, topo- 
geodeziei. chimiei și medicinii 
militare, armamentului și apa
raturii tehnice pentru artilerie, 
aviație și marină.

In cursul vizitei, au avut loc 
demonstrații practice privind 
funcționarea unora dintre mij
loacele militare prezentate.

Comandantul suprem al ar
matei. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, s-a interesat în
deaproape de caracteristicile 
funcționale ale tehnicii prezen
tate. dînd, totodată, indicații 
cu privire la extinderea coope
rării între unitățile de cerceta
re și producție ale armatei cu 
cele ale industriei în scopul 
scurtării ciclului de fabricație 
si reducerii cheltuielilor. Tova
rășul Nicolae Ceaușescu a re
comandat studierea posibilită
ților de utilizare în diverse 
domenii ale economiei națio
nale a unor realizări obținute 
pe planul tehnicii militare.

In încheierea vizitei, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a apre
ciat eforturile personalului din 
forțele noastre armate și din 
celelalte ministere cu care s-a 
cooperat pentru modul în care 
se preocupă de introducerea 
noului în dotarea armatei, pen
tru a ține pasul cu dezvoltarea 
științei și tehnicii militare. 
Comandantul suprem a adresat 
felicitări pentru realizările do- 
bîndite și urări de noi succese 
în perfecționarea continuă a 
Forțelor Armate. în întărirea 
capacității sale dc luptă, la 
înălțimea misiunii încredințate 
de partid și popor.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------

Conturare realistă a viitorului țării, a progresului și prosperității poporului >

Prin valorificarea superioară a potențialului 
uman, spre cotele unor mai inalte realizări

Studiind expunerea tovară
șului Nicolae Ceaușescu la 
ședința Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R. și a guver
nului din 25 noiembrie 1970, 
am desprins conținutul bogat 
de idei, marea forță novatoa
re, înțelepciunea și clarviziu
nea, analiza științifică a aces
tui document de excepțională 
importantă pentru fundamen
tarea realistă și clarvăzătoare 
a viitorului plan cincinal. în
tregul conținut al expunerii 
demonstrează cu prisosință 
grija deosebită pe care par
tidul nostru o acordă dezvol
tării economice a țării, crește
rii continue a bunăstării ma
teriale și spiritulale a celor ce 
muncesc.

Luînd cunoștință de toate 
aceste preocupări cardinale 
ale conducerii partidului șiV______

la începutul sezonului alb
La prima întrebare — In ce 

stadiu se află pregătirile de 
iarnă la cabanele noastre ? — 
am primit următorul răspuns :

In fața noului sezon de iar
nă, cele 8 cabane aparținînd 
de sectorul nostru sînt pregă
tite atît din punct de vedere 
gospodăresc cît și al aprovi
zionării.

In ceea ce privește realiză
rile gospodărești, la toate ca

La ora de „plecare" a căldurii 
gp!@ aprtsofefe cil Feîla șa FeaifaP

N-au fost prezenți 8a „start66 toți factorii

In Valea Jiului a venit iarna 
dc-a binelea. Marți 8 decem
brie, dimineața la ora 4, 
mercurul coborîse în termome
tre cu 6 grade sub zero. î?e o 
astfel de vreme focul trebjiie 
întețit în sobă ; dacă ai sobă. 
Dacă stai la „încălzire centra
lă1*, aștepți să se simtă efectul 
bunei organizări a muncii la 
centrala termică, al conștiin
ciozității fochistului. In orice 
caz, căldura în casa ta depinde 
de altul. Pe o astfel de vreme, 
cînd răsuflarea se transforma 
în chiciură pe la gură, am por- 
nit-o de la Petroșani la Petri- 
la cu autobuzul de 4,30. după 
ce la ora 1,30 făcusem „apelul" 
telefonic fochiștilor de serviciu 
dc la centralele termice din 
Petroșani : prezenți toți la da
torie.

Dispoziția întreprinderii de 
gospodărie locativă Petroșani 
către fochiștii de la Centralele 
termice, pe baza convenției cu 
asociațiile de locatari. suna 
astfel : la ora 4 dimineața fo
cul care a mocnit în cazane 4 
ore să fie reactivat și spre n- 
partamente să „plece" agentul 

statului pentru continua dez
voltare și perfecționare eco
nomică și socială a țării, i- 
maginîndu-ne chipul și mai 
luminos și prosper al Româ
niei socialiste la finele etapei 
viitorului cincinal, fiecare 
dintre noi Simțim cum inima 
ne tresaltă de bucurie și mîn- 
drie, simțim nevoia de a rosti 
cele mai alese cuvinte de a- 
preciere și aprobare a pro
gramului elaborat de part'd.

Din lecturarea expunerii 
am reținut că una din carac
teristicile esențiale ale viito
rului cincinal este asigurarea 
în continuare a unui înalt 
ritm dc dezvoltare economi
că. Aceasta exprimă clar di
namismul economiei noastre 
socialiste, uriașele rezerve de 
care aceasta dispune pentru 
accelerarea procesului de ri

banele s-au terminat lucrările 
de reparații curente, zugrăvi
re și vopsitorie, dc revizuire și 
reparare a sobelor etc. De a- 
semenea, toate cabanele au fost 
asigurate cu combustibilul ne
cesar pentru iarnă. In atenție 
ne-a stat mai ales hotelul tu
ristic „Rusu“, unde s-au exe
cutat importante lucrări de re
parații ale acoperișului, cabana 
s-a rezugrăvit în totalitate iar 

termic de încălzire la o tem
peratură corelată cu cea exte
rioară. La minus 6 grade, pe 
conducte înspre apartamente 
trebuia să plece apa încălzită 
la o temperatură de 70 grade, 
fată însă ce am putut consem
na noi :

La centrala termică nr. 4 din 
cartierul „8 Martie" — Petri la, 
la ora 4,40 abia începuse acti
varea focurilor. înspre aparta
mente pleca apa la 40 grade. 
Despre ce căldură putea fi 
vorba la acea oră în case, nu 
e greu de ghicit. Șeful echipei 
de fochiști, loan Căprar, înalță 
dezolat din umeri : „Ce să fac 
cu 3 oameni la 14 cazane?" E 
adevărat, sînt puțini 3 oameni 
la atîtea cazane în funcție, dar 
de ce nu ardea foc întețit în 
9, în 7 din cele 14 cazane ?

La centrala termică nr. 3 din 
același cartier, pe conducta de 
tur termometrul indica la ora 
4,50 o temperatură a agentu
lui termic de 34 grade, iar pe 
cea de retur — de 22 grade. 
Carol Șandor, șeful echipei dc 
serviciu, ca și celălalt coleg al 
său, ni se plînge că 3 oameni 

dicare la un nivel superior a 
tuturor ramurilor de activita
te. Viitorul cincinal orientea
ză economia spre o creștere* 
mai rapidă a eficienței în ve
derea realizării unui spor mai 
marc de venit național, ceea 
ce va duce implicit la crește
rea nivelului de trai al popu
lației. In acest sens aș vrea 
să mă opresc asupra capito
lului din expunere în care to
varășul Nicolae Ceaușescu se 
referă la sarcinile de mare 
răspundere ce revin sindica
telor. conducerilor tehnico-ad 
ministrative privind necesila-

Sever GAVA, 
activist al Consiliului 

municipal al sindicatelor 
Petroșani

(Continuare în pag a 3-a) 

jumătate din capacitatea ei de 
cazare a fost dotată cu mo
bilier nou, lustre, covoare, per
dele ele. Țin să precizez că 
sectorul nostru a dispus în a- 
ccst an de un fond de aproape 
200 000'lei, provenit din redu
cerea cheltuielilor de circula
ție, din care s-au achiziționai 
diferite obiecte : mobilier, len
jerie de pat. lustre, perdele, co
voare, tacîmuri care s-au re

sînt prea puțini la 15 cazane. 
Dar părul îi era răvășit și 
ochii roșii. Nu se știe precis 
dacă de fum, de somn sau de 
băutură căci mirosea puternic 
a „parfum" de roșioară.

La centrala termică nr. 1 
din cartierul „97 dc aparta
mente11 se lucrează în 2 schim
buri, cu 2 oameni cîte 9 ore. 
Fochistul din schimbul I. Ru
dolf Tomazi, deschide ușa cen
tralei la ora 5,30. Schimbul 
dinaintea sa, după cîte spune, 
a părăsit centrala la ora 24. 
Dar pe conductele de tur-retur 
apa e la temperatura cores
punzătoare relației teoretice cu 
cea de afară. Pompele care 
fac circulația grupului termic 
nu sînt pornite. E clar : fochis
tul din schimbul anterior a 
înfundat la plecare cazanele 
de cărbuni și focul a ars cîteva 
ore întețit fără supraveghere. 
Fochistul Tamazi încearcă să 
ne convingă că nu-i nimic dacă 
pompele nu funcționează, cir
culația apei tot se face căci 
„apa caldă o împinge pe cea 
rece înapoi spre cazane". Chiar 
așa ?

I Instruirea |
* organelor ;
l conducătoare i 
l de partid ■
’ In perioada 5—25 decern- ■ 
I brie a. c. se desfășoară în I 
I toate localitățile municipiu-

Ilui instruirea organelor con- I
ducătoare de partid. ’

| In scopul perfecționării |
I continue a activității de par- ’
I tid, a organelor conducătoa- I 
I re, programul dc instruire I 
■ cuprinde expuneri pe teme I 
I economice, ideologice și dc | 
I viață internă de partid. In ■ 

cadrul instruirii — care se I 
face diferențiat pe domenii .

Ido activitate — se studiază I 
hotărîrile de partid, se pre- * 
Izintâ informări metodice, I
practice în vederea genera- I 

| lizării experienței înaintate I 
I în viața de partid, în exer- | 
Ici ta rea dreptului de control i 

al organizațiilor dc partid, în |
I munca politică de masă. j 

partizat cabanelor spre a oferi 
condiții îmbunătățite de con
fort.

— In privința întreținerii ca
banelor s-au realizat toate lu
crările necesare spre a asigu
ra acestora o conservare si
gură ?

— Reparațiile interioare s^au 
executat peste tot. Probleme 
deschise au rămas doar la Bu
la și Straja care, avînd acope-

Convorbire realizată de
1. DUBEK

(Continuare în pag. a 3-a)

Ședința 
Comitetului 
executiv al 
Consiliului 

popular 
municipal
In ședința sa de ieri, Comi

tetul executiv al Consiliului 
popular municipal a analizat 
preocuparea pentru creșterea, 
promovarea și repartizarea ca
drelor din aparatul comitete
lor executive ale consiliilor 
populare, din unitățile subor
donate precum și măsurile în
treprinse pentru aplicarea le
gii nr. 9 privind construcțiile 
de locuințe proprietate perso
nală.

In urma discuțiilor, comite
tul executiv a adoptat măsuri 
corespunzătoare.

Din cazanele centralei ter
mice nr. 4 din cartierul „Car- 
pați" — Petroșani, apa „plea
că" la o temperatură optimă. 
In centrală, în schimb, e m 
frig de te taie la oase. In .!:î- 
dire nu au fost montate decit 
jumătate din cazane, celei dle 
urmînd să fie montate o dată 
cu extinderea cartierului. Dar 
prin orificiile buncherelor de 
cărbune trage un curent ca din 
ventilator. Golurile au fost 
astupate, vedem și noi, dar 
curentul tot trage. Atunci cum 
a fost centrala pregătită pen
tru iarnă dacă fochiștii trebuie 
să focărească în aceste condi
ții ?

La centrala termică nr. 5 din 
cartierul Aeroport — cîte.va 
greutăți, după părerea noastră, 
obiective. Centrala „duce" 
circa 700 de apartamente, creșa 
și grădinița de copii din car
tier. Trebuie focărit mai des și 
mai repede, dar echipa de fo-

Ion GRADINARU

(Continuare în pag. a 3-a)

Compania „TAROM*. o 
prevăzut in planul pe anul 
viitor sporirea cu 20 la sută 
a volumului transporturilor 
aeriene.

