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STELELE
C I N ȘTIRII

Ls mina Lupeni, adunările 
sindicale pentru acordarea 
titlului și insignei de fruntaș 
în întrecerea socialistă pe 
anul 1967, au luat sfîrșit. 
Ele au constituit cadrul ma
nifestării marii prețuiri cu 
care sînt răsplătiți cei mai 
buni, cei tnai vrednici, cei 
mai inimoși combatanți de. 
pe fronturile de cărbune din 
adîncurile acestei mari ex
ploatări miniere.

In 1967 colectivul minei 
Lupeni a deținut titlul de u- 
nitate fruntașă pe ramură. 
Un titlu de cinste dar care 
obligă ! Munca, strădaniile 
colectivului de aici s-au des
fășurat în tot anul trecut sub 
imboldul unui imperativ ma
jor, acela de a fi la înălți
mea titlului de fruntaș. In 
ce s-au întrupat aceste stră

danii ? Lupenenii au înscris 
bilanțul cel mai substanțial 
pe bazin pe agenda anului 
1967: 66 000 tone cărbune 
trimise la ziuă ,,peste preve
deri". Acestor oameni le sînt 
consacrate rîndurile de față 
— celor mai buni dintre ei. 
Pe anul 1967 colectivele a 29 
de brigăzi de mineri sînt de
clarate fruntașe în întrecere, 
iar pe piepturile a 1 027 de 
mineri, tehnicieni și ingineri 
au fost prinse steluțe rubinii 
de fruntași în producție. Sînt 
cei mai buni, fruntașii. Insă 
există si în rîndurile frun
tașilor... fruntași. Din cei 
1 027 de fruntași ai minei, la 
24 de oameni li s-au acordat 
a cincea oară, adică cinci ani 
consecutiv, titlul de fruntaș. 
Aceasta da, statornicie; a- 
ceasta da, se poate numi

destoinicie. Printre ei vesti- 
ții frontaliști Petre Constan
tin, Ghioanca Sabin, minerii 
Dănacu Constantin și Adam 
Aladar, maiștrii principali 
Șimo Francisc și Klat Mihai, 
electricianul Furdui Petru și 
maistrul mecanic Ileș loan, 
maiștrii Răuț Nicolae și O- 
prescu Gheorghe și lista ce
lor vrednici ar putea conti
nua. Sînt toți purtători a 
cinci stele rubinii. Ei înșiși 
sînt stele — personalități ca
re prin modestia, inteligența 
și pasiunea lor mobilizează, 
tonifică energia a mii de oa
meni spre noi cote ale vred
niciei, la noi fapte demne pe 
frontul construcției socialiste.

Iși merită cu prisosință 
stelele cinstirii!

I. D.

Transportul căr
bunelui de la
E. M. Lonea Ia ’ 
preparațla Peirila 
este asigurat de 
noul tip de lo
comotivă Diesel 
hidraulica de 350 
CP ce poariă 
marca uzinelor 
,,23 August" din 

București.

Plecarea la Praia a delegației 
Partidului Comunist Pomi», 

condusa ac tovarășul 
Mlcolae Ceaușescu

Marți seara a părăsit Ca
pitala, îndreptîndu-se spre 
Praga, delegația Partidului 
Comunist Român, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al C.C. al 
P.C.R., care, la invitația Co
mitetului Central al Partidu
lui Comunist din Cehoslova
cia, va participa la manifes
tările prilejuite de sărbători
rea celei de-a XX-a aniver
sări a victoriei oamenilor 
muncii din Cehoslovacia din 
februarie 1948.

Din delegație fac parte to
varășii Ilie Verdeț, membru 
al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., Manea Mănescu, 
membru supleant al Comite
tului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., și Ion Obra- 
dovici, ambasadorul Republi
cii Socialiste România la 
Praga.

La plecare, la Gara Bă- 
neasa, erau prezenți Ion 
Gheorghe Maurer, Gheorghe 
Apostol, Alexandru Bîrlădea-

nu, Emil Bodnăraș, Chivu 
Stoica, Alexandru Drăgiiici, 
Paul Niculescu-Mizil, membri 
și membri supleanți ai Comi
tetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., secretari ai C.C. al 
P.C.R., membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului.

Au fost de față Cestmir 
Cisar, ambasadorul Republi
cii Socialiste. Cehoslovace, și 
Jozsef Vince, ambasadorul 
Republicii Populare Ungare 
la București. (Agerpres}

•CADRAN 
tehnico‘‘■eco
nomic
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Măsurători
La I. E. C. Paroșeni

Incepînd de astăzi, o echipă de 
specialiști de la I.R.M. București 
va efectua timp de o lună de zile 
măsurători ale caracteristicilor de 
consum și randament la agregatele 
etapei 3X50 MW de la I.E.C. Pa
roșeni. Aceste măsurători vor per
mite stabilirea regimului optim de 
funcționare a agregatelor din uzină.

SIMPOZION
La clubul sindicatelor din Uri- 

cani, va avea loc, astă-seară, Ia 
ora 19, un simpozion pe tema „Va
lea Jiului în anii cincinalului".

Cadre didactice și economiști 
vor prezenta diferite expuneri pri
vind dezvoltarea multilaterală a 
bazinului carbonifer Valea Jiului.

ÎN FLUX CONTINUU
Constructorii șantieru

lui din Lupeni depun 
strădanii susținute pen
tru terminarea blocului 
turn A 6 cu zece etaje 
și 88 apartamente. Lu- 
crînd după metoda flu
xului continuu, rezulta
tele sînt din ce în ce 
mai bune. Astfel, în 
vreme ce turnătorii de 
betoane conduși de Buș
ea Năstase și Pirciu 
Dumitru au ajuns la e- 
tajul VIII, dulgherii din 
echipa lui Bartoș Ște
fan, montează cofrajele 
planseelor la etajul VI, 
urmați îndeaproape de 
fierarii betoniști din e- 
chipa lui Alexandru Con
stantin. Fazele construc

ției se desfășoară simul
tan, realizările zilnice 
depășesc cu 5—10 la su
tă prevederile graficului. 
Brigăzile de tencuitori 
conduse de Sandu Tu
dor, Avram Nicolae și 
Unguraș Emil, mozaicarii 
instalatori încadrați în 
echipele conduse de 
Moșneag Gheorghe, Com- 
șa Achim, Vasiu Petre, 
Hărăguș Dumitru, Moro- 
șan Haralambie, se în
cadrează în fluxul cerut 
pentru terminarea la 
timp a construcției, de
pășind zilnic planul cu 
5—10 la sută.

V. ClRSTOIU 
corespondent

ȘEZĂTOARE LITERARĂ
...Au organizat-o elevii 

clasei a VH-a C de la 
Școala generală din A- 
ninoasa. Șezătoarea a 
fost consacrată vieții și 
activității lui George 
Cosbuc. Despre viata și 
activitatea literară a ma-

ger“, ,,Rugămintea dm 
urmă" și altele au fost 
recitate cu sensibilitate 
de către școlari și au 
plăcut mult. A fost, . de 
asemenea, apreciată dra
matizarea poeziei „Ma
ma" care a scos în e-

Ultragiul 
demnității

Scena s-a petrecut nu de 
mult pe strada Dîmboviței din 
Vulcan. A fost revoltătoare. 
Un om, destul de matur, și-a 
așteptat mama la o cotitură 
și, în văzul lumii, i-a aruncat 
în obraz cuvinte jignitoare. 
Apoi a prins-o de mîini și a 
început s-o îmbrîncească, s-o 
lovească cu cruzime. Femeia 
a început să țipe, apelînd la 
ajutorul oamenilor. Trecătorii 

3u«*nal
s-au oprit înmărmuriți in fata 
omului cu purtări animalice, 
care-și maltrata propria mamă. 
Și oamenii — opinia publică 
— n-au pregetat în fața aces
tei fapte nedemne. Cineva a 
sărit în ajutorul năpăstuitei, 
salvînd-o de furia fiului ei.

Fapta este josnică inumană. 
Autorul ei, ( rișan Aurel, a 
încălcat legile buneicuviințe și 
ale moralei, vărsîndu-și nervii 
pe spinarea . eiei care i-a dat 
viață Orice motive ar aduce 
el, nimic nu-1 poate scuti de 
blamul public, de învinuirea 
care i se aduce. Căci nici un 
copil nu poate să se ,,răfuias
că" in acest mod cu cea 'are 
i-a adus pe lume și i-a des
chis drumul în viată. Nimeni 
nu-i permite să facă aceasta ! 
iTtragiul adus demnității de 
mamă de către acest om • u 
purtări nedemne trebuie con
damnat cu asprime de către 
opinia publică și de lege.

DIVERS
Pentru o deservire 
operativă

In cadrul acțiunii de organizare științi
fică, în scopul îmbunătățirii deservirii a- 
bonatilor telefonici și de radioficare, sub- 
centrul tehnic Petroșani a trecut la o ve
rificare sistematică a rețelelor de teleco
municație și radioficare. Acțiunea a început 
la 1 februarie, iar pînă în prezent au fost 
verificate și reparate liniile telefonice și 
de radioficare si posturile telefonice din 
Aninoasa și Livezeni. Acțiunea continuă în 
cartierele Aeroport și Carpați din Petro
șani. Brigăzi specializate vor continua o- 
perația de verificare în toate centrele Văii 
Jiului.

