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în primul semestru

piar.ui anual de investiții

Planul de investiții
trebuie realizat

în mod exemplar
si la toți indicatorii I

9

lipsit de in- 
pragul sezo-

Poate că nu este 
teres ca acum, în 
nului cel mai favorabil activită
ții de construcții, să estimăm 
„zestrea" acumulată de la înce
putul anului. Cu atît mai mult 
cu cit în anul 1972 activitatea 
de investiții — construcții din 
municipiu trebuie să confirme 
ascendența preconizată prin 
pianul cincinal 1971—1975 : pla
nul de investiții pe total muni
cipiu prezintă, față de anul 
trecut, un spor de 9 la sută, iar 
cel al organizațiilor de construc- 
ții-montaj de peste 20 la sută. 
Și este semnificativ faptul că 
doar un singur procent de spor 
al planului de 
chivalent cu 
convenționale !

La sfîrșitul 
luni ale anului în curs, planul 
anual de investiții era realizat 
în procent de 30,3 la sută, ceea 
ce corespunde unui ritm mediu 
realizat lunar de 7,511 față de 
8,34 cît ar reprezenta ritmul 
mediu lunar normal. Iată, dar, 
că din acest punct de vedere, 
realizările sînt mai slabe deeît 
cele obținute în perioada -cores
punzătoare a anului precedent: 
32,1 la sută. Și aceasta în ciu
da faptului că, la sfîrșitul lui 
1971, s-a constatat că asigura
rea condițiilor pentru realizarea 
ritmică a planului de investiții 
pe 1972 era mult mai bună în 
comparație cu 
precedent!.

Așa cum s-a 
plenară a C.C. 
aprilie, de către secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, „în 1971 s-au 
creat condiții materiale nu nu
mai pentru a se realiza, dar și

FRANCISC IACOB 
directorul Filialei Băncii 
de investiții — Petroșani

pentru a se depăși planul de 
stat ; planul putea fi realizat 
mai ușor chiar cu mai puțină 
muncă. respectîndu-se orarul de 
lucru în întreprinderi, dacă se 
luau măsuri pentru mai buna 
organizare a activității, pentru 
rezolvarea la timp a probleme-

investiții este e-
150 apartamente

situația din anii

arătat la recenta
al P.C.R. din 18

A. C. - 
garanția 

obținerii unor 
rezultate 

superioare 
în îndeplinirea 
planului de stat

. , și a 
angajamentelor^ 

pe anul 1972

a

ff^entru maistrul NICOLAE
2 EC FIERI! nu trebuie în
tocmite fișe speciale. Tot 

ce face și ce spune e fără echi
voc. La mină lucrează de ani de 
zile, iar ca maistru din anul 
1964. Așadar, să-i cunoaștem o- 
piniile.

— Cînd te pregătești cit ade
vărat de „șut" ?

— De cînd mă (in minte, șu
tul meu începe, cu adevărat, de 
acasă. Trebuie să fii odihnit pen
tru munca, eu am un revir în
tins, este de alergat, nu glumă:

lor de aprovizionare tehnico- 
niaterială". Constatarea este va
labilă și pentru sectorul de con- 
strucții-investiții, ea 
du-și actualitatea 
perioada de început a anu
lui 1972. Aceste deficiențe, la 
care s-a referit secretarul ge
neral al partidului au fost con
statate în multe unități econo
mice. inclusiv de construcții-in- 
vestiții și în trimestrul I al a-

păstrîn- 
și în

cestui an, fapt ce a determinat, 
așa cum am arătat, și în Valea 
Jiului, scăderea ritmului de lu
cru, obținerea unui ritm mediu 
lunar inferior celui obținut în 
anul precednt.

In ansamblul factorilor care 
au determinat această situație, 
există cîțiva mai reprezentativi. 
In primul rînd, se poate men
ționa lipsa de preocupare a u- 
nor unități pentru achiziționa
rea și punerea în funcțiune a 
utilajelor de dotare planificate, 
în mod deosebit în cazul F.F.A. 
„Viscoza" Lupeni, al întreprin
derii de industrie locală, între
prinderii de gospodărie comuna
lă, întreprinderii de morărit și 
panificație, al O.C.L. Produse in
dustriale și al cooperativelor 
meșteșugărești. In legătură cu 
această cauză, se cuvine men
ționată o tendință care, din 
păcate, încă mai persistă și care 
.generează permanent asemenea 
fenomene. Astfel, campania de 
contractare a utilajelor aferen
te anului 1972 s-a desfășurat în 
trimestrele II și III ale anului 
precedent. Aceasta înseamnă că 
stabilirea necesarului de utilaje 
pentru 1972 trebuia făcută încă 
din trimestrul I 1971 pentru a 
se obține avizul de necesitate, 
oportunitate și eficiență econo
mică al Băncii de investiții, 
înainte de contractarea lor. In 
realitate, cu excepția 
cărbunelui Petroșani, 
nităților au definitivat 
lajelor pe 1972 abia 
anului precedent sau la începu
tul anului 
definitvat 
cum este 
Petroșani.
ceste condiții contractarea uti
lajelor să decurgă defectuos, 
iar realizările să se prezinte 
așa cum se prezintă.

Un alt factor care a influen
țat nefavorabil rezultatele de 
pînă acum îl reprezintă exis
tența unor lucrări de investiții 
Ia care s-au asigurat cu întâr
ziere ori nu s-au asigurat încă 
condițiile necesare atacării lor 
și desfășurării ritmice a execu
ției. In această situație a>u fost 
blocul Bla Ia Petroșani, din 
planul I.G.L., căminul cu 300

Centralei 
restul u- 
lista uti
la finele

în curs, ori nu le-au 
nici în prezent, așa 
cazul I.I.L. și I.G.C. 
Este firesc ca în a-

(Continuare în pag. a 2-a)
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Miercuri, 10 mai, a avut Ioc 
ședința Biroului Executiv al 
Consiliului Național al Frontu
lui Unității Socialiste, sub pre
ședinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Consi
liului Național al Frontului U- 
nității Socialiste.

Biroul Executiv a dezbătut și 
a adoptat o Ilotărîre privind 
sarcinile ce revin organizațiilor 
componente ale Frontului Uni-

la estul nou, la orizontul XIV A 
și la multe alte locuri de muncă.

— Reușești să cuprinzi între
gul revir I

— Sigur că reușesc. După ce 
am făcut împărțirea, pe locuri 
de muncă, după ce am dat toate 
indicațiile de lucru urmează con
trolul și îndrumarea „pe viu".
Cind se ivește o situație mai

intervin cu măsuri
să răpesc oame-

„Din mers", cum

u
deosebita, 
concrete, fără 
nilor din timp, 
se spune...

— Se poate
— La grupa lui Radar, de pil

dă, o dată cu schimbarea locului 
de muncă, am predat și actul de 
armare șefului de schimb, recapi- 
tulind împreună toate elementele 
noi apărute in tehnologia de lu
cru. E foarte important acest 
fapt. Oamenii trebuie inițiați, 
măcar teoretic, cu load, cu con
dițiile de muncă. Odată, la gru
pa lui Petrii- Tătarii, s-a ivit o si
tuație nouă. A apărut metan, 
ori, în stratul 6, un asemenea „e- 
veniment" cere măsuri severe, și

exemplifica ?

I. DUMITRU

(Continuare în pag. a 2-a)
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In discuția șefilor de brigăzi 
și a cadrelor tehnice 

de la exploatările miniere
Creșterea vitezelor de 
avansare în subteran

Ieri după-amiază a avut loc la Clubul C.C.P., o consfă
tuire de lucru organizată din inițiativa conducerii Centralei 
cărbunelui Petroșani, avînd ca obiectiv creșterea vitezelor 
de avansare în abataje frontale (și cti trepte răsturnate).

Au luat parte mineri, șefi de brigadă, de la abataje 
frontale și cu trepte răsturnate, directori, șefi de sectoare, 
maiștri minieri și electromecanici de la exploatările miniere 
din Valea Jiului, biroul executiv și alte cadre tehnice din a- 
paratul centralei.

Pe baza referatului prezentat de tov. ing. Vasile Ciripe- 
ru, director tehnic producție la C.C.P., s-au purtat discuții la 
care au participat mineri, cadre de conducere și alți specia
liști. Discuțiile au facilitat efectuarea unui valoros schimb 
de experiență, menit să ducă în final la creșterea producției 
și a productivității muncii în abatajele frontale din minele 
Văii Jiului. In cadrul dezbaterilor, tovarășul dr. ing. Petru 
Roman, directorul general al Centralei cărbunelui, a asigurat 
pe participant că valoroasele propuneri, precum și proble
mele ridicate de participant în legătură cu unele deficiențe 
care există vor fi studiate cu toată răspunderea și trecute, pe 
agenda de lucru a Centralei. Tovarășul ing. Gheorghe Feier, 
secretar al Comitetului municipal de partid, a apreciat va
loarea deosebită a acestui schimb de experiență, exprimînd 
încrederea organizației municipale de partid că minerii din 
abatajele frontale, organizîndu-și mai bine munca, folosind 
din plin tehnica din dotare, eliminînd deficiențele care mai 
există, vor reuși, în condițiile programului de 6 ore la fron
turile de lucru, să obțină viteze de avansare sporite, să mă
rească productivitatea muncii, să contribuie la creșterea pro
ducției de cărbune.

★
Azi după amiază (începînd de la ora 16), Clubul Cen

tralei cărbunelui Petroșani găzduiește o consfătuire de lucru 
cu mineri, șefi de brigadă la lucrări de deschidere și pregă
tire, în steril și cărbune, de la toate exploatările miniere 
din bazinul carbonifer Petroșani.

Francisc VETRO

l

O condiție 
hotârîtoare 
a îndeolinirii 

planului 
de cărbune

pregătită 
din timp !

In-afară de introducerea preco
nizată a combinei de tipul KB 
125 Z în frontalul din stratul 18, 
și dc punere în funcțiune, în luna 
curentă, a celui dc-al doilea panou 
în același strat, în cadrul sectoru
lui II al E. M. Aninoasa se pre
vede terminarea pregătirii panoului 
vestic al stratului 15, către finele 
lui mai a. c. și care va constitui 
capacitatea de bază a sectorului. 
Rezultate remarcabile în activita
tea dc săpare a lucrărilor necesare 
creării noii linii de front a obți
nut brigada condusă de Mihai Tccșa, 
care a contribuit în mod substan
țial la îndeplinirea planului dc pre
gătire pe sector în luna trecută în 
proporție de 142 la sută. Eviden
țiem această preocupare sporită a 
conducerii întregului colectiv al sec
torului pentru executarea acestor 
importante lucrări, pentru recupe
rarea unor restanțe din perioadele 
anterioare (planul de pregătiri pc 
anul trecut a fost realizat aici doar 
în proporție de 55 la sută). Trebuie 
să arătăm, totodată, că resursele co
lectivului sectorului nu-s nici pe de
parte epuizate. Multe rezerve în a- 
cest sens deține, de exemplu, bri
gada lui Ioan Moldovan care, la 
execuția galeriei dc cap, nu a în
registrat pînă acum ritmul dc a- 
vansare cerut.

Se revendică îmbunătățiri radi
cale în direcția aprovizionării cu 
materiale a formațiilor de lucru, 
reviziei și reparării la timp și de 
bună calitate a utilajelor. Căci, nu 
o dată, efectivul de intervenție de 
la sector, coordonat dc maistrul me
canic principal Simion Morarii, a 
dovedit lipsă de operativitate în re
medierea defecțiunilor mecanice, în 
realizarea corectă a prelungirilor la 
transportoare și la 
raj, la conductele 
măsura avansării 
liorarea activității 
cere cu insistență.

coloanele de ae- 
de apă etc., pe 
lucrărilor. Ame
ții acest sens se

I

Cronică
Prin decret al Consiliului 

de Stat al Republicii Socialis
te România, tovarășul Dumi
tru Popescu, membru al Co
mitetului Executiv, secretar 
al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
se eliberează din oalitatea 
de președinte al Consiliului 
Național al Radioteleviziunii 
Române.

Tovarășul Cornel Burtică, 
membru supleant al Comite
tului Executiv, secretar aj 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, se 
numește în calitatea de pre
ședinte al Consiliului Națio
nal al Radioteleviziunii Ro
mâne.

estivă la Porțile de Fier
La Gura Văii și Sip, străvechi localități ale căror nume au intrat, 

in ultimii șapte ani, în vocabularul cotidian al poporului nos
tru, se materializează în aceste zile ultimele detalii din proicc- 

tele Sistemului hidroenergetic și de navigație de pe Dunăre, rod al 
colaborării fructuoase româno-iugoslave.

Clipele dc mare satisfacție pe care le trăiesc astăzi autorii aces
tor obiective ne îndeamnă la o retrospectivă a principalelor momente 
înregistrate 
desfășurată

pe parcursul a aproape 2 000 de zile efective dc muncă, 
în scopul captării și folosirii forței batonului Danubiu.

7 septembrie 
Un excavator își 
cupa în pămînt; 
netă implantează 

a Dunării 
din oțel, me- 
etanșeze batar- 
spatelc căruia 
să fie fixate

1964. 
în/igr 
O 

în
50- 
ro- 

oca dură 
palplanșă 

nită să 
doul în 
urmează 
fundațiile principalelor 
obiective ale sistemului 
hidroenergetic și de na
vigație. Autocamioanele 
transportă fără încetare 
materialul excavat. Sini 
primele semne ale ma
terializării Acordului 
semnat la 30 noiembrie 
1963 la Belgrad, între 
guvernele Republicii So
cialiste România și Re
publicii Socialiste Fede
rative Iugoslavia și ra
tificat la 16 iulie 1964 
la București. Pe malurile 
fluviului încep să prin
dă viață cele dinții pre
vederi din proiectele e- 
laborate împreună de 
către specialiștii români 
și iugoslavi. Slut concen
trați aici cei mai buni 
specialiști dc la Bicaz

și Argeș, de pe alte 
mari șantiere din (ară, 
din institute de cercetări 
și de învățămînt supe
rior, care analizează la 
fața locului zeci, sute 
de variante constructive. 
Pe ambele maluri înce
pe o grea bătălie.

20 aprilie 1966. Pri
ma victorie a construc
torilor — închiderea di
gului din amonte de 
viitorul ax al barajului, 
creîndu-se astfel condiții 
ca la 7 mai să fie ză
găzuită complet incinta 
1 „A". Un uriaș batar- 
dou izolează din albia 
Dunării aproape 200 000 
mp, suprafață care în 
luna următoare, după 
zece zile de lucru neîn
trerupt, a fost desecată. 
Pentru prima oară în is
toria ei 
Dunărea 
albia, în

13 iunie 1966. Con
structorii români rapor
tează tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, co nd ucă lori
lor de partid și de stat

multimilenară, 
își descoperea 
văzul lumii.

care vizitează șantierul 
că, de la demararea lu
crărilor, au cîștigat un 
avans de zece săptămîni. 
In aclamațiile generale 
ale mulțimii, secretarul 
general al partidului de
clanșează de la un au
tomat de comandă ex
plozia care marchează 
începerea excavațiilor 
pentru construirea clădi
rii centralei hidroelectri
ce și a ecluzei.

