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Cu prilejul împlinirii a 50 de ani de la pro
clamarea Republicii Sovietice Ungare

Insti-

PLANIFICAREA
democratice din

JUDICIOASA
garanția eficienței 
muncii de partid

O DECADA A
PARADOXURILOR

loan GHINEA
șeful secției organizatorice 

a Comitetului municipal Petroșani 
al P.C.R.

Rezultatele ultimelor decade 
confirmă din ce în ce mai 
mult că planul extracției de 
cărbune pe G.C.V.J. poate fi 
realizat ritmic. Dovadă șl a-

ceastfi decadă — a opta din 
acest an — oare a fost în
cheiată cu un bilanț pozitivi 
4- 87 tone.

Multitudinea și complexitatea sar
cinilor ce stau în etapa actuală în 
fata organelor și organizațiilor de 
partid determină în mod obiectiv o 
planificare și organizare judicioasă 
a întregii munci de partid. Numai 
printr-o planificare judicioasă se 
poale asigura perspectivă muncii de 
paitid, se oferă comuniștilor posibi
litatea participării active la înde- 
piinirea sarcinilor mari ce stau în 
fata organizațiilor de partid.

Ținînd seama de această cerință 
țpajoră, organele și organizațiile de 
paitid din municipiul nostru au ma
nifestat o preocupare susținută pen
tru îmbunătățirea stilului și metode
lor lor de muncă, pentru a asigura 
muncii de planificare un caracter 
continuu, dinamic. Fiind rezultatul 
gîndirii colective, cuprinzînd sar
cini concrete planul de muncă îșl 
găsește realizarea prin desfășurarea 
unei munci susținute de către între
gul organ de partid pentru a face 
cunoscute comuniștilor, obiectivele 
ce le cuprinde mobilizindu-i la în
deplinirea lui. Astfel, planurile de 
muncă ale comitetelor de partid de 
ia U.R.U.M.P., E.M. Lupeni, E.M. 
Lonea, Autobaza T.A., Institutul de 
mine, ale unor organizații de bază 
de la C.F.R., Grupul 
E.M. Petrila și altele 
cinile decurgi nd din 
ganelor superioare și 
problemele specifice 
respective. Se poate aprecia faptul 
Că a crescut capacitatea organelor 
și organizațiilor de partid de a cu
prinde în planurile de muncă sarcini 
esențiale, stringente. în acest fel 
Comuniștilor li se oferă în mod con
cret obiectivele și direcțiile spre 
atingerea cărora trebuie să perse- 

- yereze. De pildă, în planurile de 
muncă ale comitetelor de partid și 
organizațiilor de bază din acest tri- 
tnestru au fost cuprinse, atît ca pro
bleme de analiză cît și ca obiecti
ve, sarcini reieșite din holărîrile 
conferințelor județeană și municipa
lă de partid cu privire la îmbună
tățirea eficientei întregii activități 
economice, problemele legate de în
tărirea vieții interne de partid, sar
cini menite să ducă la creșterea ni
velului politic, ideologic și cultural 
al membrilor de partid. în vederea 
îndeplinirii obiectivelor stabilite în 

/planurile de muncă, comitetele de 
.partid de la E.M. Aninoasa, E.M. 
Petrila, C.C.V.J., comitetul orășenesc 
'de partid Uricani, comitetul comu
nal de partid Aninoasa etc., folo
sesc colective formate din membri

2 construcții, 
respectă sar-s 
hotăririle or- 
cele proprii, 
din unitățile

ai organelor de partid, ai comisiilor 
existente pe lîngă comitetele de 
partid, care, efectuează studii, pro
pun măsuri și soluții în vederea îm
bunătățirii activității în diferite sec
toare, participă la elaborarea mate
rialelor de analiză.

Eficienta unor asemenea metode 
folosite în planificarea muncii, în 
urmărirea prevederilor din plan îșl 
găsește reflectarea în sporirea com
petentei organizațiilor de partid, în 
mobilizarea colectivelor de muncă 
Ia realizarea sarcinilor economice, 
în participarea tot mai activă a 
membrilor de paitid la îndeplinirea 
obligațiilor statutare.

Gu toate rezultatele bune obținute 
de organele și organizațiile de par
tid în 
să se 
rente, 
partid 
de la 
nier Petroșani rezumă uneori munca 
de planificare a activității de partid 
doar la stabilirea temelor pentru a- 
nalize în adunările 
ședințe de partid, 
majore ce se ridică 
zației de bază sînl 
planului de muncă. De asemenea, în 
unele organizații de paitid planurile 
de muncă se întocmesc în pripă, ele 
nu sînt rodul gîndirii, al contribuției 
întregului organ de partid, din care 
cauză nu cuprind, pe de o parte, 
sarcinile centrale, iar, pe de altă 
parte, nici membrii birourilor or
ganizațiilor de bază nu sînt preocu
pați de realizarea obiectivelor sta
bilite. O altă lacună ce se manifestă 
în activitatea unor organe de partid, 
ce e drept puține la număr, este 
faptul că 
prinse în 
urmărește 
în acest 
document 
cauză unele ședințe de comitet și 
adunări generale nu sînl pregătite 
din timp, sînt aminate de la o pe
rioadă la alta, sau se prezintă ma
terialele slabe în conținut șl ca 
atare combativitatea membrilor 
partid este uneori scăzută. Deci, în 
final, analizele prevăzute în planuri 
nu-și ating scopul, n-au eficientă.

Pe baza unui plan de muncă bi
ne conceput, care să cuprindă pro
blemele specifice din organizațiile 
de bază, din unitatea respectivă se 
poale asigura repartizarea judicioa
să a forțelor organizației de partid

planificarea muncii, continuă 
mai manifeste încă unele ca- 
Astfel, unele organizații de 
din comerț, sectorul forestier, 
E.M. Dîlja, Grupul școlar mi-

generale și în 
iar problemele 
în fata organi- 
lăsate în afara

realizarea obiectivelor cu- 
planurile de muncă nu se 
cu destulă perseverentă, 
fel planurile rămîn un 
forma). Tot din această

de
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E.D.M.N. Paroșeni
E.
E.
E.

E.

+
+

3 900
1 756

165

tone 
tone 
tone
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M. Lonea
M. Uricani
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tone și, respec- 
tone; sectoarele 
minei Lonea, cu 
și, respectiv, 4- 
bine ar fi dacă

Dintre cele 35 sectoare pro
ductive ale G.G.V.J. doar 17 
au realizat planul, cele mai 
bune rezultate fiind obținute 
de seotQareie III, VII șl IV 
ale E. M. Lupeni cu + 519 
tone. + 795 
tiv, + 758
III și V ale 
4- 523 tone 
733 tone (ce
și celelalte sectoare ale E. M. 
Lonea le-ar urma exemplul); 
sectorul V al E. M. Petrila cu 
4- 950 tone; sectorul I de la 
mina Aninoasa cu 4- 490 tone; 
sectorul V al E. M. Vulcan 
cu 4- I 134 tone și sectorul 
V de la Uricani cu 4- 515 tone.

In ce privește activitatea ex
ploatărilor, o succintă analiză 
a acestora, duce la concluzia 
că dacă unele mine — Lupeni, 
Petrila, Dîlja, Paroșeni — și-au 
reglat pe deplin „motoarele" 
în scopul obținerii unor rezul
tate din ce în ce mal bune, 
altele — Lonea, Vulcan, Ani-

Conced
După munca rodnică din a- 

d incuri un număr de 56 mineri, 
mecanici, tehnicieni, maiștri șt 
alii salariati de la E.M. Lonea 
au plecat în primul trimestru 
din acest an să-și petreacă o 
parte din concediul de odih
nă la Mangalia, Găciulata, 
Slănicul Moldovei, sau alte 
stațiuni balneo-climaterice din 
tară. Printre aceștia se numă
ră minerul Emeric Cerclu,

+ 75
191
494

1 404
— 3 770

tone
tone
tone
tone
tone

zbat 
ade-

noasa și Uricani — se 
încă în restante oare, o 
văral, de cele mai multe ort 
sînt recuperate prin asaltul ul
timei decade, dar alteori ră
mîn sub plan de la o lună la 
alta, cum e cazul minelor Vul
can și Uricani care, de la în
ceputul anului au acumulat la 
extracția de cărbune un mi
nus de 5 707 tone și, Respec
tiv, 3 138 tone — ■ minus care 
trage greu în balanța econo- 
mico-financiară a C.C.V.J. di- 
ininuînd mult rezultatele com
binatului. *

Credem că a sosit momentul 
unor măsuri eficiente care să 
ducă la stabilirea unui echi
libru între sectoarele și ex
ploatările G.G.V.J. privind rea
lizarea ritmică a planului. A- 
ceasta, deoarece nu pot fi pe 
deplin înțelese diferentele mari 
între rezultatele care se ob(in 
în prezent. Cum poate fi oare 
explicat cazul sectoarelor III 
șl V ale minei Vulcan care

după două decade din martie 
au reușit să acumuleze pri
mul un minus de 2 345 tone, 
Iar al doilea un plus de 1 134 
tone. Să fie oare o scăpare 
din vedere a forțelor reale ale 
fiecărui seotor la repartizarea 
planului ? Sau organizarea pro
cesului de producție a secto
rului III este mult sub nive
lul cerințelor ? In orice caz, 
asemenea situații oare apar șl 
Ia alte mine din bazin cer o 
grabnică rezolvare.

Slabele rezultate obținute de 
sectoarele I și IV ale E. M. 
Lonea, II șl III ale E. M. Ani
noasa, I și III ale E. M. Vul
can, VI și IX ale E. M. Lupeni, 
I șl III ale E. M. Uricani Im
pun acest lucru cu prisosință.

In ce privește productivita
tea pe exploatare, se remarcă 
realizările obținute de minele 
Petrila și Paroșeni — care se 
pare au depășit momentul cri
tic șl Lupeni. Nu același lucru 
se poate spune de randamen
tele mult sub posibilități înre
gistrate la E. M. Dîlja, E. M. 
Vulcan și E. M. Urioanf. Aceas
ta înseamnă că mai sînt încă 
verigi în procesul de produc
ție care n-au fost suficient 
luate în seamă.

După două decade se obser
vă o îmbunătățire îmbucură
toare a calității producției. Me
rită evidențiate în acest sens 
eforturile depuse de către co
lectivele minelor Lonea, Pe
trila, Dîlja șl Lupeni. Nu știm 
ce se întîmplă însă la Paro
șeni șl Uricani, unde calitatea 
cărbunelui extras nu sja îm
bunătățit cu nimic. In aseme
nea situație, un 
experiență ar fl 
util.

blicii Sovietice Ungare, 
tulul de studii istorice și social- 
polilice de pe lingă C.C. al 
P.C.R., a organizat vineri după- 
amlază o conferință publică cil 
tema : „Solidaritatea oamenilor 
muncii din România cu revo
luția proletară din Ungaria".

La manifestarea care a avut 
loc în sala de festivități a 
Muzeului de istorie a Partidu
lui Comunist, a mișcării revo
luționare șl
România, au luat parte tova
rășul Manea Mănescu, membru 
al Corni totului Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, 
membri ai C.C. al P.C.R., vechi 
mtlltanț.1 ai mișcării muncito
rești din România, particlpanli 
la acțiunile de solidaritate cu 
revoluția proletară ungară, nu
meroși oameni ai muncii, oa
meni de șliintă, cercetători, 
istorici, cadre didactice, stu
dent!.

Au fost prezenti ambasado
rul R. P. Ungare la București, 
Jozsef Vince, șl membri ai am
basadei.

Cuvînlul de deschidere a fost 
rostit de tovarășul Ion Popes- 
cu-Puțuri, directorul Institutului 
de studii istorice și socral-poli-

lor muncii din România cu re
voluția proletară din Ungaria" 
a vorbit tovarășul Dumitru Pe
trescu, vicepreședinte al Con
siliului de Stat. După ce a fă
cut o trecere în revistă a con
dițiilor în care s-a desfășurat 
revoluția proletară ungară, vor
bitorul a subliniat că data de 
21 martie 1919 — cînd s-a con
stituit guvernul muncitoresc și 
a fost proclamată Republica 
Sovietică Ungară — a înscris 
o pagină glorioasă în istoria 
mișcării revoluționare din Un
garia. După Rusia Sovietică, 
statul proletar ungar a consti
tuit un nou exemplu însufie- 
tltor pentru masele muncitoare 
de pretutindeni. Temlndu-se de 
puterea de înrîUrirc a acestui 
exemplu, marile puteri 
riallsle au organizat, la 
forțelor reacționare din 
ria, intervenția militară 
triva Republicii Sovietice Un
gare. La această intervenție au 
luat parte si clasele exploata
toare din România. Este cu
noscut, însă, că clasa noastră 
muncitoare, mlșoarea revoluțio
nară din România s-au ridicat 
hotărit împotriva acestei Inter
venții, au condamnat-o cu tărie 
șl au sprijinit activ revoluția

salulat cu căldurii cu-

(Continuare în
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schimb de 
deosebit de

pag. a 3-a)

impe- 
apelul 
Unga- 
împo-

sale internaționaliste, partidul 
socialist șl, împreună cu el, 
Comisia generală a sindicate
lor au
corirea puterii de către prole
tariatul ungar. In Instrucțiunile 
date de conducerea Partidului 
socialist din România se reco
manda membrilor organiza li II or 
acestuia .să ceară neameste
cul armatei în contra socialis
mului in Unqarla și în Rusia". 
Exprimînd public această po
ziție, socialiștii români au con
tribuit tntr-o măsură holăfî- 
toare la afirmarea în opinia 
publică progresistă din Româ
nia a unul sentiment de sim
patie șl Interes fală de revo
luția proletară din Ungaria.