E, LA ZI
Se îmbunătățesc condi
țiile de locuit în cămin

Grupul de șantiere al T.R.C.H. a alocat 
la începutul acestui an fonduri în valoare 
de circa 400 mii lei pentru îmbunătățirea 
condițiilor de locuit în căminele de nefa- 
miliști. Au fost confecționate pînă acum 
dulapuri zidite și noptiere pentru căminul 
din Petroșani, a fost amenajata c spălă
torie modernă, utilată cu mașini de spălat, 
uscătoare, la care va putea fi spălată și 
lenjeria de corp a nefamiliștilor angajați 
la grupul de șantiere. De asemenea, a fost 
remobilată și zugrăvită cantina de la Pe
troșani.

relui poet a vorbit ele
va Dan Rozalia. Au ur
mat recitări șl cîntece. 
Poezii ca „Nunta Zamfi
rei", „Moartea lui Ful-

vidență inițiativa și in
ventivitatea prof. Io van 
Maria, diriginta clasei, 
sub îndrumarea căreia a 
fost pregătită șezătoarea.

In aienfia 
cititorilor noștri

Ziarul „Steagul roșu" primește de la cetățeni, 
pentru a fl publicate in cadrul rubricii „MICA 
PUBLICITATE”, diferite anunțuri cum sînt:

— PIERDERI DE ACTE
— LECȚII ȘI MEDITAȚII
— CERERI DE SERVICIU
— OFERTE DE SERVICIU
— SCHIMBURI DE LOCUINȚE
— ÎNCHIRIERI
— ANUNȚURI DE FAMILIE
— ViNZARI-CUMPÂRĂRÎ |
— DIVERSE
Ce! interesați se pot adresa redacției noastre 

din Petroșani, str. Republicii nr. 44, teleion t 
1662, 269.

Suprapuneri urbanistice. Cartierul 8 Martie din Petriia văzut dinspre mină. In prim plan noul turn al puțului cu schlp
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Conducerea activității economice 
de către organizațiile de partid

PRESUPUNE:

Intervenții 
prompte, eficiente

Mîncare gustoasă, deservire ireproșabilă

Îndeplinirea sarcinilor sporite ce 
revin in acest an colectivului mi
nei Vulcan planul de extracție 
al exploatării crește cu 9 la sută 
fața de anul trecut ■ precum șl u 
angajamentelor asumate cu ocazia 
dezbaterii cifrelor de plan pe 1968 
impun cu necesitate o realizare 
ritmica, in condițiile desfășurării 
optime, laiă salturi, a planului de 
producție. In prima luna a anului 
aceasta cerința n-a fost realizată. 
Dimpotrivă. După prima jumătate 
a lunii ramînerea în urmă la mina 
Vulcan s-a ridicat la peste 3 000 
tone, ca în următoarele zile ale 
lunii să mai scadă ceva, dar pînă 
la urmă luna ianuarie să fie înche
iată tot cu planul... nesalvat. Deci 
o luna tipic neritmică. De ce, după 
toate pregătirile făcute din timp, 
aceeași meteahnă din prima lună a 
noului an ? Întrebarea e insisten
tă : de ce ? In bună parte greută
țile le-a cauzat preparația Coroeșll, 
care n-a asigurat în mod ritmic mi
na cu vagoanele C.F.R. Da, așa es
te. Insă, în aceleași condiții, jumă
tate din sectoarele minei și-au de
pășit sarcinile în mod substanțial, 
pe cînd altele, tot în mod substan
tial, au rămas sub plan. Deci ... ne- 
ritmicitatea primirii vagoanelor nu 
epuizează factorii — frînă din ac
tivitatea exploatării. Dincolo de 

£ ipsa de vagoane, în organizarea 
producției minei Vulcan au existat 
o seamă c'e neajunsuri.

In aceste condiții, organizațiilor 
de partid din cadrul exploatării le-a 
revenit o obligație de răspundere : 
sa acționeze cu promptitudine, cu 
eficiență pentru punerea în lumină 
a cauzelor care generează pertur- 
bațiile în procesul de producție, să 
determine elaborarea unor măsuri 
de remediere și să mobilizeze co
lectivele la înfăptuirea acestor mă
suri.

— O data cu ivirea perturbațiilor 
în producția minei, comitetul de 
partid a luat în discuție situația 
planului și împreună cu conduce
rea minei a stabilit măsuri menita 
sa asigure redresarea minei — ne

PROGRAM DE RADIO
Sîmbătă 3 februarie

PROGRAMUL 1: 5,00 Buletin de 
știri; 5,05 Program muzical de di
mineață; 5,30 Buletin de știri; 5,35 
Program muzical de dimineață ; 
5,50 Jurnal agrar; 6,00 — 8,25 Mu
zică și actualități; 8,25 Moment 
poetic; 8,30 La microfon, melodia 
preferată ; 9,00 Buletin de știr* ;
9,05 La microfon, melodia prefera
tă ; 9,30 Unda veselă ; 10,00 Forma
ția Petre Magdin ; 10,10 Curs de 
limba spaniolă; 10,30 Ciclul „Să în
țelegem muzica"; 11,00 Buletin de 
știri; 11,03 Revista revistelor eco
nomice; 11,30 Cîntă Doina Badea; 
12,00 Melodii populare; 12,15 Bu
letin de știri; 12,20 Succese ale 
muzicii ușoare ; 12,45 Radiojurnal.
Buletin meteorologic; 12,55 Intîl- 
nire cu melodia populară și inter
pretul preferat; 13,30 Parada so
liștilor și a orchestrelor de muzică 
ușoară; 14,35 Melodii de dragoste 
de compozitori români; 15,00 Bule
tin de știri. Buletin meteo-ruiter; 
15,05 Jocuri -moldovenești interpre
tate ia acordeon de Costel Moisă;
15,15 Muzee și expoziții; 15,25 Mu
zică; 15,30 Emisiune muzicală de la 
Moscova; 16,00 Rr.di ■ i r'■»' 1 Sport. 
Buletin meteorologic; 16,30 Roza 
vînturilor; 16.55 Drag mi-e cînte- 
cul și jocul; 17,15 Atențiune, pă- 
*nti18.00 Buletin de știri; 18,05 
Dialog cu -ascultătorii; 18,15 Calei
doscop muzical ; 18,30 Știință, teh
nică. fantezie; 18,50 Pe strune de 
vioară; 19,00 Radioqazeta de seară;
19.30 O melodie pe adresa dumnea
voastră; 20.00 Buletin de știri; 20,05 
Radiomagazin sportiv; 20,17; Inter
mezzo cu muzica ușoară: 20,30 
Cîntă Tine Rossi — arii din opere
te ; 20.40 Romanțe; 21,00 La balul 
de sîmbătă seara; 22,00 Radiojur

spunea tov. Colda Andrei, secreta
rul comitetului de partid. O primă 
problemă : am constatat neajunsuri 
în ceea ce privește plasarea efec
tivelor, respectarea programării e- 
feclivelor în abataje. S-a discutat 
acest neajuns cu șefii de sectoare 
și conducerea minei a dispus mă
suri concrete pentru o plasare mai 
judicioasă a^ efectivelor, iar urmări
rea realizării acestei măsuri se face 
zilnic, pe baza unei diagrame pe 
locuri de muncă.

Dar, în ce măsură au acționai, în 
ce mod au intervenit pentru redre
sarea producției organizațiile de 
partid din sectoarele minei — mai 
precis comitetele de partid și orga
nizațiile de bază din sectoarele ră
mase sub plan ? Bunăoară, sectorul 
care a înregistrat ,cea mai mare 
ramînere în urmă de la începutul 
anului e sectorul V. Ramînerea în 
urmă se pune, în parte, pe seama 
întîrzierii pregătirilor pentru des
chiderea unui frontal mecanizat, 
de mare capacitate. Dar numai în 
parte, pentru că nici abatajul fron
tal în funcțiune nu a fost... la înăl
țime. Zile în șir, frontalul a trecut 
prin greutăți datorită dirijării ne
corespunzătoare a tavanului, pier- 
zînd sute de tone de cărbune. Cau
za acestei anomalii : slaba asisten
tă tehnică din partea personalului 
mediu tehnic. Era deci momentul 
ca organizațiile de bază pe schim
buri, comitetul de partid pe sector 
să intervină, să impună măsuri 
pentru remedierea acestui neajuns. 
Măsurile au întîrziat însă. Aseme
nea situații se pot enumera și de 
la sectoarele VI, VIII și din altele.

Eficienta activității organizațiilor 
de partid este justificată, în primul 
rînd, în măsura în care intervin 
și determină desfășurarea optimă 
a procesului de producție, realiza
rea ritmică a planului, a angaja
mentelor. La mina Vulcan aceasta 
presupune, însă, competentă, ini
țiativă și deci o îndrumare mai e- 
fectivă și calificată din partea co
mitetului de partid al minei.

I. D.

nal. Sport. Buletin meteorologic ; 
22,20 Orchestra Mantovani; 22,30 
Moment poetic; 22,35 Din nou 
dans; 24,00 Buletin de știri; 0,05— 
6,00 Estrada nocturnă.

$ Buletine de știri și meteo-ru- 
tiere la orele 1,00; 2,00; 3,00 și
4,00.

