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Pentru cel mal frumos, mal înmiit
șl mal Dine gospodarii oraș INFORMAU

SARCINI MAJORE CE STAU Pavări și asfaltări 
de străzi

ÎN FAJA GOSPODARILOR

Au fost acordate atribuții lărgite
ministerelor și întreprinderilor

începi nd de la I aprilie a. prln- 
Ir-o hntărire a Consiliului de Miniș
tri an fost acordate atribuții lărgite 
ministerelor șl întreprinderilor care 
desfășoară activități economice In pe
rioada de experimentare a măsurilor 
de perfecționare a conducerii șl pla
nificării economiei naționale.

Pentru satisfacerea Intr-o mal mare 
măsură șl mai operativă a cerințelor 
economici naționale șl ale populației 
ce apar pe parcurs, hotărlrea pre
vede creșterea competențelor ministe
relor în efectuarea de modificări ale 
sarcinilor de plan. Astfel, ele pot 
efectua In anumite limite șl cu a- 
cordul prealabil al beneficiarilor, mo
dificarea eșalonării sarcinilor trimes
triale de producție valorică șl în u- 
nitățl naturale, cu condiția de a nu 
schimba sarcinile anuale, de a nu 
afecta prevederile de livrări la ex
port șl la fondul pielii.

Pentru a răspunde mai operativ u-

nor cerințe Interne, sau beneficiarilor 
externi, ministerelor II se acordă 
dreptul do a aduce schimbări și in 
structura planului anual, la sortimen
tele care alcătuiesc grupele de pro
duse ce se aprobă prin planul de 
slat. Totodată, se precizează că mo
dificările nu trebuie să afecteze în
deplinirea prevederilor de plan pe în
tregul an la aceste grupe de produ
se șl Indicatorii valorici. Ministerele 
primesc, de asemenea, dreptul de a 
stabili Indicatorii planului de cali
tate, de a aproba documentațiile teh
nice șl execuția unor Investiții pen
tru un volum sporit de lucrări și 
diferențiat ca valoare de la o ramu
ră la alta. Hotărirea prevede ca băn
cile finanțatoare să verifice princi
palii Indicalori de eficiență a inves
tițiilor, Iar in cazul cînd vor constata 
investiții nefundamentate, sau cînd a- 
cestea cuprind cheltuieli neeconoml-
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coase, să nu admită eliberarea fon
durilor solicitate.

Pe viitor, ministerele producătoare, 
împreună cu cele beneficiare, pot a- 
proba studiile tehnico-economlcc de 
fundamentare a asimilării de mașini, 
utilaje șl Instalați, noi. Hotărirea a- 
cordă drepturi sporite ministerelor 
șl in domeniul repartizării benefici
ilor, a economiilor obținute din fon
durile de salarii, a efectuării unor 
modificări la unii Indicatori de mun
că șl salarii etc.

Aceeași Holărîre a Consiliului de 
Miniștri prevede drepturi sporite și 
pentru conducerile Întreprinderilor. 
Ele au posibilitatea să-șl modifice 
sarcinile de producție In unități na
turale la produsele .șl sortimentele 
nominalizate departamental, in cazul 
în care beneficiarii renunță la con
tractele încheiate sau din lipsă de 
comenzi. In astfel de situații, între
prinderile pol spori producția la alte 
sortimente care au desfacerea asigu
rată, cu condiția însă să respecte sar
cinile valorice de producție și acu
mulările bănești planificate. Sporesc 
atribuțiile întreprinderilor șl în ceea 
ce privește aprobarea studiilor leh- 
nico-economlce pentru lucrările de 
Investiții. In această direcție, minis
terele .și centralele industriale vor 
stabili competențe diferențiate, în 
funcție de mărimea și complexitatea 
întreprinderilor. întreprinderilor li 
s-a acordat dreptul de a aproba, in 
funcție de competențele date de or
ganul ierarhic superior, documenta
țiile tehnico-economice și execuția 
lucrărilor penlru construcția de lo
cuințe din fonduri centralizate și ne
centralizate. Conducerile întreprinde
rilor au, de asemenea, poslbllitelea, 
potrivii prevederilor hotărîril. să a- 
plice diferite variante ale salarizării 
in acord și regie, care să conducă 
la realizarea unei legături cît mai 
directe a remunerării, anaaiaților de 
rezultatele obținute în producție.

Prevederile Hotărîril Consiliului de 
Miniștri creează noi condiții pentru 
sporirea responsabilității ministerelor 
șl întreprinderilor în soluționarea o- 
perativă a problemelor complexe ale 
economiei și asigură o mai bună și 
rapidă adaptare a producției la ce
rințele curente.

Consiliul popular al orașului 
Lupeni a început o largă'■ac
țiune de renovare și înfrumu
sețare a străzilor. In vederea 
pavării sau asfaltării străzilor 
Gheorghe Lazăr, Cerbului, .Ho
rea și Stadionului, precum și 
a reparării trotuarelor pe (stră
zile Tudor Vladimiresou.i 23 
August, 6 August și Vulcanu
lui, au fost prevăzute peste 
300 000 lei.

Lucrători ai sectorului l.G.C. 
Lupeni au început, deja, pa- 
varea străzii Gheorghe Lazăr, 
urmînd ca în continuare să fie 
atacate alte lucrări similare pe 
o suprafață de 5 000 mp.

Locuitorii clin cartierul Aeroport în- 
lîrzie să înceapă amenajarea zone
lor verzi. Întîlnim aici un exemplu 
care nu face deloc cinste depula- 
ților și locuitorilor: partea stingă 
a străzii Independenței (considerată 
cum mergem spre Lupeni) este foar
te bine îngrijită, în timp ce pe par
tea dreaptă parcă nu locuiesc gos
podari. Astfel de dovezi — cartiere 
frumoase dar prin care parcă nu a 
trecut o mînă de gospodar — mai 
putem enumera: cartierele Carpați, 
Vasile Roaită, Constructorul. Ce pă
rere au deputății din aceste circum
scripții, comitetele asociațiilor dc 
locatari, despre obligațiile firești ce 
le revin pentru gospodărirea acestor 
cartiere? Amintim cu această oca
zie și de obligațiile 
Conducerile celor 
cartierul Aeroport 
ale 
se

Să se realizeze ritmuri 
susținute pe toate șantiereleamenajarea rondurilor de flori pe 

arterele principale ale orașului.
Acțiuni frumoase au întreprins și 

unele unități economice. Astfel, sa- 
lariați ai Centralei cărbunelui Petro
șani au început amenajarea terenu
lui viran din cartierul Carpați; șan
tierul l.L.H.S. a inițial nivelarea 
unui teren la Sălătruc; mina 
Dîlja se preocupă dc repararea stră
zii Cărbunelui. Cu toate acestea, a- 
numite aspecte negative, umbresc 
frumoasele inițiative întreprinse pe 
alocuri de conducerile unor între
prinderi economice și de către unii 
cetățeni. Să le enumerăm :

® 276 familii din municipiu s-au mutat în 
apartamente noi.
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Canonada nocturnă

Vedere spre furnalele de 1 000 metri Foto : V. ONO1U
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Mircea NEAGU T. SPÂTARU

carouri, 
vitrină,

lor 
de

un 
cu

activitatea 
munca lor 
să fie mai

42.
— Aveți costume in 

clin acelea expuse în 
nr. 48—50 ?

— Nu avem decil

(Continuare in pag a 3 a)

Cu greu, dar pînă la urmă învin- 
gind, primăvara a sosit, aducind cu 
ea, o dată cu argumentele dovedi
toare ale noului anotimp, și prime
le obligații ce cad in sarcina gos
podarilor. Reziduurile iernii, îndelung 
conservate sub mantia zăpezii, au 
ieșit la iveală contrasted cu Iru
ri;.-«.Iile pe care primăvara la adu
ce pretutindeni. Tară îndoială că 
sarcina cea mai acută a gospodarilor 
constă în primenirea, în înfrumuse
țarea cît mai grabnică a străzilor și 
cartierelor în care locuiesc, ieșind 
astfel in întimpinarea noului puls 
pe cflre primăvara îl imprimă 
numai naturii ci și omului.

Pentru a veni în sprijinul popu
lației. pentru a răspunde cerințelor 
de qospodărire a localităților angre
nate astăzi fnrr-o vastă întrecere, 
comitetele executive ale consiliilor 
populare municipal, orășenești și co
munale. au elaborat în prealabil mi
nuțioase planuri pentru înfrumuse
țarea Văii Jiului la întocmirea că
rora s-a ținut seama, bineînțeles, de 
nenumăratele propuneri făcute do 
cetățeni în perioada premergătoa
re alegerilor de la 2 martie, 
de sugestiile deputaților, co
mitetelor asociațiilor de locatari, de 
apcrtul sporit pe care îl pot aduce 
întreprinderile economice, institu
țiile. organizațiile de masă și ob
ștești. De asemenea, s-au luat din 
timp măsuri ca fondurile alocate la 
bugetele consiliilor populare orășe
nești și comunale, să capete o uti
lizare judicioasă, ele fiind destinate 
îndeosebi acelor lucrări care afec
tează confortul cetățenilor: repara
rea străzilor si trotuarelor, amena
jarea de noi zone verzi, de scuaruri 
și parcuri, plantarea de arbori orna
mentali și flori etc.

Aceste planuri ale comitetelor 
executive, au fost aduse la cunoș
tința tuturor factorilor care poartă 
răspunderea gospodăririi și înfrumu
sețării localităților, care s-au anga
jat să le îndeplinească intru totul. 
Primele realizări nu s-au lăsat aș
teptate. în cartierele mărginașe ale 
Petroșaniului, sute de cetățeni, mo
bilizați de deputății lor, au inițial 
curățirea străzilor, pe care au așter
nut piatră roșie de la cariera Bani
ța. De asemenea, în jurul unor blo
curi din cartierul Aeroport a înce
put curățirea și amenajarea zonelor 
verzi, amenajarea unor terenuri de 
sport și de joacă pentru copii. în
treprinderea de gospodărie comunală 
a început repararea străzilor dete
riorate în timpul Iernii, precum șl

Jumătate de milion răsaduri de flori

In întimpinarea mult aștep
tatei primăveri, echipe de mun
citori au început amenajarea 
straturilor de-a lungul străzi
lor din localitățile Văii Jiului. 
S-a început, în prima etapă, 
plantarea de arbori și arbuști, 
de material floricol.

Au fost create condițiile ma
teriale necesare pentru satisfa
cerea tuturor cerințelor ca zo
nele verzi să fie însăminlate 
cu iarbă, plantate cu flori, ar
buști și pomi ?

Aceasta a fost întrebarea pe 
care am adresat-o tovarășului 
Gheorghe Rusu, tehnician hor
ticol, care răspunde de activi
tatea serei l.G.C. Petroșani.

Da, ni s-a răspuns. Ținînd 
seama de cerințele localităților 
din bazinul nostru carbonifer, 
numai sera din Petroșani are 
pregătite jumătate de milion ră
saduri de flori, suficiente pen
tru acoperirea necesităților de 
înfrumusețare ale orașelor. Pe 
lîngă materialul floricol, s-au 
mai procurat, de la diferite în
treprinderi agricole de stat.

18 500 arbori și arbuști, 
alfi 1 300 au fost recoltați 
prin împrejurimi, la care 
adaugă 5 000 kg sămînță 
iarbă din producția serelor 
pe lingă consiliile populare ale 
orașelor Petrila. Vulcan și Lu
peni.

Toate acestea vor acoperi 
cerințele de înfrumusețare a 
orașelor noastre, deși în vara 
acestui an avem de reamena- 
jal prin însămințări noi supra
fețe degradate, iar zonele verzi 
vor fi extinse cu încă aproxi
mativ 5 hectare.

Munca migăloasă de o iarnă 
întreagă pentru cultivarea su
telor de mii de răsaduri flori- 
cole, desfășurată de muncitoa
rele Constantina Crsan, Her
mina Leșe, Nastasia Crisan și 
altele de la sera din Petroșani, 
urmată de plantarea în teren 
va da însă roadele așteptate 
numai dacă va fi însoțită de 
grija tuturor cetățenilor față 
de zonele verzi alo orașelor.