Analizarea schimbărilor 
cantitative și calitative, mai 
ales în ultimul cincinal, cînd 
volumul transporturilor ae
riene a crescut de circa 7 ori, 
relevă cu prisosință faptul 
că dezvoltarea aviației civile 
românești reprezintă un pro
ces continuu ascendent, im
pulsionat de progresul teh
nic și de creșterea neînceta
tă a necesităților de presta
ții. O retrospectivă a activi
tății din ultimii 25 de ani 
arată că transportul de călă
tori pe liniile aeriene a eres-

ZBOR
ascendent
cut de 48 de ori. iar cel de 
marfă de 23 de ori.

Care sînt deci modifică
rile in harta aeriană a Ro
mâniei ?

j Bacureștiut are legături 
aeriene directe cu 15 orașe 
din țară, pe anumite rute ? 
existind mai multe curse zil
nice. Traficul intern de călă- , 
tori a consemnat o creștere 
importantă ca rezultat al 
dezvoltării parcului de aero
nave, modernizării unor ae
roporturi, ca cele de la Cluj, 
Baia Mare. Sibiu, Oradea, 
Timișoara și Suceava și per
fecționării mijloacelor de 
dirijare și protecție a navi
gației aeriene. Nu peste mult 
timp vom rema.’ca alte 
schimbări. In preocuparea 
întreprinderii TAROM figu
rează înființarea unor noi li
nii aeriene interjudețene. in
tre mai multe localități, 
printre care Cluj, Arad, Tg. 
Mureș, Suceava, Iași și Ba
cău. Prin achiziționarea de 
avioane moderne, printre 
care turbopropulsorul AN-24 
RV, cu o viteză de 450 km 
pe oră și 45 de locuri, vor ti 
create noi posibilități pentru 
satisfacerea solicitărilor.

De asemenea, vor fi prevă
zute un număr mai mare 
de curse de sezon spre unele 
stațiuni balneoclimaterice.

Și pe harta aeriană a lu
mii sînt înscrise in ultima 
perioadă tot mai multe linii 
deservite de compania 
„TAROM". Rețeaua curse
lor aeriene cuprinde în pre
zent douăzeci de orașe, prin
tre care Londra. Paris, 
Bruxelles, Viena. Atena, Cai
ro, Beirut, Moscova. Roma, 
Budapesta și Berlin.

Totodată, Ia cererea unor 
firme turistice din străină
tate se efectuează zboruri spe
ciale in diferite orașe din A- 
inerica, Asia și Africa, cum ar 
fi cele spre Los Angeles. Ciu
dad de Mexico, New York, 
Havana. Honolulu. El Ku
weit, New Delhi și Nairobi. 
Sectoarele de prognoză pre
văd o dezvoltare însemnată 
și pentru următorii cinci 
ani. Se arc în vedere spo
rirea — cu începere din a- 
nul 1971 — a rețelei curse
lor aeriene interne și exter
ne cu încă 30 000 de kilome
tri, mai ales prin inaueura- 
rea unor linii spre Alger, 
Tunis, Teheran, Bombay. 
Addis—Abeba. Recife, 
de Janeiro. New York 
Detroit.

Posibilitatea aplicării 
practică a unui plan de 
fel de proporții devine reali
zabilă in mare parte dato
rită dării in funcțiune a ae
roportului central internațio
nal București—Otoneni. Fi
ind prevăzut cu instalații 
moderne de asigurare a se
curității zborurilor. întreți
nerii tehnice a aeronavelor, 
precum si deservirii călăto
rilor, aeroportul 
poate primi orice 
de cea mai recentă construc
ție, printre care BAC 111, 
IL-62. TU-154, Roei”g 797 si 
747, Concorde si altele. In 
mai puțin de un deceniu, 
traficul anual al acestui ae
roport va denăși un milion 
de călători. Alături de poar
ta aeriană „nr. 1" a țării un 
rol deosebit îl vor avea și 
aeroporturile internaționale 
Arad. Constanța și în viitor 
Sibiu.

Realizările consemnate pî
nă in prezent și potențialul 
pe care compania noastră 
aeronautică îl deține. îngă
duie a prevedea o dezvolta
re și mai concludentă în vii
torul cincinal.

Gh. AGIU

Rio 
și

in 
ast-

Otoneni 
aeronavă

AU SOSIT
BRĂ

DUȚII S
Ieri dimineață ni s-a anun

țat de la C.L.F. Petroșani că 
în toate unitățile sale din 
Valea Jiului au sosit aproape 
5 000 de brazi pentru pomul 
de iarnă. Astăzi vor mai in
tra circa 1 000 brazi, astfel 
îneît aroma cetinii de brad 
să pătrundă în cît mai multe 
din căminele noastre pentru 
sărbătorile de iarnă.
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EFICIENȚA
MARITA
în abatajele frontale 
prin extinderea 
susținerii metalice 
moderne

metalice

Introducerea și, respectiv, ex
tinderea tăierii mecanizate in a- 
botojele frontale ale Văii Jiului 
ou fost posibile ca urmare o 
modernizării procedeului de sus
ținere și a echipamentului de 
susținere metalică.

La începutul actuolului cinci
nal, obotojele frontale susținute 
mefolic erou echipate, in majori- 
Iote, cu stîlpi cu fricțiune cu po
nd Ironsversolă. de tip GHH și 
grinzi de funii. Stilpii hrdroulici 
de tip GS, cu circuit închis, de- 

de numai 20 
totol ol stil- 
exploo tarilor, 
în abotojele 
de la mina 

t-.....- hidraulici cu
circuit deschis, de t.p Ferromatik, 
in complex cu grinzi metalice or- 
ticulote de tip Klonne. in primă 
loză, iar moi apoi Lipul Von- 
wersch, astăzi acest procedeu de 
susținere fiind generalizat aproa
pe sută la sută (98,5).

Introducereo grinzilor metalice 
oMiculote perpendiculare pe front 
o creat conjunctura favorabilă 
mecanizării atit o transportului, 
cil și o tăierii — încărcării căr
bunelui in abataj, prin asigura
rea culoarului liber de stîlpi la 
front.

Pentru stratul principal, para
le' cu modernizarea echipamentu
lui de susținere propriu-zis. s-au 
făcut experimentări in vederea 
creării unui tovon artificial (in 
zonele explootate prin metoda 
obotajelor cu front lung, in felii 
orizontale), confecționat din ola- 
să metalică, consolidată cu to- 
roone din cabluri vechi sou olat- 
bonde din oțel. Prin îmbunătă
țirile aduse pe parcurs, s-a a- 
juns co, în prezent, procedeul sa 
fie generalizat la toate abataje
le frontale orizontale și cele in 
felii pe înclinare. Un prim și im
portant efect economic al acestei 
realizări îl constituie reducerea 
consumului specific de cherestea 
reșinoase cu 28 la sută in anii 
1966—1970.

In cea ce privește evoluția in
dicatorilor obținuți în obatajele 
frontale susținute metalic reținem: 
fpodul de extindere a producției 
extrase cu susținere metalică in 
raport cu volumul total de util 
obținui din abataje prezintă in 
1970 o dublare față de anul de 
început al cincinalului. Produc
tivitatea a crescut, in aceeași 
perioadă, la aceste fronturi cu 
1,5 tone/post, iar tonele extrase 
pe fiecare stilp in funcțiune pre
zintă un spor de aproape 70 la 
sută.

Po rolei cu creșterea nivelului 
indicatorilor tehnici în abataje, 
trebuie subliniată și îmbunăto'’- 
reo condițiilor de lucru Io front. 
Merită o fi de asemenea remar
cai faptul că eficiența economică 
o procedeului tehnologic men
ționat nu se rezumă numai la

țineou o pondere 
!o sută in numărul 
pilor din dotarea 
Atunci ou descins 
Irontole orizontole 
Lupeni, primii stîlpi

creșterea, În finol, a productivi
tății muncii pe obotoj, ea se tra
duce și in reducerea continuă o 
consumului de lemn de mină, 

a înregistrat va- 
mc/1 000 t extrase.

o 
a 

fost introdus in exploatare un 
complex de susținere meconizolă 
dotat cu o combină KS-1, intr-un 
obertoj frontal din strotul 15, blo
cul V, la E.M. Poroșeni. Rezul
tatele bune obținute chior în 
scurlo perioodă de funcționare 
— cu producții de 700—900 tone/ 
zi, și productivități medii de 18 V 
post - reflectă, pe de o parte, 
orientorea justă o conducerii 
pentru introducerea unor aseme
nea utilaje de mare productivi
tate și pledează, pe de alto par
te, pentru extinderea lor pe viitor 
și in olte obotaje.

S-o experimentat, de osemeneo, 
cu bune rezultote procedeul de sus
ținere metalică, cu echipament 
de obotaj, a intersecțiilor d:ntre 
obotoj și preobatojele de aloc, 
precum și a zonelor de strat de 
la culcuș și coperiș — porțiuni 
care se ormou pînă acum in le
mn. Sistemul este în curs de ex
tindere Io exploatările din bazin.

O realizare pozitivă in proble
ma asigurării dotării unităților 
cu echipament modern de sus
ținere. o constituie asimilorea in 
fobricotie. in cadrul U.U.M.P., a 
stîlpilor cu circuit închis și - din 
acest an - o celor cu circuit des
chis, duoă o licență cehoslovacă. 
In paralel, s-o realizat și un tip 
de grindă metalică articulată, 
tilizată in comolex cu stilpii.

O mare extindere a luat sus
ținerea metalică elastică a lucră
rilor miniere cu profile TH. pro
cedeu care, in prezent, deține o 
pondere de cco. 80 la sută din 
totalul lucrărilor executate. In 
vederea creșterii rezistenței ele
mentelor de armare și a gradu
lui de folosire a acestora si, im
plicit, o reducerii volumului de 
lucrări de întreținere, in ultima 
vreme s-o studiat și actualmen
te, se experimentează, un iou 
profil jgheab îmbunătățit (SG-18 
și SG-23).

Bondojoreo lucrărilor miniere 
orizontole s-o efectuat pînă în 
momentul de fotă, cu bondaje 
din material lemnos. Incepind cu 
1970 o luat extindere procedeul 
de bondojore cu plasă metalică 
și panouri din tablă striată, ca
re, pe lingă osigurareo unei pro
tecții sporite a lucrărilor contri
buie și Io reducerea consumului 
de moteriol lemnos.

Lo săparea puțurilor de la zi, 
s-a qenerolizat procedeul de sus
ținere cu cofraj glisant, care s-a 
extins și la puțurile oorbe.

reducere core
lori de peste 8

Acțiuneo de modernitore 
susținerii, continuo. Recent,

In Valea Jiului, în anii cin
cinalului 1966 — 1970, s-au 
depus eforturi susținute în 
vederea îmbunătățirii condi
țiilor de lucru, a protecției 
muncii la lucrările din subte
ran. astfel ca mecanizarea di
verselor operații din procesul 
tehnologic să se facă în con
diții optime de respectare a 
normelor de securitate minie
ră.

Minelor le-a fost îmbună
tățit aerajul prin construirea 
unor noi stații de ventilație 
și prin mărirea debitului in
stalat în stațiile de aeraj e- 
xistente.

Aerajul parțial se realizea
ză cu ventilatoare tubulare cu 
acționare electrică sau pneu
matică, fabricate în țară, cu 
tuburi de aeraj cu diametrul 
pînă la 800 mm. In ultimul 
timp, s-au introdus și ventila-

toarc cu dublă acționare, în
trebuințate în lucrări cu re
gim special de gaze. Prin mă
surile de îmbunătățire a ae
robului s-a reușit să se creeze 
un microclimat optim la toate 
locurile de muncă.

rate detectoare de CO, inter- 
ferometre pentru CH4 și CO2. 
Fiecare exploatare dispune 
de laborator pentru efectuarea 
analizelor cantitative și ca
litative ale aerajului de mi
nă, încadrate cu personalul

In scopul prevenirii îmbol
năvirilor de silicoză, s-a in
trodus perforajul umed și la 
săparea lucrărilor miniere în
clinate. De asemenea, în pro
blema îmbunătățirii

alor de lucru și
condiții-
creș terii

candescență, fluorescente, în 
construcție antigrizutoasă sau 
electropneumatice, în funcție 
de condițiile impuse de gaze. 
Pentru iluminatul portativ se 
utilizează lămpi electrice și 
doar în cazuri izolate și pen

A

îmbunătățirea condițiilor de lucru
și a gradului de conîorf în subteran

Pentru controlul de preci
zie al circuitelor de aeraj 
In privința debitelor și a com
poziției atmosferei din subte
ran, minele au fost dotate 
cu aparatajul necesar, con- 
stînd din : anemometre, meta- 
nometre, depresiometre, apa-

necesar.
Acum doi ani s-a pus în 

funcție la mina Lupeni o sta
ție telegrizumetrică pentru 
controlul concentrației meta
nului la distanță, precum și 
o instalație de degazare a 
s tratei or.

gradului de confort în sub
teran 
în ceea ce
subteran, 
iluminate 
cipale de 
staționare

s-au realizat progrese 
privește iluminatul 
In prezent, 
toate căile

transport cu lămpi 
cu becuri cu i)

sînt
prin-

in-

tru scopuri bine definite de 
control se mai folosesc lămpi 
de siguranță cu benzină de 
tip îmbunătățit Sadu-3.

