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rrecarea spre Swra a Md delegații
de activiști

La invitația C.C. al P.C. Bulgar, 
marți dimineața a plecat spre So
fia, în; schimb de experiență, o de
legație de activiști ai Partidului 
Comunist Român, condusă de An
drei Cervencovici, membru supleant 
al C.C. al P.C.R., șef adjunct de 
secție Ia C.C. ai P.C.R.

ai P. C. R.
La plecare, pe aeroportul Bi- 

neasa au fost prezențl Wn«ail Fio- 
rescu, membru al C.C. al P.CJL, șef 
de secție la C.C. al P.CJL, acti
viști de partid.

A fost de față Gheorghi Bogda
nov, ambasadorul R. P. Bulgaria la 
București. (Agerpres)

Urmăriți 
graficele 
de execuție? 
Le respectați?

CIND ÎNCADRAREA RI6UR0 AS A
IN ORIFICE 

scapă atenției conducerii lottiM
In ansamblu — da, în amănunt — ba

• Mărunțișuri... sau mari „ocazii" de a risipi timp și bani
• Veniți la noi să discutăm... pe bază de nimic
• Ce înseamnă „din punct de vedere tehnologic"

O i cu alte ocazii, cînd se a- 
flau în stadii diferite de exe

cuție, lucrările de la suprafață afe
rente modernizării incintei minei 
Lonea au stat î-n atenția noastră. Zi
lele trecute am poposit din nou pe 
acest lot al T.C.M.M. Acum, lucră
rile din incinta minei II au intrat 
într-o fază în care, mai mult ca 
oricînd, se cer respectate cu rigu
rozitate graficele de execuție.

Referindu-ne la prevederile aces
tor grafice, dare este situația ac
tuală ? O discuție purtată cu cîtva 
timp în urmă cu șeful lotului — in
ginerul Treistar Mircea — a scos la 
iveală unele deficiențe în această 
direcție.

— In ansamblu — răspunde între
bării noastre inginerul Treistar Mir
cea — ne încadrăm în graficele de 
execuție. Sînt șî cîteva excepții. Să 
vorbim pe rînd despre fiecare din 
lucrările mai importante.

La instalația de extracție cu schip 
se face în prezent reglarea auto
matizărilor. Legată de aceasta e in

stalația de însilozare a cărei con
strucție în faza întîia e gata. La 
faza a II-a, însă, pe care trebuia 
deja s-o atacăm, am fost împiedicați 
de faptul că amplasamentul nu era 
liber. Eliberarea lui e condiționată 
de intrarea în funcție a instalației 
cu schip. La casa nouă a actualei 
mașini de extracție ne aflăm cu lu
crările în grafic,- termenul de pre
dare fiind la finele trimestrului III. 
Cît privește supraînălțarea turnu
lui considerăm că termenul e prea 
apropiat, deoarece la turnarea noi
lor fundații ale turnului am avut 
greutăți.

— După cîte se vede însă, nici 
acum greutățile n-au fost înlătu
rate. Fundațiile turnului' tot nu sînt 
turnate.

— E în parte și o greșeală a 
noastră că nu am ținut o legătură 
mai apropiată cu conducerea minei. 
Intre altele era vorba de demolarea 
vechiului culoar de bandă pentru 
care am obținut în ultimul timp ac
ceptul conducerii exploatării.

Unul din schimburile brigăzii fruntașe conduse de minerul Sorescu 
Constantin de la sectorul II al minei Uricani.

Cum sint îngrijite 
noile blocuri și spațiile 
din jurul lor

Ca în toate orașele Văii Jiului 
și la Petroșani s-au construit in 
ultimii ani un mare număr de a- 
partamente care oferă condiții bu
ne de locuit oamenilor muncii. In 
acest an, în oraș se vor construi 
alte sute de apartamente.

Cum sînt îngrijite noile blocuri 
și spațiile din jurul lor ? Relatăm 
în cele ce urmează unele aspecte 
care oglindesc felul cum își înde
plinesc obligațiile ce Ie au în a- 
ceastâ privință locatarii, cît și 
I.L.L. Petroșani.

Strada Unirii este 
«na din străzile cartie
rului Aeroport unde 
s-au înălțat în ultimii 
ani mai multe blocuri 
de locuințe. Marea ma
joritate a locatarilor 
de aici își îngrijesc 
gospodărește aparta
mentele. Să intrăm în 
blocul 26. In interiorul 
acestuia, peste tot cu
rățenie desăvîrșită. Scă
rile sînt proaspăt pa
late, praful șters. In 
toate apartamentele in

stalațiile electrice și 
sanitare sînt în per
fectă stare.

— La noi — ne spu
ne tov. Stamate Ne- 
delcu, președintele co
mitetului de bloc, toți 
locatarii fac curățenie 
și o păstrează cu grijă. 
La început unii erau 
mai neglijenți, dar gru
pa de partid și corni 
telul de bloc le-au a- 
rătat că este în inte
resul lor ca imobilul 
în care locuiesc să fie

cît mai bine întreținut. 
Discuțiile purtate au 
determinat schimbări 
în bine.

Grija pentru păstra
rea locuințelor se con
stată și la locatarii din 
alte blocuri. Ți-e mai 
mare dragul să vizi
tezi blocurile 4 și 9 
din strada Unirii, 4, 6 
și 8 din strada Oituz 
și altele. Din inițiativa 
grupelor de partid lo
catarii au înfrumusețat 
spațiile din jurul lo
cuințelor, efectuînd fie
care locatar în acest 
scop, în luna aprilie, 
cîte 12 ore muncă pa
triotică. Sînt bine gos
podărite și blocurile 
de locuințe din strada 
Independenței nr. 3, 7, 
10, 12 și altele. Comi
tetele de blocuri au a- 
vut un rol însemnat în 
stimularea la locatari 
a simțului gospodăresc 
pentru buna întreține
re a apartamentelor și 
a spatiilor verzi. S-au 
ținut periodic adunări 
cu locatarii și s-au luat 
măsuri pentru înlătura
rea lipsurilor.

Păcat însă că în car
tierul Aeroport expe
riența bună a unor co- 

(Coniirajare în pag. 3-a) I

— Și pe care dacă-1 cereați, vi-1 
dădea mai de mult.

— Acesta e adevărul, de ce să 
nu recunoaștem.

O lucrare de mare importanță 
pentru mina Lonea e complexul so
cial — administrativ care cuprinde 
baia și lămpăria. Termenul de pre
dare (replanificat) e la 31 decem
brie. Avem timp suficient și forțele 
de muncă necesare să terminăm lu
crarea la 30 octombrie (dar aceasta 
din punct de vedere al procesului 
tehnologic, vorbind). Ne-am șî an
gajat de altfel, s-o predăm la 3C 
octombrie, dar...

— Dar?
— Dar planificarea materialelor 

se face în funcție de graficele de 
execuție care sînt întocmite pentru 
termenul de 31 decembrie. Același 
aspect se prezintă și la atelierul 
electric.

— Se pare că am pășit mai adînc 
în domeniul discuției noastre. Gra
ficele de execuție nu se întocmesc 
cu participarea dvs. ? Nu se reac
tualizează în funcție de stadiul lu
crărilor ? Baza materială a unui 
posibil avans față de grafice e în 
felul acesta compromisă sigur?!.

— Practic, graficele de execuție 
se întocmesc de către serviciul 
producție din centrală, la începutul 
anului și așa ■ rămîn. Pe șantiere 
noi nici nu avem aceste grafice.

— Și cum rămîne cu angajamen
tele dvs ?

— Am spus, din punct de vedere 
tehnologic ele sînt posibile de rea
lizat. Sînt încă inconveniente mai 
mari. De pildă, tnecaraua de la 
complexul administrativ poate ali
menta frontul de lucru dintr-un 
singur loc. Din lipsa unui banal 
pinion macaraua aceasta nu are 
mișcare de translație și sîntem ne- 
voiți să folosim la aceeași lucrare 
o macara „Bocșa", o macara „Pio
nier" și o bandă transportoare care 
ne-ar fi necesare la alte lucrări. Nu 
mai vorbesc de faptul că dacă vom 
termina baia, nu vom avea cum să 
ne racordăm la canalizare căci 
proiectul pentru acest racord încă 
nu ni s-a pus la dispoziție.