D. IOSIF

COORDONATE HUNEDORENE

OTELUL
De foarte multe ori am avut pri

lejul să particip la evenimente sem
nificative care marcau Încununarea 
activității unui colectiv de construc
tori. Acești „oameni ai înălțimilor" 
care, de peste douăzeci de ani, au 
Construit la Hunedoara agregate 
despre care se vorbește numai la 
superlativ, se află acum intr-o straș
nică întrecere cu timpul. Pentru cei 
care lucrează la noua oțelărie elec
trică a combinatului, fiecare zi și 
noapte contează enorm. Zilele de 
Iarnă, cind mina se înfrățea cu fie
rul. cind betonul îngheța Înainte de 
a fi turnat in fundații, le-au făcut 
multe necazuri.

Acum, graficul coordonator care 
cuprinde fiecare operație stabilită In 
timp cu precizia calculatorului elec
tronic, este studiat cu cea mai marc 
atenție pentru ca fiecare lucrare, 
care condiționează executarea alteia, 
să fie terminală conform „drumului 
critic*. Am văzul cum ultimul stilp 
al halei cuptoarelor era ridicat pe 
fundație. De jos, oamenii îl urmă
reau cu atenție. După un cod, nu
mai de ei știut, indicau macaragiu
lui prin „glasul" mîinilor fiecare 
mișcare a stilpului de susținere.

In mijlocul halei, unde au început 
să se contureze platformele de lu
cru, a începui montarea celui de-al

doilea cuptor. Ca și primul, acesta 
va avea o capacitate de 50 de tone 
pe șarjă. Sus, la cea mai înaltă co
tă, sudorii, unesc cu flăcări albas
tre, fermă lîngă fermă, alcătuind o 
adevărată dantelărie metalică. La mi
că distanță, se ridică o nouă hală în 
care se vor pregăti utilajele de tur
nare. Acum au un front larg de lu
cru nu numai echipele de montori; 
au venit pe șantier zeci de zidari 
și electricieni. Cu toții și-au unii 
priceperea și entuziasmul pentru ca

prezintă azi, ora 18, în holul 
Teatrului de stat „Valea Jiu
lui" Petroșani, premiera a Vl-a. 
In program: versuri de Ion 
Minulescu și o piesă de S. An- 
dreescu și T. Măinescu. Iși dau 
concursul actorii Ruxandra Pe
tru și Mihai Olița. Intrarea li
beră.

Ieri, temperatura aerului, la 
Petroșani, a oscilat între minus 
3 grade și plus 14 grade, iar 
la Paring între minus 3 grade 
și plus 4 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 24 
DE ORE : Vreme ușor instabidă, 
cu cer variabil. Se vor sem
nala precipitații slabe, locale, 
sub formă de averse. Tempe
ratura aerului în ușoară creș-

• Șantierul 1 Petroșani — inițiatorul între
cerii — a reușit să îndeplinească 25,87 la sută 
din planul anual.

• Productivitatea muncii depășită cu 100 
lei pe salariat.

ilanțul activității depuse de 
muncitorii, inginerii și tehni
cienii constructori ai Grupu- 

.lui de șantiere din municipiul nos
tru pe parcursul celor 3 luni scurse 

.din anul curent, este bun. Justețea 

.afirmației vine de acolo că în a- 
ceastă perioadă au fost predate cu 
4 apartamente mai mult față de pre
vederile planului (în total 276 apar
tamente finisate), cele 7 blocuri re
cepționate primind calificative de bi
ne și foarte bine.

Blocul G 10 a fost construit într-un 
timp record pentru șantierele noas
tre — 2 luni și o săptămînă — și 
predat cu 80 zile înainte de terme
nul prevăzut în grafic. Șantierul 1 
Petroșani, realizatorul acestei perfor-

manțe deosebite, cel care a chemat 
la întrecere toate colectivele simi
lare ale Grupului, se poate lăuda 
și cu cel mai înalt procent de în
deplinire a sarcinilor anuale de plan : 
25,87 la sută. S-a vădit In sînul a- 
cestui colectiv o preocupare susți
nută pentru realizarea exemplară a 
sarcinilor sporite, de mare răspun
dere care-i stau în față.

Un ritm corespunzător de lucru 
s-a înregistrat și în cadrul Șantieru
lui 2 Petrila : 22,08 la sută este pro
porția de realizare, pînă în prezent, 
a planului anual. Nu același lucru

(Agerpres)

Unde se?
modelează

— Vă rog, aveli cămăși tla- 
nelale, albe, nr. 40 ?

— Nu avem decil 46!
— Avefi pantofi bărbătești 

nr. 39 cu 360 lei ?
— Nu avem decil nr. 41—

numere 
mari. Avem nr. 48—50 dar în 
dungi, nu in carouri. fncerca/i 
la magazinul din Petrila...

Dialogurile de mai sus sur
prinse în mai multe magazine, 
ne invită pe noi cumpărătorii 
la citeva reflecții. Ce ti-e și 
cu gusturile astea, despre care 
toată lumea zice ba că ar tre
bui discutate, ba că sint un 
drept inviolabil al fiecăruia 
și, deci, despre ele, tăcere de- 
săvîrșilă.

Să călcăm pentru citeva cli
pe granifele unei convenții 
care vreme de milenii și-a de
monstrai dacă nu verosimili
tatea, cel puțin puterea de a 
dăinui in timp și să discutăm 
despre ceea ce in corner/ e 
considerat tabu: gusturile.

Are negustorul gusturi, mai 
alese, pentru cămăși flanela- 
ie nr. 46 ? Are I Are aceleași 
gusturi rafinate pentru pantofi 

numere mari? Are'

De citeva zile la centrala 
care alimentează cu căldu
ră și apă caldă blocurile 
turn de pe str. Vasile Roaită 
se petrec lucruri misterioa
se. Cum începe să se în
nopteze, explozii și bubui
turi se succed cu repeziciu
ne, dînd impresia că te afli 
pe un cîmp de bătălie pe 
care se înfruntă cu înverșu
nare două armate. Și aceste 
„lupte" continuă pină la mie
zul nopții cînd părțile beli
gerante, adică fochiștii cen
tralei, epuizate, încheie ar
mistițiu, se retrag pînă a 
doua zi cind reiau totul de 
la capăt. Armistițiul este 
parțial și se perfectează ta
cit între cei doi dușmani : 
fochiștii, de o parte, și liniș
tea locatarilor din jurul cen
tralei, de altă parte. (Nu se 
știe dacă acei fochiști beli-

pentru costume in dungi cind 
noi, cei neavizafi, pretindem 
costume in carouri ?
tunci ce aveli cu 
lui ? Dinsul, nu ne

nouă gusturile. De unde și 
pină unde dreptul nostru de 
a-1 pune in discufie pe dum
nealui ? «Noi, care sintem rupli 
de tehnica comercială, știm 
mai bine decil dumnealui, sau 
dumnealor, ce să purtăm și ce 
nu ? Ce-i la modă și ce nu ? 
Știm ce „trece" și ce „nu tre
ce" ? Da de undei Nu știm. 
Aproape că nu știm nici ce ne 
trebuie. Știm noi ce-i aia re
partiție, studiem noi cererea 
de consum ? la să ne admo
nestăm de acum Înainte, pen
tru netireșlile și exageratele

noastre pretenții, și să cumpă
răm ceea ce-i pe gustul ne
gustorului I In fafa unora din 
comerț fiecare dintre noi este 
un caz izolat, pretenția noas
tră este înregistrată indivi
dual și, deci, singură fiind, nu 
are importantă.

Să ne educăm deci gusturile 
după cele mai elevate decil 
ale noastre. Să ne profilăm 
după posibilitățile și tehnica 
comercială. Un vinzălor din 
Lupeni se interesează la de
pozit dacă sini cămăși flane
lele. Comandă cincizeci de 
bucăți. Depozitul îi livrează o 
cutie cu cincizeci de bucăți, în 
care la fabrică, au fost amba
late pe bandă rulantă numai 
cele cu nr. 52. Vînzătorui din 
Petrila comandă și dinsul, șl 
primește o cutie cu nr. 44 etc. 
Ce să-i iaci ? Comerlu-i co
merț. Să ne profilăm după po
sibilitățile lui. Tofi clientii cu 
nr. 52 la guler, translerafi-vă, 
cu casă și grădină cu tot, în 
Lupeni. Cei cu 44 translera- 
li-vă, cu stupi și cu purcel 
cu tot, la Petrila. Vreji becuri 
de 220 V. cind magazinul nu 
are decil de 110? Cumpăra- 
li-vă un transformator. Fiți 
mai receptivi la posibilitățile 
comerțului, mai maleabili...

. MUSTAȚA

talentele

cine 
auzi 
din- 
Teo-

coși au aflat că in jurul 
trăiesc, zi și noapte, sute 
oameni).

Este greu de tolerat 
asemenea joc săv.îrșit 
bună știință de oameni ma-

JURNAL
uGcdin.

lor, fochiștii, ignoră și dis
prețuiesc premeditat niște 
norme elementare de com
portare civilizată, să le rea
mintească superiorii lor că 
au și obligații față de oa
menii în mijlocul cărora își 

coti- 
poate, 
selen-

turi, un joc cu repercusiuni 
zgomotoase asupra liniștii. 
Există o măsură cu caracter 
prohibitiv, generală, în toa
te localitățile : după ce co
boară seara nu mai este 
permis nici claxonatul. Dar 
la urechile acestor „belige- 
ranți" nu a ajuns aceas
tă interdicție Dacă dumnea-

desfășoară 
diană. Iar 
și trebuie 
țioasâ.

Se pare ______
ziilor a fost împrumutat și de 
copiii, mai mici sau mai 
mari, din cartierul Carpați 
care se distrează in fiecare 
zi în contul liniștii oameni
lor. Deci munca de înlătu
rare a exploziilor nocturne 
se poate extinde și la pă
rinți care trebuie să-și educe 
copiii cu mai multă grijă și 
respect pentru odihna omu
lui.

explo-

in cadrul Casei pionieriloi 
din Petroșani iunclionează 
mai multe cercuri — școală 
penlru elevii talenlaji sub în
drumarea unor cadre compe- 
tente care cultivă cu migală 
pașii fiecărui pionier. Activi
tatea lor se desiășoară după 
un program bine stabilit. Cer
curi ca cel de desen, radio- 
lehnică, naturale, iolo-amalori 
se bucură de o largă ffccven 
fă a elevilor.

Rod al muncii cercului 
linogravură și colaj, recent, u 
fost deschisă in holul Casei 
de cultură din Petroșani o in
teresantă expozifie unde sini 
expuse lucrări ale membrilor 
cercului In care fantezia și 
talentul sini prezente din plin 
Chiar dacă lucrările nu sint 
perfecte, cu timpul, prin mun
că, perseverentă și îndrumare 
competentă... talentul se va 
dezvolta, va crește, și, 
știe, dacă nu vom mai 
vorbindu-se despre unii 
Ire expozanții de astăzi,
dor Radu, Adrian Nicorici, sau 
Adi Rădulescu, in teme inspi
rate din zilele fericite pe care 
le trăiesc, redau preocupări
le zilnice ale copiilor. Cu cită 
naturalele este redată tema 
săniușului de către Gclu Ba- 
lica sau omul de zăpadă al 
pionierilor Cornel Domosie si 
Ștefan Kaszla.

Un loc aparte 
sajele inspirate 
fea mediului 
schi/ate de loan Carp. Maria 
Frătilă, Ileana Luca, Marla Lo- 
rinez. sau „Calul bălan" al lui 
Constantin Grigoruja.

Sint deosebit de semnilicali- 
ve și compozițiile cu .fructe 
sau fluturi în care răzbate li
nia abstractului, iăcînd dova
da unor preocupări majore, 
deși virsla lui loan Mărășes- 
cu sau a lui Constantin Domo
sie nu depășește 14 primăveri.

La Casa pionierilor. în vi
trine frumos amenajate, alte ex
ponate ale cercurilor lac do
vada unei munci perseveren
te, a unei preocupări continue 
pentru canalizarea energiilor 
tinerești și modelarea unor ta
lente native.

ii ocupă pci- 
din frumuse-

Inoonjurăloi

Pavel MUNTEANU



2 MIERCURI 9 APRILIE 1069
STEAGUL ROȘU c-n-

cadran economic • cadran economic • cadran economic • cadran economic

INVESTIȚIILE MINIERE 
PE PRIMUL PLAN
AL PREOCUPĂRILOR i

Rr7ultata1c bune 
ni rea șj depășirea 
fracția de cărbune 
lalea exploatărilor 
lea Jiului au inchetal 
mestru din acest an, constituie do
vada cea mal grăitoare a modulul 
în care harnicele colective de mi
neri s-au angrenat în marea între
cere socialistă din acest an, an ho- 
țărilor al cincinalului.

