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Plecarea delegației de partid
și guvernamentale

condusă de tovarășul
Nicolae Ceaușescu

la sesiunea C.A.E.R

0 cerință imperioasă în fața 
Grupului de șantiere

Noi sortimente
pentru
omologare

I

înainte de a întreprinde in
vestigațiile la Grupul de șan
tiere Valea Jiului al T.C.M.M.. 
am parcurs din nou relatarea 
reprezentanților conducerii aces
tei întreprinderi, făcută în 
cadrul unei mese rotunde or
ganizată de redacție la mijlocul 
lunii martie, care suna în felul 
următor: „Din cele 83 lucrări 
cu termen de punere în funcți
une în anul trecut și restante 
în acest an, 14 au fost puse în 
funin primele două luni. 
Apreciem că vom mai preda 
încă 24 de lucrări pînă la sfîr- 
șitul trimestrului..." (sublinierea 
ne aparține).

Care este bilanțul raportat 
de șantierele ------ 
mcMrul I al 
ce măsură afirmația de mai sus 
a fost acoperită de fapte, de 
realizări ? Care sînt perspecti
vele deschise colectivului de 
a-și îndeplini cu cinste sarci
nile din acest an. do a lichida 
totalmente .balastul" restante
lor? — sînt cîteva din între
bările cu care am descins zi
lele trecute la această unitate.

T.C.M.M. in tri- 
anului 1969 ? In

Pe

Șl

primul plan - 
obiectivele 
stadiile fizice

Din
că. in ___ ___ __ ____
de muncitori, ingineri și tehni
cieni ai Grupului, in urma mă-

analiza efectuată rezultă 
acest răstimp, colectivul

surilor tehnice și organizatorice 
luate, susținute de o mai însufle
țită muncă politico-educativă, a 
înregistrat o serie de rezultate 
bune, evident superioare celor 
obținute la finele intervalului 
similar din 1968, nu însă la 
înălțimea sarcinilor sporite ale 
prezentului, a exigențelor ridi
cate de dezvoltarea economică, 
în perspectivă, a municipiului.

Astfel, după scurgerea pri
melor trei luni din anul curent, 
producția globală a fost reali
zată în proporție (lc 106,2 la 
sută, sporul respectiv apropiin- 
du-se de 1 000 000 Iei ceea ce 
înseamnă că pînă acum s-a în
deplinit numai 20,93 la sută 
din planul anual, față' de 22 la 
sută, cît prevăd sarcinile.

Din cele 27 lucrări de supra
față preliminate pe trimestrul 
I — în care sînt incluse și un 
număr de 21 din totalul de 83 
neterminate la 31 decembrie 
trecut — s-au predat. în peri
oada amintită, doar 21. Procentul 
de realizare a predărilor atinge, 
prin urmare, o cifră scăzută 
(78 la sută) raportat, mai ales, 
la aprecierea — angajament 
din declarația reprodusă de noi 
la început (care ar fi revenit 
unei îndepliniri a planului în 
proporție de cca. 104 la sută).

Trebuie să amintim că la sfîr- 
șitul anului trecut, conferin-

Traian MULLER

In cadrul acțiunii de diver
sificare a ’ ’ “
numărului 
prinderea 
Petroșani 
județeană . .
finele lunii curente, 6 
noi: bucătăria „Ideal" 
mată din bufet, masă 
rete, camera combinată 
— constituită dlntr-un 
o canapea extensibilă, 
rotundă, fotolii și birou, 
jera pentru bucătărie, < 
pentru baie, dulăpiorul pentru 
încălțăminte și cuierul de hol.

Este 'demn de reținut faptul 
că întreprinderea avea planifi
cat ca în decursul întregului 
an 1969 să-și împrospăteze pro
ducția cu 5 sortimente.

Exponatele vor fi propuse 
spre omologare.

produselor, a măririi 
de sortimente, înlre- 
de industrie locală 
prezintă la expoziția 
din Deva, pînă la 

~ produse 
— for- 

și tabu- 
„Adam“ 

dulap, 
o masă 
, eta- 
ctajera

Ieri, spre sfirșitul schimbu
lui I, la Uzina de utilaj minier 
Petroșani a avut loc adunarea 
reprezentanților salariaților pen
tru constituirea comitetului de 
direcție al uzinei. Din partea 
consiliului do administrație al • 
Centralei cărbunelui a partici
pat la adunare tov. Otto Abra
ham, director comercial econo
mic al centralei care a făcut 
cunoscută componența comite
tului de direcție al uzinei, func
țiile numite în comitet. In func
ția de președinte al comitetu
lui de direcție a fost numit tov. 
ing. Gh. Olariu, directorul u- 
zinei.

Adunarea a ales apoi ca re
prezentanți ai salariaților uzi
nei în comitetul de direcție pe 
tov. Rusalin Boța, rectificator, 
Viorel Anghel, maistru princi

pal Ia secția prelucrări meca
nice și Nicolae Tudor, sudor la 
Secția construcții metalice — 
oameni cu vechime în uzina și 
experiență, care se bucură de 
apreciere și stimă în colectivul 
metalurgișlilor. De asemenea, 
dintre reprezentanții salariați
lor aleși în comitetul de direc
ție face parte tov. loan Bertoti, 
președintele comitetului sindica
tului din uzină.

Crearea organului de condu
cere colectivă — comitetul de 
direcție — deschide în fața co
lectivului U.U.M. Petroșani drum 
larg spre o activitate laborioa
să pentru îndeplinirea sarcini
lor de. mare răspundere puse de 
partid in fața uzinei, aceea 
de a produce utilaj minier pen
tru industria extractivă a țării.

I. B.

Jiul curge tumultuos, alături 
de calea ferată pe care Ireo 
grăbite trenuri pline de bogății
le extrase ” ~
pămintului... 
sini Înverzite și 
apa se scurge grăbită, luind in 
goană cile ceva din mirosul 
proaspăt al pămintului reînviat.

Nu departe de Uricani, șo
seaua pe care înaintăm se gl- 
tuie, ‘încorsetată de munți.

...Valea Brazilor. Apoi, Valea 
de Pești. Mantia primăverii con
feră frumuseții sălbatice a aces
tor locuri o nuanță uimitor de

din măruntaiele 
Acum, malurile 

pe lingă ele

Marii dimineața a plecat la 
Moscova delegația de partid șl 
guvernamentală a Republicii So
cialiste România, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar genera) al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat, care va participa la 
sesiunea Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc.

Din delegație fac parte tova
rășii Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Execu
tiv, a] Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., președintele Con
siliului de Miniștri, Maxim Ber- 
ghianu, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Comitetului de Stat al 
Planificării, Manea Mănescu, 
membru al Comitetului Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, președintele Consiliului 
Economic, Gheorghe Rădulescu, 
membru al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de 
Miniștri, și Teodor Mari- 
nereu, membru al C.C. al 
P.C.R., ambasadorul României 
în Uniunea

Delegația 
consilieri și

al 
. și 
membru 
ambasadorul 

Sovietică, 
este însoțită 
expert!. .

de

SOS I

Activitatea extrașcolară
■■■■■■■■■■■■■■■■

la

Convorbire cu 
prof. I. DAMȘA, 

inspector 
Inspectoratul școlar 

județean
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Activitatea extrașcolară a e- 
Iovilor are menirea să cimen
teze cunoștințele acumulate la 
ore; să Ie îmbogățească și să le 
diversifice, să trezească intere
sul pentru munca științifică, 
să dezvolte imaginația și sensi
bilitatea artistică, devenind un 
pandant prețios al activității 
școlare. Dar nu numai elevii 
trebuie să susțină o activitate

cit

Reportaj 
în concurs

presupune
preocupare
și pasiune

La plecare, pe aeroportul Bă
noasa, delegația a fost salutată 
de tovarășii Gheorghe Apostol, 
Emil Bodnaraș, Chlvu Stoica, 
Paul Niculescu-Mizll, Virgil Tro- 
fin, Hie Verdel, Constantin Dră- 
gan, Janos Fazekaș, Leonte Rău- 
tu, Gheorghe Stoica, Vaslle Vîi- 
cu, Ștefan Voilec, Iosif Banc, 
Petre Blajovicl, Dumitru 
Emil Drăgtinescu, Mihai 
Dumitru Popa, Dumitru 
cu, Mihai Dalea, Vaslle 
net, de vicepreședinți ai 
liului de Stat și Consiliului de 
Miniștri, membri ai C.C. al 
P.C.R.. ai Consiliului de Stat S» 
ai guvernului, conducători de 
instituții centrale și organizații 
obștești.

Erau prezenți A. V. Basov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice 
la București și membrii ambasa
dei.

Pe aeroport, membrii delega
ției au fost salutați cu căldură 
de un mare număr de bucureș- 
tenl. Un grup de pionieri au o- 
ferit tovarășilor Nicolae Ceau
șescu, Ion Gheorghe Maurer șl 
celorlalți membri ai delegației 
buchete de flori.

REA

Coliu,
Gere, 

Popes- 
Potill- 
Consl-

(Agerpres)

L A MOSCOVA
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Lin criteriu de bază
al eîicienfei muncii de partid

I 
I 
I 
I

înfăptuirea 
superioare și 
constituie un 
în evaluarea 
zare și de înrîurire a unei organi
zații de partid. Pentru că oricît de 
judicioasă și binevenită este o ho- 
tărîre, o măsură preconizată în sco
pul soluționării problemelor ce le 
ridică viața, ele în sine, fără a fi 
transformate în fapte nu au nici o 
valoare. Iată de ce organizarea și

hotărîrilor organelor 
a propriilor hotărîri 
criteriu fundamental 

capacității de mobili-

îndeplinirii hotărîrilorcontrolul
este o necesitate primordială și per
manentă în procesul de perfecțio
nare a vieții de partid. Ce expe
riență au acumulat în această pri
vință organele și organizațiile de 
partid din orașul Petrila, care sînt 
cerințele pe care ele trebuie să le 
aibă în atenție pentru viitor ? Iată 
întrebările la care am căutat răs
puns cu prilejul unei recente an
chete.

mai bogată în afara progra
mului, ci și dascălii lor care în 
timpul liber au posibilitatea 
să cerceteze diferite zone de in
teres, să elaboreze lucrări ști
ințifice sau literare și comuni
cări în cadrul unor societăți de 
specialitate etc. Dorind să a- 
flăm care sînt preocupările e- 
xistente în Valea Jiului, în a- 
ceste direcții nc-am adresat 
profesorului I. Damșa. inspector 
la Inspectoratul școlar jude
țean. care, în desele sale inspec
ții prin localitățile municipiu
lui, a putut să-și formeze o 
părere critică asupra probleme
lor în discuție.

— Mă voi opri numai asu
pra activităților legate de lim
ba și literatura română, dome
niul meu de activitate — ne 

*spune prof. Damșa — și voi 
începe cu cercurile literare. Ac
tivitatea în aceste cercuri nu 
are încă un caracter organizat, 
munca se face sporadic și este 
considerată ca o obligație. Toa
tă activitatea se rezumă de fapt 
la ședința cercului, iar în inter
valul dintre ședințe nu se con
stată nici o preocupare. Elevii 
nu sînt totdeauna selecționați 
în funcție de aptitudini și nu 
se muncește diferențiat cu ei. 
interesul pentru obiect, lectura 
elevului nu sînt urmărite îndea
proape do către cadrele didac
tice de specialitate. Creațiile 
artistice ale elevilor nu sînt în
drumate cu atenție și, drept 
consecință, în încercările lor 
poetice sau în proză apar sen-

timente de melancolie, deznă
dejde etc., cu nimic motivate 
de vîrsta și condițiile lor de 
viață.

— Puteți să ne dați cîteva 
exemple in această privință ?