TELEVIZIUNE
Vineri 2 februarie

17.30 Curs de limba rusă.
17,58 Sumarul zilei.
18,00 Stadion — emisiune de actualitate sportivă.
18,20 Buletinul circulației rutiere.
1-8,30 Pentru școlari. Balade și legende: ,,Ospățul lui Dromi- 

chete" de Alexandru Mitru.
19,00 Pentru copii: A.B.C. de ce? Trucaje pe 10 tnm.
19.30 Telejurnalul de seară.
19,50 Buletinul meteorologic. Publicitate.
20,00 Ecran literar.
'0,30 Studioul muzical. Cultura muzicală de-a lungul timpu

lui (II). Prezintă Petre Codreanu.
1,00 Reflector.
1,15 Film artistic : Moartea vine pe ploaie — o producție 

a studiourilor cehoslovace.
22,15 Telejurnalul de noapte.
23,00 Închiderea emisiunii.

STAREA
In cursul zilei de ieri, vremea a 

fost călduroasă, cu cerul mai mult 
senin. Temperaturile maxime au 
fost cuprinse între plus 7 grade 
la Petroșani și plus 6 grade la Pa
ring.

încălzirea accentuată a vremii a 
făcut ca grosimea stratului de ză-

(Urmare din pag. 1)

masă ciorbă de legume sau de zarza
vaturi, ori sărmăluțe, tocăniță, chif
tele marinate, ostropel de văcuță, 
friptură de porc cu fasole verde, 
friptură de pasăre ori cozonac, clă
tite ele. Așa se explică faptul că 
numărul ubonaților a crescut, fața 
de aceeași perioadă a anului trecut, 
de la 30 la 70. Cît despre llotanți... 
Comenzile sînt ample: diferite 
ciorbe, ficat, rinichi la grătar, pur
cel la tavă. Iar specialitatea loca
lului : pui cu mujdei de usturoi și 
mămăligută. Lingă toate acestea o 
bere merge de minune — pe care 
acum o poate găsi orice consuma
tor.

TUMOAREA RISIPEI
(Urmare din pag. 1)

mai munca lor, nu și pe a celor 
care într-o formă sau alta își con
jugă eforturile cu ale lor pentru a 
obține un anumit produs. A risipi 
energie pentru a obține cărbune 
este același lucru ca și cum cel 
din industria energiei electrice spre 
exemplu, risipește cărbune pentru... 
a obține energie, fiecare Iăudîn- 
du-se că a obținut primul cărbune 
peste plan iar celălalt kilovați ore 
peste plan, ceea ce pentru unii 
constituie efemerele convingeri că... 
și-au făcut datoria.

Noțiunea de gospodărire judici
oasă, care este de fapt termenul 
opus celui de risipă, este uneori 
consumată sub imperiul rezonanței 
ei fonice. Mai precis cînd se vor
bește de gospodărire sînt unii ca
re fac următoarea transcendentă 
audio-cerebrală : gospodărire — 
gospodar — administrație — con
tabilitate. Și în final își spune, spre 
liniștirea sa și a prețuitului său 
Eu : „Iar am fost criticați de proas
tă gospodărire a lemnului. Trebuie 
neapărat mîine dimineață să dau 
dispoziții gospodarului să nu se 
mai taie capetele de lemn iar con
tabilului să nu mai semneze bonu
rile de lemn fără dispoziția mea". 
Și cu aceasta se pare că problema 
se va rezolva. Cîtă superficialitate 
există în astfel de expediente o 
înțelegem fiecare.

Un alt gen de risipă se manifestă 
sub forma rezervelor. Ai un parc 
de locomotive, observi că trei 
cincimi funcționează iar două cin
cimi sînt de rezervă. Ai cîteva pu
țuri unde se impune să fie cabluri 
de rezervă, și constitui o rezervă

FILME
Sîmbătă 3 februarie

PETROȘANI — 7 Noiembrie : Ce
rul începe de la etajul III; Repu
blica : O zi nu tocmai norocoasă; 
LONEA — Minerul: Subteranul; 7 
Noiembrie: Nu sînt demn de tine.

VREMII
padă de la Paring să scadă în pre
zent la 100 cm.

PENTRU URMĂTOARELE 24 DE 
ORE :

Vreme călduroasă.
Cer variabil.
Precipitații slabe.
Ceata locală,

Deci nu mai poate mira pe ni
meni că unitatea își depășește pla
nul de vînzătl. In prima lună după 
preluarea unității de către manda
tari, planul de vînzări a fost depă
șit cu 19 000 lei. Dar asta nu e to
tul. Mandatarul Purece Ion ne des- 
tăinuiește proiecte de viitor. ,,Pen
tru a răspunde cerințelor numeroa
se din oraș, în aceste zile vom des
cinde și o secție lip ,,Gospodina" 
cu preparate și semipiepatate. In
tenționăm, de asemenea, să schim
băm și aspectul localului de jos. 
Vrem sa-1 scoatem si pe acesta din 
starea deplorabilă în care se gă
sește, să facem din el un local de 
„mîna-ntîia", deservit de personal 

de 2—3 ori mai mare, căci... are 
statul bani. Apare sub acest aspect 
extrem de curioasă discrepanta în
tre modul de a gîndi al unora în
tre orele 7—15 și după aceea, res
pectiv la serviciu și acasă. In timp 
ce la serviciu este foarte galant 
cu rezervele, să zicem sau cu pie
sele de rezervă, dintr-o prudență 
ușor înțeleasă acasă1 capătă o altă 
contextură. Ați văzut pe cineva 
cumpărînd, de exemplu, două te
levizoare (unul de rezervă în caz 
că se strică primul) sau două ma
șini de cusut ș.a.m.d. ? Desigur că 
nu, iar dacă există astfel de ca
zuri ele nu constituie decît subiect 
de zîmbet. Este adevărat că proce
sul de producție în continuitatea 
sa reclamă un coeficient de sigu
ranță concretizat, printre altele, și 
de aceste utilaje sau piese de re
zervă, dar de aici și pînă a umple 
magaziile cu materiale și piese de 
schimb care stau de ani de zile 
fără nici un folos este o mare di
ferență. Acestei diferențe îi zicem 
risipă. Iar risipa nu este un atri
but al ingeniozității ci un etalon 
pentru inversul ei.

Am să mă refer astfel tot la un 
exemplu din domeniul minier. (Cer 
scuze cititorului neavizat pentru 
exemplificarea exclusivă în dome
niul minier). Se știe că valoarea 
unei armături metalice este de a- 
proximativ 1 000 lei. Exploatările 
miniere dețin zeci de mii de ase
menea armături. Este așadar vorba 
pe bazin de valori ce depășesc 
100—140 milioane lei. Ei bine, du

€e utilizare găsiri 
pentru aceasta clădire ?

Priviți clădirea din clișeul de 
mai jos și poate nici nu vă 
vine a crede că e învăluită 
nu numai în nămeți, ci și în
tr-o cruntă uitare. A fost mar
tora emoțiilor orelor de clasă 
și efervescenței recreațiilor 
pe vremea cînd aici era școala 
din Paroșeni. A cunoscut e- 
moțiile artiștilor amatori și 
dărnicia aplauzelor oamenilor 
din localitate, căci pe frontis
piciul ei a stal scris multă vre
me ,,Căminul cultural Paro- 
șeni"

Acum — nimic din toate a- 
ceslea. Din cînd în cînd, copii 
mai puțin supravegheați de 
părinți se joacă aici de-a as- 
cunselea sau de-a hoții și po
lițiștii, căzîndu-Ie victimă gea
murile clădirii. 
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corespunzător, unde omul să sc 
simtă bine, să petreacă într-un 
mod plăcut, civilizat". Celălalt 
mandatar, Isai Aurel, aduce alte 
completări : ,.Tot jos intenționăm 
să înființăm și o bucătărie. Dar 
pentru aceasta am avea nevoie de o 
încăpere ocupată de agenția Loto- 
Pronosport. Sfatul popular orășe
nesc ne-ar putea da o mînă de aju
tor în această privință, repartizînd 
agenției un alt spațiu".

Așadar unitatea nr. 68 LJricani a 
T.A.P.L. Petroșani a cunoscut si va 
mai cunoaște și în continuare 
schimbări... în bine, transformîn- 
clu-se într-un local de deservire 
care merită toate laudele.

pă durata lor de serviciu progra
mată, multe din aceste armături 
pot fi cu succes refolosite. Dar 
pentru răpirea acestei armături, 
(ce plastic termen) operație des
tul de anevoioasă se plătește foar
te puțin și o echipă care s-ar o- 
cupa cu această treabă nu ar pu
tea realiza — datorită actualelor 
prevederi — un cîștig corespunză
tor eforturilor. Și atunci ? Ne gă
sim în situația de a lăsa armătu
rile în abandon, prin aceasta pier- 
zîndu-se de cel puțin 30—40 de 
ori mai mult decît am fi cîștigat 
fiind un pic mai realiști.

De ce se perpetuează această 
situație de atîția ani ? Deși se fac 
chemări insistente pe toate liniile 
pentru cruțarea acestui valoros po
tential de susținere din zestrea fie
cărei mine, pentru recuperarea a- 
cestor mari cantități de metal, a- 
nual se pierd valori importante, 
datorită, am putea spune, unui 
simplu amănunt.

Dacă risipa s-ar prezenta sub 
forma unui indicator, am putea-o 
măsura în procente. Dar ea este 
de o altă natură, împotriva ei tre
buie luptat cu arme adecvate, ca
re presupun o intensă muncă edu
cativă în principiu și multă suplețe 
și dîrzenie în practică.

Ea ne apare ca o tumoare pe 
trupul viguros al întreprinderii mo
derne. Pentru aceasta se impune 
extirparea ei din rădăcini. Din ră
dăcini, deoarece constituie o frînă 
în calea obținerii unor rezultate 
economice maxime. *

Nu s-ar putea spune în mod 
sigur din ce cauză nu poate 
fi folosită drept cămin cultu
ral ori bibliotecă, sau utiliza
tă în vreun scop care să jus
tifice cheltuielile și munca ce
lor care au pus cărămidă cu 
cărămidă la înălțarea ei.