Pentru creșterea capacităților de 
producție, în subteranele bazinului 
nostru carbonifer, se desfășoară o 
susținută activitate de deschidere 
și pregătire a noi rezerve de căr
bune.

In acest context, cunoscută fiind 
importanta menținerii unui decalaj 
optim între lucrările de extracție, 
pregătire și deschidere, prin preli-

privind îndepll- 
ptanului la ex- 
cu care majori- 
mlnlero din Va- 

primul tri-

mlnarlllc de producție, prin planu
rile de investirii, au fost stabilite 
pentru flecare mină în parte o sca
mă do lucrări miniere și de pregătire 
care să asigure în viitor creșterea 
producției do cărbune, îndeplinirea 
ritmică a sarcinilor de plan. în a- 
cest sens e greu de făcut o împăr
țire a obiectivelor în principale șl 
secundare, o eventuală gradare a 
lucrărilor ar putea fi susținută de 
gradul de urgență in funcție de 
necesitățile Imediate. Dar cum eșalo
narea lucrărilor de investiții credem 
că s-a făcut tinîndu-se scama de 
acest factor, să relatăm despre mo
dul în care a fost îndeplinit planul 
de investirii în regie proprie, în 
primul trimestru al acestui an de 
către minele din Valea Jiului,

Pe exploatări, planul fizic a fost 
îndeplinit astfel :

tenie In vederea obținerii unor 
Uzări pe măsura posibilităților 
mat ales o necesităților.

în aceeași ordine de idei trebuie 
‘subliniat faptul că acestor lucrări 
li s-o acordat prea putină atenție de 
către colectivele de organizare su
perioară a producției și a muncii. 
Aceleași referiri pot fi făcute 
ce

rea-
$1

și în 
privește lucrările de pregătire.

% (lc 
realizare ml ±

E. M. Lonea 168
125

+
+

247
149E. M. Lupeni

E. M. Paroșeni 122 + 120
E. M. Dîlja 110 + 121
E. M. Petriia 103 + 116
E. M. Vulcan 102 + 8
E. M. Aninoasa 75 — 186
E. M. Uricani 42 _ 476

In ce privește deschiderea noilor 
mine, la Livezeni s-a înregistrat o 
rămînere în urmă de 308 ml, planul 
fiind realizat în proporție de numai 
37 la sută, iar la Bărbătenl, cu 
excepția săpării celor două orizon
turi dinspre Lupeni, unde s-a rea
lizat un spor de 53 ml fată de plan, 
lucrările sînt mult, mult rămase în 
urmă.

Ca urmare, pe întregul bazin, 
planul fizic al lucrărilor miniere a 
fost îndeplinit în proporție de 96 
la sută, rămînerea în urmă fiind 
echivalentă cu 260 m. Paradoxal In
să, realizarea planului valoric s-a 
încheiat 100 la sută. Deci, prefe
rința pentru unele lucrări cu valoa
re mare încă se mai manifestă în 
activitatea de investiții. Aceasta să 
fie oare una din cauzele care au 
dus la mari rămîneri in urmă la mul
te lucrări de deschidere la minele A- 
ninoasa. Bărbăteni. Livezeni. Uri
cani și Vulcan ?

Importanta lucrărilor de investiții 
miniere. îndeplinirea ritmică a pla
nului la această activitate cere din 
partea conducerilor exploatărilor să 
acorde aceeași atenlie lucrărilor de 
deschidere ca și extracției de căr
bune. fapt reieșit de altfel și din 
discuțiile purtate ta redacție cu fac
tori de răspundere în probleme de 
investiții. ,

Justificările aduse ca: emanații 
abundente de metan, lipsă de efec
tive etc, nu pot fi pe deplin sus
ținute de realitate. De altfel, com
pletarea efectivelor do 1a investiții 
este o problemă mult discutată, dar 
a cărei rezolvare n-a fost încă pusă 
la suflet, așa cum cerințele o pre
tind, de către conducerile unor mi
ne din bazin — Uricani, Aninoasa 
etc. De asemenea, nivelul încă scă
zut al vitezelor de înaintare mai 
ales în galerii — și aici pot fi înca
drate și lucrările de pregătiri pro- 
priu-zise — certifică insuficienta a- 
tentie care li se acordă. Deși inten
ția organizării unor înaintări rapide 
a persistat în acest an mai mult 
docît altă dată, s-a făcut prea puțin 
în această privință. Aici se mai 
poate adăuga și faptul că nu în 
toate cazurile s-a mers pe folosirea 
intensivă și extensivă a utilajelor 
din dotare și în special a mașinilor 
de încărcat. De asemenea, nu întot
deauna, 1a formarea unor noi bri
găzi de înaintare, s-au avut în ve
dere — în folosul realizării planului 
bineînțeles — cerințele specifice ale 
acestor brigăzi. Ne referim în spe
cial 1a alegerea componentilor noi
lor brigăzi, 1a dotarea tehnică a lor 
și îndeosebi ta urmărirea modulul 
de organizare, 1a acordarea unei 
asistc-nle tehnice prompte și compe-

Concluzia nu poate li de
cit una singură : conducerile 
exploatărilor miniere din Va
lea Jiului trebuie să se mo
bilizeze mai activ pentru în
deplinirea ritmică a planului 
de investiții miniere în regie 
proprie. Preocupările în a- 
ceastă direcție, constatate in 
atitea ocazii la minele Lu
peni și Petriia, constituie 
exemple semnificative privind 
modul și posibilitățile de rea
lizare atit a planului de pro
ducție cit și a celui de in
vestiții și pregătiri.

Problemelor de perspectivă 
privind dezvoltarea capacită
ții de extracție a fiecărei mi
ne, trebuie să li se acorde 
aceeași atenție ca și lucră
rilor de extracție. Linia de 
front, asigurarea condițiilor 
optime de transport, sînt ce
rințe esențiale impuse de di
namica creșterii producției 
de cărbune.

Comitetelor de partid, or
ganizațiilor de bază, le re
vine sarcina să abordeze cu 
mai multă hotărîre și opera
tivitate aceste probleme, sâ 
îndrume cu competență con
ducerile exploatărilor în rea
lizarea acestui ii 
dicator de plan. Situația de 
fapt o cere fără rezerve.

| 1.1 I ireciile la 1 Upcni.
| â T 4’10» un enpr/tan In domeniul 

pffnlrM tlei mumii organizat de <omi- 
tetn sindic,it.i’.n și conduc e-roa ix-

■ I. ' I | |
Molul mirnklpal al Medicalelor Petro
șani

R« inti rtfn» j 1 o i lost 
n 1 >>1.1!•■ ț| car.' Oii I Vil șl in
ter esaaito discuții.

< Combaterea exploziilor d< me
tan $i prof de cărbune i masurile lu
ata de mina Lupeni în n< • astă 
direcție.

♦ Fo 
condițiile din sub
teran.

< Instruirea 
muncitorilor In pri
vința noilor tehno
logii de lucru și a 
folosirii utilajelor 
din datare recentă.

Prlmri informare 
a scos în evidentă 
faptul că. pentru 
minele griz.uloase 
și cu atmosferă În
cărcată de pârti
ei) le rărbunoasc, 
este necesar să se 
completeze măsuri
le de proteclie a 
muncii cu lucrările 
executate în sco
pul prevenirii, limi
tării și combaterii 

exploziilor de metan șl praf de 
cărbune.

Corpul de control al sectoarelor mani
festă. uneori, tendința de a neglija 
luarea unor măsuri nrqente de punere 
in funcție a ventilatoarelor șl con- 
plelarea oportună ai tuburi de aeraj 
necesare. (Exemplu : ’a grupa lui 
Tatoș Kov.k s de la sectorul I) De 
asemenea, nu acordă suficientă aten
ție ușilor de aeraj, caro se la^ă des
chise, fapt ce cauzează apariția nedo- 
rltâ a metanului In circuitele res
pective. Se știe că la sectorul VII, 
(Mn pricina ușilor de aeraj deschise 
in transversală a crescut la peste 
2 ta sulă concentrația acumulării de 
motan din galeria de transport.

f.incție de oaractenH locului de 
muncă — a arătat <ă 'a mina Lupeni 
se respectă, in general, normele pre
văzute. Totuși, mal există razuri (la 
sectoarele IV și Vil) dud nu fntot- 
deanna funcționează pnlverlzatoare 
In vederea precipitării prafului ex
ploziv de cărbune.

In Stratul V. bloi urile II și III, din 
cauza imposibilității injectării apei 
in masiv (intrucit apa iese prin ta
vanul feliei a dona) se Impune, in 
condițiile actuale, luarea celor 
urgente măsuri de șlslillcarc In 
faje.

Dacă pe stratul 9, In frontul

mai 
aba

lung

-iAGENDA TEHNICA
Realizări ® Realizări O Realizări

Mina Lonea
Au fost realizate legătu

rile subterane dintre Lonea 
II, mina Jieț și puțul orb Lonea 
I. In 1969, prin săparea ga- 

principal de la Lonea I se valeriei de legătură cu puțul
încheia un important capitol de modernizare și concen
trare a producției la minele din Valea Jiului.

curs de experimen- 
supravegherea spe- 
de la U.P.C.M.H. o 
sisteme de susține- 
pentru edițiile de

Mina Petriia
Sint in 

tare sub 
cialiștilor 
serie de 

concepute

’“I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

re metalică a galeriilor 
presiune din minele adînci. In stratele subțiri au fost în
cercate in profil asimetric, profilul TH-7 mărit și pentru 
comparație — profile TH-4 și TH-7 normal. In stratele 
groase se experimentează un profil deschis cu elemente 
din șină, un profil rigid, unul semirigid și unul din oțel I.

La orizontul 440 m, trans
portul cărbunelui extras din 
abatajele frontale de pe stra
tul 3, blocul IV, sectorul V, 

se realizează cu un sistem de

Mina Lupeni
pe o distanță de 800 m, 
benzi de tipul T.B.S. fabricate în țară.

La puțul orb nr. 10 
descensor elicoidal din

Mina Uricani

este în curs de montare primul 
Valea Jiului.

Folosind o instalație de 
perforare rotopercutantă tip 
Hausherr, s-a obținut recent 
o avansare lunară de peste

100 metri pe lună.

important in- |
i. Situația de 1

iR. SELEJAN

Maximum 
de exigență 

controlului 
instalațiilor 

electrice

Imperative ale protec
ției muncii subterane

la mina Lupeni

Nici o acijmufare 
(ie metan 

nu trebuie 
ignorată

Neregulile de acest fel se impun 
a fi combătute cu maximă exigentă, 
căci nu trebuie să existe pentru 
nimeni — și e bine că s-a subliniat 
acest lucru — acumulări mari și 
acumulări mici, neînsemnate, orice 
acumulare e necesar să fie depistată 
Ia timp și smulse din rădăcini cauzele 
care au concurat la producerea aces
teia.

După o succintă prezentare a for
melor de acumulare a metanului în 
lucrările miniere de la mina Lupeni, 
modului de determinare a concentra
ției gazoase și măsurilor de prevenire 
și combatere a exploziilor, s-au rele
vat cîteva din deficiențele care mai 
persistă încă în activitatea desfășu
rată pe linia întăririi siguranței In 
Subteran. Astfel, datorită unor defec
țiuni organizatorice ale serviciilor 
electromecanice de Ia sectoare, nu 
o dată se fnlîmplă opriri ale ventila
toarelor sau montări Intirziate ale 
tuburilor de aeraj Ia fronturile de 
lucru, acestea conducînd la apariția 
pinzelcrr sau a cuiburilor de metan.

Praful de cărbune exploziv, format 
o dată cu efectuarea complexelor de 
operații ale procesului extragerii 
(pușoare, depilare, încărcare, armare) 
este unul din dușmanii cei mai peri
culoși ai aotivității subterane.

Materialul prezentat in cadrul sim
pozionului — după o înșiruire a prin
cipalelor masuri de prevenire și com
batere a prafului de cărbune, în

unde lucrează plugul, stropirea pe
retelui frontal s-a dovedit un proce
deu necorespunzător (înălțime mică, 
manevrare greoaie a Instalației), In 
schimb este intru totul posibilă injec
tarea apei în masiv — nerealizată 
pină in prezent.