— In revistele școlare ale li
ceelor din Petrila, Lupeni, Pe
troșani, Vulcan au fost publicate 
poezii care degajau sentimentele 
de care vorbeam mai sus, iar 
în lucrările trimise la Casa 
creației populare județene pen
tru a fi incluse într-o culegere, 
am întîlnit unele în care tinerii 
poeți vorbeau despre cruci, 
morminte, sfîrșit etc. Este cu 
atît mai regretabil acest fapt 
cu cit poeziile în discuție poar
tă semnătura unor elemente 
foarte talentate cum sint Vale
ria Zamfir. loan Gîf-Deac, Lu
cian Strochi, Victor Durnea. 
Dar să revenim la cercurile de 
literatură. Sînt unele cadre di
dactice din școlile municipiului, 
preocupate să facă activitatea 
în cercuri cit mai utilă și mai 
variată și în această direcție 
citez pe profesorii Emilia Pur- 
dea (Liceul Lupeni). Gh. An- 
tocc (Liceul Vulcan), Elena Stoi- 
can. Ironim Munteanu (Liceul 
Petroșani), Doina Șiclovan 
(Școala nr. 1 Petroșani). Acești 
profesori (și nu numai oi) au 
și o activitate foarte bună la 
clasă unde utilizează un bogat

caldă, care ne bucură. Mira
rea crește in clipa in care Va
lea de Pești reușește să dezvă
luie șl ipostaza nouă a existen
tei sale, cu care, pe drept cu- 
vlnt, se mlndrește. Aici spațiul 
cuprinde un freamăt aparte pe 
care nu-1 mai intilneșli nicăieri 
pe aceste meleaguri, tn inima 
acestei văi se înaltă o construc
ție amplă de primă necesitate: 
un baraj pentru captarea și di
rijarea apelor potabile și indus
triale.

Au trecut mai bine de trei 
ani de cind cupele excavatoa
relor au mușcat din amestecul 
dur de roci, ieșind pline dea
supra piciorului de munte. In 
lot acest răstimp, cu brațe pu
ternice și glnd înalt, făurarii au 
trasat temelia viitorului baraj. 
Apa Văii va fi stăvilită de un 
zid înalt de 55 metri. Prin casa 
vanelor se va face evacuarea 
surplusului de apă atunci cind 
lacul de acumulare va atinge 
înălțimea proiectată. Tot de la 
casa vanelor se va efectua și 
distribuția apei în canale, în 
cantitate suficientă ca să satis
facă cerinfele unei zone destul 
de cuprinzătoare a Văii Jiului.

Aici, la locul metamorfozei, 
are loc fuziunea rodnică Intre 
glndirea și forja omului. Aici e 
nevoie de dăruire, și construc
torii nu au nici o reținere în 
această privință...

Jur împrejur este o agitație 
și o nerăbdare febrilă. Bascu
lantele încărcate aleargă din- 
tr-un capăt in altul al șantieru
lui, pe arterele umede de ploa
ia căzută in ajun. Observăm 
la oameni, fără greutate, ne- 
stăpînirca ochilor și siguranța 
de invidiat a gesturilor.

lucrează preocupați și tăcuji, 
frămintafi numai de gindul de 
a lăsa cil mai bine in urma lor 
edificiul de fier- și beton. In 
limpezimea rece a dimineții de 
primăvară mișcările brajelor se 
decupează clar, energic și pline 
de sens. Prin ele descifrăm 
creșterea șantierului care Înain
tează vertiginos pe verticala

In aceeași zi delegația de 
partid și guvernamentală a Re
publicii Socialiste România, con
dusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, președin
tele Consiliului de Stat, care va 
participa la sesiunea Consiliu
lui de Ajutor Economic Reci
proc, a Sosit la Moscova.

La aeroportul Vnukovo, unde 
erau arborate drapelele de stat 
ale României și Uniunii Sovie
tice, delegația a fost întimpi- 
nată de tovarășii L. I. Brejnev, 
secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., A. N. Kosîghin, mem-

bru al biroului politic al C.C. 
al P.C.U.S., președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
P. N. Demicev, membru su
pleant al Biroului Politic, se
cretar al C.C. al P.C.U.S.. K. F. 
Katușev, secretai- al C.C. al 
P.C.U.S., V. N. Novikov, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., A. A. Gro- 
miko, ministru! afacerilor 
terne al U.R.S.S., și de 
persoane oficiale.

Au fost prezenți Teodor
rinescu, ambasadorul României 
la Moscova, și membri ai am
basadei.

ex
alte

Ma

Generalizarea experimentăr i nosi'ui sis'em

de salarizare în unitățile cu profil de foraj,

petrol, gaz metan și explorări geologice

Imbold in descoperirea
de noi zăcăminte de cărbune

Convorbire consemnată de
prof. C. PASCU GIF DEAC IOAN 

elev - Lupeni

Potrivit recentei hotărîri a 
Consiliului de Miniștri, salariile 
lucratorilor din industria de pe
trol și gaz metan vor cunoaște 
o creștere substanțială. în ac
tivitatea de foraj și explorări 
geologice, unde se încadrează 
și unitatea noastră, majorarea 
medie a salariilor urmează să 
fie de 8-9 la sută, asigurîndu-se 
pe ansamblul acestui sector, îm
preună cu majorarea salariilor 
mici din 1967, o creștere medie 
de 9,6 la sută în 1969.

După cum am citit în presă, 
de aceste creșteri ale salariilor 
vor beneficia peste 90 000 de 
salariați ale căror venituri anu
ale vor fi cu aproximativ 160 
milioane lei mai mari față de 
cele realizate înainte do 1 au
gust 1967.

Viitorul sistem de salarizare, 
așezat pe noi temelii, în care

rolul preponderent în retribuție 
îl va avea cantitatea, calitatea 
și răspunderea în muncă a fie
cărui lucrător, a fost întîmpinat 
cu realizări deosebite de colec
tivul Șantierului Răscoala. In 
luna martie, sondorii de. la Răs
coala (sonda 5985), ca să dau 
doar un exemplu, au forat 349 
metri fizici fată de 300 metri 
fizici cît aveau planificat. In
troducerea noului sistem de sa
larizare și majorarea salariilor va 
constitui pentru colectivul nos
tru de sondori un imbold in in
tensificarea eforturilor 
descoperirea 
loare a noi 
bune.

pentru 
și punerea în va- 
zăcă minte de căr-

MOLDOVEANU

r
măvara

Vrind-nevrlnd, iarna și-a 
luat bocceluța și a plecat. In 
urma ei, o dată cu primăva
ra, bucurie șl regrete. Bucu
rie pentru ghiocei, Dentru 
copacii care Încep să Înmu
gurească. Regrete — mai 
ales din partea unor edili 
ai localităților Văii Jiului — 
pentru faptul că plapuma 
albă a zăpezii, plecată pe 
urmele iernii, a lăsat dez
velită lipsa de preocupare 
— mai mare sau mai mică — 
pentru buna gospodărire a 
străzilor, cartierelor ele.

Dar să trecem la exem
ple. $i cel mai elocvent 
deocamdată, ne-a lost oferit 
de str. Tudor Vladimirescu 
din Lupeni, care, deși tre
ce prin inima orașului, apa
re ca una aflată undeva de 
la marginea unei periferii de 
odinioară. Gropile săpate cu 
grijă de iarnă, pe lingă lap- 

că „strică la frumusețe".

slinjenesc și circulația auto, 
mașinile, respectiv șoferii 
fiind obligați să iacă de-a 
lungul ei adevărate demons-

JURNAL 
CITADIN

tralii de slalom. Pe trotuare 
cuminfi, grămezi de gunoi, 
adunate cu grijă, așteaptă 
cine știe de cind să fie du
se Ia „locul lor de veci" 
ori un soare mai ca lumea 
pentru a se metamorfoza din 
nou in prai.

Si periiru că vorbeam de 
gropi și de neajunsurile le
gate de ele, nu putem tre
ce cu vederea faptul că de-a 
lungul drumului, grămezi de

pavele zac neputincioase in 
așteptarea 
să le 
altfel 
gropi.
cepe 
executa comanda și nici 
ne va suporta cheltuielile. 
De fapt acestea sînt amănun
te care ne interesează mal 
puțin. Important este ca e- 
dllil orașului care au lansat 
chemarea la întrecere pentru 
cea mai frumoasă localitate 
din municipiu să treacă la 
fapte. Asliel, s-ar putea nu 
numai să piardă Întrecerea, 
cl să II se ducă și vestea 
de gospodari...

Dacă Inlimplător nu se știe 
încă cine trebuie să execute 
reparațiile acestei străzi, pro
punem ca strada să fie scoa
să din inventarul orașului 
lupeni și repartizată Bănifel, 
de exemplu.

D. CERTEJAN

meșterilor c 
așeze acolo unde 
le este locul — 
Nu știm cind va 
lucrul, nici cine

■
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Performanțe
în producția

in
imagini

Dacia-1100“

Gheorahe
maistru sondor la Șantierul 
Răscoala al Secției de foraj 

Bărbăteni

România
socialistă

si 
fapte

autoturismului

,,Dacia-l 100" — primul auto
turism românesc — a devenit 
în scurt timp mașina obișnuită 
pe toate drumurile țării. In nu
mai opt luni, de cînd industria 
noastră constructoare de mașini 
(1 debutat cu acest produs, tî- 
năra uzină constructoare, înăl
țată nu departe do Pitești, în- 
tr-un timp record, a asamblat 
aproape 7 000 de autoturisme 
de acest fel — fapt considerat, 
de asemenea, o performanță.

Potrivit prevederilor, în 1969 
se vor realiza 12 000 de auto
turisme „Dacia-1100". Numeroa
sele solicitări au impus conti
nuarea producției acestui tip 
de mașină și în anul 1970. Este 
de remarcat că la asamblarea 
autoturismelor au început să se 
folosească și repere asimilate 
do uzinele de specialitate dig 
țară, repere caro se situează la 
același nivel tehnic cu piesele 
originale livrate de firmele 
„Renault", cu care colaborăm 
la fabricația mașinii.

(Agerpres)
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Un criteriu de bază al 
eficientei muncii de partid 

c o n c r et iz areahot arîr i l o r
Șl A MASURILOR ADOPTATE

0 premisă 
determinantă — 

reflectarea 
necesităților 

reale

O primă condiție pentru a 
garanta eficiența unei acțiuni 
sau hotărâri o constituie jus
tețea acesteia.

— Orice hotărîre sau măsură 
Fi care o adoptă o organizație 
«ic partid trebuie să aibă o Jus
tificare. să reflecte o necesitate 
reală. Pentru aceasta ea tre
buie elaborata pe baza cunoaș
terii temeinice a situației, a 
faptelor in legătură cu care 
este preconizată, nc-a declarat 
tov Ion Cberecheș, secretarul 
comitetului de partid al minei 
Petrila. Să dau un exemplu. 
Conferința organizației de partid 
pe mină ne-a trasat drept una 
din sarcinile fundamentale mo
bilizarea colectivului exploată
rii la realizarea integrală a 
indicatorului de calitate al pro
ducției brute — adică să ne 
încadrăm în norma admisă de 
cenușă. Nu a fost vorba de un 
Imperativ nou. îmbunătățirea 
calității nc-a preocupat și îna
inte. Pe tema alegerii șistului 
vizibil am discutat mult și îna
inte și după conferință. Totuși, 
•tft în ultimele luni ale anului 
trecut cît și în ianuarie și fe
bruarie a. c, exploatarea a stat 
prost la acest indicator. Biroul 
comitetului nostru do partid, 
organizațiile de bază au pus în
că o dată pe tapet problema 
Indicatorului de calitate și—pre
cum au dovedit faptele — de 
astă dată cu rezultate conclu
dente. Ce măsuri s-au luat cu 
«cest prilej ? S-au dublat pro
bele do sist vizibil. Rezultatul ! 
prima oară a crescut numărul 
vagonctclor rebutate. ulterior. 
Insă, cînd oamenii și-au dat 
seama că exigențele au cres- 
ccL au dovedit o răspundere 
sporită în alegerea șistului, iar 
r> -^diatele nu au întirziat să 
se arate. Dar această măsură 
nn a fost singura pe care am 
Tnat-o. Urmărind îndeaproape 
calitatea producției pe abataje. 
«•■■©Io unde cărbunele a avut mai 
>-j31t șist, membrii comitetului 
de partid, birourile organizați
lor de bază au intervenit cu 
promptitudine, au purtat discu
ții aprinse la fața locului cu 
brigăzile și schimburile, urmă
rind să creeze o opinie intran
sigentă în sînul fiecărei forma
ții do lucru față de neglijarea 
calității cărbunelui. Organiza
țiile de partid au transformat, 
deci. îmbunătățirea calității pro
ducției într-o acțiune politică, 
de masă. Tot cu acest prilej 
eu fost confecționate panouri 
epeciale pentru oglindirea evo
luției acestui indicator pe dife
rite sectoare și am scos o e- 
diție specială la gazeta de pe
rete pe tema calității cărbune- 
Jui. S-a acționat în deplină cu
noștință de cauză, pe baza si
tuației reale din fiecare sector 
ji loc de muncă. Drept rezul
tat. pe luna martie mina noas
tră s-a încadrat in norma ad
misă de cenușă.