Un lucru este insă sigur: 
clădirea se degradează. Și nu-s 
de vină nici nămeții, nici joa- i 
ca copiilor și nici intemperiile. 
NEPÂSAREA este de vină.

Prin rîndurile de față, prin 
fotografia alăturată căutăm un 
răspuns la următoarea între
bare : Organele în drept nu 
pol da acestei clădiri o utili
zare corespunzătoare cerințe
lor oamenilor muncii din Pa
roșeni ?
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MINA ANINOASA A DEPĂȘIT
PIOnENTUL CRITIC

RITMICITATEA
nu se asigură doar

In anul 1967, în numai trei luni 
— trimestrul 1 —, eforturile mine
rilor aninoseni s-au concretizat în 
realizarea planului de producție. 
Cărbune a fost, bunăvoință a fost. 
A lipsit însă organizarea procesu
lui de producție la nivelul sarci
nilor. In cuvîntul lor la plenara co
mitetului de partid al minei Ani- 
noasa, din 16 ianuarie 1968, comu
niștii au subliniat faptul că cifrele 
de plan pe anul în curs sînt mobi
lizatoare și realizabile. Au reliefat 
deficientele din aprovizionarea 
fronturilor cu materiale și din des
fășurarea transportului în subteran 
care frînează buna desfășurare a 
procesului de producție, au făcut 
propuneri pentru îmbunătățirea ac
tivității acestor compartimente de 
deservire. Deși la ora aceea mina 
Aninoasa era sub plan cu peste 
1 000 tone de cărbune, cuvîntul in
ginerului Feier Gheorghe, noul șef 
de exploatare a fost ferm și hotă- 
rît. „Planul de producție pe luna 
ianuarie îl vom realiza. Prin mă
surile care au fost luate, prin cele 
care urmează să le luăm, tinînd 
seama de propunerile făcute, orga
nizarea producției va fi îmbunătă
țită". Și într-adevar, în luna ianua
rie mina Aninoasa a depășit mo
mentul critic, realizînd peste plan 
242 tone de cărbune. Realizarea și 
depășirea planului a influențat fa
vorabil și ceilalți indicatori. Pro
ductivitatea muncii a fost realizată 
în proporție de 100,1 la sută, cîști- 
gul mediu a crescut cu 32 lei/mun- 
citor față de luna decembrie, nu
mărul brigăzilor rămase sub plan 
sa redus de la 26 la 18, iar absen
țele de la serviciu din diferite cau
ze, au scăzut cu 1 238 față de luna 
precedentă. Ga urmare, cu un efec
tiv mai mic decît media anului

Extinderea mecaniză
rii principalelor opera
țiuni, preocupă în tot 
mai mare măsură ca
drele tehnice ale mi
nelor din bazinul car
bonifer al Văii Jiului. 
In luna ianuarie :

Față de plan, in
dicatorul tăiere meca
nică în abataj a fost 
îndeplinit pe C.C.V.J. 
în proporție de 277 la 
sută. Remarcăm activi
tatea depusă în acest 
sens la mina Lupeni, 
care a depășit planul 
la acest indicator cu 
165 la sută.

Susținerea metali
că înlocuiește pe zi ce 

trece tot mai mult sus
ținerea din lemn. In 
luna precedentă,

REALIZĂRI 
DIN PLANUL 
TEHNIC AL 
C. C. V. J.

C.C.V.J. a realizat a- 
cest indicator în pro
porție de 134,3 la sută. 
Mențiuni speciale pen

Mina Lupeni: Convoaie de vagonete pline cu cărbune în drum 
spre preparație.

1967, în luna ianuarie s-a realizat 
o producție medie zilnică de 3 049, 
față de 2 891 media zilnică în 1967 
și 2 801 media zilnică din decem
brie.

La Aninoasa momentul critic a 
fost depășit. Măsurile luate și-au 
dovedit eficiența. Pentru ca apro
vizionarea brigăzilor de la abataje 
cu material lemnos să se facă rit
mic, lucrul la depozitul de lemn de 
la gura minei a fost organizat în- 
cepînd cu luna ianuarie în trei 
schimburi. Comenzile emise de sec
toare, au fost respectate în propor
ție de 103 la sută la lemn și 114 la 
sută la cherestea. Nu în același 
ritm au fost însă aprovizionate brigă
zile de la lucrările de pregătiri și 
investiții. Comenzile de balast, ci
ment și betonite emise de sectoare 
pentru aceste lucrări, n-au fost a- 
sigurate decît în proporție de 28 la 
sută, fapt ce a făcut ca planul pe 
luna ianuarie la aceste lucrări să 
nu fie realizat. Conducerea minei 
va trebui să manifeste mai multă 
preocupare, pentru ca problema a- 
provizionării ritmice a fronturilor 
de lucru cu cele necesare să aibă 
o rezolvare generală, la toate acti
vitățile.

Au fost luate măsuri și în scopul 
îmbunătățirii transportului subte
ran, o carență veche la mina Ani
noasa. In acest sens, pe lîngă cele 
225 vagonete noi introduse în sub
teran, au fost reparate alte 410 va
gonete —■ cu 58 mai multe decît în 
decembrie 1967. De asemenea, ope
rațiunea de curățire a vagonetelor 
a fost dinamizată, în ianuarie fiind 
curățate cu 1 328 mai multe vago
nete decît în luna precedentă. Ca 
măsură organizatorică, sectorul de 
transport a fost întărit cu un ad
junct al șefului de sector, care ur- 

tru minele: Aninoasa 
(212,2 la sută), Lupeni 
(125,9 la sută), Lonea 
(117,1 la sută) și Vul
can (116,9 la sută).

0 Funcționarea în 
bune condițiuni a ma
șinilor de încărcat, n-a 
constituit aceeași preo
cupare la toate minele 
din bazin. Astfel, dacă 
minele Lupeni, Uricani, 
Dîlja și Aninoasa au 
înregistrat depășiri ale 
acestui indicator în 
proporție de 100—113,7 
la sută, minele Lonea, 
Petrila, Vulcan, Paro- 
șeni au rămas sub plan, 
realizările minei Lonea 
fiind deplorabile (17,4 
la suta). 

mărește menținerea căilor de trans
port în stare permanentă de func
ționare, întreținerea lor precum și 
a mijloacelor de transport — loco
motive și vagonete. In urma măsu
rilor luate în acest sector, vagone- 
tele goale nu mai constituie ca pî- 
nă acum un impediment în reali
zarea planului de către brigăzi. Fie
cărui loc de muncă i se asigură va- 
gonetele necesare. Numărul încă 
mare de stagnări din cauza dera
ierilor — în ianuarie au fost peste 
10 ore opriri — constituie încă o 
deficiență a sectorului de transport, 
care se cere înlăturată de urgență.

Realizarea planului de producție 
pe luna ianuarie constituie o pre
misă a rezultatelor viitoare. Apro
vizionarea fronturilor cu materia
lele necesare, transportul subteran, 
acum probleme în mare parte re
zolvate, atenția conducerii minei 
Aninoasa va trebui îndreptată îns
pre creșterea vitezei de avansare a 
abatajelor, dirijarea acestora, ridi
carea sectorului III la nivelul ce
lorlalte sectoare — în ianuarie sec
torul III a rămas sub plan cu 1 046 
tone de cărbune —, în așa fel ca 
Fealizarea planului de producție să 
se facă ritmic, decadă cu decadă, 
lună de lună.

REZULTATUL
UNEI INOVAȚII
încărcarea în vagonete a cărbu

nelui produs în abatajele frontale 
din blocul II, stratul 15, sectorul II 
al minei Vulcan a fost mecanizată. 
Vagonetele sînt manevrate cu aju
torul unui troliu. Gura de încăr
care — pentru deschidere și în
chidere — este acționată mecanic 
printr-un dispozitiv care funcțio
nează cu ajutorul aerului compri
mat.

Efectul valorificării acestei ino
vații, realizată de Ursu Virgil, șe
ful sectorului și mecanicul Dumi- 
traș Nicolae este dublu. Timpul de 
încărcare al unui vagonet s-a re
dus la jumătate față de situația ve
che, iar trei posturi de la încărca
re au fost desființate și redistri
buite.

Ln minerit, nivelul 
progresului tehnic se 
exprimă prin gradul de 
mecanizare a principale
lor operațiuni j tăiere, 
încărcare, transport ca
re se reflectă în creș
terea productivității mun
cii și reducerea prețu
lui de cost. In același 
timp, gradul ridicat de 
mecanizare acționează 
și asupra reducerii efor
tului fizic al muncitori
lor. In abatajele Văii 
Jiului, au început să fie 
introduse combine, ha- 
veze, transportoare blin
date etc., rezultatele fi
ind, în majoritatea ca
zurilor, pe măsura aș
teptărilor. Sînt însă șl 
excepții...

