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Tovarășul
Nicolae Ceaușescu 

a primit pe președintele 
Comisiei Naționale de 
colaborare economică

și tehnico-stiințifică

■
de pină acum
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frunte în marea întrecere.

Alte realizări

ra-
(Conllnuare In pag. a 3 a)

Procurorul șef al Procuraturii

VREMEA

două luni, s-au 
valoare de pes-

, calității cărbunelui extras, la a- 
Conducerile minelor, ale sectoarelor, 
a găsi noi justificări pentru depășirea 
măsuri hotărîte și rezultatele nu au

Cind E.M. Petrila, fruntașă pe 
mură în 1967, a lansat chemarea la

de valoare...

MINERII DUPĂ
PRIMA ETAPA
A COMPETIȚIEI

Primirea
de către tovarășul

Iugoslaviacu un spor de 5 618 tone.

au l n f o r
din urmă

DAVID MANIU

locale Petroșani

m

participat 
Consiliului

Nicolae 
secretar

Socialiste 
a primit, marți 
1969, pe amba-de lucru

-J la unele exploatări cunoscute pînă 
planul a fost realizat ritmic, decadă cu deca-

R. S. F.

Nicolae Ceausescu

Valea Jiului pe traiectoria marii întreceri socialiste
CLASAMENTUL HĂRNICIEI

în marea întrecere
Angajament Realizări în %

anual trim. 1
E. M. Lupeni 25 000 tone 15 609 tone 62,4
E. M. Petrila tO 000 tone 4 806 tone 48,0
E. M. Dilja 3 000 tone 1 443 tone 48,1
E. M. Paroșenl 500 tone 463 tone 92,6
E. M. Aninoasa 8 500 tone 1 182 tone 13,8
E. M. Lonea 5 000 torte 387 tone 7,7

O primă etapă din marea întrecere socialistă a acestui an 
hotăritor al cincinalului, în care sînt angajați și harnicii mineri 
ai Văii Jiului, s-a încheiat. După un trimestru de angajare totală 
pentiu a da patriei mai mult cărbune, roadele sînt bogate.

Fiecare brigadă, fiecare sector, fiecare exploatare, mobili- 
sîndu-și toate forțele de care dispun, au adus la zi mii de tone de 
cărbune peste plan, au ridicat productivitatea și bineînțeles au 
realizat importante economii la prețul de cost.

Pe C.C.V.J. față de 57 000 tone de cărbune angajamentul 
anuai, după un trimestru, sporul de producție este de 14 606 tone.

In același timp productivitatea a crescut cu 0,017 tone/post. 
De remarcat faptul că în acest trimestru s-a produs și mult aștep
tatul „miracol" al îmbunătățirii ~ • * —• • - -
proape toate exploatările. ~ 
lăsînd la o parte truda de 
cenușii planificate, au luat 
intirz'at să se arate.

’"''e remarcat faptul că 
mai ieri ca „slabe" p-------
dă, lună de lună.

Nu putem trece mai departe fără să arătăm că în luna mar
tie planul pe C.C.V.J. a fost depășit cu 5 254 tone, contribuția cea 
mai de seamă fiind a minei Lupeni, cu un spor de 5 618 tone.

Mina Lupeni 
se distanțează...

Colectivul celei mai mari mine 
din țară, care pentru activitatea 
din anul precedent a fost distins cu 
Steagul și Diploma de exploatare 
fruntașă pe ramură, continuă seria 
succeselor de pînă acum.

Purtînd cu demnitate steagul în
trecerii. minerii din Lupeni au reușit 
ca in primele trei luni din acest an să 
extragă peste plan 15 609 tone de 
cărbune, ceea ce reprezintă 62,4 la 
sută din angajamentul anual de 
25 000 tone.

Depunind strădanii continue pen
tru organizarea cît mai bună a fie
cărui loc de muncă, a fiecărei faze 
a procesului tehnologic, acest harnic 
colectiv a reușit să depășească pro
ductivitatea muncii cu 0,057 tone/ 
post, obțin înd importante economii 
la prețul de cost.

© contribuție deosebită la obține-

rea acestor rezultate, au adus-o sec
toarele 11, III, IV, V, VII, VIII, care 
au extras peste plan 1 785 tone, 
1 684 tone, I 506 tone, 3 737 tone, 
1 350 tone și, respectiv 1 249 tone.

în ce privește brigăzile angajate 
în întrecere cârc în această perioa
dă au sporit prin rezultatele obți
nute bunele realizări ale minei, nu
mărul lor e mare și e foarte greu 
de ales nume. Amintim doar cîțiva 
fruntași între fruntași: Constantin 
Petre, Vasile Caila, Mihai Blaga, Ion 
Onuț, Vasile Rusu, Gheorghe Giur
giu, Ion Lengyel, Viorel Chinozu, 
Ion Urigureanu.

întrecere către toate exploatările 
miniere din județ, a avut temelii so
lide. în primul rînd coeziunea șl 
experiența colectivului, apoi pregă
tirea minuțioasă a liniei de front, 
a mecanizării și modernizării proce
sului de producție și, bineînțeles, re
zultatele bune de pînă atunci.

Și, după trei luni de întrecere, re
zultatele n-au întîrziat să apară. 
Planul extracției de cărbune a fost 
depășit cu 4 806 tone, productivita
tea muncii a crescut de la 1,517 
tone/post, la 1,554 tone/post, iar la 
prețul de cost, pe 
realizat economii în 
te 400 000 lei.

Rezultatele bune 
sini rodul muncii depuse de către 
toate sectoarele minei, dar mai ales 
de sectoarele I, II, III și V, care în 
acest trimestru, au dat peste plan 
l 027 tone, 689 tone, 2 002 tone, res
pectiv 2 240 tone.

Desigur, marea bătălie pentru cele 
mai bune rezultate, este încă la în
ceput, așa că un pronostic, oricît 
de relativ, nu poate fi dat. în orice 
caz, un lucru este cert. Colectivul 
minei Petrila, ca de altfel și ale 
celorlalte exploatări din bazin, este 
deplin mobilizat șl depune toate 
străduințele pentru a ocupa un loc 
de

incă un tren încărcat cu 

bogăție, în drum spre zi, 
din adincurile minei Lupeni.

Obiective primordiale în dezbaterile 
plenarei Consiliului municipal al 
sindicatelor Petroșani
Reglementarea programului de 
iucru și întărirea disciplinei

...dar petrilenii 
vin puternic

Colectivul minei Dîlja, ale cărui 
rezultate erau în 1968 undeva în 
urma multor exploatări din bazin, 
a reușit în acest an să-și unească 
mai stăruitor forțele, să se mobilize
ze mai deplin pentru îndeplinirea 
ritmică a planului și a angajamen
tului luat în întrecere. Ca urmare, 
operînd modificări esențiale în or-

„The Batoons 
la Petroșani

Forma/ia engleză de muzi
că ușoară „The Baloons", a- 
vînd ca soliști pe Christine 
Evans și pe Tony Bolton, va 
prezenta, azi și mîine, la ore
le 17 și 20, pe scena Casei 
de cultură din Petroșani, un 
recital vocal-instrumental de 
muzică ritmică „beat".

A

Întîlnire cu 
viitorul

Luni după-amiază, în sala mică a Casei de cul
tură, a avut loc plenara Consiliului municipal al 
sindicatelor Petroșani care a dezbătut măsurile or
ganizatorice și cultural-educative inițiate de Con
siliul municipal și comitetele sindicatelor pentru 
aplicarea Hotărîrii C.C. al P.C.R. și Consiliului de 
Miniștri privind reglementarea programului 
și întărirea disciplinei.

La lucrările plenarei 
Gheorghe Mihăilă, secretar al

Marți la amiază, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Co
mitetului Central al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Consiliului 
de Stat, a primit pe to
varășul Carlos Rafael Ro
driquez, membru al Se
cretariatului Comitetului _ 
Central al Partidului Co
munist din Cuba, preșe
dintele Comisiei națio
nale de colaborare eco
nomică și tehnico-ștlinți- 
fică. care se află în țara 
noastră cu prilejul lucră
rilor primei sesiuni a co
misiei mixte româno-cu- 
baneze.

La primire a luat par
te Gheorghe Rădulescu, 
membru el Comitetului

Executiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri.

A participai, de ase
menea, Jesus Barreiro 
Gonzalez, ambasadorul Re
publicii Cuba iu Bucu
rești.

In timpul întrevederii, 
care s-a desfășurat într-o 
atmosferă tovărășească, 
de caldă prietenie, au 
fost abordate probleme 
privind lărgirea colabo
rării și cooperării econo
mice, științifice și tehni
ce dintre cele două țări, 
probleme alo dezvoltării 
relațiilor prietenești din
tre cele două partide șl 
popoare, precum și unele 
aspecte ale situației inter
naționale actuale.

Tovarășul 
Cea u șese u. 
general al Comitetului 
Central al Partidului Co
munist Român, președin
tele Consiliului .de Stat 
al Republicii 
România, 
1 aprilie

sadorul extraordinar șl 
plenipotențiar al R.S.F. 
Iugoslavia la București, 
Jakșa Petric, la cererea 
acestuia.

Cu acest prilej a avut 
loc o convorbire care 
s-a desfășurat intr-o at
mosferă cordială, tovără
șească.

Practica de urmărire penală și 
cea judiciară confirmă zl de zi un 
adevăr cu valoare de axiomă: lap
tele generatoare de pagube în avu
tul obștesc se produc în acele or
ganizații (unități) în care nu este 
asigurat un climat de strictă legali
tate.

Legea — rod al voinței maselor 
și expresie a unității scopurilor și 
intereselor generale și a celor indi
viduale, îndeplinește prin ea însăși 
o funcție preventivă. De aceea, in 
majoritatea covîrșitoare a cazurilor, 
legea esle respectată din convin
gere, iar principiul legalității capă
tă valoare de principiu fundamen
tal in activitatea organelor de stat, 
a organizațiilor de orice fel, a func
ționarilor și cetățenilor.

Supremația legii, înfăptuirea de
plină a principiului legalității — 
atunci cind ne referim la asigura
rea climatului de legalitate în acti
vitatea colectivelor de muncă din 
unitățile socialiste implică însă din 
partea angajaților, indiferent de ca
litatea sau funcția lor, respectarea 
disciplinei de serviciu, a acelui mi
nim de obligații și sarcini fără de 
care este de neconceput desfășura
rea bunului mers al serviciului în 
spiritul legii. O asemenea cerință 
elementară capătă dimensiuni noi, 
deosebite, cind angajatul îndepli
nește funcția de gospodar sau mi
ngilor do valori aparținînd unității 
respective căci o atitudine necores- 
pun/ătoare fală de aceste bunuri se 
traduce întotdeauna prin păgubirea 
avutului obștesc și tulburarea bunu
lui mers al serviciului.

Următorul caz adus recent in fala 
instanței de judecată ne prilejuiește 
comentariul de fată confirmind o 
datri în plus adevărul axiomatic e- 
nunțat mai sus cu privire la necesi
tatea supremației legii si consecin
țele nefaste ale nerespectării stricte 
a principiului legalității socialiste. 
6u ocazia unei verificări la maga
zinul 112 O.C.L. Produse industriale 
din Cartierul Aeroport, gestionat de 
Marqareta Dumitru, se descoperă o 
lipsă de 24 06) lei aparținind pe
rioadei 10 ianuarie — 26 septembrie 
1968. pe parcursul urmăririi penale, 
analizîndu-se cauzele și condițiile

care au produs această pagubă în
semnată, au reieșit o serie de încăl
cări de lege care au precedat-o și 
care o explică. Mai întii reținem o 
anumită mentalitate retrogradă în- 
tîlnită destul de frecvent și la alți 
gestionari sau mînuitori de bunuri 
(ajunși clienți ai justiției), o anumi
tă independență, în disprețul legii, 
față de gestiunea încredințată, ca șj 
cind bunurile respective le-ar apar
ține lor.

Astfel, in exemplul citat, gestiona
ra Margareta Dumitru — contrar ce
lor mai elementare reguli ale disci
plinei de serviciu — a „angajat",

ca vînzătoare, fără știrea conducerii 
O.C.L. Produse industriale și fără o 
verificare prealabilă a îndeplinirii 
condițiilor legale de angajare, pe 
minora Elena Alisavetei.