Am întrerupt discuția în acest 
punct. Ce concluzii am tras ? La 
construcțiile industriale de la su
prafața minei Lonea s-au făcut pro
grese,- progrese așteptate, avînd în 
vedere timpul scurs de Ia începutul 
anului. E greu de acceptat însă 
ideea că aici lucrările se desfășoa
ră aproape la întîmplare. Graficele

I. CIOCLEI

(Continuare în pag. 3-a)

FAPTE LA ZI
+ Cenaclul Uniunii Artiști

lor Plastici din Petroșani a 
organizat în holul clubtllui sin
dicatelor din Lupeni o expozi
ție de artă plastică. Expoziția 
poate fi vizitată zilnic între 
orele 10—12 și 17—19.

+ Azi, cu începere de la 
ora 17, pe stadionul „Jiul" din 
Petroșani va avea loc o întâl
nire amicală de fotbal între 
echipele Jiul și Minerul Lupeni.

< In sala clubului sindi
catelor din Petriia este pro
gramată pentru miine, Ia ora 
20, în cadrul joii tineretului, 
o expunere intitulată „Eveni
mentele interne la ordinea zi
lei". Expunerea aceasta despre 
evenimentele la ordinea zilei 
în tara noastră o va prezenta 
prof. Gheroiu Titus, de la Școa
la generală nr. 5 din localitate.

+ Teatrul de stat „Valea 
Jiului" prezintă azi, la ora 20, 
în sala clubului din Lonea un 
spectacol cu piesa „Citadela 
slărimată" de Horia Lovinescu, 
iar miine, la aceeași ară, în 
sola Teatrului din Petroșani 
piesa „Suflete tari" de Camii 
Petrescu.

Unul dintre muncit orii oare se 
află în fruntea întrecerii

— comunistul Hajdu Alexandru, 
strungar la sectorul electromecanic 
al minei Petriia.

Din realizările sindicatelor

Grija părintească pentru sănătatea 
și odihna oamenilor muncii

In acest an, peste 
350 000 de oameni ai 
muncii vor fi trimiși 
prin sindicate în sta
țiunile de odihnă și 
tratament. Ei se vor 
adăuga celor peste 2 
milioane care și-au pe
trecut concediul de o- 
dihnă sau și-au îngri
jit sănătatea, în anii 
șesenalului, în stațiuni 
balneo-climaterice.

In vederea dezvoltă
rii bazei materiale, ri
dicării gradului de con
fort și îmbunătățirii 
condițiilor de deservi
re în stațiuni, precum

și pentru trimiterea co
piilor în tabere și co
lonii de vară, în afară 
de importantele sume 
ce s-au alocat din bu
getul statului sindica
tele au alocat anual 
însemnate fonduri bă
nești din bugetul asi
gurărilor sociale.

Fonduri sporite sînt 
destinate, în continua
re, dezvoltării capacită
ții de cazare și trata
ment în stațiunile bal
neo-climaterice cu fac
tori fizioterapeutici re
cunoscu ți. La Eforie 
Nord se află în stadiu

de finisaj un nou com
plex cu 500 de locuri, 
iar la Mamaia unul cu 
1 000. Aproape terminat 
este și complexul bal
near ce se construiește 
în stațiunea Victoria. 
La Herculane se lucrea
ză, de asemenea. Ia un 
complex sanatorial ce 
va avea o capacitate 
de 500 de locuri. Pen
tru copiii oamenilor 
muncii va începe, încă 
în acest an, construirea 
taberei de la Năvo
dari, cu o capacitate de 
6 000 locuri.

(Agerpres)

TERMOCEN
TRALA PARO- 
ȘENI-. Comunistul 
Brîndău Panteli- 
mon, urmărind 
atent funcționa- 
rea instalațiilor 
hidrotehnice de 
la casa centrată 
a pompelor.

Seară
La lei ca la celelalte 

cluburi muncitorești din 
Valea Jiului, și clubul 
de ia Uricani a găzduit 
reușite manifestări în
chinate aniversării parti
dului. Au fost organi
zate diferite acțiuni cul
tural-artistice : recenzii, 
simpozioane, concursuri 
„Cine știe cîștigă", di
mineți de basm etc.

Zilele trecute de e- 
xemplu bibliotecara Stoi- 
culescu Susana, sprijini
tă de conducerea școlii 
din localitate, a organi
zat o frumoasă și atrac
tivă seară - literară cu 
tema „Te slăvim partid 
iilbit". In fa(a partict- 
pantilor care au umplut 
sala clubului, profesoa
ra Mimteanu Doina de 
la Liceul Uricani a fă
cut o interesantă expu

literară
nere despre eroismul co
muniștilor, despre reali
zările obținute de po
porul nostru sub condu
cerea partidului.

După expunere a luat 
cuvîntul tovarășul Ordăg 
Ioan care a evocat epi
soade din glorioasa luptă 
pe care a desfășurat-o 
partidul în cei 45 de ani 
de la crearea sa.

In încheiere, brigada 
artistică de agitație a 
școlii a prezentat un 
frumos program închinat 
zilei de 8 mai.

Impresionant a fost 
momentul cînd micii ar
tiști amatori au înscris, 
cu trupurile lor fragede, 
pe rampa scenei iniția
lele partidului nostru.

VALERIU COANDRÂȘ 
corespondent

Prin munca patriotică a uteciștiior
Peste 100 de uteciști 

de la Preparația cărbu
nelui din Lupeni au e- 
fectuat de la începutul 
anului pînă în prezent 
388 ore muncă patrioti
că. Ei au curățit și în
frumusețat terenul din 
interiorul uzinei și au 
colectat 136 tone de fier

vechi, trimițindu-1 oțelă- 
riilor patriei.

Dintre uteciști s-au re
marcat : muncitorul Ale
xandru Kovacs, lăcătușul 
Vasile. Marian, strunga
rul loan Coropiță, me
canicul de benzi eleva
toare Ion Baba și alții. 

GH BOZU 
corespondez
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O eerin^® ** progresului tehnie
INDICATORI TEHNICO—ECONOMICI

IOT MAI SUPERIORI
Directivele Congresu- 

kti al IX-lea al P.CJR. 
prevăd o creștere impor- 
laaiă a producției de 
cRrhune în actualul cin
cinal, creștere care în 
asul 1970 va trebui să a- 
Hngă 20—22 milioane 
tone. La realizarea a- 
cestei producții, bazinul 
carbonifer Valea Jiului 
va trebui să aducă o 
contribuție substanțială 
prin creșterea producției 
la 8—8,5 milioane tone.

Pentru realizarea a- 
cestul obiectiv, este ne
cesar a se acorda toată 
atenția sporirii produc

ției In minele existente 
și, în același timp, des
chiderii la termenele sta
bilite a minelor noi, ex
tinderii metodelor mo
derne de deschidere, 
pregătire și exploatare, 
creșterii gradului de 
mecanizare a lucrărilor 
miniere — mai ales a 
celor din subteran — 
îmbunătățirii organizării 
protecției și securității 
muncii, respectării rigu
roase a raportului rațio
nal între nivelul extrac
ției și cel al rezervelor.

Procesul de producție 
în Industria minieră se 

caracterizează prin lu
crări grele și cu volum 
mare de muncă. Acest 
fapt accentuează și mal 
mult importanța progre
sului tehnic, a aplicării 
in minerit a celor mai 
noi cuceriri ale științei 
și tehnicii. Avînd în 
vedere acest deziderat, 
principalele eforturi de 
ridicare a nivelului teh
nic al producției minie
re din cadrul C.C.V.J. au 
fost îndreptate, în primul 
rind, spre mecanizarea 
operațiilor de bază: per
forarea, tăierea, încărca
rea, transportul și susți

nerea lucrărilor miniere. 
Paralel cu acestea, în 
viitor se va acorda o 
atenție deosebită meca
nizării operațiilor cu ca
racter auxiliar din sub
teran și de la suprafața 
minelor. In această di
recție există posibilități 
largi, deoarece mecani
zarea acestor operațiuni 
nu este influențată de 
condițiile specifice de 
zăcămînt și poate con
tribui direct Ia creșterea 
productivității muncii.

IN SCOPUL ASIGURĂ
RII CONDIȚIILOR NE
CESARE INTRODUCERII 

ȘI EXTINDERII MECA
NIZĂRII ȘI APLICĂRII 
UNOR PROCEDEE TEH
NOLOGICE NOI, ÎN VE
DEREA UȘURĂRII E- 
FORTULUI FIZIC AL 
MUNCITORILOR, CREȘ
TERII PRODUCTIVITĂ
ȚII MUNCII ȘI REDUCE- 
MI CONSUMUMLOR 
SPECIFICE DE MATE
RIALE, O ATENȚIE DEO
SEBITA SE CERE ACOR
DATĂ REALIZĂRII O- 
BIECTIVELOR PREVĂ
ZUTE ÎN PLANUL TEH
NIC DE STAT.