Clasa muncitoare mișcarea 
muncitorească din România — 
a subliniat vorbitorul — con
secvente tradițiilor 1or inter
naționaliste, s-au solidarizat 
încă do la începlit cu lupta 
proletariatului maghiar, s-au ri
dicat cu hotărîre împotriva 
participării reactiunli româno 
la înăbușirea revoluției prole
tare din Ungaria, aducîndu-șl 
contribuția la sprijinirea tinerel

(Continuare In pag. a 4-a)

Vacanta de primăvară
a elevilor

Incepînd de azi șl pînă la 
aprilie, elevii tuturor școli-7

lor vor avea multiple posibi
lități să se 
facă forțele

Prin grija 
și de stat, 
vară înseamnă zile pline de 
bucurie pentru toți elevii. In 
scopul organizării unor activi
tăți educative cit mai atrac
tive, cît mai plăcute, fiecare 
școală și-a întocmit din timp 
planul pentru vacantă. Pentru 
a afla felul în care va fi or
ganizată vacanța, acțiunile ce 
vor avea loc, ne-am adresat 
profesorului Victor Iațenco, 
președintele Consiliului muni
cipal al Organizației pionieri
lor :

— Care au fost criteriile care 
au stat la baza organizării 
acțiunilor pentru vacantă ?

— Pentru a asigura o partici
pare de masă la acțiunile 
nitătllor de pionieri, elevii 
fost consultați din timp, 
baza sondajelor făcute și

recreeze, să-și re- 
— e vacantă,, 
organelor de partid 
vacanța de primă-

u- 
au 
Pe 

a 
experienței acumulate în anii

precedent în fiecare școală 
s-a întocmit un program de 
desfășurare a vacanței, iar noi 
am întocmit un grafic cu toa
te acțiunile- pentru a putea să 
le urmărim' pe tot parcursul 
vacanței. Ținînd cont de fru
musețea anotimpului, de nece
sitatea activităților în aer li
ber, s-au planificat multe ex
cursii, vizite, drumeții etc.

— In afara acțiunilor orga
nizate de fiecare școală, știm 
că șl Consiliul municipal și-a 
întocmii un plan pentru va
canță. Ce cuprinde acest plan ?

— La nivel de municipiu vor 
fi organizate excursii la Bucu
rești, la care vor participa pes
te 300 de elevi, în zilele de 
23—26 mantie, avînd în pro
gram vizitarea Capitalei, a mu
zeelor și a unor obiective in
dustriale. -Vom 
cu peste 250 de

CULTURAL

9 Azi și mîine, incepînd 
cu ora 19, un colectiv de 
actori ai Teatrului de stat 
„Valea Jiului" 
în fața publicului 
șani piesa „Dona 
Radu Stanca
• Sîmbătă, in 

tului cultural din Lupeni, are 
loc în matineu și seara Con
certul extraordinar de muzi
că ușoară cu Anca Agemolu, 
Horia Șerbănescu, Giony Di- 
mitriu, Lucia Susan, Ion Ko
vacs, Gheorghe Poede, Ovi- 
diu Cosma, acompaniați de 
formația de muzică ușoară 
„Color". Spectacolele au loc 
la ora 17 și 20.
• Casa de cultură din Pe

troșani în colaborare cu con
ducerea T.C.M.M. organizea
ză duminică, ora 10, un con
curs „Cine știe, cîștigă" pe

va prezenta 
din Petro- 
Juana" de

sala Pala-

ITINERAR

de săptămînă

(Continuare în

mai organiza, 
elevi, excursii

M. PAVEL
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jutorul miner Ștefan Beleu, 
vagonetarul Ștefan Barth șl al
ții. De dreptul de a merge la 
stațiuni balneo-olimaterice spre 
a-și îngriji sănătatea s-a bu
curat și pensionarul Franeiso 
Vincze și alti mineri ieși li din 
oîmpul muncii pe motiv de 
boală sau ca urmare a vîrslel 
îna’ntate.

teme de N.T.S. Se poate par
ticipa în calitate de concu- 
renți și... spectatori.
• In aceeași zi, la ora 11, 

sala bibliotecii va găzdui o 
șezătoare cu tema : „Ghici 
ghicitoarea mea". Tot la ora 
11, se vor întîlni și amotorii 
de filatelie.

A Concertul extraordinar 
de muzică ușoară avînd ace
iași interpreți și aceeași for
mație orchestrală, va prezen
ta la ora 18 și la ora 20, 
același program de la Lupeni 
dar pe scena Casei de cul
tură din Petroșani.

(Continuare în paq. a 3-a)

O valoroasă
ROMANIA SOCIALISTA IN

A

In construcție3

invenție
La Trustul de foraj petrolier 

Moineșli a fost Înregistrată o 
loroasă invenție, concepută și
iizată de Inginerii Constantin Enoiu 
și Valeriu Sergiu Popa : un reductor 
de turație, adaptabil la turbinele 
de foraj, care permite realizarea u- 
nor regimuri intensive de săpare, 
superioare celor cunoscute plnă a- 
cum. Acest tip de reductor folosește 
In lucru un sistem cinematic inedit, 
caracterizat printr-o construcție sim
plă, fapt care permite adaptarea sa 
la toata gama de diamelre de găuri 

’de sondă și la toate tlpo-dlmensiu- 
nile de turbine. în plus, el poate fl 
folosit și la forajul cu jet — posi
bilitate exclusă altor utilaje — evi- 
tînd pierderile mari de presiune din 
sistemul hidraulic de săpare. Aplica
rea lui in producție pe scară largă 
are ca efect înlăturarea unor dificul
tăți in forajul cu turbina și cu jet, 
reducerea substanțială a costului lu
crărilor de explorare și de punere 
in producție a sondelor de adincime. 
Totodată, reductorul asigură lurbi- 
pelor un regim constant superior de 
lucru, evită uzura prematura a sa
pelor și le Sporește capacitatea d 
foraj. Invenția a fost brevetată 
tară ?i in străinătate.

(Agerpres)

Ștefan NAGY
Lonea

Ieri a avut loc plenara Con- 
Petrila al 

Unității Socialiste, 
de tovarășul Stanls- 
prim-secretar al Co- 
orășenesc de partid

chimică din
industrială

un auxiliar pentru industria

(Agerpres)

din 
va- 

rea-

Vedere din

Rîșnov
La Uzina chimică din Rîșnov, ju

delui Brașov, a început construcția 
unei noi secții, în care se vor pro
duce, pentru prima dală in tară, co- 
polimeri acrilici, după un procedeu 
elaborat de specialiștii Institutului 
„Chimgaz" din Mediaș. Noul produs

este 
textilă și pielărie.

Instalațiile secției vor fi livrate 
în cea mai mare parte de Uzinele 
U.P.R.U.C. din Făgăraș. Proiectele 
sint întocmite de I.C.E.C.H.I.M. Bu
curești.

șului Iași.

slliulul orășenesc
Frontului 
prezidată 
lav Laig, 
mitelului
Petrila, președintele Consiliului 
orășenesc al Frontului Unității 
Socialiste.

In cadrul plenarei, tovarășul 
Teoîll Vlaicu, secretar al Con
siliului orășenesc al Frontului 
Unității Socialiste, a prezentat 
informarea cu privire Ia des-.

fășurarea campaniei electorale 
pentru alegerile de deputați 
în Marea Adunare Națională și 
consiliul popular. In continua
re, Consiliul orășenesc al Fron
tului Unității Socialiste a a- 
probat, în unanimitate propu
nerile biroului Comitetului o- 
rășenesc de partid, privind 
componenta Comitetului execu
tiv al Consiliului popular oră
șenesc șl a comisiilor perma
nente.

In încheierea lucrărilor ple
narei, tovarășul Stanislav Laig, 
a subliniat sarcinile ce revin 
în continuare Consiliului oră
șenesc al Frontului Unității 
Socialiste în lumina concluzi
ilor Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, cu 
privire la rezultatul alegerilor 
de deputați do la 2 martie.

In ziua de 22 martie a. c. 
au loc lucrările sesiunii con
siliului popular orășenesc Pe
trila.

SPORTIV

La Petroșani, duminica,

Fără îndoială, coșurile 
gunoi constituie un detaliu 
străzii aproape lipsit de im
portantă în timpul iernii. Ne
cesitatea lor, de loc minoră, 
dimpotrivă, se face văzută 
cind dispare zăpada și primă
vara ne ocolește timid. Pola
rul, faimoasa înghețată, îmbie. 
Pentru că îmbie și e consu
mată cu delioiu, probabil, ne-o 
dovedește tot strada, care su
portă mult prea multe, prin 
nenumăratele hirtii albastre 

ti de alte culori.
De ce nu sini aruncate am

balajele înghețatei și celelalte 
hirtii nefolositoare in coșuri ? 
Există o condamnabilă negli
jență din două părți : de 
trecătorul care aruncă cu 
diferență oriunde, pe unde 
merește, ce are de prisos 
mină. Dacă acest naiav n-are 
lecuire, edilii orașului ar tre
bui să instituie o amendă care 
să corecteze comportamentul. 
Numai ea ar trezi atenția și 
grija omului pentru aspectul 
civilizat al orașului. Ar des-

de 
al

la 
in- 
ni-
in

E I Z E C I
chide ochii oameniloi să 
uite pe unde merg.

Neglijenta vine și 
deva: de la I.G.C., 
dere care se ocupă
și aspectul ei. De la Casa de 
cultură și pînă în Pia|a Vic-

se

de altun- 
Inlreprin- 
de stradă

numărat exact 30tori ei
de coșuri de gunoi. (Intr-ade
văr, mi-a trebuit răbdare să 
le caut, să le număr). Multe 
din ele sînt plasate unde nu 
trebuie. în alte locuri, unde 
ar fi necesare, nu există. în- 
tr-o statie de autobuz, de pil
dă, cind coboară călătorul co
tidian, adică noi, ce face cu 
biletele? Le păstrează drept 
amintire? Categoric, le arun
că, dar unde?

Pe străzile Vasile Roailă, 
Ion Creangă, Muncii, Institu
tului, Nicolae Bălcescu, Mi

hai 
tea 
nici un coș! Atunci de 
să ne mirăm, tovarăși de 
I.G.C., că este împestrițat 
rașul cu hîrtii și tot felul 
resturi ? Normal este ca în orice 
loc unde se vinde înghețată, 
loz în plic, în stații, să nu lip
sească coșul, un atribut im
portant al străzii. în Piața Vic
toriei s-a găsit o soluție de 
compromis: reciplentii de gu
noi (ah, doamne, și în ce hal 
sînt!!!) înlocuiesc adevăratele 
coșuri. Probabil, pentru a ri
dica giadul de înfrumusețare 
al acestui loc care, se poate 
spune fără exagerare, este 
fruntea orașului Petroșani, vă
zut, inevitabil, de orice turist 
ajuns pe aici.

Oare este cu neputință con
fecționarea unor coșuri cai o 
să fie și frumoase, dar și uti
le? O arteră a orașului cu 
circulație intensă, cu numai 
30 de coșuri, plasate alandala 
este exagerat de puțin. Iar pe 
celelalte sțrăzi, care nu sînt 
lăturalnice, nici unul. Simptom 
al indiferentei ?

T. SPATARU

Viteazu — numărul ar pu- 
fi îmbogățit — nu există 

ca 
la 
o- 
de

•
e din nou meci de fotbal. 
Jiul Petroșani întîlnește, la 
ora 16, pe Dinamo Bacău. 
Iubitorii fotbalului din în
treaga Vale a Jiului se în- 
tîlnesc la o... ’ședință pe sta
dion. Asta indiferent de bu
letinul meteorologic.

® Echipele de tineret - 
rezerve ale celor două aso
ciații își dispută victoria, la 
ora 11, pe terenul din Lonea. 
In deschidere meciul- de ju
niori Jiul Petroșani - Victo
ria Călan.

® In campionatul județean 
de fotbal, la ora 11, se în- 
tilnesc Preparația Petrila - 
Minerul Vulcan și Construc
torul Lupeni - Energia Deva.
• La ora $, în Salo dț 

sport a I.M.P. are loc meciul 
de volei de divizia B dintre 
Știința Petroșani - Vagonul 
Ploiești.
• Etapa municipală a 

campionatului republican in
dividual de haltere, are loc 
duminică, ora 11, în sala sin
dicatelor din Lupeni.

Ieri, temperatura aerului la 
Petroșani, a oscilat intre zero 
grade și minus 4 grade, iar 
Paring intre minus 9 grade 
minus 6 grade.

la 
st

24PENTRU URMĂTOARELE
DE ORE: Vremea se menține 
închisă. Vor continua să cadă 
precipitații slabe sub formă de 
lupqvilă și ninsoare. Tempera
tura — staționară. Vini slab 
din sectorul sudic.
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Invitații noștri: ing. TITUS PilNIȘOARĂ. secretar al Comitetului 
municipal de partid, ing. GHEORGHE DAVIDESCU» director tehnic 

IOV LĂSAT, directorul Grupului de șantiereinvestiții F.C.V.J.» ing
T.C.M.M. Valea Jiului, FRANCISC IACOB, directorul filialei Petroșani

a Băncii de investiții
Dezvoltarea potențialului economic 

al municipiului, dinamica producției 
de cărbune, impun realizarea în acest 
an a unui important volum de inves
tiții industriale.

Perioada care a trecut de la înce
putul anului s-a încheiat în acest do
meniu cu rezultate care nu sînt de 
natură să mulțumească nici pe bene
ficiari și nici pe constructori,

Inccpînd cu această lună am intrat 
în sezonul favorabil construcțiilor, 
sezon care nu numai că permite dar 
și obligă Ia accelerarea lucrărilor de 
investiții. Dezbaterile organizate în 
cadrul mesei rotunde la redacție, vi
zează tocmai acest lucru.