Neîndoios — fie o hotărîre 
cît de justă, ea nu va conduce 
la rezultate, fără să se orga
nizeze îndeplinirea ci. Mă voi 
referi, pe scurt. la modul rum 
sm organizat traducerea în via
ță a Ixitărârii plenarei Comite
tului județean de partid cu pri
vire la întărirea rolului con
ducător al organizațiilor de 
partid. După oe am instruit bi
rourile organizațiilor de bază 
asupra modului in care trebuie 
să muncească pentru a înfăp
tui prevederile hotărârii, biroul 
comitetului de partid, prin mem
brii săi. a acționat concret pen
tru organizarea și urmărirea în
deplinirii prevederilor din hotă- 
rirca amintită. In fiecare or
ganizație s-au analizat posibi
litățile de primire în partid ; 
cei mai vrednici mineri și teh
nicieni, care au solicitat primi
rea in partid, au fost dați in 
grija unor comuniști cu expe
riență, organizațiilor I’.T.C. li 
s-a recomandat modul cum să 
procedeze cu pregătirea și rc- 
conz&ndt.r< celor mai valoroși 
uteciști pentru a de. mi mem

bri de partid. In urma mftsurâ- 
lor luate. în ultimele 3 luni 
organizațiile noastre au primit 
în rîndurilc lor 18 membri de 
partid. In plenara din martie, 
comitetul de partid a constatat, 
însă, că rezultatele puteau fi 
și mai bune dacă organizațiile 
de bază nr. I, XI ar fi stăruit 
mai mult pentru lărgirea rân
durilor lor. Tot cu acest prilej 
au reieșit neajunsuri în privin
ța educării noilor membri de 
partid. Comitetul de partid a 
trasat, deci, sarcini concrete 
membrilor săi care răspund de 
organizațiile respective pentru a 
le sprijini concret în îndeplini
rea măsurilor luate pentru în
tărirea rândurilor lor, a educă
rii comuniștilor.

A acționa
In cunoștință 

de cauză

— Socotesc că o mare im
portanță pentru îndeplinirea ho
tărârilor are cunoașterea lor te
meinică de către cei care sînt 
chemați să le înfăptuiască — 
a fost do părere tov. Andrei 
Colda, secretarul comitetului do 
partid al minei Lonca. Do 
aceea, comitetul nostru de partid 
este preocupat de a sădi trai
nic în rîndurilc membrilor co
mitetului de partid pe mină, ale 
celor pe sectoare și ale birouri
lor organizațiilor de bază ideca 
că. indiferent de domeniul în 
care lucrează, ca reprezentanți 
aleși ai comuniștilor, ci poartă 
răspunderea pentru felul în 
care se îndeplinesc hotărârile 
partidului, că trebuie să parti
cipe activ la eforturile pentru 
perfecționarea continuă a mun
cii de partid. Am urmărit să 
fie studiate temeinic de către 
membrii comitetului de partid, 
ai birourilor organizațiilor de 
bază documentele Congresului 
21 IX-lea. ale Conferinței Na
ționale a partidului, hotărârile 
plenarelor C.C. al P.C.R., cu- 
vintările tovarășului Nicolae 
Ceausescu, hotărârile conferințe
lor organizației județene și mu
nicipale de partid și conferin
ței organizației do partid de la 
mina Lonca. Do asemenea, a 
fost prelucrat planul de măsuri 
al Biroului Comitetului muni
cipal de partid privind îmbună
tățirea activității organelor și 
organizațiilor de partid, pentru 
mobilizarea muncitorilor, teh
nicienilor și inginerilor la în
deplinirea $i depășirea sarci
nilor de plan.

Dar. după studierea unei ho
tărâri ceea ce e la fel de nece
sar, in continuare, e controlul 
îndeplinirii ei. Astfel, în vede
rea asigurării traducerii în via
ță a hotărârilor luate de Co
mitetul județean de oartid cu 
privire la îmbunătățirea con
ducerii muncii de primire în 
partid, comitetul de partid al 
exploatării a organizat un con
trol detaliat la nivelul comite
telor de partid și birourilor or
ganizațiilor do bază, iar pe ba
za concluziilor desprinse, am 
reușit să înlăturăm o scamă de 
deficiențe constatate. Cum s-a 
organizat acest control ? Din 
activul comisiei organizatorice, 
au fost aleși tovarăși cu expe
riență în munca de oartid care, 
pe baza unei tematici, s-au de
plasat pe teren și au urmărit 
dacă efectivele organizațiilor 
de bază sînt repartizate, judi
cios. pe echipe, brigăzi și dacă 
toate locurile de muncă-cheie 
sînt asigurate cu membri de 
partid. De asemenea, s-a ur
mărit concret cine sînt tova
rășii care fac oartc din activul 
fă’-ă de partid și cum se des
fășoară munca do educare a a- 
cpstuia. modul cum se desfă
șoară munca de orimirc in 
partid.

Concluziile au fost supuse 
ședinței biroului comitetului de 
nartid. la care au ca

’ >t;iti. secretarii comitetelor de 
rtîd pe sectoare, tovarăși din 
■ ' (jr- oartid. P^ baza dis

cuțiilor purtate si a concluzi
ilor trase s-au elaborat măsuri 
corespunzătoare. iar drept ur
mare. am ajuns să conducem 
în condiții ovtime munca de 
primire în partid. Dori, comite
tul do partid pornește la orga
nizarea îndeplinirii hotărârilor, 
de la studierea lor temeinică 
de rătro membrii comitetului, 
do la repartizarea membrilor 
pentru a răspunde de cite o 
organizație de bază, urmărind 
apoi, printr-un control consec
vent, îndeplinirea sarcinilor tra
sate.

intre a pune 
o problemă 

și a organiza 
soluționarea ei

Printre obiectivele, rezultate 
din hotărârile organelor supe
rioare, care au stat în ultimul 
timp in atenția comitetului de 
partid dc la preparația Petrila 
un loc de frunte l-a ocupat 
întărirea rolului organizațiilor 
de partid în conducerea activi
tății economice.

— A fost o directivă bineve
nită, ne-a declarat tov. Aurel 
lancu. secretarul comitetului de 
partid al uzinei. Discutarea în 
plenara comitetului nostru — 
la care au fost invitate și con
ducerile tehnice — a sarcinilor 
ce le incumbă înfăptuirea aces
tei hotărâri a contribuit în ma
re măsură la întărirea autori
tății organizațiilor de bază, a 
birourilor lor.

Fără să negăm însemnătatea 
unei asemenea plenare, ne-am 
exprimat părerea că totuși, cu 
o plenară nu se decide autori
tatea birourilor organizațiilor de 
bază, că ceea ce e hotărâtor 
în această privință este afirma
rea competenței fiecărui birou 
în soluționarea problemelor ce 
le ridică activitatea unei secții, 
prin acțiunile ce le inițiază în 
scopul sporirii potcnțclor colec
tivului pentru valorificarea pu
terii lui de creație. Tn acest 
sens, în ce măsură se poate 
vorbi despre vreo eficiență a 
amintitei plenare ? A fost ur
mată ca de vreo acțiune con
cretă menită să determine în
tărirea rolului organizațiilor de 
bază. Caro au fost interven
țiile prompte, eficace ale orga
nizațiilor pentru soluționarea 
problemelor do producție. în
trebările noastre au rămas fără 
răspuns. Atunci în ce măsură 
putem discuta do organizarea 
îndeplinirii hotărârii organului 
superior ? Socotim că e bine să 
precizăm aici : nu e totuna să 
pui in dezbatere o hotărîre și 
să întreprinzi măsuri reale pen
tru transpunerea ci în viață !

Am solicitat secretarului co
mitetului de partid al uzinei 
să ne relateze despre efectele 
plenarei comitetului dc partid 
din luna martie. Prima și cea 
mai importantă problemă pe 
ordinea de zi a acesteia a fost 
analiza desfășurării muncii de 
primire în oartid în organiza
țiile dc bază 3 A și 5. De ce 
tocmai în aceste organizații ? 
Pentru că ele au rezultatele 
cele mai slabe în lărgirea rân
durilor lor. Perfect. , Dar care 
sînt efectele plenarei ? Ce re
zultate s-au obținut sau se în
trevăd pentru viitor în urma 
măsurilor ce le-a elaborat ? în
trebările noastre au rămas tot... 
fără răspuns. Am aflat doar că, 
organizația de bază nr. 3 A 
nici nu arc posibilități pentru 
lărgirea rândurilor sale. Atunci 
ce rost a avut discutarea unei 
asemenea probleme în plenara 
comitetului dc partid ? Am mai 
aflat că plenara din martie s-a 
soldat cu un plan de măsuri. 
Am cercetat ce măsuri a pre
văzut pentru întărirea muncii 
de primire în partid și am con
statat că din cele 10 puncte 
ce le-a cuprins, unul singur 
s-a referit la primirea în partid, 
încă o dovadă că nu se poate 
spera la vreun rezultat concret 
al ședinței e și faptul că ni
meni, nici un membru al co
mitetului nu a primit vreo în
sărcinare în legătură cu îmbu
nătățirea muncii în domeniul 
analizat

Am constatat că în activita
tea organizației do partid dc 
la preparația Petrila există la
cune a căror remediere cer din 
partea birourilor organizațiilor 
de bază și a comitetului de 
partid strădanii susținute, bi
ne gindile și mai ales controla
te. Există neajunsuri in desfă
șurarea învățămînțului de par
tid. în activizarea unor mem
bri dc partid.

Asemenea lacune nu se pot 
însă remedia doar prin discu
ții. urin .ounerea problemei în 
comitetul de nartid sau ședin
țele Ar birou* ci. prin orga
nizarea și canalizarea concretă 
a tortelor activului organiza
ției de partid, a tuturor cornii- 
ni<l:k>r spre lichidarea lor Dar 
aceasta presupune neapărat sta
bilirea în acest scop a unor 
sarcini orecise. clare ri iudi- 
cioase șl în mod implicit, o 
mur-că vie. concretă, colectivă 
pentru realizarea obiectivelor 
propuse.

Pasul decisiv: 
controlul

CorokiTvl investigațiilor între
prinse în organizațiile de partid 
din Petrila pe tema organizării 
îndeplinirii holăririlor le-am for

mulat pc baza opiniilor expri
mate de tovarășii Stanislav 
laig, prim-sccrclar și Pompil/u 
Ungur, secretar ai Comitetului 
orășenesc de partid Petrila în 
legătură cu experiența dobîn- 
dită dc organizațiile de partid 
și lacunele ce le au dc reme
diat în domeniul abordat.

Un prim pas pe calea tra
ducerii în viață a hotărârilor 
organelor superioare și proprii 
o constituie — după opinia in
terlocutorilor — studierea lor. 
în acest scop, biroul comitetu
lui orășenesc se folosește de 
Instructajele cu secretarii co
mitetelor de partid gotg, . la 
rândul lor, le transmit birouri
lor organizațiilor de partid și, 
prin membrii acestora, tuturor 
comuniștilor. în acest mod di
rectiva primită din partea or
ganului superior sau hotărârea 
proprie a comitetului va fi în
sușită de masa comuniștilor.

Acesta ar fi, precum preciza
sem, primul pas : Studierea, pre
lucrarea hotărârii, trasarea de 
sarcini concrete celor chemați 
să le ducă la îndeplinire. Ur
mează pasul hotărâtor: controlul 
înfăptuirii hotărârii. Pentru ur
mărirea, mai bine zis asigura
rea realizării hotărârii, membrii 
biroului, ca de altfel și ai comi
tetului orășenesc sînt repartizați 
cu sarcini precise pe organizații 
de partid urmînd ca Jn ședin
țele de birou, respectiv, de co
mitet orășenesc să se analizeze 
periodic stadiul îndeplinirii ho
tărârilor. Biroul comitetului o- 
rășenesc folosește șl metoda de 
a consulta periodic membrii co
mitetului în legătură cu finaliza
rea diferitelor hotărâri. Citeva 
exemple.