Realizarea acestor o- 
biective, din primul an 

al cincinalului, creează 
premizele dezvoltării pro
gresului tehnic în minele 
noastre și realizării sar
cinilor mari ce vor re
veni colectivelor exploa
tării în următorii ani.

In cele ce urmează 
voi face o scurtă anali
ză a modului cum au 
fost realizați principalii 
indicatori al planului 
tehnic pe primele 4 luni 
ale acestui an, reflec- 
tînd asupra preocupării 
ce o au conducerile teh
nice ale exploatărilor în 
acest domeniu.

ImHatdrii 
te necanizare — 
indicatori da pNmă 
teporfanță

Indicatorii de mecanizare ce se 
urmăresc prin planul tehnic de stat 
rât încărcarea cărbunelui și steri
lului la înaintări în galerii cu ma
șina de încărcat, combine și scre- 
ptre si tăierea și încărcarea căr
bunelui cu combine și pluguri în 
abatajele cu front lung.

In ce privește încărcarea meca
nică în galerii, planul la acest in
dicator nu a fost realizat pe corn 
binat în primele patru luni deci! 
in proporție de 79 la sută? Aceasta 
prâ faptul că majoritatea exploa 
țărilor miniere, cu excepția minalot 
Dilja și Uricani, nu au realizat pla
nul la încărcarea mecanică. Minele 
Aninoasa și Paroșeni, de exemplu, 
■u au realizat nici 50 la sută din 
prâ la acest indicator. La E. M 
Pririla, în toată perioada, nu a 
funcționat decît o singură mașină 
de încărcat, a doua fiind introdusă 
abia in ultimele zile ale lunii 
martie.

La E. M. Vulcan au funcționat 
în medie, trei mașini de încărcat 
dintr-un număr de cinci, ca urmare 
a defecțiunilor frecvente înregis
trate în primele două luni ale a- 
nulut

La E. M. Lupeni se constată că 
mașinile funcționează cu intermi
tențe, mai ales datorită necesității 
de a se executa reparații dese 13 
aceste utilaje.

Analiza cauzelor nerealizării pla
nului la acest indicator arată că pe 
lingă greutățile datorate defecțiu 
nilor mașinilor de încărcat, lipsei 
de piese de schimb și presiunii in
suficiente a aerului comprimat, nu 
a existat nici o preocupare sufi
cientă față de acest indicator de 
mare importanță. Doar în acest fel 
se poate explica că la E. M. Dilja 
din 12 mașini existente în inventare 
funcționează numai 3 mașini.

Prin planul tehnic departamental 
se mai urmăresc ca indicatori de 
mecanizare, transportul mecanic în 
abataje și Încărcarea mecanică la 
săparea puțurilor.

Indicatorul privind transportul 
mecanic în abataje a fost realizat 
si depășit în primele patru luni ale 
anului. Rezultate bune în această 
direcție au obținut minele Petrila 
și Vulcan. Trebuie relevată îndeo
sebi preocuparea exploatărilor de 
a introduce în exploatare transpor
toarele blindate de mare capaci
tatea sigure în funcționare, In locul 
transportoarelor cu radele ușoare 
oare în condițiile concentrării pro- 
dacțiri *i a creșterii capacității pe 
abataje deveniseră o frână In pro
cesul de producție.

La s&poiea puțurilor s-a genera- 
Iteut folosirea gretferdor pentru 
tectecavea sterilului și se poate a

care nu se poate concepe săpare 
de puț fără greifer. La acest indi
cator planill pe primele patru luni 
a fost realizat șl depășit încărdn- 
du-se mecanic 2 561 m c peste pre
vederile planului tehnic. Realizări 
bune au obținut la acest indicator 
minele Petrila și Dîlja,

Indicatorul privind tăierea și în
cărcarea cărbunelui în abataje a 
fost realizat pe trimestru si pri
mele patru luni In proporție de 
110,2 la sută, respectiv, 102 la sută. 
Aceste realizări s-au datorat cu 
deosebire minei Vulcan, care prin 
folosirea combinei KWB-2 în stra
tul 18 blocul II, obține rezultate 
meritorii cu acest utilaj, atingindu- 
Se în abatajul respectiv o produc
tivitate de 5,33 tone pe post.

Drum larg procedeelor 
tehoQlo^ce noi

Ca procedee tehnologice se ur
măresc susținerea metalică a aba
tajelor și a lucrărilor miniere de 
înaintare.

La susținerea metalică in abata
je, planul a fost realizat și depă
șit. Realizări frumoase a obținut 
E. M. Lupeni care in primele -1 
iuni a extras cu susținere metalică 
24 126 tone peste prevederi, De 
altfel, realizarea și depășirea pla
nului pe combinat a fost posibilă 
datorită depășirii obținute de E. M 
Lupeni, celelalte exploatări nerea- 
lizînd planul la acest indicator. 
Nerealizări mai mari sînt la minele 
Aninoasa și Vulcan. Răminerea în 
urmă înregistrată de aceste exploa
tări este justificată pe de o parte 
de unele cauze obiective ca nein- 
trarea în exploatare a unor aba
taje sau înrăutățirea condițiilor geo- 
loglco-miniere; pe de altă parte 
însă trebuie relevat faptul. că nici 
din abatajele în funcțiune nu s-a 
obținut maximum posibil, datorită 
in special neplasării cu efective 
suficiente.

La E. M. Aninoasa este în curs 
de experimentare în stratul 3 blo
cul I susținerea cu grinzi în con
solă sub tavan artificial creat din 
plasă metalică. Rezultatele obținu
te slnt promițătoare, reușita proce
deului deschizînd perspectivele ex
tinderii acestuia și in celelalte a- 
bataje cu front lung.

La E. M. Lupeni în stratul 3 se 
experimentează susținerea cu grinzi 
în consolă și stîlpi hidraulici tip 
Ferrornatik. Exceptînd faptul că în 
curatul încercărilor efectuate pînă 
în prezent numărul de grinzi dete
riorate este ridicat, datorită în spe
cial calității necorespunzătoare a 
acestora, rezultatele obținute pînă 
în prezent arată că procedeul pre
zintă perspective de extindere în 
viitor.

Datorită avantajelor pe care le 
prezintă acest procedeu (creșterea 
productivii iții muncii, reducerea 
consumxdui specific de material 
lemnos și crearea premiselor pen
tru introducerea meconfadrii In «tra
tele groase], candncarile tatnnce ale 

celor două exploatări trebuie să 
ia toate măsurile pentru a asigu
ra reușita procedeului și îmbunătă
țirea în continuare a indicatorilor 
tehnico-economici obținuți pînă în 
prezent.

Susținerea metalică a galeriilor cu 
arce culisante este uh procedeu 
care s-a generalizat cu bune rezul
tate in minele din bazin, înlocuind 
cu succes susținerea în lemn. O 
etapă următoare ar fi experimen
tarea și introducerea susținerii me
talice la lucrările indicate. In a- 
ceastă direcție s-au făcut cîteva 
Încercări timide fără să se obțină 
rezultate concludente. In orice caz. 
se cere mai multă inițiativă, ur- 
mînd ca problema să fie abordată 
pe toate căile, mai ales pentru că 
prin susținerea metalică a acestoi 
lucrări am putea ajunge la o re
ducere substanțială a consumului 
specific de material lemnos.

De asemenea, un accent deose
bit va trebui pus pe creșterea gra
dului de recuperare a armăturilor 
metalice, tinînd seama că eficen- 
ta economică a acestui procedeu 
este legată direct de gradul de re
cuperare. La recuperarea armături
lor trebuie să se meargă atît pe li 
nia răpirii tuturor armăturilor din 
lucrările vechi cit și pe recondi- 
tionarea cu ajutorul preselor hi
draulice a elementelor deteriorate. 
In această direcție trebuie arătat 
că, deși exploatările miniere sînt 
dotate cu asemenea prese, recon 
diționarea elementelor deteriorate 
la unele unități nu este organizată 
la un nivel corespunzător.

In scopul obținerii 
unor indicatori 
economici superiori

In cadrul acestui capitol vom a- 
naliza modul cum au fost realizați 
indicatorii prevăzuți pentru vitezele 
de avansare în galerii, abataje cu 
front lung, abataje cameră și pen
tru consumul specific de lemn de 
mină și de cherestea.