Care este stadiul realizării planului 
de investiții industriale ? Ce măsuri 
s-au luat în vederea realizării unui 
ritm îmbunătățit, care să asigure în
deplinirea integrală și la timp a pla
nului. punerea în funcțiune a tuturor 
obiectivelor conform graficelor de e- 
xecuție, calitatea corespunzătoare a 
lucrărilor ? Tată cîteva din întrebările 
cu care ne-am adresat interlocutorilor 
noștri.

ORA ACCELERĂRII RITMULUI
LUCRĂRILOR OE INVESTIȚII.
Ce măsuri s-•au între»
prins pentrui realiza»
rea acestui imperativ ?
Constructori și beneficiari fațâ-n fată

MASĂ ROTUNDĂ opil fe I8fc|i3 Bllllli ffl"

Optimism 
la beneficiar...
Ing. Gheorghe Davides

cu : Realizările obținute 
în primele două luni ale 
anului, nu ne mulțumesc 
pe noi, ca beneficiari, și 
cred că nici pe con
structori. Ca să îndepli
nim sarcina prevăzută și 
trasată prin conferințele 
județeană și municipală 
de partid, în luna martie 
va trebui să realizăm un 
plus de lucrări in valoa
re de 20 milioane lei pds- 
te sarcinile de plan. In 
primele două luni avem 
o rămlnere in urmă la 
investiții de circa 9 mi- 
’ioane lei, care se dato- 
rește în principal capito
lului utilaje, unde avem 
o restanță față de plan 
de 6 milioane lei, aproa
pe în întregime datorită 
utilajelor independente. 
Pentru asigurarea reali
zării pînă la finele tri
mestrului. a 22 la sută 
din planul anual s-au 
luat o serie de măsuri 
printre care aș enumera : 
am analizat cu toți con
structorii stadiul lucrări
lor de suprafață, am dis
cutai cu conducerile ex
ploatărilor situația lucră
rilor în regie proprie a 
combinatului. Tn urma a- 
cestor analize a rezultat 
că există posibilități să 
realizăm sarcina prevăzu
tă. cu condiția ca fieca
re constructor să-și rea
lizeze sarcina de 22 la 
sută.

Tng. Titus Piinișoară: 
Ați stabilit cu toți con
structorii un plan pen-

e-

tru recuperarea rămine- 
rii în urmă. Cere este 
convingerea dv. în acest 
sensCe au avut în ve
dere constructorii, ce po
sibilități reale există?

Ing. Gh. Davidescu: 
Cu prilejul acestor dis
cuții cu constructorii, 
s-au stabilit unele mă
suri printre care as men
ționa : I. E. Sibiu i-am 
solicitat la 26 februarie 
aducerea a trei echipe 
pentru montarea și
chiparea stîlpilor de 15 
kV. Aninoasa-sud-Vulcan 
și întinderea unor con
ductori. Dar totul a ră
mas în faza „discuției" 
și ca urmare, fată de 
1 .300 000 lei plan la acest 
obiectiv, se vor putea 
realiza doar 800 000 lei. 
Am urgentat, de aseme
nea, la Ministerul Căilor 
Ferate executarea liniei 
de cale ferată Livezeni 
gară — mina Livezeni cit 
și lucrările de deviere a 
liniilor telefonice exis
tente pe traseul viitoa
rei linii de cale ferată 
șî executarea lucrărilor 
de automatizare. care 
sînt necesare în gara Li
vezeni. In ceea ce pri
vește T.C.M.M.. din dis
cuțiile purtate la nivelul 
corespunzător, a rezultat 
că și dânșii vor lua mă
suri pentru încadrarea în 
sarcina de 22 la sută. 
Constructorul este de fa
tă și poate să intervină 
cu alte măsuri sau pă-

șurile luate, ■sș putea 
menționa îndeosebi inten
sificarea lucrărilor de la 
cîmpul minier Bărbătenl.

Redacția : La începutul 
discuției vorbeați despre 
realizările mici la capi
tolul utilaje...

Ing. Gheorghc Davides
cu : Șeful biroului utilaje 
e plecat la „UNIO" Satu 
Mare si U.R.U.M. Baia 
Mare pentru definitivarea 
livrărilor de utilaje în 
trimestrul I, UNIO Satu 
Mare fiind principalul 
nostru furnizor de uti
laje. Celelalte întreprin
deri furnizoare de utilaje 
reprezintă valori mici și 
nu am considerat nece
sar să trimitem delegați. 
Dacă mă refer la 
U.R.U.M.P., care participă 
și ea cu un plan de cir
ca 2 milioane lei la rea
lizările trimestrului I, 
am analizat posibilitățile 
în luna februarie cu ca-

re ocazie s-au dispus o 
serie de măsuri, Iar ve
rificarea am făcut-o re
cent. Rezultatele sînt a- 
proplate de realizarea a 
2 milioane lei la utilaje 
în trimestrul I. La utilaje 
cu montaj, analizând po
sibilitățile de montare și 
de rambursare a utilaje
lor, a rezultat că fron
turile de lucru create, ca
re fac posibilă montarea 
utilajelor, atît în subte
ran cît și la suprafață 
sînt pregătite pentru va
loarea prevăzută.

Ing. Tilus Piinișoară: 
In concluzie: Ați expli
cat aici destul de larg 
care este situația pentru 
fiecare constructor, ați 
arătat și măsurile care 
au fost . stabilite pentru 
a veni în ajutorul con
structorilor. Gare este a- 
cum concluzia ? Cum se 
va prezenta la sfârșitul

trimestrului Combinatul 
carbonifer ca beneficiar? 
Pe de altă parte să ne 
spuneți cîteva cuvinte în 
legătura cu perspectiva 
trimestrului II astfel ca 
la 1 Iulie să avem rea
lizat cel puțin 50 la sulă 
din planul anual.

Ing. Gh. Davidescu : In 
ceea ce privește perspec
tiva, trebuie să arătăm că 
în trimestrul 11 planul pe 

. combinat este cu 19 mi
lioane de lei mai mare 
față de trimestrul I. 
Pregătirea trimestrului II, 
de fapt, se face din tri
mestrul I. Noi am veri
ficat amplasamentele pre
date constructorilor și pe 
cele care urmează să le 
predăm în trimestrele ur
mătoare. Afirm aici că 
amplasamentele pentru lu
crările care sînt în e- 
xecuție pe trimestrul II 
au fost predate. Docu
mentații avem, așa că...

form preliminarului 
nttail șl sperăm ca 
sfîrșitul trimestrului 
să ajungem să străpun
gem la orizonturile 700 
șl 783, între incinta Mier- 
leasa și mina Lupeni. 
De asemenea, începând 
de Ia 1 mal vom ataca 
șl puțul auxiliar din in
cinta Mierleasa, construc
torul urmând să ne pre
dea pînă la 30 aprilie 
instalația de săpare. Este 
Important de urgentat 
săparea acestui puț, a- 
vînd în vedere sarcinile

1969

»- 
la 

III

atît pentru deschiderea 
mlnol In adtncime cît șl 
dinamica producției în 
viitor. Pentru urgentarea 
săpării acestui put va 
trebui să organizăm o 
brigadă corespunzătoare 
dotată cu tot ceea ce 
este nevoie unde trebuie 
să realizăm minimum 05 
metri pe lună. Mențio
nez că toate puțurile a- 
cestea se sapă cu cofraj 
alunecător, modern care 
permite realizarea unor 
viteze tot mai mari.

anul
lichidării

restanțelor
A

In trimestrul II se va
păși „cu dreptul44

constructor
Ing. Ion Lăsat: Ca 

toate că realizarea pla
nului pe trimestrul 1 s-a 
ridicat la numai 19,6 la 
sută, in urma unor mă
suri luate recent de con
ducerea trustului și a 
ministerului, grupul nos
tru de șantiere tinde că
tre realizarea a 22 la 
sută din plan, conform 
sarcinilor trasate de or
ganul tutelar, de orga
nele superioare de partid 
și de stat. Pe cele două 
luni, fată de planul de 
7,8 milioane, avem o rea
lizare de 8 284 000 lei

I 
II
I
I

i
î■...
~ lucrările geologice ?
Pț Ing. Gb. Davideecu:
E» ESn anohza făcută cu er- 

Dloetările miniere, reraî-

deci un plus de circa 
480 000 lei. Cu toate a- 
cestea, sarcina noastră 
pe luna martie este grea, 
avind în vedere că ea 
reprezintă aproape dublul 
producției din luna fe
bruarie. iar pentru înca
drarea în planul de 22 

•la sută trebuie să facem 
în plus încă un milion. 
Printr-un efort sporit, 
sperăm ca la sfîrșitul 
trimestrului să putem ra
porta realizarea planului 
în proporție de 22 la 
sută.

Redacția: Rugăm șl
constructorul să-și dea 
părerea în legătură cu 
pregătirile în vederea 
realizării planului pe tri
mestrul 11.

Ing. I. Lăsat: In ceea 
ce privește asigurarea 
condițiilor de către bene
ficiar, se poate spune că 
în acest an, spre deose
bire de anii trecuți, în
că din primele luni au 
fost asigurate condiții 
pentru toate lucrările pla
nului anual. Mai sînt mici 
excepții, ca de exemplu, 
completări de documen
tații, eliberări de am
plasamente, parțial, bine
înțeles. care însă sperăm 
că se vor realiza in mo
mentul oportun.

Ing. Gh. Davidescu : Aș 
vrea să arăt aci faptul 
că în trimestrul II avem 
o serie de lucrări foarte 
importante de pus în 
funcțiune, pentru care 
trebuie să luăm măsuri 
în continuare deoarece 
măsurile care s-au luat

pînă acum se pare că nu 
sînt suficiente. Mă refer 
în acest sens la silozurile 
de la Lonea, etapa a 
doua, la atelierul electro
mecanic de la Lupeni, 
la insțalația provizorie 
de săpare de la Bărbă
teni, la Instalația provi
zorie de săpare de la 
puțul aeraj vest, la cen
trala termică și baie, la 
castelul de apă Uricani. 
Majoritatea acestor obiec
tive au termen de pre- 

aprilie. 
luai o

dare în luna 
Constructorul a 
seamă de măsuri șl a in
tensificat lucrul la a- 
ceste obiective. De ase
menea, o problemă im
portantă care consider 
că ar trebui să stea în 
atenție pentru trimestrul 
II este aceea a încadră
rii în graficul prevăzut 
a stadiilor fizice la insta
lația de brichetai e Co
rcești, la care In trimes
trul II trebuie să ajun
gem la prevederile gra
ficului.

Redacția: Ce ne poate 
spune constructorul 
privire la Instalația 
brlchetare Corooști ?

Ing. Ion Lăsat: 
privire la Coroești, putem 
spune că s-au luat mă
suri de extindere a fron
tului de lucru în sensul 
că s-an creat posibilități 
de atacare a tuturor lu
crărilor cu excepția ace
lora la oare documenta
ția nu este definitivă. 
De asemenea, s-a inten
sificat lucrul șl în schim
bul II. Am luat, de ase
menea, măsuri pentru a 
reactualiza 
care sînt

cu 
de

Cu

graficele — 
cunoscute de 

muncitori și maiștri — 
în scopul recuperării pî
nă la sfîrșitul trimestru
lui n a rămînerilor în 
urmă ce se cifrează la o 
lună de zile înlîrzîere 
fată de graficul inițial. 
Totodată, subliniez că ul
tima variantă de grafic 
a fost corelată mai în-j 
deaproape cu graficul dej 
montaj prevăzut.

Deschiderii
noilor mine

Redacția: Ge ne poate 
spune tovarășul inginer 
Lăsat în legătură cu re
cuperarea restantelor din 
anul trecut ? Mai con
cret, ce s-a făcut In acest 
sens în lumina hotărârii 
Conferinței județene de 
partid ?

Ing. Ion Lăsat: Din 
cele 83 obiective, nu 
toate aveau condiții pen
tru a fi terminate în tri
mestrul I datorită lipsei 
de utilaj special cît și al
tor cauze. Ca urmare, o 
parte din ele au fost re- 
planificate în următoa
rele trimestre ale anului. 
Considerăm că noua re- 
planifioare a 
în funcție de 
obiective ale exploatări
lor, va putea fi respec
tată, bineînțeles _ necesi- 
tînd din partea construc
torului un efort deose
bit. Apreciem că printr-o 
aprovizionare corespun
zătoare și un sprijin mai 
esențial din partea foru
lui tutelar, vom putea 
să ne încadrăm în ter
menul de punere în func
ție prevăzut în acest an.

Ing. Titus Piinișoară: 
Cite din cele 83 obiec
tive restante vor fi 
puse în funcțiune pînă 
la sfîrșitul trimestrului 
1 și cum ați eșalonat 
restul in acest an ? ~

Ing. Ion Lăsat: 
cele 83 lucrări cu ter
men de punere în func
țiune în anul trecut și 
restanțe în acest an, 14 
au fost puse în funcție

lucrărilor, 
cerințele

Din

Vn există
probleme 
mărunte

Redacția : Ce ne pu
teți «pune în legătură cu 
lucrările ’ ' '

tfi că prim măsurile care 
au fost luate există pre
misa realizării sarcinii ce 
ne-am propus-o în plan, 
respectiv, 23,5 la sută din 
planul anual. Printre mă-

atenția cuvenită
Redacția: înainte de e 

asculta părerea Băncii, 
am dori să cunoaștem 
stadiul lucrărilor de in
vestiții în regie proprie 
la obiectivele mai impor
tante și în 
deschiderea 
Bărbătenl și

Ing. Gh.
Da, este și normal ca la 
o asemenea discuție să 
nu scape această referi
re la minele noi. La Li
vezeni, am începui săpa
rea puțului din incinta 
principală și a puțului 
auxiliar Cu această o- 
cazie aș vrea să rog pe 
tovarășul director Lăsat 
să la măsuri pentru com
pletarea podului mobil

special la 
noiloT mine 
Livezeni.
Davidescu :

care, fiind considerat o 
problemă „minoră", a 
fost livrat Incomplet. Cu 
această măsură, începînd 
de la 1 aprilie, cele trei 
puțuri vot merge în să
pare normală. Vreau să 
arăt că pînă în prezent 
la puțul de aeraj nr. 2 
am realizat 161 ro săpa
re și belonare. Luna a- 
ceasta vom ajunge la 
circa 25 metri săpare, 
25 metri belonare. 25 
metri amenajare parția
la, iar pentru luna vi
itoare am !ual măsuri 
să realizăm cel puțin 35 
m. Tot în această cifră 
vrem să ne încadrăm și 
la putui din incinta prin
cipală, urmind ca înce-

plnd din 
trăm în 
puțul de 
Livezeni.