O lună mai tîrziu, o 
altă: veste străbate (ara : 
constructorii termină, cu 
150 de zile mai devre
me, închiderea unei alte 
porțiuni din Dunăre — 
incinta 1 „B", în cu
prinsul căreia avea să 
fie construit avanportul 
dinspre Tr. Severin. In 
aceeași perioadă s-a be
tonat primul din cei 
șase piloni ai portului 
amonte și au fost fixate 
cablurile purtătoare ale 
celui mai mare funicu
lar al țării — un ade
vărat portativ metalic 
ce traversează, pe 460

metri, șenalul navigabil 
al fluviului servind la 
transportul pietrișului 
din insula Golii, la sta
ția de betoane a șan
tierului.

13 iulie 1968. Con
structorii care, de patru 
ani se află într-o impre
sionantă bătălie cu flu
viul, cu munții, cu na
tura, pentru 
lumină și putere 
VÎrtejul apei, predau 
nejiciarului, cu 180 
mai devreme față 
prevederile înscrise 
planul de stat, primul 
obiectiv înscris în pro
iectele sistemului: noua 
cale feroviară dintre Tr. 
Severin și Topleț. Ferăs- 
truind munții, împletind 
punți din beton peste 
văl abrupte, colectivul 
Întreprinderii de con
strucții „Porțile de Fier" 
realizează astfel de-a 
lungul a peste 23 km 
calea ferată și noul 
drum rutier ce avea să 
fie dat în exploatare un 
an mai tîrziu. De-a lun
gul celor două căi te
restre au fost create 56 
de poduri și viaducte 
lungi de 6 000 m, 9 tu
nde însumînd 1 400 m, 
10 km ziduri de sprijin.

Marin COANDA, 
corespondent Agerpres

(Cont. în pag. a 2-a)
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tații Socialiste în vederea săr
bătoririi a 25 de ani de la pro
clamarea Republicii Populare 
Române. Hotărîrea va fi dală 
publicității.

In continuare, Biroul Execu
tiv a analizat propunerile și a 
adoptat măsuri privind organi
zarea activității de răspîndire 
a cunoștințelor științifice, în lu
mina hotărîrilor plenarei C.C. 
al P.C.R. din 3—5 noiembrie 
1971. Hotărîrea Biroului Execu
tiv prevede înființarea unui or
ganism obștesc căruia să-i revi
nă sarcina de a se ocupa cu 
răspîndirea cunoștințelor știin
țifice în rîndul maselor largi 
populare.

Biroul Executiv a adoptat u- 
nele măsuri pentru aplicarea 
Legii referitoare la organizarea 
și funcționarea controlului ob
ștesc. In acest scop se va forma 
o comisie, pe lîngă Biroul Exe
cutiv al Consiliului National, 
care se va ocupa de coordonarea 
și îndrumarea activității de con
trol obștesc Comisia va fi for
mată din reprezentanți ai or
ganizațiilor de masă și obștești, 
ministere și inspectorate de stat. 
Asemenea comisii se vor forma 
și Ia nivelul birourilor execu
tive ale consiliilor județene, 
municipale, orășenești și de sec
tor ale Frontului Unității Socia
liste.

WARÂSIIL NICOI Ai CIAIISISCII 
SA mii AH CU HIVAIIAȘIJl 

SAAIIAGII CAIiiiillII
Miercuri, 10 mai 1972, tovară

șul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român s-a întîlnit, la sediul 
Comitetului Central al partidu
lui, cu tovarășul Santiago 
Carrillo, secretar general al 
Partidului Comunist din Spania, 
care, la invitația C.C. al P.C.R., 
face o vizită în țara noastră.

La întrevedere a participat 
tovarășul Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, a avut loc o 
convorbire în cadrul căreia a 
fost realizat un schimb reciproc 
de informări asupra activității 
celor două partide. S-a reafir

mat, totodată, hotărîrea dc a 
dezvolta pe mai departe colabo
rarea, relațiile de solidaritate 
internaționalistă dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul 
Comunist din Spariia, în intere
sul celor două partide, al popoa
relor român și spaniol, al uni
tății mișcării comuniste și mun
citorești internaționale, al tutu
ror forțelor antiimperialiste. In 
cursul convorbirii au fost abor
date probleme actuale alo miș
cării comuniste și muncitorești, 
ale luptei antiimperialiste, ale 
situației internaționale.

Convorbirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă tovărășească, 
de caldă prietenie.

Tovarășul Nicolae Ceausescu
w •?

a primit pe generalul
Jose Graham Hurtado

In cursul zilei de miercuri, 10 
mai 1972, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general■ al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat, 
a primit pe generalul Jose Gra
ham Hurtado, președintele Co
mitetului de asesori ai președin
telui Republicii Peru, care se 
află într-o vizită în România.

La primire a participat tova
rășul Ion Pățan, membru su- 
picant al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri. De

asemenea, a luat parte Mariano 
Pagador Puente, ambasadorul 
Republicii Peru la București.

In cadrul convorbirii care a 
avut loc cu acest prilej, au fost 
abordate probleme ale relațiilor 
bilaterale româno-peruane și 
s-a exprimat dorința comună ca 
acestea să înregistreze în conti
nuare o evoluție ascendentă, în 
avantajul popoarelor român, și 
peruan, al cooperării și bunei 
înțelegeri internaționale.

întrevederea- s-a desfășurat 
într-o atmosfera de cordialitate.

A
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acțiunilor agresive ale S.U.A. în 
— grav pericol la adresa păcii

— Vii proteste și indignare în întreaga lume față de 
hotărîrea guvernului american privind minarea porturilor 
nord-vietnameze și bombardarea în masă a R-D. Vietnam

DATORII UITATE
Deunăzi, mă aflam in vizită la o familie respectabilă, 
timp ce, în fața unei cafele aburinde, discutam despre

I

In
una, despre alta, zbîrnîi strident soneria. Gazda deschise și 
în cameră pătrunse, semeț, un bărbat. Bine legatI Proba
bil o cunoștință a casei, mi-am zis. Noul venit se anunță 
cu un „Servus toc!" (sau cam așa ceva) și, cu un aer plicti
sit, luă loc, neinvitat. La intervenția gazdei — „Să-ți fac cu
noștință cu..." — acesta răspunse imediat : „Ne cunoaștem!“ 
Și. nu schiță nici un gest. Deși eu. in schimb, cîteva clipe, 
am rămas pe jumătate ridicat din scaun și cu mina întinsă 
ca un... caraghios semn de întrebare. Apoi m-am așezat. 
Ce-i drept, e drept: ne mai văzusem. Dar unde ? Căutam 
cu incăpățînare să-mi amintesc (locul, data ?). bazindu-miî 
pe memoria-mi vizuală, încă bună. De aceea, poate mai 
mult de cinci minute, am fost total absent la discuția ce 
se purta. Prindeam din aer doar cile un cuvînt : „fum...
ploaie... nu-i de mine
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Intre timp mi-am adus aminte... Ne întâlnisem, cu ani 
in urmă, la o sesiune de examene, la fără frecvență Nu era 
prea „tare" și se scuza, mereu, ciulind să-i mai „îndulceas
că" pe cei ce-l examinau eu : „M-am străduit..., am învățat, 
dar..., să vedeți, serviciul... și eu n-am de gind să merg mai 
departe..." etc., etc. La mine, „prinsese"... Fericit că mi-am 
amintit, am devenit atent la discuție. Oaspetele, foarte vo
lubil, povestea cu lux de amănunte cum a terminat faculta
tea. Apoi... o rudă apropiată, un post bun, un salariu con
form postului... A invățat și el cum a putut. Numai el știe ! 
Pentru sesiuni, mai o învoire, mai un concediu fără plată, 
mai „foaie" de boală... In nici un caz — concediul de odih
nă I Acesta îi era necesar pentru reconfortare... De curînd, 
își luase și examenul de stat. Și, firesc, era bine dispus. 
Venise să-și ia rămas bun. Pentru totdeauna. Se transfera 
într-un alt oraș. Mai mare. Aici se sufoca. Aceiași oameni, 
aceeași monotonie, atmosferă provincială, lipsă de perspec
tivă...

Capul începuse să-mi vijîie și nu mai vedeam in față de
alt ceva mic, ce semăna parcă a om, și care gesticula preci
pitat. Aș fi vrut să-l întreb dacă nu crede că, acum, cînd a 
obținut o calificare superioară, ar trebui să pună umărul a- 
lături de oamenii cu care a lucrat ani de zile, să le arate 
că a meritat încrederea. Sau să aflu cum de nu-i crapă o- 
brazul de rușine ? Sau dacă nu crede că are niște obligații 
față de acești oameni minunați ai Văii Jiului ?! Dar parcă 
am putut vorbi ? Numai el vorbea! Nu știu ce-o mai fi spus. 
Știu numai că mi-am cerut scuze și m-am retras. Ajuns în 
stradă — un pachet de nervi — mi-am adus aminte de-o 
vorbă a mamei, cînd se referea la ticăloși : „Cum de-l mai 
rabdă pămintul" ?

Victor IAȚF.NCO
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Chioșcurile
le-au asumat.

sezoniere Leon PITIC

Inițiativă
salutarăMARGARETAM.

obligațiile
ilurii asumate

Cas- 
de 

prin 
nos-

își onorează

ale C.L.F. vetrde, usturoiul, 
pe care le oferă

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI VOLUNTARI —

indicatorii!

Steagul roșu

(Urmare din pag. 1)

eu n-am așteptat să le întreprin
dă alții. Am dat indicații, cum 
să se plaseze găurile, felul explo
zivului, după ce, în prealabil, s-a 
bătut o gaură de sondaj. Eram 
obligat să fac asta. Maistrul e su
veran in revirul lui, are obliga
ții, îndatoriri, ffi toate trebuie 
respectate! Altfel...

— Cite locuri de muncă poți 
ține sub control ?

— Nu locurile contează, ci 
MODUL DE CUPRINDERE a 
lor! Sînt 7 la număr, plus per
sonalul de regie și întreținere C.F. 
dintre care amintesc: Galeria de 
legătură puțul 2 est oriz. XVI;

Ain

Pentru o operativă și abun
dentă aprovizionare a popula

ției cu legume, fructe și verde
țuri, în orașul Lupeni, anul 
trecut, au funcționat în tone- 
te moderne, amplasate chiar 
între blocuri, mai multe chioș
curi sezoniere, 
chioșc a fost 
toamna tîrziu,

Un asemenea 
deschis pînă 

spre satisfacția 
gospodinelor de pe Aleea 
tanilor, chiar lîngă stația 
autobuz Viscoza. Acum, 
grija gospodarilor orașului 
tru și măsurilor preconizate de 
conducerea C.L.F. Petroșani se 
fac pregătiri pentru redeschi
derea chioșcurilor sezoniere 
pentru desfacerea legumelor și 
fructelor. Unele și-au și înce
put activitatea. Printre acestea 
se numără chioșcul amplasat 

în punctul amintit mai sus a- 
parținînd de unitatea G. L. F. 
nr. 34. Viorica Nemeti, vînză- 
toare la acest chioșc și-a și 
format clientelă, maj ales da
torită trufandalelor mult cău
tate de gospodine cum sînt sa
lata, ceapa 

ridichiile etc 
gospodinelor.

Luna aprilie a.c. a fost bo
gată în roade pentru colecti
vul dc metalurgiști al Uzinei 
de utilaj minier Petroșani. Re
partizarea sarcinilor de pro
ducție încă de la începutul lu
nii pe fiecare secție, sector și 
atelier și munca politică de mo

bilizare a formațiilor de lucru 
la îndeplinirea obiectivelor pla
nificate, desfășurată de organi
zația de partid, a permis ca 
secția mecanică, de exemplu să 
încheie luna cu un bilanț bogat. 
Aici sînt pregătite pentru a fi 
expediate spre diferiți bene
ficiari 20 transportoare TR-2, 20 
bucăți aparate de cuplare la 
funicular montate de lăcătușii 
Andrei Faluvegy și Ion Marda- 
re, 5 dispozitive de săpat pe 
verticală și alte utilaje. Deși 
este recent înființat și are un 
efectiv mic, atelierul dc auto
matizări realizează deja o pro
ducție lunară de aproape 200 000 
lei. In acest atelier, sub îndru
marea ing. Alexandru Scroban 
și a maistrului Iosif Steiner s-au 
realizat eîteva utilaje foarte so
licitate de exploatările miniere 
din Valea Țiului și din țară, 
dintre care unele erau pînă a- 
cum importate. Mă refer la cele 
50 întrerupătoare antigrizutoase, 
la tablourile de semnalizare 
TSA-4 și TSA-8 din care o par
te au și fost expediate benefi
ciarilor.

La secția construcții metalice 
prinde contururi o comandă a 
cărei onorare este așteptată de 
numeroși turiști și iubitori ai 
naturii din Valea fiului și din 
țară. Este vorba de uriașii stîlpi 
metalici de susținere ai teles- 
eaunului aflat în construcție în 
masivul Paring. Stadiul înaintat 
în care se află confecționarea 
acestora, constituie o garanție 
că constructorii noștri se vor 
achita la timp de obligațiile ce 
Și

In orașul Lupeni au apărut 
însfirșit primele indicatoare de 
străzi în cartierele noi. Aces
tea au fost confecționate de 
către unitatea locală a I.G.L. și 
implantate la intrările în stră
zile Calea Brăii, Aleea Narcise
lor, Aicea Castanilor, Aleea Li
liacului ele .

Măsura este salutară și ar fi 
bine ca asemenea indicatoare 
să apară peste tot pentru a 
ușura orientarea localnicilor dar 
mai ales a celor din alte locali^ 
tăți care vin în vizită la rudele 
și prietenii ce locbiesc 
tierele noi ale oraș;

în car- 
nostru.jului

A.