Mina Paroșeni a fost 
dotată cu o combină de 
tipul KWB-2. Bucurie u- 
nanimă. S-au luat mă
suri și combina a fost 
introdusă într-un abataj.

prin cunoașterea 
deficiențelor

In anul 1967, la mina Uricani, 
numai în cinci luni, decadele I și 
11 s-au încheiat cu planul îndepli
nit. In celelalte, decada a treia a 
hotărît soarta realizării planului 
lunar. Activitatea din luna ianuarie 
1968 s-a caracterizat prin aceleași 
oscilații ale realizărilor zilnice și 
decadale : decadele 1 și II s-au în
cheiat cu cîte un minus de 933, 
respectiv, 483 tone de cărbune. A- 
bia la sfîrșitul decadei a treia, în
deplinirea planului lunar a devenit 
certă. Realizările lunii februarie ur
mează același drum : minus 273 
tone în prima decadă, minus 488 
tone în decada a doua.

Din cauza neritmicității, a muncii 
în asalt la sfîrșit de lună, atenția 
continuă că se concentreze asupra 
realizărilor cantitative, calitatea 
producției și a lucrărilor miniere 
fiind neglijată. Ca urmare, penali
zările pentru depășirea procentului 
de cenușă admis însumează mii de 
tone: 16 761 tone în 1967 și 1264 
tone în luna ianuarie 1968.

Cauzele realizării neritaiice a 
planului la mina Uricani sînt mul
te. Iată cîteva din ele.

Aprovizionarea cu lemn a abata
jelor din blocul V/I la sectorul 1 
se lace la întîmplare. Aceasta din 
cauză că transportul de lemn între 
orizonturile 580 și 540 nu este bi
ne organizat. Șeful sectorului, in
ginerul Klaus Fisgus, nu a reușit să 
impună maiștrilor Miluță Rugină, 
Matei Alexandru și Costea Ion se
riozitatea necesară față de această 
deficiența. Nici conducerea minei 
n-a dispus încă măsuri pentru re
medierea acestor neajunsuri.

Un alt factor care influențează 
negativ ritmicitatea, este activita
tea celor peste 20 de artificieri ai 
minei. „Artificierii ar putea face 
mai mult — ne spunea inginerul 
Constantin Teodorescu, șeful ex
ploatării. Cînd n-au de pușcat ar 
putea da maiștrilor un ajutor mai 
substanțial în supravegherea și or
ganizarea procesului de producție. 
Este adevărat că nici noi nu i-aro 

Dar abatajul n-a fost cel 
mai bine ales. La înce
put lucrul s-a desfășu
rat normal. Apoi, abata
jul fiind prea aproape 
de suprafață, dislocările

1967. Are 160 metri lun
gime și o capacitate de 
300 tone/zi dacă s-ar 
lucra cu combina. Dar 
din cauza lipsei de ar
mături metalice, combi-

Cînd introducerea noului 
se face la întîmplare

împiedicau buna dirijare 
a coperișului; funcționa
rea combinei era stînje- 
nită și rezultatele au în
ceput să fie slabe. S-a 
dispus mutarea combinei 
într-un nou abataj.

Noul abataj este pre
gătit din luna noiembrie

na așteaptă... In prezent 
în abataj lucrează 30 de 
muncitori, care realizea
ză o producție de circa 
150 tone/zi, cu un ran
dament de 4,20 tone 
pe post.

Dacă ar fi armături 
metalice, promise de

mobilizat în această direcție". Pre
mierea artificierilor nu a fost folo
sită drept stimulent pentru a-i de
termina să sprijine efectiv buna 
desfășurare a procesului de produc
ție. Conducerii minei îi revine sar
cina să acționeze mai hotărît în 
această direcție, astfel ca stimula
rea materială a artificierilor, să fie 
în deplină concordanță cu efortul 
depus de fiecare pentru realizarea 
ritmică a planului de producție.

O altă cauză a oscilațiilor în rea
lizarea planului, este slaba asisten
tă tehnică la unele locuri de mun
că. Un exemplu grăitor în acest 
sens îl constituie faptul că la sec
torul I, lucrările miniere din blo
cul V/l — trei abataje și două pre
gătiri — sînt conduse într-un 
schimb de către artificieri. Aceasta 
din cauza numărului redus de maiș
tri fată de necesitățile produ 
Conducerea combinatului, va 
să caute soluții pentru remedii - x 
acestei stări de lucruri.

Și decuplările curentului electric 
constituie o cauză care stînjenește 
desfășurarea muncii în subteran la 
mina Uricani. Existînd o singură 
linie de alimentare cu energie, de
cuplările duc la oprirea tuturor u- 
tilajelor — instalației de extracție, 
compresoarelor, a iluminatului etc. 
Restabilirea și intrarea în ritmul 
dinaintea întreruperii energiei, cere 
un timp destul de mare, care adău- 
qîndu-se timpului cît durează de
cuplarea curentului, dereglează în- 
treaga activitate din schimbul res
pectiv. Tonele se pierd, planul nu 
mai poate fi realizat ritmic. Așa s-a, 
întîmplat de cîteva ori în ianuarie, 
așa a fost și-n 6 februarie.

Aceste cauze sînt cunoscute de 
conducerea minei Uricani și majo
ritatea lor pot fi înlăturate prin 
măsuri și soluții proprii. Sînt însă 
unele care depășesc competența 

și posibilitățile minei. înlăturarea 
lor reclamă intervenția C.C.V.J. 
Ritmicitatea o cere cu insistență.

Ing. R. SELEJAN

altfel, combina ar lu
cra, amortismentul n-ar 
afecta negativ prețul de 
cost, productivitatea ar 
crește de la 4,20 tone 
pe post la 5,20 tone pe 
post, iar producția de la 
150 tone/zi la 300 tone 
pe zi. In același timp 
cei 15 muncitori care a- 
provizionează abatajul 
cu lemn, ar putea fi u- 
tilizați la lucrările de in
vestiții.

Acest fapt demonstrea
ză că atunci cînd intro
ducerea noului se face 
la întîmplare, rezultatele 
sînt nesatisfăcătoare 
Serviciul tehnic al 
C.C.V.J. n-are nimic de 
spus ?

P. S. Grinzile metali
ce au sosit. Stîlpii sînt 
așteptați să apară din 
zi în zi. Din decembrie 
însă, combina nu lu
crează.

R. S.
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Cei din colonia Ștefan 
și necazurile ior

In colonia ștefan din orașul Lu- 
c-eni trăiesc circa 2 000 de familii, 

pe majoritatea acoperișurilor 
caselor acestei colonii te ' întîmpi- 
nă antena de televizor. Iar dacă 
treci ia vremea prînzului prin co
lonie, te întîmpină fetele voioase 
și îmbujorate ale copiilor — semn 
că bunăstarea și-a făcut loc călduț 
în casele celor din colonia Ștefan. 
Oamenii de aici nu sînt cusurgii. 
Cu toate acestea, o scrisoare scrisă 
pe 3 pagini și semnată de 30 de lo
catari din colonie ne-a făcut să 
credem că oamenii aceștia au un 
„of" al lor la care, după cite se 
paie, nimeni n-a aplecat urechea. 
De cum urci serpentina înspre co
lonie te întîmpină, sub raport edi
litar și de salubrizare, aspectul de 
loc lăsat la voia întîmfplării. De-a 
lungul coloniei, pe strada princi
pală sau pe cele lăturalnice, gră
mezile de gunoi și cenușă dau car
tierului un aspect degradant de 
maidan. La ora cînd treceam prin 
cartier, tocmai trecea și mașina de 
gunoi a I.C.O. Lua ,.moțul" gră
mezilor, iar vatra rămînea mai de
parte așa cum o apucase iarna. Am 
îndrăznit să-l întrebăm pe un lo
catar : ,,De cîte ori pe săptămînă 
trece pe aici mașina I.C.O. ?" S-a 

. ”uitat ca la o ciudățenie la mine, 
apoi a răspuns: „Pe săptămînă ? ! 
Poate vrei să întrebi de cîte ori 
pe an". Aspectul cartierului nu la
să nici o îndoială că omul avea 
dreptate să se mire. „Văd că aveți 
foarte multe televizoare pe strada 
dumneavoastră încerc să-l descos 
pe alt locatar". „Avem, și ne ui
tăm Ia ele că-s mute și oarbe. Că-n 
vc'țne de seară lumina electrică 
e' i ca aceea de la lampa de 
peir^,. Cum să mai funcționeze și 
televizoarele ? Tensiunea curentu
lui, care în mod normal trebuie să 
fie de 120 V, este uneori și de 
40 V". La capătul de jos al stră
zii ce duce spre colonie am reți

Im 1WBÂRI
0 C. Feura, Lupeni 
întrebare : Am 33 de 

ani și șase luni mun
ciți dintre care 23 de 
ani la suprafață și 10 
ani și șase luni în sub
teran. j Vă rog să-mi 
spuneți’ la cîte zile de 
concediu de odihnă am 
uZeptul pe anul 1968 ?

Răspuns: Conform
legii actualmente în 
vigoare, la o vechime 
de peste 20 de ani, an
gajatul are dreptul la 
un concediu de odihnă 
de 24 de zile. Conce
diul suplimentar ur
mează a fi stabilit ul
terior prin Hotărîrea 
Consiliului de Miniștri.

@ Hîj Dumitru,
Vulcan 

întrebare : Luna a- 
ceasta voi fi încorpo
rat în armată. Am

dreptul la concediu de 
odihnă pe anul în 
curs ? De ce drepturi 
mai beneficiez la ple
carea în armată ?

Răspuns: Dacă aveți 
11 luni de la angaja
re, aveți dreptul la 
concediu de odihnă în 
raport cu timpul lu
crat în întreprindere în 
acest an, adică doua 
zile. Mai aveți dreptul 
la cinci zile neplătite, 
pentru lichidare. Bene
ficiul indemnizației e- 
gală cu salariul pe 12 
zile lucrătoare nu mai 
este prevăzut în legea 
actuală.