Pentru 
noi am întocmit un gra
fic șl am examinat meir 
sul lucrărilor în conti
nuare, atît la săparea 
puțurilor, cît șl la restul 
lucrărilor de investiții 
pînă la intrarea în pro
ducție a minei. In acest 
sens, 
serie de 
conducă 
lucrare 
creșterea . 
tezelor de avansare fațJ 
do S.T.F. cu 20—30 
sută. La mina Bărbăteni 
s-au plasat lucrările con-

luna mai să in
normal și cu 
la incinta est

mina Livezeni,

ne-am prevăzut o 
măsuri care să 
pentru fiecare 

importantă la 
și sporirea vi

la

discutat despre 
de punere în 

Intr-adevăr,

19 Ia sută, astăzi ase
menea probleme '•râu 
mult mal puține. Există 
un motiv care a detei- 
minat șl determină încă 
aceste eforturi necesare 
pentru realizarea planu
lui. La constructori a- 
cest motiv este frontul 
de lucru, modul cura a 
fost el asigurat la sfh- 
Htul anului. La ora ac
tual ă nu mal putem face 
marc lucru în legătură 
cu această problemă dar 
Irebulo să învățăm din 
aoeste 
fel...

S-a 
planul
funcțiune.

27 de lucrări de supra
față, dintre care 21 ne- 
tennlnate la 31 decem
brie, au fost prelimina
te pentru trimestru) I. 
S-a vorbit aici că o se
rie de lucrări vor fl 
predate în trimestrul II 
deși au fost prevăzute 
în trimestrul I, fapt de
loc îmbucurător.

Ca probleme generale 
legate de relațiile din
tre beneficiar și cons
tructor și ale acestora 
cu banca, aș vrea să 
subliniez anumite aspec
te. Paptul că relațiile 
dintre beneficiar și cons
tructor sînt îngreunate 
de execuția anumitor lu
crări suplimentare, a că-

ror necesitate se cons
tată pe parcurs, lucrări 
rare Implică întocmirea 
unor note de comandă 
ce trebuie acceptate do 
către proiectant șl be
neficiar și care Implică 
multe discuții, impune 
serviciului tehnic al 
constructorului să se or
ganizeze astfel îneît do
cumentarea primită de 
la beneficiar să fie ana
lizată mal amănunțit șl 
să poată, de la bun în
ceput, să-și facă obser
vațiile la proiect, știut 
fiind faptul că în astfel 
de cazuri proiectantul 
reface documentația.

Consider că fată de 
situația actuală ar exis
ta posibilitatea ca anul 
1969 să fie într-un fel, 
anul lichidării 
telor". Pentru 
noi, situa|ia _.u_......
cu documentație și am
plasări este mai bună 
decît în alli ani. Ne a- 
propiem do 
de ‘
că 
tea 
fel 
rea , ____ _____
îndeplinească ritmic 
planul de punere 
funcțiune, ar fi posibil 
ca la sfîrșitul anului să 
nu mai fie lucrări ne
terminate din planul 
T.C.M.M. pe care le-a 
preluat și continuat com-

„rămăși- 
lucrărlle 

asigurării

procentul 
sută la sută. Și da- 
construclorul ar pu
să se organizeze ast
ea pe lingă realiza- 
planului valoric să 

și 
In

binatul șl care apar șl 
la ora actuală ta poziția 
de netorminate. Eu am 
notat cîteva, dar con
sider că și beneficiarul 
le știe tot așa de bine.

Aș dori să mnl scol 
în evidentă o anumită 
problemă. în anul I960 
s-a constatat o mal bu
nă folosire a contractu
lui de antrepriză cn do
cument ce reglementea
ză situațiile între bene
ficiar și constructor. In 
anul 1968 om reușit să 
vedem și anexele pri
vind predarea utilajelor 
șl amplasamentelor pre
cum șl lista obiective
lor ce erou stabilite și 
consider că acesta este 
documentul care \ a fo
losi pentru reglementa
rea relațiilor dintre be
neficiar și constructor. 
Și, legat de aceasta, 
precum și de faptul că 
marco majoritate a lu
crărilor industriale :h> 
suprafață sînt executate 
în termene și durate ca
re depășesc uneori foar
te mult durata de exe
cuție normată, ar fi foar
te necesar ca atunci 
cînd se planifică prin 
graficul anexelor con
tractelor de antrepriză 
data atacării și termină
rii lucrărilor, să se tină 
cont neapăiat de du
rata de execuție nor
mată.

Welatiile dintre con» 
structor și beneficiar

trebuie aduse
la un numitor comun

în primele două luni. A- 
preclem că vom mal pre
da încă 24 de lucrări 
pînă la sfîrșitul trimes
trului, iar restul, așa 
cum am spus, au fost 
replanificate în- trimestre
le —
majoritate 
trul 11.

Redacția: 
are beneficiarul 
cele spuse de construc
tor ?

Ing. Gheorghe Davides
cu : Am examinat situa
ția lucrărilor prevăzute 
a fi puse în funcțiune 
în acest trimestru și din 
cele 14 lucrări predate 
pînă în prezent, două 
au fost în regia proprie 
a combinatului. In curs 
de recepție se află 11 
lucrări. Nu vreau să le 
enumăr dar se pare că 
ne putem încadra în pla
nul de 
generale, 
mai mari pe t 
II, cînd trebuie 
predate 50 de 
Este bine ca 
restante să fie 
te. Acest lucru

Redac|ia: In ce mod 
ședințele de comanda
ment au ajutat construc
torul în rezolvarea pro
blemelor majore?

Ing. Ion Lăsat: La 
ședințele de comanda
ment participă toii fac
torii competen)! și in
teresați și anume direc
ția generală de investiții 
I.P.R.O.M.I.N., conduce
rea sectorului de inves
tiții din G.C.V.J. Bineîn
țeles, în comandament 
se rezolvă numai acele 
probleme care nu pol 
fl rezolvate pe parcurs 
între noi șl beneficiar, 
în marea lor majoritate, 
aceste probleme sînt re
zolvate la nivelul co
mandamentului, iar cele 
care sînt de natură mai 
pretențioasă sînt ridica
te pînă la nivelul tova
rășilor miniștri. Totoda
tă comandamentul ne 
pune în temă mal ope
rativ cu măsurile luate 
în ceea ce privește a- 
sigurarea utilajelor sau 
a altor condiții care 
concură la executarea 
lucrărilor. In general, 
comandamentul a adus 
un aport destul de sub
stanțial. De asta am șl 
susținut în continuare 
menținerea lui.

Redacția: Care sfat 
șl cum se materializează

relațiile dintre beneficiar 
și constructor ?

Ing. Gh. Davidescu: 
Pentru realizarea inves
tițiilor se cer eforturi 
complete din partea mai 
multor factori. Dacă mă 
refer la relațiile cu 
constructorul, T.C.M.M., 
aș vrea să arăt că dată 
fiind multitudinea lucră
rilor, numărul mare de 
construcții și montaj de 
executat anul acesta, es
te normal că vor apare 
și apar o serie de pro
bleme care trebuie cla
rificate cît se poate de 
operativ. __
se poartă discuții 
în final 
rezolvarea 
toare a 
Asta nu înseamnă că nu 
este colaborare. O altă 
parte de lucrări, chiar 
dacă se discută, totuși, 
nu se rezolvă imediat, 
necesi-tînd aprobarea 
forurilor superioare. Pi- 
nă atunci ele rămân în 
inventar ca probleme ne
rezolvate. Mai mult, îm
preună cu constructorul 
am luat măsura ca pro
blemele mai importante 
să fie discutate direct 
între cele- două condu
ceri — a beneficiarului 
și a constructorului — 
să mergem pe teren îm
preună, astfel ca tot ceea

In acest scop
”—care, 
converg spre 

corespunză- 
,divergentelor".

ce depinde de noi să 
rezolvăm făiă a solicita 
ajutor din altă parte. 
Aceasta însemnă colabo
rare, care în trimestrul 
I s-a dovedit eficientă. 
In viitor vor mai fi de
sigur discuții controver
sate întie constructor și 
beneficiar, și aș zice că, 
dacă aceste discuții n-ar 
exista, am cădea pe 
cealaltă pantă de coco- 
loșire a lipsurilor și noi 
nu vrem acest lucru, ci 
vrem să le rezolvăm pe 
cale legală, indiferent 
în avantajul cui.

Redacția: Să ascultăm 
și părerea constructoru
lui.

Ing. Ion Lăsat: Eu nu 
mă pot plînge de cola
borare dar aș dori totuși 
să muncim mai sistema
tic. Propun in acest sens 
tovarășului director Da- 
vrdescu să ne întâlnim 
o dată pe săptămînă și 
cu diriginlii de șantier 
pentru a-i obliga să re
zolve împreună cu maiș
trii anumite probleme 
mărunte. De ce trebuie 
să mă deplasez eu la fa
ța locului să constat că 
o brigadă stă din cinp 
știe ce motiv, cînd a- 
ceastă problemă ar pu
tea fl rezolvată în mod 
operativ și practic de 
către cei competenli.

următoare,
in

marea 
trlmes-

o părere
fa|ă de

Pînă la sfîrșitul 
trimestrului sâ fie
realizat 22 la sută
din planul anual !

iuri tutelare și-au dat 
seama că au procedat 
greșit și au venit acum, 
la jumătatea trimestru
lui, să insiste pe lingă 
beneficiar și constructor 
să mai găsească posibi
lități pentru a se înca
dra în hotărârea Confe
rinței județene de partid. 
Deci, greutățile care se 
pun la ora actuală atît 
pentru beneficiar cit și 
pentru constructor, legat 
de realizarea a 22 la 
sută din planul anual, 
îșl găsesc principala cau
ză în însăși planificarea 
făcută pe acest trimes
tru. In sfîrșit, așa s-au 
petrecut lucrurile. Im
portant este la ora ac
tuală, ce avem de făcut 
pentru a realiza pînă la 
sfîrșitul trimestrului 22 
la sută din planul a- 
nual. Vreau să rețineți, 
că în 22 februarie noi 
am avut o ședință de 
lucru la Comitetul muni
cipal de partid unde s-au 
stabilit o seamă de mă
suri menite să pună în 
valoare posibilitățile de

care dispune atît bene
ficiarul cît și constructo
rul pentru a realiza 22 
la sută din planul anual, 
în această ordine de idei 
eu aș vrea să atrag a- 
tențîa In mod deosebit 
asupra cuvântului greu 
de spus pe care-1 are, 
ca beneficiar de investi
ții, C.C.V.J. Din investi
țiile municipiului, Com
binatului carbonifer îi 
revin 78 la sulă. A- 
ceasta înseamnă că dacă 
la 
ză 
el 
la 
Aceeași 
pune pentru ceilalți be
neficiari de investiții 
cum sînt I.G.C., care 
are, de asemenea, o pon
dere însemnată din in
vestițiile municipiului, 
întreprinderea foreslie- 
ăr, I.E.C. Paroșeni care 
au cite 10 milioane și 
celelalte unități care au 
mai puțin, însă nici ele 
nu sînt scutite de a 
respecta sarcina stabilită 
de Conferința județea
nă.

Redacția: Vă rugăm 
tovarășe secretar, să vă 
spuneți părerea In le
gătură cu problemele ri
dicate.

Ing. Titus Piinișoară: 
Concluziile —
Problema ce 
în prezent constituie o 
preocupare permanentă 
a Comitetului municipal 
de partid. S-a urmărit 
modul în care se pregă
tesc beneficiarii și con
structorii și vreau să 

-------  subliniez de la început 
constructorului un lucru care a fost se

sizat în parte de tova
rășul Iacob, și anume că 
deși s-a insistat ca be
neficiarul și constructo
rul să-și prevadă în 
plan pentru primul tri
mestru lucrări Ia nivelul 
sarcinilor stabilite de 
Conferințele municipală 
și județeană de partid, 
tovarășii n-au respectat 
aceste prevederi. Aceas
ta și ca urmare a îngă
duinței din partea foru
rilor tutelare. Lucrul a- 
cesta este negativ pen
tru că însuși aceste fo-

27 de lucrări 
Sarcinile sînt 

trimestrul 
» să fie 

lucrări, 
lucrările 
termina

te, ____ va ușu
ra în mod deosebit acti- 

prin micșorarea numă
rului de puncte de lu
cru șl reducerea numă- 
Tulul de probleme care 
sînt Încă în actualitate. 
Se știe că 50 de lucrări 
înseamnă 50 de proble
me. Dacă sînt 20 de lu
crări înseamnă numai 20 
de probleme.

sînt clare, 
o discutăm

combinat se realizca- 
22 la sută, practic 
dă tonul realizărilor 
nivelul municipiului, 

problemă se

O necesitate 
stringentă — 

încadrarea în 
timpul normat 

de execuție

Perioada care
urmeaza, cere o 

deplină mobilizare
Redacția : Pe marginea 

celor spuse pînă acum, 
am dori să ascultăm și 
părerea Băncii de inves
tiții.