(Urmare din pag. 1)

locuri la Lupeni — din planul 
G.C.P., atelierul de tîmplărie de 
la Livezenj — din planul I.I.L., 
sau spălătorie-boianjerie Live- 
zeni — din planul cooperativei 
„Unirea", la care întinderile în 
asigurarea documentațiilor am
plasamentului sau finanțării au 
condus la 
abia
a.c. 
piu,

ca, de exem- 
în planul 
telescaunul

Lupeni — 
Deva, ma-

atacarea lucrărilor 
Ia sfîrșitul trimestrului I 

Alte lucrări
cele incluse

F.F.A. „Viscoza".
de la Straja 
din planul O.J.T. 
gazinul alimentar de la Petrila, 
din planul O.C-.L. Alimentara, 
sau blocul F 1—1 Aeroport Pe
troșani — din planul I.G.L.. 
rut pot fi atacate nici în pre- 
zent (!). nefiind asigurată docu
mentația aprobată sau amplasa
mentul. Cum majoritatea lucră
rilor exemplificate au termene 
de punere în funcțiune în a- 
eest. an. atacarea cu întîrziere 
poate periclita respectarea aces
tor termene și. în plus, atraee 
după sine. în toate cazurile, 
greutăți în organizarea și des
fășurarea activității șantierelor 
executante

Nu sc poate trece cu vederea 
faptul că în activitatea de con- 
strucții-montaj. la lucrările ca
re se execută în regia Centralei 
cărbunelui Petroșani — echiva
lentă ca volum valoric cu pla
nul de producție al tuturor or
ganizațiilor de construcții-mon
taj ce activează în municipiu 
— persistă și se adîncesc unele

deficiențe semnalate și în anii 
anteriori. Astfel. în timp ce nu
mărul mediu planificat de
muncitori la lucrările în regie, 
este realizat în proporție de
123,3 la sută, productivitatea a- 
bia reprezintă 80 la sută din 
planul trimestrului, iar produc 
ția planificată pe trimestrul I a 
rămas nerealizată cu 1,1 la sută. 
Intrucît lucrările de deschidere 
planificate a se realiza în acest 
an sînt hotărîtoare în realiza
rea sporurilor de capacitate 
prevăzute, orice răinînere în 
urmă în execuția acestora poa
te conduce Ia compromiterea 
capacităților de producție nece
sare perioadelor 
toare

In sfîrșit. un 
pondere care a
mul nesatisfăcător 
pe primele patru luni îl 
zintă activitatea organizațiilor 
de construcții-montaj din muni
cipiu, care au realizai pînă la 
30 aprilie numai 29,8 la sută 
din planul anual In aprecierea 
acestei situații trebuie pornit 
de la aceea că, neținînd seama 
așa cum s-ar fi cuvenit de in
dicațiile conducerii de partid și 
de stat s-au i 
semestrul I < 
decît jumătate 
42.0 la sută 1 
•C.C.F., 43.2 la 
T.C.M.M.. 47,9 
erul T.L.H.S și
Grupul de șantiere T.C.D Pe
troșani. Este firesc, ca. în a- 
ceastă conjunctură, deși planul 
cwrpulat pe patru luni să fid

imediat urmă-

alt factor cu 
determinat rit- 

înregistrat 
repre-

eșalonat pentru 
sarcini' mai mici 
din planul anual: 
la șantierul 71 
sută la șantierul 
la sută la Șanti- 

i 49,3 la sută la

realizat sau chiar depășit, efor
turile 
totuși 
teptat 
ranția 
se va 
această ordine de idei, este util 
1 fi amintit faptul că ponderea 
punerilor în funcțiune planifi
cate în acest an Ia lucrările 
executate în antrepriză este în 
trimestrul III și că. în realizarea 
lor, sînt hotărîtoare rezultatele 
din semestrul I.

Desigur că. în afarC acestor 
factori. în cadrul fiecărei uni
tăți există și cauze specifice ca
re înfrînează sau vor constitui 
un obstacol în realizarea ritmi
că a planului de investiții. încă 
nu este tîrziu, ca, în baza unor 
analize temeinice, factorii de 
conducere ai unităților benefi
ciare și de construcții, în frun
te cu organele și organizațiile 
de partid, să mobilizeze intens 
toate capacitățile tehnice, între
gul potenția1 uman de care se 
dispune pentru realizarea cu 
ritmicitate neabătută a planu
lui de investiții, să ia cele mai 
eficiente măsuri în scopul re
zolvării tuturor greutăților exis
tente încă ; planul de investiții 
Pe anul 1972 trebuie realizat în 
mod exemplar și la toți indica
torii, căci de aceasta depinde 
asigurarea condițiilor necesare 
pentru activitatea anului 1973. 
•Și să nu uităm că anul 1973 este 
hotărîtor în cadrul actualului 
plan cincinal, volumul de inves
tiții reprezentînd 139 la sută 
față de planul anului 1971.

urma investigării cifrelor statistice
din ultimii 120 de am, explică
/aptul că zăgăzuirea fluviului, una
dintre cele mai spectaculoase iz-
bînzi din istoria șantierului, a /ost 
efectuată in numai patru zile și
jumătate, față de peste 30 de zile 
cit prevedeau

7 septembrie
români și cei
la Gura \7 * * *ăii pentru
5 am de la deschiderea lucrărilor, 
iau parte la festivitatea inaugură
rii noului traseu al drumului na
țional Gura Văii — Orșova — 
Coramnic, a cărui panglică asjal- 
ticăi este situată la 40—60 m înăl
țime față de vechile căi de cir-
ulație

20 septembrie 1969. Tovarășul 
Alicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, se întîlnește, la Porțile de 
l iei cu tovarășul losip Broz Tito, 
președintele R.S.F. Iugoslavia, pre
ședintele Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia. Sînt vizitate obiective 
ale sistemului hidroenergetic și dc 
navigație de pc ambele maluri ale 
Dunării. Inalții oaspeți ii felicită 
pe constructorii români 
slavi pentru rezultatele 
pe care le-au înscris în cartea de 
aur a șantierului.

14 august 1970. La ora 8 și 7 
minute, după mai bine de 24 de 
ore de eforturi neîntrerupte, se În
făptuiește, cu 45 de zile înainte 
de termen, cel dimii paralel la 
sistemul național al primului agre
gat din centrala românească. Ten
siunea de 15 000 colți, pe care o 
furnizează generatorul, 
cată, prin 
torului de forță, la 220 000 volți, 
și, cu ajutorul ei, curentul electric

depuse să nu reprezinte 
gradul de solicitare aș- 
și să nu ofere nici ga- 
necesară că planul anual 
realiza în condiții bune. In

Planul înclinat oriz. A/l’ A— 
A/U; Circuit puțul 12, oriz. 
A/U Transversala vest bloc 0; 
/ ransversala oriz. XIV B, puțul 
13...

— Ce efectiv are schimbul pe 
care-l conduci

— Nu prea mulți, dar cîți am 
îmi ajung. Cu 45 de oameni, îm- 
parțiți în 7 brigăzi și două e- 
chipe îmi țin echilibrul...

— Dispersarea . locurilor de 
munca nu-ți îngreunează 
tat ea .?

— Dc loc. In sectorul 
vest iții s-a încetățenit un 
mie unul îmi. place, sa se 
mită de la schimb la schimb ma
terialele de care e nevoie în pri
mele ore de la intrarea în 
schimb. Așa procedez și. eu, cînd 
îmi iau măsurile de aprovizio
nare. Deși, dacă stau să mă gîn- 
desc masurile diferă, ca și con-

ac tivi-

Ocrotirea minorilor impune conlucrarea strînsă
educaționali

a minorilorProblema ocrotirii familiei și 
constituie pentru comitetele executive ale 
consiliilor populare una din cele mai impor
tante atribuții, cu adinei implicații sociale.

In calitatea lor de organe de stat, chemate 
să exercite atribuții dc autoritate tutelară, 
îndrumînd și sprijinind familiile pentru creș
terea și dezvoltarea copiilor 
tele executive se sprijină

In centrul preocupării 
comitetelor executive

pe
minori, comite- 

colective forma

înaltă ținută morală și au- 
locuitorilor.
cum activează colectivele

te din cetățeni cu 
toritate în rîndul

Pentru a vedea
de sprijin și care este aportul lor Ia rezolva
rea problemelor de tutelă, am întreprins eite- 
va sondaje în legătură eu modul în care a- 
cestea sprijină autoritatea tutelară in soluțio
narea cazurilor ce le ridică ocrotirea minori
lor. Redăm eîteva din constatările făcute.

execiuînd lu-

Venind in mumpinarea cerințelor 
populației din municipiu, conduce
rea cooperativei meșteșugărești „U- 
nirea“ din Petroșani a deschis o 
nouă unitate dc „Mecanică tinău si
tuată pe strada Unirii, în cartierul 
Aeroport.

Funcționînd zilnic, între orele 
8—J2,3O și 16—20. unitatea stă la 
dispoziția cetățenilor
crari de reparații la aparatele elec- 
tro-casnice (aspiratoare, mașini de 
cusut electrice, radiatoare, mașini de 
călcat etc.).

Tot aici sc pot prezenta spre ve
rificare Sau reparații aparatele de 
fotografiat — lucrări pc care le 
execută cu multă pricepere loan 
Stall, șeful unității.

desc măsurile diferă, t
dițiile, de la un loc de muncă 
la altul. Cite locuri, atitea dis
poziții, atîtea măsuri, atitea fe
luri de materiale... Este — re
cunosc ■— incomod, dar mă des
curc. Mi-a intrat in reflex, nu 
știu dacă-i bine zis, dar...

— Cum colaborezi cu celelal
te sectoare Ș

— Este greu de răspuns. I.a 
noi, adică la mină e un obicei, 
nu știu de unde, dar este, și 
nu-i bine de loc cînd un mais
tru sau un sector se interesează 
de „ce-i al lui", mă refer la re- 
vir... Este un soi de egoism care 
nu are nimic comun cu interesele 
colectivului.

— In condițiile astea, grele de 
altfel, îți respecți toate sarcinile 
de plan ?

— Altfel nici n-aș putea con
cepe. Am încredere in oameni, 
mai ales in acei care nu-și schim
bă locul de muncă și brigada. In 
ultimul timp însă au cam înce
put plimbările adică acel du-te- 
vino de la o brigadă la alta și 
asta mă incomodează... Dar totul 
trebuie adus la normal.

— In viitor ?
— Pentru mine și azi, și mii- 

ne e la fel. Sînt obișnuit cu mun
ca, cu greutățile ei, cu bucuriile 
ei. Azi e azi, mîine-i mîine. Con
dițiile nu-s aceleași. Și nici oa
menii... Mie unul, nu ca mă chea
mă Zecheru, dar îmi place nepre
văzutul...

Aplicînd instrucțiunile Comi
tetului de stat pentru economia 
și administrația locală — ne in
formează tovarășul IOAN MIS
CHIU, secretarul Comitetului 
executiv al Consiliului popular 
municipal Petroșani — consili
ile populare, orășenești și comu
nale, au lărgit substanțial com
ponența acestor colective, creîn- 
du-le astfel posibilitate!! să se 
documenteze mai bine și să de
cidă, în deplină cunoștință de ca
uză. în problemele atît de com
plexe pe care ie ridică atît fa
miliile. cît și minorii ce trebuie 
ocrotiți.

Membrii acestor colective au 
fost repartizați pe circumscrip
ții electorale. încredințîndu-li-se 
spre supraveghere 2—3 minori, 
din cei 245 luați în evidență de 
autoritatea tutelară din Valea 
Jiului. In felul acesta, î.n majo
ritatea cazurilor, s-a realizat una 
din sarcinile de mare' responsa
bilitate socială, prevăzută de 
Codul familiei și anume aceea 
a exercitării unui control efec
tiv și continuu, asupra felului 
în care părinții își îndeplinesc 
îndatoririle privitoare Ia persoa
na și bunurile minorului.

Merită să fie amintite rezulta
tele bune, obținute anul trecut, 
de colectivele de 
Petroșani, Petrila, 
ninoasa. care au 
control permanent 
minorilor cu educația neglijată, 
ne care îi au în evidență.

sprijin de la 
Uricani și A- 
efectuat un 
la domiciliul

Experiență bună
Colectivul de sprijin de la Pe

troșani — ne declară Margareta 
Zaharia, șefa serviciului de au
toritate tutelară din cadrul con
siliului popular municipal — a 
reușit intr-adevăr să obțină re
zultate bune în cursul anului 
trecut.

Prin-tre membrii colectivului, 
care s-au remarcat în această 
activitate, pot fi amintiți Caro
lina Haidu, din partea comisiei 
de femei, deputății EJisabeta 
Dan, Florica Hieș, Nicolae Ursu, 
învățătoarele 
n-a Ferenczi, 
Fckete, Pavel 
Ioan Bălan și 
cum și Carol 
tea Consiliului 
sindicatelor.

Pe-ntru a împărtăși câteva me
tode de muncă, folosite de 
membrii acestui colectiv, nu e 
lipsit de interes, să amintim vi
zitele întreprinse la domiciliul 
părinților, discuțiile purtate cu 
aceștia sau susținătorii legali ai 
minorilor, referitoare la respon
sabilitățile morale, educative și 
materiale eb le revin pentru 
creșterea și educarea copiilor.

In anumite situații, după vi
zitele întreprinse, s-au purta.t 
discuții și cu colectivele de îa 
locul de muncă al părinților, 
urmărindu-se obținerea unor 
influențe pozitive pentru ca a- 
ceștia să-și poată da seama de 
greșeala în care se află și să 
intre apoi într-o satisfacere nor
mală a obligațiilor. Așa a fost 
solicitat ajutorul colectivelor de 
muncă de la T.C.M.M.. fabrica 
de pîine. U.U.M.P. ș.a. și putem 
spune că s-au obținut rezultate 
mulțumitoare. Din păcate, a- 
ceastă metodă bună nu a fost 
aplicată cu perseverență.

Elena Miroiu. Iri- 
profesorii Zoltan 
Bartha. medicii 
Valeriu Ilieș pre- 
Andraș din par- 

municipal al

Rezultate mulțumitoare
In orașul Petrila — ne spune 

tovarășul Aron Matei, șeful bi
roului administrației locale, ca
re răspunde și de activitatea a- 
utorității tutelare — colectivul 
de sprijin a întreprins vizite 
la domiciliul minorilor cu edu
cația neglijată, pe care i-au a- 
vut în evidență, a stat de vorbă 
<u părinții și tutorii acestora. 
Avem în colectivul de sprijin 
tovarăși buni, care ne ajută.

vum sînt deputății Maria Cer- 
chezan, Simion Mogoș, învăță
toarea Eleonora Halasi, profe
sorul Dan Cocor, medicul Ti- 
beriu Balașy și Florica Contea 
din partea comisiei de femei. 
Cu toate acestea se- mai ivesc 
anumite cazuri cînd unii pă
rinți neglijează răspunderile 
materiale și morale față de co
pii, cazuri pe care colectivul de 
sprijin nu le depistează la timp 
pentru a interveni eu eficiență.

Noua acțiune desfășurată pen
tru depistarea unor categorii de 
minori ce necesită a fi ocrotiți, 
va remedia această lacună con
statată în activitatea colectivu
lui de sprijin.

Problemele minorilor 
trebuie să-i preocupe pe 

toți factorii 
de răspundere

Educarea tinerei generații în 
spiritul eticii comuniste, a nor
melor și principiilor de condu
ită morală, este a problemă ca
re privește deopotrivă pe toți 
factorii educaționali — preciza 
intr-o discuție tovarășul procu
ror loan Bardac, de la procura
tura locală Petroșani, care răs
punde și de problema minori
lor — și, aceasta vizează în pri
mul rînd familia și școala, orga
nizațiile de masă și, în ultima 
instanță întreaga societate.

Această răspundere determi
nă o activitate de conținut in
structivă și cu maximum de e- 
ficiență. Organizarea unor dez
bateri publice cu părinții copi
ilor care ridică anumite proble
me de comportament, la care 
să participe toți factorii de răs
pundere (consiliile populare, 
procuratura, miliția, cadre d:-

dactice, medici, depptați, repre
zentanți ai organizațiilor de 
masă, ș.a.) joacă un mare ioI in 
formarea răspundenii la părinți. 
Trebuie evidențiate cu toate 
ocaziile, prin exemple concrete 
consecințele lipsei de suprave
ghere și educare ia minorilor 
din partea părinților, făcînd re
comandări în legătură cu mo
dul 'de creștere și educare a co
piilor.

Discutarea publică a atitudi
nii necorespunzătoare a părin
ților față de familie, în mod 
deosebit față de îngrijirea și e- 
ducarea 
numai o necesitate, 
sură de îndreptare

★
Din cele constatate, rezultă 

că, în general, activitatea co
lectivelor de sprijin ale autori
tăților tutelare, de pe raza mu
nicipiului, s-a desfășurat în con
diții corespunzătoare. Rezultate
le pot fi și trebuie însă îmbu
nătățite. In acest scop, este ne
cesar ca fiecare comitet execu
tiv să treacă de urgență la ma
terializarea măsurilor stabilite 
pentru intensificarea activității 
autorității tutelare și a membri
lor colectivelor de sprijin

Trebuie continuată și întări
tă activitatea de control la do1 * * * *- 
micilinl minorilor luați în evi
dentă depistîndu-se noile ca
zuri de familii care-și neglijea
ză copiii stabilindu-se măsuri
le ce urmează să fie luate pen
tru rezolvarea problemelor ce le 
ridică fiecare caz în parte.