Viteza medie de avansare pre
văzută in galerii nu a fost reali
zată pe primul trimestru (în medie 
pe combinat) decît în proporție de 
91,5 la sută. Pe lingă unele cauze 
obiective care au generat nereali- 
zarea planului la acest indicator, 
cum ar fi lucrul din ciocan de a- 
bataj și folosirea pușcării cu ex
ploziv de siguranță și aprindere 
instantanee, trebuie arătat că și 
neplasarea brigăzilor cu efectivul 
necesar și unele deficiențe de or
din organizatoric au contribuit la 
nerealizarea vitezelor planificate 
Singurele unități care și-au realizai 
planul la acest indicator au fost 
minele Lupeni și Lonea.

Aceeași situație este și în pri
vința vitezelor de avansare în aba
taje cu front lung, unde nici una 
din exploatări nu și-a realizat vi
teza planificată. In abatajele ca
meră sătaația este mai bună. Vite

zele planificate fiind realizate și de
pășite. Problema realizării viteze
lor de avansare trebuie șă stea în 
centrul atenției conducerilor tehnice 
de la exploatări. Realizarea și de
pășirea vitezelor planificate înseam
nă realizarea și depășirea planului 
de producție, a planului lucrărilor, 
de pregătire și investiții miniere, 
înseamnă obținerea unor indicatori 
economici favorabili.

Consumul specific de lemn de 
mină a fost depășit cu 1,6 la sută. 
Singurele unități care au înregis
trat economii sînt minele Lupeni și 
Dili a. Rezultatele bune obținute de 
E. M. Lupeni în introducerea sus
ținerii metalice se reflectă în eco
nomiile realizate la consumul spe
cific de lemn. Ar fi bine, așadar, ca 
exemplul minei Lupeni să fie urmat 
și de restul exploatărilor miniere.

Concluzii și probleme 
de viitor

Din analiza făcută asupra modu
lui cum s-a realizat planul tehnic 
de stat de către C.C.V.J. și exploa
tări pe primele patru luni, se poate 
conclude că în unele domenii, ca 
susținerea metalică a abatajelor, 
transportul mecanic în abataje, în
cărcarea mecanică în puțuri și sus
ținerea metalică în galerii s-au ob
ținut rezultate bune, ajungîndu-se 
ca în domeniul transportului meca
nizat în abataje și a susținerii me
talice a galeriilor să se atingă ni- 
vele comparabile cu țări cu indus
trie minieră avansată.

Mai există însă indicatori la care 
avem rezerve nevalorificate. De a- 
semenea, gradul de extindere ai 
procedeelor noi nu este încă la 
nivelul posibilităților. In această di
recție trebuie relevată situația în
cărcării mecanice unde rezultatele, 
așa cum s-a arătat, nu au atins ni. 
velul cerut. O analiză mai atentă 
a cauzelor care generează nereali
zarea planului la acest indicator 
scoate în evidență în principal fap
tul că o parte din mașinile de în
cărcat din dotare au unele defi
ciențe constructive și ca urmare 
nu prezintă siguranța în funcțio
nare,- personalul de deservire nu 
este instruit în prealabil asupra 
modului de manipulare a mașini
lor, reviziile și reparațiile nu se 
execută la timp și de o calitate co
respunzătoare, lipsesc unele piese 
de schimb, iar graficele de funcțio
nare a mașinilor nu sînt urmărite 
în permanență. Consider că prin 
eliminarea acestor deficiente —și 
în acest sens au fost luate deja 
măsurile necesare — se va putea 
asigura realizarea planului la în
cărcarea mecanică și totodată creș
terea gradului de mecanizare a o- 
perației de încărcare a sterilului la 
lucrările de înaintare.

Analiza indicatorilor economici a 
arătat că la lemnul de mină consu
mul specific a fost depășit. Această 
depășire afectează negativ indica
torii economici atît ai exploatărilor 
cit și cei pe întregul combinau 
Căile de reducere a consumului spe
cific sint buna gospodărire a lem
nului, începînd din depozite și pî
nă în mină, aplicarea corectă a mo
nografiilor de armare, introducerea 
și extinderea susținerii metalice In 
lucrările miniere și abataje.

Pe aceste căi va trebui mai mifit 
să perseverăm, deoarece mai există 
rezerve ce se cer valorificate. Sar
cina de reducere a consumului spe
cific prevăzut în cincinal impune 
găsirea de noi soluții tehnice în 
vederea micșorării în continuare a 
consumului de material lemnos. De 
aceea, în problema susținerii me
talice a abatajelor — principalul 
consumator de lemn, se întrevăd 
de urmat două căi principale: Pe 
de o parte extinderea în toate 
stratele, unde condițiile geologico- 
miniere permit, a susținerii metalice, 
iar, pe de altă parte, modernitatea 
metodelor de exploatare fotorite In 
prezent și dacă este coral chiar 
introducerea de noi metode. In 
acest sens modernizarea sau chiar 
înlocuirea abatajelor cameră susți
nute în lemn va trebui neapărat 
soluționată, soluționare la care tre
buie să-și aducă contribuția întreg 
colectivul tehnico-ingineresc al ba
zinului.

Un domeniu unde există posibi
lități de mecanizare, introducerea 
utilajelor moderne și a noilor pro
cedee nefiind influențată în general 
de condițiile specifice ale bazinu
lui, este cel al operațiunilor auxi
liare din abataj și în afara acestuia, 
precum și la suprafața minelor. Pî
nă în prezent s-au făcut unele în
cercări în acest domeniu, însă, în 
viitor va trebui acordată acestei 
probleme o atenție mult mai mare, 
rezolvarea ei puțind aduce o con
tribuție însemnată la creșterea pro
ductivității muncii.

Este de subliniat faptul că intro
ducerea unor noi procedee și uti
laje trebuie făcută pe baza unor 
sțudii tehnico-economice detailate, 
criteriul de alegere al soluțiilor 
tehnice trebuind să fie întotdeauna 
confirmat de criteriul economic, de
oarece numai astfel tehnica nouă își 
va aduce contribuția la îmbunătă
țirea continuă a indicatorilor tehni
co-economici.

Față de obiectivele care ne stau 
în față, minerii, inginerii și tehni
cienii din Valea Jiului, sub condu
cerea organelor și organizațiilor de 
partid, sînt hotărîți să-și îndepli
nească cu cinste sarcinile ce le re
vin prin planul de stat, conștienti 
fiind că prin aceasta își aduc con
tribuția la înflorirea continuă a pa
triei noastre socialiste.

Pagină realizată de
Constantin MORARU 

inginer principal tehnolog 
CCVJ.



ba sM tagrijite noile blocuri și spațiile 
di jml lor
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mitele de blocuri in 
gospodărirea locuințe
lor nu a fost suficient 
răspîndită.

Tot pe strada Inde
pendenței din acest 
cartier, intllnești as
pecte de proastă gos
podărire la blocurile 
18, 25 și 35. Aici, deși 
imobilele sînt noi, cu 
aspect arhitectonic plă
cut, în imediata lor a- 
propiere se află mor
mane de moloz și tot 
felul de resturi mena
jere aruncate la voia 
fntimpiării. Motivul ? 
Nu există în această 
parte a orașului reci- 
pienți pentru gunoi. Se 
cuvine ca I.L.L. Petro
șani să înzestreze de 
urgență și aceste blo
curi cu recipients

Și în fața blocului 
nr. 22 este o asemenea 
situație. Aici parcă nu

s-a făcut niciodată cu
rățenie,- hîrtîi, pietre, 
lemne stau aruncate 
de-a valma.

Mai >sint și locatari 
care nu-și îndeplinesc 
obligațiile lor de buni 
gospodari. Un astfel 
de locatar este tov. 
Găină Constantin din 
blocul 1 de pe strada 
Unirii. Cu prilejul in
stalării antenei de ra
dio, a spart țigla de 
pe acoperiș și n-a mai 
reparat stricăciunile. 
Cînd plouă, apa pă
trunde prin acoperiș 
în casa scărilor pe 
care a deteriorat-o. 
Locatarul Pepenaru A- 
ron, din blocul nr. 12, 
de pe aceeași stradă, 
are obiceiul să mear
gă acasă uneori in sta
re de ebrietate. In ast
fel de prilejuri se a- 
pucă de spart la gea
muri atît jn casa scă
rilor, cît și în aparta

SPORT . SPORT
Concurs de orientare turistică

Uniunea Asociațiilor Studenților 
din Republica Socialistă România a 
organizat în masivul munților Pa
ring, un concurs republican studen
țesc de orientare turistică și o în- 
tilnire in stea, în cinstea aniversă
rii a 45 de ani de la crearea Parti
dului Comunist Român.