O serie de măsuri aplicate 
au avut ca scop înlăturarea 
pericolului generat de prezen
ța prafului de cărbune și a

gazului metan în lucrările • 
miniere, între care amintim : 
injectarea apei sub presiune 
în masivul de cărbune cu 
ajutorul unor pompe de înaltă 
presiune, extinderea rețelei de 
apă industrială și potabilă pe 
întreg perimetrul minei pen
tru a putea realiza o comba
tere eficace a prafului prin 
stropire, anihilarea efectului
exploziv al prafului de cărbu- I
ne prin utilizarea prafului j
inert. ;

Pentru mărirea gradului de 
securitate la instalațiile elec- | 
trice din subteran, s-au mon
tat relee de protecție contra 
scurgerilor la pămînt, iar 
pentru evitarea pericolului de 
incendiu, cablurile destinate ' 
subteranului se confecționează I 
cu manta de izolație din ma
terialul incombustibil.

li

ing. Lucia MINDIRIGIU 
inginer principal 
serviciul metode, C.C.P.

AVANSAREA
ZILNICA DE
9 METRI CU

COMBINA PK-7

Se poate
permanentiza

Tehnica
noua

în lume
ASISTENT AUTOMAT

AL MECANICULUI

DE LOCOMOTIVA

Combina PK-7 a fost folo
sită la E.M. Paroșeni în lucră
rile de pregătire în cărbune 
din stratul 15, în blocul VI, 
executate în scopul delimitării 
panourilor de explotare pe în
clinare.

Secțiunea de săpare, in forma 
de clopot, este dc 7,1 mp, iar 
lungimea galeriilor se află cu
prinsă între 360—380 metri 
fiecare. La efectuarea lucrări
lor s-a avut in vedere necesi
tatea asigurării unei secțiuni 
corespunzătoare pentru trans
portul fără dificultate al utila
jelor și montarea instalațiilor 
de transport continuu (trans
portoare cu bandă de cauciuc). 
Concomitent, în vederea mă
ririi eficienței combinei, s-a 
ales o secțiune cu dimensiuni 
care să nu revendice manevre 
suplimentare ale combinei spre 
stîn.ga sau dreapta în -timpul 
săpării, proiectîndu-se pentru 
aceasta armătura clopot cu ga
barit special, fabricată în pre
zent, în mod curent, de către 
U.U.M.P.

Principalele operațiuni ale 
procesului tehnologic sînt :
• tăierea și evacuarea 

bunelui;
41 montarea armăturilor 

tali ce ;
• bandajarea spațiului 

tre armături ;
• lungirea transportului ; 

apropierea utilităților -‘dd
front (apă, aer comprimat, co
loana de aeraj).

Tăierea și încărcarea cărbu
nelui se execută cu combina 
PK-7, cu o productivitate de 
5 mc/oră. Depilarea se efectu
ează începînd de la vatră spre 
tavan, organul tăietor realizînd 
tăierea în ambele sensuri (de 
la stînga la dreapta și invers). 
Evacuarea cărbunelui are 'oc 
simultan cu tăierea. Capacita
tea dc tăiere fiind mai mare — 
în anumite porțiuni ale fron
tului — decit cea de evacuare 
către transbordorul cu bandă, 
precum și din pricina atenției 
care trebuie manifestată în 
sensul împiedicării pătrunderii 
pe lanțul elevator a materia
lului de dimensiuni excesive,

căr

din-

Cum s-a realizat la mina Uricani

La mina Uricani. in vederea 
deschiderii stratului 14 și a 
îmbunătățirii aerajului în flancul 
vestic al cîmpului minier, se 
sapă la orizontul 500, în pili
erul Jiului, galeria transversa
lă vest care va face legătura 
dintre puțurile gemene 3 și 4 
și puțul de aeraj vest. Se va 
realiza, totodată, accesul iu 
galeria transversală, de care 
am vorbit, printr-un ax colec
tor pe unde urmează să se 
transporte producția din acea
stă zonă, aerisindu-se și blocul 
II nord. Lucrarea minieră va 
avea o lungime totală de 1400 
tie metri. Zona respectivă este 
formată dintr-o alăturare Je 
roci compacte (argile grezoisc, 
gresii și mame). Profilul inițial 
de săpare al galeriei este de 
14,06 mp. susținut provizoriu 
cu armături TH-6 special. în 
cîmpuri de 1.5 metri, bandaj it 
la tavan cu seînduri de molid, 
iar la pereți cu împletitură de 
sîrmă. In final, galeria se be- 
lonează.

Intrucît lucrarea are o deo
sebită importantă și este pre
tențioasă în execuție, s-au a- 
nalizat posibilitățile concrete 
do realizare a unei viteze de 
avansare de peste 4.5 metri/<i. 
In acest scop, s-a prevăzut a- 
menajarea galeriei cu linie 
ferată dublă pe o porțiune de 
180 metri, făpt prin care se 
asigură manevra vagonetelor 
pline și goale. Pentru a se ou- 
tca obține o presiune de 5 at
mosfere a energiei pneumatice 
la front, s-a intercalat în re
țeaua respectivă un recompri- 
mator tip Pokorni de 17 mc/ 
min., care să funcționeze în

unei galerii transversale
timpul perforării și evacuării 
sterilului. Iluminatul în front 
este asigurat prin două lămpi 
electropneumatice, iar tran
sportul materialelor și al ste
rilului se execută cu ajutorul 
unei locomotive LDM 45.~Aeri- 
sirea locului de muncă se rea
lizează cu aeraj parțial aspirat. 
Punctul de lucru este dotat cu 
15 perforatoare P-2, 25 sfrcdele. 
5 ciocane de abataj CA-14 etc.

S-au ales scheme de perfora
re cu sîmbure în formă de pa
nă orizontală. Lungimea găuri
lor atinge 1,85 metri, iar a 
celor de lărgire și profilare de 
1,70 metri, pentru realizarea 
unui avans mediu de 1.5 metri, 
cu coeficient de rupere de 0,88.

In ceea ce privește organiza
rea muncii, la alegerea coin- 
ponenților brigăzii s-a avut în 
vedere calitățile profesionale 
și experiența cîștigată la lucră
rile de înaintare. S-a găsit că 
sînt suficicnți 21 de muncitori 
pe zi. Pentru îndeplinirea lu
crărilor auxiliare, precum și a 
reviziei utilajelor de la fnnl. 
s-au prevăzut 2 lăcătuși pe cele 
trei schimburi. In vederea e- 
xecutării lucrărilor dc pușcare 
s-a repartizat cîte un artificier, 
iar pentru coordonarea tehni
co—organizatorică și asigurare, i 
securității s-a numit cîte tin 
maistru minier, pe schimb. In 
partea a doua a lunii august

a.c. brigada, o dată constituită, 
a lucrat după un grafic ciclic 
inițial, care a fost îmbunătățit 
ulterior prin cronometrările 
făcute și experiența dobîndită 
în organizare, astfel că la în
ceputul lui septembrie s-a în
tocmit o ciclogramă corespun
zătoare unei înaintări lunare 
de 117 metri. E interesant de 
arătat că perforarea se efec
tuează în 160 de minute, de 
către 5 muncitori, în același 
timp alți doi lucrînd la pregă
tirea burajelor și a bandajării. 
In următoarele 20 de minute. 
4 muncitori retrag sculele, ma
șinile de încărcat, iar 3 oameni 
realizează stropirea cu apă a 
lucrării și fixarea pul veri za- 
toarelor, în scopul creării per
delei de ceață. încărcarea gău
rilor de mină, durează 90 de 
minute. Evacuarea sterilului, 
rezultat în urma pușcării se 
face cu două mașini de în
cărcat MIP-2 simultan, pe li
nie dublă. înlocuirea rapidă a 
vagonetelor pline cu cele goa
le se obține printr-o montare 
rațională a căii ferate în front, 
organizarea corectă a manevre
lor și folosirea platformei ma
caz mobile (șubină). existe ită 
în dotarea locului de muncă. 
Pentru apropierea vagonetelor 
goale de șubină. se utilizează 
un troliu pneumatic de tip 
ACP. în spatele platformei 
macaz. In vederea montării

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

rea tuburi- I 
■onductelor I

liniei ferate provizorii se re
curge la panouri sudate din 
șină. Pentru prelungirea liniei 
nu se folosesc panouri culisan- 
te, ci prelungitoare din oțel 
laminat de profil U-12 cue 
oferă avantajul aderenței mai 
mari a roților mașinii de ?n- 
câr. '■t. Aceste prelungitoare 
sini ascuțite la un capăt pen
tru a putea fi împinse în ste
rilul derocat cu ajutorul cu
pei mașinii de încărcat. In 
permanență. în apropierea 
frontului se menține dublarea 
căii ferate pe o distanță de 
100-150 m. Platforma mac, 
mută o dată pe săptămînă. ne- 
depă.șindu-se 30 metri de la 
front.

Montarea susținerii, banda
jarea și verificarea direcției și 
a pantei galeriei se efectuează 
de către 4 membri ai schimbu
lui ceilalți trei montînd. con
comitent, linia ferată provizo
rie. In schimburile 11 și III. 
cind nu este necesară nț'onta
rea panourilor, cei 3 muncitori 
sapă canalul provizoriu pentru 
scurgerea apei și ajută echipa 
de revizie la montare, 
rilor de aeraj și a cGuuulviv. 
de aer comprimat și apă. Sus- I 
ținerea constă în îmbinare! a l 
3 segmenti metalici de 
clopot, cu cleme, și m, >. . 
a 5 strîngători între cadre, 
septembrie 1970 s-a ajuns 
o înaintare de 120 metri. 
3 metri mai mult decit i 
preliminat prin cic’ 
Productivitatea a fost 
nilâ în proporție de 1 
tă.

Succesul colectivului nunei I 
Uricani a fost realizat datorită ■ 
asigurării la timp și în- bune I 
condițiuni cu materiale, piese" 
de rezervă, ridicarea nivelului I 
profesional al componenti’or ■ 
brivăzii.

Poate încă nu s-a realizat ■ 
totul în ceea ce privește redu- I 
cerea timpilor la operațiile de ■ 
perforare a găurilor șigla e- I 
vacuarea sterilului derocat. 1

evacuarea are loc și separat 
(fără tăiere concomitentă), cca. 
40—50 la sulă. Printr-o tăiere 
se realizează o avansare de 0.6 
metri, iar operațiunea se poate 
repeta de încă cel mult două 
ori (1,80 metri), spre a nu se 
depăși lungimea spațiului ne- • 
armat admis. In acel moment 
tăierea se oprește și urmează 
operațiunea de montare a .r- 

; ■ măturilor clopot de tip FH.
• Pentru bandajate se întrebuin

țează panouri metalice confec
ționate în serie la U.U.M.P.. 
prinse între ele cu agrafe spe
ciale. Lungirea trasportoruluî 
spre front se face din 9 în 9 
metri — cîte 6 scocuri a 1.5 
metri fiecare — lungimea ben
zii transbordoare a combinei 
permițînd acest lucru. Aerajul 
în fund de sac este refulant, 
pentru a nu fi stingherite ma
nevrele combinei de coloana 
de aeraj. Deoarece consumul 
de materiale de susținere este 
mare <11—12 armături pe ri) 
se asigură în apropierea punc
tului de luciu un stoc tampon 
pentru minimum 3 zile, mai
strul miner avînd grijă ca : 
cesta să nu fie descomnletat.