In limitele sectoarelor minei se mai 
semnalează, adesea, defecțiuni privind 
întreținerea barajelor și zonelor de 
șlstificare. La sectorul IV, deși s-a 
indicat construirea barajului de șis- 
tificare in galeria de cap, blocul IV, 
încă din luna decembrie 1968, nici 
pină la ora actuală nu s-a executat

In ultimul timp s-a efectuat un con
trol riguros asupra modului de res
pectare a măsurilor de limitare a 
pericolului exploziilor de praf de 
cărbune, specificindu-se concret, 1a 
fiecare sector, lipsurile constatate.

Referitor la modul de control al 
depunerilor de praf, serviciul aeraj 
a dotat întregul corp de măsurători 
de gaze cu aparataj de identificare, 
ta fața locului, a situației.

Praful de cărbune este o realitate 
care impune o atenție mereu trează, 
măsuri complexe, suficient cumpănite 
răspundere sporită din partea fiecă
rui om care lucrează în subteran in 
scopul evitării dezastrelor pe care le 
poate provoca.

r

Cale sigură de creștere a productivității
și eficienței economice

sporit de 
în blocul 
III.

Mina Lupeni poseda utilaje elcc- 
trice anllgrizuloașe 
cu toată gama de 
protecție, exceplind 
pe cea cu vortita- 
tie fortală.

Experiența de pî- 
nă acum arată că 
pericolul metanu
lui nu trebuie nici
decum neglijat, 
chiar în situația în 
care utilajul folo-it 
corespunde întoc
mai normelor în 
vigoare, avîndu-se 
în vedere anumite 
pierderi de pro
tecție ce apar în 
timpul exploatării 
sau reviziilor. Din 
acest motiv, este 

indicai ca ta locurile periculoase din 
punct de vedere al grlzuu-lul să 
existe un control continuu al concen
trației, luindu-se măsuri Imediate de 
remediere sau decuplare cînd pro
centajul admis e depășit. In locurile 
unde se manifestă concentrații cu 
creșteri rapide, se recurge ta perso
nal special, compensind o lacună a 
stației telegrizumetrice care nu mai 
alarmează la sporurile de procentaj.

In altă ordine de idei, dacă pro
blema protecției de suprasarcină se 
poate spune că este aici rezolvată, 
in privința executării unei protecții 
de scurt-circuit selective, mai sini 
incă multe lucruri de făcut și acest 
obiectiv trebuie să tic privit cu luare 
aminte de către personalul energetic, 
fn legătură cu aparatele de control 
a rezistentei de izolație fată de pă- 
mrnt, nu se acordă Importanța cuve
nită pericolului pe care-l prezintă 
un releu scos din funcțiune, factorii 
energetici corespunzători minimali- 
zind consecințele care pot decurge 
din astfel de situații.

Pentru o normalizare în acest 
sens, raportai celei de a doua prele
geri indică organizarea unor cursuri 
cu caracter tehnic sau reîmprospă
tarea cunstlnțelor personalului de 
exploatare a acestor utilaje.

O problemă 
al este aceea 
ței de izolație 
respectiv, 220 
început prin 
toarelor de 0,6/0,127 cu relee dubloare 
de tensiune, care indică prin aprin
derea unui bec defecțiunea pe rețea, 
aceasta este încă insuficientă, avta- 
du-se in vedere pericolul de electro
cutare fapt ce ar necesita completarea 
releelor cu operație de declanșare- 

Trebuie arătat că unii participant! 
ta discuțiile pe această temă au evi- 
dentiat necesitatea unui reglaj al 
releelor termice și maximale în 
funcție de utilajele pe care acestea 
Ie deservesc.

rezolvată numai părți* 
a controlului rezisten- 
de pe rețelele de 127, 
V. Dacă s-a făcut um 
echiparea transforma-

Făcîndu-se ecoul necesității de a 
asigura capacități de producție 8 a 
nivelul creșterilor actuale de plan, 
conducerea mined Aninoasa și con
ducerile sectoarelor I șl IV, care 
exploatează stratul 3, s-au preocupat, 
atît în 1968 oit și în lunile care s-au 
sours din anul curent de extinderea 
abatajelor frontale orizontale șl de 
dotarea acestora ou echipament mo
dern de tăiere și susținere, de orga
nizarea cit mai fl^respunzătoare a 
tehnologiei de extracție pentru a 
obține indicatori tehnico-economici 
superiori.

Incepînd cu luna august 1968 în 
cele două abataje ou front lung din 
blocul 1, sectorul I, în locul stîlpilor 
ICEMIN și al grinzilor tabulare s-au 
introdus stâlpii hidraulici „Sagem" și 
grinzile în consolă de tip „Van- 
wecrsch". Incepînd cu luna ianuarie 
1969, și abatajul frontal orizontal 
existent în blocul III, sectorul IV, a 
fost dotat cu elemente de susținere 
modernă. Tot la sectorul IV s-a 
pregătit și pus în funcție cel de-al 
doilea abataj frontal susținut cu 
stilul hidraulici și grinzi în consolă.

Ing. GHEORGHE FEIER 
șeful exploatării miniere 

Aninoasa

Noua susținere introdusă în cele 
patru abataje frontale a permis obți
nerea unor substanțiale îmbunătățiri 
de ordin tehnic șl organizatoric, rea
lizarea unor indicatori economici 
superiori.

Și, acum, cîteva din problemele 
tehnice șl organizatorice care au fost 
rezolvate 1a aceste abataje:

♦ PodiTea abatajelor se face cu 
plasă metalică — procedeu eficace, 
ale cărui avantaje s-au subliniat în 
atitea rînduri.

♦ Transportai cărbunelui in aba
taj este efectuat de transportoare 
TR-3, de mare capacitate.

< Bandajarea frontului de cărbune 
în partea superioară se execută cu 
tije metalice articulate ta grinda din 
tavan.

♦ Susținerea zonelor de abataj

de 
Iui 
ce 
la

la acoperișul și culcușul stratu- 
se execută metalic, (Fig. 1) ceea 
constituie o soluție ingenioasă, 
care s-a ajuns datorită în mare

măsură ajutorului acordat de către 
specialiștii unității de cercetare a 
Centralei cărbunelui.

♦ S-au extins panourile de explo
atare cu abataje frontale orizontale 
la 200 metri în blocul I șl la 120 
metri în blocul III. Pentru următoa
rele luni se preconizează adăugarea 
a fncă 55, respectiv, 90 metri la 
actuala linie de front.

♦ S-a experimentat săparea unui 
singur preabataj la coperișul stra
tului pentru două felii. Deja se con
turează posibilitatea generalizării 
acestui procedeu.

Prin Introducerea noii metode de 
susținere la abatajele frontale ori
zontale din stratul 8, cît și datorită 
îmbunătățirilor de ordin tehnic șl 
organizatoric aduse, a devenit po
sibilă obținerea unor Indicatori eco
nomici superiori, existînd chiar pre
misa sporirii calitative, pe viitor, a 
acestora.

Astfel, în anul 1968, s-au extras 
285 000 tone de cărbune cu echipa
ment metalic de susținere, ceea ce 
reprezintă 31,2 la sută din producția 
totală a minei.

Pentru 1969 este prevăzut să se 
extragă cu susținere metalică 325 000 
tone cărbune, adică 31,9 la sută din 
totalul producției anuale.

Vitezele de avansare au 
la 26 la 30 metri pe lună 
I și la 40 metri în blocul

Pe total abataje frontale, randamen
tul a crescut de la 5,45 la 7,07 tone 
pe post. Se realizează la unele aba
taje randamente de 8 și chiar peste 
8 tone pe post.

Consumul specific de lemn de 
mină a scăzut de la 22,82 mc/1 000 
tone, Ia 3,09 mc/1 000 tone, iar cel 
de cherestea a fost redus de la 11,53 
mc/1 000 tone ia 1,98 mc/1 000 tone.

S-a obținut o reducere a prețului 
de cost al cărbunelui extras din 
aceste abataje de ta 34,55 la 33,90 
lel/tonă. De marc importanță este 
faptul că securitatea zăcămîntului și 
a muncitorilor este perfect asigurată, 
far efortul fizic 
vădit.

Pentru viitor se 
rea transportului 
încărcare de 1a orizonturile IX mediu 
blocul I, și orizontul IX, blocul III, 
ou studierea concomitentă 
Etăților de mecanizare a 
aceste abataje.

Colectivul de concepție 
Aninoasa este ferm hotărît 
și în perioadele următoare îmbună
tățiri tehnice și modernizări abata
jelor frontale orizontale 
metalic pentru sporirea 
departe a 
economici.

Fiecare 
muncitor — 
să acționeze 

in cunoștință 
deplină de cauză

diminuat în mod

prevede mecaniza
ta punctele de

indicatorilor

a posibl- 
tăierii în

al minei 
să aducă

susținute 
pe mai 
tehnici și
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Ultima Informare ținuta. legată de 
Instruirea muncitorilor în cadrul 
noilor tehnologii de lucru și a folo
sirii utilajelor de curînd introduse 
în subteran, s-a dovedit extrem de 
utilă pentru desfășurarea cit mai 
normală a activității in abatajele 
dotate cu echipament modern de 
susținere sau tăiere.

S-a subliniat că un taclor hotărîtor 
în respectarea instrucțiunilor îl con
stituie menținerea acelorași formații 
de lucru șl specializarea complexă 
a muncitorilor in scopul executării 
în bune condițiuni a tuturor opera
țiilor din abataj.

Conducerea minei și conducerile 
sectoarelor. împreună cu serviciul 
electromecanic al minei, vor trebui 
să se intereseze și pe viitor — cu 
aceeași insistență pe 
dil-o pină acum — 
condițiilor respectării 
programelor de lucru
rea utilajului respectiv de stabilirea 
riguroasă a atribuțiilor ce revin 
fiecărui muncitor, de repetarea — ort 
de cile ori va fi nevoie — a instruc
tajelor teoretice și practice, la îața 
locului.

Numai in acest fel se va crea 
premisa înlăturării totale a avariilor 
și accidentărilor, ajungîndu-se în 
final ta creșterea producției și a pro
ductivității muncii, în conformitate 
eu exigentele do plan actuale și de 
perspectivă.

Jng. Traian MVl.LER

care au dove- 
de asigurarea 

întocmai a 
privind folosi-

cadran economic • cadran economic • cadran economic • cadran economic
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(Urmare din pag. 1)

dorința de a contribui activ la păs
trarea curățeniei și la Infrnmust ța
rc a orașului.

Enumerarea exemplelor care dove
desc că conducerile întreprinderilor 
economico nu manifestă suficientă 
preocupare pentru gospodărirea și 
fnfmmusc tarea incintelor $1 a Îm
prejurimilor unităților respective 
poate continua. Conducerea Grupu
lui IJ construcții nu a luat Încă infi- 
su’.i de a pava străzile de acces 
pc șantiere, măsură prin care, pe de 
o parte s-ar evita uzarea prematură 
a mașinilor, Iar pe de altă parte, 
s . i evita transportarea noroiului 
(!• no sjnlio; pe arterele principale 
aii orașelor. Șoferii de pe mașinile 
Ai t-bazei T.A și I.L.H.S. care do
si rvost șantierul de regularizare a 
âiului de la Dilja. nu respectă tra
seul indicai in minute încheiată cu 
conciliu! popular, deteriorlnd cu 
r•">’ • ușurință străzile care sînt în- 
tî.'nule cu at ițea greutăți de cetă
țeni. Aceleași neajunsuri le intim- 
pinăm si din partea unor șoferi care, 
cu o nepăsare cra^ă. nu qăsesc un 
alt loc de parcare pentru mașini 
docît pe... zonele verzi, amenajate 
cu trudă de către locuitori. Miliției 
Ii este indiferent faptul că unii mun
cesc pentru înfrumusețarea munici
piului — în care locuim cu toții —, 
k-r alții distrug spațiile verzi, mur
dăresc arterele principale cu noroi 
de pe șantiere etc. ?

De această stare do lucruri consi
derăm că se fac răspunzătoare și 
comitetele executive ale consiliilor 
populare orășenești, serviciile de 
gospodărire si sistematizare. care 
nu manifestă suficientă exigență șl 
tolerează astfel de abateri. în loc să 
ia cele mai severe măsuri de sanc
ționare a tuturor celor care nu în
țeleg să respecte truda locuitorilor.