Fr. Iacob: Din ce s-a 
discutat pînă acum, am 
înțeles că luna martie 
implică eforturi deose-

bite pentru realizarea a 
22 la sută din planul 
anual. Părerea mea este 
că dacă de la început, 
cînd s-au stabilit cifrele 
de plan s-ar fi mers pe 
planificarea pentru tri
mestrul I a 22 la sută 
din planul anual și nu

Redacția: Căror prob
leme considerați că tre
buie să li se acorde a- 
cum o atenție deosebi
tă ?

Ing. Titus Piit.i cjră: 
Eu aș vrea să subliniez 
un lucru care trebuie

să ne mobilizeze pe toți 
șî anume că in acest an 
se va sărbători cea de-a 
XXV-a aniversare a eli
berării patriei de sub 
iuqiil fascist și, așa cum 

.. C.C. al P.C.R. 
a adresat către toate or-

ganele $1 organizațiile 
de partid, către întregul 
popor, o chemare înflă
cărată pentru înfăptuirea 
planului de stat pe 1969 
în mod exemplar, pentru

(Continuare !n pag. a 3-a)
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Perioada care urmează, 
o deplină mobilizarecere

realizarea angajamente
lor asumate în Întrece
rea dintre organizațiile 
dc partid. Toate colecti
vele de muncă fi-au •- 
sumat anumite angaja
mente si acestea trebuie 
>-5 fie Tenlizale integral. 
Trebuie să intensificăm 
ritmul de execuție pe 
toate șantierele, aso 
cum s-a stabilit la re
centa plenarii a Comi
tetului ’ ‘
partid, să acordăm 
atenție deosebită orga
nizării temeinice a lucră
rilor la fiecate obiectiv 
si să folosim mai bine 
torta de muncă, utila
jele de construcție, mij
loacele dc transport, tim
pul de lucru. Aici mal 
sint rezerve însemnate 
care, valorificate, vor 
asigura îmbunătățirea 
activității pe fiecare șan
tier. As vrea să stărui 
aici si asupra lucrărilor 
restante. A existat o pre
vedere a hotărîrii Con
ferinței județene de par
tid în care s-a arătat că 
obiectivele restante din 
anul 1963 să fie dale în 
funcțiune pînă la sHr-

mnniripel de
©

silul acestui trimestru. 
Se pare că unii tovarăși, 
respectiv am In vedete 
tovarăși de la T.C.M.M. 
n-wt înțeles pe deplin 
Importanta acestei hotă- 
tTtI de partid. Pro- 
btema ridicată aici în 
legi tura cu dinata de 
execuție ?i respectarea 
uraticelOT de execuție 
n obiectivelor este deo- 
seb t de Important-.- Sin! 
multe necazuri în aceas
tă privință si tocmai ne- 
înrftrlrflTea In durata nor
mată a dus la sttwațla 
, balastului" 
poartă în
T.C.M.M. $i alti cons
tructori. Aici nu s-a dis
cutat dar aș vrea să 
subliniez necesitatea 
îmbunătățirii activității 
cconom-ico-financiare a 
șantierelor. Să se acorde 
mai multă atenlie cali
tății lucrărilor. Aceasta 
o subliniez avînd în ve
dere faplnl că se depun 
eforturi pentru intensi
ficarea ritmuTiloT dar 
aceasta nu înseamnă să 
se «cape din vedere ca
litatea.

Privind lucrările în 
regie proprie eu aș vrea

pc ca-re-1 
spin arc

să atrag alontia tovară
șilor dc la C.C.V.J. că 
ele trebuie să fl© privite 
cu mai multă seriozita
te.

Ci leva probleme de 
ordin general pentru be
neficiari st constructori. 
Este vorba do pregătirea 
pentru trimestrul II ți 
anume că noi va trebui 
să facem totul pentru 
ca în semestrul 1 să rea
lizăm 50 la sută din 
planul anual. Ar trebui 
chior să no propunem 
ceva mal mult pentru 
a mobiliza forțele, a sti
mula inițiativa, avînd în 
vedere că principala ac
tivitate se desfășoară în 
trimestrele 11 st HI- De 
asemenea, să avem în 
vedere de acum, adică 
să privim cu tragere 
lungă frontul de lucru 
șl să lucrăm corect. S3 
nu dezinformăm, să nu 
raportăm fictiv pentru 
că aceasta nu folosește 
la nimic. In ce privește 
relațiile dintre construc
tor si beneficiar: dacă 
sînt beneficiar înseamnă 
că eu trebuie să fiu 
primul interesat-ca o- 
biectîvul să se cons
truiască în condiții bu

ne, de calitate snnrrioa- 
ră, în termen sai. chiar 
înainte de termen. Dc 
aici rezultă că beneficia
rul trebuie să-și facă 
datoria, în ceea ce-1 pri
vește, pe deplin. Să nu 
consideie că 
sînt problemele 
tractorului, cînd 
tea slnt problemele sa
le. Trebuie să știe că 
toate problemele sînt 
ale lor șl trebuie să se 
organizeze activitatea de 
a$a natură Incit să <e 
rezolve și să se respec
te disciplina de cons
trucții, disorilina dc plan 
financiar, să se respecte 
termenele de punere în 
funcțiune.

Considerăm că masa 
rotundă a reușit să scoa
tă în evidentă o serie 
întreagă de probleme 
care așteaptă să fie cît 
mal grabnic rezolvate.

acestea 
cons- 
aces-

Masă rotundă realizată de

C. MAGDAL1N
Ing. R. SELFJAN
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AVANCRONICĂ FOTBALISTICĂ A

Vacanta 
de primăvară 

a elevilor
(Urmare din pag. I)

de 2—5 zile la cabanele Straja, Cîm- 
pu hri Neag, Buta, Rusu. La 60 a- 
priHe va avea loc faza municipală 
b competiției cicliste „Micul ciclist", 
Iar In zilele de 2—4 aprilie un cam
pionat de handbal fete si băieți do
tat cu „Cupa diamantul negru'.

Casele pionierilor din Petroșani și 
Lupeni vor deschide cîle o expoziție 
permanentă de artă plastică, iar la 
23 martie va avea loc „Carnavalul 
primăverii*.

— Fiecare școală are un program 
propriu. In care figurează acțiuni 
multiple a căror enumerare ar fi 
Imposibilă. Care sînt cele mai im
portante ?

f’n mare număr de pionieri și 
școlari vor participa la Interesantele 
excursii organizate de școli la Tg. 
Jiu, Hațeg. Caransebeș, Craiova. în 
nordul Moldovei, la Sarmizegetusa. 
Tot în cadrul școlilor se vor orga
niza drumeții. pentru cunoașterea 
municipiului la Dealul Babii, Lunca 
Florii. Valea de Pești, Roșia. Peștera 
Bo-lii etc., vizite la întreprinderile 
Industriale din municipiu. Toate șco
lile și-au prevăzut în program vi
zitarea Muzeului mineritului, iar cer
cai miciloT naturalist! de Ia Școala 
generală nr. 1 Petroșani deschide 
o expoziție în școală.

Vor funcționa tin număr de 12 
ckiburi școlare, cu program perma
nent. iar bibliotecile școlare vor fi 
deschise pe toată perioada vacanțe. 
In cadrul cluburilor, elevii vor pu
tea juca tenis de masă, șah, se vot 
organiza reuniuni pionierești, dimi
neți de basme, proiecții de diafilme 
ri se vor face vizionări de filme în 
colectiv. întîlniri cu activiști de 
partid, cu tineri poeți etc.

In fiecare unitate se vor face am
ple pregătiri pentru faza a Tl-a a 
Festivalului cultural-artistic al pio
nierilor. care va avea loc în luna 
aprilie.

- Este cunoscută pasiunea elevi
lor pentru sport, ce manifestări se 
organizează In scoli ?

- Fiecare școală va organiza cam- 
pionaie de ..casă" la fotbal, handbal, 
©ah. tenis de masă etc- la care vor 
participa un număr mare de elevi 
din toate școlile generale. Se vor 
organiza întîlniri cu sportivi frun
tași.

Am mulțumit tovarășului Victor 
Tafenco pentru informațiile dale fi-

0 decadă a paradoxurilor
(Urmare din pag. I)

Pentru a cunoaște părerea condu
cerii G.G.V.J. privind realizarea pla
nului de către unele exploatări, ne-am 
adresat tovarășului loan KOrmOczky, 
Inginer șef al C.C.V.J. care ne-a 
relatat următoarele:

„La mina Lonea, neroalizarea pla
nului a fost cauzată de: avariile e- 
lectromecenice. neasigurarea abata
jelor cu vagonete goale, lipsa fron
turilor de rezervă care să compen
seze Ieșirile din producție a unor 
abataje (N. R.: deci, probleme care 
sînt în exclusivitate de competenta 
conducerii exploatării și care prin- 
tr-o mai multă atenție ar fi putut fi 
rezolvate la timp).

E. M. Aninoasa are încă multe 
greutăți cu instrumentația unor fo
curi localizate în 1963.

In ce privește mina Uricani, aloi 
în abatajele noi, dotate cu tehnică 
modernă nu s-au atins productivită- 
țile normale pentru asemenea con
diții. (N. R.: Să fie oare numai cauza 
asta î).

La mina Vulcan, necazurile sînt 
urmarea nerealizării la timp a lucră
rilor de pregătiri prevăzute, din ca
re cauză mina nu dispune de front 
corespunzător nivelului planului. De 
asemenea, se resimte prezența slabă 
a brigăzilor noi formale. (N. R.: 
Maiștri n-au nimic de spus?).

Redresarea este posibilă, cele mal 
mulle probleme fiind de competența 
conducerilor exploatărilor și sectoa
relor. Dar aportul conducerii C.C.V.J. 
trebuie să fie mai hotărit și bine
înțeles mai concret.

. etapă divizionară A vo aduc© 
mișcări „seismice* mal Importante 
numai pe la parterul clasamentului, 
adică pe distanta... București — 
Ploiești. între Steaua (locul 7) șl 
Petrolul (locul 14) diferența e mi
nimă : două puncte, doar două — 
rare se pot pierde sau cîșliga în- 
tr-un singur meci I în oricare din
tre „haltele" rutei Covaci — Oonă 
va poposi, inline și. miercuri (intr-a 
19-a etapă), mărfarul cu „boabe” și 
puncte — acolo vor fl șl mari bu
curii

La ultimul etaj și în... pivnița cla
samentului — două echipe din A- 
rad : una decisă să-și așeze, în vară, 
pe frunte, laurii , victoriei supreme 
întru cinstea marelui Petschowschi, 
alia disperată, în fuga-i... înceată dc 
furcile caudine ale retrogradării.

Ce va fi ?
La București, Costică Sfirlogea, 

fostul idol al adolescentelor Ciaio- 
vei $1 ceilalți 10 .vagonari", vor 
încerca, nu ne îndoim, să knok-out- 
ezo o a doua... bucureșteană. Numai 
că puștimii „progresiste", minate 
înainte de Oaidă, Neacșu și Matei, 
îl cam Indisplacc gustul amar al 
B-ulul. Un X n-ar fi, lotuși, exclus

Crișul se retrage, miine, în „mat
ca"-! dragă. Stadionul orădean va 
fl, credem, arhiplin; dim toamnă 
doar nu și-a mai văzut favorlții 1 
Și-l va primi pe olteni cu... goluri. 
Oricît „ambîț" ar avea blondul 
Strîmbeanu, și „Țîcă" MartLnovici șl 
Petre Deselnicii diu Mofleni — la 
Oradea vor ciștiga gazdele.

A.S.A. a învins, duminica trecută, 
pe „bătrîna doamnă" a litoralului 
după... trei minute de hăituire a

,cavalerului fluierului", prim prnal- 
Mul Iul Slko. Rapidul însă vine... 
expres din urmă, șl Răducanu n-a 
fost încă „bătut", Iar Iul Mazurachls, 
Iul Dumitru cel mre și celorlalți 
„realiști" din Grant, le place să ur
ce... scările. Pronostic X, 2.

„Găzarii" vor Juca contra lui Ba
den, la Ploiești. Farul, ca să nu pîl- 
plie are nevoie de puncte. Va sus
trage ceva Cosmoc din porlmoneul 
sigur al Iul Oană ? Poate!

Studenții clujeni, fără o serie do 
titulari, vor juca contra colegilor lor 
din Dealul Copoulul, ale căror două 
vlrfuri penetrante — Lupulescu, Cu- 
perman — pot produce surpriza eta
pei. Oare ?

Echipa celor 7 Internaționali, In 
frunte cu eroii de pe Wembley — 
Dumitrache, Dinu, Lucescu et comp 
— va înfrunta, la București, o for
mație aflată pe un povîrniș pericu
los, F.C. Argeș. Vor învige dînamo- 
viștii sau... îșl vor aminti, ca prin 
vis, că adversarii le-au fost cîndva 
colegi ?

La Arad, „Steluța" Iui Covaci va 
încerca să licărească în fața unei

18-A
Hnareți descătușate. Credeți că Do
rn Ide șl ceilalți vor trece de granița 
celor 25 puncte ? Și new presupu
nem, deși... Sălmăreanu, IJ.ilm.igea- 
nil, D. X'irrhir ți re]r|fl)lc .. 'in.dllml* 
vor face lotul să închidă drumul 
spre poarta redivivus-ului Suciu 
zburdalnicilor atacanti arădani. Dacă 
nu vn fi X, precis I va .ieși".