Despre această „angajare" făcută 
în disprețul legii, a știut și vînză- 
toarea Elisabeta Tokar care a folo
sit-o pe minoră ca ajutoare la vîn- 
zări timp de mai multe luni.

Deși știau că minora, în perioa
dele de „probă" efectuate și la alte 
magazine n-a fost cinstită și că 
cheltuiește bani peste posibilitățile 
ei materiale (mai multe drumuri la 
București, diverse cumpărături, frec
ventarea localurilor de consum etc.), 
nici gestionara Margareta Dumitru 
și nici vînzăloarea Elisabeta Tokar 
nu s-au sesizat. Mai mult, prima a 
împruiputat-o pe minoră cu 600 lei. 
bani pe care aceasta i-a restituit a 
doua zi, luîndu-i din gestiune. Re-

Clubul sindicatelor din U- 
ricani a găzduit, recent, o 
întîlnire a inginerului șef de 
la E.M. Uricani, Mircea Co- 
roban cu pionieri din loca
litate.

in cadrul intîlnirii, ing. 
Mircea Coroban le-a vorbit 
elevilor despre emoțiile trăi
te cu ani in urmă, cind a 
primit cravata roșie, despre 
frumusețea meseriei de mi
ner.

Pionierii au prezentat în 
cinstea oaspetelui un frumos 
program artistic.

Ieri, temperatura maximă a 
aerului a fost de plus 12 gra
de la Petroșani și plus 4 gra
de la Paring. Minimele au 
fost de zero grade la Petro
șani și de minus 6 grade 
Paring.

PENTRU URMĂTOARELE 
DE ORE: Vreme instabilă 
cer mai mult acoperit. Preci
pitații slabe sub formă 
ploaie.

(Continuare In pag. a 3-a)

Din nou despre petele străzii
aruncarea ambalajului în cutii
le așezate in acest scop, stra
da noastră principală e ame
nințată de acest gen de „dă
unători". Pe bună dreptate ne

ne sini oferi- 
că lotuși ano- 
e pe undeva

dală cu florile

Cu toate că primăvara se 
lasă încă așteptată chiar și la 
'început de aprilie, vestitorii 
ei au apărut mai peste tot pe 
străzile noastre. Ghiocei, 
brindușe, Iar in zilele din urmă 
gingașe narcise 
le ca un semn 
timpul înnoirii 
pe aproape.

Dar ială că o
primăverii a răsărit pe calda- 
rîm și o „vegetație" de loc dori
tă : ambalajul înghețatei Polar. 
Apreciată de consumatori pen
tru calitățile sale nutritive, în
ghețata Polar, igienic ambalată, 
se deslace în loarle multe 
puncte ale orașului, în can
tități suficiente. Cu toate ape
lurile făcute de către fabrica 
producătoare, în sensul men
ținerii curățeniei orașului prin

punem de acum întrebarea : 
ce va ii la vară ?

Zilele trecute am urmărit 
cifiva copii cure se deplasau 
între două puncte unde se 
vindea înghețată. inimoșii 
consumatori, pe măsură ce 
înghileau conținutul unui 
pachețel, cu cel mai firesc aer 
din lume lăsau să le alunece

printre degete peticul de hîr- 
lie. Nici un trecător major, 
nici un om al ordine! nu a 
intervenit la văzul acestui 
gest. Dar cum să intervină cei 
maluri cînd la doi pași de 
puștanii care înfulecau deli
ciosul Polar, și ei procedau 
la fel, cu singura deosebire 
că în prealabil mototoleau cu 
grijă ambalajul ?

Inlîlnind zilnic acest ta
blou care „pigmentează0 ne
plăcut tenul străzii, m-am 
gîndil la un aparat de lolo- 
grafiat mai indiscret, care să 
surprindă „semănătorii" de 
ambalaj Polar chiar în momen
tul gestului reprobabil. Ce pă
rere ave/i, slimaji posesori 
de aparate de luat vederi ?

Tibsriu KARPATIAN

tovarășii 
ijneorgne runaiiu, seuieiai k-wo.uu.u. județean
al sindicatelor, Vasile Marlineli, din partea Uniunii 
sindicatelor din ramura mine ș* '
Tilus Plinișoară, secretar al 
de partid, Gavrilă David, 
municipal al sindicalelor, membri ai consiliului
nicipal, președinți ai comitetelor sindicatelor
Valea Jiului, directori de club, bibliotecari și 
invitați.

Raportul prezentat și discuțiile care au urinat au 
relevat rolul și importanța problemei analizate 
pentru buna desfășurare a procesului do producție 
în cadrul unităților economice ale Văii Jiului, căile 
de îmbunătățire a disciplinei in muncă si respecta
rea cu mai mult simț de răspundere a programului 
de lucru de către fiecare salariat, resursele încă 
mari existente in activitatea organelor și organiza
țiilor de sindicat în vederea realizării acestor dezi
derate.

S-a subliniat necesitatea de folosire cu eficacitate 
sporită si generalizarea experienței cîștigate de că
tre unele colective în acest domeniu, de urmărire 
mai îndeaproape a modului de îndeplinire a pla
nului de producție și a angajamentelor asumate.

în finalul dezbaterilor s-au prezentat masurile șl 
acțiunile pe care le va iniția Consiliul municipal 
al sindicatelor, pe anul 1969, în domeniul analizat.

și energie electrică, 
Comitetuiui municipal 

președintele Consiliului 
■ ‘ ‘ ‘ mu

ri Ih 
al ți In conformitate cu pla

nul Comandamentului U- 
nificat, între 25 martie și 
1 aprilie 1969, pe terito
riul R. P. Bulgaria s-a e- 
xecutat o aplicație comu
nă la care au participat 
statele majorb operative 
ale trupelor de uscat, flo
telor maritime militare 
și trupelor de apărare 
antiaeriană a teritoriului 
ale R. P. Bulgaria. Repu
blicii Socialiste România 
și Uniunii Sovietice.

Aplicația s-a desfășurat 
sub conducerea coman
dantului Suprem al For
țelor Armate Unite ale 
statelor participante la

Tratatul de la Varșovia, 
mareșalul Uniunii Sovie
tice I. I. lakubovski.

Aplicația a scos în e- 
vidență nivelul ridicat de 
pregătire operativă al ge
neralilor, ofițerilor și sta
telor majore, capacitatea 
acestora de a conduce 
mari unități operative de 
toate categoriile de forte 
armate.

De asemenea, aceasta 
a dat posibilitatea să fie 
prelucrate probleme de 
cooperare și a favorizat 
întărirea colaborării între 
armatele țărilor Tratatului 
de la Varșovia.

Coordonate
hunedorene

Ascensiuni

Cele mai vechi dovezi și mărtu
rii despre existența unor așezări 
omenești pe teritoriul ocupat as
tăzi de orașul Simeria datează din 
epoca comunei primitive. Cerce
tările arheologice efectuate pe 
terasa Mureșului au scos la ivea
lă obiecte de podoabă, ceramică, 
unelte, arme de luptă, rămășițele 
unui cimitir, iar în apropierea a- 
cestuia urmele unei așezări de 
bordeie

Aceste meleaguri străbune, de 
o neasemuită frumusețe naturală, 
cu dealuri domoale și ape limpezi, 
au fost 
cenelor 
tohtoni 
lumii.

De-a

martorele tăcute ale crîn- 
încleștări dintre dacii au- 
și romanii cuceritori ai

lungul istoriei sale multi
seculare populația Simeriei a gus
tat din plin asuprirea, zbuciumul 
și vitregia nedreptăților. N-a exis
tat nici o răzvrătire, nici o răscoa
lă care să nu fi ridicat la luptă 
dîiză și sărăcimea acestei locali
tăți.

O dată cu începuturile indus
triei capitaliste în comitatul Hu
nedoara, cu începuturile mineri-

valea Jiului și a topito- 
de fier de la Hunedoara, 

Simeria capătă treptat denumirea 
de nod feroviar. Construirea liniei 
ferate Simeria — Petroșani in anul 
1868, a celei care lega Aradul 
cu Alba lulia, tot prin Simeria, au 
făcut cunoscute numele acestei 
localități. Aici se întîlneau și se 
despărțeau drumurile de fier din 
această parte a țării, pe aici că
lătoreau cărbunii scoși din adin
curile Văii Jiului, fierul și fonta 
Hunedoarei.

Deși localitatea se profila tot 
mai mult spre un important centru 
feroviar, condițiile de viață și de 
muncă ale muncitorilor erau din
tre cele mai vitrege. Foametea 
și mizeria, salarii slabe, condiții 
foarte grele de muncă caracteri
zau traiul de fiecare zi al muncito
rilor. Muncitorii au început să se 
organizeze în vederea luptei pen
tru cucerirea drepturilor.

Pregătirea marilor lupte de la 
Grivița, din anul 1933, a fost 
sprijinită și de muncitorii feroviari 
din Simeria. In rîndurile lor a fost 
răspîndit un manifest al P.C.R.

arăta : „Tovarăși muncitori 
ceferiști I Salariile voastre au a- 
juns să fie adevărate salarii de 
foamete și mizerie. Luptați în con
tra concedierilor prin care se mă
rește șomajul, în contra dictaturii 
fasciste I".

Prezentul înseamnă și la Sime
ria - ca 
noastră -
Douăzeci și cinci de ani de îi 
făptuiri, de mărețe realizări, 
meria și-a schimbat 
înfățișarea.
poartă feroviară a țării, prin care 
intră și ies zi de zi mii de tone 
de cărbune și oțel, minereu și 
fontă, cocs și laminate. Aici se 
înnoadă cele mai importante ma
gistrale de oțel ale țării, pe care 
aleargă bogățiile și bucuriile vie
ții noastre noi. Ce nu s-a făcut 
de-a lungul secolelor s-a înfăp
tuit in douăzeci și cinci de ani.

pretutindeni în țara 
un sfert de veac.

în- 
Si- 

din temelii 
A devenit o uriașă

Gh. I. NEGREA

(Continuare In pag. a 3-a)
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Factorii principali
REDACȚIA: Rugam pe tovarășul inginer 

Ciriperu să ne vorbească despre principalii 
factori tehnico-organizalorici care au con
dus la obținerea de rezultai" HI mai bune 
de către mina Lupei

Ing. V. Cirlpcni. Consider < a activitatea multâ- 
lateralti, munca plină de abnegație pe cgto a 
depus-o in întrecerea soi iaMslă întregul colectiv 
de m• tocitori. Ingineri si tehnicieni, sub conduce
rea organizatei do partid, constituie factorul 
holăritor care a condițional rezultatele bine 
obliruMe de

Îndrumat 
telul de 
sprijir 
VT.C.

mina noastră.
îndeaproape zi de ră, ue cuiic c-.-mi- 

partid, colectivul de conducere, avînd 
ui deplin al organizațiilor do sindicat și
a pus In centrul preocupărilor asigurarea 

ilor optime tuturor formațiilor de lucru 
a putea folosi la deplina capacitate dota- 

micâ modernă și a valorifica din plin tim- 
lucru, întregul potențial p-nan elanul de 
al fiecărui salariat

colasi timp ne-am pn ocupat <. <i. ttvilatea 
iduclle să se desfășoare în condițiile v.nei 

respectarea N.T.S. constituind 
cinile permanente primordiale ale 

ncă.

de pro 
depMne siguranțe, 
lina din 
colectivului nostru de mi

In aîcnlia conducerii minei Lupeni o preocu
pare permanentă a fost realizarea planului lucră
rilor do pregătire și deschidere, care sfi asigure 
în continuare linia de front și o anumită rezervă 
necesară. Această situație a fost urmărită perma
nent de către conducerea minei și trebuie să 
arăt că. in fiecare an începînd cu anul 1967, 
planul lucrărilor do pregătiri și deschideri s-a 
realizat in mod ritmic, obtinîndn-so depășiri care 
variază între 5—20 la sulă.