Nici întreprinderea de gospodărie 
comunală nu a făcut lotul pentru 
a determina personalul de la salu-

brilatc să justifice cheltuielile fon
durilor ce j-au fosd puse la dispo
ziție. Numai așa se explică faptul 
că. pe alocuri, animalele sînt lăsate 
să distrugă zonele verzi, că străzile 
sînt murdare tot timpul, gunoiul care 
se strlnge pe rigole nu este ridicat 
cu săptăminile, iar mașinile de salu
britate își desfășoară programul du
pă bunul plac al șoferilor. Ace
lași lucru îl putem spune și despre 
modul în care I.G.L-ul înțelege să 
gospodărească incintele centralelor 
termice. Nu în puține locuri înlîlnim 
zgură împrăștiată, zone verzi dis
truse, împrejmuiri rupte, scările 
do la intrarea în blocuri, subsolurile 
și terasele unor blocuri, fațadele, 
neamenajate. Conducerile organiza
țiilor comerciale, nu reușesc să o- 
blige gestionarii ca, înainte de des
chiderea magazinelor, să măture și 
să stropească trotuarele, să șteargă 
vitrinele. Aceste obligații nu intră 
In regulile bunei gospodăriri și de
serviri a populației ? Așteptăm răs
punsul tovarășilor directori, dar nu 
în scris, ci prin fapte!

De asemenea, cetățenii din car
tierele orașelor noastre care datorită 
ajutorului și sprijinului primit din 
partea conducerii partidului și sta-

Noi vetre pentru
(Urmare din pag. I) 

noua oțelărie electrică — important 
obiectiv industrial al planului cin
cinal — să primească „botezul" fo
cului la termenul planificat.

Deobicei se amintesc echipele și 
maiștrii care lucrează mai bine. 
Aici însă, mi s-a spus, toți alcă
tuiesc o familie, o familie formată 
la .școala șantierelor hunedorene" 
in spiritul tradiției întreprinderii de 
construcții siderurgice, care prevede 
ca toate obiectivele industriale să 
fie predate înainte de termen. Așa 
s-a înlîmplat cu laminorul bluming 
de 1 300 mm. otelăria Martin nr. 2, 
furnalele de mare capacitate, lami- 
noarele de profile ușoare și benzi, 
ața se va întimpla și cu noua oțe- 
lărio electrică.

Arest obiectiv industrial va avea 
o eficiență deosebită; cînd va in
tra în funcțiune — eveniment pre
conizat pentru sfîrsitul semestrului

Să se 
susținute

(Urmare din pag. I)

se poate spune despre Șantierul -4 
1 -ipeni (16,43 la sută), 3 Vulcan (20,66 
la sută) și Instalații (18,92 la sută), 
unde .pulsul* va trebui accelerat 
în perioadeie următoare.

Productivitatea muncii a fost de
pășită cu 100 lei pe cap de munci- 
1OT, ceea ce reprezintă 25 la sută 
oiu angajamentul anual de între
cere.

Din discuția purtată cu tovarășul 
Dumitru Stancu, secretarul 
comitetului de partid, am des

prins cîțiva factori specifici care au 
contribuit la obținerea acestor rezul
tate și pe care încercăm să-i siste
matizăm :

* stabilirea unor responsabilități 
precise, concrete, pe cadre din con
ducerea grupului și pe membri din 
comitetul de partid în vederea ur
măririi sistematice, permanente, a 
fk cărui obiectiv de îndeplinit, mo
bilizării efective a întregului poten- 
1 .■1 uman și material;

$ organizarea muncii pe două 
schimburi, mai ales în acele puncte 
unde se impunea cu stringență ac- 
cr-lerarea ritmnlui de construcție (ca-

Televiziune
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1J .00 Limba franceză. Lecția 53.
11.30 Limba engleză. Lecția 53.
124)0 Tv. pentru specialiștii din in

dustrie.
17.30 Telex Tv. .
17,35 Tv. peDtru specialiști.
18,05 Limba germană. Lecția 50.
18.30 Club XX — emisiune pentru ti

nerel.
19.00 Telejurnalul de seară. Buletinul 

meteorologic.
19.30 „Bundița" — reportaj filmat.
19.45 Căsuța poștală 111. Dialog cu 

telespectatorii.
20,00 Telecinemaieca. .Simionia fan

tastică* cu Jean Louis Barroull 
și Renne Salnt-Cyr.

21.45 Avanpremiera.
22,00 Itinerar european.
22.15 Dlmltrie Bolintineanu. Emisiune 

comemorativă cu prilejul Îm
plinirii a 150 de ani de la naș
terea poetului.

22.30 Mari interpreți. Pianistul Aldo 
Cicclini.

22,50 Telejurnalul de noapte.

Sarcini majore 
ce stau în fafa 
gospodarilor

otelul hunedorean
J

— producția de oțel electric a Com
binatului siderurgic Hunedoara, va 
crește de două ori și jumătate. Sem
nificativ este și faptul că la noua 
oțelărie electrică se vor produce 
numai mărci de oteluri cu caracte
ristici superioare, destinate în spe
cial fabricării rulmenților, sapelor 
cu role și uzinelor constructoare de 
mașini și utilaje.

Cunoscînd deci, importanța pe 
care o are pentru economia națio
nală această oțelărie, constructorii 
ri-au înzecit eforturile pentru ca an
gajamentul luat în cinstea celei de-a 
25-a aniversări a eliberării patriei 
de sub jugul fascist, să fie îndepli
nit cu succes. Angajamentul lor de 
a scurta termenul de execuție a 
lucrărilor cu 10 zile, prinde viață 
cu fiecare oră cîșligală la montaj, 
la zidirea platformelor de’ lucru, la 
căplușirea noilor vetre ale oțelului 
hunedorean.

realizeze 
pe toate
zurile brigăzilor de la fronturile blo
curilor G 10, B 5 Petri la și B 2 Lo- 
nea);

® asigurarea funcționării în con
diții adecvate a stațiilor de betoane 
și mortare pentru desfășurarea nor
mală a activității de producție pe 
timpul iernii;

# încălzirea corespunzătoare a 
încăperilor de-a lungul întregii pe
rioade a lucrului, fie prin racord 
termic la rețelele definitive, fie — 
unde n-a fost posibil — cu sobe.

Tovarășul Petre Găvan, preșe
dintele comitetului sindicatu
lui și Nicolae Sasu, șeful șan

tierului 1, au relatat amănunțit as
pecte ale întrecerii însuflețite dintre 
brigăzile șl echipele de constructori, 
despre strădaniile oamenilor de pe 
șantiere depuse cu dărnicie pentru 
scurtarea termenelor de predare și 
realizarea unor lucrări care să răs
pundă cit mai bine exigențelor de 
calitate.

Ni s-a vorbit mult de hărnicia for
mațiilor de zidari conduse de Marin 
Radulescu, Anghel Arșoi, Stelian Co
cean, Victor Pîrvu și Ioan Ilca, de 
dulgheri conduse de Alexandru Kiss 
șl Mihai Tiess, de zugravi conduse

PROGRAMUL I:

5,05—6,00 Program muzical de di
mineață; 6,05—9,30 Muzică și actua
lități; 9,30 Odă limbii române,- 10,00 
Madrigale; 10,10 Gurs de limba rusă;
10,30 Melodii populare; 11,05 Ora spe
cialistului; 11,25 Muzică ușoară; 11 45 
Sfatul medicului,- 12,00 Muzică ușoa
ră; 12,20 Cronica teatrală de Valen
tin Silvestru,- 12,30 Intilnire cu me
lodia populară și interpretul prefe
rat; 13,10 Avanpremieră cotidiană; 
13,21 Muzică ușoară; 14,10 Emisiune 
literară pentru școlari; 14.30 Concer
tul zilei,- 15,05 Muzică ușoară; 15,15 
Bibliotecă de literatură română; 15,30 
Cintă Corul Conservatorului „Ciprian 
Porumbescu*; 16,00 Radiojurnal. Sport;
16,10 Muzică ușoară de Ion Vasiles- 
ou; 16,30 Antena tineretului; 16.55 
Radio publicitate; 17,00 Pagini din 
opereta „Lăsați-mă să oint" de Ghe- 
rase Dendrino,- 17,15 Ce e nou în 
județul dv. ? — Bihor; 17,30 Recital 
de operă Mireille Constantinescu;
17,45 Revista economică; 18.05 Mu
zică populară,- 18,30 Gazeta radio,- 
19,00 O melodie pe adresa dumnea
voastră; 19,20 Sport; 19,30 Cinlece și 
jocuri; 19.50 Muzică ușoară; 20,05 
Teat-ru radiofonic serial; 20 35 Con- 

lului, locuiesc în apartamente mo
derne și confortabili', nu consideră 
că este datoria lor cetățenească să 
contribuie cu cîteva ore pe săptămî- 
nă la acțiunile de înfrumusețare șl 
gospodărire a orașelor ? Noi credem 
că da. Nu este cazul și nici nu 
ne-am propus să ne referim la edu
cația copiilor de către părinți, dar 
considerăm că este cel mai bun pri
lej să amintim că părinții, împreu
nă cu copiii, trebuie să întreprindă 
în fața fiecărui bloc asemenea ac
țiuni, cultivînd astfel la copii dra
gostea față de muncă și, în același 
timp, respectul față de bunurile crea
te, Țață de munca depusă de loca
tarul din apartamentul vecin.

Este de datoria comitetelor executive 
orășenești, a deputaților, a conducăto
rilor do întreprinderi și instituții, a tu
turor cetățenilor municipiului nos
tru, să întreprindă zilnic acțiuni de 
masă pentru a traduce în viață pla
nurile stabilite. Tn această lună, tim
pul permite să se efectueze în con
diții foarte bune, în toate localită
țile, plantări masive do arbori și ar
buști, amenajări de noi parcuri și 
zone verzi. In orașul Pelrila trebuie 
impulsionate lucrările de amenajare 
a zonelor verzi din fafa complexului 
comercial și a blocurilor din cartie
rul 8 Martie, în orașul Vulcan, zo
nele verzi din cartierul blocurilor 
de la Corocști. în Lupeni zonele 
verzi din cartierul Tudor Vladimi- 
rescu, iar în Uricani cele din jurul 
blocurilor noi.

în Petroșani, forțele trebuie con
centrate pentru terminarea terenului 
de sport și joacă din cartierul Car- 
pați, amenajarea terenului dintre 
străzile Vasile Roailă si Ion Crean
gă, dintre șoseaua națională și sta
ția trafo din Aeroport, de pe strada 
Republicii din fața noilor blocuri.

Nu trebuie să uităm că sîntem an
trenați în întrecerea pe țară pentru 
cel mai frumos șt mai bine gospo
dărit oraș și municipiu, că în sesiu
nea din ianuarie a.c. a consiliului 
popular municipal, am răspuns prin 
obiective concrete, la chemarea con
siliului popular județean, pentru a 
întîmpina împlinirea unui sfert de 
veac do la eliberarea României de 
sub jugul fascist si cel de-al X-lca 
Congres al P.C.R. cu rezultate deo
sebite în toate domeniile de activi
tate, inclusiv acela al gospodăririi 
și înfrumusețării exemplare a muni
cipiului nostru.

ritmuri 
șantierele 

de Alexandru Crăciun, Marin Dra- 
gu, Zoltan Cristolf, de parchetari con
duse de Alexandru Moraru și Vasile 
Fieraru.

Nu s-au lăsat mai prejos nici in
stalatorii lui Ion Desculțu, Ștefan 
Andraș, loan Sachclarie și loan Chi- 
rilă, sau electricienii lui Adalbert Și- 
mon. Ei știu că în trimestrul II vor 
trebui predate nu mai puțin de 308 
apartamente și cu toții sînt deciși să 
nu precupețească nimic pentru rea
lizarea acestui deziderat.

Si, acum, cîteva cuvinte despre 
lipsurile care încă mai per- 

« sista în activitatea construc
torilor Grupului de șantiere Valea 
Jiului. Pe șantierul Lupeni, glisarea 
blocului A 4 nu a Început la terme
nul prevăzut, desigur și datorită a- 
bandonării lucrului la frontul A 5 
cauzată de condițiile grele de te
ren... neprevăzute de documenta
ție (!), dar nu trebuie să se omită 
deficiențele în aprovizionarea cu ma
teriale, la care s-a adăugat neasi- 
gurarea mijloacelor de transport la 
nivelul necesităților, pe anumite pe
rioade.