Brigada are în dotare perfo
ratoare PR-8, ciocane de aba
taj. sfredele armate etc. For
mația de lucru se compune din 
10 oameni. Personalul auxiliar 
care asigură deservirea brigăzii 
este constituit în fiecare schimb 
din 3 muncitori (un lăcătuș, m 
electrician și un muncitor ne
calificat).

Organizarea lucrului în ca
drul brigăzii. în raport cu suc
cesiunea operațiilor este urmă
toarea :

La începutul schimbului, 
muncitorul. 1 — să spunem — 
controlează frontul și exec ită 
o gaură de probă. în vreme cc 
muncitorii 2 și 3 efectuează re
vizia combinei și a transpor-

a-

toatelor, iar muncitorul 4 — 
ajutat și de 3 în final, apropie 
materialele de frontul de lucru. 
Numerele 1 și 2 inițiază tăcrea 
cu combina. Șeful de schimb 
dirijează lucrările pentru men
ținerea riguroasă a profilului 
și împlinirea corectă a mane
vrelor care se impun. Tntr-nn 
interval de 90 minute se reali
zează 3 tăieri, obținîndu-se o 
înaintare de 1,8 metri — inter
val pentru două armături. Du
pă pauza de la ora 8, munci
torul 4 continuă să apropie de 
front materialele pînă la sfî'."- 
șitu) schimbului, în timp ce 1.2 
și 3 fac pilugile, montează ar
măturile și bandajează ambe
le cîmpuri. In jurul orei 10 în
cepe o nouă repriză de 3 tă
ieri, executată de 1 și 2. Mun
citorul 3 ajută pe 4. eventual 
completează agrafele de prin
dere a panourilor metalice etc. 
Urmează, pînă la încheierea 
celor 8 ore. pentru încă două 
cîmpuri. realizarea armării și 
bandajării. In schimbul II se 
repetă. în mare, operațiile des
crise, astfel că pînă la ora 22 
se atinge o avansare de 7.2 
metri, armîndu-se 8. chiar 9 
cîmpuri. Numai o repriză de 3 
tăieri are loc în schimbul III. 
în rest executîndu-se lungit *a 
transportorului cu 6 scocuri -9 ■ 
metri) de către toată brigada, 
împreună cu personalul de re
gie. Prelungirea coloanei de a- 
eraj, a conductelor de apă și 
aer comprimat este executată 
de regie pe parcursul armării.

Organizîndu-și de o ase........ i
manieră munca, colectivul ’ ’ 
găzii poate realiza 9 metri îna
intare pe ciclu, deci o avan
sare lunară de 230 metri. Pro
ductivitatea în acord se ridică 
la 6.39 mc/post (adică 0.9 n/ 
post), iar cea totală la 3,36 mc/ 
post.

Avansarea zilnică de 9 me-

tri s-a realizat în mod curent, 
dar nu s-a reușit in nici o lună 
să se lucreze cu combina toate 
zilele programate, din care ca
uză avansările lunare s-au 
situat în jurul a 150 metri. La 
această stare, nemulțumitoare 
întrutotul, au cotribuit timpul 
necesar introducerii și mutării 
combinei de la o lucrare la alta, 
interceptarea unor falii și 
depășirea lor etc.

Cu toate că valoarea combi
nei este mare, iar cota lunară 
de amortisment, de asemenea 
(peste 13 mii lei), precum si 
consumul de energie importanh 
dintr-un studiu efectuat în ca
dru] serviciului tehnologic al 
exploatării, rezultă că folosirea 
combinei de înaintări este e- 
ficientă din punct dc vedere 
economic începînd de la vite
za lunară de avansare de 89.3 
m/lună, care, desigur. este 
mult sub posibilitățile de lucru 
alo utilajului respectiv.

Fiecare metru de lucrare 
săpat peste 89.3 m într-o lună, 
înregistrează o economie 
15.1.98 lei în comparație 
metoda dc pușcare și încărcare 
cu mașina dc încărcat Salzgi
tter.

Un neajuns principal, care 
în momentul de față limitează 
viteza de avansare, este dis
continuitatea operației de 
iere. impusă dc necesitatea 
mării spațiului excavat 
conformitate <•" normele 
tehnica securității.

A fost inclusă în planul 
matic de inovații găsirea solu
ției de susținere care să asi
gure continuitatea operației de 
tăiere. In plus, se vizează scur
tarea timpului de mutare a 
instalației de la un loc de 
muncă la altul și a timpului 
de pregătire a locurilor de 
muncă pentru introducerea 
combinei.

Inginerii sovietici au reali
zat un automat capabil ~ă 
înlocuiască peste 40 de apa
rate din cele care se găsesc 
în mod obișnuit într-o loco- 

. moți vă cu motor Diesel. In 
loc de cadrane și indicatoa
re. mecanicul are în față un 
ecran. Un prim tren dotat 
cu un astfel de sistem a 
parcurs peste 1 000 km.

Senzori speciali aflați pe 
motor controlează în perma
nență agregatul. Este sufici
ent ca mecanicul să apese 
pe un buton pentru ca, pe 
ecran, să apară temperatura 
uleiului, presiunea, consumul 
de combustibil.

Cind funcționarea norma
lă a locomotivei este dere
glată. sistemul emite auto
mat un semna) luminos, iar 
în cazul in care mecanicul 
nu ia din timp măsurile 
cuvenite, tot aparatul este 
acela care oprește motorul..

ea

EXTRAGEREA MECANIZATA
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La o mină din bazinul 
Nikopol (Ucraina) a început 
să funcționeze un agregat 
autopropulsat care mecani- 
zează integral extragerea în 
subteran a minereului 
mangan.

Agregatul grupează 
mașini. Cu ajutorul 

hidraulice 
susținerea 

rame

de

trei 
unor 
de- 

scut, 
ușoare

vinciuri 
plasează 
compusă din 
de ole). Calea îi este deschi
să de o mașină de tăiat a- 
utomatîzată. care, într-o 
singură cursă, laie un strat 
de minereu de o jumătate 
de metru. Roca este colec
tată de un conveior cu 
cleți, proiectat pentru 
abataj lung de 50 m.

Doi mecanici comandă de 
la distanță, de la un pupitru, 
agregatul cu care se obțin, 
într-o oră. 70 tone de mine
reu. In abataje cu înălțimea 
între 1.7 și 2,5 m complexul 
triplează productivitatea 
muncii minerilor.

se 
cu

ra- 
un
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CONSEMNAM, AVERTIZAM
E prea cu 

perdea... de praf
Se obișnuiește să se spună 

despre cineva că se ascunde 
după o perdea de fum atunci 
cind caută să mascheze anu
mite fapte săvîrșite in umbră, 
ferite de văzul lumii. In cazul 
nostru, perdeaua pare să fie 
foarte densă și in obscuritatea 
ei se petrec lucruri grave ce 
lezează deopotrivă normele de 
protecție stabilite și legislația 
muncii, punind in pericol să
nătatea muncitorului din sub
teran. Dar să dăm la o parte 
perdeoua cu pricina. O primă 
constatare : ea nu-i altceva 
decit perfidul dușman al mine
rului de la lucrările de înain
tare in steril - PRAFUL SILI
COGEN. $i tocmai în umbra 
acestei amenințări se moi yă- 
sesc unii să se sustragă de ia 
obligația de o folosi mijloa
cele de combatere a acestui 
dușman. La mina Dilja, de 
pildă, minerii din brigada lui 
Mihai Goșpar ou lucrat la să-

parea suitorului nr. 11 din 
culcușul stratului 3, blocul II, 
fără a aplica perforajul umed 
(au fost găsiți perforind uscat 
Io un control al orgonelor In
spectoratului de protecție a 
muncii). Mai mult decit atit, 
la frontul de lucru nici nu era 
instalată conducto de opă 1

Certați cu regulile elemen
tare de preîntimpinare a foi- 
mării prafului silicogen sînt, 
de asemenea, unii mineri de 
la mina Petrila, care execută 
lucrări înclinate in piatră. Un 
exemplu concret : brigada mi
nerului Dezideriu Lucoci se 
sustrage sistemotic de la o- 
plicarea perforojului umed (e- 
xemplu in ziua de 11 noiem
brie o. c.) în suitorul 5 vest pe 
care-l sapă în culcușul stratu
lui 5 între orizontul XIV A și 
orizontul XIV.

Se naște întrebareo : in spa
tele îndrăznelii acestor brigăzi, 
și a oltora, core își permit să 
nesocotească obligația impusă 
de NTS, de legile tării, nu se 
ascunde oare consimțămintul 
tocit al conducerilor tehnice 
ole sectoarelor și exploatărilor

miniere in cauză de a se lucra 
ignorind perforajul umed ? In 
cazul suitoarelor, ce se mină 

ese pare că acesta 
Pină cind ? !

la
Apă 
moară,

Este un lucru elementar, 
arhicunoscut : pentru a lucra 
in bune condițiuni, a-și putea 
arma Io timp frontul de lucru 
și munci in siguranță, forma
țiile de lucru din abataje și 
golerii au nevoie ca materia
lul lemnos să fie in permanen
ță in apropierea locului de 
muncă. Se pare că această 
obligație, această regulă mi
nerească nu e suficient înțelea
să la mina Dilja. Numai așa 
se explică de ce la abatajele 
cameră din stratul 3, blocul 
II și la abatajele in trepte 
răsturnate de pe stratul 15 
blocul II, in repetate rinduri, 
nu se asigură necesarul de 
material lemnos nici măcar 
pentru lucrările de susținere

curente. Cit despre rezervă de 
material, cum prevăd normele 
de siguranță minieră, nici vor
bă ! Moi e de mirore că, in 
această situație, brigăzile mi
niere neglijează lucrările de 
susținere, se abat de la mo
nografia de armare, se produc 
surpări, pierderi de producție, 
accidente de muncă ? De e- 
xemplu, surparea produsă nu 
demult la abatajul cameră nr. 
12 din strotul 3, blocul II, are 
cauze ce nu sînt de loc stră
ine de deficiențe de genjl 
proastei aprovizionări cu ma
terial lemnos. Adică se dă 
apă Io moară cauzelor care 
generează situații nedorite de 
nimeni I Aceasto este de fapt 
o deficiență generală mai ve
che, ce persistă Io mina Dilja. 
Conducerea minei cit mai ore 
de gînd s-o tolereze ? E tim
pul ca transportul de lemn de 
mină să fie pus pe roate, în 
aprovizionarea locurilor de 
muncă din subteran cu ma
terial pentru lucrările de sus
ținere să se facă ordine I

B. I.
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rișurile vechi necesită repara
ții mai substanțiale. E vorba 
adică de refacerea totală a a- 
coperișului. Ln anul în curs a- 
ceste lucrări nu s-au putut 
realiza din cauza lipsei de ma
teriale, mai precis a șindrilei. 
Avem însă promisiuni că Ia 
primăvară, U.E.L. Petroșani ne 
va furniza șindrila necesară și 
acoperișurile cabanelor vor pu
tea fi reparate. Avem toată 
încrederea că promisiunea se 
va realiza, mai ales că e vorba 
de o cerință care nu mai su
feră amânare.

— Multe discuții s-au purtat 
in acest an în privința caba
nei Vulcan. Care e soarta aces
tei vechi cabane ?

— Discuțiile au fost 
cate. Cabana Vulcan 
tr-adevăr foarte veche, 
sînl deteriorați, mâncați
percă. S-a pus problema de
molării ei ln urma discuțiilor 
dintre direcțiunea I.J.B.C. și 
organele .locale, s-a găsit o va
riantă mai convenabilă. Prin 
Sprijinul primit din partea fo
rurilor municipale și orășenești 
■din Vulcan, o parte din pere
ții interiori care să asigure re
zistența cabanei pe timpul ier
nii au fost reconstruite, urmînd 
ca în vara viitoare clădirea 
să fie refăcută în întregime.

— In ce măsură au fost a- 
Drovizionate cabanele pentru lu
nile de iarnă ?