La concurs au participat 100 de 
studenți, câștigători ai fazelor con
cursurilor de orientare turistică 
regionale din cadra] centrelor uni
versitare București, Cluj, Timișoara, 
Iași, Craiova, Tg. Mureș, Galați, 
Brașov și Petroșani. Cele 30 de echi
pe participante, din care 8 au fost 
formate din fete, și-au disputat in- 
tfietatea în două etape, una de zi 
și cealaltă de noapte, desfășurate 
Intre 6 și 7 mai ax.

Momentul solemn al intilnirii in 
stea la cota 2 073 m.

Uimi Unim — SIE. Petroșani 19-111 (10-9)
Terenul de handbal din Aninoasa 

a găzduit sîmbătă un veritabil der
bi al handbalului regional : Minerul 
Aninoasa — S.S.E. Petroșani.

Spectatorii au avut prilejul să a- 
siste la un meci de un dinamism rar 
întîlnit in campionatele noastre, 
pentru care atit învingătorii cît și 
învinșii merită toate felicitările. La 
capătul unei lupte sportive epui
zante, Minerul Aninoasa a reușit 
~ă obțină mult dorita revanșă, du- 
■’ înfrângerea suferită in campio

mentul unde locuiește, 
conturbînd în același 
timp liniștea locatarilor.

★
In acest an Sfatul 

popular orășenesc Pe
troșani nu a analizat 
cum se ocupă I.L.L. de 
întreținerea noilor lo
cuințe, n-a popularizat 
experiența pozitivă a 
unor comitete de blo
curi și n-a combătut 
cu tărie neglijența ma
nifestată de unii loca
tari. In această situa
ție nu-i de mirare că 
lipsurile persistă.

Este de datoria Sfa
tului popular orășenesc, 
a I.L.L.-ului, a comite
telor de bloc, a gru
pelor de partid să ia 
măsurile cuvenite pen
tru a asigura o bună 
îngrijire și păstrare a 
fondului de locuințe, 
precum și a spatiilor 
verzi din jurul noilor 
blocuri.

In clasamentul general locul I a 
fost cîștigat la fete de studentele 
Agnes Ferencz și Cristina Fried
man de la Facultatea de. arte plas
tice din Cluj, locul II de Dana 
Păunei și Elena Puică de la I.S.E. 
București, iar locul IIL de Alexan
dra Trandafirescu și Elena Grigo- 
reșcu de la Institutul politehnic din 
București.

La băieți, locul I a fost cîștigat 
de studenții Adrian Ianuli și Ale
xandru Popa, de la Institutul de 
arte teatrale din București, iar lo
curile II și III le-au ocupat Florian 
Liviu Pop și Dumitru Istvan, res
pectiv Dieter Eisenburger și Gheor- 
ghe Brașov de la Institutul de pe
trol și geologie din București.

IN CLASAMENTUL PE ECHIPE, 
la fete locul I l-au cîștigat studen
tele de la Universitatea din Timi
șoara, locul n studentele de Ia Uni
versitatea din Cluj, locul III studen
tele de la Institutul politehnic din 
București.

La băieți, pe primul loc s-au cla
sat studenții de la Universitatea 
din Cluj, pe locul al doilea s-au si
tuat studenții de la Institutul de 
arte teatrale din București iar pe 
locul al treilea studenții de la 
I. M. Petroșani (de la care se aștepta 
mai mult.

Etapa de zi, în cadrul căreia s-a 
desfășurat faza individuală, s-a în
cheiat cu următoarele rezultate:

LA FETE: Jocul I — Agnes Fe- 
renez; locul II — Cristina Fried
man,- locul III — Elena Grigorescu.

LA BĂIEȚI: locul I — Alexandru 
Popa; locul II — Dumitru Istvan; 
locul Dl — Nicolae Oprișin (toți 
din București).

★

După încheierea concursului, du- 
diminică dimineața, studenții au 
sărbătorit glorioasa aniversare a 
partidului nostru, printr-o intîlnire 
în stea, pe vîrful Parîngului mic.

V. STRĂUȚ

natul anterior la Petroșani. Rezultat 
final 19-18 în favoarea aninosenilor. 
Oaspeții au jucat bine în atac dar 
în apărare s-au comportat inegal. 
O formă bună au dovedit jucătorii 
Nedesca Gheorghe, Cernita Ale
xandru de la gazde, iar de la oas
peți Albu Constantin și Flețan Cor
nel.

Arbitrul Ciortea Ioan (Lupeni) a 
avut o sarcină grea de care s-a 
achitat însă cu bine.

A SLĂBÎI

Păsurile unui călător
— Călătoream vreo 3-4 persoane 

cu autobuzul și am ajuns în sta
ția „Organizare" din cartierul Li- 
vezeni. In timp ce staționam, s-au 
urcat în mașină 2-3 persoane; doar 
un cetățean stătea cu un picior pe 
scară și altul pe trotuar, și aștepta 
Taxatoarea s-a sburlit la om iar a 
cesta, drept răspuns, a făcut loc 
unei femei să urce. Pe ea o aștep
tase... Totul a durat vreo 
10-15 secunde. După plecare, cetă
țeanul a întrebat-o pe taxatoare da 
că nu consideră că 
înainte de a permite 
buzului și in cazul 
este aglomerat, să se
eventualitatea că cineva mai aleargă 
să ajungă mașina. Fata de Ia casă 
a replicat în termeni politicoși că 
așa ceva nu i se poate pretinde și 
că dacă ar aștepta nu s-ar în
cadra autobuzul în timpii de mers 
planificați.

Cele de mai sus mi Ie-a relatat 
în urmă cu citeva zile un călă
tor. Nu-și prea putea explica cum 
este cu acești „timpi de mers" (in 
favoarea cărora a pledat și dispe

este cazul ca, 
plecarea auto- 
că acesta nu 
uite în jur în

SPORT
Campionatul regional la fotbal

Paringul Lonea —
Minerul Vulcan 1-1

fotbal, portarul de-
Acest

tir, 
șu- 
So- 
ex-

In jocul de 
ține un rol de prim ordin, 
lucru a fost confirmat încă o dată 
cu ocazia partidei dintre Parîngul 
Lonea — Minerul Vulcan. Dacă 
portarul Brînză, de la Vulcan, nu 
apăra excepțional în această întîl- 
nire, oaspeții puteau părăsi tere
nul învinși și chiar la scor. Spun 
aceasta, întrucît poarta vulcăneni- 
lor a fost supusă unui adevărat 
mai ales în prima repriză, cînd 
turlle lui Baky, Ujora, Teică și 
tir au fost stopate cu. un simț 
traordinar de către portarul Brînză. 
O singură dată a cedat portarul 
vulcănean, în minutul 45, cînd în ca
reul Minerului s-a produs un pe- 
nalti. Lovitura de pedeapsă a fost 
executată de către Baky. Acesta șu- 
tează puternic, portarul respinge, 
mingea revine tot la Baky care nu 
mai greșește: 1-0.

Ea reluare jocul se echilibrează, 
ambele echipe luptă din răsputeri; 
lonenii pentru a majora scorul, iar 
jucătorii de la Minerul să egaleze. 
Și ceea ce nu reușesc primii, reali
zează ultimii. In minutul 67, la o 
greșeală a halfiei gazde, vulcăne- 
nii contraatacă, mingea ajunge la 
Cotroază și acesta, bine plasat, tra
ge prin surprindere de la circa 28 
•m înscriind: 1-1.

Pînă la sfîrșitul partidei se înre
gistrează acțiuni frumoase la am
bele porți, dar scorul nu mai poa
te fi modificat.