în plenara sa din luna fe
bruarie a.c., comitetul orășenesc 
a elaborat măsuri multiple pen
tru creșterea rolului conducător 
al organizațiilor de partid în 
mobilizarea colectivelor la rea
lizarea integrală a sarcinilor de 
plan și întărirea disciplinei în 
producție. în lumina acestei lio- 
tărîri, s-a cerul organizațiilor 
dc partid din sectoarele care 
au avut răni în ori în urmă, cum 
au fost I si 111 Lonca. Să ana
lizeze și să traseze sarcini pre
cise comuniștilor în legătură cu 
recuperarea rămînerilor în ur
mă șl întărirea disciplinei. în 
acțiunea de finalizare a mă
surilor propuse au fost antre
nați membrii dc partid, tova
rășii din" activul grupelor sindi
cale și din conducerile organi
zațiilor U.T.C. Membrii comite
tului orășenesc de partid care 
răspund de aceste sectoare ur
măresc și sprijină în continuare 
organizațiile de partid respecti
ve în mobilizarea colectivelor 
la recuperarea rămînerilor în 
urmă, în intensificarea muncii 
politice desfășurate în acest 
scop. Pc primul trimestru, cele 
două mine au obținut depășiri 
de 4 800, respectiv, 700 tone 
cărbune. Mina Lonea nu și-a 
realizat Insă partea ce-i revenea 
pe această perioadă din angaja
mentul anual. Avînd în vedere 
această situație, secretariatul 
comitetului a intervenit printr-o 
măsură suplimentară cerând co
mitetului de partid și conduce
rii minei să elaboreze un pro
gram concret de lucru pentru 
recuperarea rămîncrii in urmă 
șl realizarea integrală pină la 
1 Mai atlt a planului cît și a 
angajamentului de întrecere.

încă o precizare : spre a avea 
o evidență precisă privind soar
ta hotărârilor, la fiecare se În
tocmește o notă privind modul 
cum s-a realizat.

Nu numai 
elaborarea, ci 
și înfăptuirea 

hotărlrilor 
să fie un rod 

colectiv

Este bine știut că o hotărîre 
este cu alit mai rațională, mal 
eficientă, cu cit la elaborarea 
ei participă un colectiv cît mai 
larg. Dar, spre a avea eficien
ță, nu este suficientă numai e- 
laborarea în comun a unei ho
tărâri ci și participarea colec
tivă la înfăptuirea ei, controlul 
traducerii ei în viață.

Se respectă însă întotdeauna 
această cerință a eficientei mun
cii de partid ? Nu întotdeauna. 
Ni s-a relatat un exemplu.

Comitetul do partid al pre- 
paratiol o analizat de două ori 
in acest an desfășurarea învă- 
țămîntului do partid fără ca a- 
nalizele respective să aibă vreo 
eficientă. învățământul se des
fășoară cu carențe mari alit sub 
raport organizatoric cît și ca
litativ. Or, această situație nu 
este întîmpiătonre. Deși ședin
țele de comitet au elaborat în 
ambele cazuri măsuri multiple, 
înfăptuirea acestor măsuri nu 
a devenit ținta activității în
tregului organ, membrii comite
tului nu au fost determinați, pe 
bază de sarcini concrete, să 
persevereze pentru traducerea 
în viată a măsurilor. Dezbateri
le din plenara comitetului de 
partid din luna martie au a- 
vut o soartă asemănătoare. Or, 
în această situație, si unele bi
rouri ale organizațiilor de bază 
din secții .împrumuta" din sti
lul de muncă deficitar al comi
tetului de partid. La sectorul 
transport, întreaga muncă de 
partid se rezumă mai mult la 
activitatea secretarului organi
zației de bază și a locțiitorului 
său. Asemănător se petrec lu
crurile șl la organizația de ba
ză nr. 1 de la preparație. Dar 
nu numai la preparație. în or
ganizațiile de bază II șl III de 
la mina Lonea se muncește tot 
în această manieră : nu se pune 
accent pe munca colectivă, nu 
se organizea7.ă participarea tu
turor membrilor birourilor or
ganizațiilor de bază la înfăptui
rea hotărârilor. în ceea ce pri
vește activitatea comitetelor de 
partid ale celor două exploa
tări, atragerea membrilor lor la 
Înfăptuirea hotărârilor elaborate 
suferă de aceeași carență, are 
un caracter sporadic, inconsec
vent.

— Poale asemenea neajun
suri există și in activitatea co
mitetului orășenesc de partid...

— Există. în sensul că avem 
unii membri ai comitetului care 
nu depun suficiente strădanii 
pentru traducerea în viată a 
sarcinilor ce le revin în dome
niul lor de activitate. Iată un 
exemplu. Comitetul orășenesc 
de partid a elaborat măsuri 
precise în ceea ce privește îm
bunătățirea activității organi
zațiilor de bază din sectoarele 
utilitar-gospodărești. Organiza
ției de bază de la sectorul l.G.L. 
i s-a cerut printr-o hotărîre a 
comitetului orășenesc să urmă
rească cu deosebire funcționa
rea în bune condițiuni a cen
tralelor termice, respectarea în
tocmai a programului de apă 
caldă pentru locatari. în acest 
domeniu, deși continuă să exis
te deficiente supărătoare, orga
nizația de bază de la l.G.L. nu 
acționează, nu intervine pentru 
eliminarea acestora. Astfel, deși 
In multe apartamente nu ajunge 
epa caldă, de la locatari se pre
tinde o taxă exagerată pentru 
întreținerea centralelor termice 
etc. Or, toate aceste neajunsuri 
nu s-ar perpetua dacă membrul 
comitetului orășenesc însărcinat 
să îndrume organiz.atia de bază 
de la l.G.L., tov. Iacob Chiorea- 
nu și-ar îndeplini sarcina încre
dințată. Socotim că și alți mem
bri ai comitetului — tov. Vaier 
Avram, Ana Bogdan, Ion Co
vrig, Augustin Lupaș — ar pu
tea contribui mai mult la înde
plinirea sarcinilor ce le revin 
in legătură cu traducerea în 
viată a diferitelor hotărâri ale 
comitetului nostru orășenesc în 
organizațiile de bază de care 
răspund.

— în concluzie, există... loc 
pentru mai bine și in activitatea 
comitetului orășenesc de par
tid. Ce va întreprinde pentru 
viitor biroul comitetului pentru 
Îmbunătățirea controlului înde
plinirii hotărârilor ?

— Biroul nostru îșl propune 
să analizeze mai des modul cum 
își îndeplinesc membrii comite
tului sarcinile încredințate în 
legătură cu înfăptuirea hotă
rârilor organelor superioare și 
ale propriiloT noastre hotărâri, 
va urmări creșterea exigentei 
fată dc activitatea membrilor 
comitetului orășenesc și a celor
lalte comitete de partid șl bi
rouri de organizații de bază 
din oraș. Vom pune un accent 
deosebit pe întărirea controlu
lui la toate nivelele, înțelegînd 
prin aceasta Îndrumarea, spri
jinirea competentă a organelor 
și organizațiilor de partid în 
înfăptuirea hotărlrilor elaborate.

Anchetă realizată de
Ion DUBEK

ACTIVITATEA 
EXTPAȘCOTAPÂ

material auxiliar, au o atitudi
ne critică față de unele greșeli 
strecurate în manuale șl pun 
un accent mai maro pc carac
terul formativ al cunoștințelor.

— Ați amintit de revistele 
școlare...

— Trebuie să-ml exprim bu
curia pentru faptul că in Valon 
Jiului au apărut numeroase re
viste școlare. Se reia in felul 
acesta o tradiție valoroasă a 
școlii românești, încurajată cînd- 
va de mari personalități ca N. 
Torga, G. Călinescu ș. a. Anul 
acosta revistele din municipiu 
sînt în evident progres față de 
anii trccuți. Reține atenția hai
na grafică îngrijită a primei re
viste școlare tipărite in muni
cipiu, „Noi", editată dc Liceul 
Lupeni. Totuși, dacă o să enun
țăm citeva constatări critice, 
trebuie să spunem că revistele 
apărute pînă in prezent nu au 
o structură bine definită și nu 
reflectă activitatea tuturor cer
curilor existente in școală. Ex
cepție face, in această privință, 
revista «Do juventute' a Liceu
lui Vulcan, care conținea o mare 
varietate de materiale din toa
te domeniile de activitate. Apoi, 
lucrările publicate n-au fost tot
deauna selecționate cu exigen
ță. Multe creații literare au un 
conținut prolix, nu exprimă, 
cum spuneam, optimismul vîrs- 
tei, nu sînt inspirate din reali
tățile zilelor noastre. Recomand 
conducerilor de școli să antre
neze colective didactice din toa
te specialitățile, care să supra
vegheze și să îndrume pe cola
boratorii revistelor.

— Ce puteți să ne spuneți 
despre prezența elevilor din 
municipiul nostru Ia concursu
rile de literatură română, fa
zele pe județ și pe țară ?

— Din sondajul făcut la di
ferite clase și cercuri se con
stată că elevii nu știu să citeas
că în modul cel mai folositor 
o carte, sâ-i interpreteze con
ținutul, să-și exprime păreri 
proprii asupra ei, fapt reflec
tat și la faza județeană a coi> 
cursurilor de literatură, unde e- 
levil n-au dat dovadă de sufi
cient disccrnămînt în tratarea 
celor mai semnificative fapte. 
Ei au dovedit că n-au deprin
derea de a sintetiza cunoștin
țele și de a le prezenta într-o 
formă proprie, la nivelul cerin
țelor actuale. De exemplu, la 
concursul din anul acesta, su
biectul do la literatura româ
nă oferit participant ilor din

Strada Parcului din Lonca în așteptarea primăverii. Foto: Mihai COCÎRLA

A 14-a sesiune a cercurilor științifice 
studențești se apropie :

Lucrări de interes pentru minerit 
în etapa finalizării

Stadiul actual de dezvoltare 
a științei și tehnicii impune .for
marea complexă a cadrelor de 
conducere pentru diferite ra
muri ale economici, care trebuie 
să aibă — pe lingă cunoștin
țele profesionale necesare — 
o matură gîndirc științifică și 
un neobosit spirit dc cercetare. 
Deprinderea și educarea unor 
asemenea însușiri constituie un 
element esențial al învățămîntu- 
lui .superior din țara noastră, 
în continuă modernizare și per
fecționare.

Pe această linie pregătirea 
multilaterală de specialitate și 
cea privind cultura generală a 
studenților Institutului dc mine 
din Petroșani este întregită dc 
o intensă activitate do cerce
tare științifică. Desfășurată în 
cadrul a 15 cercuri, organizate 
pe lingă catedre, munca de cer
cetare și documentare științifi
că se situează in centrul preo
cupărilor multora dintre studen
ții noștri încă din nrimii ani 
de studiu, neîncctind dc mul
te ori nici după absolvire.

Este deosebit de îmbucurător 
faptul că în prezent peste 180 
studenți lucrează efectiv, se in
formează și se documentează în 
sînul acestor cercuri.

îndrumarea atentă și compe
tentă a colectivelor de lucru, 
grupate pc diverse teme, de 
către cadrele didactice cu ex
periență. a imprimat acestora 
caracterul unor adevărate școli 
de inițiere și antrenare a stu

clasa a XI-a, a fost, în mare 
parte, asemănător la faza pc 
localități și Iu cea județeană. 
Totuși, elevii din Valea Jiului 
au obținut cu două-trei puncte 
mai puțin la faza județeană 
dccît la cea pe localități, fapt 
care dovedește fie o apreciere 
subiectivă a profesorilor locali, 
fie o însușire superficială a 
cunoștințelor «lin partea elevilor. 
Se observă că elevii din Valea 
Jiului, cate s-au prezentat bine 
In anii «anteriori la fazele pe 
județ și pc țară, au obținui re
zultate slabe în acest an, crea 
ce exprimă o inconsecvență în 
pregătirea lor, caracterul in- 
Umplător al pregătirii «i o în
drumare nesistcmntică din par
tea cadrelor didactice. Astfel, 
elevii de l<a Liceul Lupeni, care 
anul trecut au obținut premii 
la faza județeană, anul acesta 
nu s-au întors cu nimic acasă. 
Do asemenea, elevul Victor Dur- 
nca, care anul trecut a obținut 
premiul III pe țară l<a con
cursul de literatură română, a- 
nul acesta a obținut doar o 
mențiune la faza județeană

— Despre preocupările știin
țifice ale cadrelor didactico din 
Valea Jiului ce no puteți spune ?