Concomitent cu asigurarea liniei de front, ne-am 
preocupat permanent de îmbunătățirea căilor 
principale de transport. S-a constatat că pe 
orizontul 480. orizont principal de transport în 
perioada 1967-1968. transportul se făcea în con
diții grele, cu locomotive de o capacitate neco
respunzătoare, deși erau create condiții să se 
treacă la transportul cu locomotive electrice cu 
troleî — un transport foarte economic, un tran
sport de mare capacitate. Prin măsurile de teh
nică a securității luate, am reușit să primim 
aprobările legale ale conducerii ministerului și 
începînd cu iunie 1966 am trecut la transportul 
cu locomotive electrice cu troici. Aceasta a con
dus în cea mai mare măsură la îmbunătățirea 
activității minei, evitindu-se mult discutatele 
nemulțumiri din sectoare cu privire la aprovizi
onarea brigăzilor miniere cu material lemnos și 
goale.

O altă măsură a fost extinderea pe scară tot 
mai mare a abatajelor frontale, abataje de mare 
productivitate și natural, concomitent cu aceasta 
am introdus susținerea metalică hidraulică — sus
ținerea modernă. Trebuie să arăt că la ora 
actuală, la mina Lupeni sînt create toate condițiile 
ca în abatajele frontale să se lucreze în condi
ții foarte bune, iar mina va realiza în 1969 cel 
puțin 1 200 000 tone cărbune din abatajele fron
tale susținute metalic, fată de 1 700 000 tone cit 
este planul total în acest an.

începînd cu anul 1967 — și în mod deosebit 
în anul 1968 — ne-a preocupat introducerea tăie
rii mecanice în abataje șl am și mers pe extin
derea tăierii cu combine. Deși aceste combine 
n-au fost introduse în zone de zăcămint din cele 
mai corespunzătoare din punct de vedere geo
logic, deci zăcăminte cu o serie întreagă de in
flexiuni. de accidente tectonice, totuși rezulta
tele au fost bune. In 1968 am realizat 188 mii 
tone din abataje tăiate cu combina si pluguri,
iar în anul acesta consider că vom depăși cifra 
de 320 mii tone prevăzută în plan. O acțiune
gîndită și concepută în cadrul minei noastre, în 
sînul colectivului, a fost și folosirea unui plug
care încă din anul 1962 a fost adus la mină.
Dar fiind Introdus în stratul 18, un strat care 
intr-adevăr are un cărbune mai slab ca duritate 
față de restul, avînd un coperiș neconsistent care 
conduce la dese surpări și în urma concluziilor 
care au fost luaLe s-a dovedit că acest plug nu 
corespunde în straiul 18. începînd cu trimestrul 
TI al anului trecut acest plug și-a găsit aplicabi
litate în cadrul stratului 8—9, unde productivi
tatea muncii a crescut de peste două ori atit fn 
stratul 8, cit și în straiul 9.

S-a mers în continuare pe extinderea unor pro
cedee avansate de muncă, de organizare a flu
xului tehnologic în transport și în mod deosebit 
la suprafața minei. Aceasta a făcut ca în ultimii 
trei ani de zile la mina Lupeni numărul de pos
turi pe mia de tone să scadă cu peste 200. Adică, 
de la 837 în jurul a 620. Cel mai mare salt în a- 
ceastă direcție I-a făcut sectorul de transport prin 
măsurile de îmbunătățire a transportului în ge
neral și a organizării suprafeței în special.

Cercetarea științifică 
— suport temeinic 

al producției
REDACȚIA: Rug««m pe tovarășul inginer 

șei să ne vorbească despre cercetarea ști
ințifică pe care au efectuat-o în cadrul mi
nei inginerii și tehnicienii, despre studiile 
de organizare superioară a producției și 
despre rezultatele obținute prin 
în practică a acestor studii și 
științifice.

aplicarea 
cercetări

cercetarelug. I. Popescu: Deși în planul de 
științifică au fost cuprinse 12 teme, în general noi 
nu ne-am mărginit la acestea șl, atunci cind ne
cesitățile producției au cerut s-au abordat o serie 
de alte piobleme a căror rezolvare era cerută 
de producție. Cercetarea științifică a fost extinsă 
în aproape toate activitățile minei, însă în spe
cial asupra problemelor de perspectivă, și anu
me în elaborarea pi elimin ar elor de producție șl 
in aplicarea soluțiilor noi la aceste preliminare, 
sol iții care să conducă la creșterea productivită
ții muncii. Trebuie să relev în această direcție 
că s-a mers — chiar în situații în care se părea 
că acest lucru nu este posibil — pe extinderea 
abatajelor frontale în cit mai multe straie și blo
curi, fiindcă acestea reprezintă unități mari de 
producție care creează posibilități de concentrare 
a producției și deci de reducere a efectivelor 
auxiliare. Acest lucru 11 pot exemplifica prin ex
tinderea abatajelor frontale in stratul 5, blocul

DIALOG
Inq. A. Mocuța : Consider că ar mal trebui să 

executăm o serie de lucrări în ceea ce privește 
creșterea greutății medii a încărcăturii prin mon
ta refl 
bteu. 
u nui

unui curălilor orizontal la moara de rom- 
S1'.idiom de asemenea posibilitatea folosirii 
simplu cuplfltor In două locomotive.

cu reprezentanți ai
colectivului minier 
fruntaș pe ramura
■ \\ 9 ■

Cum am ajuns pe primul loc? Ce vom
face pentru a-1 păstra în continuare ?

COLOCVIU LA MINA LUPENI
Tovarășii ing. VASILE CIRIPERU, șeful exploatării, ing. ION POPESCU, inginer șef, ing. AUREL 

MOCUȚA, șeful sectorului transport, ing. NICOLAE RĂSPOPA, șeful sectorului V, ȘTEFAN LASZLO, șeful 
serviciului planificare, FRANCISC GALL, secretarul comitetului coordonator U.T.C., CONSTANTIN NĂSTASE, 
președintele comitetului sindical și IOAN RACZEK, secretarul comitetului de partid al minei, împărtășesc, prin 
intermediul ziarului, din experiența acumulată de acest harnic colectiv minier, în decursul unui an de muncă.

II și zero și în stratul 3, blocul I, zone în care 
cu doi ani înainte existau numai abataje cameră.

^Shiar dacă încercările care s-au făcut nu au 
fost întotdeauna reușite ele au fost folositoare, 
deoarece ne-au permis să tragem învățăminte 
pentru perspectiva unei reușite. Introducind tă
ierea mecanică in 4 abataje frontale, trecindu-se 
la experimentarea cu curaj a plugului in gira
tele 8 șj 9. mergindu-se în condiții grele de ză- 
cămînt fără să se renunțe la tăierea mecanică, 
în stratul 5 blocul III A s-a ajuns la o creștere 
de productivitate — deși nu am ajuns încă la 
obținerea unor performanțe la nivel mondial.

O temă care va rămîne actuală, este utilizarea 
mai bună a timpului de lucru. In prezent, s-a 
ajuns la folosirea rațională a personalului de la 
lucrările auxiliare și repartizarea acestuia la lu
crările de bază productive, fără ca procesul de 
producție să sufere, ceea ce a contribuit la creș
terea productivității muncii cu 4 la sută și la ob
ținerea unor economii la prețul de cost care se 
cifrează în jur de un milion lei pe an.

Extinderea susținerii cu stilpi hidraulici
grinzi în consolă este o problemă care s-a pus la 
noi, deoarece nu a existat echipament de sus
ținere în suficientă cantitate, mai ales pentru că 
noi exploatăm diferite straie, de diferite grosimi. 
In aceste condiții s-a studiat posibilitatea măririi 
gradului de adaptabilitate a stîlpilor în diverse 
condiții de înălțimi în așa fel incit echipamen
tul pe care-1 avem să se poală folosi în deplină 
siguranță cu prelungitoare la înălțimi de pînă 
la 2 metri, putîndu-se în felul acesta folosi slîl- 
pii de la un strat cu grosime mai mică la un strat 
cu grosime mai mare. Este cazul folosirii unor 
asemenea stilpi la stratul 15 blocul 6, stratul 4 
blocul 4. și de asemenea în straiul 18 blocul 6. 
Acest lucru a dus la creșterea productivității 
muncii și la economii, prin reducerea consumului 
specilic, de aproape un milion de lei.

Pentru cointeresarea oamenilor în procesul de 
producție s-a trecut la activitatea de 
a muncii în acord la diverse lucrări 
plătite în regie. In felul acesta s-a 
ales în sectorul de transport care este
chele în activitatea minei. S-a extins apoi acor
dul la transportul pe puțuri, la transportul în 
circuit, la o serie de activități principale, care a 
dus la o cointeresare mai bună a oamenilor în 
procesul de producție. Vreau 
rul de transport a contribuit 
cru — a fost sectorul *care 
să lucreze foarte bine și cu 
losind rațional efectivele pe

convins că 
folositoare, 
fixate pen- 
i mp ort an te 
orientărilor

cest sens am reușit să folosim combinat locomo
tivele electrice cu troleu și locomotivele Diesel. 
Puterea de sarcină a locomotivei electrice fiind 
mai mare s-a reușit ca majoritatea traseului să 
fie acoperit de către acestea și numai în locu
rile unde nu se permite intrarea locomotivelor 
cu troleu să folosim locomotive Diesel. Am rea
lizat să zic așa un punct în care să se facă la 
ora actuală schimbul între garnituri. Locomotivele 
Diesel preiau garniturile de goale, iar locomoti
vele cu troleu preiau garniturile cu încărcătură. 
In acest fel s-a redus la jumătate o cursă, avînd 
în permanentă un stoc de vagonete goale.

Ș«

extindere 
care erau 
mers mai 
un sector

să relev că secto- 
intens la acest lu- 
a înțeles că poate 
posturi puține, fo

care le are.

Un imperativ impus 
de modernizarea pro
ceselor tehnologice 

din subteran
REDACȚIA: In legătură cu cercetarea 

științifică ce ne puteți spune despre co
laborarea care a existat între specialiștii 
minei și specialiștii din unitățile de cerce
tare ale C.C.V.J. și de la Institutul de mine 
pentru elaborarea unor teme și aplicarea 
lor în practică ?

Ing. I. Popescu: In ceea ce privește colabo
rarea dintre noi, combinat și Institutul de mine, 
in lima tr. ilă, cabinetul de organizare științifică 
a producției și a muncii de pe lingă comitetul 
municipal de partid a organizat la mina Lupeni

cerințele în 
fi elucidată 
ce se vor 
primul rind

o discuție privind realizările obținute cu tăiere 
mecanică în abatajele frontale. Sînt 
s-au tras cîteva jaloane principale și 
Aceste jaloane trebuie aprofundate și 
iru fiecare mină în parte. Contribuții 
la aceste discuții prin prezentarea
noi în această direcție și-au adus tovarășii de la 
Institutul de mine și de la C.C.V.J., cei care lu
crează la serviciul tehnologic. In viitorul apropiat 
se va întreprinde de căl;e, mina Lupeni, U.P.C.M.H. 
și I.C.E.M.I.N. măsurători de presiune în straie 
pentru a determina care sînt eforturile la care 
este supusă susținerea, în ce măsură monogra
fiile de armare fixate de către noi cojespund 
sau sînt supradimensionate față de 
strat. Cred că această problemă va 
și că intr-un trimestru concluziile 
trage vor duce la îmbunătățirea în
a securității muncii și la reducerea de consumuri 
specifice, prin elaborarea unor monografii de ar
mare întocmite pe baze științifice și economi
coase. Acestea sînt două teme principale pe care 
s-a axat colaborarea noastră. Mai este încă o a 
treia temă care se rezolvă împreună cu mina 
Lupeni, S.C.S.M., cercetătorii de la C.C.VJ. și 
specialiști străini. Este vorba de degazarea ză
cămintelor la exploatarea minieră Lupeni. S.G.S.M. 
și-a început deja unele lucrări încă din anul tre
cut pentru a se determina viteza de cedare a 
metanului in strat.

Atenție egală 
fiecărei brigăzi, 
fiecărui sector

REDACȚIA : Dinamica creșterii produc
ției de cărbune este principala preocupare 
a colectivului exploatării. Cum urmărește 
sectoral dr transport creșterea capacității 
de transport fn funcție de dinamica pro
ducției ?