Pe băcăuanii lui Nit ușor nu l-am 
văzul do mult. Daniel Enc „engle
zul" Dembrovscbi, Lică Nunweiller 
și ceilalți vin, la Petroșani, oare
cum liniștiți. Puncte an, dar... spe
ră totuși înlr-un egal I Că nu-1 vor 
obține e sigur. Nu pentru că Marin 
Peronescu ar fi promis un gol în 
plus — răscumpărarea eșecului de 
la Craiova — ci pentru că echipa 
maestrului Ozon vizează „3"-ul cla
samentului (hai să nu zicem un alt 
număr mai mici) șl nu-și va permite 
să-și... menajeze forțele tocmai du
minică. Pronostic 1.

Exact, uitasem să vă spunem... un
de vor surveni surprizele. Dac-am 
ști, re-am mai ciștiga la Prono
sport I

V. TEODORESCU

lupte;

Șase campioni 
județeni la juniori
Sala de sport din Hunedoara a 

găzduit etapa Județeană a campio
natului republican de lupte greed- 
romane la juniori.

La întrecere au participat cei maî 
buni sportivi din orașele Hunedoara, 
Deva și Petroșani. Municipiul nos
tru a fost reprezentat de luptătorii 
asociației sportive Utilajul Petro
șani, antrenor Iosif Fabian, care eu 
reușii să cucerească un număr d« 
•ase titluri de campioni județeni.

lată-i po cei șase tineri campioni. 
Cal. kg: Pelm Popescu; Cal. 
56 Ac; loan Popescu ; cal. 75 kg 
— Emeric Biro i cal. 75 l<g Daniel 
Gura; cal. 81 kg — losif Kadar șl 
cal. 87 kg — Nirolae Popescu.

Penlru etapa de zonă, care ->0 a 
desfășura la finele acestei luni, '■-» 
mai calificat și luptătorul Ioan Cir- 
co, clasat pe locul secund in "Iapa 
Judetebnă.

S. BÂLOI

Emisiunea „Sport și muzică"
Stațiile noastre de radio vor trans

mite duminică emisiunea „Sport și 
muzică". In cadrul acestei emisiuni 
se vor prezenta aspecte de la toate 
meciurile de fotbal din cadrul cam
pionatului cat. A șl se vor transmite

rezultatele altor importante manifes
tări sportive. Emisiunea „Sport «1 
muzică" începe la ora 15.45 pe pro
gramul 1.

(Ager preș)

NOTE 
PE TEME

Planificarea judicioasă — garanția 
eficienței muncii de partid

(Urmare din pag. 1) 

respective pe domenii și sectoare de 
activitate — garanție a îndeplinirii 
obiectivelor propuse. Planurilor de 
muncă trebuie să 11 se imprime un 
caracter dinamic. La elaborarea lor 
să se țină pasul cu sarcinile esen
țiale din etapa respectivă. In fața 
organelor și organizațiilor dc partid 
stau probleme multiple care izvorăsc 
din hotărîrile organelor de partid 
superioare și proprii ceea ce trebuie 
să constituie, deci, baza planificării 
întregii noastre activități. La ela
borarea planurilor de muncă să fie 
atrași toți membrii organelor de 
partid. Trebuie reținut faptul că pla
nul de muncă nu reprezintă un scop 
în sine ci instrumentul cu ajutorul 
căruia se asigură perspectiva între
gii munci de partid. Pentru aceasta

nu este sufloient, însă, numai a se 
așterne pe hîrtie obiective și pro
bleme de analiză. Importantă este 
în primul rînd realizarea sarcinilor 
propuse — cerință care trebuie să 
preocupe în mai mare măsură toate 
organele de partid. Este necesar să 
se extindă metoda stabilirii unor 
colective care să ajute la reali
zarea obiectivelor propuse în pla
nuri ,- membrilor de partid să li se 
repartizeze sarcini concrete în legă
tură cu îndeplinirea planului de 
muncă.

Aplicînd consecvent principiul 
muncii și al conducerii colective în 
planificarea activității de partid, în 
urmărirea șl rezolvarea sarcinilor 
propuse, se creează posibilitatea u- 
nei munci organizate, continue, cu 
eficiență în toafe domeniile vieții 
de partid.

EDILI
„ritisaiirr

. '-ni'/
Primăvara sosește. In 

curînd zonele verzi, ron
durile de flori, vor în
tregi frumusețea noilor 
cartiere ale orașelor mu
nicipiului. Edilii sînt în 
plină campanie pentru 
toaleta de primăvară a 
străzilor, parcurilor și a 
zonelor verzi. Dar, după 
cum se poate vedea șl 
din fotografia alăturată, 
tot In ,,campanie" se 
mai află, pe ici pe colo, 
și „musafirii" nepoftiți ai 
orașelor care străbat în 
voie străzile, degradând 
ceea ce, cu truda, se face 
pentru schimbarea • în 
bine a peisajului din in
teriorul noilor cartiere. 
De aceea, credem că ex-

■ 1

TAR 
ncpotttyl 
primăm o dorință aproa
pe unanimă spunînd că 
dacă primei campanii va 
trebui să-i dăm amploa
re în zilele următoare, 
celei a „musafirilor" ne
poftiți va trebui să-l pu
nem capăt cît mai cu- 
rînd. Chiar dacă aceasta 
va obliga consiliile popu
lare să treacă la aplica
rea amenzilor prevăzute 
de lege. Poate că în a- 
cest fel se va curma o- 
biceiul de a lăsa porcii, 
câinii și alte animale să 
vagabondeze pe străzile 
orașelor.

Text: S. MIHAI

Foto: C. BADUȚA 
Petrila

popice

La start: 
echipele feminine
A fost reluat șl campionatul munici

pal de popice rezervat echipelor 
feminine, prin programarea primei 
etape a returului. Dat fiind fapluJ 
că echipa asociației sportive Jiu) 
Petrila nu s-a prezentat la start, co
misia municipală a dispus exclude
rea el din campionat, astfel că edi
ția actuală a campionatului muni
cipal se desfășoară cu un număr d© 
numai trei echipe (Utilajul Petro
șani, Viscoza Lupeni și Minerul Vul*- 
can).

După stabilirea clasamentului, la 
finele turului campionatului, pe pri* 
mul loc s-au situat sportivele de la 
Utilajul Petroșani, care nu au suferii 
nici o înfrîngere. Iată însă că pri« 
ma etapă a returului a adus și a-< 
eestei echipe prima înfrîngere. Ju- 
rind în deplasare, pe arena Viscoza 
din Lupeni, cu echipa locală, texti- 
listele au reușit ra de data aceasta 
să-și ia revanșa — dar după multa 
emoții,- întreceiea fiind extrem de 
echilibrată. Rezultat final: 1855 p.d* 
— 1 834 p.d. Cele mal bune jucătoa
re, care au dovedit constanță in 
lansarea bilei, (atit în tur cît șf 
acum, in primul meci al returului) 
au fost : Susana Loy (Utilajul), care 
în partida de la Lupeni a realizat 
384 p.d., Rozalia Pa.șca: 362 p.d.r 
Amalia Vlâdiceanu: 344 p.d. și Ma
riana Mitroczi: 335 p.d. de la Vis
coza Lupeni.

B. STAICU

Radio
----------------- -------------------------- —ț

DL'MINICA 23 MARTIE %

PROGRAMUL I:

Operativitatea în ridicarea gunoiului
Realizări ale 

meșteșugarilor 
din Vulcan

Cooperativa meșteșugărească 
„Parîngul" se numără printre 
cele mai tinere unități de de
servire a populației din Va
lea Jiului. Cei 80 membri 
cooperatori, lucrînd în sec
țiile : croitorie, cizmărie, fri
zerie, tricotaje și altele deser
vesc oamenii muncii din 
Vulcan si Aninoasa.

Rezultatele obținute de 
Aieștesugari în cele două luni 
de la înființarea cooperativei 
sint bune. Secția nr. 1 de croi-

Minlă a [meiului 
lilmi „Mol Manole"

Mîine, la ora 10, în sala 14 a Ca
sei de cultură a sindicatelor va avea 
loc o nouă ședință a membrilor ce
naclului literar „Meșterul Manole* 
din Petroșani.

Prezența membrilor cenaclului e 
obligatorie.

Venirea primăverii ridică în fața 
gospodarilor localităților noastre ce
rința luării unor măsuri operative 
în scopul lichidării rămășițelor, re
ziduurilor lăsate de iarna îndelunga
tă în localități.

La petroșani, zăpada și gheața au 
dispărut deja din oraș. Ba mai mult, 
profitînd de cîteva zile însorite, e- 
chipele de măturători au măturat 
multe străzi, trotuare, adunînd re
ziduurile, gunoaiele și noroiul în gră-

mezi pe marginea trotuarelor, la ri
golele străzilor. Ce s-a Intîmplal în
să : nimeni nu a mai venit să ridice 
aceste grămezi de gunoaie...

Rezultatul ? Vîntul le spulberă din 
nou, ploile prefac lntr-un terci lipi
cios noroiul — care se împrăștie 
din nou pe străzi, trotuare, murdă
rind orașul I

Operativitatea în ridicarea reziduu
rilor rămase din timpul Iernii, lua
rea primelor măsuri pentru campa-

nia de curățenie a orașelor, este ce
rința primordială care se pune în a- 
ceste zile de început de primăvară 
în fata gospodarilor localităților noas
tre. Măsurile necesare trebuie să 
prindă viață înainte de începerea 
perioadei ploilor, care ar spori din 
nou noroiul adunat acum in grămezi, 
dar netransportat.

Mai multă operativitate în asigu
rarea curățeniei orașului nostru 1

6,05 Itinerar folcloric muzical; 7 00 
Concertul dimineții; 8,00 Radiojur
nal. Sumarul presei. Buletin metea- 
rutier,- 8,15 Ilustrate muzicale. Emi
siune de Liviu Băcilă; 9,00 Radioma- 
gazinul femeilor; 9,30 Corul de copil 
al Radioteleviziunii dirijat de Ion 
Vaniioa; 9,45 Selecțiuni din opereta 
..Vraja muzicii" de Rodgers,- 10,00 
Ora satului; 10,40 Simfonielta de 
Zeno Vancea (Orchestra de studio 
a Radioteleviziunii, dirijor Emanue) 
Elenescu); 11,05 Avanpremieră coti
diană; 11,15 Intîlnire cu melodia popu
lară și interpretul preferat,- 12,00 De 
toate pentru toti; 13,00 Estrada dumi
nicală; 14,00 Radiojurnal. Buletin 
meteorologic; 14.30 Unda veselă; 
15.00 Sport și muzică; 18.10 Muzică 
populară; 13.30 Teatru scurt. Pre
mieră : „Omul care n-a privit ste- 
tele". Scenariu radiofonic de Behcel 
Necatigil; 19,00 Din discurile Iu! 
George Folescu; 19,15 Concert de 
muzică ușoară; 20,00 Radiojurnal. 
Sport; 20,10 Agendă folclorică; 21.00 
Caleidoscop ritmic; 22.00 Radiojur
nal. Buletin meteorologic. Sport; 
22,20 Noutăți de muzică ușoară; 
22,30 Moment poetic,- 22,40 Muzică 
de dans,- 0.05—5,00 Estrada noc
turnă.

PROGRAMUL II :

6,00 Caruselul melodiilor; 7,00 
Cintec, joc șl voie bună; 7,37 U-
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Cu nrilejul împlinirii a 50 de ani de la
proc amarea Republicii Sovietice Ungare

inmîna ca dc câtrc tovarășul 
Gheorghe Apostol o mesajului 
adresat dc C. €. al P. C P. câtrc 
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Bl l'APFST-X 21. — Corespondentul 
Au' 41 Pinlca, transmite: De
legația dc partid și guvernamentală 
română, condusă de tovarășul Gheor- 
ghe Apostol membru al Comitetului 
Est■< uliv, al Prezidiului Permanent 
al CC 
nii f .oneralc 
m ni i care 
pr 'juile de aniversarea 
ani de la proclamarea 
Sow ‘tice Ungaro, a avut 
convorbire <u Gaspar Sandor mem
bru al Biroului Politic al CC. al 
P.M.S U . vicepreședinte al Consiliu
lui Prezidențial, secretar general al

al Prezidiului
P.C.R. președintele Uniu- 

a Sindicalelor din Ro- 
participă la festivitățile 

a 50 de 
Republicii 
vineri o

Consiliului Central al Sindicalelor 
din Ungaria. Cu acest prilej, tova
rășul Gheorghe Apostol a inmînat 
mesajul adresat de Comitetul Cen
tral al Partidului Comunist Român 
către Comitetul Central al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar cu pri
lejul aniversării a 50 de ani de la 
proclamam Republicii Sovietice Un
gare.

In numele conducerii do partid și 
Gaspar 
condu* 
Român

Convorbirile delegației 
guvernamentale romane 

Lumpurla huala

niiim ;lt-țărăneșli. In 
țării au avut loc 

ri, adunări, mani- 
-ini. în cadrul că

rora zeci de mii de oameni ai muncii 
au condamnat intervenția și și-au 
exprimat calda solidaritate cu revo
luția proletară din Ungaria. Mani
festațiile tradiționale ale proletaria
tului român cu prilejul Zilei de 1 
Mai 1919 au înscris, ca o lozincă 
principală, solidarizarea cu revolu
țiile rusă și ungară. Exprimînd punc
tul de vedere oficial al conducerii 
Partidului socialist. în deplină con
cordanță cu starea de spirit a oame
nilor mundl din întreaga țară, la 9 
mai o numeroasă delegație a Comi
tetului Executiv al Partidului și Co
misiei generale a sindicatelor a ex
primat Ministerului de Interne pro
testul ferm al clasei muncitoare din 
România față de intervenția militară 
în Ungaria, cerînd imediata ei înce
tare.