— Precum am mai afirmat, 
aprovizionarea cabanelor s-a fă
cut în mod corespunzător atit 
cantitativ cît și sortimental. 
Ln Buta, Baleia. Straja. Vul
can — care în cursul iernii 
devin inaccesibile mijloacelor 
de transport — aorovizionarea 
s-a terminat în întregime iar 
celorlalte li se va face o apro
vizionare curentă. Aproviziona
rea din acest an o conside
răm mai bună, dat fiind că am 
luat în considerare atit solici
tările pentru cazare pe p-rioa- 
da sezonului de iarnă cît și 
cerințele exprimate în anii 
treruti de către turiști în ceea 
cp privește sortimentele. Prin
tre altele, țin să precizez că 
toate cabanele dispun de sufi
ciente conserve de carne, brîn- 
zcturi. ouă. zarzavaturi, mură
turi. compoturi, gemuri precum 
și băuturi variate, inclusiv vi
nuri alese. Așadar în perioada 
iernii, toate cabanele vor func
ționa și vor putea oferi în 
orice oră cazare și masă pen
tru eei care solicită. Cabanele 
preorășenești vor putea oferi 
oricînd preparate din. produse 
proaspete (carne): cele de cotă 
Snallă vor servi mîncăruri cal
de pregătite din conserve. Pen

tru grupele de turiști organi
zate și aceste cabane vor pu
tea fi asigurate cu produse 
proaspete.

— In ceea ce privește perso
nalul de deservire din rețeaua 
dv. ce ne puteți releva ?

— Toate cabanele sînt asi
gurate. numeric, cu personal 
corespunzător, urmînd ca în 
funcție de cerințe, să fie com
pletat cu angajați sezonieri. In 
scopul îmbunătățirii serviciilor, 
personalul de deservire a fost 
instruit în cursul verii atit la 
nivelul direcțiunii I.J.B.C. cît 
și la sector. Pentru a îmbu
nătăți și mai mult calitatea 
deservirii în rețeaua secției 
noastre, vom proceda la anu
mite schimbări și în ce pri
vește comoonența personalului 
la unele cabane.

— Deci, dv. ca gazde sinteți 
pregătiți, avind condiții pentru 
a fare fată afluenței de vizi
tatori...

— Afluență... bine ar fi. In 
orice caz, avem deja comenzi 
pe 12 zile la cabana Rnsu pen
tru 60 dc elevi ai Scolii spor
tive din Constanta: O.N.T. De
va ne-a solicitat 180 locuri oen- 
tru tabere dc capii dc nerioada 
vacanței la cabanele Rusu, Ba
leia. Lunca Florii. Voievodu. 
Bula. Tot prin O.N.T., am con-

tractat organizarea 
1 ioane la cabanele 
nești. Așteptăm însă ca și co
lectivele unităților din Valea 
Jiului, școlile, organizațiile de 
masă și obștești, să inițieze 
ieșiri mai frecvente la caba
nele noastre; așteptăm, de ase
menea, ca activiștii obștești pe 
tărîmul turismului, ai organi
zațiilor sindicale. U.T.C., ai 
sociațiilor sportive să ne 
corde mai mult ajutor. Suges
tiile, sesizările lor sînt oricînd 
bine venite și vor ajuta la 
îmbunătățirea activității turis
tice de masă în Valea Jiului.

— Pentru că în curind vom 
păși intr-un an nou. ne puteți 
spune ceva despre dezvoltarea 
rețelei bazei materiale de tu
rism ?

— In noul an. I.J.B.C. nu are 
repartizat nici din fondul cen
tralizat nici din bugetele lo
cale. investiții pentru con
strucția de noi baze turistice. 
Tn ceea ce orivește cerințele 
formulate privind construirea 
unei cabane în Paring în locul 
celei arse sau reconstruirea ca
banelor Straja și Buta, ele pot 
fi soluționate în viitorul apro
piat doar prin. O.N.T. care dis
pune de fonduri destinate dez
voltării bazei materiale turis
tice.
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Deschiderea emisiunii. 
„Ex-Terra ’71' — emi- 
siune-concurs pentru șco
lari. Se va prezenta pri
ma temă a concursului: 
Rachetomodelul de 
lunar .Cosmos”.

ne pentru cei mici.
19,30 Telejurnalul de scară.

Lumea dc mîinc, văzută 
<lc acad. Henri Coandă.

20,15 Tele-cinemateca : „Man
taua". O interpretare mo
dernă a nuvelei Iui N 
Gogol.

22,05 Cadran internațional.
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22,50 Gala marilor interpreți . 

Virginia Zeani.
23,10 închiderea emisiunii.

La ora de 
„plecare” a 

căldurii spre 
apartamente

tea îmbunătățirii folosirii for
ței de muncă, respectării cu 
strictețe a programului de 
lucru, întăririi ordinei și dis
ciplinei în procesul de pro
ducție, încadrării tuturor uni
tăților economice în progra
mul de lucru reglementat 
prin legile statului.

In lumina acestor indicații, 
sindicatele au îndatorirea de 
a milita pentru asigurarea 
tuturor condițiilor de muncă 
și de viață ale salariaților. 
De aceea în cadrul tuturoi 
unităților, pe lîngă luarea de 
măsuri pentru o aprovizio
nare tehnico-materială cores
punzătoare trebuie să se ur
mărească și asigurarea condi
țiilor sociale necesare. Comi
tetele de direcție, activul sin
dical, toate cadrele de 
ducere din unitățile 
mice ale Văii Jiului, 
conducerea organelor 
ganizațiilor de partid, 
trebui să acorde o 
deosebită noilor angajați, ur
mărind integrarea acestora în 
colectivele de muncă, deprin
derea lor cu disciplina ceru
tă în unitățile socialiste, cu 
noua atitudine față de mun
că. față de avutul obștesc și 
legile statului.

Sindicatele din unitățile 
economice ale municipiul ai 
vor trebui să valorifice din 
plin concluziile și propunerile

con- 
econo- 

sub 
și or- 

vor 
atenție

desprinse cu prilejul adună
rilor de dări de seamă și a- 
legcri la nivelul grupelor 
sindicale, să ia măsuri îm
preună cu conducerile tehni- 
co-administrative pentru com
baterea oricărei risipe de ma
terii prime și materiale, de 
combustibil, pentru reducerea 
cheltuielilor de producție și 
sporirea beneficiilor planifi
cate. întărirea ordinei și dis
ciplinei la toate locurile de 
muncă, ridicarea conștiinței 
socialiste trebuie să situeze, 
ca obiectiv prioritar. în cen
trul muncii colective desfă
șurate dc sindicate în landu
rile salariaților. Partidul a 
creat sindicatelor multiple 
posibilități de a contribui di
rect la rezolvarea probleme
lor economice și socîal-cultu- 
rale. Prin prezența lor în 
organele de conducere colec
tivă din unități, centrale :n- 
dustriale etc. sindicatele sînt 
chemate să participe activ la 
adoptarea și realizarea hotă- 
rîrilor și deciziilor luate pen
tru traducerea în viață a 
politicii partidului dc către 
aceste organe. Exercitîndu-și 
rolul în colectivul de sala- 
riați, sindicatele trebuie să 
aibă o astfel de influență po
zitivă asupra activității de 
producție ce se desfășoară în 
unitățile economice încîl să 
determine folosirea mai bună 
a mijloacelor de care dispun 
pentru mobilizarea colective-

lor de muncă la realizarea 
integrală a sarcinilor de plan 
și depășirea angajamentelor 
luate în întrecerea socialistă, 
pregătirea tuturor condițiilor 
pentru înfăptuirea cu succes 
a sarcinilor viitorului plan 
cincinal. Organizarea schim
burilor de experiență pen
tru generalizarea metodelor 
de lucru și procedeelor teh
nologice avansate, educarea 
salariaților în spiritul res
ponsabilității față de muncă 
ele., sînt tot atîtea mijloace 
pe care sindicatele de la ex
ploatările miniere, preparat ii. 
șantiere și celelalte unități 
economice ale municipiului 
trebuie să le folosească pentru 
ridicarea productivității mun
cii și producției la cotele u- 
nor mai înalte realizări.

Am ferma convingere că 
S'ndicatele din Valea Jiului, 
alături de toate colectivele 
de muncă, vor acționa cu toa
tă energia și înaltă respon
sabilitate pentru a traduce 
în viață sarcinile ce le revin 
în noul cincinal privind îm
bunătățirea folosirii forței de 
muncă. întărirea ondinei si 
di^iplmei în muncă crește
rea efortului si răs’-u>nd«»"ij 
fiecărui salariat în îndeplini
rea mărețului procram a- 
doptat de Congresul al X-lea 
al P.C.R. pentru această no
uă etapă de dezvoltare și în
florire a României socialiste.

Chiar dacă Ludwig nu se do
vedea la fel de precoce ca ma
rele său precursor, mai tirziu 
dascălii săi erau convinși că 
el va deveni un al 
Wolfgang Amadeus 
Dar trebuie să fie 
trebuie să călătorească.

Ludwig, care la 17 ani se a- 
fla încă in orașul său natal. 
Bonn, sim(ea la rindul său că 
aici nu mai are ce și de la cine 
învăța. Cu sprijinul arhiduce
lui Maximilian Franz, el își a-

linge țelul : vicna. Scopul — să 
ia lecții cu Mozart. Prima in
tîlnire cu acesta ar fi decurs 
intr-o atmosferă glacială, căci 
Mozart avea o aversiune față 
de „copii minune". Se spune că 
Ludwig i-ar fi cerut lui Mozart 
o temă pentru variațiuni. A- 
șezat apoi la pian, Beethoven 
ar fi improvizat atit de inspi
rat și cu o forță atit de convin
gătoare pe marginea temei pri
mite, incit Mozart ar fi spus 
unor prieteni care ascultau 
dintr-o cameră alăturată : „Lu-

ați seama, o dată lumea 
vorbi de el !"

Cert este că Mozart s-a com
portat rezervat față de Beetho
ven, dar a acceptat să-i dea 
lecții. Nu se știe care 
a fost conținutul acestor 
lecții, care de altfel nu au du
rai decît două sau cel mult 
trei săptămini. A fost probabil 
vorba de teoria compoziției, 
căci ulterior Beethoven a vor
bit deseori cu regret de faptul 
că Mozart nu i-a cintat nici
odată...

PROGRAMUL I : 6,00 Dc la 
6 la 9,30; 9,30 Odă limbii ro
mâne: 10,05 Muzică populară 
din Moldova; 10,30 Clubul că
lătorilor: 11,05 Formația Coral: 
11.15 Din țările socialiste: 11.30 
Cîntece; 12.00 Melodii de Au
rel Manolachc; 12,10 Recital de 
operă Joan Sutherland: 12,30 
Intîlnire cu melodia populară 
și interpretul preferat: 
Radiojurnal; 13,10 Avanprc 
ră cotidiană: 13,22 Rebus 
lodii — muzică ușoară; 
Compozitorul săptămînii: 14,36 
Soliști și orchestre de muzică 
populară; 15,05 Tribuna radio; 
15,25 Estrada melodiilor: 16.00 
Radiojurnal: 16.15 Noi creații 
corale; 16,30 Nume pe porta
tiv — muzică ușoară: 16,50 Pu
blicitate radio; 17,00 Antena 
tineretului; 17,30 Zilele folclo
rului bihorean — ediția a IlI-a; 
18,00 Orele serii; 20,00 Tableta 
de seară; 20,05 Zece melodii 
preferate: 20,40 Bijuterii 
cale: 20,55 Știința la zi 
Canțoneta veșnic tînără 
Anul 50. Consemnări. Vorbește 
publicistul Radu Vasiliu: 21,30 
Revista șlagărelor; 22,00 Radio
jurnal; 22,20 Sport; 22,30 Pen
tru magnetofonul dumneavoas
tră; 22,55 Argheziană. Inscrip
ție în pantoful logodnicei. Re
cită Valeriu Delakeza; 23,00 
Concert de seară; 0,03—6.00 Es- 
rada nocturnă.
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• 1 Maistru miner principal
• 1 Inginer electro-mecanic

chiști e compusă din tot atîția 
oameni ca și la alte centrale 
cu sarcină mai mică, dar 
un număr egal de cazane.