Este necesar de asemenea să 
se intensifice acțiunile cultural- 
educative pentru crearea unei 
opinii de masă împotriva părin
ților care se abat de la obliga
țiile lor fală de creșterea și e- 
ducarea copiilor, antrenîndu-s* 
înț acest scop, toți factorii de 
răspundere : școala, organizați
ile de masă, instituțiile cultu
rale, etc.

Corelarea tuturor forțelor de 
care dispune municipiul nostim 
în această direcție va contribui 
în mod hotărîtor la ridicarea 
activității desfășurate pc linie 
de tutelă la nivelul cerințelor și 
sarcinilor actuale.

PE TEME JURIDICE

minarilor. devine nn 
ci și o mă- 
a acestora.

Cornel IIOGMAN

(Urmare din pag 1)

3 august 1969. 
nou capitol din 
lin: s-a dai cale 
nave jiuviale prin ecluza de pc 
malul românesc Imensul culoar 
din oțel și beion se întinde pe 
70C. metri și are u lățime de 3! 
metri Ea este echipata cu cea 
mai mare poarta plana, cunoscută 
în construcțiile hidrotehnice din 
lume, in greutate de l 050 tone 
puternice servomotoare vane-seg 
meni ce lucrează la presiuni foarte 
ridicate și cu alte utilaje concepția 
Și realizate în cea mai mare part< 
de către întreprinderi ale indus 
triei noastre constructoare de mu 
șim.

Șase zile mai tîrziu, construe 
toni români preiau de la construi 
toni iugoslavi, ștajeta lucrărilor d< 
închidere a Dunării în zona bara 
jului deversor In aceeași zi în 
cepe inundarea incintei 1 „.1“ din 
amonte de centrala hidroelectrică 
la adăpostul căreia se execută o 
parte dintre lucrări. După 56 de 
ore, această operație de o mare 
măiestrie tehnică, ia sfîrșit, fiind 
realizata într-un timp cu 232 ore 
mai scurt decît cel preconizat de 
proiectanți

începe bătălia finală cu flu
viul. De pe un pod fix, special 
construit, se basculează pe ultima 
breșa a Dunării, lată de 1C0 m, 
blocuri din beton, din piatra și 
stabilopozi uriași în greutate de 25 
tone fiecare. Minuțioasa pregătire 
făcută din vreme, perfecta orga
nizare și disciplina dovedite de e- 
xecutanți, sprijinul acordat, în ca
drul înțelegerilor bilaterale de că
tre constructorii iugoslavi și alege
rea perioadei optime de începere 
a lucrării, stabilită matematic în

Se încheie un 
istoria Sistema- 
liberă primelot

proiectele.
1969. Constructorii 
iugoslavi, prezenți 

i a sărbători

și lUgO- 
dcosebite

este ridi-
intermediul traitsforma-
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consumatori. 1.; r/;i-pornește spre 
mente asemănătoare se suited la 
21 octombrie și la 21 decembrie, 
cînd hidrogeneratoarele tir 2 și 
nr. 3 sînt puse in fitiicținne, iu 
5 și respectiv 3 luni in avans, la 
începutul ultimului pătrar al anu
lui, circulația navală se strămută 
în ecluza iugoslavă, in timp ce 
p’ culoarul similar de pe malul 
românesc al flut i::lui se reiau lu
crările de amenaiare pentru ex

ORA FESTIVA LA
PORȚILE DE FIER

ape

ploatarea sa in două trepte. Sfîrși
tul anului 1970 coincide astfel cu 
încheierea unei importante eta 
din construcția sistemului.

I )
anul1971

numărătorii
inverse

Primul an al cincinalului 
pentru colectivul marelui 
al energiei și luminii, 
niei și colaborării, 
turi sporite. La 
tie, constructorii ridică baratul la 
cotele finale — 72,3 m față de 
Marea Adriatică — și pun sub 
sarcină barajul deversor — uriașă 
stavilă de profil triunghiular, cu 
o lungime totală de 441 metri, 

este 
șantier 

al priete- 
a/iul unor efor- 

sjîrșitul lui mar-

£

J 1—i £ 2

in care au fost încorporați aproape 
350 000 mc de betoane și 4 0C0 00C 
kg armături metalice. O lună inai 
tîrziu se produc cele dinții canti
tăți de electricitate in primul a- 
gregal de construcție românească 
— cel de-al patrulea grup al cen
tralei. Curind, se încheie construc
ția căii rutiere transdanubiene ce 
unește malurile fluviului între Gu
ra V’ăii și Sip, străbătind ecluzele, 
centralele electrice și barajul de

versor. Penultimul hidroagregat 
este conectat, iar ecluza intră in 
exploatare definitivă. In sfîrșit, se 
înfăptuiește, cu 62 de zile mai de
vreme, primul paralel al celui 
de-al șaselea și ultimul hidroagre- 

al centralei. Constructorii și 
astfel în total,

S‘“ 
montorii câștigă 
de-a lungul celor 7 ani de muncă, 
peste 400 de zile.

Peisajul citadin
— peisaj al 

unor profunde 
prefaceri

Mai mult de IC 000 de con
structori și montări din toate ju
dețele țării au înscrise în carne- 
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telc de mumă însemnele Sistemu
lui hidroenergetic și de navigație 
„Porțile de Fier". Prin eforturi 
demne de apreciat ci au finalizat, 
mai devreme față de termen, toa
te obiectivele, muțind din loc un 
adevărat munte cu un volum total 
de pământ și piatră egal cu cel 
necesar pentru construirea a patru 
baraje de mărimea colosului de Li 
Vidra; au pus in operă o canti
tate dc betoane aproape egală cu 
întreaga producție de ciment a 
României anului 1960 și au mon
tat 50 000 tone diferite agregate 
și utilaje. Ei au schimbat vechea 
configurație a locurilor, creând un 
peisaj deosebit de atrăgător. Cen
trala dispune în prezent de 6 hi
drogeneratoare care însumează o 
putere totală dc 1 050 MW — trei 
dintre ele purtând emblemele de 
fabricație ale Uzinei constructoare 
de mașini din Reșița, Uzinei de 
mașini grele București, Uzinei ,./.- 
lectroputere" — Craiova și ale al
tor intre prinderi. Acum însă „Por
țile de Fier" își arată recunoș
tința. Din vecinătatea centralei se 
îndreaptă spre Reșița, spre Tr. Se
verin, Rovinari, Craiova, Slatina 
și București, precum și peste Du
năre — in localitatea Sip — un 
adevărat păienjeniș de conductori 
argintii prin care pornește, ampli
ficată la 110, 22C și 400 kV, o 
cantitate de energie de peste 5 mi
liarde KWh, egală cu cea pe care 
hidrocentrala de pe celălalt mal-o 
furnizează economiei iugoslave. 
Partea de energic ce ne revine de 
la Porțile de Fier este de 3 ori 
mai mare decît cea furnizată cu 
5 ani în urmă de toate hidrocen
tralele țării.

Prin ecluză, circulația se desfă
șoară nestingherit, Porțile de Eter 
nemaiconslituind, ca înainte, un

CZB □ EZ2

zăvor in calea trecerii libere a a- 
pelor și a vaselor. Timpul de par
curgere de către nave a sectorului 
Porțile de Fier, ce se întinde pc 
117 km intre Tr. Severin și Mol
dova I cehe, a fost redus de patru 
ori. S-au creat, totodată, condiții 
pentru sporirea de peste trei ori 
a capacității de transport și pen
tru modernizarea flotei compani
ilor dunărene. Un imens turn de 
comandă a navigației a luat locul 
balonului de altădată care servea 
la buna desfășurare a circulației 
vaselor pe Dunăre. Transporturile 
feroviar și cel rutier s-au îmbună
tățit. Apele lacului dc acumulare 
care ajunge pînă la Belgrad au a- 
coperil complet fosta insulă Ada- 
Kaleh. Vîrciorova și Orșova, pre
cum și alte așezări dc pe clisura 
fluviului. In locul vechilor așe
zări au apărut tînărul oraș Orșo
va, cartiere noi în Fr. Severin, 
și-au schimbat vetrele localitățile 
] pâlnie. Tuf ari și Coramnic, Ogra- 
dena, Tisovița, Svinița și Plavișe- 
vița. Pe fosta insulă Simian se 
află în curs dc amenajare un mu
zeu. Este un decor splendid, decor 
ce se întîlnește și pe malul iugo
slav al fluviului, unde lucrările se 
afla, de asemenea, în stadiu final.

Deținători cinci ani consecutiv 
ai Steagului roșu și diplomei de 
unitate fruntașă pe țară în între
cerea socialistă, constructorii gigan
tului dc pe Dunăre se pregătesc a- 
cum pentru alte obiective.

1 oți cei ce-au înfăptuit gran
dioasa epopee de la Porțile de 
Fier — Sip așteaptă acum, min- 
dri, ora festivă, ora cînd vor ra
porta conducătorilor de partid și 
de stat ai României și Iugosla
viei împlinirea înaltelor lor mi
siuni.
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Precizări privind aplicarea Decretului 
nr. 329)1966

o
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0
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In ultimul timp s-a constatat 
accentuare a frecvenței cazu

rilor de încălcare a prevederi
lor Decretului 329/1966 referitor 
la sancționarea contravențiilor 
la regulile de călătorie cu tre
nul. Au fost identificați și sanc
ționați, potrivit prevederilor a- 
cestui decret, o seamă de cetă
țeni care în mod intenționat, au 
încălcat normele legale uzuale 
în acest sector. S-au constatat 
însă și încălcări săvîrșite de ce
tățeni care nu cunosc încă aces
te prevederi și își manifestă sur
prinderea cînd li se aplică sanc
țiunile prevăzute de decret. în 
numeroase cazuri emițîndu-sc 
chiar sentințe de condamnare la 
închisoare contravențională. A- 
vînd în vedere aceste aspecte 
și pentru a ajuta la cunoașterea, 
întronarea Și respectarea nor
melor reglementate de Dedre- 
tul nr. 329/1966 și alte acte de 
stat, considerăm necesar a re
veni cu unele explicații vizînd 
acest decret, publicat în Buleti
nul oficial nr. 21 din 3 mai 1966.

O primă prevedere din acest 
decret stabilește cu claritate ! 
călătoria cu trenul fără legiti
mație (bilet) de călătorie și ne
plata, pe loc, a taxelor tarifare 
și a suprataxelor constituie con
travenție și se sancționează cu 
închisoare contravențională dc 
la 15—30 zile. Aceste contraven
ții se constată de către factori 
corespunzători de la calea fera
tă (îndeosebi conductori de 

iron), precum și de către orga
nele de miliție, 
contravenientul 
rate, în termen 
la identificarea 
de călătorie și 
xelor datorate, acțiunea încetea
ză. Dacă contravenția nu vo- 
luează în acest mod, procesul 
verbal de constatare se trimite 
judecătoriei de care aparține lo
calitatea de domiciliu a contra
venientului care fixează terme
nul de urgență și citarea auto
rului abaterii și se pronunță. în 
baza probelor, asupra sancțiu
nii. a laxelor și suprataxelor 
datorate. In mod exception 11 * * 14 și 
temeinic motivat se dispune în
cetarea procesului însă numai 
după ce contravenientul face 
dovada că a achitat taxele de 
călătorie și triplul suprata
xelor.

Facem această revenire suma
ră dar, considerăm, suficient de 
lămuritoare deoarece multe per
soane căzute în ..greșeală" fie 
voit, neprezentîndu-se instanțe
lor de judecată în speranța că 
li se va pierde ..urma", fie că 
achită taxele prevăzute de de
cret dar nu trimit chitanțele 
doveditoare respective forurilor 
în drept în termenul legal, sînt-, 
pînă la urmă, obligate să su
porte, uneori, pedepsele maxi-1 
mp prevăzute de lege.

In cazul m care 
plătește căii fe-> 
de 30 dc zile de 
abaterii, lax le 
dublul suprala-

Cpl. Toma FALON 
Serviciul miliției municipiului 

Petroșani
i
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Pentru orașele din Valea Jiului, 
clubul sindicalelor este o instituție 
de cultură și educație care se adre
sează în egală măsură tuturor lo
cuitorilor, indiferent de vîrstă, pro
fesie etc. Chiar dacă acest fapt este 
cunoscut și recunoscut ca atare, ex
periența dovedește că substanța ac
tivității desfășurate la cluburi nu 
corespunde funcționalității lor. Fără 
îndoială, cluburile trebuie să ofere 
și un cadru distractiv, dar adevă
rata rațiune a existenței lor nu 
este doar aceasta. Totodată aceste 
instituții își au înscris în progra
mul lor și depistarea, încurajarea și 
formarea artiștilor amatori — miș
care deosebit de prodigioasă, dove
dind marile resurse artistice ale o- 
mului. Este un punct important al 
activității și bogat ilustrat. Adevă
rata funcție a cluburilor (la care 
adăugăm și celelalte instituții de 
cultură), nucleul în jurul căruia 
gravitează cele de mai sus, este 
latura culturală propriu-zisă, de e- 
sență educativă, o latură de o deo
sebită importanță în actuala etapă 
socială în care ne aflăm și accen
tuată de ultimele documente de 
partid și de stat.

Această meditație asupra dispo
nibilităților și sarcinilor care stau 
în fața culturii de masă din Valea 
Jiului a fost prilejuită de o con
vorbire cu directorul clubului din 
Lupeni, V. Țăndărică. Nu fără mi
rare i-am ascultat afirmația că ti
nerii nu vin la activitățile organi
zate. Am recunoscut un punct de 
vedere pe care l-am mai auzit și-n 
alte prilejuri, susținut de alți acti
viști pe tărîmul culturii. Căutîndu-i 
originile, le aflăm în necunoașterea 
posibilităților și ignorarea cerințelor. 
Trebuie să se știe că esența activi
tăților ce le desfășoară clubul este 
pur educativă, și nu trebuie să ne 
sperie cuvîntul sau să-l interpretăm 
ad literam. Cuvîntul „educație" a 
căpătat în contemporaneitate sen
suri care îi depășesc valoarea etică, 
el însemnînd formare, influențare a 
conștiinței și transmitere sistematică 
a unui volum de cunoștințe pentru 
care omul ar trebui să cheltuiască, 
individual, mai mult timp. Iată, deci, 
o valoare «informativ-formativă care 
trebuie înțeleasă în adevărata ei 
complexitate finală și metodologică.

Ce determină rezervele tinerilor 
(să nu aducem în discuție decît o 
parte din virtualii prîtteni ai clu
bului) din Lupeni față de activi
tățile cultural-educative ? Sînt mai 
multe cauze, unele înlăturînd even
tualele tendințe de apropiere. O

i
I
I Aflăm de la organele

4 ION BOLMAD1R, origi
nar din Brăhășești, Galați a fă
cut mai multe călătorii cu trenul 
prin țară fără legitimațiile nece
sare. In 2 aprilie a. c. a poposit 
in gara Petroșani de unde, îna
inte de a lua următorul tren {poa
te tot fără bilet'), a fost luat 
de... miliție.