Și la șantierul Vulcan se înregis
trează întîrzieri destul de mari la 

JOI 10 APRILIE

cert de muzică ușoară,- 21,05 Oa
meni de seamă. „Nicolae Filimon"; 
21,25 Miine, în emisiunile muzicale; 
21,35 De la muzica ușoară la jazz,- 
22,00 Radiojurnal. Buletin meteorolo
gic. Sport; 22,20 Romanțe; 22,40 Mo
ment poetic,- 22,45 Meridiane melodii. 
Emisiune de Maria Iolna; 23,30 Săp- 
tămina culturii ungare,- 23,50 Muzică 
ușoară; 0,05—5,00 Estrada nocturnă.

PROGRAMUL II:

6.10 Mozaic sonor,- 6,45 Cintece și 
jocuri,- 7,10 Muzică de fanfară; 7,37 
O melodie, doi interpreți; 7.45 Mu
zică populara,- 8.10 Tot înainte,- 3,25 
Cuplele din operete; 9,10 Cuts de

4
4
4

Aspect din maqazlnul alimentar deschis de curind in noul complex comercial din orașul Vulcan.
Foto: Gh. BACAIAW
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Știința 
Peh’oșani — 

Medicina 
Bac&ireșfi 2*3

Din nou, tot mai restrînsul grup 
al suporterilor voleibaliștilor petro- 
șăneni a suferit o decepție. După a- 
proximativ 110 minute de joc, des-' 
tul de interesant, echipa favorită, 
Știința a părăsit terenul în
vinsă. Băieții lui Ceacu au jucat 
bine numai în seturile I și III, în

$ PARIS 8 (Agerpres). — In 
ultima zi a turneului interna
țional masculin de baschet de 
la Antibes, echipa Dinamo Bu
curești a învins cu scorul de 
81—-76 formația belgiană Racing 
Ford Anvers, iar Olympiques 
Antibes a întrecut cu 87—75 e- 
chipa italiană Ignis Varese. Tur
neul a fost cîștigat de Olym
piques, urmată de Dinamo Bu
curești.

unele obiective (exemplu, blocul B 2), 
aceasta și din cauză că nu s-au luat 
măsuri oportune în vederea aprovi
zionării cu material lemnos necesar 
pentru planșee.

Pentru viilor, șefii de șantiere și 
maiștrii de aici vor trebui să perse
vereze mai mult, să depună un in
teres sporit în direcția asigurării 
unor condiții favorabile de muncă 
rodnică pentru toate formațiile, în 
cadrul tuturor punotelor de lucru. 
Este necesar ca unele „fisuri" exis
tente în organizarea acestor șantiere 
să fie’ astupate o dată pentru tot
deauna.

E cazul — desigur — să’ mai ară
tăm că beneficiarii — I.G.G., res- 
•> CcnfriLa cărbunelui1 — n-au
asigurat amplasamente libere la li
nele obiective, iar pentru altele au 
trimis proiecte cu întîrzieri mari, fapt 

■^care a contribuit la un exces de miș
cări ale forțelor de muncă în limitele 
șantierelor, ceea ce a condus la chel
tuieli suplimentaro, la nefolosirca in
tegrală a timpului afectat producției.

Constructorii de pe șantierele 
soci al-culturale ale municipiu
lui nostru sînt parte compo

nentă a celor ce vor îmbogăți cu 
încă 90 000 zestrea de apartamente 
a țării. Priceperea și destoinicia lor, 
dovedite în alîtea rînduri, vor con
cura, fără îndoială, la realizarea tu
turor obiectivelor planului din acest 
an, pentru a întîmpina cum se cu
vine cea de-a XXV-a aniversare a 
eliberării și cel de-al X-lea Congres 
al Partidului Comunist Român.

limba rusă; 9,30 Din albumul muzi
cii de estradă,- 10,05 Recital de flaut 
Nicolae Alexandru,- 10,30 Cîntece 
distractive; 10,55 Matineu de operă,- 
12,05 Avanpremieră cotidiană; 12,16 
Concert de prînz; 13,00 Muzică popu
lară din Dobrogea,- 13,15 Recital vocal 
Arta Florescu; 13,30 Din țările so
cialiste,- 13,50 Dansuri din operete,-
14,10 Melodii populare; 14,30 Mo
ment științific; 14,35 Muzică ușoară; 
15,40 Radio publicitate,- 16,00 Arii 
din opere; 16,15 Din înregistrările 
violonistului Nicolae Buică; 17,00 Ra
diojurnal. Sport; 17,10 Muzică ușoa
ră; 17,45 Păpuși și ursuleți; 18,05 
Scriitori ai secolului XX: Friedrich 
Diirenmatt; 18,25 Soliști de muzică 
ușoară; 19,30 Curs de limba rusă; 
19,50 Noapte bună, copii; 19,55 Mu
zică; 20,00 Concertul orchestrei sim
fonice a Radioieleviziunii; 22,30 Cro
nica teatrală; 22,40 Muzică ușoară; 
23,07 Antologia discului; 23,57 Cîn
tece lirice.
A BULETINE DE ȘTIRI : Progra- 

mul I: 5.00; 5,30; 6,00; 6,30; 
9.00; 11,00; 13,00; 15,00; 20,00;

9 24,00; 1,00; 2,00; 4,00. Progra-
• mul II : 6,05; 7,30; 10,00; 12,00; 
A 14,00; 18,00; 19,00; 23,00; 0,55. I 

rest comportarea lor fiind mult sub 
valoarea obișnuită. Servicii greșite, 
blocaj „șvaițer", linia a II-a uneori 
inexistentă, au fost numai o parte 
a erorilor care au dus în cele din 
urmă la insucces. Se pare că actua
lul poten|ial scăzut al echipei este 
determinat și de neînțelegerile exis
tente in sinul său, neînțelegeri care 
trebuie „lămurite" cit mai urgent, 
înainte de a fi prea tîrziu.

Mediciniștii au jucat bine la Pe
troșani, cîștigînd meritat in fața Ști
inței. Atacul lor a avut oameni de 
bază în Șerbănescu (aproape nici
odată neputînd fi blocat), Popescu și 
Băcăoanu care, fiind bine serviți de 
coechipieri, au supus unui tir con
tinuu terenul advers. Cu excepția 
seturilor pierdute, blocajul și linia 
a II-a au funcționat cu siguranță, 
contribuind la succesul final.

In primul set bucureștenii, neaco-. 
modați cu sala joasă, cedează punct 
cu punct și după 15 minute de joc 
e 15—4 pentru Știința. Setul urmă
tor ne prezintă adevărata față a Me- 
dicinei și 7—15. Al treilea set este 
cel mai scurt (numai 9 minute) și 
revine din nou petroșănenilor cu 
14 puncte diferență (15—1). Ultimele 
două „episoade" ale întUnirii au o 
desfășurare dramatică. Era clar că 
echipa care va ști să-și stăpînească 
mai bine nervii, va atrage de partea 
sa zimbetu] zeiței Fortuna. Și a- 
ceasta a fost echipa oaspe, care 
și-a adjudecat ambele seturi, la 13, 
respectiv, la 16. Cu aceasta consem
năm victoria meritată a Medlcinei.

Conducerea jocului a fost asigu
rată de arbitrul timișorean Octavian 
Drăgan.

Faza județeană a concursului „Micul ciclist"
Duminică, 6 aprilie, s-a desfășurat 

la Deva faza județeană a concursu
lui „Micul ciclist" inițiat de Con
siliul județean al Organizației pio
nierilor, Din municipiul nostru s-au 
prezentat 7 concurenți, obținînd

ÎNTREPRINDEREA MINIERĂ 
HARGHITA 

angajează imediat s
— INGINER MINER SAU CONSTRUC

TOR cu un stagiu minim de 6 ani în producție 
pentru postul de șef serviciu investiții.

Limite de salarizare: 2 550—2 900 (înainte de îmbunătățire).
Se asigură locuință în bloc in orașul Miercurea Ciuc în 

cursul semestrului II.
Informații suplimentare la sediul întreprinderii din Mier

curea Ciuc, str. Gh. Doja nr. 6, telefon 326.

AUTOBAZA 
TRANSPORTURI AUTO Nr. 3 

PETROȘANI
Execută:

transporturi pentru persoane 
particulare în orice zi.

Cererile se primesc la sediul 
autocoloanelor din :

• PETROȘANI • VIIL C A N
• LIVEZENI • LUPENI

între orele 7—12

FOTBAL

„Speranțele" 
Jiului 

în progres
Spre deosebire de evoluția din 

toamnă, la tinăra echipă antrenată 
de Emil Ciurdărescu se constată o 
substanțială îmbunătățire a concep
ției de joc, a concretizării acțiunilor 
de atac. In sprijinul acestei afirmații 
vin cele 5 victorii obținute de a- 
ceastă tînără echipă in cele 6 jocuri 
oficiale disputate in returul campio
natului de tineret-rezerve. Felicitări 
antrenorului Ciurdărescu și băieților 
săi pentru frumoasa seric de suc
cese !

Jocul susținut de „speranțele" Jiu
lui în compania omologilor de la 
„Poli" Iași s-a încheiat cu victoria 
meritată a petroșănenilor. Dominînd 
cu insistență 70 din cele 90 de mi
nute de joc, tinerii de la Jiul au 
cîștigat datorită frumosului gol rea
lizat de Dobrescu (min. 78) cînd a 
transformat o lovitură liberă de la 
20 m. Gazdele au mal fost pe punc
tul de a înscrie in minutele : 16, 34, 
49, 64, 86, dar Baicu, Grizea, Diaco- 
nescu și Boyte au ratat situații favo
rabile. Cea mai mare ocazie de gol 
a meciului a fost ratată însă de 
ieșeanul Slăvescu în minutul 82.

Nicolae LOBONȚ
student

două locuri secunde (Alexandroiu 
Ioan de la Școala generală nr. 5 și 
Man Mihai de la Școala generală 
nr. 6 din Petroșani) și un loc Ill 
(Barabaș Carol de la Școala genera
lă nr. 6 Petroșani).

4

A apărut

Nr. 3|1969 
al revistei

PROBLEME
DIN CUPRINS :

ION BUCUR
Industria constructoare de 
mașini și înzestrarea eco
nomiei naționale cu tehni
ca modernă.

A. BEREA
Reciprocitatea influenței 
dintre progresul tehnic 
formarea prețurilor.

CORNEL HIDOS
Perfecționarea continuă 
normării muncii.

Ș'

a

4
4
4
4

Dr. I. ZAHIU și
Dr. D. MAREȘ (Timișoara) 

Corelația dintre eftciențr 
investițiilor și dezvoltare 
producției industriale

Dr. C. BÂRBULESCU și
I. VELICAN

îmbunătățirea informație 
și a deciziei, prin apropie
rea conducerii de produc
ție.

Dr. N. N. CONSTANTINESCU 
Considerații cu privire la 
dezvoltarea colaborării e- 
conomice între țările so
cialiste.
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in 
Ro-

DUMITRU N. LÂZAROIU
Raporturile valorice in ca
drul comerțului exterior.

V. CILIBIA
Gindirea cooperatistă 
secolul al XlX-lea in 
mânia.

BARBU ZAHARESCU
Membru corespondent 

al Academiei
Aspecte teoretice ale
zei sistemului bănesc mon
dial capitalist.

cri-

X
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4
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4
4
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DEZBATERI
Acțiunea legii valorii 
economia socialistă, 
batere
zată de catedrele de eco
nomie politica și conduce
rea planificata a econo
miei naționale din Acade
mia de studii economice 
și de revista „Probleme E- 
conomice".

Sistemul de stimulente ma
teriale și morale în econo
mia națională. “ 
științifică organizată 
revista 
ce" și 
nomie 
sitatea 
lași.
Probleme actuale privind 
economia țărilor în curs 
de dezvoltare. Dezbatere 
științifică organizată de 
Facultatea de economie a 
Academiei de științe so- 
cial-politice „Ștefan Gheor
ghiu" de pe lingă C.C. d 
P.C.R. în colaborare 
Direcția de c...,-------
din Ministerul Comerțului 
Exterior și Institutul pentru 
studierea conjuncturii eco 
nomice Internationale.

in 
Dez- 

științifică organi-

.I

Dezbatere 
de 

„Probleme Economi
se catedra de eco- 
politicâ din Univer- 

„Al. I. Cuza“ -

CONSULTAȚII
Gh. NICULESCU-MIZIL

Rolul economic al statulu 
socialist în etapa actuale

i

f
♦ 
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i
f

SOCIOLOGIE ECONOMICA ‘ 

Dr. GHEORGHE TRANDAFIR ț 
Categoria sociologică „mod ț 
de trai" și legalitățile so • 
ciale. f

ț
4ÎNSEMNĂRI

P. ALEXANDRU și
E. APAHIDEANU

Economia Republicii Popu- i 
lare Ungare pe calea pro
gresului multilateral.