C. TEȘCAN 
corespondent I

PROGRAM
12

PROGRAMUL I. 5,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 5,06 Melodii vesele de 
dimineață; 5,50 Cîntă orchestra de 
muzică populară „Cernegura" din 
Piatra Neamț; 6,00 RADIOJURNAL 
Sport. Buletin meteo-rutier; 6,10 
Miuzică ușoară; 6,15 TRANSMITEM 
PENTRU SATE; 6,22 Alexandru 
Pintea interpretează la vioară jo
curi populare; 6,30 Anunțuri și mu 
zică; 6,45 Salut voios de pionier; 
7,00 RADIOJURNAL. Sport. Buletin 
meteo-rutier; 7,15 „Toată lumea 
cîntă" — muzică ușoară,- 7,30 „Ce 
mi-e drag adun în cîntec" —- e- 
misiune de folclor,- - 7,45 Dimineață 
însorită cu muzica ușoară; 8,00 
SUMARUL PRESEI; 8,08 Viers și 
joc,- 8,30 La microfon, melodia 
preferată; 9,30 Sfatul medicului; 
9,35 Din muzica popoarelor; 10,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 10,30 Vreau 
să știu; 11,00 „Ca tine nu e ni 
meni" — muzică ușoară,- 11,37 Con 
cerbul pentru dublă orchestră do 
cameră și oboi de Theodor Grig o, 
riu; 12,00 BULETLN DE ȘTIRI. Bu
letin meteorologic; 12,10 Program 
de cîntece populare; 12,30 Aici 
Cluj; 12,50 Concert de prinz; 13,45

controlori, 
de mili- 
spus la 

riscurile 
care că-

cerul Zidaru Mihai) deoarece sînt 
cazuri cînd oamenii așteaptă cîte 
30-40 de minute în stație pînă apa
re autobuzul. Se mai întreba de 
ce o fi dispărut oare taWa aceea ex
pusă altădată în fața biroului dis
pecerului, unde erau anunțate ope
rativ schimbările în mersul autobu
zelor.

Mai zicea omul că s-a propus mai 
de mult ca, de 1-2 ori pe an, orga
nele sfatului popular să organizeze 
în cartiere consfătuiri, șau întîl- 
niri, cu populația pe tema trans
portului în comun. Susținea că ar 
fi binevenite deoarece delegații de 
la I.C.O. ar putea prezenta exem
ple de cetățeni care „uită" să-și 
plătească biletul, fac scandal, sub 
influența licorii lui Bachus sau se 
iau la harță cu șoferi, 
sau taxatoare. Și organele 
ție ar avea un cuvînt de 
aceste consfătuiri; despre 
la care se expun cetățenii 
lătoresc pe scară, cei care după 
plecarea autobuzului forțează voini
cește ușa etc,

Om umblat fiind, călătorul compa
ra modul cum se organizează trans
portul în comun și în alte orașe. 
Iși aminti, bunăoară, cum de nenu
mărate ori se urcă în autobuz 
meni cu destinația Petrila. 
apucă să răsufle ușurați (venise 
tobuzul mult dorit 1) ca imediat 
xatoarea să anunțe cu glas strident: 
„Numai pînă la piața Victoriei" I 
Deci, nu mai este „autobuzul lor" 
șî sînt siliți să coboare în mare 
viteză. De aceea, și-a dat cu păre
rea călătorul, ar fi bine să ațiară 
niscaiva tăblițe lângă ușa de urcare 
pe care să fie înscrise traseul ce-1 
parcurge autobuzul, așa cum a văzut 
în alte orașe. Nu de alta, dar nu 
toți văd să citească Ia Iuțeală con
ținutul tablei așezate în dreapta o- 
mului de la volan.

Așteptăm ca la păsurile 
călător — care sînt de 
leanțe ale tuturor celor 
toresc cu autobuzele — să 
răspuns cei competenți.

oa- 
Nu 
au- 
ta-

acestuî 
fapt do- 
ce călă- 
găsească

Francisc VETRO

T. A. P. L Petroșani
Anunță publicul consumator că s-au 

redeschis în raza orașului spațioase și 
confortabile grădini de vară

„PARC"
„GAMBRINUS" 

„CONSTRUCTORUL"
terasa „MINERUL"

unde se pot servi in permanență, dife
rite preparate la grătar și un sortiment 
bogat și variat de băuturi

DE RADIO
mai
Cîntă ansamblul artistic al Combi- 

. natului Siderurgic din Hunedoara 
dirijat de Constantin Ungureamu; 
14,00 BULETIN DE ȘTIRI. Buletin 
meteor-rutier; 14,08 Refrene cunos 
cute și îndrăgite,- 14,50 Cântă Lelia 
Cincu; 15,00 „Urcă iar ciobanii-n 
munți" — emisiune de cîntece și 
jocuri; 15,20 COORDONATE CUL
TURALE; 15,45 Amintiri... amintiri 
— muzică ușoară; 16,00 RADIOJUR
NAL. Sport. Buletin meteorologic; 
16,20 Soliștii de muzică populară 
Dumitru Constantin și Tony Iorda- 
che,- 16,45 Muzică ușoară; 17,20 
DINAMICA INDUSTRIALĂ; 17,40 
FIGURI ȘI MOMENTE DIN ISTORIA 
MUZICII ROMANEȘTI : TIBERIU 
BREDICEANU; 18,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 18,03 IN JURUL GLOBULUI; 
18,13 Cîntece din folclorul nou și 
jocuri populare cerute de ascultă
tori; 19,00 SEARĂ PENTRU TINE- 
RET; 20,00 RADIOGAZETA DE 
SEARĂ; 20,30 Cincisprezece mtaute 
în campania soliștilor preferați - 
Betty Cur bis și Luigi lonescu; 20,45 
Noapte bună, copii; 20,55 Muzică 
ușoară franceză cu Patricia Carii 
și Georges Guttary; 21.15 Cronica

till litilnrH rinmti 
li irafite mii itnfiti 
(•Materii lililii

(Urmare dtp pag. /-<)

trebuia să ser- 
de discuție, lip- 
lor impacientea-

acum cînd timpul e mai mult 
optim pentru constructori, 
ocazia acestei discuții 
prilejul să ne convingem că 

stadiului iu
ți în amă- 

o vedere

am

da execuție, care 
vească drept bază 
sesc. Dar nu lipsa 
ză, ci situația confuză creată de o
urmărire, în funcție de necesitățile 
momentului, a stadiului lucrărilor. 
Modul acesta defectuos de lucru 
duce inevitabil la cunoscutul și 
blamatul asalt din preajma termene
lor de predare, la „goluri de lu
cru" 
decît

Cu 
avut
nu numai urmărirea 
crărilor în ansamblu 
nunt se face fără o vedere în 
timp, ci și organizarea transportu
rilor la șantierele T.C.M.M, se face 
fără o planificare judicioasă. E un 
fel de „mică înțelegere'* căreia 1 
s-ar potrivi mal bine numele de 
tîrguială între șoferi șl conducerile 
loturilor. La aceasta vom reveni 
însă cu o analiză mai amănunțită.

Urmărirea atentă, continuă — și 
în funcție de aceasta coordonarea 
lucrărilor — aceasta lipsește la lo
tul de la Lonea. Conducerea lotu
lui și conducerea șantierului trebu
ie să înțeleagă acest lucru. Și 
mai ales să realizeze acum, la tim
pul potrivit, ceea ce nu a făcut 
pînă în prezent.

I. C. R. A. 
Petroșani

Angajează

W Planificator prin
cipal transport 

cu salariul de 1025- 
1175 lei.

literară; 21,25 Melodii populare; 
21,45 Cîntece de NiCotae Kircules- 
CU; 22,00 RADIOJURNAL. Sport. 
Buletin meteorologic; 22,20 Un 
nume pe coperta unui disc: Tony 
Da ilara,- 22,35 Formații de muzică 
ușoară,- 23,08 Concertul în la mi
nor pentru vioară și orchestră de 
Johann Sebastian Bach; Suita a 
II-a în Do major pentru orchestră 
de George Enescu; 23,52 BULETIN 
DE ȘTIRI.

CINEMATOGRAFE
12 mal

. PETROȘANI — 7 Noiembrie:
Haiducii; Republica: Vanina Va- 
nină; LIVEZENI: Banda de lași; 
ANINOASA ; Două etaje de ferici
re,- PAROȘENI: Onorabilul Sta 
nisias — agent secret,- CRIVID1A: 
Veselie le Acapulco,- VULCAN: 
Marilyn; URICANI: Samba; PE- 
TRÎLA : La ora 5 după-amiază; LO
NEA — 7 Noiembrie; Scaramouche; 
Mineral: Colina; BĂRBÂTENI •.
Logodnicele văduve; LUPENI — 
Cultural: Credeti-mă, oameni; Mun
citoresc: Asta-i tot ca s-a țntîm- 
plaL



Sosirea
lui A. Kosîghinofent de ram Van Dong 

ia castea delegației la Cairo

ie perfid și guvernamentale române
(Agerpres). — Tri- 
Al. Cîmpeanu tran- 
mai, primul minis- 
Vietnam, Fam Van 

cin-
și gu- 
Socia- 

tovară- 
al Co-

română au participat 
Paul Niculescu-Miizil, 
Comitetului Executiv, 

C.C. al P.C.R., gene
ion Ioniță, membru al

HANCM 10 
■■soi special 
■mte: La 10 
Im al R. D.
Dong, a oferit un dineu în 
■tea delegației de partid 
wmamentade a Republicii 
liste Românie conduse de 
șsl Emil Bodnăraș, membru
antetului Executiv și al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al P.C.R. 
Din partea 
tovarășii 
membru ad 
secretar al 
ral colonel
C.C. al P.C.R.. adjunct al ministru
lui forțelor armate, Vasile Vlad, 
membru supleant al C.C. al P.C.R., 
sef de secție la C.C. ad P.CjR., 
Vasile Gliga, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, și Ion Moan- 
gă, ambasadorul Republicii Socia
liste România la Hanoi.