Arestarea lui l. B. a fost de
terminată de încălcările săvîrșite 
anterior și în ziua în care a fost 
identificat, contravenientul fiind 
obligat să suporte sancțiunile pre
văzute de Decretul nr. 329fl966.

Pentru săvîrșirca unor încălcări 
similare, a fost arestat și obligat 
să execute o pedeapsă de 18 zile 
închisoare contravențională, pre 
văzută de același decret, și ION 
ȘANDRU din Lupeni, str. Spini 
llaret, bl. 7/28. 

primă cauză este penuria organiza
torică, dublată de cea metodologi
că. Directorul clubului afirma că 
pentru tineret se utilizează „mese 
rotunde, seri distractive, un club al 
tinerilor ingineri și tehnicieni" (oare 
în Lupeni toți tinerii sînt ingineri 
și tehnicieni ? de ce un profil atît 
de limitat cînd gama profesiunilor 
și a calificării pare a fi mult mai 
extinsă ?). Cum e și firesc, l-am 
întrebat : nu cumva e prea puțin ? 
Și mai intervine ceva : aceste for
mule cvasi-didactice sînt vechi și în 
conținut, nu numai în formă, au un 
caracter neatractiv, mai rece, de 
unde și o foarte scăzută audiență. 
N-ar fi momentul ca ele să fie 
schimbate — sau îmbogățite, mă-
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car ! — cu ceva nou, ori printr-un 
conținut care să antreneze mai di
rect toți participanții, să-i sensibili
zeze ? La acest capitol, să recunoaș
tem, inițiativa și fantezia organiza
torică e deficitară.

Concepția activităților e o altă 
cauză. Programele lunare, la prima 
vedere sînt doldora de acțiuni; în 
realitate sînt colecții de mărunțișuri 
formaliste. La ora actuală exisță o 
ciudată optică ; programul lunar este 
impus celui care vine la club. Că-1 
interesează sau nu — e altceva. Din 
acest fapt reiese un empirism în 
munca culturală, cu totul anacronic 
astăzi, cînd sondajul de opinie și 
cercetare sociologică au făcut mari 
progrese. Un bun început — deși 
foarte timid — există la Lupeni : 
raspîndirea unor chestionare. Dar 
important este să se formuleze con
cluziile cele mai adecvate, iar apli
carea lor să nu întîrzie — pentru 
că, e limpede, înseși cluburile vă
desc că munca lor nu mat poate 
merge la voia întîmplării, ci pe ba
za cunoașterii subiectului căruia i 
te adresezi! E necesar să știi ce 
vrea tînărul, spre ce se îndreaptă 
interesul, curiozitatea lui (nu numai 
spre distracție) și în luncție de a- 
cestea să planifici activitatea. Adică 
c necesar o nuanțare și diferențiere 
— fundamente ale eficienței edu
cative. Dar la clubul din Lupeni 
am mai constatat un fapt pozitiv și

4 Șoferul PRUNA VICTOR, 
de pe autovehiculul 31 HD 2249, 
proprietate a l.P.S.P. Livezeni, 
circulînd pe strada V. Roaită din 
Petroșani nu a păstrat distanța 
față de autovehiculul pe care îl 
avea în față — 31 UD 193. In- 
trînd în spatele acestuia, și-a a- 
variat mașina. S-a constatat cu 
acest prilej că șoferul amintit se 
afla sub influența băuturilor al
coolice. Abaterile au fost sanc
ționate cu suma de 540 lei și 
suspendarea permisului de condu
cere pe timp de una lună.

De menționat că acest condu
cător auto a fost de mai multe 
ori atenționat să nu conducă sub 
influența băuturii alcoolice. El a 
sfidat avertismentul organului de 
miliție, nedîndu-și scama de peri- 

destul de rar în Valea Jiului — 
programul lunar se afișează, avînd 
semnificația unei invitații.

Activitatea culturală de masă e 
o ocupație spinoasă și plină de tot 
felul de dificultăți. Nu pot fi tre
cute numai de un om — directorul, 
de aceea există, cel puțin teoretic, 
niște comisii, organisme de concepe
re, îndrumare și control a activită
ții (tot la Lupeni aflam că „to
varășii nici nu știau că răspund de 
diferite probleme"). Cine trebuie să 
le impulsioneze pentru a-și intra în 
atribuții cu toată seriozitatea ? A- 
ceastă muncă trebuie privită nu cu 
ușurință, ci cu sentimentul respon
sabilității față de o sarcină de 
partid.

In îndeplinirea funcției de promo
tori ai conștiinței noi, socialiste, clu
burile au datoria să colaboreze sis
tematic cu comitetele orășenești 
U.T.C. Dar să nu se înțeleagă o 
acțiune univocă — de la club s-pre 
organizația de tineret, care au li
nele sarcini ce coincid cu ale clubu
lui, deci au scop comun educativ, 
care se poate împlini în cadrul clu
bului. Totodată, pot iniția activități 
mai restrînse, cu microgrupuri (de 
mai mare eficiență) — cu pregnant 
conținut educativ, dar învelite în 
lorme mai fanteziste, mai atractive. 
La ora actuală, cooperarea club — 
organizație de tineret se află într-un 
impas ce trebuie depășit cit mai 
degrabă.

Nu împărtășim ideea potrivit că
reia procesul de producție este spri
jinit de către cluburi prin progra
marea diverselor expuneri, conferin
țe, mese rotunde, cu o tematică de 
strictă specialitate, dar de un mic 
efect. Viața economică ar cîștiga 
mai mult dacă în cluburi s-ar pe
trece și un alt fel de acțiuni, urmă
rite de oameni, dar care să spo
rească gradul de conștiință, senti
mentul răspunderii, derivat din a- 
dînca convingere că el, prin munca 
lui, contribuie la înflorirea și pro
gresul patriei. In muncă și atitu
dinea lață de ea se manifestă con
știința umană socialistă — căreia 
toate instituțiile de cultură au da
toria să-i adauge noi și noi tră
sături.

Prin urmate, sarcinile sînt de o 
mare importanță și actualitate, clu
burile au posibilități, unele neexplo
rate și trebuie sprijinite cu mai mul
tă consecvență în îndeplinirea a- 
devăratei lor meniri. Activitatea lor 
să fie rodul unei concepții colecti
ve, dar unitară în esența ei, să se 
adreseze omului, reflectîndu-i gîndu- 
rile, interesele spirituale.

T. SPĂTARI’

de ordine
colul la care se supunea, de con
secințele pe care avea să le su
porte cu propria sa pungă și re
ținerea permisului.

<$► Conducătorul motocicletei 
46 UD 4 153 EDUARD START, 
l.upeni, sir. Mureșului nr. 4 s-a 
angajat într-o depășire neregula
mentară fiind pe punctul de a 
comite accident. Cu ocazia con
trolului acestuia, s-a constatat că 
se ajla sub itifluența băuturii al
coolice.

Aceste încălcări ale normelor 
legale de circulație l-au costat 
pe Eduard Stan suma de 625 lei, 
sancțiune administrativă, și sus
pendarea permisului pe timp de 
două luni.

Stanță de pe șantierul de con
strucții din cartierul Aeroport — 

Petroșani

I

Totuși, nu-i 
păcăleală

In urmă cu puțin timp, un grup 
de cetățeni din Cimpa au solicitat 
redacției o explicație în legătură cu 
data cînd vor începe lucrările de 
modernizare a drumului I.onea — 
Cimpa, prevăzute în planul de îm
bunătățiri edilitare pentru începu
tul trimestrului II din acest an.

„Dala de 1 aprilie a trecut de 
mtilt — se spune în scrisoarea a- 
m imită — dar nici o mișcare nu 
s-a făcut în acest sens, așa că ce
tățenii din Cimpa fac în continuare 
slalom printre bălțile existente pe 
drumul cu pricina. Acum am vrea 
să știm cine a fost cu ideea să ne 
servească această păcăleală și de ce, 
fiindcă noi nu l-am păcălit niciodată 
cu nimic"

Desigur că o scrisoare cu un ast
fel de conținut ne obligă la un 
răspuns Ioane precis pe care sîn- 
tem în măsură să-l dăm celor ce se 
consideră „păcăliți".

Lucrările pregătitoare pentru mo
de mizarea drumului Lonea — Cim
pa, pe o distanță de 2,2 km, au 
început în ziua de 26 aprilie 1972, 
cînd lotul Petroșani din cadrul Di
recției județene de drumuri și po
duri a transportat și depozitat la 
fața locuim importante cantități de 
borduri și balast necesare execută
rii lucrării.

Pentru ca drumul în discuție să 
poată fi asfaltat după cum se pre
vede, pînă la slîrșitul trimestrului 
III a. c., este necesar ca și cetă
țenii din Cimpa care s-au adresat 
redacției să vină în sprijinul aces
tei acțiuni, prin retragerea și ali
nierea gardurilor la limitele stabi
lite în proiect, adueîndu-și, totoda
tă, contribuția în muncă la reali
zarea lucrării amintite.

C. H.

JOI 11 MAI
Soarele răsare la ora 4,53 și 

apune la ora 19,32. Zile trecute 
din an —- 132. Zile rămase —- 
234.

EVENIMENTE
1972 — Congresul Mișcării 

Revoluționare Sindicale Ceho
slovace; In India se îm
plinesc 115 ani de cînd a iz
bucnit răscoala de eliberare na
țională (1857); In Laos e sărbă
toarea națională, „Ziua Constitu
ției" (25 de ani de cînd a intrat 
în vigoare); 1904 — S-a născut 
pictorul spaniol Salvador Dali.

JOI 11 MAI

CASA DE CULTURA PE
TROȘANI. In sala de lectură, la 
ora 17, o nouă ședință a cercu
lui literar la care se va vorbi 
despre poezia militantă; In sala 
mică, la ora 18 — „Prag de 
viață", o întîlnire a elevilor cla
selor terminale de la Liceul teo
retic cu muncitori și intelectuali; 
La ora 19, o scară de dans.

CLUBURI — Petrila. La ora 
17,30, clubul tineretului organi
zează o masă rotundă cu o te

SPITALUL UNIFICAT PETRILA 

angajează prin concurs:
— UN MAGAZIONER

— DOUĂ SURORI SAU ASISTENTE ME
DICALE

Condiții de angajare, conform Legii 22z1969 
și H.C.M. 2351/1969.

organizează concurs pentru 
ocuparea unui post de :

— TEHNICIAN PRINCIPAL PROIECTANT
Concursul va avea Ioc la sediul unității în 

data de 20 mai 1972.
Candidații vor prezenta actele de studii și de 

vechime în funcție potrivit prevederilor Legii 
nr. 12/1971 (anexa 2).

Salarizarea, conform H.C.M. 914z1968.
Informații la biroul personal al unității, tele

fon interurban : 149.

mă de educație științifică; La ora 
18 „Cartea —- mijloc de instrui
re" — întîlnire cu pionierii; 
Aninoasa — La ora 20, joia ti
neretului; Vulcan — In cadrul 
serii distractive pentru tineret, un 
dialog politic, la ora 17,30; Lu
peni — La ora 17, expunerea 
„Conștiința — element determi
nant în păstrarea și ocrotirea a- 
vtrtului obștesc"; La ora 14, 
simpozionul evocativ „Olga Ban
ele".

JOI 11 MAI

PETROȘANI — 7 Noiem 
brie : Mirii anului II; Republica . 
Hello Dolly, seriile I—II; PE
TRII .A : Steaua de tinichea; LO- 
NEA — Minerul: Love Story; 
ANINOASA : Săptămîna nebu
nilor; VULCAN : Floarea de 
cactus; PAROȘENI : Crăciun cu 
Elisabeta; LUPENI — Cultural: 
Motodrama; URICANI ; Sunetul 
muzicii, seriile I—

JOI 11 MAI

PROGRAMUL I : 6,30 Mu
zică și actualități; 7,00 Radio
jurnal; 8,00 Sumarul presei; 9,30 
Odă limbii române; 10,00 Bule
tin de știri; 10,05 Popas folclo
ric pe plaiuri năsăudene; 10,3C 
Clubul călătorilor; 11.00 Bule 

tin de știri; 11,05 Melodii de 
Gherase Dcndrino; 11,15 Din ță
rile socialiste; 11,30 Corul Filar
monicii „George Enescu" din 
București; 12,00 Cîntă Dova și 
Arsen Dedic, 12,15 "Recital de 
operă; 12,30 întîlnire cu melo
dia populară și interpretul pre
ferat; 13,00 Radiojurnal; 13,15 
Avanpremieră cotidiană; 13,30 
Tot înainte; 14,40 La microfon 
Saveta Bogdan, Marin Chisăr și 
îlie Artincscu; 15,00 Buletin de 
știri; 15,05 Tribuna radio; 15,25 
Pagini din muzica 
16,00 Radiojurnal; 
făr între stele — 
cate patriei; 16.30 
muzică populară; 
citate radio; 17,00 
retului; 18,00 Orele serii; 20,00 
Tableta de seară; 20,05 Zece me
lodii preferate; 20.40 Romanțe; 
20.55 Știința la zi; 21.00 Revista 
șlagărelor; 21,30 Bijuterii muzi
cale; 21.45 Din lirica populară; 
22,00 Radiojurnal; 22.30 Concert 
de seară; 24,00 Buletin de știri; 
0,03—6,00 Estrada nocturnă.

de estradă; 
16,15 Lucea 
cîntece dedi 
Intcrpreți de 
16,50 Publi- 
Antcna tine-

9,00 Deschiderea emisiunii 
dimineață. Telex; 9,05 Prietenii 
lui Așchiuță; 9.35 Curs de lim
ba engleză (lecția a 15-a); 10,05 
Cronica literară; In jurul orei 
10,30 Posturile noastre de radio 
și televiziune transmite în 

IjjîTj
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Angajează

• Milucitori necalificati>
• Zidari constructori

Condițiile 
prevăzute în 
12Z1'971.

de angajare și salarizare sînt cele
H.C.M. 914/1968 și Legea nr.