Din aceste două observ 
nu vrem să se înțeleagă că la 
centralele termice vizitate în 
Petroșani fochiștii nu-și făceau 
datoria. Și-o făceau conștiincios. 
De altfel. înlîmplarea a făcut 
ca noi să fim mereu cu un 
pas-doi în urma dispecerului 
de serviciu. Constantin Ermoiu, 
în „rondul" pe la centrale. 
Noaptea, cind am făcut „apelul-4 
telefonic, dispecerul era nu la 
sediul său. ci în inspecție la 
centrale. Rezultatele muncii 
sub controlul conștiincios s-au 
văzut. Ne gîndim că la Petri- 
)a drumurile nu ni s-au între
tăiat cu ale nici unui organ 
de control deși era noapte de 
început de iarnă plină.

Șeful secției gospodărie 
consiliului . . 
loan Sodolescu. căruia 
comunicat observațiile 
acest raid nocturn ne-a 
..Am făcut la începutul sezo
nului rece o trecere în revișlă 
a tuturor instalațiilor de în
călzire centrală. T.a Petrila am 
găsit cele mai multe nereguli". 
De unde se vede că ața se 
rune acolo unde e slabă...

Toate constatările au fost 
notate do tovarășul inginer 
Gheorghe Gă'an. directorul în
treprinderii de gospodărie lo- 
cativă Petroșani. Dinsul ne-a 
promis luarea unor măsuri care 
să nu mai permită stări de lu
cruri asemănătoare. Le aștep-

I
I
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PETROȘANI — 7 Noiem

brie : Departe de lumea dez
lănțuită, seriile I și II (17— 
20 decembrie); LONEA — 7 
Noiembrie: La război ca la 
război (17—19 decembrie): 
Minerul : ' Această femeie (17 
—20 decembrie): ANINOA- 
SA : Să ucizi o pasăre cîntă- 
toare (17—18 decembrie); 
VULCAN : Mayerling, seriile 
1 și II (17—20 decembrie); 
LUPENI — Muncitoresc: Ste
lele din Eger, seriile I și II 
(17—19 decembrie); BARBA- 
TENI : Cuțitul în apă (17—18 
decembrie).

• 1 inginer cu probleme de
și protecția muncii
va avea Ioc la sediul unității din Bărbăteni în ziua de 20

ORGANIZEAZĂ CONCURS 
pentru ocuparea următoarelor posturi vacante

* maistru transport subteran 
© maistru electrician

Concursul se va ține în ziua de 18 decembrie 1970 ora 
pot participa și angajați ai altor exploatări care îndeplinesc 
rute de nomenclator.

Informații suplimentare se pot obține de Ia serviciul 
aplicare norme al exploatării.

10. La concurs 
condițiile ce-

salarizare

Concursul
decembrie 1970.

Salarizarea — conform H.C.M. 914/1968.
Actele necesare sînt cele prevăzute în H.C.M. 1 061/1961 

depune la serviciul personal al exploatării pînă în data de 18 
1970.

Informații suplimentare se pot lua zilnic între orele 7—15 de la ser
viciul personal.

La caĂĂaJu.

și se 
decembrie

METANUL (CH;) — gaz atit de folositor economiei națio-

nale, materie ptimă in ir.dustiia chimică sau ca combustibil,

piezintă totuși un permanent pericol atunci cind se găsește

amestecat cu aeiul in atmosfera lucrărilor miniere subterane.

Dacă atmosfera minei conține metan in proporție de la

pină la 14 , in contact cu o flacără deschisă el se aprinde

explodează cu efecte distrugătoare, atit pentru oameni cit

pentru lucrările și instalațiile miniere din zona respectivă.

Dacă proporția de metan in aerul din mină este mai mare,

aceasta face ca conținutul de oxigen să se reducă sub cel

Prin însăși denumirea sa. bu- 
le rinul de identitate este actul 
care atestă identitatea indivi
dului. cetățenia sa. El este ne
cesar în toate împrejurările, 
foarte adesea lipsindu-1 pe ce
tățean de anumite avantaje a- 
lunci cind nu-1 posedă asupra 
sa. Buletinul de identitate se 
eliberează fiecărui cetățean al 
țării, care a împlinit vîrsta de 
14 ani. fiind valabil pe o pe
rioadă de 10 ani.

Există însă cetățeni 
nu-și păstrează cu grijă
acl-anexă al existenței lor, îl 
deteriorează repede sau îl 
pierd cu ușurință. Alții — și 
aceștia sînt mai mulți — nu 
se învrednicesc să-și preschim
be la timp buletinul de iden- 

bilitălii lui expiră —. creîn- 
du-și singuri greutăți, ignorînd

o obligație cetățenească ma
joră.

Astfel, deși buletinele de i- 
dentitate le-au expirat și pres
chimbarea lor trebuie efectuată 
pînă la 30 decembrie a. c., 464 
de cetățeni din Petroșani. 359 
din Vulcan. 140 din Lupeni. 136 
din Petrila întârzie nejustificat 
să se prezinte la organele de 
mililie pentru a primi bule
tine noi. Multora li s-au făcut 
in repetate rînduri invitații a- 
casă sau la locul de muncă, 
dar nu-și găsesc timp sau pur

și simplu refuză să dea curs 
invitației care nu este dccît în 
favoarea lor.

Mihai Conta din strada Pro
gresului, Elisabeta Arman din 
strada Viitorului. Mina Grădi- 
naru din Dărănești, Silvia Ber- 
can din strada 9 Mai. Gheor- 
ghe Ruder și alții sînt doar 
câțiva dintre cei ale căror bu
letine de identitate au expirat 
din lunile februarie-martie a.c., 
dar .nu au avut timp” să trea
că pe la miliție pentru a și le 
preschimba.

Un caz aparte îl prezintă 
Elisabeta June, angajată la 
I.M.P., care a fost invitată atit 
acasă cit și la serviciu să se 
prezinte pentru schimbarea bu
letinului, dar refuză cu încăpă- 
țînare. Reamintim că preschim
barea buletinului de identitate 
este o îndatorire cetățenească 
a fiecărui locuitor al țării. Și 
mai amintim că : neindeplini- 
rea obligației dc prezentare la 
organul dc
lui actului 
zile de la 
labilității 
schimbare, 
amendă de la 40 
conform legilor in

miliție a titularu- 
de identitate în 15 
data expirării va- 
acestuia, pentru 

se sancționează cu 
la 100 lei, 
vigoare.

necesar respirației oamenilor, provocind asfixierea acestora.

PRAFUL SUBSTANȚELOR MINERALE COMBUSTIBILE (căr

bune, sulf etc.) care ia naștere la efectuarea diferitelor opera-

ții de exploatare prezintă, de asemenea, un mare pericol,

deoarece, ca ți metanul, se poate aprinde ți piovoca explozii

foarte puternice.

Pentru prevenirea acestor pericole este necesar ca

prezența metanului cit și a prafului exploziv să fie permanent

supravegheată astfel incit atunci cind prezența ți concerrtra-

ția lor in aerul minei devine periculoasă să se poată lua cele

rnai corespunzătoare măsuri pentru înlăturarea aprinderii.
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Evolufia stafiei automate

E
MOSCOVA 15 (Agerpres). 

— După un zbor prin spa
țiul cosmic cu o durată de 
120 de zile, stația automată 
sovietică ..Venus-7' a atins 
marți obiectivul stabilit — 
planeta Venus, informează a- 
uenția TASS.

Din momentul lansării, ca
re a avut loc la 17 august 
1970. stația a parcurs o dis
tanță de aproximativ 320 mi
lioane kilometri. In răstimpul 
corespunzător, au fost efec
tuate 124 de legături radio, 
prin Iutei mediul cărora a fost 
obținut un mare volum de 
informații telemetrice.

La 12 decembrie, cînd sta
ția automată se afla la o dis
tanță de 1300 000 kilometri 
de Venus, au început opera
țiile pregătitoare pentru in
trarea sa în atmosfera plane
tei. La o comandă de pe Pă- 
mînt. sursele chimice de a- 
limentare cu energie electri
că a aparatului de coborîre

U S-7

londra Dezbaterile din
Camera Comunelor

au fost conectate, în vederea 
încărcării, la bateria solară, 
iar temperatura din interio
rul aparatului a fost cobo- 
rîtă pînă la minus 8 grade 
Celsius.

La intrarea în atmosfera 
planetei, la 15 decembrie, ora 
8 și 12 minute — ora Mos
covei — a avut loc detașa
rea aparatului de coborîre 
de secțiunea orbitală. După 
frînarea aerodinamică a a- 
pa râtul ui de coborîre. care a 
redus viteza acestuia pînă 
la 250 metri pe secundă, a 
fost pus în funcțiune sistemul 
de parașute, au fost desfășu
rate antenele și a început 
transmiterea de informații.

Semnalele parvenite de pe 
aparatul de coborîre au fost 
recepționate timp de 35 de 
minute. Rezultatele măsură
torilor primite de la bordul 
stației „Venus-7" sînt în curs 
de prelucrare și de studiere.

LONDRA 15 — Coresponden
tul Agerpres. Nicolae Plopeanu 
transmite! In Camera Comu
nelor a Marii Britanii au luat 
sfîrșit marți seara dezbaterile 
asupra proiectului guvernamen
tal privind reforma legislației 
sindicale. Acest proiect, care, 
după cum s-a arătat, îngrădeș- 

- te drepturile sindicatelor șl

GENERALĂ ÎN ITALIAGREVA

Penîru salvarea vieții

ROMA 15 (Agerpres). — 
Valul de greve, care a cu
prins Italia de cinci zile, a 
atins marți unul din punc
tele sale maxime. Aproxima
tiv jumătate din teritoriul 
țării a fost afectat timp de 
patru ore de o grevă gene
rală. Cele trei mari centrale

sindicale italiene au chemat 
la încetarea lucrului pentru 
a sprijini cererile maselor de 
a se iniția reforme sociale în 
domeniile sănătății, construc
ției de locuințe, transportului 
public. De asemenea, opinia 
publică italiană cere măsuri 
urgente pentru ridicarea eco-

nomică a sudului Italiei.
Intre orele 12,00 și 15,00, 

ora locală, feroviarii au în
cetat lucrul în întreaga Ita
lie. In principalele centre ale 
țării au apărut puține ziare, 
deoarece personalul tehr’ 
din presă se află în grevă.

ale celor ce muncesc a stîrnit 
o puternică reacție în rîndul 
oamenilor muncii din Anglia. 
La 8 decembrie în întreaga 
țară au avut loc greve, mitin
guri și demonstrații în semn 
de protest față de proiectul 
guvernamental. Dezbaterile de 
luni și marți din Camera Co
munelor au semănat mai mult 
cu un dialog al surzilor. In 
timp ce ministrul muncii și 
productivității, Robert Carr, 
declara că proiectul este ..cel 
mai cuprinzător cod al dreptu
rilor muncitorilor", de pe băn
cile opoziției laburiste, Hugh 
Mc Cartney. spunea că pro
iectul reprezintă „cea mai cra
să legislație" antimuncitorească.

NAȚIUNILE UNITE 15 (A- 
gerpres). — Adunarea Generală 
a O.N.U. a adoptat luni mai 
multe rezoluții în problemele 
decolonizării.

In rezoluția referitoare la a- 
plicarea Declarației cu privire 
la acordarea independenței ță
rilor și popoarelor coloniale, 
forul suprem al O.N.U. subli
niază legitimitatea luptei prin 
toate mijloacele a popoarelor 
aflate sub jugul colonial pen
tru eliberare și adresează tu
turor statelor apelul de a spri
jini această luptă. Statele sînt, 
de asemenea, chemate să înce
teze orice relații cu guvernele 
Portugaliei și Republicii Sud-A- 
fricane, precum și cu regimul 
din Rhodesia, pînă ce acestea 
vor pune capăt politicii de a- 
suprire colonială și rasială. Re
zoluția cere puterilor coloniale

să lichideze fără întîrziere toa
te bazele militare de pe teri
toriile aflate sub administrația 
lor și califică drept criminală 
practica folosirii mercenarilor 
împotriva mișcării dc elibera
re națională.