Ing. A. Mocuța : Se preconizează in viitor să so 
folosească transportul continuu, adică transportul 
cu benzi de cauciuc c are este un transport mo 
dern cu o eficiență mal mare, care va determina 
ca punctele de strangulare să fie din ce în ce 
mal reduse

Evoluție 
pe traiectoria 
modernizării

REDACȚIA: Este cunoscut faptul că sec
torul V al minei Lupeni este unul din cele 
mai mari sectoare miniere din Valea Jiu
lui. Am dori să ne împărtășiți din expe
riența colectivului sectorului în activitatea 
de producție, să arătațt cum ați reușit să 
obțineți rezultatele bune de pină acum.

Ing. N. Răspopa: Intr-adevăr, sectorul V este 
sectorul cel mai mare din Valea Jiului și în pro
ducția minei Lupeni intră cu o pondere de peste 
90 la sulă. Lucrez din 1958 la acest sector. In 
acea perioadă obțineam o producție zilnică de 
620 tone. La ora actuală am ajuns la 1 700 tone. 
Un lucru foarte îmbucurător este și faptul că. 
dacă în acea perioada se lucra cu o producti
vitate de 1,7 tone/post, astăzi, productivitatea pe 
sector a ajuns la peste 4 tone/post. Și în 1958 
existau în sector, ca și acum, tot trei abataje fron
tale, dar se lucra cu o productivitate scăzută, 
din cauză că aceste abataje erau susținute cu 
lemn. In 1959 s-au introdus stilpi metalici tip 
U.R.U.M.P. Aceasta a contribuit la o creștere 
a productivității muncii în abataj de pînă la 5 
tone/post. Introducerea în 1965 în abatajele fron
tale din sectorul V a sLilpilor hidraulici, cu 
pompe centrale, a condus la creșterea producti
vității muncii în abataj, la peste 8 tone/post și, 
respectiv, pe mină pină la 4 tone/post.

Intr-un abalaj din sectorul V lucru este orga
nizat ciclic astfel : există timp de pușcare, timp 
de tăiere și timp de curățire a transportorului. 
In 24 de ore abatajul înaintează cu 1,25 m. Acest 
lucru ne-a ajutat foarte mult, intrucit fiecare 
muncitor din abatajele respective cunoaște dina
inte ce operații are de efectuat, s-a specializat în 
efectuarea acestor operații, astfel că, operația 
este executată în timpul în care este planificată. 
Deci, repetarea ciclică a acestor operații și avan
sarea cu 1,25 m pe 24 ore. reprezintă un rezul
tat foarte important.

Relația șef de sector

Transportul — 
verigă importantă 
in desfășurarea 

normală a procesului 
de producție

REDACȚIA: Vă rugăm, să ne relatați 
cum se organizează transportul la începutul 
schimbului, în timpul schimbului și la sfir- 
șitul schimbului pentru aprovizionarea rit
mică în funcție de necesitățile fiecărei bri
găzi cu materiale și vagonete goale, în așa 
tel ca brigăzile mici să nu fie neglijate în 
favoarea brigăzilor mari ?

— maistru — 
șef de brigadă

n

REDACȚIA : Se cunoaște că în Valea Jiu
lui, la o serie de exploatări miniere nerea- 
lizarea planului de către unele brigăzi și 
sectoare se justifică de multe ori prin lipsa 
de materiale și vagonete goale.

Ați vrea să ne vorbiți despre modul în 
care ați reușit dv. să organizați transportul 
subteran și la suprafață, cunoscînd faptul 
că transportul este o verigă importantă în 
desfășurarea normală a procesului de pro
ducție ?

Ing. A. Mocuța: In primul rind am căutat să 
facem o disciplinizare a transportului prin re
ducerea absențelor motivate și nemotivate și a 
accidentelor. Am redus multe posturi printr-o se
rie de mecanizări, printr-o redistribuire a forțelor 
și prin creșterea gradului de preocupare față de 
sarcini a personalului angajat.

In genere, noi am reușit să întreținem în bună 
stare utilajele din dotare și ca atare producția 
nu a suferit din lipsa vagonetelor (țoale și a ma
terialelor. A crescut, de asemenea exigenta în 
selectarea vagonetelor,- în fiecaTe schimb avem 
cite un lăcătuș de revizie și control care 
îectează vagonetele cu defecte mecanice și 
urmare, numărul deranjamentelor pe traseu 
redus, crescînd astfel viteza de transport.

se
ca

s-a

REDACȚIA: Cum au lost lichidate punc
tele de strangulare de pe traseele prin
cipale din subteran ?

Ing. A. Mocuța: Noi cunoaștem punctele unde 
transportul se strangulează prin faptul că existau 
trasee lungi, care determinau ca timpul în efec
tuarea unei curse să fie mult prea mare. In a-

Ing. A. Mocuța : O lacună care a existat la noi 
a fost tocmai faptul că anumite puncte, unde se 
făcea încărcare mai mică, au fost oarecum lăsate 
fn urma altor puncte de mai mare importanță. 
Pînă la urmă s-a reușit ca la sfîrșitul fiecărui 
schimb să se lase un stoc de vagonete goale de 
rezervă pentru ca, la începutul schimbului ur
mător, aceste brigăzi să-și înceapă activitatea 
încă din primele minute, adică să nu aștepte. In 
acest fel ne-a fost mai ușor să aprovizionăm toate 
locurile de muncă cu vagonete.

REDACȚIA : Cum colaborați cu șefii sec
toarelor productive și de investiții în rea
lizarea sarcinilor de producție ?

Ing. A. Mocuța: Principalul element pe carc-1 
considerăm de bază în această colaborare a noas
tră, îl constituie faptul că urmărim în permanență 
stocul de vagonete pe care îl rulăm, ca să nu fie 
blocat la sectoarele productive, deoarece uneori 
vagonetele stau cile 24 ore încărcate cu diverse 
materiale. In cel mai scurt timp posibil, urmă
rim ca aceste vagonete să fie deblocate. Prin 
aceasta, coeficientul de rulaj al vagonetelor noas
tre a crescut simțitor, la ora actuală fiind 1,4 
lâ,.. de 0,9 cit am avut în 1967.

Rezervele in
perfecționarea tran
sportului subteran 

nu s-au epuizat
REDACȚIA: Ce rezerve interne conside

rați că mai sînt în folosirea rațională a par
cului de locomotive și de vagonete ?

REDACȚIA: V-am ruga să ne vorbiți des
pre modul in care colaborați cu maiștrii, 
cu șefii de brigadă, pentru ca procesul de 
producție s-"> desfășoare în condiții op
time.

Ing. N. Răspopa: Atit maiștrii mineri, cit și 
șefii de brigadă au aproape aceeași răspundere 
în procesul de producție pe de o parte că bri
gadierul este interesat să termine operațiile ce 
se impun pentru ca să poală realiza planul, iar 
pe de altă parte, maiștrii mineri, trebuie să-și 
termine sarcinile de serviciu pe care le-au avut. 
La sectorul V, fiecare schimb are un prim- 
maistru miner și. respectiv, fiecare abataj cile un 
maistru pe schimb. Colaborarea dintre șeful de 
sector și maiștri constă în faptul că dimineața la 
raport se întîlnește șeful de sector cu maistrul 
din schimbul trei cu oare ocazie se discută si
tuația de la toate locurile de muncă din sector 

se dau indicații pentru schimbul următor.
REDACȚIA: Cum ați reușii să omogeni

zați brigăzile de la abataje, ținînd cont că 
în frontalele sectorului V lucrează brigăzi 
mari de 80—100 oameni ?

Ing. N. Răspopa : Omogenizarea brigăzilor a fost 
posibilă datorită lucrului după graficul ciclic. Bu
na organizare a condus în ultimă instanță atit la 
rezultate superioare în producție cit și la un 
cîștig ridicat al muncitorilor. In felul acesta s-a 
reușit ca în toate brigăzile, muncitorii să aibă la 
ora actuală o vechime de aproape 10 ani de zile 
și un grad înalt de cunoștințe. Deci, subliniez 
încă o dată faptul că organizarea ciclică a lucru
lui a condus la rezultate bune și acest lucru a 
făcut posibilă și omogenizarea brigăzilor.

și

Colocviu realizat de: 
C. MAGDALIN 

ing. R. SELEJAN

In numărul de mîine al ziarului, con
tinuarea DIALOGULUI cu reprezentanți 
ai colectivului Exploatării miniere Lu

peni.
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150 de ani de la naștere

ganizareo procesului dc producție 
!a fiecare loc de muncă, asignrînd 
condiții optime fiecărei formalii de 
lucru, urmărind aspectul psihologic 
privind omogenizarea brigăzilor si a 
Beri oarei or, după trei luni de arti- 
vîi.ile in acest an, roadele sînt 
»vj> Numitoare. Fală de 3 000 tone 
eu■:’iminent anual. în primul trimes
tru nu fost cXlr.ise peste plan I 443 

o (din care 404 tone In luna mar
ii") t rea ce reprezintă aproape 50 
Io - '' i Fin > - iiamcnlul pe între-

un’i re în primele două luni din 
I an. realizările minei Aninoasa 
•‘sf ilat de la o decadă la alta în- 
plus și minus, în luna martie, 

dc producție a început 
mina a reușit sfi

tn
Bctlvltatea d 
aă se normali 
obțină un spor de 958 tone de căr
bune, Insumînd la 
Iru un plus d» 
8 500 tone de 
anual. Se Impune însă ca fiecare 
sector să-sl îndeplinească planul, 
pînă acum greul fiind dus de către 
sectoarele I șl IV. care au obținui 
5 025 tone, șl 1 383 tone peste plan. 
Conducerii minei îl revine obliga
ția ca în cel mai scurt timp să în
tărească activitatea sectoarelor ră-

n ocumulat un minus de 7 496 tone 
Datorită slabei activități o sectoa

relor I și IV, E,M. Lonca a realizat 
în primul trimestru peste plan doar 
387 tone, față do 5 000 tone angaja
ment anual. In perioada care ur
mează, trebuie să se insiste cu și 
mai multă competență pentru rezol
varea deficiențelor care stinjenesc 
desfășurarea normală a activității 
fiecărui sector, fiecărei brigăzi în 
parte.

La E.D.M.N. Paroșeni, după un 
început slab, planul a fost realizat 
$i depășit cu 463 tone, ceea ce re
prezintă aproape sută la sută din 
angajamentul anual, 
faptul că aici a 
volum important 
vestit».

fost
de

Do remarcat 
realizat și 
lucrări de

un 
In

zat. Dar, în luna februarie, exploa
tarea minieră Vulcan a totalizat o 
rămincre în urmă de I 968 tone, la 
care s-au adăugat încă 4 689 tone în 
martie. Și, după un trimestru, în loc 
ca mina să realizeze ceva din an
gajamentul anual de 3 000 tone, a 
înregistrat o restanță de 6 626 tone.

Credem că a sosit momentul ca 
Io mina Vulcan să se întreprindă 
o acțiune generală de îmbunătăți
re a activității, astfel ca rn trimes
trul următor planul să fie îndepli
nit și rămînerea în urmă recupe
rată.

In aceeași situație se află și mi
na Uricani, care în primele trei luni 
ale acestui an a acumulat un mi
nus do 2 558 lone, după ce în fe
bruarie 
cu 2 098
că aceste 
Cert este câ și aici 
intervenții rapide și

fir sil de iTimes- 
I 182 tone, față de 

cărbune angajament
Și mari

rămîneri In urmă
Cu toate greutățile întîmpinate, 

în prima lună din acest an, mina 
Vulcan a îndeplinit și depășit pla
nul de extracție cu 31 tone. Se pă
rea că în continuare, colectivul mi-

Noi treziri la viată: gingașele brîndușe.
Foto: S. FISSGUS

I
Utilajul Petroșani campioană

județeană la popice
în zilele de 29 și 30 martie a. c., 

pe arena Jiul din Petrila, s-a desfă
șurat etapa județeană a campionatu
lui republican de popice pe echipe 
seniori ediția 1968—69. Pentru cuce
rirea titlului de campioni județeni 
și dreptul de a participa la etapa in
terjudețeană s-au întrecut un număr 
de 4 echipe din Deva. Hunedoara, 
Or Aș tie și Petroșani. După cum se cu
noaște orașul Petroșani a fost re
prezentat de echipa Utilajul care cu 
puțin timp în urmă cucerise titlul 
de ampioană municipală.