Informații
între orele 6

suplimentare se pot obține zilnic, 
—14, de la biroul personal al pre-

parației Lupeni.

direct, sosirea în Capitală a de
legației de partid și guvernamen
tală a R. D. Germane, condusă 
de Erich Honecker, prim-secretar 
al C.C. a) Partidului Socialist 
Unit din Germania, și Willi 
Stoph, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.S.U.G., președin
tele Consiliului de Miniștri a! 
R. D. Germane, care va face o 
vizită oficială de prietenie în ța
ra noastră la invitația C.C. al 
Partidului Comunist Român și a 
C onsiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România; 11,30 
„Portativ ’72"; 12,15 Telejurnal; 
16,30—17,00 Curs de limba ger
mană (lecția a 14-a); 17,30 Des
chiderea emisiunii de după-amia- 
ză Emisiune în limba maghiară; 
18.30 In întîmpinarea Conferin
ței Naționale a Partidului Co
munist Român; 19,00 Muzică u- 
șoară; 19,15 Publicitate; 19,20 
1 001 de seri; ’9,30 Telejurnal; 
20,10 Avanpremieră; 20,15 Tine
rii despre ei înșiși; 21,00 Pagini 
de umor; 21,45 Mai aveți o în
trebare ?; 22,30 ..24 de ore".

temperatura maxima 
fost la Petroșani de plus 17 . 
grade, iar la Paring de plus 9 
grade. Minima din cursul nopții 
a fost de plus 8 grade și, res
pectiv, de plus 5 grade

Pentru următoarele 24 de ore t 
Vreme în general instabilă! Izo
lat, se vor semnala averse de 
ploaie însoțite de descărcări elec
trice. Vînt slab, pînă la potri
vit din sectorul nordic

ț

APARAREA AVUȚIEI OBSTEST 
îndatorire de mare

a tuturor

POTRIVA INCENDIILOR
9 5

răspundere patriotică și cetăfenească
Petroșani

îndeplinirea planului de pro
ducție la toți indicatorii și toate 
sortimentele constituie pentru 
fiecare colectiv de muncă din 
cadrul industriei locale a mu
nicipiului Petroșani o îndatorire 
de prim ordin. Dar, paralel cu 
grija pentru realizarea sarcini
lor de producție, trebuie să se 
manifeste o responsabilitate tot 
a.șa de mare — din partea tutu
ror salariaților — și pentru a- 
părarea bunurilor întreprinde
rii — clădiri, mașini, instalații, 
agregate, materii prime și ma
teriale, produse finite sau semi
fabricate — împotriva incendi
ilor.

Măsurile stabilite de către co
misia tehnică p.c.i. a I.I.L. Pe
troșani împreună cu șefii sec
țiilor. atelierelor, trebuie să-și 
găsească în tru totul finalizarea. 
Cu atît mai mult cu cit, într-o 
lerioadă de numai doi ani. s-au 

nrodus la T.I.L. Petroșani două 
incendii de pe urma căruia a 
avut de suferit daune atît pla
nul de producție cît și salariații 
întreprinderii.

De aceea,.apărarea avuției ob
ștești împotriva incendiilor es
te nu numai o îndatorire de 
serviciu dar și o datorie de ma
re răspundere patriotică și ce
tățenească a fiecărui salariat, 
indiferent de funcția pe care o 
îndeplinește în cadrul întreprin
derii.

In acest context, șefii secți
ilor. atelierelor și depozitelor 
— care poartă întreaga răspun
dere pentru organizarea și asi
gurarea pazei contra incendiilor

în sectoarele de activitate pe 
care ie conduc — au datoria să 
asigure atît desfășurarea nor
mală și fără întrerupere a pro
ducției cît și să ferească de in
cendii obiectivele și bunurile 
materiale. Pentru a-și îndeplini 
în condiții cît mai bune atribu
țiile ce le revin, pe linie de 
o.c.i., aceștia sînt datori să in
struiască lunar salariații din 
subordine cu sarcinile ce le re
vin în vederea prevenirii și 
stingerii incendiilor, insistînd a- 
supra însușirii și aplicării nor
melor p.c.i. iar, periodic, să ve
rifice în ce măsură se cunosc 
aceste norme, cum se aplică și 
dacă oamenii știu să acționeze, 
în conformitate cu programul 
stabilit, pentru apărarea fiecă
rui obiectiv în caz de incendiu; 
să organizeze și să instruiască 
echipele de intervenție în caz 
de incendiu din rîndurile sala
riaților să ia măsuri Ca toate 
regulile, instrucțiunile și norme
le de pază contra incendiilor să 
fie afișate la locuri vizibile, 
cunoscute și aplicate de către 
toți salariații, să nu permită 
improvizații la instalațiile de 
forță și lumină, sau exploatarea 
acestora cu defecțiuni ; o aten
ție deosebită să o acorde execu
tării lucrărilor de sudură și al
tor operații tehnologice cu pe
ricol de incendiu, să ia toate 
măsurile de siguranță, solicit-în- 
du-se în prealabil permisul de 
foc din partea comisiei tehnice, 
respectînd apoi toate măsurile 
indicate ; să nu permită depo-

zitarea materialului și materi
ilor prime 
cu pericol 
menajeze 
tru fumat.

In calitatea
ai procesului de producție, șefii 
de secții și ateliere să militeze 
în mod ferm și să nu admită 
nici un fel de încălcare a nor
melor p.c.i. Orice îngăduință se 
poate solda cu mari pagube ma
teriale și alte consecințe grave 
•lentru avutul obștesc.

Trebuie reținut, așadar, că 
apărarea avuției obștești împo
triva incendiilor este o indato-

inflamabile în locuri 
de incendiu și să a- 
locuri speciale pen-

de conducători

tire de mare răspundere patri
otică și cetățenească a fiecărui 
salariat. Nu trebuie uitat că în
călcarea acestor norme atrage 
după sine sancțiuni și amenzi 
de Ia 100 la 3900

acestor norme
Și 

lei.

Numai făcîndu-ne cu toții da
toria putem să apărăm de in
cendii întreprinderea, toate bu
nurile materiale ai căror pro
prietari sîntem toți cetățenii 
României socialiste.

i de sec(ii, ai 
și maiștri !

Responsabilitatea pentru asi- 
• gurarea pazei contra incendiilor 

la locurile de muncă vă revine 
conform prevederilor actelor 
normative în vigoare.

In acest sens vi se reamintesc 
cîteva reguli ce trebuie respec
tate ■

(V să instruiți lunar tot per
sonalul din subordine cit privi-

1

*

ț
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\
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re la sarcinile ce-i revin pentru 
prevenirea și stingerea incendi
ilor ;

© să acționați pentru aplica
rea și respectarea normelor tie 
prevenire și stingere a incendi
ilor la locurile de muncă a că
ror conducere vă este încredin
țată ;

© să organizați echipe de 
primă intervenție, în caz de in
cendiu. din rîndurilc persona
lului existent in subordine ;

© să nu permiteți folosirea 
instalațiilor electrice de ilumi
nat și forță improvizate sau în 
stare defectă, sau folosirea (le 
siguranțe supradimensionate, în
trerupătoare prize defecte etc.;

@ nu permiteți executarea 
lucrărilor de sudură în locuri 
cu pericol de incendiu, sau a 
altor lucrări care prin natura 
lor creează pericol de incendiu, 
fără permis de foc și fără lua
rea tuturor măsurilor de preve
nire a ineendiilor ;

® nu permiteți fumatul în 
ateliere, depozite și în orice alt 
loc de muncă cu pericol de in
cendiu ! Pentru fumat să se a- 
mena.jeze locuri sneciale ;

® nu permiteți încărcarea 
întrerupătoarelor, comutatoare
lor. prizelor, peste sarcina sta
bilită conductorilor electrici ;

@ interziceți întrebuințarea 
reșourilor, radiatoarelor în în
căperi unde sînt depozitate sau 
se prelucrează materiale infla
mabile sau explozive ;

@ să asigurați păstrarea. în
treținerea și funcționarea cores
punzătoare a materialelor

stingere a incendiilor existente 
în dotarea secției ;

@ mențineți în permanență 
libere căile de acces de pe te
ritoriul și in incinta secției. Nu 
permiteți blocarea surselor de 
apă sau a materialelor de inter

venție Ia incendiu cu diverse 
materiale ;

© urmăriți ca în permanență 
să fie afișate, prelucrate și în
sușite sarcinile eu regulile de 
prevenire a incendiilor specifice 
locurilor dv de muncă.

os
zile sau alte locuri cu pericol 
de incendiu !

Rețineți ! Fumatul e permis 
numai în locurile special ame
najate.

pe asemenea, este necesar ca 
maiștrii să verifice fiecare Ioc 
de muncă pentru a vedea da
că la terminarea lucrului s-au 
luat toate măsurile preventive 
împotriva cauzelor ce pot de
clanșa izbucnirea vreunui in
cendiu.

Important de reținut pentru 
toți salariații întreprinderii de 
industrie locală Petroșani este 
faptul că încălcarea normelor 
de prevenire și stingere a in
cendiilor atrage după sine sanc
țiuni care constau din amendă 
de la 100 Ia 3000 lei. Orice ca
uză generatoare de incendii poa
te fi la timp anihilată dacă în 
toate locurile de muncă se ma
nifestă toată grija pentru apli
carea și respectarea întocmai a 
măsurilor de prevenire n incen
diilor, dacă fiecare salariat își 
îndeplinește în acest scop atri
buțiile și obligațiile de serviciu 
ce le revin nr linie de p.c.i.

Toți salariații întreprinderii
— indiferent de locul de muncă
— au obligația legală și mora
lă de a-și însuși, respecta și a- 
plica ou strictețe toate măsurile 
de prevenire și stingere a in
cendiilor. Fiecare salariat este 
obligat ca în timpul și la ter
minarea lucrului să respecte 
următoarele reguli : să nu facă 
foc deschis la întâmplare, sau 
să lase focu' fără supraveghe
re ; să nu folosească reșouri. 
radiatoare și alte aparate elec
trice în încăperi sau locuri cu 
pericol de incendiu iar atunci 
cînd le folosesc să ia toate mă
surile de siguranță te se im
pun : sudorii să ia măsuri pen
tru a preveni exploziile sau in
cendiile în timpul executării 
diferitelor lucrări de sudură : la 
terminarea lucrului luați mă
suri pentru curățirea locului 
de muncă de resturi și deșeuri, 
de materiale, scurgerile de ulei, 
curățirea mașinilor. scoaterea 
din prize a aparatelor si mași
nilor electrice, evacuarea de
șeurilor.

Nu fumați în ateliere, depo-
de sar așa băieții 

parcă-s miracole ?
— Or fi facincl exerciții 

La... cursa cu obstacole
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Vii proteste șl indignare în întreaga lume față de 
hotărîrea guvernului american privind minarea 

porturilor nord-vietnameze și bombardarea în masă
a R. D. Vietnam

NEW YORK 10 (Agerpres). — 
„In fața unei situații grave fac 
apel la toate părțile pentru a da 
dovadă de cea mai mare pru
dență" — a declarat secretarul 
general al O.N.U., Kurt Wald
heim, referindu-se Ia noile mă
suri de escaladare a războiului 
din Vietnam, anunțate de gu
vernul Statelor Unite. El a a- 
firmat că își menține propune
rea sa de a oferi bunele oficii 
ale Națiunilor Unite pentru în
cetarea războiului din Vietnam.

4r
BUDAPESTA 10 (Agerpres). 

— Președintele Guvernului Re
voluționar Muncitoresc Țărănesc 
Ungar, Jeno Fock, i-a primit pe 
ambasadorii R.D. Vietnam și 
Republicii Vietnamului de Sud 
la Budapesta, care l-au infor
mat despre noile acțiuni agresi
ve ale S.U.A. în Vietnam și des
pre situația convorbirilor de la 
Paris. Jeno Fock a reafirmat 
deplina solidaritate a guvernu
lui și poporului ungar Cu lupta 
poporului vietnamez și dorința 
de a acorda acestuia ajutor în 
continuare.

In legătură cu aceasta, agen
ția M.T.I. a fost împuternicită 
să declare că poporul ungar și 
organele conducătoare ale tării 
sînt indignate de noile acțiuni 
agresive întreprinse împotriva 
poporului vietnamez și de mă
surile anunțate recent de pre
ședintele S.U.A. Aceste măsuri, 
relevă declarația, contravin fla
grant dreptului internațional. 
Cartei O.N.U.

Guvernul și poporul R.P. Un
gare. subliniază declarația, vor 
acorda și Pe viitor poporului 
vietnamez tot ajutorul necesar 
în lupta sa. Declarația exprimă 
convingerea fermă că pentru 
Statele Unite a rămas o singură 
soluție : să înceteze actele agre
sive și să continue tratativele. 
Propunerile R.D. Vietnam și ale 
Republicii Vietnamului de Sud 
oferă posibilitatea unei regle
mentări politice echitabile, care 
să satisfacă cererile juste 'ale 
tuturor părților interesate. înfăp
tuirea acestor propuneri serveș
te nu numai intereselor popoa
relor din Peninsula Indocliineză. 
dar și ale lumii în+regi și ale 
Statelor Unite ale Americii, re
levă în încheiere declarația.

*
SOFIA 10 (Agerpres). — Mi

nistrul afacerilor
R. P Bulgaria, Petăr 
l-a primit, marți, pe 
ru] S.U.A. Ia Sofia.

In numele guvernului bulgar, 
arată agenția B.T.A., ministrul 
Mladenov a exprimat un pro
test și a dezaprobat acțiunile
S. U.A. de minare a porturilor 
R.D. Vietnam ca pe un act fără 
precedent de încălcare a norme
lor internaționale. Poporul și

opinia publică bulgară, a decla
rat el, nu pot să nu condamne 
extinderea acțiunilor agresive 
ale guvernului american, care 
cieează premisa pentru o nouă 
încordare a situației internațio
nale.

In încheiere, ministrul bulgar 
a arătat că minarea portului 
Haifong și a apelor teritoriale 
ale R.D. Vietnam constituie în
că o dovadă a politicii de pe 
poziții de forță a guvernului a- 
merican în Asia de sud-est.

★
BELGRAD 10 (Agerpres). — 

Sintem foarte îngrijorați din 
cauza hotărîrii S.U.A. privind 
minarea porturilor nord-vietna- 
meze și bombardarea în masă 
a R.D. Vietnam, ceea ce consti
tuie o escaladare a războiului 
cu multiple consecințe negati
ve, imprevizibile — a declarat, 
agenției Taniug, purtătorul de 
cuvînt al Secretariatului federal 
pentru afacerile externe al Iu
goslaviei, Milan Zupan. Prin a- 
ceasta se periclitează procesul 
de pînă acum de destindere și 
tratative și este pusă în primej
die pacea în lume. întreaga ex
periență a războiului din Viet
nam demonstrează lipsa de ie
șire a acestei politici. Nu exis
tă nici o alternativă la soluția 
care să 
legitime 
mez de 
nul său, 
ră. ceea 
principal 
gate pentru libertate și 
dentă națională.

Momentul, a subliniat el. este 
critic si cere să fie înlăturate 
imediat cauzele amintite ale a- 
gravării situației, să se opreas
că actuala 
să, să fie 
tratativele 
soluție pe

recunoască drepturile 
ale poporului vietna- 
a hotărî singur desti- 
fără amestec 
ce constituie 
al luptei sale

din afa- 
motivul 

îndclun- 
indepen-

externe al 
Mladenov, 
ambgsado-

evoluție primejdioa- 
reluate de urgență 
și să se găsească o 

cale pașnică.

PARIS 10 — Corespondentul 
Agerpres, Paul Diaconescu, 
transmite : Ziarul „L’Humanite" 
anunță că o delegație a Parti
dului Comunist Francez, con
dusă de Georges Marchais, se
cretar general adjunct al parti
dului, s-a întîlnit cu Le Duc 
Tho, membru al Biroului Poli
tizai C.C. al Partidului celor 
ce Muncesc din Vietnam, consi
lier special al delegației R.D. 
Vietnam Ia Conferința cvadri
partită de la Paris. Georges 
Marchais a reafirmat, în nu
mele P.C.F., întreaga solidarita
te față de lupta eroică a popo
rului vietnamez și a exprimat 
profunda indignare față de no
ile măsuri de escaladare a răz
boiului din Vietnam ale Admi
nistrației S.U.A.