@ Josan Traian,
Lupeni 

întrebare : Pentru zi
lele de 1 și 2 ianua
rie cînd am lucrat nor
mal mi se acordă spor

Hoful
de încredere

Se cunoșteau. Și pen
tru că se cunoșteau i-a 
dat și butelia lui să i-o 
schimbe, adică să-i adu
că una plină. Și i-a 

1 schimbat-o pe 1 400 lei 
p'la un cetățean care s-a 

orent s-o cumpere cu 
bani peșin. De mult cău
ta el un naiv și a găsit 
doi. Pe amindoi i-a tu
mulii. Căci, la o adică, 
1 400 de lei reprezintă 
de 4 ori costul real ai 
buteliei. Numele păgu
bașului : pensionarul Pre
șul Eugen; al hoțului ae 
Încredere : Venczel Ale
xandru.

A șasea
Jocul de cuvinte găi- 

nă-găinărie, adică pun

nut pe un bătrînel, pentru o dis
cuție. Om pașnic, altfel, cînd a a- 
flat ce anume mă interesa, bătrî- 
nul a început să tune și să fulge
re. „Dumneata trebuie să știi că în 
colonia asta ultimul lucru nou ca
re s-o făcut o fost o conductă de 
apă acum zece ani (Bătrînelul ne
glijează voit feșteala pe care l.L.L. 
a dat-o pe fațadele unora din clă
diri, ceva mai de curînd, și care 
arată acum ca o sulemeneală pe o 
față zbîrcită). Vidanjarea o plătim 
dar de făcut o facem noi. Avem 
o alimentară în cartier. La vreme 
de iarnă laptele și pîinea ajung 
aici foarte greu, la o săptămînă o 
dată. Țuica în schimb, tovarășe, 
țuica ajunge la magazin chiar dacă 
plouă cu’ foc. Atît îi doare de noi 
pe cei ce ne deservesc". Mărturi
sesc că o parte din indignarea bă- 
trînelului a trecut în rîndurile de 
față și nu pe nedrept. Prea multă 
nepăsare manifestă edilii orașului 
față de această colonie unde tră
iesc o parte însemnată din locui
torii Lupeniului. In zece ani de 
zile nimic de natură să înfrumuse
țeze fața acestui cartier! Am în
trebat la I.R.E.H. dacă se cunoaște 
situația iluminatului electric din 
colonia Ștefan. Se cunoaște. Se știe 
și faptul că anul acesta va trebui 
să se îmbunătățească iluminatul e- 
lectric dar pînă acum nu s-a în
treprins nimic. „Abia în trimestrul 
al II-lea ne vor fi introduse în 
plan lucrările de sistematizare a 
iluminatului în colonia Ștefan" — 
ne informează cineva de la secto
rul de construcții-montaj al I.R.E.H.

Am cuprins, cu intenția de a se
siza și nu de a analiza, în aceste 
rînduri o gamă variată de proble
me ale unei comunități. Așteptăm 
răspunsurile la aceste sesizări din 
partea celor vizați. Dar mai ales 
așteptăm masuri care să ateste că 
această comunitate n-a fost lăsată 
uitării.

Ion CIOCLEI

de 100 la sută sau zile 
recuperare ? Ce vechi
me în muncă se ia în 
considerare la calcula
rea concediului de o- 
dihnă: a primei anga
jări sau a ultimei ? Ca 
lucrător în secția ră
sucit a F.F.A. Viscoza 
Lupeni am dreptul la 
un concediu suplimen
tar ? De cîte zile ?

Răspuns : Nu puteți 
beneficia de plata ore
lor suplimentare pen
tru nici una din cele 
două zile. Vi se acor
dă recuperare. La cal
cularea concediului de 
odihnă se ia în consi
derare, desigur, vechi
mea de la prima anga
jare (în cazul dv. 1944). 
Zilele de concediu su
plimentar vor fi sta
bilite ulterior.

gășie — era cunoscut de 
Stanciu Andrei, fost an
gajat la mina Paroșeni. 
Cum munca nu i-a plă
cut, fura găini. Găinăria 
s-a prins, adică au prin
s-o lucrătorii de miliție.

lometrul 0A-800, la Is- 
croni, a încercat să de
pășească o altă mașină. 
N-a mai putut redresa, 
și a răsturnat mașina în 
șanț accidentînd grav pe 
încărcătorul Stroe Nico-

CONSEMNAM
Găinarul avea ia activul 
său 5 condamnări. Ur
mează a șasea ?

în mare 
viteză

Șoterui Cheaburu Pe
tre de la Întreprinderea 
de construcții forestiere, 
trebuia să iacă un trans
port de exploziv cu ma
șina 21 HD 354. La ki

lae. S-a stabilit că șo
ferul „mîna” cu o vi
teză mai mare decît du
blul celei permise pe un 
drum periculos pentru 
circulația cu viteză mare.

Cecul 
de 9 000

Intr-una din zile, la 
miliția din Petroșani s-a 
prezentat tînărul Brîndu- 
șoiu Alexandru, salariat

PROGRAM
Joi 22

PROGRAMUL I : 6,00 — 8,25 Mu
zică și actualități; 8,25 Moment 
poetic; 8,30 La microfon, melodia 
preferată; 9,00 .Buletin de știri,
9,30 Matineu literar; 10,00 Muzică 
populară; 10,10 Curs de limba ger
mană; 10,30 Fantezii de Eduard 
Caudelle; 10,45 Cîntece patriotice; 
11,00 Buletin de știri; 11,03 Croni
ca economică; 11,15 Recital de o- 
pera Teodora Lucaciu; 11,30 Mu
zică ușoară; 11,45 Sfatul medicului: 
Bolile infecțioase și cordul; 12,00 
Muzică populară; 12,15 Buletin de 
știri; 12,22 Succese ale muzicii u- 
șoare; 12,45 Radiojurnal; 12,55 In- 
tîlnire cu melodia populară 
și interpretul preferat; 13,30 
Parada soliștilor și a orchestrelor 
de muzică ușoară; 14,15 Tot înain
te; 14,35 Radio-publicitate; 14,50

Miercuri 21 februarie
17.30 Curs de limba engleză (lec

ția a 4-a).
17,58 Sumarul zilei.
18,00 Telecronica economică. Prețul 

exagerării 1 (stocuri supranor- 
mative).

18.30 Pentru copii: Micii meșteri 
mari.

19,00 Film de desene animate : „A- 
ventura marină”.

19,10 Alma-maler — emisiune pen
tru studenți. ,,Amintiri de va
canță’*.

19.30 Telejurnalul de seară.
' 19,50 Buletinul meteorologic. Publi

citate.
20,00 Interpretul preferat — muzi

că populară românească la 
cererea telespectatorilor.

20,15 Față in față. „Mai multe des
pre mobilă”.

20.45 Invitație la dans (II).
21,00 Film. Telecinemateca: „Caut 

dragostea” — comedie cu 
Bette Davis, Leslie Howard și 
Olivia de Havilland.

22.45 Telejurnalul de noapte.
23,00 închiderea emisiunii.

STAREA VREMII
Și în cursul zilei de ieri vremea 

s-a menținut în general frumoasă 
cu cerul mai mult senin. Tempera
tura aerului a oscilat, la Petroșani, 
între minus 11 grade (minima) și 
plus 2 grade (maxima), iar la Pa
ring între minus 12 și minus 4 gra
de. In masivul Paring zăpada mă
soară grosimea de 97 cm., fiind 
excelentă pentru practicarea schiu
lui.

PENTRU URMĂTOARELE 24 DE 
ORE: Timp frumos. Cer variabil, 
mai mult senin noaptea. Tempera
tura în creștere ușoară. Vînt slab 
din sectorul sudic.

la Depoul C.F.R. „Mi 
s-au furat actele și car
netul de C.E.C. cu un 
sold de 9 000 lei" — s-a 
plîns el. Întrebat de lu
crătorul de miliție dacă 
bănuiește pe cineva, a 
răspuns: „probabil gaz
da mea”. La confrunta
rea cu gazda, însă, a 
ieșit la iveală că ei a 
predat buletinul și per
misele C.F.R. gazdei io 
plecarea în concediu, co 
un fel de garanție pen
tru datoriile în nume
rar pe care le avea față 
de gazdă. Intrigat, lu
cratorul de miliție a a- 
dus în discuție și pro
blema carnetului de 
C.E.C Și atunci a mai 
ieșit la iveală că, de 
fapt, reclamantul nu nu
mai că nu avea la C.E.C. 
un sold de 9 000 lei, dar 
nu avea nici obraz.

I. C.

DE RADIO
februarie

Cînta formația Dinu Șerbanescu; 
15,00 Buletin de știri; 15,05 Muzică 
populară cu Maria Firulescu; 15,15 
Cărți care vă așteaptă; 15,25 Selec- 
tiuni din operete; 15,40 Muzică u- 
șoară; 16,00 Radiojurnal. Sport;
16,15 Cînta corul Liceului f.Mihai 
Eminescu" din București; 16,30 Răs
punderi sporite, decizii competen
te; 16,50 Luminile rampei; 17,15 
Antena tineretului; 18,00 Buletin de 
știri; 18,05 Cronica economică:

PREPARAȚIA CĂRBUNELUI
LUPENI

a n g a j e a z ă :
® Sudori
® Lăcătuși
O Muncitori necahticafi
Informații suplimentare la biroul perso

nal al preparatiei Lupeni.