întrecerile au fost urmărite de un 
ma-e număr de spectatori ceea ce 
dovedește că sportul cu bila de tex- 
loiit in orașul Petrila se bucură de 
popularitate.

Vorbind despre întreceri trebuie 
tă scoatem în evidentă că lupta pen
tru cucerirea primului Ioc s-a dat 
între jucătorii noștri și cei de Ia 
Vomla Deva. Numai după lansarea 
ultimelor 200 bile de către popicarul 
Zoltan Albu. victoria a trecut de par
tea celor de la Utilajul. Iată’ clasa- 
iD’-ntu] final : 1. Utilajul Petroșani
4.19 p.d.; 2. Voința Deva 4 786 p.d.; 
6. I.G.O. Hunedoara 4 611 p.d.; 4. 
Vidra Orăștie 4 273 p.d.

La Individual, cele mai bune rezul-

late au fost obținute de sportivii î 
Ioan Burtesch, Voința Deva 855 p.d.; 
Zoltan Albu 835 p.d. șl Suciu Aurel 
812 p.d. ambii de la Utilajul Petro
șani; V. Zamela cu 803 p.d.. de la 
I.G.O. Hunedoara.

Pînă la etapa următoare au mai 
rămas aproximativ două săptămîni. 
Pentru ca jucătorii de la Utilajul să 
ne poată reprezenta cu cinste, este 
necesar să se efectueze antrenamen
te intense în scopul însușirii unei 
cît mai bune precizii în lansarea 
bilei pentru obținerea unei medii su
perioare per jucător întrucit media 
de 803 p.d. realizată cu prilejul e- 
tapei județene nu le poate da garan
ția calificării In divizia A.

Q

La Lupeni, pe arena Viscoza, ur
ma să se desfășoare etapa județeană 
a campionatului pe echipe rezervat 
femeilor. Intrucît nu s-a prezentat 
nici o echipă din afara municipiului 
nostru, echipa Viscoza Lupeni a fost 
declarată campioană județeană și va 
participa la etapa interjudețeană.

S. BALOl

Handbalul reintră în actualitate
Mai puțin de două săptămîni ne 

despart de data reluării campionale- 
lor diviziei B la handbal masculin și 
feminin. Data de 13 aprilîe, o aștep
tăm cu multa nerăbdare și noi iubi
torii xestui frumos sport care a s- 
dus țării cele mai înalte titluri. In
ter-itatea turneelor de verificare la 
care participă și reprezentativele o- 
rașului nostru, crește de la o săptă
mână la alta. După cîteva turnee de 
verificare Ia Cluj, Reșița și Craiova, 
băieții profesorului Barabaș și-au ve
rificat forțele și în „fieful" propriu 
în fata divizionarelor B. C.S.M. Re
șița și Universitatea Craiova. Timpul 
nefavorabil (ninsoare, frig teren îm
bibat cu apă) au făcut ca turneul de 

trificare anunțat pe terenul Jiu] să 
dispute numai pe... jumătate.

Dacă simbătă jocurile programate 
s-au mai putut bucura de oarecare 
condiții (lipsa zăpezii pe teren), du- 
mînirâ mantia albă a determinat pe

Vi

organizatori să renunțe la jocurile 
programate.

In întîlnirile de simbătă s-a urmă
rit in primul rind stadiul de pregă
tire al echipelor și mai puțin rezul
tatele. Cu toate acestea n-a fost lip
sit de 'interes nici felul în care echi
pele noastre au reușit să concreti
zeze acțiunile Iot. Jocurile de sim
bătă au fost următoarele Șc. S. Pe
troșani — S.S.E. Reșița (băieți) 15—10, 
Șliinta Petroșani — C.S.M. Reșița 
5—7; C.S.M. Reșița — „U* Craiova 
7—6; Știința Petroșani — „U" Cra
iova 10—7. Fiecare partidă s-a des
fășurat doar pe durata unei reprize 
a 30 minute. In încheierea acestei 
bogate după-amleze handbalistice, e- 
levele profesorului Bartha Eugen au 
intilnit, pe durata a două reprize a 
25 de minute, echipa Universității 
din Craiova. Petroșănencele au jucat 
foarte bine și au învins la scor.

N. LOBONȚ )

Miercuri 2 opnlie

Cel care avea să devină poelul șl 
prozatorul Dimitrle Bolintineanu, s-a 
născut la 2 aprilie 1819 în salul Bo- 
llnlinul din Vale. Tatăl său era ma
cedonean de origine, căsătorii și sla- 
billl definitiv în Țara Româncas<a.

Viitorul poci își petrece copilăria 
In satul nafal, apoi învață carie cil 
dascăli in casă, conllnuîndu-șl stu
diile la școala de la Cojțea șl la 
cea do la Si. Sava, unde esle coleq 
cu Ion Chica, Gr. Alexandroscu și N. 
Bălcescu.

Debutul său în literatură datează 
din 1842 cînd publică, în „Curierul 
de ambe sexe", poezia „O fată linără 
P' palul morțil", elogios recoman
dată de Fliade. In 1842, este trimis 
ca bursier la Paris, unde are prile
jul să audieze cursurile lui Michelet 
sl Mickievicz, însusindu-șl multe din 
ideile lor revoluționare. Doi ani mai 
lîrziu îi apare la București primul 
volum intitulai „Colecție din poeziile 
domnului D. Bolintineanu", cuprin- 
zînd elegii intime, versuri patriotico, 
b°)ade istorice.

In februarie 1848, Bolintineanu, a- 
lăluri de aHi studenți români din Pa
ris, asistă 
Franței. O 
nimentelor 
ce printre
daclor responsabil la zâarul „Popolul 
suveran", organul revoluției muntene.

După înfrîngerea revoluției poetul 
e arestat, dar reușește să se refu
gieze în Franța de unde sprijină, a-

fantastic macabru. Reține In mod deo
sebit atenția tabloul final în care 
este descrisă cavalcada Iu! Mlhnea, 
in versuri de o desăvirșltă muzica
litate.

CHe mal cunoscute scrieri ale lui 
Bolintineanu, sini legendele Istorice 
care au avut un succes Imens în e- 
pocă si care-șl păstrează suflul pa
triotic neallprat pînă astăzi. Ele au 
fost Inspirate din faptele glorioase 
ale domnitorilor noștri, din scrierile 
cronicarilor sl din folclor. Dintre le
gende merilă a fi amintite , Muma 
lui Ștefan cel Mare". „Ultima noapte 
a Ini MHiai cel Mare", ,.Mircea cel 
Marc și solii', „Țepeș și solii", ,.Da
niil Sihastrii" ele. in rare poetul 

eroismul, cumpăta- 
pafriotlsmul nerso-

lături dc ceilalți rcfnqlați, cauza de
mocrației. Tnlre 1851 șl 1857 Bollntl- 
neanu călătorește în Orient și scrie 
lucrări inspirate mai ales de locurile 
vizitate. Se Întoarce fn țară după a- 
proape zece ani dc exil, acînlindii-sc 
în campania pentru unirea celor două 
țări românești.

După Unire, poetul obține diverse 
funcții de răspundere, printre care 
șl aceea de ministru, achllindu-se cu 
inlellqență si onestitate do sarcinile 
care-l reveneau.

Din 1864. Bolintineanu se retrage 
treptat din activitatea politică dedi- 
cîndu-se literaturii. Ulllniil ani dc 
viată și-i petrece in mizerie sl uitare. 
Moare la 20 august 1872 lăsind in 
urma sa scrieri de o marc bogăție 
și varietate, însă si de 
frapantă.

Dimitrip Bollntlneanu 
peste 50 de volume dc 
proape toate genurile și
rare. După ce se eliberează treptat 
de modelele romantice slrăinc, poe
tul cultivă cu precădere literatura 
patriotică. In afară de volumul de 
debut mai amintim culegerile de ver
suri intitulate : „Melodii române", „Le
gende sau basme naționale în ver
suri", „Eumenidele sau satire poli
tice0 etc. In balada „Mihnea șl ba
ba", considerată de G. Călinescu drepl 
„capodopera întregii sale lirice", Bo- 
linlineanu își subliniază preferința 
pentru folclor din care împrumută 
motivul, tratîndu-I într-o manieră de

11,OP limba franceză.
r->3 (reluare).

11.30 l imba engleză. I.cclia 52 
(reluare).

12.00 TV pentru specialiștii 
din Industrie.

12, :o Închiderea emisiunii de 
dimineață.

17 30 Telex TV.
17,35 T\’ pentru specialiști. Mc- 

dlcină.
18,05 limba germano. Lecția 

■10.
18, .0 Transparente.
10,00 Telejurnalul de scară.
10.30 tn direct... dc la Cluj.

Emisiune de Alexandru 
Stark.

10.45 Căsuța 
log cu

20.00 Recital
gue7. Transmisiune
Sala Palatului Republicii 
Socialiste România.
In pauză: Avanpremieră 
Recitalul baritonului Oc- 
lav Enigărescu. 
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

o InegalitateI depășit 
se expli- 

știm. 
cîteva

planul a fost 
tone. Cum 

anomalii 1
se < 
eficiente.

ri u 
cer

ti publicat 
opere în a- 
specllle lite-

★

acum obținute 
șl

Realizările de pînă 
dc minele Lupeni, Petrila, Dîlja 
Paroșeni, dovedesc cu prisosință că 
atunci cînd întregul colectiv este 
deplin mobilizat, roadele nu întîrzie 
să se arate.

Depășirile substanțiale de plan 
cer, oricum, îmbunătățirea angaja
mentelor luate la începutul acestui 
an I

la revoluția din capitala 
dată cu precipitarea eve- 
din țară, poetul se întoar- 
ai săi și este numit re-

fost un deschizător 
domeniul romanului 

încercările sale „Manoll" 
se situează prinlre pri-

scoale în relief 
rea, demnitatea, 
nalelor descrise.

Bolinllneanu a 
de drumuri în 
autohton, 
și „Elena"
m<*le romane din literatura noastră.

Mult»' din lucrările lui Bolinllnea- 
nn s-au dovedit a fi nerezistente 
prin caracterul lor de scrieri orato
rice, sentențioase, simpliste. Dar Bo- 
lintineanu va rămîne în litcralura 
noastră ca un poet cu elanuri patrio
tice sincere șl cu idealuri democra
tice remarcabile. El e, după cum a- 
firmă G. Călinescu, „întîiul versifi
cator român cil Intuiția valorii acus
tice a cuvîntului".

poștală 111. Dia. 
telespectatorii.
Amalia Rodrl- 

din

Preocupări 
ale artiștilor 

amatori
Dintre numeroșii tineri care după 

orele de serviciu își petrec o parte 
din timpul liber la clubul sindicatu
lui din Lupeni o activitate asiduă 
desfășoară componenții cercului 
dramatic. Sub îndrumarea instruc
torului Florian Paraschivescu ei 
se pregătesc să pună în scenă 
piesa „Omul care a văzut moar
tea" de Victor Eftimiu. Conști- 
enți de exigența publicului din 
Lupeni, artiștii amatori, între care 
lăcătușul Aurel Uilecan de la mină, 
preparatorul Teodor Gladchi, ele
vii Gif-Deac loan și Maria Ar- 
meanu, funcționaro Margareta 
Demian și alții, dovedesc multă 
pasiune pentru realizarea unui 
spectacol de calitate.

Folosim acest prilej pentru a 
face un apel conducerii clubului 
de a sprijini îndeaproape activi
tatea cercului dramatic, creindu-i 
condiții optime desfășurării repeti
țiilor și punerii în scenă a piesei.

(Urmare din pag. I)

înflori- 
o pri- 
înflori- 
socia-

C. PASCU

de gospodărire 
orașului lor, si- 
1968 pe primul

comer-
mește-

iar filele monografiei sole 
toare stau deschise pentru 
mi înscrierea altor fapte 
toare ale existenței noastre 
liste.