•k
LONDRA 10 — Coresponden

tul Agerpres, Nicolae Plopeanu,

transmite ; Comitetul Politic al 
Partidului Comunist din Marea 
Britanie a dat publicității o de
clarație în care condamnă ener
gic acțiunile Administrației 
S.U.A. împotriva R.D. Vietnam, 
pe care Ie califică „drept acte 
de agresiune flagrantă, care în
calcă toate normele și regulile 
internaționale". Declarația chea
mă poporul britanic să organi
zeze demonstrații și marșuri de 
protest în toate orașele din ța
ră.

Totodată, în Camera Comune
lor, un grup de deputați labu
riști, în frunte cu Norman At
kinson, a prezentat o moțiune 
prin care condamnă noile mă
suri de escaladare a interven
ției S.U.A. în Vietnam și inten
sificarea bombardamentelor, pe 
care le consideră ca reprezen
tând un pericol pentru pace". 
Autorii moțiunii cer „retragerea 
urgentă a forțelor americane 
din Vietnam".

De asemenea, Comitetul bri
tanic pentru pace în Vietnam a 
hotărît să convoace, la 21 mai, 
o conferință extraordinară în 
cadrul căreia se vor discuta ul
timele măsuri ale S.U.A. împo
triva R.D. Vietnam.

★
CARACAS 10 (Agerpres). — 

Organizația Tineretului Comu
nist din Venezuela a dat publi
cității, Ia Caracas, o declarație 
prin care cere încetarea bom
bardamentelor întreprinse de 
aviația S.U.A. împotriva R. I). 
Vietnam și retragerea tuturor 
forțelor americane din Vietna
mul de sud. Tineretul Comunist 
din Venezuela își exprimă spri
jinul față de propunerile de 
nace prezentate de Guvernul 
Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de Sud Ia 
conferința cvadripartită de la 
Paris și salută succesele obținu
te de eroicul popor vietnamez 
în lupta 
S.U.A.

împotriva agresiunii

SAIGON 10 (Agerpres). 
Forțele patriotice din Vietna
mul de sud își continuă ofen
siva în zona Platourilor înalte, 
unde, în noaptea de marți spre 
miercuri, au desfășurat puterni-

★
VIETNAMUL DE SUD 10 (A- 

gerpres). — Agenția „Elibera
rea" a difuzat hotărîrea adopta
tă de Comandamentul forțelor 
armate populare de eliberare 
din provinciile sud-vietnameze 
Quang Tri și Thua Thien, în le
gătură cu ofițerii, subofițerii și 
soldații regimentului 56 din cea 
de-a 3-a 
armatei 
treprins

bazei Ben 
orașului 

intensitate 
și în îm-

Conîerinfa U.N.C.T.A.D.
— Intervenția delegatului român

SANTIAGO DE CHILE 10 — 
Corespondentul Agerpres, Eugen 
Pop, transmite: In ședințele 
plenare ale celei de-a treia Con
ferințe a Națiunilor Unite pen
tru Comerț și Dezvoltare, au în
ceput dezbaterile în jurul pro
iectului de rezoluție intitulat 
„Efectele economice ale închi
derii Canalului Suez".

Luînd cuvîntul la acest punct 
al ordinii de zi, în numele de
legației române, Nicolae Eco- 
bescu, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, a spus t Con
secință directă a conflictului din 
Orientul Mijlociu, închiderea 
Canalului Suez, a privat comu
nitatea internațională de una 
din importantele căi maritime 
oare leagă între ele continentele 
lumii. Repercusiunile pentru 
comerțul internațional și alte 
domenii dc activitate economi
că internațională sînt evidente: 
scumpirea transporturilor mari
time și, în consecință, creșterea 
costurilor globale ale comerțului 
internațional, deformarea unor 
curente de schimb, dilatarea 
artificială a necesarului de 
transport maritim etc. Toate a- 
cestea au efecte negative asu
pra dezvoltării economice și 
balanțelor de plăți a numeroase 
țări, în special a țărilor în curs 
dc dezvoltare.

România, care se află printre 
țările al căror comerț este afec
tat de închiderea Canalului 
Suez, salută preocupările și efor
turile vizînd redeschiderea Ca
nalului, preocupări și eforturi 
cărora le dă expresie proiectul 
de rezoluție prezentat de „Gru
pul celor 77“. Vorbitorul a rea
firmat că România a militat în
totdeauna cu fermitate pentru 
aplicarea rezoluției Consiliului 
de Securitate din noiembrie 
1967, cu scopul de a se ajunge 
la o rezolvare politică a con
flictului din Orientul Mijlociu, 
pe baza retragerii trupelor isra- 
eliene de pe teritoriile arabe o- 
cupate, a asigurării dreptului la 
independență și integritate teri
torială a tuturor țărilor din re
giune, a satisfacerii intereselor 
și cerințelor naționale ale popu
lației palestiniene.

De aceea, a continuat el, noi 
sprijinim în mod. energic aplica
rea deplină a rezoluției Consi
liului de Securitate din noiem
brie 1967, care ar conduce și la 
redeschiderea Canalului Suez, 
într-un termen scurt. In acest 
sens, vorbitorul a făcut cunoscut 
că delegația română se pronunță 
în sprijinul inițiativei „Grupu
lui celor 77".

divizie de infanterie a 
saigoneze, care au în- 
o serie de acțiuni în-

ce atacuri împotriva 
Het, din apropierea 
Kontum. Cu aceeași 
au continuat luptele 
prejurimile fostei capitale impe
riale Hue și în Delta Mekong.

★
dreptate împotriva războiului și 
au trecut de partea forțelor 
populare. In hotărîre se arată 
că toți militarii saigonezi care 
își vor exprima hotărîrea de a 
se angaja în mod voluntar în 
rîndul forțelor patriotice își vor 
păstra gradul, se vor bucura de 
aceleași drepturi și vor avea 
aceleași îndatoriri ca și luptăto
rii forțelor de eliberare.

Noi atacuri ale aviației americane 
asupra Hanoiului și Haifongului

HANOI 10 (Agerpres). — A- 
genția V.N.A. transmite că 
miercuri dimineața, la ora 9,45 
ora locală, avioane americane 
au bombardat mai multe cartie
re, spitale Și alte zone ale ca
pitalei Republicii Democrate 
Vietnam și că în cursul acestui 
atac mai multe monumente isto
rice vechi au fost distruse. Uni
tățile de apărare antiaeriană 
și forțele de autoapărare 
au deschis un foc violent 
împotriva avioanelor agresoare, 
doborînd nouă din aparatele ca
re au participat la aceste bom
bardamente. Mai mulți pilot i 
americani au fost capturați.

Totodată, agenția V.N.A. in
formează că aviația americană 
a bombardat portul 
unde unitățile de apărare anti
aeriană ale R.D. Vietnam au 
doborît trei avioane americane. 
Raiduri de bombardament au 
fost întreprinse de aviația ame
ricană și în provincia Yen Bai 
din partea de nord a R.D. Viet
nam. unde au fost doborîte alte 
două avioane.

Haifong,

SAIGON 10 (Agerpres). — 
Forțele navale și aeriene ale 
Statelor Unite, au minat, marți, 
intrările în porturile R.D. Viet
nam și au bombardat 
șosele și căi ferate de 
teritoriul acestei țări, 
țat Comandamentul 
din Saigon, citat de 
Associated Press și Reuter.

La această operațiune au luat 
parte port-avioane ale flotei a 
șaptea, cu peste 200 de avioane 
de război, numeroase alte esca
drile de bombardiere și avioane 
de luptă de la bazele aviației 
S.U.A. din Asia de sud-est, 
cîteva zeci de crucișătoare 
distrugătoare

★

rețele de 
pe întreg 
a anun- 

american 
agențiile

și 
Și

SAIGON 10 (Agerpres). — 
Un elicopter al aviației Statelor 
Unite, în care se aflau 32 mili
tari americani, s-a prăbușit 
miercuri într-un punct situat la 
36 km nord-est de Saigon. Nici 
unul dintre militarii aflați la 
bord nu a supraviețuit, preci
zează agenția Associated Press, 
citind Comandamentul american 
din Saigon.

BONN 10 — Trimisul special 
Agerpres, Vasile Cri.șu, transmi
te: Miercuri au avut loc ședințe 
ale celor trei fracțiuni parla
mentare din Bundestag, destina
te analizării situației în legătură 
cu ratificarea tratatelor încheia
te de R.F. a Germaniei cu 
U.R.S.S. și Polonia. In continua
re, președintele Bundestagului, 
Kai Uwe von Hassel, a deschis 
ședința plenară a Parlamentului 
vest-german, în cadrul căruia 
au fost luate în dezbatere unele 
probleme cu caracter social. Cu 
ocazia votului, care a avut loc 
asupra acestor probleme, depu
tății coaliției guvernamentale au 
obținut 249 de voturi favorabile. 
245 de deputați ai opoziției 
U.C.D./U.C.S. s-au abținut de la 
vot, iar două voturi eu fost ne
gative. In continuare, reprezen
tantul fracțiunii U.C.D./U.C.S. a 
propus o moțiune de procedură, 
prevăzînd amînarea dezbaterilor 
asupra ratificării tratatelor 
R.F.G. cu U.R.S.S. și Polonia.

Intrucît în problemele proce
durale votează Și deputați vest- 
berlinezi, la vot au luat parte 
518 deputați. In favoarea moțiu
nii s-au pronunțat 259 deputați, 
iar împotriva ei 259. Neîntru
nind majoritatea de voturi, mo
țiunea a fost respinsă, pe ordi
nea de zj a Bundestagului fiind 
astfel menținută dezbaterea în 
problema ratificării tratatelor 
menționate.

In ședința de după-amiază, du
pă prezentarea raportului de po
litică externă, în Bundestag au 
început dezbaterile asupra trata
telor. Au luat cuvîntul cancela
rul Willy Brandt, liderul opozi
ției U.C.D./U.C.S., Rainer Barzel, 
vice-cancelarul și ministru de 
externe, Walter Scheel, deputa-1 
tul U.C.D., Werner Marx și din 
nou Brandt.

Rainer Barzel s-a pronunțat 
pentru amînarea dezbaterilor a- 
supra tratatelor cu U.R.S.S. și 
Polonia, sub pretext că opoziția 
trebuie să primească „explicații 
suplimentare11 asuprn proiectului 
de rezoluție.

Motivîndu-și atitudinea, 
pectiv dezacordul cu proiectul 
de rezoluție asupra căruia, cel 
puțin în esență. pînă ieri la 
prînz, își dăduse acordul, opozi
ția a afirmat că fracțiunea par
lamentară U.C.D./U.C.S. „nu a 
avut suficient timp, de gîndire11 
pentru a lua o hotărîre defini
tivă într-o problemă de o ase
menea importanță.

Willy Brandt și Walter Scheel 
și-au exprimat surprinderea față 
de schimbarea de atitudine a 
opoziției, relevînd eforturile 
constructive depuse de coaliția 
guvernamentală pentru a obține 
o bază mai largă de ratificare a 
tratatelor. Ei au evocat încercă
rile permanente de a lua con-

tact cu conducerea opoziției în 
vederea clarificării unor chesti
uni. în ultimă instanță, do deta
liu.

Lucrările Parlamentului au 
fost apoi întrerupte dîndu-se po
sibilitatea fracțiunilor parla
mentare de a delibera asupra 
situației. In cursul acestei pau
ze, au avut Ioc ședințe ale frac
țiunilor P.S.D., P.L.D, și 
U.C.D./U.C.S. La ora 19,00, ora 
locală, cele trei fracțiuni parla
mentare au căzut de acord ca 
dezbaterile Bundestagului să fie 
amînate pînă miercuri 17 mai. 
Această hotărîre a fost anunțată 
deputaților de Prezidiul Bun
destagului, care și-a suspendat 
imediat lucrările.

E. BeHingifler despre 
rezultatele alegerilor 

parlamentare din Italia
ROMA 10 — Corespondentul 

Agerpres, Nicolae Puicea, trans
mite: Referindu-se la rezultatul 
alegerilor parlamentare de la 
7—8 mai, Enrico Berlinguer, se
cretarul general al Partidului 
Comunist Italian, a declarat că 
„P.C.I. înregistrează o nouă a- 
vansare, în cifre absolute și în 
procentaj, față de marele rezul
tat obținut în 1968. Cele peste 
9 milioane de voturi- pe care 
le-arp obținut pentru Camera 
Deputaților, confirmă că parti
dul comunist este tot mai mult 
o forță decisivă, muncitoreas
că, populară și antifascistă, dc 
care nu poate să nu țină sea
ma oricine dorește să consolide
ze și să dezvolte instituțiile de
mocratice și să rezolve proble
mele grave ale societății italie
ne".

40 la sută dintre alegători au 
votat în favoarea forțelor de 
stingă. Cu toate că a sustras 
voturi aliaților săi de centru, 
f’irtidul democrat-crest in

atins procentajul din 1968, a 
spus Berlinguer. > Perspectiva 
centristă iese bătută din punct 
c’e vedere politic, ,a apreciat el 
în continuare. La! dreapta s-a 
înregistrat o concentrare de 
voturi asupra Mișcării sociale 
(partidul neofascist) cu un re
zultat total inferior prevederilor 
acestui partid, totuși în măsură 
să necesite cea mai neslăbită 
vigilență și cea mai largă ac
țiune unitară a foițelor antifas
ciste.

Secretarul general al P.C.I, a 
exprimat apoi angajamentul 
partidului de a duce mai depar
te, lupta în vederea înfăptuirii 
obiectivelor înscrise în progra
mul prezentat corpului electo-> 
ral.

★
OSLO 10 (Agerpres). — „A- 

ceste acte reprezintă o nouă și 
gravă escaladare a războiului" 
— a declarat ministrul aface
rilor externe al Norvegiei. An
dreas Capellen, referindu-se, 
intr-un discurs pronunțat în 
parlament, la măsurile anunța
te de guvernul S.U.A.

★
TOKIO 10 (Agerpres). — O 

serie de partide de opoziție, re
prezentanți ai sindicatelor și ai 
unor organizații democratice 
din Japonia au dat publicității 
declarații în care subliniază ca
racterul primejdios al măsuri
lor de escaladare a războiului 
dus de S.U.A. în Vietnam.

Partidul Comunist din Japo
nia a declarat că aceste măsuri 
constituie o nouă amenințare 
pentru pace.

Consiliul General al Sindica
telor din Japonia, care are pes
te 4 200 000 de membri, a dat 
publicității o declarație în care 
subliniază că „problema vietna
meză trebuie să fie rezolvată în 
cadrul convorbirilor dc pace de 
la Paris și nu pe cale militară".

s-a

★
ROMA 10 (Agerpres). — In 

urma alegerilor parlamentaro 
desfășurate în Italia, reparti
zarea celor 630 de locuri în Ca
mera Deputaților este următoa
rea i Partidului Democrat-Creș- 
tin îi revin 2G7 de locuri, față 
de 266 in alegerile din 19611; 
Partidul Comunist Italian a ob
ținut 179 de locuri. cîștigînd 
două mandate față de alegerile 
precedente, Partidul Socialist I- 
talian deține 61 de locuri iar 
Partidul Socialist Democratic — 
29. In alegerile parlamentare din 
1968, P.S.I. și .P.S.D.I. formau un 
singur partid — Partidul Socia
list Unificat, care obținuse 9L 
de locuri în Cameră. Deci, la ac
tualele alegeri, cele două parti
de socialiste nu au pierdut, îm
preună, decît un singur mandat. 
Partidul Republican deține în 
prezent 14 mandate, cîștigînd 5 
față de alegerile precedente.