O altă rezoluție recunoaște 
dreptul Ia autodeterminare al 
poporului Saharei spaniole și 
scoate în evidență faptul că 
menținerea regimului colonial 
in acest teritoriu zădărnicește 
asigurarea stabilității și înțele
gerii în Africa de nord-vest.

Condamnînd cu severitate re
fuzul persistent al Portugaliei 
de a îndeplini hotăririle O.N.U. 
privind acordarea independen
ței teritoriilor aflate sub do
minația ei și încetarea războa
ielor coloniale pe care le duce 
în aceste teritorii, o rezoluție, 
adoptată cu o importantă ma-

joritate de voturi, cere guver
nului de la Lisabona să se ab
țină de la orice atac sau vio
lare a securității și integrității 
teritoriale ale statelor suverane 
ce se învecinează cu coloniile 
portugheze. Este, totodată, con
damnată intervenția forțelor 
sud-africane împotriva popoa
relor din teritoriile sub domi
nație portugheză și deplorată 
asistența continuă primită de 
guvernul Portugaliei din par
tea aliaților săi din N.A.T.O. 
și a altor guverne.

Adunarea Generală a reafir
mat dreptul inalienabil al po
porului din Oman Ia autode
terminare și la folosirea resur
selor naturale ale teritoriului 
său, cerind Comitetului pentru 
decolonizare să urmărească e- 
voluția situației și să prezinte 
un raport sesiunii următoare.
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militanților basci!
MADRID 15 (Agerpres). — 

In cartierul muncitoresc San 
Andres din Barcelonei a avut 
loc luni seara o manifestație 
de solidaritate cu militant» 
basci judecați la Burgos. Po
liția a intervenit, împrăștiin- 
du-i pe demonstranți. La Tar 
rasa, important centru indus
trial. aflat la 30 km dc Barce
lona. muncitorii au declarat 
grevă în mai multe întreprin
deri. Greviștii au manifestat

apoi pe străzile orașului. PJi- 
ția a intervenit, trăgînd focuri 
de armă în aer.

Universitatea din Madrid, 
unde de mai multe săptămîni 
au loc acțiuni de protest îm
potriva înscenării judiciare de 
la Burgos, a fost închisă pen
tru vacanța de iarnă cu o săp- 
tămînă mai devreme ca de 
obicei. Sediul universității con
tinuă să fie păzit de poliție.

LONDRA 15 (Agerpres). — 
Sindicatele britanice ale oa
menilor muncii din domeniul 
f- 'sporturilor au cerut Par- 
\ ,ui laburist și TUC să in
tervină pe lingă guvernul spa
niol pentru ca Tribunalul mi
litar din Burgos, care îi judecă 
pe cei 16 patrioți basci, să nu

pronunțe nici o condamnare la 
moarte.

Secretarul general al sindi
catului, Jack Jones, a adresat 
ambasadorului Spaniei Ia Lon
dra o scrisoare în care subli
niază că procesul de la Bur
gos a provocat o considerabilă 
îngrijorare in rîndul opiniei 
publice mondiale.

U.R.S.S. : ,.Kozîțk“
din Leningrad, produce în 
continuare seria de televizoa
re „Ladoga", apreciate pe 
piața internațională. De cu- 
rînd a începui 
unui alt tip 
„Ladoga-203", 
cran de 59 cm pe diagonală 
și un aspect exterior foarte 
elegant.

producerea 
de televizor 
avînd un e-

BRUXELLES 15 (Agerpres). 
— Consiliul Ministerial al Pie
ței comune a eșuat din nou în 
încercarea de a adopta planul ' 
privind crearea unei uniuni e- 
conomice și monetare în urmă
torii zece ani. Reuniți luni la 
Bruxelles, miniștrii afacerilor 
externe și de finanțe au par
ticipat la o ședință-maraton, 
care a durat pînă în zorii zilei 
de marți. Singura lor hotă.îre 
concretă a fost de a relua în 
discuție proiectul privind crea
rea uniunii economice și mo
netare la începutul anului vii
tor.

Agențiile de presă mențio
nează că dezbaterile „celor 

s-au împotmolit mai a’es 
a capitolului care pre- 

transferarea către un 
organism supranational a com
petențelor în probleme mone
tare și economice, ce revin în 
prezent fiecărui stat. După 
cum a declarat într-o confe
rință de presă ministrul vest- 
german al economiei. K.irl 
Schiller, concepțiile ..celor 
șase" în ce privește realiza
rea preconizatei uniuni eco
nomice și monetare sînt dife
rite. In timp ( 
țărilor comunitare, a 
Schiller, consideră că, 
realizarea obiectivului , 
Tratatul de la Roma, în for 
sa actuală, este insuficient și. 
în consecință, trebuie revizuit. 
Franța este de părere că rea
lizarea preconizatei uniuni tre
buie să se desăvîrșească în li
mitele Tratatului, așa cum se 
prezintă el acum. Agenția 
France Presse relevă că parti
cipant la reuniunea de la 
Bruxelles s-au arătat deceo- 
ționați de rezultatele dezbate
rilor. apreciind că „spiri'”l 
întîlnirii comunitare la nivel

înalt de la Haga n-a fost res
pectat în ședința de luni".

Observatorii politici aprecia
ză că sesiunea Consiliului Mi
nisterial al C.E.E. ultima din 
acest an. a relevat, o dată în 
plus. puternicele disensiuni, 
mai ales de natură politică, 
existente între „cei șase". Tot
odată. observatorii politici sînt 
de părere că nici în luna ia
nuarie ..cei șase" nu vor putea 
să ajungă la un acord, întru- 
cît — după părerea lor — este 
aoroape imnosibil ca Franța 
să-și schimbe poziția într-o 
perioadă atît de scurtă.
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Scrisoarea cancelarului 
Willy Brandt

VARȘOVIA 15 (Agerpres). 
— Agenția PAP anunță că 
Willy Brandt, cancelarul R.F. 
a Germaniei, a adresat pre
ședintelui Consiliului de Mi
niștri al R. P. Polone, Jozef 
Cyrankiewicz, o scrisoare în 
care mulțumește pentru os
pitalitatea de care s-a bucu
rat delegația vest-gerinană 
în timpul recentei sale vizite 
la Varșovia.

„Convorbirile pe care le-am 
avut cu dv. și cu primul 
secretar al C.C. al P.M.U.P., 
dl. Wladyslaw Gomulka, se 
arată în scrisoare, ’au con
stituit pentru mine o confir
mare prețioasă a faptului că 
drumul pe care am pornit 
semnînd Tratatul de la 7 de
cembrie 1970 va duce cu ade
vărat la normalizarea rela
țiilor dintre statele noastre".

■
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Un
democrat
in
guvernul
republican

ce majoritatea 
adăugat 
pen'ru 

promis.

COMENTARIU

PARIS 15 (Agerpres). — In 
numeroase orașe franceze au 
avut loc luni manifestații de 
protest împotriva modului în 
care se desfășoară procesul d? 
la Burgos intentat celor 16 mi- 
litanți basci. Răspunzînd apelu
lui partidelor și organizațiilor 
sindicale de stingă, peste 
4 000 de persoane au partici
pat la o demonstrație pe stră
zile orașului Limoges. cerînd 
ca viața patrioților basci să 
fie salvată. Manifestant» au 
adoptat o moțiune pe care au 
hotărit să o trimită guvernu
lui francez și Ambasadei spa
niole din Paris.

Manifestații asemănătoare 
s-au desfășurat la Strasbourg. 
Mulhouse, Poitiers și Lille. Ln 
St. Jean de Luz (în 
Orientali), participant» 
doptat o moțiune de protest

Pirincr 
au a-

care va fi transmisă Consulatu
lui spaniol din Bordeaux.

Ziariștii din Dijon au adre
sat ambasadorului Spaniei la 
Paris o telegramă în care își 
exprimă indignarea față de 
expulzarea unor colegi de-ai 
lor care au asistat la procesul 
de la Burgos. Ziariștii francezi 
declară, de asemenea, că „exe
cutarea acuzaților ar constitui 
un asasinat" și subliniază că 
procesul reprezintă o „paro
die de justiție".

Pe de altă parte, cele 
mari centrale sindicale 
Franța — CGT, CFDT și 
— au chemat pe toți membri: 
acestor organizații să 
lucrul miercuri pentru 
minute, exprimîndu-și 
solidaritatea cu tinerii 
judecați la Burgos.

trei 
din 
l'O 

încetez? 
cinci 

astfel 
basci

PARIS 15 (Agerpres). — An
gela Grimau. văduva lui Ju
lian Grimau, condamnat și e- 
xecutat în 1963 de autoritățile 
franchiste. împreună cu poe
tul Ana Marcos, care a stat 
în detențiune timp de 23 de 
ani în închisorile spaniole, au 
lansat un apel opiniei publice 
internaționale în vederea sal
vării vieții patrioților basci 
judecați de Tribunalul din Bur
gos. In apel se arată : .In a- 
ceste ultime ore înaintea pro
nunțării verdictului împotriva

ne a- 
inter-

celor 16 patrioți basci 
dresăm opiniei publice 
naționale, tuturor bărbaților și 
femeilor de bună credință, mun
citorilor și tineretului univer
sitar, guvernelor și parlamen
tarilor, personalităților de toa
te categoriile profesionale, tu
turor popoarelor pentru a-și 
spori eforturile lor în vederea 
obligării regimului franchist de 
a se abține să verse din nou 
sînge pe pămîntul Spaniei, să 
respecte viața tinerilor basci'1.

MADRID 15 (Agerpres). — 
După mai bine de 48 de ore 
de recluziune în mînăstirea de 
la Montserrat, cei 300 de in
telectuali cataloni și-au încheiat 
luni seara această acțiune de 
solidaritate cu patrioții basci 
judecați de Tribunalul militar 
din Burgos, prin adoptarea unui 
document comun. Intelectualii 
care au organizat acțiunea de 
Ia Montserrat, intre care per-

sonalități de renume mondial, 
oameni de artă și litere, re
clamă, prin documentul adop
tat, desființarea Consiliului mi
litar din Burgos, precum și am
nistierea tuturor deținuților și 
exilaților politici spanioli. Ei 
solicită, de asemenea, abroga
rea legii excepționale, recu
noașterea dreptului de asociere 
și de exprimare, abolirea tor
turii și a pedepsei cu moartea.

Numirea unui democrat de 
frunte, cum este fostul guver
nator al Texasului, John 
nally, în calitate de 
al finanțelor în guvernul 
publican ’ . , ”
xon este foarte remarcată 
observatori. In opinia unor 
dintre ei, numirea constituie 
„o lovitură politică de amploa
re" (Reuter). Șocul și surpriza 
din rîndul democraților au fost 
rezumate de senatorul William 
Fulbright în cuvintele : „Singu
rul luciu ce ar fi putut să mă 
surprindă mai mult ar fi fost 
numirea lui Lyndon Johnson 
ca secretar de stat".

Prezența în guvern a lui 
Connally, rănit în cursul aten
tatului de la Dallas în 1963. 
cînd președintele Kennedy a 
fost asasinat, este menită — 
apreciază aceiași observator: — 
să lipsească în măsură consi
derabilă partidul democrat de 
o temă electorala ‘ atît de re
munerativă ca recesiunea e- 
conomică, spirala inflațio
nistă și șomajul. Avînd în 
vedere că, după toate probabi
litățile. problemele economice 
vor deveni principalul subiect 
al campaniei electorale în ve
derea alegerilor prezidențiale 
din 1972, oferind unui demo
crat sarcina de a găsi și apli
ca remediile, actualul șef ai 
Casei Albe încearcă, nu fără 
abilitate, să se asigure contra 
unei ofensive a opoziției în- 
tr-unnl dintre domeniile cele 
mai sensibile și mai fragile ale 
confruntărilor electorale. Pre
ședintele se gîndea neîndoiel
nic la acest lucru cînd a spus, 
anunțînd numirea lui Connal
ly, că urmărește „în această 
perioadă critică" o abordare bi- 
parlizană a problemelor țării.