— După cile știu, mai multe 
cadre didactice din municipiu 
manifestă preocupare pentru ac
tivitatea științifică și au strâns 
suficient material inedit într-un 
domeniu sau altul. Din păcate 
aceste preocupări nu sînt încă 
concretizate în cadrul unor co
municări sau în publicațiile de 
specialitate („Gazeta învățămîn- 
tului", „Colocvii". „T imbă și li
teratură" etc.). Subfiliala loca
lă a Societății de științe filo
logice nu-si trăiește viața. De 
aproximativ un an de cînd a 
fost înaintată nu a organizat 
nici o sesiune dc comunicări, 
iar colectivul de conducere are 
o activitate pur formală. Nici 
fn cadrul cercurilor pedagogice 
si al consfătuirilor nu este va
lorificată experiența strânsă pe 
linie didactică. Aceste forme de 
activitate didactică, pedagoirică. 
profesională, au un nivel des
tul de scăzut. Desigur că slăbi
ciuni în organizarea acestor ac
tivități si în impulsionarea mun
cii cadrelor didactice din muni
cipiu a manifestat si Inspectora
tul școlar județean, care prin 
sectorul de specialitate (limba și 
literatura română) nu a avut în
totdeauna răgazul să controleze 
și să îndrume activitate*» ne di
verse planuri, desfăsu—'tă de ca
drele didactice din Valea Jiu
lui.

denților in munc < < ♦ •••
re științifică, trczirrdu-le inte
resul și pasiunea pentru cunoaș
terea și găsirea noului, în do
rința de a contribui la rezol
varea unor probleme ridicate 
do dezvoltarea industriei noas
tre miniere. Linia ascendehtă a 
succeselor obținute de studenți 
in munca științifică se materia
lizează în circa 65 teme, care 
urmează a fi prezentate la cea 
de-a 14-a sesiune a cercurilor 
științifice ale Institutului de 
mine din Petroșani, intre 25— 
26 aprilie a. c. Aflate în sta
diul do finalizare, temele se a- 
nunță interesante, cu aport con
siderabil de originalitate. Astfel, 
o serie de lucrări tratează ma
nifestările presiunii miniere în 
galeriile de pregătire din Valea 
Jiului și propuneri de noi ti
puri de susțineri, citeva soluții 
organizatorico pentru abatajele 
cu tăiere mecanizată de la E.M. 
Lupeni. mecanizaro.a tăierii, e- 
vacnării și susținerii in abata
jele din bazin, coroziunea ca
blurilor de extracție și comba
terea ci, posibilitățile do auto
matizare complexă a abatajelor, 
concentrarea ■’■'’xtolor rezistate 
de la hifh’ooicloane pe jghea
buri scurte cu evantai la Pro- 
parațiu Luneni. Acestea «>* pre
zintă la nivel aprecia’ ’’ vi
zează. prin urmare, stabilirea 
unor soluții adecvate tehnice si 
economic/' pentru procesele te'-, 
nologice din subteran șl de la 
suprafață.

Abundență 
de materiale 

de construcții
Campania de curățenie și 

înfrumusețare generală a lo
calităților este în plină des
fășurare. In sprijinul aces
tei acțiuni, comerțul de stat 
pune la dispoziția cetățenilor 
caro doresc să facă diferite 
lucrări de reparație și între
ținere materialele necesare.

Astfel, depozitul O.C.L. 
produse industriale, din stra- 
dn Fr. Engels, PbtroȘani. dis
punea in dimineața zilei de 
22 aprilie de: 93 000 kg var 
nestins, 90 000 kg ciment, 
130 000 bucăți cărmidă, 20 000 
kg humă, 26 000 kg ipsos, 
5 000 kg mozaic vrac și 4 000 
mp trestie.

Au mal intrat în depozit 14 
mc cherestea (scurtături) și 
se aștepta primirea a 50 000 
bucăți de țiglă.

Dovadă a interesului față 
de cerința ea construcțiile 
orașelor noastre să fio cît 
mai bine întreținute, cit mai 
aspectuoase din punct dc ve
dere urbanistic este numărul 
marc d«' cumpărători care 
zilnic se «aprovizionează cu 
materialele ce lo sînt nece
sare.

D. I.

In întîmpinarea
TURIȘTILOR

In acest an, frumoasele me- 
leguri alo Țării Hațegului 
vor fi vizitate de un mare 
număr dc turiști, atît din ța
ră cît și dc peste hotare. 
Pentru buna deservire a tu
riștilor, pentru ca ci să ple
ce cu impresii de neuitat 
despre locurile vizitate și 
despre ospitalitatea hațegani- 
lor, organele locale au luat 
măsuri eficiente. In centrul 
comunei Pui a fost deschis 
un bufet unde se pot servi 
diferite specialități ale artei 
culinare, băuturi tari, răco
ritoare etc. O frumoasă ca
bană turistică a fost construi
tă la Sarmizogetusa. iar în 
preajma ei — trei căsuțe co
chete care oferă cazare celor 
ce doresc să-și petreacă noap
tea aici. Tn curind va fi dat 
în folosință noul han turis
tic. confortabil, modern, de 
pe dealul Hațegului, unde se 
vor servi cele mai felurile 
preparate culinare specifice 
Țării Hațegului.

Nicu SBUCHEA 
corespondent

Alături de temele cercurilor 
organizate și îndrumate de ca
tedrele de specialitate, se pot 
menționa citeva care sînt luate 
în studiu do colective studen
țești dc pc lingă catedrele de 
cultură tehnică generală. Și a- 
cestea sînt strâns legate de prac
tica minieră și. în special, de 
activitatea desfășurată in acest 
sens in Valea Jiului. Simpla 
enumerare a obiectivelor aces
tora, și anume: analiza apelor 
de mină de la Petrila, aplica
țiile izotopilor radioactivi la 
unele procese miniere, funcțiile 
tenuodinamioc alo unor gaze 
explozive, demonstrează această 
real itatc.

In concluzie, activitatea asi
duă do cercetare științifică a 
studcnrilor Institutului do mine 
din Petroșani se desfășoară in 
condițiile muncii avîntate cu 
care întregul po]5or intim pină 
mărețele evenimente din viito
rul apropiat. Consacrând sesiu
nea do comunicări a cercurilor 
științifice aniversării a 25 ani 
de la eliberarea țării de sub 
jugul fascist, și răspunzind che
mării adresate întregii studen- 
țîr i dc către Conferința a VTT-a 
a Uniunii Asociațiilor Studen
țești, studenții mineri sînt ho- 
tăriți să dedice patriei în plină 
n^^ensiune toate forțele price
perea și talentul, să devină in
gineri cu o înaltă pregătire 
profesională.

sef lucrări ing.
Alexandru POPESCU
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TUTUROR RES
TANTELOR!
jele județeană și munir nală de 
partid, hotărî soră ca In dome
niul investițiilor conducerea 
Grupului dc șantier v Valea Ji
ului al T.C.M.M. să ia toate 
măsurile necesare ca în prime
le luni alo anului 1969 să se 
termine toate lucrările restan
te.

Din cele arătate, se poate des
prinde o primă con'h-,rea
lizările satisfăcătoare la planul 
global, xaloric. n-au fost sufi
cient întărite cu rezultate pc 
măsură in privința îndeplinirii, 
conform termenelor prevăzute 
in grafic, a tuturor obiectivelor 
ți stadiilor fizice dc punere în 
funcțiune.

La lotul Livezeni — 
pc grup la ora actuală
la șantierul Vulcan depășirile 
de plan obținute (27,4. respec
tiv. 17 procente peste media pc 
ansamblu), dovedesc preocupă
rile colectivelor de aici pentru 
crearea unui climat favorabil 
de muncă, creșterea răspunderii 
gi competenței cadrelor tehnice, 
p conducerilor Grupului de 
șantiere al T.C.M.M., pentru 
asigurarea, în cadrul unor obiec
tive stringente, a tuturor condi
țiilor care concură la îndepli
nirea lor. S-au pus la punct 
— printre altele — mijloace 
dc încălzire și rețete adecvate 
de preparare a betoanclor și 
mortarelor, aprovizionarea fron
turilor de lucru cu materiale 
necesare protecției betonului 
turnat

După cum știm, colectivul Je 
muncă al lotului Corocști din 
cadrul șantierului Vulcan, . a 
chemat la întrecere celei «11 o 
loturi și șantiere. La finele tri
mestrului T rămânerile în urmă 
«le stadiilor fizice intermediare 
la obiectivul considerat nr. 1 
pc agenda de lucru — Uzina 
de brichetai — se cifrau la 
10—15 zile fn raport cu graficul 
Inițial (în perioada dc început 
p anului, acestea atingeau 30 
iile). Datorită intensificării sr- 
tlvității, mobilizării mai active 
p întregului potențial uman șl 
folosirii mai bune a zestrei teh
nice existente. în momentul de 
fată 
cutie 
grai. _____ ___
trează la cota 15. urmînd ca 
pînă la 31 mai a.c. să se ajungă 
cu betonarea la cota 30- 31. 
Iată, deci, că acolo unde se 
manifestă interes, unde orga
nizațiile de partid și grupele 
sindicale depun strădanii evi
dente pentru realizarea exem
plară a sarcinilor de către toți 
oamenii șantierelor, rezultatele 
sînt meritorii.

Credem că este cazul să evi
dențiem pentru contribuția 
adusă pînă în prezent, pc șeful 
șantierului Vulcan, ing. Sabin 
Fopescu, pe șefii de lot Geza 
Kiss și Octavian Ispas, pe 
maiștrii Ion Bălan și Radu Ma
nele, pe muncitorii Marin Gri- 
gorescu. Petre Tufiș, Ion Traistă 
ți Ion Nenoiu.

Dc la șantierul Livezeni s-au 
remarcat șeful de lot Gheorghe 
Cbelaru, maistrul Bela Iștoc .și 
muncitorii Dumitru Roșculescu, 
Gheorghe Gyorgy și Petre 
Kusan.

rhita, șeful serviciului planifi
care, am dedus existența, pc 
«ceste șantiere, a unor seri
oase breșe in structura organi
zatorică internă : lipsesc unele 
cadre tehnice în punctele 
— cheie, forțele dc muncă sînt 
risipite, necoordonatc judicios 
și necontrolatc cum trebuie, sc 
înregistrează depășiri mari la 
manoperă, despre o gospodărire 
chibzuită a materialelor nu se 
ponte vorbi, deocamdată. Dar 
coca ce agravează situația sînt 
manifestările do indisciplină și 
ncpunclualitatc chiar în rîndu- 
rile maiștrilor, oameni care 
s-ar cădea să constituie exem
ple pentru ceilalți, să-i îndrume, 
să-i însuflețească în activitatea 
dc zi cu zi pentru îndeplinirea 
sarcinilor ce le revin. Intre 
aceștia se pot menționa mai
strul de montaj Otto Ghereholi 
și maistrul instalator Petre 
Coșuțît. N-a sosit oare ceasul 
ca și aceștia să-și restructureze 
radical comportarea, imuusă în 
primul rînd de atributele func
ției pc care o dețin ?

A doua concluzie care se 
poate trace în cadrul șantie
relor T.C.M.M. din municipiu 
nu peste tot organizațiile dc 
bază, factorii de conducere au 
acordat atenția cuvenită întro
nării unei atmosfere de muncă 
armonioase, nu peste tot s-a 
manifestat îndeajuns combati
vitatea și intransigența fața de 
actele dc indisciplină care con
duc. inevitabil, la ncrcspccta- 
rea îndatoririlor de producție, 
la amînări peste aminări 
termenelor dc predare.

Se conturează, în acest 
o direcție cu apreciabile
zerve de îmbunătățire în care 
se așteaptă în perioadele urmă
toare o intervenție oportună și 
eficace din partea comuniștilor 
pentru deplina valorificare a a- 
cestora.

plan cu circa 1 i0 i/muncitor. 
So impune o eșalonare a intră
rilor in execuție și a predări
lor dc o așa manieră Incit nu 
toate să înceapă la 1 ianuarie 
și să se termine la 31 decem
brie, O plnntficarc cerc să răs
pundă dezideratului dc mai sus 
ar fi binevenită.

Esle bine ca, pe viitor, în 
preocupările proiectantului și 
K-ncficinrului sA intre cu pon
dere mai marc extinderea pre
fabricatelor, tipizarea acestora 
pentru lucrările do construcție 
caro so exoc ui A fn Valea Jiu
lui Avantajele Caro decurg de 
aici sînt prea evidente spre n 
le mai enumera.