M. M. - T. C. M. M,

GRUPUL DE ȘANTIERE VALEA JIULUI
Pefroșar»’

angajează muncitori pentru construcții industriale;^

— zidari

— dulgheri

— pavaiori

— muncitori necalificafi
Cei interesați se vor adresa la Grupul de șantiere

T.C.M.M. Valea Jiului Petroșani, la serviciul personal, str.
Viitorului nr. 33.

ÎNTREPRINDEREA I.C.I.L. !
S I M E R I A

angajează de urgență pentru secția FJP.L. Uvezeni —
Petroșani :

— Șef seefie
Condiții: studii și stagiu conform anexei IV. din

H.C.M. 1 053/60.

—- Fochist cazane stabile (autorizat)
— Șef depozit produse — depozit 

Hale Petroșani.
— Gestionari produse

Iniormații suplimentare se pot da la sediul secției, tele

fon 1823 — 1824

ÎNTREPRINDEREA FORESTIERĂ 
PETROȘANI

cu sediul in strada 6 Martie nr. 36. telefon 1820

vinde din stocuri supranormative
materiale cil speciile forestier.

— piese de schimb pentru tractor KD 35,

— piese pentru funicular și obiecte de Inventar.

Doritorii se vor adresa serviciului aprovizionării din în
treprindere unde vor putea consulta listele de materiale și 
lansa comenzi. Livrările se vor face prompt, pe bază de co
menzi ferme.

18,15 Caleidoscop muzical; 18,30 
Dezbatcri-sugeștii; 18,45 Piese ins
trumentale; 19,00 Radiogazeta de 
seară; 19,30 O melodie pe adresa 
dumneavoastră; 20,00 Buletin de 
știri; 20,05 Radiomagazin sportiv; 
20,17 Melodii romanești; 20,40 Oa
meni de seamă; 21,00 Expoziție de 
muzică ușoară; 22,00 Radiojurnal. 
Sport; 22,20 Cîntă orchestra Hel
muth Zacharias; 22,30 Moment poe
tic; 22,35 Compozitori despre pro
priile creații; 22,50 Intîlnire cu 
jazz-ul ; 23,20 Un dans cu tine;
24,00 Buletin de știri ; 0,05—5,00
Estrada nocturnă.
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SAIGON 20 (Agerpres). 
miletul Central al Frontului Natio
nal de Eliberare din Vietnamul de 
sud a dat publicității o declarație 
în care condamnă acțiunile crimi
nale ale trupelor americane și sai
goneze împotriva populației 
Saigon, Hue și din alte orașe 
Vietnamului de sud, relatează 
genția de presa Eliberarea. Ca 
mare a bombardamentelor efectua
te de aviația americană asupra u- 
nor cartiere dens populate din Sai
gon, Hue, Pleiku, My Tho, Ben 
The, Khan Tho si asupra altor ora
șe au fost distruse mii de locuințe, 
școli, pagode și monumente de cul
tură și artă. Aviația americană a 
folosit în timpul acestor bombar
damente gaze de 
care au provocat 
locuitori pașnici, 
bătrîni, se arată

Declarația C.C.
ță acțiunile criminale ale imperia
liștilor americani si clicii de la 
Saigon pusă la cale împotriva po
porului din Vietnamul de sud.

din 
ale 
a- 

ur-

diferite tipuri 
moartea a mii de 
femei, copii și 
în declarație.
al F.N.E. dentin

SAIGON 20 (Agerpres). — Agen
ția de presă „Eliberarea" transmi
te un comunicat special publicat 
de comandamentul militar al for-

telor patriotice din regiunea Trung 
Bo, care arată că între 30 ianua
rie și 8 februarie armata populară 
de eliberare din Vietnamul de sud 
care acționează în această regiune 
a scos din luptă 30 000 de soldați 
inamici, din care aproximativ o 
pătrime sînt americani sau aliați 
ai acestora. „Mai mult de 50 000 
de militari ai armatei saigoneze au 
dezertat în această perioadă, iar 
unele unități au trecut în întregi
me de partea poporului", se arată 
în continuare în comunicat. De a- 
semenea, comandamentul militar al 
forțelor patriotice de la Trung Bo 
arată că patrioții au atacat 19 ae
rodromuri, 35 posturi de artilerie 
și 15 baze de aprovizionare, pro- 
vocîndu-le pierderi grele; au fost 
distruse sau avariate aproximativ 
800 de avioane, 150 tunuri, 1 000 
de vehicule militare și 8 rampe de 
lansare a rachetelor. Populația lo
calităților Hoi An. Tam Ky, Quang 
Ngai, Qui Nhon și Ban Me Thuot 
a participat activ la izgonirea tru- 
nelor inamice. In încheiere, comu
nicatul arată că succesele repurtate 
piriă în prezent de forțele patrioti
ce creează premise pentru noi vic
torii în lupta împotriva agresorilor 
imperialiști, pentru libertatea și in
dependenta patriei.

NEW YORK 20 (Agerpres). — 
Referindu-se la recenta hotărîre a 
Administrației americane de a tri
mite noi trupe suplimentare în 
Vietnamul de sud, ziarul „New 
York Times" scrie că „guvernul 
Johnson a demonstrat încă o dată 
că este mai degrabă dispus să-și 
asume noi riscuri pentru a duce 
războiul decît să ajungă la pace . 
Recurgerea la noi trupe suplimen
tare, continuă ziarul, demonstrează 
acest lucru. Subliniind importanța 
declarației secretarului general 
O.N.U., U Thant, în care arată 
o încetare a bombardamentelor 
viației americane asupra R. 
Vietnam ar putea fi urmată 
convorbiri de pace.

al 
că 
a- 
D. 
de

„INFLAȚIA —
O PROBLEMĂ SERIOASĂ
PENTRU S. U. A."

Unite", 
revista 
World 
a cos

ea „pro-

Situația din Orientul Apropiat
CAIRO 20 (Agerpres). — Tribu

nalul militar suprem din Cairc a 
pronunțat • marți sentința în pro
cesul intentat unui grup de ofițeri 
superiori ai armatei egiptene acu
zați că nu au îndeplinit unele dis
poziții. din care cauză unitățile 
R.A.U. aflate în Peninsula Sinai au 
putut fi învinse în iunie anul tre
cut. Potrivit agenției M.E.N., ma
reșalul Sidki Mahmud, fost coman- 
dant-șef al forțelor armate aerie
ne ale R.A.U., a fost condamnat la

15 ani închisoare pentru „neglijen
te care au facilitat înfrîngcrea for
țelor militare egiptene" în timpul 
conflictului 
Vicemaresalul Ismail 
comandant al 
a fost 
soare. 
Cairo, 
șef de 
tare aeriene, si Abdel Hamid Da- 
geidi, fost comandant al forțelor 
aeriene din zona de est. 
achitați.

egiptene"
militar arabo-izraelian. 

Labib, fost 
antiaeriene, 

închi- 
radio 
A f i fi, 
mili-

apărării 
condamnat la 10 ani 
Potrivit postului de 
vfcemareșalii Gamal 
stat major al forțelor

WASHINGTON 20 (Agerpres). — 
„Inflația a devenit o problemă foar
te serioasa pentru Statele 
scrie în ultimul său număr 
americană „U. S. News aud 
Report". Creșterea continuă 
tului vieții demonstrează
cesul inflaționist se accelerează". 
Una din principalele cauze a aces
tei situații este continuarea agre
siunii americane in Vietnam, 
trivit revistei amintite, limita 
mărului militarilor americani < 
vor fi dislocați în Victnamui 
sud va fi ridicată la 575 000. 
Vietnam, încheie publicația, 
trimise noi trupe americane, 
cifra de 750 000 de militari, t 
pra căreia insistă ofițerii de 
Pentagon, ar putea deveni o reali
tate".

asu-
' la

ȘEDINȚA CONSILIULUI DE SECURITATE
NEW YORK 20 (Agerpres). — 

In cadrul ședinței do marți a Con
siliului de Securitate numeroase de
legații au condamnat guvernul 
R.S.A. pentru nerespectarea rezo
luției adoptate de Consiliu la 25 
ianuarie în care se cerea înceta
rea urmăririi judiciare a celor 33 
de patrioți sud-vest africani acu
zați de a fi desfășurat o „activi
tate subversivă". Reprezentanții 
Algeriei, Etiopiei, Indiei și R.A.U. 
au cerut Consiliului să ia cele mai 
severe măsuri cu scopul de a o- 
bliga guvernul sud-african să eli
bereze deținuții și să respecte re
zoluția Adunării Generale, care a- 
nulează mandatul R.S.A. * asupra 
teritoriului Africii de Sud-Vest.

Indiei a subliniat 
orice rezoluție a 

Securitate, conți- 
împolriva guvernu-

lui de la Pretoria, exprimîndu-și 
totodată părerea că guvernele tu
turor țărilor au obligația morală, 
juridică și politică de a lua ele în
sele măsurile necesare pentru a 
obliga R.S.A. să se conformeze ho- 
tărîrilor O.N.U.

Președintele pe luna în curs a 
Consiliului de Securitate, 
Solano Lopez, 
dezbaterile pentru a da posibili
tate membrilor Consiliului să se 
consulte în vederea adoptării unei 
hotarîri finale.