Pentru cei 10 000 de locuitori ai 
orașului feroviar Simeria s-au ri
dicat blocuri de locuințe 
tabile, școli și magazine, 
social-culturale. Rețeaua 
cială și cea a cooperației
șugărești s-a extins și dezvoltat 
necontenit, ocrotirea sănătății oa
menilor a cunoscut realizări noi, 
orașul a fost modernizat și înfru
musețat, ovînd astăzi aspectul u- 
nei adevărate așezări urbane civi
lizate.

Simeria nu înseamnă numai 
nod de cale ferată. Prezentul ei 
înseamnă școli și licee, cinemato-

grafe și casă de cultură, întreprin
deri industriale, cooperativă agri
colă de producție, fruntașă pe 
județ, un nume căutat pe harta 
nouă a țării de către vizitatori din 
țară și de peste hotare, a căror 
peregrinare la Parcul dendrolo- 
gic — unic în felul său — nu cu
noaște contenire.

Marmura exportată de la Sime
ria se bucură de apreciere în 
mai mult de 15 țări, iar Industria 
laptelui de aici a devenit o firmă 
cunoscută și apreciată.

Locuitorii Simeriei sînt gospo-

dări neintrecuți. Hărnicia Io 
seamnă 3,5 milioane lei in munca 
voluntar-patriotică 
și înfrumusețare a 
tuîndu-se în anul 
loc din județ.

Ascensiunile pe 
socialist ale Simeriei multisecula
re se înscriu organic în torentul 
viguros al înfăptuirilor sfertului 
de veac scurs de la eliberarea 
țării. Slovele de aur cu care a fost 
scrisă noua monografie a orașu
lui poartă în ele încărcătura în
țelepciunii cuvîntului PARTIDULUI

Programul I

axa prezentului

I

Supremația legii sau legea
bunului plac si a ușurinței ?

(Urmare din pag. I)

1 aprilie — 28 
Elena Aii savo

I. c. R. M. PETROȘANI
Sir. Republicii nr. 92

ANGAJEAZĂ 

IA PETROȘANI
Merceolog principal ; condiții : studii medii și 7 ani ve

chime în funcții economice, salarizare între limitele 1125—1425 
lei.

Planificator I ; condiții : studii medii și 7 ani vechime in 
funcții economice, cu limitele de salarizare 1025—1300 lei.

zultatul: în perioada 
august 1968 minora 
tei și-a însușit 4 000 lei. Dar abu
zul nu se oprește aci. Aceeași ges
tionară, Margareta Dumitru, a mal 
dat bani pe credit din gestiune și 
altor persoane.

Dacă la acest mod de gestionare 
după bunul plac mai adăugăm și 
ușurința cu care se recepționau măr
furile, numărîndu-se cutiile de pan
tofi, fără a se convinge despre exis
tența conținutului lor, apare ușor 
explicabil lipsa de peste 20 000 lei 
în cîteva luni.

In afară însă de atitudinea indis- 
siplinată a personalului magazinului 
respectiv, nu putem trece cu vede
rea că la starea de lucruri necores
punzătoare de mai sus a contribuit 
și lipsa de control și de exigență 
din partea conducerii O.C.L. Pro
duse industriale. Astfel, deși legea 
obligă conducerea unității să efec
tueze inventare trimestriale, în pe
rioada 10 ianuarie — 24 septembrie

1968, nu s-a efectuat nici un Inven
tar. După cum, timp de peste 4 
luni cit â funcționat (cu întrerupere) 
ca ajutor-vînzătoare, minora Elena 
Alisavetei, nimeni din conducerea 
unității nu a observat șl reținut a- 
ceastă flagrantă încălcare a discipli
nei de serviciu și implicațiile ei.

Dincolo de orice justificare ce 
s-ar putea aduce, concluzia care se 
desprinde din exemplul -de mal sus 
(ca și din alte cazuri judecate), este 
aceea că păgubirea avutului obștesc 
se produce numai acolcțj unde nu 
este asigurat un climat* de strictă 
legalitate, unde supremația legii, a 
disciplinei riguroase de serviciu es
te înlocuită cu legea bunului plac 
sau usurinfa.

împotriva unor practici ca cele 
semnalate, conducerile unităților tre
buie să manifeste mai multă preo
cupare prin organizarea, unui con
trol mai exigent și;printr-o intensi
ficare a muncii educative de masă, 
în colaborare cu ceilalți factori res
ponsabili pentru apărarea avutului 
obștesc.

NOTE
Promisiuni...

Comitetul de locatari 
de la blocul D 3, stra
da Tudor Vladimirescu, 
din Lupeni ne infor
mează că în bloc exis
tă două ascensoare. In
tr-un timp nu funcțio
na niclunul. Au satis
facția acum că unul 
dintre ele e bun. Ce
lălalt e descompletai, 
n-a funcționat niclcînd. 
Șefii de sector de la 
I.G.L. Lupeni se schim-

bă, dar starea de la blo
cul D3 — nu. Comite
tul de locatari, însă, nu 
face o precizare: cine 
și cind a descompletat 
ascensorul ?

Tot la acel bloc, ace
lași comitet de locatari 
duce tratative de 6 luni 
de zile (!) cu adminis
trația blocurilor pentru 
a instala geamuri la u- 
șlle de la Intrare. Ad
ministrația e fncăpățî-

nată într-un refuz di
plomatic și abil: face 
promisiuni, care de ca
re mai solemne. Dar 
numai promisiuni.

Promisiuni pentru as
censor, promisiuni pen
tru geamuri... In blo
cul D3 vîntul aleargă 
în voie, ca prin văile 
munților, dar adminis
trația face promisiuni 
iarna, vara, primăvara, 
în orice anotimp. Pînă 
cînd ?

Drumul spre Cîmpu lui Neag...
Lucrările masive de 

construcții care se exe
cută la Valea de Pești 
au făcut ca circulația 
autovehiculelor, diver
selor utilaje grele pe 
șoseaua Uricani — Cim- 
pu lui Neag să crească 
considerabil. Datorita a- 
celui du-le-vino perma
nent al mașinilor șo
seaua a devenit plină 
de gropi. ingreunind 
mult circulația mașini-

lor, periciitind arcurile. 
Șoferii care circulă pe 
acolo în fiecare zi spun 
despre șosea că arală ca 
un drum lăsat în pără
sire. Așa să fie? *’ 
amintim că există 
cheri și cantonieri 
căror sarcină este 
întrețină șoselele 
drumurile. Cum • 
Cîmpu lui Neag șoseaua 
este neasfaltală, activi-

Ne 
pi-

să
Și

spre

talea picherilor ar tre
bui să se facă mal in
tens simțită. Timpul 
este prielnic acum re
parațiilor de drumuri și 
șosele. Numai în acest 
tel vor deveni șanțu
rile — șanțuri, iar gro
pile vor dispare pentru 
ca șoferii să-și poată 
exploata mașinile în bu
ne condiliuni și fără 
teama că acum-acum 
ceva se va defecta.

LA DEVA
Merceolog principal ; condiții : studii medii și 7 ani vechime 

în funcții economice. Limite de salarizare 1 125-1 425 lei.

0. C. L. ALIMENTARA

5.05—6.00 Program
dimineață ; 6.05—9.30 Muzica și actu
alități; 9.30 Odă limbii române j
10.00 Corul liceului nr. 6 din Bucu
rești; 10.10 Curs de limba rusă Ci
clul II, lecția a 26-a; 10.30 Muzică 
populară din Transilvania; 11.05 Ora 
specialistului; 11.25 Muzică ușoară; 
11.45 Sfatul medicului; 11.50 Cotele 
apelor Dunării; 12.00 Muzică ușoară; 
12.20 Cronica teatrală 12.30 Intîlnire 
cu melodia populara și interpretul 
proferat; 13.10 Avanpremieră coti
diană; 13.21 Soliști și orchestre de 
muzică ușoară; 14.10. Emisiune lite
rară pentru școlari; 14.30 Concertul 
zilei. 15.05 Uverturi do estradă; 15.15 
Bibliotecă de literatură română; 15.30 
Cîntecc; 16.00 Radiojurnal. Sport;
16.10 Muzică ușoară; 16.30 Antena 
tineretului 16.55 Radio publicitate; 
17.15 Ce e nou în județul dv. ? — 
Arad ; 17.30 Uvertură și duet din 
opera .Ileana' de Emil Mon- 
ția; 17.45 Revista economică; 18,05
Nestemate ale folclorului nostru; 
18.30 Gazeta radio; 19.00 O melodie 
pe adresa dumneavoastră; 19.20
Sport; 19.30 Muzică populară; 19.50 
In ritm de tango; 20.05 Concurs cu 
public; 20.30 Almanah muzical; 21.05 
Oameni de seamă. Gheorghe Asachi; 
21.25 Muzică ușoară; 22.00 Radiojur
nal. Buletin meteorologic. Sport; 
22.20 Romanțe de Ionel Băjoscu- 
Oardă; 22.40 Moment poetic; 22.45 
Parada succeselor de muzică ușoară; 
0.05—5.00 Estrada nocturnă.

Programul II

PETROȘANI
9

Angajează de urgență PAZNICI PENTRU 
UNITĂȚILE COMERCIALE DIN LOCALITĂ-
ȚILE LUPENI, PETRILA ȘI CIMPA. Cei in-
teresați să se prezinte Ia serviciul personal al
O.C.L. Alimentara Petroșani.

Informații se pot lua zilnic între orele 7-15, 
telefon 1563—1394.
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6.10 Muzică ușoară; 6.45 Cînteco 
populare; 7,10 In sunet de fanfară; 
7.37 Melodii interpretate la acordeon; 
7.45 Cîntă Maria Bararu, Dumitru 
Bălășoiu și Nicolao Timofte; 8.10
Tot înainte; 8.25 Arii din operete 
românești ; 9.10 Curs dc limba rusă. 
Ciclul I, lecția a 17-a; 9.30 Muzică 
ușoară; 10.05 Recital de pian 
Alexandru Demetriad ; 10.30 Potpu
riuri de muzică ușoară; 10.55 Mati
neu dc operă; 12,05 Avanpremieră 
cotidiană; 12.16 Concert dc prinz; 
13,00 Cîntărețî ai plaiurilor noastre; 
13,15 Recital Martha Kessler; 13.30 
Din țările socialiste; 13.50 Arii din 
opereta „Frumoasa din Cadix" de 
Lopez; 14,10 Muzică
14.30 Moment științific; 14,35 Melo
dii de Robert Flavian si Valenliu 
Grigorescu ;
16,00 Recital 
reșcu; 16,15 
instrumente : 
Radiojurnal. Sport; 17.10 Pe aripile 
melodiilor; 17,45 Piese corale de 
Ion-Danielescu; 18,05 Emisiune lite
rară; 18.25 Pagini îndrăgite din mu
zica ușoară ; 19,05 Duete din opere ;
19.30 Curs de limba rusă; 19,50 
Noapte bună copii; 19,55 Muzică; 
20,00 Concertul orchestrei simfonice 
a Radiotelevizîunii; 22,00 Selecțiunl 
din operete; 22.30 Cronica teatrală ; 
22,40 Muzică ușoară ; 23.07 Mari pia
niști : "

populară ;

15,40 Radiopublicitate; 
de operă Octav Enigă- 
Un interpret și trei 
Marin Cbisăr; 17,00

Carlo 7orchi.

<£
Bl LETINE DE ȘTIRI : Progra

mul 1: 5,00; 5,30; 6,00; 6,30; 
9,00; 11,00; 13,00; 15,00; 20,00; 
24,00; 1,00; 2,00; 4.00. Progra
mul II: 6,05; 7,30; 10,00; 12.00; 
14,00; 18.00; 19,00; 23.00; 0.55.