Dm partea vietnameză au fost 
prezenti președintele Ho și Min, 
Nguyen Duy Trinh, membru 
Biroului Politic al C.C. al 
dulăi celor ce muncesc 
Vietnam, vicepreședinte al 
hukri de Miniștri, ministru
facerilor externe, general Vo Ngu
yen Giap, membru al Biroului Po
litic al C.C.
muncesc din

te al Consiliului de Miniștrii, mi
nistrul Apărării Naționale, Le Duc 
Tho, membru ad Biroului Politic 
al C.C. aii Partidului celor ce mun
cesc din Vietnam, Le Thanh Nghi, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Hoang Van 
Hoan, membru al Biroului Politic 
al C.C. ad Partidului celor ce mun
cesc din Vietnam, vicepreședinte 
al Comitetului permanent al Adu
nării Naționale, Ghan Ke Toai, vi
cepreședinte al Consiliului de MU 
niștri, Nguyen Xien, vicepreședinte 
al Comitetului permanent al Adu
nării naționale, Nguyen Van Tran, 
secretar al C.C. al Partidului ce
lor ce muncesc din Vietnam, Phan 
Anh, 
rior,
trai
Van
afacerilor externe, Nguyen Lam, se
cretar al Comitetului orășenesc de 
partid Hanoi, Tran Duy Tung, pre
ședintele Comitetului administrativ 
al orașului Hanoi și Hoang Tu, am
basadorul Republicii Democrate 
Vietnam la București..

După dineu, în cinstea 
lor a fost prezentai un 
artistic.

ministru ad comerțului exte- 
Nguyeu Vam Huyen, minis- 
educațâei naționale, Hoang 
Tien, adjunct al miinistrului

al
Par ti- 

din 
Consi- 
aâ a-

ad Partidului celor ce 
Vietnam, vicepreședin-

oaspeți- 
program

Un nou plan pentru înzestrarea 
trupelor vest-germane cu arma nucleară

WASHINGTON 10 (Agerpres). — 
In Statele Unite se pregătește ela
borarea unui nou plan privind în
zestrarea trupelor vest-germane cu 
arma nucleară. „Acest plan, scrie 
ziarul „Washington Post" va fi sau 
ceva intermediar între planul ameri
can al forțelor multilaterale nu
cleare și planul englez al forțelor 
nucleare atlantice, sau un proiect 
cu totul nou". In condițiile actua
lei crize a N.A.T.O., acțiunile S.U.A., 
care tind să permită Germaniei fe
derale accesul la arma nucleară, 
sînt interpretate de observatorii 
politici din capitalele occidentale ca 
un fel de „răzbunare" a Bonn-ului 
față de Franța, care dorește să

La Was-iasă din Alianța atlantică.
hington se încearcă să se creeze im
presia că linia pe care merge Fran
ța ar obliga Statele Unite să dea 
acces Germaniei federale la arma 
nucleară.

Val de greve
în Grecia

ATENA 10. — Corespondentul A- 
gerpres, C. Alexandroaie, transmite : 
Muncitorii 
Greciei au 
rală de 24 
sindicatele 
diatelor politice. In moțiunea adop
tată la mitingul reprezentanților 
textiliștilor se subliniază că greva 
a fost declarată în semn de protest 
Împotriva refuzului patronilor de a 
spori salariile muncitorilor și de a 
accepta cererile lor privitoare la 
îmbunătățirea condițiilor de muncă.

Marți a început greva de trei 
zile a personalului tehnic al între
prinderii publice de electricitate 
(D.E.I.), iar miercuri urmează să 
intre în grevă alte categorii de sa
lariat! ai acestei întreprinderi. O 
grevă de 72 de ore a fost anunțată 
tot pentru miercuri de către per
sonalul localurilor de deservire a 
turiștilor, restaurante, baruri etc., 
în semn de protest împotriva refu
zului patronilor de a accepta cere
rile lor privitoare la sporirea sala
riilor în condițiile in care costul 
vieții continuă să crească.

fără precedent" din 
senatori. Deschizînd 
senatorul Fulbright, 

Comisiei, a arătat —

din industria textilă a 
declarat o grevă gene- 

de ore, ta care participă 
aparținînd tuturor ten-

WASHINGTON 10 (Agerpres). — 
In cursul unei dezbateri televizate 
desfășurate în Comisia Senatorială 
pentru probleme externe cu partici
parea secretarului de Stat Dean 
Rusk, politica vietnameză a Admi
nistrației și ultimele declarații ale 
șefului guvernului de Ia Saigon, 
Ky, au făcut obiectul unui atac „de 
o violență 
partea unor 
dezbaterile, 
președintele
referindu-se la afirmația lui Ky că 
va r amine la putere și după „ale
geri" — că șeful guvernului de la 
Saigon este „iresponsabil" și poate 
provoca o nouă criză politică în 
Vietnamul de sud cu consecințe in
calculabile. La rîndul său, senatorul 
Morse a spus că prezenta americană 
în Vietnamul de sud nu are nici o 
bază juridică și Statele Unite nu 
au făcut altceva decît să susțină 
o succesiune de „guverne corupte"

MEDAjCTIA ȘI ADMINISTRAȚIA ■

MOSCOVA 10. —
Trimisul Agerpres, T. 
NițesCu, transmite: 
Marele parc de cultură 
și odihnă Sokolniki din 
Moscova cunoaște în 
aceste zile o afluență 
deosebită de vizitatori. 
Numeroși locuitori ai 
Moscovei vin aici să 
viziteze Expoziția eco
nomică românească. In 
săptămîna care a trecut 
de Ia deschidere, 
poziția a fost 
zilnic de zeci 
de persoane, 
de numeroși 
străini afiați la 
va. Parcurgind 
riul expoziției, 
opresc în fața
selor prezentate, 
deosebi a exponatelor

ex- 
vizitată 
de mii 
inclusiv 

turiști 
Mosco- 
terito- 
ei se 
produ- 

în-

prezentate de industria 
constructoare de ma
șini, interesîndu-se de 
caracteristicile tehnice 
ale acestora și faci nd 
numeroase aprecieri fa
vorabile referitoare la 
nivelul tor tehnic. Mul
te dintre aceste apre
cieri sînt înscrise in 
cartea de onoare a ex
poziției.

Interesul vizitatorilor 
a fost atras și de cele 
trei conferințe tehnice 
de specialitate însoțite 
de proiecții 
care au fost 
te în cadrul 
și la care au
mii de muncitori, tehni
cieni, ingineri și cadre

universitare din capi
tala sovietică. Aceste 
manifestări au constituit 
un prilej de schimb de 
experiență cu specia
liștii români. In cadrul 
expoziției este, de ase
menea, prezentată de 
două ori pe zi parada 
modei, care se bucură 
de succes.

In această perioadă 
expoziția noastră 
avut ca oaspeți 
meroase persoane 
ciale din Uniunea 
vietică și din alte
membri ai corpului di
plomatic 
Moscova, 
ai unor 
trale și
deri economice, oameni 
de știință.