DAFIN DOINOV (Sofia)
Aspecte ale îmbunătățirii 
planificării economiei na
ționale a R.P. Bulgaria.

M. BOTA (lași)
Concordanța deplină < 
tre mărimea veniturilor 
crâtorilor și rezultatul 
fectiv al muncii.
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PETROȘANI — 7 Noiembrie: În
vățătorul; Republica: Marele șarpe; 
PETRILA: Suflete tari; LONEA - 
7 Noiembrie: Vremea păgînllor; Mi
nerul: Judoka, agent secret,- ANI- 
NOASA: Praștia de aur,- VULCAN: 
Vin cicliștii. PAROȘEN1 : Duelul 
lung,- LUPENI — Cultural: Heroina; 
URICANI : Columna, seria I și II.
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STEAGUL ROȘU

Vizita ministrului afacerilor
externe al României 

la Moscova
MOSCOVA 8. — Corespondentul 

Agerpres. N. Cristoiloveanu, trans
mite : La 8 aprilie, la Ministerul A- 
facerilor Externe al U.R.S.S. au con
tinuat convorbirile intre Corneliu Mă
nescu, ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, care 
se află intr-o vizită oficială la Mos
cova. la invitația guvernului sovie
tic, si Andrei Gromiko, ministrul a- 
facerilor externe al U.R.S.S.

Au fost examinate probleme privind 
dozvoitarea relațiilor dintre cele două 
țări și a avut loc un schimb de pă
reri asupra unor probleme interna
ționale actuale.

Convorbirile s-au desfășurat înlr-o 
atmosferă prietenească, tovărășească.

O

Corneliu Mănescu, ministrul aface
rilor externe al Republicii Socialiste 
România, a oferit in saloanele Amba
sadei Române la Moscova un dejun 
in cinstea ministrului afacerilor ex
terne al U.R.S.S.. Andrei Gromiko.

Au participai! V. V. Grișin, mem
bru supleant al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.U.S., prim-secretar al Co
mitetului orășenesc Moscova al 
P.C.U.S., V. A. Kirillin, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., președintele Comitetului de 
Stat pentru Știinlă și Tehnică, E. A. 
Furteva, ministrul culturii, N. S. Pa-
tolicev, ministrul comerțului exterior, 
N. N. Tarasov, ministrul industriei 
ușoare, G. A. Kiseliov, locțiitor al

șefului Secției relații externe a G.G. 
al P.C.V.S., V. F. Promîslov, preșe
dintele Comitetului executiv al So
vietului Orășenesc Moscova, miniștri 
adjuncli, funcționari superiori din 
MAE. al U.R.S.S.

Au luat parte Teodor Marinescu, 
iinibasadorul Republicii Socialiste Ro
mânia la Moscova, persoane oficiale 
care îl însoțesc pe ministrul de ex
terne al României, membri ai amba
sadei române.

In timpul dejunului, care s-a des
fășurat intr-o atmosferă caldă, prie
tenească, Corneliu Mănescu și An
drei Gromiko au rostit toasturi.

O

La amiază, ministrul afacerilor ex
terne al României, Corneliu Mănes
cu. a depus o coroană de flori și a 
vizitat Mausoleul lui V. I. Lenin.

Oaspetele a depus, de asemenea, 
o coroană de flori la Mormîntul Sol
datului Necunoscut, de lingă zidul 
Kremlinului. La ceremonia depune
rii coroanelor au participat L. F. Ili- 
ciov, locțiitor al ministrului afaceri
lor externe al U.R.S.S., Teodor Ma
rinescu, ambasadorul României la 
Moscova, persoanele oficiale care îl 
însoțesc pe ministrul de externe al 
României, membri ai ambasadei.

In cursul după-amiezii, oaspetele 
și persoanele care îl însoțesc au vizi
tat tumul de televiziune de la Os
tankino, iar seara au asistat la un 
spectacol la Palatul congreselor din 
Kremlin.

ELVEȚIA : Aspect din timpul 
unei demonstrații desfășurate 
recent la Berna in semn de pro
test fată de neparticiparea fe
meilor la viața politică.

Ostilitățile militare 
au revenit din nou 

pe prim plan

Administrația Nixon nu se 
bazează pe „formula de la 

Manila" în problema vietnameză
® DECLARAȚIILE SECRETARULUI DE STAT AL 

S.U.A., WILLIAM ROGERS

Congresul P. C. din Peru 
și-a încheiat lucrările

LIMA 8 (Agerpres), — La Lima 
s-au încheiat recent lucrările celui 
de-al V-lea Congres al Partidului 
Comunist din Peru. Intr-o rezoluție 
adoptată de congres, Partidul Comu
nist a lansat un apel la unirea tu
turor forțelor democratice din Peru

in lupta împotriva amestecului 
S.U.A. în treburile interne ale tă
rii. Partidul Comunist, subliniază re
zoluția, se pronunță pentru naționa
lizarea bogățiilor subsolului și pen
tru stabilirea de relații cu toate sta
tele.

Atacuri lansate de forțele 
patriotice

SAIGON 8 (Agerpres). — Insta
lațiile militare deținute de forțele 
americano-saigoneze în provincia 
Kontum, în apropiere de Dak To, 
precum și tabăra specială a aces
tora. amplasată la Ben Het, au fost 
în ultimele 24 de ore obiective ale 
atacurilor lansate de detașamentele 
Frontului Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud. Lupte grele între 
unități ale patrioților și forțele ina
mice au avut loc, de asemenea, la

nord de orașul Tay Ninh, într-o re
giune acoperită de junglă. în cursul 
luptelor, care au durat șapte ore — 
relatează corespondentul agenției 
France Presse — a intervenit și arti
leria americană. Ambele părți au su
ferit pierderi.

Luni seara și marți dimineața, 
„fortărețele zburătoare" americane 
„B-52" au efectuat noi raiduri în îm
prejurimile localității Dau Tieng, 
precum și in provincia Long Khanh.

ORIENTUL APROPIAT
Reuniunea cvadriparfită de la New York

NEW YORK 8 (Agerpres). — Marti, 
la New York a avut loc cea de-a 
doua reuniune a reprezentanților la 
0.N.U. ai Angliei, Franței, S.U.A. și 
U.R.S.S,, consacrată examinării situa
ției din Orientul Apropiat. In baza 
unui acord realizat între parllcLpanți 
privind organizarea prin rotație a a- 
cestor reuniuni, la reședințele celor 
patru ambasadori, tnlilnirea de marii 
s-a desfășurat la sediul reprezentan

tului permanent al U.R.S.S. la O.N.U., 
Iakov Molik, și sub președinția aces
tuia.

Iakov Malik a anunțat că urmă
toarea reuniune cvadripartită va a- 
vea loc luni 14 aprilie. El a men
ționat că încă la prima lor inlilnire 
— care a avut loc <la 3 aprilie — 
participant!! s-au înțeles sâ nu dea 
publicității comunicate după fiecare 
reuniune.

Avioane israeliene au bombardat

teritoriul iordanian
AMMAN 8 (Agorpres). — Două a- 

vioane Israeliene au bombardat marți 
dimineața portul Akaba, a anunțat un 
purtător de cuvînt al armatei iorda- 
niene. El a menționat că în urina 
bombardamentului două persoane ci
vile au fost ucise și nouă rănile. De 
asemenea, cîteva clădiri au fost par
țial avariate.

TEL AVIV 8 (Agerpres). — Două 
avioane israeliene au bombardat

marți dimineața obiective militare si
tuate în teritoriul iordanian, in a- 
propierea portului Akaba, a mențio
nat un purtător de Cuvint al arma
tei israeliene. El a afirmat că acest 
atac aerian a fost declanșat în urma 
unui bombardament cu rachete efec
tuat din teritoriul iordanian asupra 
portului israelian Eilath, unde 13 per
soane au fost ușor rănite și cîteva 
clădiri parțial avariate.

LAGOS 8 (Agerpres). — După ce 
diversele tentative de soluționare 
a conflictului pe cale politică au 
constituit în ultimul timp esența ști
rilor transmise din frămîntata Ni- 
gerie, ostilitățile militare dintre par
tea federală și cea biafreză au reve
nit din nou în prim plan. Sursele 
oficiale din Lagos menționează că 
o ofensivă pe. scară largă a fost lan
sată împotriva orașului Umuahia, 
actuala capitală a regiunii estice 
disidente, a cărei populație ar fi în-

WASHINGTON 8 — Coresponden- 
tul Agerpres, C. Alexandroaie, trans
mite : Secretarul de stat al S.U.A., 
William Rogers, a ținut luni prima 
sa tonferință de presă de la pre
luarea acestui post.

Răspunzînd întrebărilor ziariștilor 
cu privire la politica S.U.A. în pro
blema vietnameză, Rogers a afirmat 
că Administrația Nixon „are un pro
gram propriu" și nu se bazează pe 
„formula de la Manila a Adminis
trației Johnson". Fără să aducă lă
muriri suplimentare în ce constă a- 
cest „program propriu", el a arătat 
că continuă să fie adeptul cunoscu
tei poziții a Administrației Johnson 
cu privire la o așa-zisă „reciproci
tate" în domeniul retragerii trupe
lor din ‘Vietnam.

Referindu-se apoi la problema O- 
rientului Apropiat, secretarul de stat 
al S.U.A. a arătat că guvernul ame

rican consideră că, tinînd seama de 
slabele progrese ale misiunii Jar
ring, marile puteri au datoria să 
încerce să obțină ca părțile să-și 
lichideze divergentele.

întrebat în legătură cu atitudinea 
S.U.A. fată de Apelul recent al sta
telor participante la Tratatul de la 
Varșovia către toate statele Euro
pei privind organizarea unei confe
rințe cu privire la securitatea eu
ropeană, secretarul de stat ameri
can a declarat că: Acest apel „va 
fi, desigur, un subiect de discuție la 
apropiata conferință ministerială a 
N.A.T.O.". El a apreciat că „tonul 
propunerii este prietenos" și „merită 
atenția noastră".

William Rogers, a declarat, de a- 
semenea, că Statele Unite speră ca 
la sfîrșitul primăverii sau la înce
putul verii să înceapă tratative cu 
Uniunea Sovietică în problema limi
tării armelor strategice.

„Pietricelele stranii" — o adevărată 
comoară descoperită în mîinile unor copii

BOGOTA 8 (Agerpres). — 
Nici un copil din lume nu a 
avut posibilitatea să se joace 
cu niște „pietricele" de o ase
menea valoare, cum se jucau 
copiii dintr-un sat columbian 
din departamentul Choco, de pe 
coasta Pacificului. Valoarea a- 
cestor „pietre" — diamant roz 
care sînt printre cele mai rare 
— se ridică Ia 350 milioane 
dolari.

Președintele Băncii Colum
biene, Dario Lopez Ochoa, a 
declarat că diamantele au fost 
identificate din întîmplare de 
către un geolog, care a exami
nat din curiozitate „pietricelele
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piii. Au fost descoperite astfe • 
21 de kg de diamante roz, cart 
sînt acum depuse în seifurile :
Băncii Columbiene. Lopez Oc |
hoa a refuzat totuși să preci- *
zeze locul unde au fost găsite ț
aceste pietre prețioase, dar se f
pare că este vorba despre un *
sat din nord-vestul țării, în de 
parlamentul Choco, regiune cu j
noscută prin existența unor •
mari cantități de aur și plăti j
nă. Bogăția diamantiferă esle f
foarte ușor de exploatat de- •
oarece se găsește aproape de «
suprafața pămîntului. î
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ceput să se evacueze. Aceleași sur
se informează că armata federală a 
reușit să cucerească importantul 
centru Uzuakoli, situat la numai 13 
kilometri de Umuahia. Dar comuni
catele difuzate de cele două părți 
aflate în conflict se contrazic. Se 
menționează în acest sens un co
municat militar difuzat de postul de 
radio Umuahia, conform căruia tru
pele biafreze au reușit să înfrîngă 
înaintarea federală în jurul orașu
lui Uzuakoli, să păstreze controlul 
asupra acestei localități și să înain
teze chiar cu șapte kilometri în te
ritoriul advers.