Din cele relatate dc interlocu
torii noștri mai roiesc că uncie 
dificultăți sînt cauzate și de 
ncrespeclaron disciplinei în c- 
x cetii a rea transportului pe șan
tiere dc către Stația <lc utilaje 
și transport, fapt caro determi
nă — nu o dată — „sincope* 
In aprovizionarea punctelor de 
lucru cu cele necesare, orc în
tregi pierdute fără nici o pro
ductivitate. Cum situația ca ata
re durează dc mai multă vre
me, în vederea remedierii se 
așteaptă Intervenția eficace a 
conducerii Centralei, a Băncii 
do investiții. în ultimă instan
ță a forurilor în drept din di
recțiile respective ale Ministe
rului Minelor.

Tn afară de aceasta, ar mai 
fi resurse de ameliorare și pe 
linia aprovizionării șantierelor 
cu oțel-beton, material îngrijo
rător de deficitar în prezent (în 
trimestrul T nu s-a repartizat, 
deși s-a cerut cu insistență).
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Tenis de masă
Pronosticul nostru

Campionatul municipal
de sfîrsitse apropie

a campionatului
republican

2
1

1
1

1
1

Conducta metalica ce cap
tează apa piriului ce trece 
prin incinta minei Dilja.

tclinic, viu 
întețit lupta 
ce se dă a- 

și Școala 
O impresie

Foto : C. IOAN 
PETROȘANI
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11.00 Limba franceză, 
(reluare).

Lecția
nr. 55

11,30 T Imba enrteTjț Lecția
nr. 54 (reluare).

12,00 Tv. pentru specialiștii

ale

fel, 
re-

Cele necesare
la toate fronturile

în fata colectivului
stau sarcini de

mare răspundere
care trebuie onorate

necesară respectarea 
a termenelor de pre- 

concentrare a activi* 
potențialului tehnic și

întîrzierea în 
este recuperată 
Actualmente, se

cxc- 
inte- 

co-

Un imperativ:
întronarea unui

climat de muncă
armonios

Tn contrast cu aceste reali- 
r-firi frumoase pe perioada ana
lizată, la șantierul Uricani sar
cinile de plan nu s-au realizat 
decît in proporție de 03,1 (I).

Din discuțiile purtate cu to
varășii Mibai Surdu, adjunctul 
Inginerului șef și Teodor Ni-

Să trecem acum la unele as
pecte ale relațiilor beneficiar- 
constructor. Principalul ljcnefi- 
ciar — Centrala cărbunelui Pe
troșani — n asigurat, fn gene
ral. condițiile pentru atacarea 
și executarea la timp a obiec
tivelor din plan. S-au semnalat, 
însă, și unele „mici excepții", 
care au îngreunat activitatea 
grupului de șantiere : necesita
tea unor completări ulterioare 
Ia documentație (post trafo 
6/0.4 kW —* incinta principală 
Livezeni). nepredarea unor am
plasamente In lucrările de cale 
forată la Dilja, Livezeni și Co- 
roesti. a unor agregate (cazo
nele centralei termice Livezeni 
„zac" și acum — de aproape un 
an — nereparate). Se, întîmpină 
greutăți la recepția funicula- 
rului de steril Jieț, unde o se
rie do piese confecționate de 
U.U.M. Petroșani nu îndepli
nesc, integral, condițiile de ca
litate.

Din convorbirea avută cu tov. 
Valeriu Timofei, inginerul șef 
sl grupului, am tras concluzia 
că, și în acest an, s-a resimțit 
o carență mai veche: insufi
ciența fronturilor dc lucru cu 
spații închise care - asigurate 
cu agent termic — să creeze 
posibilități de lucru eficiente în
tregului efectiv. In acest mod, 
timpul nefavorabil n-ar fi con
tribuit atît de categoric la cu
mularea a nu mai puțin de 
35 341 ore de stagnare, ceea ce 
echivalează cu activitatea pe in
tervalul respectiv a 55 oameni, 
cu pierderea unei producții de 
peste o jumătate de milion. Și, 
desigur, productivitatea muncii 
realizată n-ar mai fi fost sub

Colectivului dc muncă al șan
tierului Valea Jiului T.C.M.M. 
îi revin în acest an sarcini ma
jore care implică multă răspun
dere, preocupare, strădanii. Nu
mai în trimestrul II vor trebui 
puse în funcțiune 50 de lu
crări, Ia care se adaugă și cele 
restante din primele trei luni. 
Este 
strictă 
dare, o 
tății, a
uman pe obiective mai puține 
fn vederea obținerii unei efica
cități sporite.

Replanificarea actuală a lu
crărilor restante în funcție de 
cerințele exprese ale exploată
rilor miniere și realizarea a cel 
puțin 60 la sută din planul a- 
nual pînă la 1 iunie, vor putea 
fi respectate, cu condiția acce
lerării corespunzătoare a ritmul 
lui de lucru la toate frontu
rile, a folosirii din plin dc către 
toate colectivele șantierelor și 
loturilor, a sezonului prielnic 
construcțiilor, care a început

pentru concursul
Pronosport nr. 17

din 27 aprilie 1969

. Rapid — Dinamo Duc. 
2. Steaua — Progresul 

Craiova — 
Politehnica Inși

Arad — Vagonul
5. A.S.A. Tg. Mureș —

Petrolul
6. Jiul — Fanll
7. Dinamo Bacău —

F. C. Argeș
* Cluj — Crișul 

Atalanta — Napoli 
Lanerossi — Juventus 
Palermo — Fiorentina 
Pisa — Bologna 
Roma — Varese

T<i Lupeni, în sala de sport 
.Viscoza' s-au disputat dumini
că dimineața două meciuri din 
cadrul penultimei etape a cam
pionatului municipal de tenis 
de masă. In primul, echipa 
Viscoza Lupeni a dispus cu 6—0 
de echipa Liceului industrial Pe
troșani, iar în ceJ do-al doilea, 
Minerul Lupeni a pierdut cu 
1—5 in fața Energici Paroșcni.

Au fost, în general, partide

de tin bun nivel 
disputate, care au 
pentru primul loc 
cutn intre 
sportivă 
bună au 
deleanu 
Vnslan 
Viscoza, 
înecul industrial.

Ion G1F-DEAC 
corespondent

Viscoza 
Petroșani, 
lăsat jucătorii Ion Ar- 

—- Energia, Octavian 
și Nicolac Bădău — 
Valerio Vahnovan —

Măsuri operative,
eficiente

In ziarul nostru nr. 6 029, din 
15 martie a.c., a apărut sub tit
lul „Se impune o mobilizare 
totală a forțelor pentru Înde
plinirea planului trimestrial0 în 
care întreprinderea forestieră 
Petroșani a fost criticată pen
tru faptul că în Juna februarie, 
față de realizările din ianuarie, 
a înregistrat o Inexplicabilă că
dere care a afectat negativ a- 
proape toate sortimentele, a- 
proape toți Indicatorii de plan.

In răspunsul adresat redac
ției conducerea întreprinderii 
forestiere ne comunică că „Cele 
sesizate în articol 
realității în sensul 
zările nu pot fi în 
lor justificate prin
provocate do zăpada căzută șl 
că o parte din ele sînt urmările 
unei organizări 
toare. Comitetul 
I.F. Petroșani — 
ză în răspuns —
de măsuri organizatorice opera
tive a căror eficiență se poate 
vedea în rezultatele bune obți
nute în cursul lunii martie".

corespund 
că nereali- 

lotalilatea 
calamități

necorespunză- 
dc direcție al 
se menționea- 
a luat o serie

Clientul
necunoscut

Sesizarea cititorului nostru 
ion Pîrvulescu din Lupeni, stra
da Brazilor nr. 34, a fost prinsă 
în artibolul „întrebări care aș
teaptă răspuns din partea con
ducerilor cooperativelor mește
șugărești'’, apărut la 28 februa
rie a.c. Era vorba de nemulțu
mirea cetățeanului care deși a 
achitat la unitatea „Radio" a 
coopertivei „Deservirea" din 
Lupeni taxa de 17 lei, costul 
deplasării la domiciliu a tehni
cianului în scopul depanării te
levizorului, nici după o săp- 
tămînă acesta nu s-a prezentat 
la client pentru executarea lu
crării. Motivul, tehnicianul nu 
a putut găsi strada indicată de 
client, cel puțin așa rezultă din 
următorul răspuns al conduce
rii cooperativei:

„Datorită faptului că tovară
șul I. Pîrvulescu locuiește în
tr-un cartier al orașului situat 
sus, pe un deal, tehnicianul nu 
a găsit strada indicată. Inlre- 
bînd diferiți cetățeni, nimeni 
nu I-a putut lămuri unde locu
iește, deoarece nimeni nu-1 cu
noaște".

Oare așa să fie ?

Tn sala
Petroșani 
aprilie a. 
a campionatului republican in
dividual de șah.

După întreceri, titlurile de 
campioni municipali, și dreptul 
de a participa la faza jude
țeană, au fost cî.știgate de ur
mătorii sportivi :

Senioare: 1. Elena Șeprodi 
— Jiul Petrila; juniori : 1. Pe
tru Cîmpeanu — Liceul indus
trial Petroșani; junioare: 1. Ro
zalia Acs — Minerul Lupeni.

In finală s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate :

Elena Șeprodi — Marinela

Casei de cultură din 
s-a desfășurat, Ia 20 
c.t faza municipală

Sava 2—0; Petru Cîmpeanu — 
loan Mătăsăran 1—0; Rozalia 
Acs — Melania Ziman 2—0.

In prezent se desfășoară op
timile do finală ale campiona
tului republican la seniori. Fa
za municipală va avea loc pes
te două săptămîni la Casa dc 
cultură din Petroșani. Cele mai 
mari șanse de a participa la a- 
ceastă fază le au jucătorii Ion 
Smida, Gheorghe Gruber, dr. 
Alexandru Tozcf. toți de la Jiul, 
care pînă în prezent nu au pier
dut nici o partidă.

din Industrie. Materialo 
plastice înlorultoare de 
lemn și metal (reluare).

12.30 Închiderea emisiunii de 
dimineață.

17.30 Telex Tv.
17.35 Tv. pentru specialiști. 

Medicină. Pinocltozâ to
xinelor microbiene.

!8.05 1 îm’’.a germană. Lecția 
nr. 52.

18.30 Club XX — emisiune 
pentru tineret : -Tinerii 
de pe valea Teleorma
nului".

19.00 Tele-jurnaiul dc seară. 
Bu’ptinu! meteorologic. 
Publicitate.

19.30 .Pe cărarea dorului" — 
muzică populară româ
nească.

19.45 Monografii contempora
ne : „Orașul dintre tur
nuri".

20,05 TMeeincmafeca : „Viată 
furată" cu Bette Davîs 
și Glenn Ford.

21,55 Dialog cu telespecta
torii.

22,15 Avanpremieră.
22.30 Itinerar european.
22.45 Cărți și autori. „Șatra" 

și „Ce mult fo.nm iubit" 
de Zabaria Stancu.

23.00 Telejurnalul do noapte. 
23,10 închiderea emisiunii.
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1
pe verticala timpului

URMARE DIN PAG. 11
timpului, luminat de țîșnirile 
candescenle ale aparatelor 
sudură...

Pe ia la șefului de echipă Ion 
Birsan s-a Instăpinit mulțumirea. 
E convins de abnegația și dă
ruirea întregii sale echipe. Tot 
ceea ce au de făcui, ci vor 
realizeze cîl mai grabnic 
cit mai bine. Vorbește rar 
cumpătat. Cuvintele parcă 
Împrumutat ceva din tăria

în
de

5(5
sf

OU 
zl-

dulul batardoului — poarta 
de intrare a apei In tunelul 
de aducțiune. La slirșit, și-a 
ridicat casca simplu și a privit 
In sus. Cu siguranță, vedea ca
pătul celor 55 de metri ai bara
jului...

Excavatoare, buldozere, ma
șini... Și oameni. Oameni pes
te tot. întreaga Vale de Pești 
are în aceste zile un vuiet vi
tal în lața căruia nimic nu 
poate sta împotrivă. In jur, 
si încă, pădure și cer. Lingă a- 
ceslea se ridică o stavilă scur
gerii apelor.