FILME
JOT 3 APRILIE

PETROȘANI — 7 Noiembrie: Tan
drețe : Republica : Aventurile lui
Tom Saiwcr : PETRILA: Sfîrșilul a- 
gentului W4C; LONEA — 7 Noiem
brie: Eroul vietnamez* Ngyen Van 
Ti -i ; Minerul: Statornicia rațiunii ; 
ANINOASA: Inti’.nire in munți;
VULCAN: Roata \. iii : LUPENI — 
Cultural: Un d< Ikt aproape perfect; 
PAROȘENI: In Kurciislanul sălbatic; 
URICANI : Obsesia.
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Expoziție 
de arta populară 

românească 
la Lyon

PARIS — Corespondentul 
Agerpres, Al. Gheorghiu, trans-

rată
Iară

„Convocarea unei conferințe
consacrate

este o
— Declarațiile

securității europene
inițiativă bună“

primului ministru al Suediei

fn

principal. o 
tradiția ret a (iilor 
române 
curilor.

d

: La Lyon a fost inaugu- 
o expoziție de artă popu- 
românească. organizată de 

:iatia dc prietenie Fran- 
- Românim Cu acest prl- 
prof. Thibaudel. consilier 

vorbii despre 
franco —

de-a lungul vea- 
și despre legălu- 

i’e Zvonului cu România, ce 
datează de trei secole. El a 
amintit că in 1667 Laurence 
Toppellin a publicai cu con
cursul librarului Horace Bois- 
sat din Lyon o lucrare despre 
Transilvania și despre apar
tenența țârilor românești 
lumea latină. Vorbitorul < 
mintii că printre primii 
tori „Honoris causa“ ai 
versilălii din Lyon din 
au fost românii Canlacuzino, 
Răcorită si lorga.

La deschiderea expoziției au 
asistat notabililâli ale orașului 
Lyon, precum și personalități 
din viata culturală și artistică.

I la 
a a- 
doc- 
Unl- 
1923

VIENA 1 (Agerpres). — Primul 
ministru al Suediei, Tage Erlander, 
care a participat la Conferința de 
la Viena a liderilor partidelor socia
liste. a declarat unui corespondent 
al agenției M.T.l, că „după părerea 
guvernului său, convocarea unei 
conferințe consacrate securității eu
ropene este o inițiativă bună. Sîntem 
gala să participăm la o asemenea 
conferință însă considerăm că o con
diție preliminară a succesului acestei 
acțiuni constă în temeinica ei pre
gătire. Iată de ce este foarte im
portant ca toate problemele caro vor 
fi incluse în ordinea de zi să fie 
clarificate în prealabil. După păre
rea noastră, a continuat premierul 
suedez, una din temele care ar tre
bui discutate este comerțul dintre 
Est și Vest. Noi, suedezii, am con
siderat întotdeauna că integrarea e- 
conomică a Europei de vest nu poa
te împiedica colaborarea cu Estul, 
întrucîl toate popoarele sînt intere
sate ca economia Europei să nu se 
scindeze în două părți. Lichidarea

divizării ar aduce tuturor țărilor un 
progres și o înflorire mal rapidă".

Amintind că participanții la reu
niunea socialistă dc la Viena au 
discutat. apelul de la Budapesta, 
Brune Pitlermann, președintele In
ternaționalei socialiste, a declarat la 
rîndul său : „Părerea noastră este 
că inițiativa de a se convoca o con
ferință europeană pentru problemele 
securității merită, fără îndoială, o 
mare atenție. Credem că înaintea 
convocării unei astfel de conferințe 
este necesar să se elaboreze planu
rile corespunzătoare și să se stabU 
lească, de exemplu, cine trebuie să 
convoace o asemenea conferință eu
ropeană".

țărilor europene 
intră în posesia 
Apelului statelor 

participante 
la Tratatul 

de la Varșovia
BUDAPESTA 

genția M.T.l. a 
a Ministerului Afacerilor Externe al 
R.P. Ungare, în care se arată că, în 
numele R.P. Bulgaria, R.S. Cehoslo
vace, R.D. Germane, R.P. Polone, Re
publicii Socialiste România, R.P. Un
gare, U.R.S.S., șefii misiunilor diplo
matice ungare în țările europene 
transmit în aceste zile guvernelor ță
rilor europene Apelul statelor parti
cipante la Tratatul de la Varșovia 
către toate statele europene, sem
nat la consfătuirea din 17 martie 
1969 de la Budapesta a Comitetului 
politic consultativ.

1 (Agerpres). — 
transmis o declarație

ANGUILLA : As

pect de la un re
cent marș in jurul 
Insulei organizat de 
populație in semn 
de protest față do 
trupele de parașu- 
tișll britanici sosiți 
pentru așa num’ta 
„restabilire

încheierea unui acord preliminar
GENEVA

între autoritățile britanice

Comunicat comun
soviefo-algerian

AT GER 1 (Agerpres). — Comunica
tul comun sovieto-algerian, dat pu
blicității în legătură cu vizita fă
cută în Algeria de Nikolai Podgor- 
nii președintele Prezidiului Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S., subliniază că 
între cele două țări se dezvoltă o 
largă colaborare economică, comer
cială. tehnică și culturală reciproc a- 
vanlajoasă. Părțile și-au exprimat, 
totodată, convingerea că aceste re
lații se vor dezvolta și în viitor pe 
baza principiilor egalității în drep
turi, respectului reciproc și neameste
cului în treburile interne, în inte
resul popoarelor celor două țări. Ele

ca relațiile lor 
în domeniul e- 
tehnicii, comer-

au căzut dc acord 
bilaterale. în special 
conomiei. științei și 
țului și navigației să fie reglemen
tate prin acorduri pe termen lung, 
în conformitate cu planurile de dez
voltare ale fiecărei țări.

Comunicatul reafirmă hotar irea ce
lor două țări de a lupta, împreună 
cu celelalte forțe progresiste și iu
bitoare de pace, împotriva imperia
lismului, colonialismului și neocolo- 
nialismului, pentru libertatea și in
dependența popoarelor, pentru slăbi
rea încordării internaționale și pace.

Negocierile dintre S. 11. A 
și Peru s au intensificat

LIMA 1 (Agerpres). — Statele U- 
nite si Peru au început cea de-a 
treia săptămînă de tratative intense 
pentru soluționarea conflictului pro
vocat de exproprierea proprietăților 
societății nord-americane „Interna
tional Petroleum Company". Trimi
sul special al președintelui Richard 
Nixon, John Irwin, a fost primit de 
președintele Perului, generalul Juan 
Valesco Alvarado, urmînd ca el să 
se întîlnească în continuare și cu 
alte oficialități de la Lima.

Citînd surse guvernamentale peru- 
vlene, agențiile de presă relatează 
că negocierile s-au intensificat in

va avea convorbiri
cu generalul de Gaulle
și cu Richard Nixon

BEIRUT 1 (Agerpres). — In cursul 
scurtei vizite pe care a întreprihs-o 
marți la Beirut, regele Hussein al 
Iordaniei a avut convorbiri cu pre
ședintele Libanului, Charles Helou, și 
cu primul ministru libanez, Rashid 
Karame. Potrivit observatorilor poli
tici. convorbirile au fost consacrate 
unui schimb de păreri privind pozi
ția celor două țări în actuala con
junctură din Orientul Apropiat.

In aceeași zi, regele Hussein a 
plecat spre Paris, unde urmează să 
aibă întrevederi cu președintele Fran
ței. generalul de Gaulle, După vizita 
în Franța, șeful stalului iordanian este 
așteptat la Washington, unde va con
feri cu președintele S.U.A., Richard 
Nixon.

FRANȚA

fap-mod deosebit, avînd în vedere 
tul că la 4 aprilie intră în vigoare 
amendamentul „Hickenlooper", în 
baza căruia S.U.A. urmează să sis
teze orice asistență economică acor
dată Perului dacă acesta nu va plăti 
compensațiile pretinse pentru ex
proprierea posesiunilor I.P.C., deși 
guvernul peruvian a depus un C.E.C, 
de 71 000 000 de dolari, care urmea
ză să fie 
achitarea 
guvernul 
proape 1 
susțin că 
coperi numai instalațiile rafinăriei 
de la Talara șl nu toate posesiunile 
expropriate ale I.P.G.

remise I.P.C., numai după 
datoriilor acesteia față de 
Peruvian, evaluate la a- 
miliard de dolari. S.U.A. 
aceste compensații ar a-

Ședința Comitetului celor
18 state pentru dezarmare

1. — Corespondentul A- 
Liman, transmite: Șe-

GENEVA 
gerpres, H. 
dința de marți a Comitetului celor 
18 state pentru dezarmare de la 
Geneva s-a deschis printr-un mo
ment de reculegere în memoria fos
tului președinte al Statelor Unite, 
D. Eisenhower.

Au urmat apoi lucrările propriu- 
zise, în cadrul cărora șefa delega
ției suedeze, Al va Myrdal, a expri
mat părerea că prima sarcină a 
conferinței ar trebui să fie aborda
rea problemei interzicerii exploziilor 
nucleare subterane și negocierile în 
vederea limitării sistemelor nuclea
re strategice.

Șeful delegației poloneze, H. Ja- 
roszek, a dezvoltat teza după care 
condiția asigurării securității tutu
ror țărilor este dezarmarea genera
lă și totală, sub control internațio
nal. Totodată, reprezentantul polo
nez a insistat asupra necesității de 
a se interzice folosirea armelor nu
cleare și a se proceda la dezarma
re pe scară regională, prin crearea 
de zone denuclearizate.

Șeful delegației Cehoslovaciei, 
Milan Klusak, a arătat că încorda
rea care se menține în relațiile in
ternaționale reclamă măsuri de na
tură să contribuie la destindere pe 
calea negocierilor. El și-a exprimat 
speranța în apropiata ratificare a 
tratatului de neproliferare a 
lor nucleare de către toate 
semnatare. Amintind Apelul 
rințel de la Budapesta al 
membre ale Tratatului de la 
via, șeful delegației cehoslovace a 
subliniat necesitatea organizării 
nel conferințe europene, care 
permită stabilirea unul climat

securitate și de coexistență pașnică, 
prielnic, în același timp, negocierilor 
pentru dezarmare. Vorbitorul s-a 
pronunțat apoi' in favoarea creării 
unei zone deriuclearizale in centrul 
Europei și pehtru încetarea cursei 
înarmărilor. Problenfa dezarmării 
nucleare — a spus Klusak — tre
buie să se afle in centrul lucrărilor 
conferinței, interzicerea tuturor ex
periențelor nucleare constituind un 
prim pas în acest 'sens. Delegatul 
cehoslovac a criticat concepția echi
librului nuclear, cerînd punerea ar
melor atomice in afara legii. De 
asemenea, el a relevat importanța 
demilitarizării fundului mărilor și 
oceanelor, ca șf a interzicerii arme
lor chimice și bacteriologice.

ADDIS ABEBA 1 (Agerpres). — 
In cadrul vizitei sale la Addis Abeba, 
primul ministru britanic, Harold 
Wilson, a avut marți dimineața c 
întrevedere cu împăratul Etiopiei, 
Haile Selassie, în legătură cu evo
luția crizei nigeriene. Premierul en
glez l-a informat cu acest prilej pe 
Haile Selassie asupra rezultatelor 
convorbirilor pe care le-a avut re
cent la Lagos cu șeful guvernului 
federal al Nigeriei, generalul Va- 
kubu Gowon. La rîndul său, împă
ratul Etiopiei a adus la cunoștință 
primului ministru britanic demersu
rile pe caro le-a inițiat în calitate 
de președinte al Comitetului consul
tativ al Organizației Unității Afri
cane pentru reglementarea crizei 
nigeriene.

Potrivit părerii observatorilor po
litici, problema transportului ajutoa
relor acordate de diverse țări și or
ganizații populației biafreze ce se 
află într-o situație tragică după 20 
de luni de război, a fost de aseme
nea evocată în cursul întrevederii 
dintre Harold Wilson și Haile Se-

Ii

și cele din Anguilla
LONDRA 1 (Agerpres). — Intre 

autoritățile britanice și cele din An
guilla a fost încheiat un acord pre
liminar, a anunțat Ministerul Aface
rilor Externe al Marii Britanii. Acor
dul prevede că Anzhony Lee, comi
sarul britanic- 
în continuare 
consiliul local

pe insulă, va rămîne 
la postul său, ca și 
format în urma ale-

gerilor de anul trecut. Webster va 
fi recunoscut ..neoficial" 
Marea Britanie 
acestui consiliu, 
socialed Press.