In continuare, vorbitorul a citat 
numeroase exemple de solidaritate 
ale muncitorilor din diferite orașe 
ale țării cu proletariatul maghiar. 
O strălucită manifestare a solidari
tății internaționale — a spus tova
rășul Dumitru Petrescu — a repre
zentat-o greva generală din 21 iulie 
1919, care a cuprins muncitorimea 
din Capitală, din Ploiești, Galați, 
Cluj, Constanța, Buzău și din alte 
orașe ale țării. Expresia cea mai 
puternică a solidarității oamenilor 
muncii din România cu revoluția pro
letară ungară, a relevat vorbitorul, 
a fost înrolarea a numeroși munci
tori, țărani militanți revoluționari 
din tara noastră în rindurile arma
tei 
rea unor batalioane roșii românești, 
alături de alte unități militare in
ternaționaliste. Lupta dusă de fii ai 
poporului român sîngele vărsat de 
aceștia pentru apărarea tinărului 
Stat proletar au contribuit la cimen
tarea prieteniei dintre oamenii mun
cii din cele două țări, au constituit 
o vie expresie a comunității de 
Idealuri in lupta pentru eliberarea 
socială și progres.

Pentru activitatea lor în sprijinul 
Republicii Sovietice Ungare, revolu
ționarii români au fost supuși la 
persecuții din partea autorităților 
burghezo-moșiereșli. Procesele unora 
dintre conducătorii grupului de la 
Budapesta s-au prelungit ani de zile. 
După o existență eroică de 133 zile. 
Republica Sovietică Ungară a fost 
tnfrintă de forțele superioare nume
ric ale intervenționiștilor. ale ma
rilor puteri, conjugate cu acțiunile 
contrarevoluției interne. După înfrin- 
gerea Republicii Proletare, pentru 
Ungaria a urmat perioada grea și 
îndelungată a dictaturii fasciste a 
Iui Horthy. Mișcarea muncitorească 
din România și-a ridicat glasul, ală
turi de proletariatul internațional,

revoluționare ungare, conslitui-

TRIPOLI

„Ziua
D — • '44Komaniei

■ ■

P. Chineză

de stal ungare. tovarășul
Sandor a transmis mulțumiri 
cerii Partidului Comunist
pentru mesajul adresat.

împotriva terorii dezlănțuite de re
gimul horthysl in anii 1920—1921. 
Conducerea Partidului socialist și a 
sindicatelor din România a lansat 
un viguros apel către toți muncito
rii în vederea organizării unor mari 
demonstrații in ziua de 26 iunie 
1920 împotriva terorii albe și pen
tru boicotarea Ungariei horlhysle.

Solidaritatea mișcării muncitorești 
din România cu revoluția proletară 
ungară, sprijinul pe oare proletarii 
români l-au acordat sub diferite for
me clasei muncitoare din țara ve
cină 
rile 
cele

In
Evocarea evenimentelor de acum 50 
de ani a revoluției proletare din Un
garia și a acțiunilor de solidaritate 
ale clasei muncitoare din România 
cu această revoluție confirmă spi
ritul internaționalist care a însufle
țit întotdeauna proletariatul român, 
atitudinea frățească de care au dat 
dovadă socialiștii din România față 
de mișcările revoluționare din alte 
tari. Aceste tradiții au fost conti
nuate și îmbogățite de Partidul Co
munist Român, a cărui activitate se 
caracterizează prin fidelitate neabă
tută față de principiile internaționa
lismului proletar, prin promovarea 
consecventă a solidarității cu cele
lalte partide comuniste și muncito
rești, cu toate forțele progresiste, 
antiimperialisle, prin grija neslăbită 
pentru întărirea unității mișcării co
muniste și muncitorești internaționale.

In încheiere. tovarășul Dumitru 
Petrescu a arătat că legăturile de 
solidaritate dintre oamenii muncii din 
România și Ungaria s-au ridicat pe 
o treaptă superioară după ce ambele 
popoare s-au eliberat de sub jugul 
fascist și și-a< luat soarta în pro
priile mîini trecînd la construirea 
orînduirii noi. socialiste. In anii so
cialismului, relațiile politice, econo
mice. culturale și științifice între Re
publica Socialistă România și Repu
blica Populară Ungară s-au dezvol
tat continuu pe baza trainică a prin
cipiilor respectării independentei și 
suveranității naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului în treburile 
interne, întrajutorării tovărășești, ale 
internaționalismului socialist. Pe mă
sură ce ambele țări își dezvoltă e- 
conomia și cultura, se creează con
diții tot mai bune pentru intensifica
rea colaborării multilaterale dintre 
ele. în avantajul și spre binele po
poarelor român și ungar, în Intere
sul cauzei generale a socialismului, 
al întăririi sistemului mondial socia
list, al progresului și păcii în lume.

Cu ocazia aniversării a 50 de ani 
de la proclamarea Republicii Sovie
tice Ungare, poporul român adre
sează un cald salut poporului frate 
ungar și-l urează noi și tot mai mari 
succese în edificarea societății so
cialiste, în munca pentru înflorirea 
și 'prosperitatea patriei sale.

(Agerpres)

KUALA LUMPUR 21 (Agerpres). 
— Delegația guvernamentală română 
condusă do tovarășul Gheoighe Ră- 
dulescu, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, care, la invitația gu
vernului Malayeziei, face o vizită 
oficială în această țară, a avut con
vorbiri de lucru cu ministrul comer
țului și Industriei, dr. l.im Swoe 
Aun, și a participat la un dejun o- 
ferit de Uniunea camerelor de co
merț din Malayezia. Au fost prezenți 
membri ai guvernului și numeroși 
reprezentanți do frunte ai cercurilor 
c|e afaceri malayeziene. Cu această 
ocazie, tovarășul Gheorghe Rădules- 
cu a vorbit despre rezultatele ob
ținute de poporul român în dezvol
tarea 
dezvoltarea 
merciale și 
tornaționale 
ția română 
conducerile 
ficării, Departamentului

industriale, precum și cu oameni de 
afaceri.

Conducătorul delegației 
mentale române, Gheorghe 
cu, a avut, de asemenea, 
blri cu vicepremierul Tun 
Razak asupra promovării
dintre cele două țări. S-a constatat 

a există posibili* 
colaborării e- 
mărirea volu-

guverna- 
Rădules- 
convor- 

Abdul 
relațiilor

au întărit și mai mult legătu- 
tradiționale de prietenie dintre 
două popoare.
continuare, vorbitorul a spus:

economiei naționale, despre 
continuă a relațiilor co- 
cooperării economice in- 
a țării noastre. Delcga- 
a mai avut discuții cu 
Departamentului plani- 

dezvoltării

cu privire
NEW YORK 21 (Agerpres). — Con

siliul de Securitate s-a întrunit joi, 
la cererea a 44 de țări afro-asiatice 
și a Iugoslaviei, pentru a examina 
situația din Namibia (Africa de sud- 
vest) în lumina refuzului guvernu
lui Republicii Sud-Africane de a în
deplini prevederile holărîrii Adună
rii Generale a O.N.U. din 27 octom
brie 1966, prin care i s-a retras

O. W. U,
—•—

LucrăriSe 
Comitetului 

pentru dreptul 
comercial 

international
GENEVA 21. — Corespondentul 

Agerpres, H. Liman, transmite: In 
Comitetul nr. 1 al Comisiei O.N.U. 
pentru dreptul comercial 
nai a început dezbaterea 
legate de armonizarea și 
regulilor privitoare la 
în domeniul vînzărilor internaționale. 
Deschizînd discuțiile, reprezentantul 
României Ion Nestor, după o amplă 
expunere asupra considerațiilor so- 
cial-economice și juridice care mili
tează în favoarea unei reglementări 
unitare, la nivel mondial, a propus 
crearea unui comitet restrîns de spe
cialiști care, pe baza documentației 
deja existente și a celei ce ar urma 
să mai fie procurată, să întocmească 
studii și un proiect de convenție 
internațională. Acest proiect ar urma 
să fie difuzat guvernelor țărilor 
membre în comisia O.N.U. pentru 
dreptul comercial internațional pen
tru observații și sugestii.

Susținută și de alte delegații, pro
punerea reprezentantului României a 
fost adoptată de comitet, urmînd a 
fi supusă comisiei în ședința ple
nară.

internațio- 
problemei 
unificarea 

prescripția

Deocamdată numai inițiative • • •

cu această ocazie c 
lăți pentru lărgirea 
conomice și pentru 
mulul și diversificarea schimburilor 
comerciale dintre România și Mala- 
yezla.

Seara, 
ferit un 
române, 
bri ai guvernului și- oameni de afa
ceri. La dineu s-an toastat pentru 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu 
prilejul realegerii sale in funcția de 
președinte al Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, pentru 
dezvoltarea relațiilor de prietenie 
dintre România și Malayezia.

viceprcmicrul malayez a o- 
dineu în onoarea delegației 
la care au -participat mem-

de Securitate

TRIPOLI 21 (Agerpres). — 
„Ziua României", organizată la 
Tirgiil internațional de la Tri
poli, unde (ara noastră parti
cipă cu numeroase produse 
industriale, a fost marcată prin 
vizitarea pavilionului țării 
noastre de către membri al 
guvernului» guvernatorul ora
șului Tripoli, șeii al misiuni
lor diplomalice, personalități 
politice și oameni de afaceri 
llblenl și străini. Ministrul e- 
conomiei șl comerțului, Ahmed 
Najm, a dat o înaltă apre
ciere participării României la 
această manifestare Internațio
nală, fellcilînd pentru calita
tea șl varietatea produselor, 
precum și pentru modul în 
carp au fost expuse. In onoa
rea oaspeților, directorul pa
vilionului, Nicolae Enescu, a 
oferit o recepție.

Ziarele libiene au publicai 
numeroase articole șl reporta
je, in care se subliniază pre
zența activă a României în 
comerțul internațional, precum 
și succesele obținute în diver
se secloarc economice.

NEW YORK 21 (Agerpres). - 
Joi au începui la New York lucră
rile unei conferințe consacrate exa
minării politicii Statelor Unite ale 
Amerkii față de Republica Popu
lară Chineză. La dezbateri participă 
personalități ale vieții politice ame
ricane, diplomat!, oameni de știință 
și ziariști, printre care senatorii Ja
cob Javits, Edward Kennedy și fos
tul reprezentant al S.U.A. la O.N.U., 
Arthur Goldberg.

Dcschizînd dezbaterile, Edwin Rei- 
schauer, fost ambasador al S.U.A. 
la Tokio, profesor la Universitatea 
Harvard, a declarat că scopul con
ferinței este de a sublinia 
ța politică a Republicii 
Chineze, de a contribui la 
rea necesității normalizării 
cu această țară, a cărei 
constituie un sfert din populația în
tregii lumi și de a oferi noii admi
nistrații americane posibilitatea 
a adopta o hotărîre rezonabilă 
legătură cu relațiile viitoare 
S.U.A. cu R.P. Chineză.

importan- 
Populare 
înțelege- 
rela fiilor 
populație

de 
în 

ale

Arătînd că Statele Unite au posi
bilitatea să-și revizuiască otitudi- 
nea față de Republica Populară Chi
neză, în cadrul actualei reexaminări 
a politicii externe americane, sena
torul Jacob Javits a cerut noii ad
ministrații a S.U.A. să normalizeze 
relațiile sale diplomatice cu această 
mare putere și să accepte restabi
lirea drepturilor R.P. Chineze la 
O.N.U. El a spus că principala sar
cină pentru Statele Unite este de 
a „formula o* politică" care să faci
liteze dezvoltarea relațiilor S.U.A. 
cu Republica Populară Chineză, pre
cum și cu alte țări din Asia șl Eu
ropa și să nu obstrucționeze astfel 
de contacte. El s-a pronunțat în 
special pentru dezvoltarea relațiilor 
comerciale cu R.P, Chineză.

La rîndul său, Edward Kennedy, 
senator democrat din Massachuset
ts, a subliniat necesitatea restabilirii 
drepturilor R.P. Chineze în Organi
zația Națiunilor Unite, eliminînd pe 
reprezentantul regimului lui Clan 
Kai-Și, atît din Adunarea Generală, 
cit și din Consiliul de Securitate.

la Namibia
mandatul asupra acestui teritoriu. Ce
rerea de convocare a Consiliului de 
Securitate a fost prezentată după ce 
parlamentul de la Pretoria a adoptat 
un proiect de lege prin care sînt 
acordate guvernului R.S.A. largi îm
puterniciri administrative în Africa 
de sud-vesl.

In cursul dezbaterilor au luat cu- 
vîntul reprezentanții Algeriei, Sene
galului, Nepalului, Finlandei și ai 
altor țări, care au denunțat carac
terul ilegal al politicii duse de R.S.A. 
in Namibia. Reprezentantul S.U.A., 
Charles Yost, a cerut guvernului 
R.S.A. „să facă un gest pentru a 
demonstra că recunoaște responsabi
litățile O.N.U. față de Namibia*, în 
timp ce reprezentantul Marii Brita
nii, lordul Caradon. s-a opus ori
căror sancțiuni față de guvernul 
R.S.A. Delegatul țj.^.S.S., Iakov Ma
lik, a declarat că Consiliul de Se
curitate trebuie să
telor și îndeosebi celor occidentale 
să înceteze orice relații 
cu R.S.A.

Trecîndu-se la vot, Consiliul de 
Sequritate a adoptat cu 13 voturi 
și două abțineri (Franța și Marea 
Britanie) un proiect de rezoluție care 
cere din nou Republicii Sud-Africane 
să-și retragă administrația din Nami
bia. Rezoluția- consideră prezența 
R.S.A. in Namibia ta fiind „ilegală 
și contrară Cartei O.N.U.* și pre- 

.vede că dacă guvernul R.S.A. nu se 
va conforma cererilor formulate, 
Consiliul de Securitate se va întruni 
imediat „pentru a determina dispo
zițiile sau măsurilp necesare, în 
conformitate cu Carta O.N.U.".