Economisirea metalului o sarcină de prim ordin

A început construcția

Fabricii de prafuri 
termogene 
din Brașov

La Brașov, a început con
strucția unei noi fabrici dc 
prafuri termogene, care va 
asigura întregul necesar pen
tru industria siderurgică din 
țara noastră. înzestrată cu 
utilaje și instalații moderne, 
fabrica va realiza produse 
mult superioare calitativ față 
de cele obținute pînă în pre
zent

(Agerpres)

VREMEA
Ieri, temperatura maximă a 

aerului a fost de plus 15 gra
de la Petroșani și dc plus 7 
grade la Paring. Minimele au 
oscilat între plus 3 grade la 
Petroșani și 0 grade la Fa
ring.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE : Vreme instabilă, 
cu cer mai mult acoperit 
Precipitații sub formă de

Produse cu o valoare din ce 
în ce mai mare dinlr-o tonă 
de metal — iată una din sar
cinile principale ce revin In
dustriei noastre constructoare 
de mașini. Căile prin care poa
te fi îndeplinită această sar
cină sînt numeroase. Intre 
ele, la loc de frunte se află 
reducerea consumurilor speci
fice de metal. Avînd în vedere 
că Industria constructoare de 
mașini deține o pondere de cir
ca 60 la sută In consumul to
tal de metal al țării. în între
prinderi au fost luate măsuri 
pentru valorificarea cit mai e- 
ficientă a acestei importante ma
terii prime. Ca rezultat, în uni
tățile acestei ramuri a econo
mie! naționale consumul de me
tal pc un milion lei producție 
globală, a scăzut din anul 1965 
pînă în prezent cu peste 15 la 
sută. Dintr-o tonă de metal se 
obține astăzi o producție de 
mașini a cărei valoare depă-

șește cu peste o treime pe cea 
realizată în 1963.

Urmărind cum a evoluat re
ducerea consumului de metal 
șl la unele produse, rezultatele 
sînt, de asemenea, concludente. 
La autocamioanele de 5 tone, 
de exemplu, consumul de metal 
a scăzut în 1968 cu 12 la sută 
față de anul 1965, la tractoa
rele de 65 CP cu 4 la sută, iar 
la combinele cerealiere cu 11 
la sută. Reduceri importante 
s-au efectuat și la alte produ
se. Numai din metalul econo
misit într-un an la uzinele „Grl- 
vița Roșie' pot fi realizate în 
plus 19 schimbătoare de căldu
ră de 15 tone. La uzinele „Vul
can* prin îmbunătățirea cons
tructivă a unor utilaje, s-a ob
ținut o economie de 450 tone 
de metal, Iar la „Electroapara- 
taj", prin reproiectarea unor 
produse, peste 120 tone de me
tal.

Deși succesele obținute în a- 
ceastă direcție sînt Incontes-

tabile, specialiștii apreciază că 
rezultatele pe linia valorificării 
metalului nu se ridică încă la 
nivelul cerințelor actuale. Unele 
întreprinderi produc încă mașini, 
utilaje șl instalații cu greutatea 
proprie superioră produselor din 
țări cu Industrie dezvoltată. De 
aceea, planul tehnic pe anul 
1969, în această ramură, scoate 
în evidență, într-o măsură mai 
marc, rezervele existente. Se 
prevede, ca prin utilizarea mai 
rațională a principalelor materii 
prime și materiale să se reali
zeze un spor de beneficii de 1,6 
milioane lei peste prevederile 
cincinalului.

în vederea atingerii acestui 
țel, încă de la începutul anului 
în întreprinderi se desfășoară o 
amplă acțiune pentru reexami
narea normelor de consum, pen
tru punerea lor de acord cu 
progresul tehnic, cu condițiile 
create unităților constructoare 
de mașini. Cele mai valoroase 
cadre de proiectanți și tehno
logi au fost antrenate într-o

largă acțiune de rcproicctare a 
acelor produse care încorporea
ză mult metal, deterininînd uti
lizarea într-o măsură mai mare 
ca pînă acum, a unor mate
riale înlocuitoare, care să per
mită reducerea greutăților con
comitent cu îmbunătățirea pa
rametrilor tehnici și economici. 
Paralel cu aceasta, au sporit 
eforturile pentru gospodărirea 
mai rațională a resurselor ma
teriale existente fn întreprin
deri, activizînd în acest scop 
toate stocurile disponibile și re
darea lor în circuitul economic.

Eforturile constructorilor de 
mașini pentru economisirea me
talului sînt conjugate cu cele 
ale siderurgiștilor care sînt che
mați să sporească producția de 
oțeluri cu proprietăți ridicate 
de utilizare. Producția acestor 
oțeluri — aliate și slab aliate 
— a fost în anul 1968 cu aproa
pe 50 la sută mai mare decît în 
anul precedent, iar în 1969 ea 
va crește aproape în aceeași 
proporție. De asemenea, pentru

a-i sprijini pe constructorii de 
mașini în acțiunea de economi
sire a metalului, siderurgiștii se 
străduiesc să îmbunătățească 
procesele tehnologice și să or
ganizeze în mod științific pro
ducția în vederea livrării unor 
laminate la dimensiuni cit mai 
apropiate de cerințele produc
ției. Planul pentru anul în 
curs prevede extinderea cu cir
ca 20 la sută a producției de 
laminate realizat la lungimi 
fixe și cu 15 la sută la toleran
țe restrînse.

O analiză amănunțită a mă
surilor întreprinse pentru eco
nomisirea metalului conduce, de 
la început, la o concluzie cer
tă : ele sînt multiple. Indi
ferent care ar fi însă, ele tre
buie căutate în permanență, cu 
asiduitate. Numai așa poate fl 
tradusă în viață sarcina trasată 
de partid de a conferi metalului, 
în toate întreprinderile, valoa
re maximă.

Miiceo S. IONESCU

Fața orașului 
și unii gospodari

Primăvara. cu toate ca
priciile vremii, se face lot 
mai puternic simțită. O dată 
cu venirea ei, gospodarii 
orașului desfășoară largi ac
țiuni de curățenie și înfru
musețare a localităților, câu- 
tînd să lichideze urmele ier
nii prelungite. In acest con
text se înscriu lucrările de 
reparare exterioară a fața
delor caselor, așlernerea de 
savură pe străzile mărgina
șe, de reparare (deocamda
tă prin plombe) a asfaltului 
și alte asemenea acțiuni 
edililah-gaspodăreșli.

In contrast cu această stră
danie, mai sini încă unii lo
cuitori ai orașului, unele u- 
nilâți și instituții care nu 
s-au angrenat în lucrările de 
bună gospodărire și înfrumu
sețare, nu-șl dau aportul pen
tru a lace lața orașului cil 
mai curată, mai atrăgătoare.

...Piața Victoriei este piața 
centrală a orașului. Dar, spre 
deosebire de lața pe care 
trebuie s-o aibă, en se arată 
într-o ținută cu lotul nepo
trivită. Cîleva mostre. Inven
tivi nevoie mare, gestionarii

bufetului „Hal la noi", au 
scos pe trotuar grătarul cu 
mititei, cirnăciorl, fripturi. 
Faptul acesta năstrușnic le
zează bunul simț, șochează, 
enervează. Bunăoară, spre 
ferestrele hotelului de dea
supra bufetului cu pricina 
(în care poposesc mulți tu
riști, chiar străini I) se răs- 
pîndesc nori de fum, miro
suri de mîncare. Problema 
e : cum a lost autorizată fo
losirea acestui grătar pe tro
tuar și tocmai în acest loc ?

...Piața respectivă mai pre
zintă și alic pete carc-i schi
monosesc lața. Aici există o 
unitate dc legumc-iructc ca
re ține o adevărată „expozi
ție' de butoaie pe trotuar, 
înșirate intr-o... pitorească 
natură moartă. Alături, In 
vitrina unității de coalură a- 
parținînd cooperativei meș
teșugărești „Jiul", se pot 
„admira" cele mai... rupte și 
urîte perdele din tot orașul.

...In piață esle situată și 
autogara I.G.C. de unde plea
că autobuzele de cursă lun
gă. Cu toate că autogara nu 
are sală de așteptare pen-

tru pasageri, nu s-a indurat 
nimeni să ia măsura ca aici 
să lie puse 3—4 bănci pe 
care să poată ședea călătorii 
vîrslnici, mamele cu copii 
care așteaptă autobuzele.

...Tot In piață există un 
șantier al l.G.L. care dk o 
jumătate de an se căznește 
să Iacă un planșeu la clă
direa in care era sediul 
Filialei O.N.T. Halal ritm de 
lucru I Constructorii ridică 
in 6 luni un bloc cu 10 etaje 
și 66 apartamente, In limp 
ca în 6 luni l.G.L. nu a reușit 
să Iacă Încă planșeul respec
tiv (cu toate promisiunile Și 
termenele fixate, care au 
trecui de mult).

...Fața orașului. Esle vor
ba, deocamdată, doar de pia
ța centrală a localității. A- 
lăluri dc strădaniile gospo
darilor, liccare cetățean tre
buie să pună mina. în car
tierul unde locuiește, să-și 
aducă contribuția la înfru
musețarea localității. Esle o 
elementară Îndatorire cetă
țenească, pentru fiecare din
tre noi.

St. MIHAI
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Altă dată refuz, să mai merg 

după cumpărături. Acestea 
au fost cuvintele rostite, pc 
un ton dc adincă nemulțu
mire, de către cetățeanul 
Întors din misiunea încre
dințată dc soție de a face 
cumpărături în după-amiaza 
zilei de sîmbătă, 12 aprilie.

Dc ce ? — a întrebat soția.
Să vezi. Ca în fiecare 

sîmbătă după-amiază, în uni
tățile comerciale de la blo
cul magazin din cartierul 
Carpați, era marc forfotă de 
cumpărători. Am intrat pri
ma dală Ia alimentara, de 
unde am cumpărat, într-un 
timp relativ scurt, ulei, za
hăr, orez ele.

Mai aveam pc listă car
nea de porc. Aceasta In 
funcție de faptul dacă gă

sesc varză murată. Caut, de
ci, o primă unitate de legu
me-fructe. Cea cu nr. 69 e 
In același bloc magazin. Ușa 
Încuiată. De ce oare, mu 
Întreb, clnd pe afișul lipit pc 
ușă scrie clar : „ORAR SPE
CIAL 6—11, 14—21. DUMI
NICA Șl LU NI 6-11" iar pc 
altui scrie .- „STOP I Avem 
vin vărsat — 7 lei kg". Mai 
sus de acestea, un alt afiș, 
mal mărunt, mai modest, cu

r special
inscripția „închis". „Caz dc 
boală I". Lămurii.

Repede la hale. Nu mă 
puteam lipsi de varză. Unita
tea nr. 2 legume-fructe de 
aici esle împărțită în două 
gestiuni. La sectorul care mă 
interesa, „butoaie", nimeni. 
Am întrebat vînzătorul de 
alături cine servește mură
turi ? Nimeni, mi s-a răs
puns. băiatul e plecat la ța
ră. Nedumerire. Care însă 
n-a durat prea mult. Apare 
vînzătorul. Bine îmbrăcat, ca 
dc ducă. Face rost de un 
șorț alb, greutăți pentru cîn- 
tar și Începe vînzarca. Bine, 
dar ni s-a spus că ați plecat 
din localitate. „Așa aș ii do
rit. M-am Întors insă de la 
gară. Am scăpat trenul".

Aveam de acum 
Hai la carne. în 
numărul 118 dc 
le, nu sc mai găsea 
porc. „încercați la 
I.A.S." — am lost sfătuit.
Acolo, lume multă. Un sin
gur vînzător lua comanda, 
servea, încasa banii. Cumpă
rătorii, a căror număr creș
tea mereu, se înghesuiau, 
cdulind să ajungă la lej-

și varză, 
unitatea 
la ha- 
carne de 
unitatea

ghea. Reușeau cei mai tari. 
Pînă la urmă am fost servil. 
Am plecat fără nasturi la 
pardesiu, lăsînd după mine 
dire de orez și zahăr care se 
scurgeau din pungile trecute 

. prin Înghesuială.
Mai aveam de lăcul unele 

cumpărături de la un maga
zin de textile. Dar ghinionul 
m-a urmării in continuare. 
Pe ușa încuiată a unității nr. 
84 de la hale, tot un afiș. 
„Sînt plecată în concediu".

Să 1 încerc ia pline, mi-am 
zis. Dar ce să vezi ? în ma
gazinul nr. 7 al O.C.T.. Ali
mentara din strada Republi
cii nr. 90 nu se găseau decît 
pline neagră și covrigi. lip
sea complet, la ora 18, pli
nea intermediară și cea albă.