PRELUDII ELECTORALE
Peste o jumătate de an, mai 

precis după 28 septembrie, 
partidele politice vest-germa- 
ne ailale in cursa electorală, 
vor trebui să se decidă, in 
funefie de rezultatele obținute 
la alegeri, asupra viitoarei 
formații politice care va alcă
tui noul guvern, în prezent, 
sînt avansate trei posibilități: 
continuarea actualei coaliții 
dintre P.S.D. și U.C.D./U.C.S.; 
închegarea unei iormajii gu
vernamentale din reprezentan
ții social-democralilor și liber- 
dempcralilor; reeditarea micii 
coalifii alcătuită din U.C.D./ 
U.C.S. și P.L.D.

Este mult discutată pozifia 
liber-democrafilor de spriji
nire a alegerii social-democrâ
tului Heinemann in funcția de 
președinte al R.F.G., care a 
fost hotărîloare. Cu aceasta ei 
și-au demonstrat distanțarea 
de partidul U.C.D.—U.C.S., cu 
care cu ani in urmă se afla 
alături in același guvern. Cu 
toate că partidul liber-demo- 
crat (ca și celelalte partide) 
a declara! că după 28 septem
brie drumul este deschis pen
tru orice fel de combinații po
litice, intenfia sa de a forma 
după alegeri o coaliție cu 
P.S.D. esle prea pufin disimu
lată. Distanțarea iafă de U.C.D. 
a căpătat contururi și mai pre
cise atunci cind organizații 
puternice din rîndurile liber- 
democratilor s-au pronunțat 
pentru o nouă abordare a pro
blemei germane. La congresul

extraordinar al P.L.D. din Lan
dul Baden-Wurttemberg a fost 
adoptată, de pildă, o rezolujie 
prin care se cerea recunoaș
terea R.D.G. și înlăturarea doc
trinei Hallstein. Unii lideri 11- 
ber-democrati și-au revizuit

pozifia fafă de problema pres
crierii crimelor de război na
ziste, siluîndu-se alături de 
cei ai parlidithii social-demo
crat.

Cu toate uceslea, unii stra
tegi electorali ai democrat- 
creștinilor nu elimină din cal
culele lor posibilitatea reve
nirii In ceea ce îi privește Ia 
sentimente mai bune a liber- 
democrafilor. Ministrul apără
rii, Schroeder, lider marcant 
al creștin-democratilor, a în
cercat o spectaculoasă muta
re de șah. Astfel, el s-a pro
nunțai împotriva preconizatei 
reforme electorale. reformă 
care prevede introducerea prin
cipiului majoritar. Acest pro
iect de reforme esle aprig 
contestai de liber-democrafi, 
deoarece realizarea iui ar re

duce influenja lor politică. 
Oferta deghizată a lui Schroe
der făcută llber-democralilor, 
In care se descifrează intenția 
de a se reedita mica coaliție 
U.C.D.—P.L.D., și prin aceasta 
chiar atribuirea funefiei de 
cancelar lui Schroeder, a dez
văluit existenta unor serioa
se divergenfe în rîndurile 
U.C.D.—U.C.S.

Pe de altă parte, susținăto
rii cancelarului Kicsinger și-au 
exprimat deschis dorinja con
tinuării actualei coaliții guver
namentale. Partizanii „marii 
coaliții" apreciază poziția lui 
Kiesinger ca fiind destul de 
solidă. Pireșle, ei nu doresc o 
Înfrângere a U.C.D.-ului în 
viitoarele alegeri, dar în mod 
paradoxal, nu le convine nici 
un cîșlig substantial de voturi. 
Un mare succes electoral ar 
ascunde in el pericolul reiz- 
bucnirii unor latente și serioa
se divergente în partidul 
U.C.D.—U.C.S. Victoria lui Er
hard în alegerile din 1965, ci
tată ca un exemplu în acest 
sens, este încă proaspătă în 
mintea multor conducători ai 
U.C.D.—U.C.S. Această victorie 
a fost urmată de puternice dis
pute interne de partid care in 
final l-a costat pe Erhard pos
tul de cancelar. De aceea se 
are în vedere un rezultat caro 
să creeze posibilitatea conti
nuării „marii coaliții" idee îm
părtășită In cercuri importante, 
alll în U.C.D. cil și în P.S.D.

C. VARVARA

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

Colocviu internațional cu 
tema „Războiul în 

Mediterană"
Intre 8 și 11 aprilie are loc la Pa

ris un colocviu internațional cu te
ma „Războiul în Mediterană", orga
nizai de Comitetul de istorie al ce
lui de-al doilea război mondial din 
Franța. Iau parte la colocviu aproape 
200 de Istorici din 20 de țări. Din Ro
mânia participă general-maior în re
zerva Gheorghe Zaharia, director ad-

t MOSCOVA. — C.C. al P.C.U.S. 
și Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. 
au hotărît ca, începind din anul 
1969, să instituie încă un premiu 
„Lenin" și un premiu de stat pentru 
cele mai merituoase opere literare 
și artistice destinate copiilor.

junct al Institutului de studii istorice 
și social-politice de pe lîngă C.C. al 
P.C.R.
sor la
rești.

și colonelul I. Cupșa, profe- 
Academia Militară din Bucu-

J. E. Ray a cerut 
redeschiderea procesului său

James Earl Ray, care a fost con
damnat luna trecută la 99 de ani 
închisoare acuzat de asasinarea pas
torului Martin Luther King, a cerut 
luni îh. scris redeschiderea procesu
lui său. Cererea a fost semnată de 
Rayiși avocatul său și adresată jude
cătorului Arthur Faquin, succesorul 
judecătorului Preston Battle, care a 
decedat subit la 31 martie la Curtea 
criminală din Memphis. Nu a fost 
încă fixată o dată pentru examina
rea acestei cereri.

Ray afirmă ca și-a recunoscut vi
novăția sub presiunea fostului său 
avocat, Percy Forrman. în prezent, 
Ray a angajat un nou avocat, Ri
chard Ryan.

• LONDRA. — Noul trans-. 
atlantic britanic „Queen Eli
sabeth 11", una dintre cele 
mai moderne nave de pasageri 
din lume, și-a încheiat mărfi 
croaziera de încercare reve
nind în portul Southampton. 
Timp de opt zile, nava a fost 
încercată la tropice intr-o că
lătorie cu 750 de pasageri la

bord. Se pare că de data a- 
ceasta motoarele și toate ins
talațiile navei au funcționai 
în mod satisfăcător. Se știe 
că încercări anterioare au de
monstrat erori importante în 
proiectarea motoarelor. Nu s-a 
precizat clnd lși va începe noul 
transatlantic cursele regulate.

• CIUDAD DE MEXICO. — In
tr-un raport al poliției mexicane pu
blicat luni se arată că 100 de ca
davre au fost scoase pînă acum din 
mina de cărbuni din nordul Mexicu
lui în care săptămina trecută au fost 
îngropați, în urma unei explozii, 178 
de mineri. Raportul menționează că 
nu a fost găsit nici un supraviețui
tor al acestui dezastru.

O nouă restricție în comerțul S.U.A. cu Mexicul
Ministerul Agriculturii din S.U.A. 

a anunțat că, începînd de la 7 apri
lie, au intrat în vigoare măsuri pri
vind interzicerea importului unor a-

• NEW YORK. La spitalul din 
orașul Lexington, statul Kentucky, 
a fost efectuată transplantarea fica
tului unui copil de 3 săptămînl la 
unul în vîrstă de 14 luni. Operația, 
care a durat patru ore și douăzeci 
de minute, a reușit.

• NEW DELHI. — India și Pa
kistanul- și-au soluționat divergențele 
legate de trasarea noii frontiere in 
regiunea Rann of Kutch, s-a anun
țat la New Delhi. Această zonă, care 
a constituit obiect de litigiu între 
cele două țări, a fost atribuită prin- 
tr-un verdict al Tribunalului Interna
țional de la I-Iaga, în cea mai mare 
parte Pakistanului.

numite categorii de portocale din 
Mexic. Aceasta este a treia măsură 
discriminatorie impusă de Statele U- 
nite in comerțul cu Mexicul, de la 
începutul anului. A mai fost inter
zis impontul de roșii și de alte pro
duse alimentare. Noua restricție a 
fost introdusă la trei zile după înche
ierea celei de-a 9-a reuniuni inter
parlamentare mexicano-nord-america- 
ne, care a avut loc in localitatea 
Aguascalientes din Mexic. In cursul 
reuniunii, delegații mexicani au cri
ticat politica 
a produselor 
ridicat și de 
riilor prime 
foarte scăzut.

Pierderile Mexicului de pe urma 
acestor restricții se 
lioane dolari anual.

americană de vînzare 
industriale la un preț 
achiziționare a mate- 

mexioane la un preț

ridică la 43 mi-

Inundații în Irak

Cutremure de pămînt în Etiopia
Observatorul geofizic al Universită

ții Haile Selassie din Addis Abeba 
a anunțat că in zona orașului • Ser- 
do, situat in nord-estul Etiopiei, au 
fost semnalate două noi cutremure, 
care au depășit cinci grade pe scara

Richter. Această regiune a fost la 
29 martie scena unei puternice miș
cări seismice.
168 de răniți 
importante.

soldată cu 24 
și distrugeri

de morii, 
materiale

s-au produs în 
au provocat 

ales în regiunile

®

® 
®
® 
® 
® 
®

• NEW YORK. — Președintele micii insule_ . ... _ . _ Anguilla,
Ronald Webster, a sosit la New York, unde urmează să ac
ționeze pentru a găsi sprijin la O.N.U. împotriva forțelor de 
invazie britanice, care au debarcat la 19 martie pe această 
insulă din Marea Caraibilor. La plecarea din Porto Rico spre 
New York, el a acuzat autoritățile de ocupație că au încălcat 
acordul Intervenit între Consiliul local al Insulei șl reprezen
tantul britanic, lordul Caradon.

Din Anguilla, agențiile de presă anunță că demonstrațiile 
populației împotriva trupelor britanice au loc zilnic. Peste 
1 500 de cetățeni l-au împiedicat duminică pe comisarul bri
tanic, Anthony Lee, să intre in clădirea administrativă de pe 
insulă in care, înainte de ocupație, se afla sediul Consiliului 
local șl al președintelui Webster.

Inundațiile- care 
ultimele zile in Irak 

• mari daune mai
Samraa și Tekrit. Aproximativ 8 000 
de persoane au avut de suferit ca 
urinare a inundațiilor. Pentru apro
vizionarea populației din regiunile 
sinistrate sînt folosite elicoptere și 
ambarcațiuni.

Apele revărsate au acoperit întin
se suprafețe cultivate.

competenți
Toate porturile și aeropor

turile Marii Britanii sînt de 
mărfi supravegheate cu stric
tele în urma furtului a 25 de 
tablouri celebre din colecția 
cunoscutului expert britanic în 
domeniul picturii contempora
ne, sir Roland Penrose. Auto
ritățile se tem că hoții vor în
cerca sâ scoală pînzele din 
tară. Evaluate la 300 000 lire 
sterline, aceste picturi sini prea 
cunoscute pentru a fi valori
ficate în Marea Britanie. Doar 
cîfiva colecționari bogali din 
Statele Unite sau drn Europa 
continentală ar putea să-și per
mită achiziționarea tablourilor 
pentru a Ie expune în secret.

Hofii trebuie să ii fost cu
noscători în materie, deoarece 
au ales cu competentă cele 
mai valoroase pinze și le-au 
detașat din ramele lor cu mul
tă îndemnare. De altfel, ei au 
avui lot timpul necesar pen
tru a lucra în voie, deoarece 
casa era pustie, stăpânul ei 
fiind plecat din oraș pentru 
week-end. Săvîrșit simbălă, 
furtul a fost observat abia 
luni seara.

Experimentarea vehiculului de antrenament 
pentru aselenizare

Oficialitățile Administrației naționa
le pentru problemele aeronauticii și 
cercetarea spațiului cosmic (N.A.S. A.) 
au anunțat că a avut loc experimen
tarea vehiculului de antrenament 
pentru aselenizare, care in cursul a-

nului trecut suferise două accidente. 
Pilotul de încercare, Harold Ream, 
a condus aparatul timp de 6 minute. 
S-a anunțat că, pentru omologare, ve
hiculul va fi supus unor verificări 
suplimentare.
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