După 
la 10 
vizită

TASS, 
într-o 
președintelui 
Nasser, și a

de filme, 
organiza- 
expoziției 
participat

a 
nu- 
ofi- 
So- 

țări.

acreditați la 
conducători 

instituții cen- 
de întreprin-

VIETNAMUL DE Sl'D
Puternică explozie în

SAIGON 10 (Agerpres). — Marți 
dimineața, în centrul Saigonului s-a 
produs o puternică explozie provo
cată de o încărcătură cu plastic. 
Cum explozia a avut loc în apropie
rea unei clădiri ocupate de milita
ri americani și a unei stații de auto
buz folosite de obicei de către aceș
tia, ea a provocat o puternică pa
nică în rîndul forțelor polițienești 
americane și saigoneze. Acestea au 
deschis imediat focul cu arme au
tomate și mitraliere, fără a, avea o 
țintă precisă. După cum transmite 
corespondenul agenției France Pres
se din Saigon, un camion ce trans
porta un grup de femei sud-vietna
meze spre locul de 
nit ținta gloanțelor, 
mei 
Au
matelor clădirea unui spital, 
cîteva autobuze și chiar un jep ame-

fiind ucise, iar 
mai fost lovite

muncă a deve- 
trei dintre fe- 
altele rănite 
de tirul auto- 

alte

șt de „tiranii militare".
Secretarul de stat a încercat să 

ia apărarea lui Ky desmințind in
terpretarea dată declarațiilor făcute 
de șeful guvernului de la Saigon. 
Totuși, Rusk a trebuit să recunoas
că că declarațiile lui Ky necesită 
clarificări. Apoi el a pretins că in
tervenția militară americană este 
justificată tinîndu-se seama de tra
tatul S.E.A.T.O. Răspunzînd secre
tarului de stat, senatorul Morse a 
subliniat că argumentul bazat pe 
tratatul S.E.A.T.O. este o „desco
perire recentă a Departamentului 
de Stat", și cetățenii americani au 
dreptul să cunoască întregul adevăr 
în legătură cu baza juridică a inter
venției Statelor Unite înaintea ale
gerilor pentru Congres ce ver avea 
loc în noiembrie. Senatorul Morse 
a anunțat că intenționează să des
chidă o anchetă specială în Congres 
în legătură cu acest aspect al po
liticii vietnameze a Statelor Unite.

S. IJO A. studiază apariția 
„obiectelor zburătoare" misterioase

WASHINGTON 10 (Agerpres). — 
Ministerul Apărării al S.U.A. inten
ționează să angajeze un număr 
important de savanți, pentru a stu
dia apariția farfuriilor și obiectelor 
zburătoare necunoscute. Acest pro
iect, a declarat un purtător de cu
vin t al ministerului, face în prezent 
obiectul unor discuții între condu
cerea unor universități și centre

de cercetări și reprezentanți ai Mi
nisterului Apărării. îdeea a fost 
sugerată de un consiliu de experți 
științifici ai armatei aerului a 
S.UA Pînă în prezent, armata ae
rului a furnizat explicații pentru 
10 000 de cazuri de apariție a 
biectelor zburătoare" observate, 
dintre de au rămas însă fără 
plicatîi.

„o-
650
ex-

322, .208,

centrul Saigonului
rican ce aducea întăriri polițienești 
americane. Potrivit primelor cifre, 
în cursul incidentului șase persoa
ne și-au pierdut viața, iar 36 au fost 
grav rănite, dintre care 10 americani.

Descriind panica ce s-a produs în 
rîndul forțelor polițienești america
ne și sud-vietnameze, coresponden
tul agenției France Presse relatea
ză că timp de aproape un ceas, a- 
ceștia au tras cu puști automate și 
mitraliere pe o rază de circa 200 
de metri de Ia locul exploziei. In 
cercurile militare americano-saigo- 
neze, întîmplarea de marți diminea
ța a provocat o vie îngrijorare. De 
altfel, explozia a avut loc chiar în 
centrul Saigonului, considerat pînă 
în prezent ca loc „mai sigur".

CAIRO 10 (Agerpres). — 
cum transmite agenția 
mai a sosit la Cairo 
oficială la invitația 
R.A.U., Gamal Abdel
guvernului R.A.U., delegația guver
namentală sovietică condusă de Ale
xei Kosîghin, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.SS. Din 
delegație fac parte Andrei Gromîko, 
ministrul afacerilor externe, P. S. 
Neporojnîi, ministrul energeticii și 
electrificării, S. A. Skacikov, pre
ședintele Comitetului de stat pentru 
problemele relațiilor economice ex
terne de pe lingă Consiliul de Mi
niștri al U.R.S.S., amiralul S. G. 
Gorșkov, locțiitor al ministrului a- 
părării, comandantul suprem al flo
tei maritime militare a U.R.S.S.

Pe aeroportul central din Cairo 
delegația a fost primită de Gamal 
Abdel Nasser și de alți conducă
tori ai R.A.U.

In aceeași zi, Alexei Kosîghin a 
făcut o vizită lui Gamal Abdel Nas
ser. Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire care s-a desfășurat .în
tr-o atmosferă cordială, priete
nească. ț

4

prifito
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NOI CUTREMURE
LA TAȘKENT

TAȘKENT 10 (Agerpres). — Agen
ția TASS transmite că în noaptea 
de 9 spre 10 mai, la Tașkent au 
avut loc noi cutremure de gradul 
6-7. Și în ziua de 10 mai mișcările 
scoarței terestre au continuat la 
Tașkent. cutremurele atingînd gra
dul 5. In urma noilor mișcări seis
mice s-au prăbușit unde clădiri de
teriorate de marele cutremur din 26 
aprilie. S-au semnalat răniți care au 
primit asistența medicală necesari

E SCURT
• NEW YORK. La sediul ONU. s-a deschis Juni o 

reuniune, cu participarea a 17 țări, însărcinată să pregătească 
Conferința internațională din 1967 pentru drepturile omului 
Această conferință va avea loc cu prilejul celei de-a 20-a 
aniversări a adoptării de către Adunarea Generală a O.N.U. 
a Declarației universale a drepturilor omului.

• PARIS. Peste 3 000 de persoane au defilat pe străzile 
orașului Royan (departamentul Charante Maritime) în semn 
de protest împotriva manevrelor militare ale elementelor 
Bundeswehrului staționate în regiune, in cadrul frupeioi 
N.A-T.O. Manifestanții s-au adunat în fața monumentului 
eroilor din război, unde a avut loc o manifestație.

• ANKARA Ministrul afacerilor externe al Turciei, 
Ihsan Sabri Caglayangil, l-a primit luni pe Carlos Bernardes, 
reprezentantul special al secretarului general al O.N.U. în 
Cipru. La încheierea întrevederii, ministrul torc a declarat 
ziariștilor că a expus reprezentantului O.N.U. punctul de 
vedere al guvernului său asupra situației actuale din Cipru 
și în legătură cu mijloacele de a găsi o soluționare durabilă 
conflictului din insulă.

• BONN. Presa vest-germană relevă că în ultimul timp 
au continuat schimburile comerciale ale Republicii Federale 
Germane cu Rhodesia de sud, in ciuda embargoului interna 
țional impus acesteia ca urmare a proclamării unilaterale 
a independenței. Un corespondent al ziarului hamburghez 
„Die Welt" scrie că în prezent 
de

liJ
sud „în special
• LAURENCO 

portul Laurenco 
nava de război

R.F.G. importă din Rhodesia 
și minereu de tier".
Luni dimineața aiu debarcat 
capitala Mozambicului — de

azbest, crom
MARQUES.

Marques —
„Vera Cruz", 3 000 de soldați portughezi.

în 
pe . _ .
Potrivit unor surse demne de încredere, relatează agenția 
France Presse, cei ’ 3 000 de soldați portughezi au fost tri
miși în vederea intensificării luptelor împotriva patrioților 
care fac parte din organizația „Frelimo"

• GENEVA. „Guvernul S.U.A.. prin războiul dus în 
Vietnam, nu apără, cum susține el. civilizația apuseană. Dim
potrivă, prin aceasta crește riscul izbucnirii unui al treilea 
război mondial", se spune intr-o scrisoare deschisă adresată 
guvernului S.U.A. de către profesorii școlilor medii și ai 
institutelor de învățămint superior din cantonul Geneva 
, Elveția).

• TOKIO. In Japonia, după 20 de ani, se mai inre- 
j’strează și in prezent victime ale iradiației . atomice în 
urma bomardamentului aviației americane împotriva celor 
două orașe japoneze, Hiroșima și Nagasaki, de către aviația 
americană. In spitalul construit special Ia Nagasaki pentru 
tratarea persoanelor contaminate cu elemente radioactive s-a 
stins din viață Sumyuki Fukabory, în vîrstă de 35 de ani 
In timpul bombardamentului de la Nagasaki el avea 15 an».

• HAGA. La baza aeronavală olandeză Valkenburg. în 
apropiere de Hz~na, alte două avioane „Strafighter" ale Bun- 
deswehrului vest-german s-au ciocnit în aer și au cazul in 
mare. Unul dintre piloti a reușit să se salveze. Soarta ceki,- 
lalt nu se cunoaște.
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