De asemenea, 
că Marea Britanie este singura care 
poate hotărî data retragerii trupelor 
sale de pe insulă.

de către 
drept conducătorul 
anunță agenția As-

Vietnamul de «ud

15 obiective militare americane
și saigsneze atacate de patrioți

SAIGON 1 (Agerpres). — Agenția 
France Presse relatează că în ulti
mele 24 de ore avioanele americane 
„B-52" au aruncat mai mult de 700 
de tone de bombe în provinciile Binh 
Duong și Tay Ninh din Vietnamul 
de sud.

Totodată, din Vietnamul

sint transmise știri în legătură cu 
continuarea acțiunilor de luptă între
prinse de unitățile Frontului Național 
de Eliberare. Artileria patrioților a 

15 obiective militare ame- 
cea

arme- 
statele 
confe- 
țărilor 
Varșo.

© MADRID. — Citind surse dem
ne de încredere din Madrid, agen
ția France Presse relatează că A. 
N'Dongo, fost ministru de externe 
al Guineei ecuatoriale, arestat pen
tru a fi organizat o tentativă ne- 

a murit

© BRUXELLES. — In cadrul celui de-al 18-lea Salon de invenții 
de la Bruxelles au fost prezentate 1000 de invenții din 21 de țări. Româ
nia, care a participat cu patru invenții din domeniul construcțiilor de 
mașini și chimiei, a obținui trei medalii de aur, o medalie de vermeil 
(premiul următor medaliei de aur)

bombardat
ricane și saigoneze situate in 
mai mare parte a lor in regiunea 
Saigonului. Principalul obiectiv mili
tar atins de rachetele F.N.E. a fost 
baza aeriană de la Bien Hoa, la 30 
km nord-vest de Saigon. Alte ra
chete au atins cartierul general a- 
merican al celei de-a treia regiuni 
tactice. Lupte intre cele două părți 
au fost semnalate și în Delta Fluviu
lui Mekong in apropiere de Ben Tre 
și Cai Be, in regiunea vechii capitale 
imperiale Hue, precum și in apro
pierea marii 
Da Nang.

baze americane de Ia

★

și o plachetă de onoare.

procesului Sirhan
POLONĂ: Noi cons- 
de locuin/e în Wal- 
așezare din Piaskowa

truc (ii 
brzych 
gora.

Avionul ,.C-84“

Acțiuni revendicative ale
muncitorilor din electricitate

PARIS 1. — Corespondentul Ager
pres, Georges Dascal, transmite: La 
Chemarea Federației C.G.T. din sec
torul gaz și electricitate, marți sea
ra a început seria de acțiuni reven
dicative ale muncitorilor din electri
citate. în cadrul acestor acțiuni, 
marți a fost întrerupt curentul timp 
de două ore în diferite sectoare ale 
Parisului șl în împrejurimi. Se anun-

ța că în următoarele trei zile aseme
nea întreruperi de curent vor avea 
loc în toate regiunile Franței. Per
sonalul de la electricitate consideră 
insuficientă majorarea de 4 la sută 
a salariilor acordată de guvern pen
tru întregul an 1969 și cere începe
rea unor negocieri serioase pentru 
majorarea mal substanțială a sala
riilor.

reușită de lovitură de stat, 
în închisoare.

Aceleași surse afirmă că 
facio Ondo, fost președinte 
siliului guvernului 
Guineei ecuatoriale;;
tic al președintelui Macias, a încetat 
și el din viață în închisoare.

și 
al 

autonom 
adversar

Boni- 
Con- 

al 
poli-

© CAIRO. — In urma puternicu
lui, cutremur înregistrat luni în unele 
regiuni din R.A.U., două persoane au 
fost ucise, iar alte 15 rănite. Ziarul 
..Al Ahram" menționează că în car-’ 
tierele populate ale capitalei țării 
două clădiri au fost complet distru
se. iar alte 30 au suferit avarii grave.

Petrolier de 253 000 de tone
BONN. — La șantierele din Bre

men a fost lansat la apă un petro
lier de 253 000 de tone care, după 
probele obișnuite, va intra în servi
ciul companiei „Esso Petroleum ltd. 
of London". Acest superpetrolier este

OTTAWA. — O firmă construc
toare de avioâne din Canada a pro
dus primul avion ele tipul „C-84", 
capabil să aterizeze, și să decoleze 
vertical ca și elicopterele.

Avionul poale servi ca aeronavă de 
pasageri în zonele ‘de mare aglome
rație urbană, aslgurind legătura din
tre aeroporturi și: diferit? centre rezi
dențiale,

Au fost reluate dezbaterile

LOS ANGELES 1 (Agerpres). — 
Cheltuielile pentru asigurarea secu
rității asasinului senatorului Robert 
Kennedy, Sirhan B. Sirhan, precum 
și cheltuielile de judecată se ridică 
la aproape un milion de dolari, a 
declarat o oficialitate din Los Ange
les. Această sumă, fără precedent 
în analele jurisdicției americane, a 
fost necesară construirii unor celu
le speciale pentru acuzat, amenaja
rea sălii unde are loc procesul, a- 
sigurarea supravegherii permanente 
a acuzatului, precum și a celor caro 
vin în contact cu el etc — și al 
marelui număr de probe și martori 
prezenți în instanță, în decursul ce
lor aproape trei luni dc clnd durea
ză procesul.

★
Marți au fost reluate dezbaterile

procesului, acuzarea prezentînd noi 
martori pentru a dovedi că depozi
țiile psihiatrilor- chemați de apărare 
în fața completului de judecată nu 
sînt fundamentate. După cum se știe, 
martorii apărării au sprijinit teza 
că Sirhan a comis crima în stare 
de iresponsabilitate psihică și nu 
este capabil din punct de vedere in
telectual de premeditarea unei ast
fel de crime. Se urmărea astfel să 
se obțină condamnarea acuzatului la 
închisoare pe viață cu drept de pu
nere în libertate condiționată după 
executarea a șapte ani. Acuzarea 
Intenționează să demonstreze însă 
că această crimă a fost premeditată 
si sa obțină în consecință condam
narea acuzatului, fie la moarte, fie 
fa închisoare pe viață, fără drept 
de punere In libertate condiționată.
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considerat cel mai 
fost construite la 
din Europa. Un alt 
aceeași capacitate
lansat la sfirșitul acestui an sau 
ceputul anului 1970.

mare din cîte au 
șantierele navale 
superpelrolier 
urmează $ă

de 
fie 
in-

de©JOHANNESBURG. — Medicii 
culoare din mai multe spitale sud- 
africane și-au anunțat intenția de 
a-și prezenta demisia în semn de 
protest împotriva faptului că indem- 

nici jumătate 
albi.

nizațiile lor nu ating 
din cele ale medicilor

Judecătorul 
prezidai Pro-

® MEMPHIS. — 
Preston Battle, care a 
cesul lui James Earl Ray, condam
nat la 10 martie la 99 ani închisoa
re pentru asasinarea pastorului Mar
tin Luther King, a lost găsit mort 
luni seara in biroul său de la tri
bunalul din Memphis. Battle era în 
vlrslă de 60 dc ani, decesul său 
fiind apreciat ca dalorindu-se unei 
crizp cardiace.

Această întimplare a făcut să fie 
readusă în actualitate „afacerea 
Ray". Intr-adevăr, recent se anunța
se că, probabil nemulțumii de sen
tința grea dictată împotriva sa în 
cursul procesului-iulger de la Mem
phis, James Earl Ray a adresai o 
scrisoare judecătorului Battle in 
care a cerut redeschiderea proce
sului.

© TORINO. — Firma ita
liană „Fial" a anunfat înce
tarea producției „gloriosului" 
tip „Fial 1100“ din care au 
fost fabricate pină în prezent 
peste 2 milioane de automo
bile. Locul lor va fi luat de 
„Fial 128", a cărui producție 
va începe in luna aprilie. 
Noul prototip, care va avea 
cinci locuri, este echipat cu 
un motor plasat în poziție 
transversală. Mașina va fi li
vrată in două variante: cu 
două și patru uși.

Explozie la o mină de
cărbune din Mexic

CIUDAD DE MEXICO. — La o mi
nă de cărbune din apropierea orașu
lui mexican Barroteran o explozie de 
gaz metan a blocat în abataje peste 
200 de mineri. Toate intrările in mină 
sînt astupate, iar echipele de 
vare încearcă să pătrundă în 
laje prin instalația de aerisire.

sal- 
aba-

© MOSCOVA. — Firma comer
cială japoneză „Sogo Boeki Kaisha" 
a deschis la Moscova o reprezen
tanță permanentă, 
TASS. Fiind 
portanți ai 
de comerț 
din U.R.S.S. 
exportă în
pentru industria chimică și aparate 
electronice.

în prezent, la Moscova există re
prezentanțe comerciale permanente 
ale unui număr de 14 firme japone
ze.

anunță agenția 
unul din partenerii im- 
organizațiilor sovietice 

exterior, firma importă 
cărbune cocsificabil și 

această țară instalații

Atmosferă de tensiune în California
LOS ANGELES. — Locuitorii Ca

liforniei continuă să trăiască intr-o 
atmosferă dc tensiune declanșată de 
valul de zvoijurl alarmiste, potrivit 
cărora o parte a stalului va aluneca 
în Pacific în urma unui uriaș cutre
mur de pămint ce se va produce, 
probabil, în uprilie. Acest stal de 
pe coasta vestică a Statelor Unite 
este situat pe o așa numită linie de 
lraelură de-a lungul căreia mișcările 
seismice și erupțiile vulcanice sini

frecvenle. Specialiștii Institutului 
ichnologic din California au fost 
nevoiji să dea publicității dezmin
țiri subliniind că „nu există baze 
științifice pentru a prevedea un cu
tremur major in aprilie". Ei au tre
buit, in același timp, să admită că 
la 16 aprilie. Luna și Soarele se vor 
găsi intr-o pozifie In care forja 
exercitată de ele va atrage scoarța 
terestră In direct la lor cu 30 centi
metri.

(Agerpres). — Portavio- 
cu propulsie atomică 
considerat drept unul 
mari din lume, partici-

SAIGON 1 
nul - american 
„Enlreprise", 
din cele mai
pă în prezent la acțiunile agresive 
împotriva poporului vietnamez. France 
Presse precizează că luni dimineața 
de pe „Entreprise", care este dotat 
și cu rachete nucleare, și-a luat zbo
rul prima serie de avioane care au 
bombardat întreaga zi sectoare din 
apropierea zonei demilitarizate.

— • —
Liderul biafrez 

îl 
pe

va întîlni 
premierul 
Wilson

1 (Agerpres). 
Marii

Primul 
Harold 
Abeba, 
biafrez,

LONDRA 
ministru al Marii Britanii, 
Wilson, care se află la Addis 
a trimis luni seara liderului 
colonelul Ojukwu, o nouă invitație de 
a se întîlni pentru a discuta posi
bilitatea încetării războiului din Ni
geria, s-a anunțat la Londra. Repre
zentantul Biafrei in capitala Marii 
Britanii a făcut cunoscut că liderul 
biafrez intenționează să-l întîlnească 
pe premierul Wilson miercuri 2 a- 
prilie, deși ar fi dorit ca această în
trevedere să aibă loc la sfirșitul a- 
ceșlei .săplămîni. Locul întîlnirii ce
lor doi oameni politici nu a Io>t 
dezvăluit.

-—•
Prelungirea

stării de urgență
în Uganda

KAMPALA 1 (Agerpres). — Parla
mentul Ugandei a prelungit pentru 
încă 6 luni starea de urgență decre
tată in 1966.

Starea de urgență a fost impusă ini
țial in urma crizei politice declan
șate după plecarea în exil la londra 
a. regelui Edward Mulesa.

Ministrul de interne, Basil Batariu- 
gaya. a anunțat parlamentul că sta
rea de urgentă a fost recomandată 
de consilierii săi. deoarece in țară 
situația n-a lost pe de-a întregul 
rezolvată.
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