Pe de altă parte, această nu
mire creează o nouă legătură 
între actuala Administrație și 
liderii aripii conservatoare a 
Partidului democrat, lărgind

?on- 
mihistru 

_ re
al președintelui Ni- 

de 
ra

— după cît se crede — audien
ța politică a președintelui în 
special în sud. Iată de ce ob
servatorii se simt îndreptățiți 
să considere că, așa cum se 
exprimă agenția Reuter „nu
mirea anunțată luni ține mai 
mult de domeniul politic deeît 
de cel economic".

Dacă motivele care l-au mi
mat pe președintele Nixon în 
desemnarea fostului guvernator 
texan sînt limpezi, rămîne 
greu de explicat de ce Con
nally a acceptat să joace ralul 
în care a fost distribuit și care 
contravine intereselor partidu
lui său. O explicație posibilă 
ar fi opoziția sa cunoscută 
față de liberalii din Partid ii 
democrat. Se spune că el s-a 
opus orientării oficiale a par
tidului său încă la alegerile 
prezidențiale de acum doi ani. 
cînd ar fi acordat un sprijin 
substanțial actualului președin
te. Poate- — afirmă agenția 
UPI — i s-a oferit perspecti
va unui post mai înalt, de pil
dă cel de vicepreședinte după 
1972.

David Kennedy, titularul de 
pînă acum al portofoliului fi
nanțelor. rămîne în guvern ' a 
ambasador itinerant pentru 
probleme economice. Vorbind 
despre sfera activității viitoare 
a lui David Kennedy (de pre
cizat că nu are nici o legătură 
cu fostul președinte cu aceiași 
nume), purtătorul de cuvînt 
al Denartamentiihii de Stat a 
spus că „el va fi în principal 
disponibil pentru misiuni ne 
lîngă Comunitatea Economică 
Europeană în momentul în care 
lărgirea ei devine o posibilitate și 
în care se apropie necesitatea u- 
nor hotărîri critice atît nentru 
S.U.A. cît și nentru Europa 
(apuseană)". Misiunea sa prin? 
cipală va fi de a veghea ca 
lărgirea Pieței comune vest- 
europene să nu se facă în de
trimentul Statelor Unite, scrie 
agenția France Presse. Teme
rile americane sînt de două 
categorii. Pe de o parte, acor
durile nreferențiale încheiate 
de C.E.E. cu un număr cres
cind de state mediteraniene și 
africane riscă să ad"că nreiu- 
dicii exporturilor americane. 
Pe de altă parte, S.U.A. ar 
dori să prevină formarea unui 
front comun vest-european, in
cluzând Anglia, opus interese
lor comerciale și financiare a- 
mericane.

MADRID 15 (Agerpres). — 
Generalul Franco a prezidat 
luni seara, la Palatul Prado 
din Madrid, o reuniune ex
traordinară a cabinetului 
spaniol, consacrată examină
rii situației din țară. In în
cercarea de a stăvili puterni
cele proteste stîrnite în rîndul 
opiniei publice spaniole de 
înscenarea judiciară de Ia 
Burgos împotriva celor 16 
patrioți basci, guvernul a ho
tărit să suspende pe timp de 
șase luni articolul 17 din 
constituție, referitor la li
bertățile individuale. Potri
vit acestei măsuri, care se 
aplică pe întreg teritoriul 
Spaniei, autoritățile poliție
nești obțin, practic, împuter
niciri nelimitate de a aresta 
și reține fără judecată orice 
persoană. Textul constituțio
nal suspendat limita perioa
da de detențiune provizorie 
la 72 de ore.

N. RATEȘ

©■ La Budapesta a fost sem
nat luni acordul comercial un- 
garo-sovietic pe anii 1971—1975, 
precum și protocolul referitor 
la schimbul bilateral do măr
furi pe anul 1971.

@ In cursul lunii noiembrie 
și la începutul lui decembrie, 
forțele Pathet Lao au scos din 
luptă peste 1 400 militari 
trupele guvernului de la 
tiane 
nicat difuzat de agenția 
presă Khaosan Pathet T.ao.

peste fluviul Amu-Daria pentru 
traversarea conductei de gaze 
din Afganistan în Uniunea So
vieticii. Contractul prevede, de 
asemenea, construirea unei con
ducte de racordare pe partea 
afgană.

din 
Vien- 

informează un comu- 
de

©■ Luni s-au deschis în ca
pitala Marocului lucrările se
siunii ordinare a Adunării ge
nerale a Uniunii posturilor na
ționale de radio și televiziune 
africane (URTNA). La această 
sesiune participă 23 de țări de 
pe continentul african, precum 
și reprezentanți ai 17 organi
zații internaționale specializate.

$ La Kabul a fost semnat 
luni contractul sovieto-afgan 
pentru construirea amenajărilor

I

@ Partidul Uniunea Germa
nă a Păcii a dat publicității 
un apel către populația Repu
blicii Federale a Germaniei să 
contribuie la ratificarea cît 
mai grabnică a Tratatului din
tre Uniunea Sovietică și Repu
blica Federală a Germaniei pe 
care îl apreciază ca pe un do
cument ce servește cauzei pă
cii și destinderii în Europa.

In capitala R.A.U. s-a des
chis luni 
participă 
ONUDI. 
tare i 
rabe : 
tului ] 
doua < 
tarea 
rabe < 
weit 
viitor.

o reuniune la care 
reprezentanți ai 

Centrului de dezvol- 
industrială din țările a- 
și ai guvernului Kuwei- 
pentru a pregăti cea de-a 
conferință privind dezvol- 
industrială a țărilor a- 

care va avea loc în Ku- 
în luna octombrie anul

Q La 15 decembrie, au început la Moscova lucrările 
celei de-a 50-a ședințe a Comitetului Executiv al C.A.E.R., 
la care participă vicepreședinți ai guvernelor din Bulgaria, 
Cehoslovacia, R. D. Germană, Mongolia, Polonia, România, 
Ungaria și Uniunea Sovietică.

Lucrările ședinței se desfășoară sub conducerea pre
ședintelui în funcțiune al Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc, tovarășul Ghcorghe Rădulescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România.

Vietnamul de sud
SAIGON 15 (Agerpres). — 

In timpul acțiunilor desfășura
te de forțele patriotice din 
Vietnamul de sud în luna no
iembrie trupele americano-sai- 
goneze au suferit importante 
pierderi în oameni și tehnică 
de lupta. Agenția „Eliberarea"

anunță că numai în provincia 
Mitho au fost scoși din luptă, 
în această perioadă. 1 000 de 
soldați inamici, au fost distruse 
17 autovehicule și capturate 
cantități însemnate de arme. 
Două șalupe inamice au fost 
scufundate.

DAMASC 15 (Agerpres). — 
Președintele Siriei, Ahmețj Kha
tib, a avut luni o întrevedere 
cu Yasser Arafat, președintele 
Comitetului Central al Organi
zației pentru Eliberarea Pales
tinei. Surse oficiale informează 
că întîlnirea a fost consacrată 
examinării unor probleme re
feritoare la rezistența 
niană.

Yasser Arafat a sosit 
mase pentru convorbiri 
cialitățile siriene.

constituirea unei 
cvadripartite.

O
(Agerpres). —

palesti-

O
CAIRO 15 (Agerpres). 

neralul Mustafa Tlass, 
statului major al forțelor 
mate siriene, a sosit luni seara 
la Cairo, în fruntea unei de
legații militare. Potrivit agen
țiilor de presă, el va avea 
convorbiri cu oficialitățile mili
tare egiptene, în probleme pri
vind colaborarea în domeniul 
militar între Republica Arabă 
Unită și Siria.

După cum se știe, cele două 
state sînt semnatare ale Car
tei de la Tripoli, care ți^evede

— Ge-
șeful 

ar-

TEL AVIV 
Ministrul de 
lului, Abba Eban, a plecat în- 
tr-o vizită de două zile în Ma
rea Britanic. El va conferi cu 
omologul său 
Douglas-Home, 
privind Orientul Apropiat. Ab
ba Eban va prezida, totodată, 
o întîlnire a ambasadorilor Is
raelului acreditați în țările 
scandinave și vest-europene.

15
externe al Israe-

britanic, Alee 
în probleme

O
AMMAN 15 (Agerpres). — 

In cadrul reuniunii sale de 
luni seara, Comitetul superior 
arab, însărcinat cu suprave
gherea normalizării situației 
din Iordania, a adoptat noi 
măsuri, menite să pună capăt 
incidentelor dintre armata ior
daniană și unitățile de coman
do. Acestea prevăd, între al
tele, reorganizarea miliției pa
lestiniene și a forțelor de or-

,.Trebuia să radem 
toată zona 
respectivă**...

FORT BENNING 15 (Ager
pres). — La Fort Benning a 
continuat luni audierea mar
torilor apărării in cadrul
procesului intentat locote
nentului William Cailey, a- 
cuzat de uciderea a 102 ci
vili sud-vietnamezi, in masa
crul de Ia 16 martie 
din satul Song My.

„Distrugere, esta era 
consemnul. Trebuia să radem 
toată zona respectivă", a de
clarat Gene Oliver, unul din
tre cei care au fost de față 
Ia masacru. Referindu-se la 
ordinele dale de comandan
tul companiei, căpitanul 
Ernest Medina, martorul a 
adăugat : „El ne-a spus să 
oinorim inamicul, asta-i tot. 
Să distrugem sau să „elimi
năm" găinile, porcii, orezul 
sau tot ceea ce ar fi putut 
servi inamicului'. întrebat 
cine era considerat „inamic", 
Gene Oliver a răspuns : 
„Toată lumea, toată lumea 
(lin sat".

Un alt martor, Elmer Hay-- 
wood, a confirmat că ordinul 
căpitanului Medina era „de 
a distruge satul și orice fiin
ță ce se afla în el".

Al treilea martor intero
gat. sergentul L. G. Bacon, 
a declarat că, în opinia sa, 
ordinul căpitanului Medina 
de a distruge totul presupu
nea și uciderea femeilor ?i 
a copiilor.

Naufragiul 
unui feribot

SEUL 15 (Agerpres). — 
Pes4e 200 de persoane și-au 
pierdut marți viața în urma 
naufragiului unui feribot 
sud-coreean ce făcea legă
tura intre insulele Keju Do 
și Fusan. Un purtător de 
cuvînt al poliției sud-coree- 
ne a declarat că numai șase 
din cei 250 de pasageri, care 
se af,au la bordul feribotu
lui. au fost salvați cu aju
torul unor șalupe janone/e. 
Cauzele acestui naufragiu 
nu sînt cunoscute

Șomajul...
CANBERRA 15 (Agerpres). 

— Potrivit datelor furnizate 
de Ministerul Muncii din 
Australia, numărul persoane
lor care nu au unde lucra a 
crescut în luna noiembrie 
cu 15 000. In felul acesta, 
șomajul afectează în prezent 
60 000 de persoane.

Inundații în
Insulele Sulaw«*«»

DJAKARTA 15 (Agerpres). 
— Potrivit datelor oficiale 
transmise de agenția de pre
să Antara, în urma inunda
țiilor care au avut loc în In
sulele Sulawesi din Arhipe
lagul Celebes (Indonezia) 82 
de persoane și-au pierdut 
viața și alte 31 au fost ră
nite. Ploile torențiale au 
provocat importante pagube 
materiale. Peste 100 de clă
diri din districtul Sangir 
au fost complet distruse.

dine guvernamentale și reparti
zarea lor pe cartiere, în Am
man și in celelalte orașe alo 
țării. Batalionul forțelor de se
curitate iordaniene va fi retras 
din capitală pe pozițiile de
ținute înainte de începerea lup
telor. Dispozitivele cu caracter 
militar ale posturilor de poli
ție din Amman urmează să fie 
desființate. Totodată, măsurile 
excepționale vor fi interzise în 
interiorul capitalei.

Referitor la măsurile adop
tate, Comitetul superior arab a 
dat publicității un comunicat în 
care se arată că ele țin seama 
„de toate punctele de fricțiune 
care au împiedicat aplicarea 
completă a acordurilor iorda- 
niano-palestiniene de la Cairo 
și Amman".

La reuniune, care a fost pre
zidata de Bahi Ladgham, pre
ședintele Comitetului superior 
arab, au participat premierul 
iordanian, Wasfi Tall, și Ibra
him Bakr, reprezentantul Co
mitetului Central al Organiza
ției pentru Eliberarea Palesti
nei.
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