Miguel
a amînat sine die

I
i

Intensificarea

Swazilandul 
în actualitate

LONDRA 20 (Agerpres).
Cu prilejul Conferinței consti
tuționale ■ pentru acordarea in
dependenței Swazi landului, în
trunită luni la Londra, liderii 
opoziției din acest protecto
rat britanic, A. R. Zwane, pre
ședintele Congresului de eli
berare națională ,,Ngwane“ 
(NNLC), și K. T. Samketi, ad
junctul său, au protestat în 
fața sediului conferinței împo
triva excluderii de la lucrări 
a reprezentanților mișcării na
ționale din Swaziland. La con
ferință, Swaziland este repre
zentată de o delegație parla
mentară condusă de prințul 
Al. Dhlamini, prim ministru, și 
de înaltul comisar britanic 
Francis Loyd. Dhlamini este, 
totodată, președintele Partidu
lui conservator național „Im- 
bokodo", creat de regele Sob- 
huza II.

A. P. Zwane a declarat că 
propunerile constituționale pre
zentate ia actuala conferință 
reprezintă ,,o trădare a popu
lației swazi în favoarea des
potismului rasist sud-african". 
Forțele retrograde din Swazi
land, reprezentate de partidul 
regalist conservator național, 
a arătat el, s-au raliat intere
selor politice si comerciale din 
Africa de sud. acordînd nume
roase concesii. Zwane a cerul 
ca acordarea independenței să 
fie precedată de alegeri libe
re, sub supravegherea O.N.U 
si a Organizației Unității Afri
cane. La alegerile precedente, 
24 din cele 30 de mandate ale 
parlamentului au fost obținute 
de Partidul conservator națio
nal „Imbokodo".

*
20 (Agerpres).

Reprezentantul 
că va sprijini 
Consiliului de 
nînd sancțiuni

ANGOLA

Succese obținute
de forfele patriotice

BRAZZAVILLE 20 (Agerpres). — 
Mișcarea populară pentru elibe
rarea Angoliei (M.P.L.A.) a dat pu
blicității un comunicat asupra suc
ceselor obținute de forțele patrioti
ce din Angola în timpul luptelor 
desfășurate în 1967. Potrivit comu
nicatului, detașamentele M.P.L.A. 
au scos din luptă în această perioa
dă aproximativ 1 900 soldați portu
ghezi, au doborît cinci avioane, au 
distrus șapte șalupe și au eliberat 
250 de patrioți angolezi. A fost cap
turată o însemnată cantitate de ar
mament.

provocărilor 
împotriva
R. P. B. Coreene

acțiunilor 
împotriva

PHENIAN 20 (Agerpres). — .A- 
genția Centrală Telegrafică Coi^> 
eană anunță că Ja Panmunjon a 
avut loc o ședință a Comisiei mili
tare de armistițiu în Coreea. Par
tea coreeană a protestat energic 
pe lingă partea americană în legă
tură cu intensificarea 
militare provocatoare
R.P.D. Coreene pe uscat, pe mare 
și în aer, mai ales după capturarea 
navei-spion „Pueblo". Repre vo
tul părții coreene a arătat c. .1-
timele zile partea american ^3 i- 
trodus în mod ilegal în zona uestk- 
litarizată diferite tipuri de arme și 
a deschis focul împotriva posturi
lor coreene din această zonă. In 
același timp, nave 
pătruns în apele 
R.P.D. Coreene, iar 
re au violat spațiul 
tei tari.

agresoare au 
teritoriale ale 
avioane milita- 
aerian al aces-

IERUSALIM
Alți 60 de refugiați arabi s-au 
întors luni în localitățile lor 
baștină din Cisiordania. Ei își 
răsiseră casele în timpul războiu
lui izraelo-arab, refugiindu-se pes
te Iordan. Trecerea din Iordania in 
teritoriul controlat de izraelieni de 
pe malul vestic al fluviului a fost 
supravegheată de funcționari ai 
celor două țări. Se apreciază că 
este pentru prima data cînd Israe
lul și Iordania colaborează direct, 
fără mijlocirea Crucii Roșii Inter
naționale, la organizarea reîntoar
cerii refugiaților.

bine de o lună de la puler- 
descoperite noi victime ale

& OSLO. O puternica ava
lanșă de zăpadă a făcut mai multe 
victime și a distrus numeroase gos
podării în satul Njeorundijord din 
vestul Norvegiei.

@ ROMA. Deși a trecui mai 
nicul cutremur din Sicilia, zilnic sînt 
acestuia. In cursul zilei de marii au fost găsite, de către echipele 
împuternicite cu înlăturarea dărimaturilor, alte cinci cadavre, ridi
ci nd astfel la 264 numărul marților.

Furtuui șs îiiunctații
In unele regiuni din Turcia au 

fost semnalate Juni ploi torențiale 
și furtuni care au produs pagube 
apreciate a fi considerabile. In pro
vincia Konya, din centrul tării, vi
teza vîntului a atins peste 100 ki
lometri pe oră, ceea ce a dus la 
distrugerea liniilor de înaltă ten

CANADA
A
întrunirea extraordinară 
a guvernului

OTTAWA 20 (Agerpres). — Gu
vernul canadian, pus în minorita
te în Parlament în problema ma
jorării impozitelor, s-a întrunit în- 
tr-o ședință 
a adoptat o 
ținut nu va 
după sosirea
ministru Lester Pearson, 
Jamaica. Potrivit 
Presse, guvernul

extraordinara la care 
hotărîre al cărei con
ți publicat însă decît 
la Ottawa a primului 

aflat în
agenției France 
se află în fața

alternativei de a cere un vot de în
credere sau de a-și prezenta demi
sia.

Liderul opoziției din Camera Co
munelor, Robert Stanfield, a decla
rat că guvernul „trebuie să respec
te tradiția parlamentară, potrivit 
căreia un prim-ministru înfrînt în 
Camera Comunelor își prezintă 
demisia*.

„Bătălia cafelei solubile44 s-a încheiat
LONDRA 20 (Agerpres). — Con

siliul internațional al cafelei a a- 
doptat luni in unanimitate acordul 
internațional reînnoit care va intra 
în vigoare ia I octombrie a. c. 
Noul acord al cafelei, care va fi 
în vigoare timp de cinci ani. este1 
rezultatul a doi ani -și zece luni 
de tratative. „Bătălia cafelei solu
bile" *s-a încheiat fără învinși și 
învingători. Un articol al noului

acord prevede constituirea unui tri
bunal independent, care va arbitra 
orice litigiu intre importatori și 
exportatori.

Dar, ceea ce presa denumește 
„maratonul cafelei" nu s-a înche
iat încă. Acordul trebuie ratificat 
de către parlamentele țărilor sem
natare și se crede că nu este im
posibil ca Congresul S.U.A. să ri
dice obiectiuni.
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în Turcia
siune și la întreruperea parțială a 
comunicațiilor. Mii de hectare de 
teren arabil au fost inundate. In 
partea centrala a Anatoliei au fost 
semnalate victime omenești.

GUAYAQUIL. — Participant!! 
la Congresul mișcărilor populare și 
democratice din Ecuador au adop
tat hotarîrea de a crea o noua or
ganizație — Uniunea populară de
mocratică. Ei au adoptat statutul și 
programul noii organizații și au 
ales conducerea națională. Preșe
dinte al organizației a fost ales 
Alfredo Mancero Șaman, fostul pre
ședinte al Federației studenților u- 
niversitari din Ecuador.

@ KINSHASA, 
goleză de presă 
tățile au arestat 
Seokou, secretar 
tații „Generale Congolaise des Mi
nerals". Massela Seokou este acu
zat de a fi încercat să sustragă 
documente compromițătoare pentru 
conducătorii „Gecomin" arestați 
de autoritățile congoleze sub acu
zația de deturnare 
Autoritățile de la 
donat deschiderea 
această problemă.

— Agenția con- 
anunță că autori- 
luni pe Massela 
general al socie-

de fonduri. 
Kinshasa au or- 
unei anchete în

® KUWEIT. 
Dhabi si i 
de sud a 
în cadrul 
tat într-o 
publicității 
lor dintre 
emirate.

Emiratele Abu- 
Dubai, situate în partea 
Golfului Persic s-au unit 
unei federalii, s-a anun- 
declaratie comună dată 

■ la sfîrșitul convorbiri- 
conducatorii celor două

DELHI. — Chirurgii de 
la spitalul „King Edward" din 
Bombay au efectuat săptămî- 
na trecută o grefă de inimă, 
dar pacientul a încetat din 
viață la trei ore după opera
ție, informează ziarul „Times 
of India". Pacientul, un băr
bat în vîrstă de 35 de ani, 
căruia i se grefase inima unei 
femei de 20 de ani, a sucom
bat din cauza unor complicații 
pulmonare.

BRUXELLES. — La Bruxelles 
s-a deschis cea de-a 12-a sesiune 
a Conferinței pentru dreptul mari
tim. Pe ordinea de zi se află pro
blema modificării convenției de la 
Bruxelles din 1924 cu privire la 
transporturile de mărfuri pe mari 
și oceane, precum și alte probleme.

Miner-robot
Intr-una din minele de cărbune 

din Donbas a început să funcțio
neze primul miner-robot. Comple-- 
xui mecanizat de extracție a căr
bunelui este compus dintr-c com
bină, un transportor flexibil și ar
mătură hidraulică. Toate operațiile 
se tac automat, tără prezenta omu
lui în abataj, productivitatea robo
tului fiind de aproximativ 100 to
ne cărbune pe oră.

Mașina electronică de calcul a- 
jută minerul-robot să determine 
grosimea stratului de cărbune și să 
aleagă regimul optim de înaintare. 
Armarea metalică se face, de ase
menea, automat pe baza unui pro
gram transmis de la postul central 
de comandă.
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