PRETORIA 21 (Agerpres). — Curtea 
supremă sud-africană a condamnat 
vineri la închisoare pe diferite ter
mene 11 africani acuzați de activități 
subversive. Alți 14 patrioți, arestați 
pe baza aceleiași legislații, urmează 
să fie aduși curînd în fața instanței.

ceară tuturor sla-

economice

Evoluția evenimentelor 
din Anguilla

• Puternică demonstrație de protest împotriva 
invaziei britanice

THE VALLEY (ANGUILLA) 21 (A- 
gerpres). — încă 300 de militari en
glezi au debarcat joi in Insula An
guilla după ce populația locală a în
ceput o campanie de rezistență pa
sivă față de invazia britanică. Potri
vit agenției U.P.I., se crede că nu-

VIETNAM
Continuă atacurile forțelor patriotice

SAIGON 21 (Agerpres). — Conti- 
nuind seria atacurilor asupra principa
lelor obiective militare, forțele patrio
tice au bombardat în cursul nopții de 
joi spre vineri cu obuze de mortiere 
peste 40 de poziții întărite și baze 
americano-saigoneze din apropiere 

de Kontum, Ban Me Thuot, An Khe, 
Bong Son și Can Ranh.. Ast
fel, la 20 km de Kontum, patrioții 
au atacat unitățile de infanterie a- 
mericane staționate la Polei Kleng. 
De asemenea, o tabără a trupelor 
de parașutiști a S.U.A. din sectorul 
An Khe, precum și paliu poziții sai- 
goneze de la Ban Me Thuot, la poa
lele Platourilor înalte, au fost bom
bardate de către detașamentele 
F.N.E. Agențiile de presă precizează 
că în toate aceste atacuri, patrioții 
și-au atins obiectivele vizate.

în luptele desfășurate în cursul 
zilei de joi, forțele patriotice au 
ocupat timp de peste 12 ore locali-

tatea Vinii Dien, situată la 15 km 
de Da Nang. Luptele au fost deose
bit de grele înregistrîndu-se pierderi 
de ambele părți. De asemenea, for
țele patriotice au reușit să pătrundă 
în perimetrul bazei pușcașilor ma
rini americani de la An Hoa, provo- 
cînd însemnate pagube acestei baze. 
Comandamentul american de aici a 
declarat că situația în această zonă 
rămîne nesigură.

mărul soldaților britanici trimiși în 
această insulă din Marea Caraibilor 
a ajuns la peste 500, la o populație 
de numai 6 000 locuitori negri. Joi 
a avut loc o puternică demonstrație 
de protest împotriva invaziei brita
nice la care au participat aproape 
toți locuitorii insulei. Avioane en
gleze au lansat nori fumigeni pentru 
a împrăștia pe manifestanți. In ca
drul unui miting, Ronald Webster, 
„președintele provizoriu" al Anguillei, 
a declarat că a trimis o telegramă 
guvernului de la Londra în care a 
cerut organizarea unui referendum 
pentru stabilirea statutului viitor al 
insulei. In cadrul acestui referendum, 
populația ar fi chemată să se pro
nunțe asupra independenței depline, 
asocierii cu Marea Britanie sau a- 
socierii cu insula apropiată St. Kills. 
Webster a decflarat ziariștilor că a- 
ceste propuneri au fost remise și lui 
Anthony Lee, „împuternicitul" Marii 
Britanii în Insulă, care le-a respins.

Protest al Ministerului Afacerilor 
Externe al P. D. Vietnam

Ministe- 
D. Viet- 
legătură

HANOI 21 (Agerpres). — 
rul Afacerilor Externe al R. 
nam a adresat un protest în 
cu bombardamentele efectuate de a- 
vioane americane la 18 și 19 martie 
asupra unui număr de localități din 
districtul Bo Trach din provincia 
Quang Binb. In protest se arată, de

asemenea, că localități situate în re
giunea Vinh Linh au fost supuse ti
rului de artilerie declanșat de la sud 
de zona demilitarizată.

Condamnînd acțiunile de violare a 
spațiului aerian al R. D. Vietnam, 
în protest se cere ca Statele Unite 
să renunțe definitiv la actele care 
încalcă suveranitatea Republicii De
mocrate Vietnam.

Acum patru ani. guvernele Franței, 
Marii Britanii și R. F. a Germaniei 
au hotărit „în principiu* să constru
iască in comun un uriaș avion de 
transport. Necesitatea unui asemenea 
proiect a fost argumentată in modul 
cel mai simplu: de a se transporta 
cit mai multi pasageri cu cit mai 
puține avioane. Și, imediat în cele 
trei țări au fost formate comisii de 
Studii care să examineze posibilita
tea realizării acestei Idei. Pînă în 
prezent, însă, nu s-a obținut nici un 
rezultat concret Fiecare stat în parte 
examinează proiectul prin prisma in
tereselor sale, interese care nu au 
găsit pînă acum un numitor comun- 
In schimb, reprezentanții oficiali ai 
țărilor respective, lansează din timp 
în timp noi inițiative". Despre co
laborarea vest-europeană ei găsesc 
chiar cuvinte frumoase, dar care 
prea mult repetate ajung să nu mal 
fie convingătoare. In prezent, lucru
rile se află în același stadiu ca a- 
cum patru ani.

„Aerobuzul european* ar urma să 
fie un avion de mare capacitate, des
tinat distantelor scurte. Tipul , A- 
800 B" așa cum a fost schițat de 
către compania franceză 
tion".
pasageri și cu o rază de acțiune 
£000 km. Realizarea proiectului 
urma <i coste 2.5 miliarde 
Franțc-i și R. F. a Germaniei îi re-

vine cite 900 milioane franci, 
Angliei 250 milioane.

Pină acum nici unul dintre cei trei 
parteneri nu au făcut pasul hotărî* 
tor în direcția realizării proiectului. 
Guvernul britanic, deși nu a renun
țat la participarea sa, manifestă șo
văieli evidente. Situația financiară

JiVA fiik

EXTERNA

iar

compania franceză , Sud-avia- 
este prevăzut pentru 250 de 

de 
ar 

franci.

precară a Marii Britanii nu îi 
mile incă să ia o hotărîre definiti
vă. In aceiași timp, însă, firmele bri
tanice cochetează cu cele america
ne. Ideea construirii unui „Airbus" 
britanic a găsit înțelegere in Ame
rica. In perspectiva îndepărtată, a- 
mericanli văd în realizarea proiec
tului unui „Hirbus" vest-european 
o puternică concurență pentru indus
tria lor aeronavală. Invocînd acel 
„special relationships" (relații spe
ciale intre Marea Britanie și S.U.A.)

per-

firmele nord-americane, urmăresc 
prin această manevră dacă nu tor
pilarea definitivă a proiectului, cel 
puțin intîrzierea realizării acestuia.

La rîndul său, guvernul vest-ger- 
man, profund interesat în dezvoltarea 
industriei sale aeronavale, se lovește 
de interesele companiei „Deutsche 
Lufthansa" care sînt îndreptate în cu 
totul altă direcție. Compania vest- 
germană este aproape exclusiv do
tată cu avioane de construcție a- 
mericană și întreține relații strînse 
cu companiile aeriene de dincolo de 
ocean. De altfel reprezentanții săi nu 
au făcut nici un secret din faptul 
că într-un viitor mai îndepărtat vor 
prefera aerobuze americane.

In ceea ce privește poziția france
ză, lucrurile se prezintă ceva mai 
olar. Atît guvernul francez, cit și 
reprezentanții industriei franceze de 
aviație sînt extrem de interesați în 
realizarea proiectului vest-european 
de „Airbus". Directorul general al 
firmei „Sud-aviation* Henri Ziegler, 
deși au trecut patru ani de tergi
versare a realizării proiectului, este 
încă optimist, deoarece crede că este 
timp suficient să se realizeze un salt 
înainte.

După cum se vede, construirea 
„Airbusului* se află încă în stadiul 
„inițiativelor*. „Cind va putea fi de
pășit acest stadiu, este greu de pre
cizat".

C. VARVARA

REDAGȚIA SI ADMINISTRAȚIA i Petroșani, sir. Republicii nr. 90. TeL 1662, 269 (G.G.V.J.).

BELGRAD. — La 20 martie a in
trat in vigoare acordul cu privire 
la desființarea vizelor intre lugosla-

în pri- 
forțele 

această

Detașamentele de partizani din Angola 
și-au intensificat activitatea

LUANDA, ț— Un comitet al armatei portugheze informează 
lașamenlele de partizani din Angola și-au intensificat activitatea 
ni a jumătate a lunii martie. Potrivit comunicatului, luptele dintre 
militare portugheze și unitățile de partizani s-au desfășurat în 
perioadă mai ales în regiunea de nord a Angolei.

Acord cu privire la desființarea vizelor 
între Iugoslavia și R. F. a Germaniei 

via și Republica Federală a Germa
niei. In baza acordului, cetățenii ce
lor doua țări vor putea intra iară 
vize in Iugoslavia și respectiv. R.P. 
a Germaniei, unde pol rămîne timp 
de 3 luni.

• VIENA. La sediul Agenției in
ternaționale pentru energia atomică 
din Viena a luat sfîrșil reuniunea 
grupului de experți în problemele 
nucleare. La această dezbatere au 
luat parte reprezentanți din 18 țări. 
Din România a participat Marius 
Pălrașcu, membru al Comitetului pen
tru Energia 
Consiliul de 
la Institutul

• NEW YORK. — Dintr-un 
sondaj al opiniei publice, e- 
fectual de institutul „Louis 
Harris*, reiese că un singur 
american din șase consideră 
că posibilitățile de a se pune 
capăt războiului din Vietnam 
s-au ameliorat de la venirea 
lui Richard Nixon la președin
ția Statelor Unite. Pesimismul 
ciștigă teren in rindurile ce
tățenilor americani. Astfel. 68 
la sută cred că pacea in Viet
nam nu va fi restabilită incă 
mult timp. Numărul celor op
timiști nu depășește 20 la sulă 
din totalul celor interogat i.

Salonul internațional al invențiilor

—•—
Orientul
Apropiat

IERUSALIM 21 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvînt al Ministerului 
Afacerilor Externe al Israelului a a- 
nunțat că autoritățile elvețiene au 
pus în libertate, pe cauțiune și sub 
obligația prezentării în fața tribuna
lului Helvetic, pe Mordechai Raha- 
min. El a deschis focul și a ucis pe 
unul din membrii comandoului pales
tinian care a atacat avionul compa
niei israeliene „El-Al" pe aeroportul 
din Ziirich.

★

nucleară de pe lingă 
Miniștri, șef de secție 
de fizică atomică.

BRUXELLES. — Cel de-al 18 Sa
lon internațional a) invențiilor s-a 
deschis vineri la Biuxelles. Peste 
1 000 de invenții sau produse rezul
tate din invenții sînt expuse de mai

de 20 de țări, între care și Ro- 
Salonul va rămîne deschis

WASHINGTON 21 (Agerpres). — 
Secretarul de stat al S.U.A., William 
Rogers, a avut joi o nouă întreve
dere cu ministrul de externe al Is
raelului, Abba Eban, aflat in 
la Washington.

Departamentul de Stat al 
nu a dat publicității nici o 
ție ofioială în legătură cu
întrevedere dar, din surse apropiate 
Departamentului dc Stat, s-a arătat 
că William Rogers nu a reușit să 
obțină o poziție mai flexibilă din 
partea Israelului față de proiectata 
conferință a celor patru mari puteri 
cu privire la situația din Orientul 
Apropiat.

prezent

Vehicul cu propulsie nucleară
ani. Vehiculul va folosi gravitația u- 
neia din planete pentru a fi propul
sat spre planeta următoare*, a ară
tat dr. Paine.

HOUSTON. — Administrația na
țională pentru problemele aeronauti
cii șl cercetarea spațiului cosmic 
(N.A.S.A.) are In studiu un vehicul 
cu propulsie nucleară, a anunțat dr. 
Thomas Paine, directorul N.A.S.A. 
Vehiculul va zbura in apropierea 
planetelor Jupiter, Saturn. Uranus și 
Neptun, intr-o călătorie cu o durată 
de 9 ani.

„In cursul anilor 1970—1979, cele 
patru planete se vor afla intr-o po
ziție mal apropiată de Pamint, care 
nu se va repeta decit peste 170 de

• LONDRA. — Potrivit unor date 
statistice publicate de Ministerul bri
tanic al forței de muncă și produc
tivității, la mijlocul lunii martie nu
mărul .șomerilor în Anglia a atins 
cifra de 660 000, din care 590 000 șo
meri totali, reprezentînd 2,5 la sută 
din totalul persoanelor apte de 
muncă.

bine 
mania.
pînă la 30 martie, prilejuind nume
roase tranzacții cu patente. Orga
nizatorii au convingerea că aceste 
tranzacții vor depăși pe cele de 
anul trecut care au atins o valoa
re de 2 milioane dolari.

S.U.A. 
declaara- 
această

Prima victorie a campaniei pentru amnistie în Portugalia 
prima victorie a campaniei pentru 
amnistie în Portugalia.

Afonso Gregorio a fost arestat in 
1959. după ce a trăit 13 ani în ile
galitate. Deși grav bolnav. poliția 
politică Pide l-a menținut în Închi
soare, in baza așa-numitelor măsuri 
de securitate*, deși el ispășise pe
deapsa la caro a fost condamnat. El 
ar fi trebuit să fie eliberat in 19G7.

PARIS. — Liderul comunist portu
ghez, Afonso Gregorio, și conducă
torul mișcării studențești. Jose Ber
nardino, au fost eliberați de către 
autoritățile portugheze în 
intense campanii pentru 
lor. Un document cerind 
cuprinzind aproape 5 000
turi a fost trimis guvernului. Este

urma unei 
amnistierea 
amnistia și 
de semnă-
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