In ce privește repartizarea 
locurilor între partidele de 
dreapta, liberalii dețin acum 21 
de locuri (față de 31 în 1968), 
iar neofasciștii (așa-numita 
Mișcare Socială Italiană) — 56 
de locuri. Formația politică lo
cală din Alto Adige a obținut, 
ca și la alegerile precedente, 
trei loctirj în Camera Deputați-

SCRUTIN LOCAL

oficială de două zile efec- 
în Libia. In cadrul convor-

lume subacvatică", s-au 
tablourile „Constelații", 
cui", „Ritmuri" și „Meandre”, su- 
gerînd o lume subacvatică fasci
nantă.

<ț> Președintele Republicii Arabe 
Egipt, Anwar Sadat, și-a încheiat 
vizita oficială de două zile efec
tuată 
birilor sale cu șeful statului libian, 
Moamcr El Gedafi, au fost abordate 
probleme privind evoluția situației 
din Orientul Apropiat și relațiile 
bilaterale, precum și alte chestiuni 
de interes reciproc.
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Centrafri- 
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Whitelaw, 
britanic pentru pro-

In orașul venezuelean Bocono 
a avut loc deschiderea unei ex
poziții de cărți și discuri româ
nești, organizată sub auspiciile 
Ateneului local și ale Ambasadei 
României în Venezuela. Cu ace
lași prilej, a avut loc o gală de 
filme românești.

•$> Secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, a însărcinat pe 
înaltul comisar al Națiunilor Unite 
pentru refugiați, Sadruddin Aga 
Khan, să sprijine acțiunile de re
patriere a refugiaților din sudul Su
danului, care doresc să se întoarcă 
la casele lor.

Potrivit aprecierii agenției France

Republica
Uganda și

♦ „Situația a redevenit normală 
pe aproape întreg teritoriul țării" 
— a declarat președintele Republi
cii Burundi, Michael Micombero, 
într-o cuvîntare rostită la postul de 
radio „Vocea Revoluției". După ce 
a dat asigurări că forțele guverna 
mentale controlează situația, Miconi 
bero a lansat un apel către popu
lație „să păstreze calmul și să ma
nifeste încredere în actualul regim".

Mișcarea revendicativă a 
menilor muncii din Columbia 
amploare ca urmare a refuzului 
torităților de a satisface cererile 
dicatelor. După cum informează a-
genția Prensa Latina, au declarat 
grevă lucrătorii de la întreprinde
rea națională de telecomunicații „Te
lecom", revendicînd sporirea salari
ilor.

■$> Președintele Libanului, Sulei
man Frangieh, a acceptat, miercuri, 
demisia guvernului condus de pre
mierul Sacb Salam — anunță agen
ția France Presse. El a cerut, to
tuși, actualului guvern să rămînă în 
funcțiune pînă la constituirea unui 
nou cabinet.

Presse, aproximativ 200 000 de re- 
fugiați sudanezi se află 
învecinate — n ■ i„ 
cană, Etiopia,

SAIGON 10 (Agerpres).
După cum informează din ca
pitala sud-vietnameză agenți
ile de presă, șeful regimului de 
la Saigon, Nguyen Van Thieu, 
a hotărît, ca urmare a repeta
telor înfrîngerj suferite de tru
pele saigoneze, să instaureze le
gea marțială pe întreg teritoriul 
Vietnamului de Sud. Această 
măsură, intrată în vigoare la 
miezul nopții de miercuri spre 
joi, înseamnă, de fapt, suspen
darea tuturor libertăților demo
cratice, instaurarea cenzurii, 
militarizarea tuturor instituțiilor 
administrative, precum și în-

legea marțială
chiderea școlilor și universități
lor. Observatorii politici de la 
Saigon, citați de agenția France 
Presse, nu exclud nici posibili 
tatea mobilizării studenților și 
veteranilor. In urma proclamă
rii legii marțiale, Thieu va le
gifera prin decrete, exprimînd 
eforturile disperate ale regimu
lui marionetă de a face față 
situației precare în care se gă
sește administrația saigoneză, ca 
urmare a puternicei ofensive 
declanșate de forțele patriotice 
de eliberare din Vietnamul de 
Sud.

cam tare, fiind însoțit la ma
să de un prieten surd...

Declarația 
președintelui 
Pakistanului
RAWALPINDI 10 (Agerpres). 

— Președintele Pakistanului, 
Zulfikar Aii Bhutto, a acordat 
ziarului indian „Hindustan Ti
mes" un interviu în care a de
clarat că este convins de rezul
tatul pozitiv al apropiatelor 
convorbiri la nivel înalt dintre 
India și Pakistan. El s-a 
nunțat pentru restabilirea 
țiilor diplomatice dintre 
două țări.

Potrivit agenției TASS, 
ședințele Pakistanului a spus că 
el nu va obiecta dacă premie
rul Republicii Bangladesh, Mu- 
jibur Rahman, se va alătura 
convorbirilor, într-o anumită e- 
tapă, pentru a înlesni examina
rea acelor probleme de interes 
pentru cele trei părți. Șeful 
statului pakistanez a adăugat că 
va milita pentru instaurarea 
unei păci trainice în această re
giune a lumii.

pro- 
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SE M NI FI CAȚII LE UN U1
cumscripții pe care le conducea și 
înainte, dar, în același timp, ele au 
predat laburiștilor controlul și în 
alte 33 de municipalități, multe din
tre ele recunoscute ca „citadele con
servatoare" tradiționale, ca Bir
mingham, Bradford, Coventry, Leeds 
și Nottingham, din nordul indus
trial, Canterbury, din comitatul 
Kent. In total, pînă acum, conser
vatorii au pierdut 1098 de consi
lieri comunali, orășenești și distric
tuali, iar laburiștii au obținut un 
plus de 1093 mandate. Aceasta în
tărește și mai mult convingerea ob
servatorilor politici că se va ivi o 
situație paradoxală t în Camera Co
munelor, majoritatea va fi deținută 
de conservatori, iar în țară, adminis
trația se va afla în mîinile Partidu
lui Laburist de opoziție.

A sporit, de asemenea, numărul 
voturilor pentru laburiști în alegc-

Guvernul conservator britanic a 
înregistrat, săptămîna trecută, un 
puternic recul electoral în alegeri 
parțiale, care, potrivit opiniei ma
jorității observatorilor, amplifică în
grijorările politice ale premierului 
Edward Heath și ale echipei sale.

Alegerile municipale parțiale, des
fășurate mai întîi în 343 de mu
nicipii din Anglia și Țara Galilor, 
s-au încheiat cu un covîrșitor suc
ces al laburiștilor, cîștigători a 971 
de locuri, toate în detrimentul con
servatorilor și independenților ca
re din cele 2 600 de mandate va
cante au pierdut 913. Noi succese 
au fost obținute de laburiști și în 
alegerile municipale de sîmbătă din 
163 de localități din Anglia și Țara 
Galilor.

Aceste rezultate nu numai că au 
permis Partidului Laburist să rămî- 
nă la putere în cele mai multe cir-

rile pentru completarea a două 
locuri în Camera Comunelor.

Succesul electoral laburist, mențio
nează presa londoneză, reflectă, în 
primul rînd, nemulțumirile oameni
lor muncii față de politica econo
mică și socială a guvernului pre
zidat de Edward Heath. Chiar zia
re de tendință conservatoare — 
„Times" și „Daily Telegraph" — 
subliniau că, de anul trecut și pînă 
în prezent, nivelul activității eco
nomice a rămas neschimbat. Statis
ticile sînt revelatoare in acest sens: 
industria lucrează în prezent doar 
cu 73 la sută din capacitatea sa, 
iar în unele ramuri ajunge la 33-63 
la sută. Inflația cunoaște și ea o 
recrudescență, afcctînd îndeosebi 
muncitorii, pensionarii, și pe alții 
care trăiesc din venituri fixe.

Pe plan social, scrie agenția As
sociated Press, cu fiecare zi ce tre-

Redacția și administrația ziarului i Petroșani, strada Republicii Nr, gO, telefon i 1662

. William 
tul guvernului 
blemcle Irlandei de Nord, a adop
tat o măsură interpretată la Lon
dra ca un gest de bunăvoință față 
de comunitatea catolică din Ulster. 
Whitelaw a decis „amînarea exe
cutării pedepsei" în cazul a trei 
deputați catolici ai parlamentului 
din Westminster, condamnați pen
tru participare la „marșuri ilegale 
în Ulster". Este vorba de cunoscu
ta militantă pentru drepturi civile 
Bernadette Devlin și de deputății 
Frank McManus și Gerry Fitt,. A- 
ceștia fuseseră condamnați la 
șase luni închisoare.

GENEVA (Agerpres).
Miercuri, 10 mai, în cadrul 
lucrărilor celei de-a 25-a se
siuni anuale a Organizației 
Mondiale a Sănătății, Aduna
rea Mondială a Sănătății a 
hotărît restabilirea drepturi
lor legitime ale Republicii 
Populare Chineze în O.M.S., 
adoptînd, în acest sens, cu 
76 voturi pentru, 15 contra și 
27 abțineri. Proiectul de re
zoluție prezentat de 20 de 
state membre ale organiza
ției, între care și România.

Pe baza Rezoluției din 25 
octombrie 1971 a Adunării 
Generale a O.N.U., Adunarea 
Mondială a Sănătății decide 
restabilirea Republicii Popu
lare Chineze în toate drep
turile sale și recunoașterea 
reprezentanților guvernului 
R.P. Chineze Ca singurii re
prezentanți legitimi ai Chinei 
la Organizația Mondială a 
Sănătății, și, totodată, expul
zarea imediată a trimișilor 
ciankaișiști de Pe locul pe 
care-I ocupă ilegal în O.M.S.

Tutunul și moartea”
Medicul japonez Yu Ilira- 

yama aduce noi dovezi în 
legătură cu pericolul pe ca
re îl prezintă fumatul pentru 
om. Intr-un studiu intitulat 
„Tutunul și moartea". Hira- 
vama arată că, urmărind evo
luția a peste 265 000 de fu
mători în vîrstă de la 40 de 
ani în sus, a constatat că 
cei care încep să fumeze din 
copilărie mor mai devreme. 
Astfel, din 100 000 de per
soane care s-au luat de fu
mat la 14 ani, .mortalitatea 
prematură este de 2 172!

*

In sala dc expoziții a 
bliotecii române" din capitala Ita
lici a fost vizionată cu interes, 
timp dc o săptămînă, de către pu
blicul italian și specialiști, expo
ziția personală a pictorului Vasilc 
Brătulescu, profesor la Liceul de 
arte plastice „Nicolae Tonitza" 
în București. Dintre cele 20 de lu
crări expuse și avînd ca temă „o 

remarcat 
„Crepus-

ce Edward Heath este obligat să 
constate că muncitorii sînt mai mult 
decît hotărîți să răspundă provocă
rii pe care le-a lansat-o prin Legea 
Carr — privind reglementarea re
lațiilor în industrie, în fond un 
conglomerat de măsuri, menit să în
gusteze drepturile sindicale și să re
prime mișcarea grevistă. Oamenii 
muncii pregătesc o campanie pre
lungită pentru a face să eșueze e- 
fectele noii legi conservatoare. De 
altfel, convorbirile dintre guvern și 
sindicate, privind salariile muncito
rilor de la căile ferate și metro, se 
afla în impas, iar sindicatele por
tuare urmează să prezinte cabine
tului conservator un preaviz de gre
vă națională de 28 de zile.

Sesizind conjunctura favorabilă, 
președintele Partidului Laburist, 
Anthony Wedgwood Benni a reîn
noit cererea partidului său de a or-

ganiza imediat alegeri generale.
Conservatorii — care, oricum se 

așteptau la rezultate slabe, mai ales 
după alegerile municipale din Sco
ția — au rămas, totuși, neplăcut 
surprinși de amploarea succesului 
laburiștilor. Deși guvernul nu este 
obligat să dea curs cererii laburiste, 
deoarece majoritatea de care conser
vatorii dispun în Camera Comune
lor nu s-a schimbat, înfrîngerea con
servatorilor ilustrează, totuși, com
plexitatea sarcinii primului ministru 
și a noului președinte al partidu
lui, lordul Carrington, care încearcă 
acum să preia în mod serios cîrma 
„navei conservatoare" în perspectiva 
viitoarelor alegeri generale, ce vor 
avea loc, cel mai tîrziu in iunie 
1975.

Aurel ZAMFIRESCU

Alti 75 rătăciți..,3 9

A făcut mare vîlvă anul 
trecut știrea despre descope
rirea în jungla Insulei Guam 
din Pacific a unui fost soldat 
japonez care nu știa nimic 
despre terminarea celui de-al 
doilea război mondial. Se 
spune că acesta nu ar fi sin
gurul militar japonez răzle
țit prin insulele Pacificului. 
Zilele trecute, unele ziare oc
cidentale au anunțat că în
tr-o regiune muntoasă a In 
sulei Mindanao din Filipinc 
s-ar afla încă vreo 75 de mi
litari japonezi, rămășițe ale 
unui regiment de artilerie 
din divizia Leopard, adusă in 
1944 de comandamentul ni
non, cu misiunea de a stăvi
li înaintarea americană în 
Mindanao. Cercetările pentru 
găsirea celor 75 sînt foarte 
înaintate.

Zăpadă galbenă
Un grup de schiori fran

cezi au observat un fenomen 
puțin obișnuit în valea d’As- 
pin și d’Ossan din Munții Pi- 
rinei. Schiind pe o pantă li
nă, au întîlnit suprafețe mari 
de zăpadă... galbenă ! Centrul 
de cercetări climaterice din 
Pau a anunțat că zăpada 
se îngălbenise cu polen ! Un 
vînt puternic, care a durat o 
săptămină. a adus nori de 
praf de aur din plantațiile 
deluroase, situate Ia mari de
părtări. Au fost numărate 
1 500 particule dc polen pe 
centimetrul nafrat de zăpa
dă.

„Vorbea prea tare”
Un om dc 70 ani lua masa 

într-un mic restaurant din 
Buffalo (S.U.A.). La un mo
ment dat a scos un pistol și 
a tras asupra altui consuma
tor de Ia o masă vecină, o- 
inorîndu-l pe loc. ..Vorbea 
prea tare", a declarat el po
lițistului care l-a arestat. 
Frank Withfield, nefericita 
victimă, vorbea într-adevăr

91 000 de arestări 
pe zi !

Legislația rasistă din Afri
ca de Sud este în așa fel al
cătuită îneît oamenii de cu
loare (care reprezintă majori
tatea populației) nu se pot 
feri de a „cădea în vină" ori- 
cîte eforturi ar face ca să fie 
Pe placul autorităților. Așa 
se face că politia nu mai pri
didește cu arestările. Potrivit 
unui raport oficia] 
zilele acestea. în 
1970—1971, media 
băștinașilor privați
tate a fost de 91 000 ! Pentru 
a putea face fată unui volum 
atît de mare de arestări, re
gimul rasist are nevoie de 
un puternic aparat represiv. 
Același raport arată că în pe
rioada amintită a fost cheltu
ită suma de 41,6 milioane do
lari pentru „buna funcționa
re" a închisorilor și întreține
rea poliției..

publicat 
perioada 
zilnică a 
de liber-
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