Poveslindu-și păsurile, ce
tățeanul s-a mai calmat. Mal 
avea insă o nedumerire care-1 
Irăminlă. De ce in toată pe
rindarea aceasta după cum
părături nu a ini Unit pe ni
meni din conducerea unită
ților comerciale, sau din par
tea Inspecției comerciale, cu 
țoale că într-o asemenea zi 
prezența lor pe teren era ne
cesară.

D. IOSIF

5,05—6,00 Program muzica] 
de dimineață; 6,05—9,30 Mu
zică și actualități: 9,30 Odă 
limbii române; 10,00 Cîntece 
pentru cei mici; 10,10 Curs 
dc limba rusă. Ciclul II, lec
ția a 29-a; 10,30 Prelucrări
din folclor; 11,05 Ora specia
listului; 11,25 Muzică ușoa
ră; 11,45 Sfatul medicului; 
12,00 Muzică ușoară; 12,20 
Cronica teatrală de Mihai 
Florca; 12,30 Intîlniro cu me
lodia populară și interpretul 
preferat: 13,10 Avanpremie
ră cotidiană; 13,21 Muzică u- 
ș<viră: 14,10 Emisiune litera
ră pentru școlari: 11.30 Con
certul zilei; 15,05 Program de 
sambe: 15.15 Bibliotecă de 
literatură română. Iulian Ves
per : Glasul; 15,30 Piese co
rale: 16.00 Radiojurnal. Spori; 
16,10 Din creația compozito
rului H. Mâlincanu: 16.30 
Antena tineretul"'. Radto-Ce. 
naclu A. T.: 16.55 Radio pu
blicitate: 17,00 Pagini din o- 
pereta „Ciboulette" de Rey
naldo Hahn: 17.15 Ce e nou 
în județul dv. ? — Caraș Se
verin: 17,30 Arii din opere; 
17.45 Revista economică: 18.05 
Cîntece bâtrînești și jocuri 
populare; 18.30 Gazeta radio; 
19,00 O melodic pe adresa 
dumneavoastră: 19,20 Sport: 
19,30 La microfon Artemiza 
Bejan. Torente Petrescu și 
Ion Lipan: 19.50 Muzică u- 
șoară; 20.05 Emisiune litera
ră; 20,30 Festivaluri de muzi
că ușoară: 21.05 Oameni do 
seamă. Anton Panu; 21.25 
Mîinc. în omisiunile muzica
le; 21.35 Dc la muzica ușoa
ră la jazz; 22,00 Radiojurnal. 
Buletin meteorologic. Sport; 
22,20 Romanțe; 22.40 Moment 
poetic. C. D. Zelctin; 22.43 
Meridiane melodii; 23,30 Pre
ludii la opere; 23,45 Noi în
registrări de muzică vocală 
românească: 0,05—5.00 Estra
da nocturnă.

PROGRAMUL II:

6,10 Muzică ușoară; 6,45 
Cintăreții satelor noastre;
7.10 Melodiile fanfarei; 7,37 
Portrete muzicale; 7,45 Mu
zică populară din Banat;
8.10 Tot înainte; 8,25 Potpu
riu din opereta „Minerul" de 
Zeller: 9,10 Curs de limba 
rusă. Ciclul I. Lecția a 20-a; 
9.30 Soliști de muzică ușoară 
care ne-au vizitat țara; 10,05 
Balada pentru harpă de Ro
meo Alcxandrescu; 10,30 Me
lodii lansate în film; 10,55 
Matineu de operă: 12,05 A- 
vanpremieră cotidiană: 12,16 
Concert dc prînz; 13,00 Cîn
tece populare: 13,15 Piese 
pentru clavecin interpretate 
de Emilia Vlangali; 13.30 Din 
țările socialiste: 13.50 Arii 
din opereta „Andaluzia" dc 
Lopez; 14,10 Soliști de mu
zică populară: 14.30 Moment 
științific; 14,35 Melodii de 
Gerard Villnov si Emanuel 
Tonescu; 15,00 Simfonia în 
La major de George Stephă- 
ncscu; 15,40 Radio publicita
te: 16,00 Recital de operă — 
Alexandru Enăccanu; 16,15 
Melodii populare; 17.00 Ra
diojurnal. Sport: 17.10 Mu
zică ușoară: 17,45 Lucrări co
rale de Tibcriu Olah: 18.05 
Scriitori ai secolului XX. 
Ana Ahmatova: 18,25 Muzică 
ușoară: 19,05 Pagini din o- 
perc: 19,30 Cui'S de limba 
rusă. Ciclul TI, lecția a 29-n; 
19.50 Noapte bună, copii; 
19.55 Muzică; 20,00 Concer
tul orchestrei de studio a Ra- 
diotoleviziunii; 22.30 Cronica 
teatrală: 22,40 Noutăți de mu
zică ușoară: 23,07 Mari pia
niști : Rudolf Serkin; 23,52 
Muzică ușoară; 0,09—1,00 Pa
gini muzicale contemporane.

Pl < ETINE DE ȘTIRI ; 
P’ •null I : 5.00; 5.»0; 6 00; 
6 ’0: 9 00; 11.00; 13 00: 15 00: 
20 00- 2.4,00; 1.00; 2,00; 4,00. 
P '"iul 11 6.05; 7.30;
10 eo- t-»00; 14,0(1: 18,00: 19,00; 
23.00; 0,55.
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Cu prilejul celei de-a 99-a 
aniversări a nașterii lui V. /. Lenin

Adunarea festivă de la Moscova
MOSCOVA 22. — Corespon

dentul Agerpres, N. Cristolo- 
veanu, transmite : l.a Moscova 
a avut loc o adunare festivft 
consacrată celei de-a 99-a ani
versări a nașterii lui Lenin. La 
adunare au luat parte veterani 
ai partidului comunist, munci
tori. reprezentanți ai intelec
tual it Ații. membrii ai corpului 
diplomatic.

In prezidiul adunării au luat 
loc Leonid Brejnev, Alexei 
Kosighin. Nikolai Podgornîi și 
al ți conducători sovietici. Au 
luat, de asemenea, loc în pre
zidiu tovarășii Nicolae Ceaușes- 
cu. secretar general al CC. al 
P.C.R.. președintele Consiliului

de St.it și Ion Ghoorghe Maurer, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, precum și conducă
tori din Bulgaria. Cehoslovacia. 
R. D. Germană, R. P. Mongolă, 
Polonia, Ungaria, sosiți la Mos
cova pentru a participa la se
siunea Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc.

Raportul consacrat celei de-a 
99-a aniversări a nașterii lui 
V. I. Lenin a fost prezentat de 
I V. Kapitonov, secretar al 
CC al P.C.U.S.

In încheierea adunării, cei 
prezenți au asistat la un pro
gram artistic susținut de artiști 
ai teatrelor din Moscova.

Vizita delegației de partid 
și guvernamentale române 
la Mausoleul lui V. I. Lenin

MOSCOVA 22. — Corespon
dentul Agerpres, N. Cristolovca- 
nu. transmite: Marți după- 
amiază, delegația de partid și 
guvernamentală a Republicii 
Socialiste România, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușcscu. a 
depus o coroană de flori și a 
vizitat Mausoleul lui V. I. Le
nin din Piața Roșie.

_ La ceremonie au fost prezenți 
V. N. Novikov, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al

U.R.S.S., K. N. Grișin, prim- 
viccpreședintc al Comitetului 
controlului de partid de pe lin
gă C.C. al P.C.U.S.. D. M. 
Gvisiani, vicepreședinte al Co
mitetului de Stat pentru știin
ță și tehnică de pe lingă Consi
liul de Miniștri al U.R.S.S., și 
alte persoane oficiale.

Au fost de față membri ai 
Ambasadei Republicii Socialiste 
România în Uniunea Sovietică.

Dezbaterile din Camera Comunelor 
în legătură cu situația 

din Irlanda de nord
LONDRA 22 (Agerpres). — 

Marți seara au început în Ca
mera Comunelor dezbateri a- 
supra situației din Irlanda de 
nord, unde zilele acestea au 
avut loc grave tulburări, gene
rate de vechiul conflict dintre 
protestanți și minoritatea cato
lică. Contrar tuturor tradițiilor 
din Palatul Westminster, pre
ședintele Camerei Comunelor a

SEARĂ CULTURALĂ 
ROMÂNEASCĂ 
LA LONDRA

LONDRA 22. — Corespon
dentul Agerpres, L. Rod es
eu. transmite: Grupul de 
studenți români aflați Ia stu
dii la Colegiul Imperial de 
Științe și Tehnologic al Uni
versității din Londra a orga
nizat o seară culturală ro
mânească în localul Clubului 
studențesc internațional din 
capitala britanică. Au fost 
prezentate filmele „Vacanțe 
în România pentru tineret" și 
.Reportaj din Țara Birsei". 
Ansamblul folcloric din Thur
rock a interpretat o suită de 
dansuri populare românești. 
Asistența a audiat muzică 
cultă și populară românească.

Cu aceeași ocazie. în sala 
clubului a fost organizată o 
expoziție de fotografii intitu
lată .Vestigii ale civilizației 
daco-romane pe teritoriul Ro
mâniei* si de obiecte de ar
tizanat.

Seara românească s-a bucu
rat de un deosebit succes în 
rindul celor aproximativ 200 
de studenți englezi și străini 
care au participat la această 
manifestare.

autorizat pe cel mai tinăr mem
bru. deputata nord-irlandcză 
Bernadette Devlin, în vîrstă de 
22 de ani, să pronunțe discursul 
inaugural. Ea s-a pronunțat îm
potriva folosirii de trupe brita
nice în Irlanda de nord. Ber- 
nandette Devlin, a reproșat tot
odată Camerei Comunelor fap
tul că sprijină Partidul Unio
nist din Irlanda de nord. De
putatul laburist Paul Rose, pre
ședintele delegației anglo-irlan- 
doze și vicepreședinte al „Cam
paniei pentru democrație in 
Ulster*, a subliniat la rîndul 
său că singura soluție pentru a- 
planarea conflictului din Irlan
da de nord este ca tuturor ce
tățenilor să li se acorde drep
turi egale. Roferindu-se la ple
carea spre New York a minis
trului de externe al Republicii 
Irlanda, Frank Aiken, care ur
mează să examineze cu secre
tarul general al O.N.U., U 
Thant, situația din Irlanda de 
nord, Paul Rose a obiectat că 
această problemă nu este de 
competența Națiunilor Unite.

• Noi incidente la Belfast
BELFAST 22 (Agerpres). — 

După ce părea că liniștea a 
fost restabilită în Irlanda de 
nord, noi scene de violență s:au 
produs luni noaptea la Belfast, 
unde demonstranții au atacat cu 
grenade de mină două posturi 
de poliție, situate în cartierul 
catolic al orașului.

Incidentele au izbucnit în 
momentul în care cîteva sute 
de persoane s-au adunat în fa
ța localurilor poliției pentru a 
înmîna petiții de protest împo
triva „actelor brutale* ale for
țelor de ordine cu ocazia inci
dentelor de sîmbătă de la Lon
donderry.

Polițiștii au intervenit cu 
violență pentru a-i împrăștia 
pe manifestanți.

Anglia va livra armament Libiei
TRIPOLI 22 (Agerpres). — 

Ministrul apărării al Libiei, U- 
beidi. si reprezentantul Ministe
rului Apărării al Marii Britanii, 
John Morris, au semnat luni la 
Tripoli, in numele guvernelor 
celor două țări, un acord pri
vind furnizarea de arme engle
ze armatei libiene. Această ac

țiune, arată surse oficiale din 
Libia, se înscrie în planul de 
modernizare a ecliipamentului 
militar al armatei naționale. Se 
prevede astfel achiziționarea din 
Anglia a unor tancuri, tunuri 
antiaeriene, piese de artilerie și 
care blindate de tipul „Half 
Track*.

O DESCOPERIRE
INTERESANTĂ
PAMINTI L ȘI PLANETA JUPITER EMIT SEMNALE RADIO

WASHINGTON 22 (Ager
pres). — Pămintul și Plane
ta Jupiter emit semnale ra
dio pe frecvente foarte joa
se, a anunțat luni un repre
zentant al Administrației na
ționale pentru problemele a- 
eronauticii și cercetarea spa
țiului cosmic (N.A.S.A.). Des
coperirea a fost făcută cu 
ajutorul satelitului radioas- 
tronomic „Explorer-38", aflat 
la distanta de 5 858 kilome
tri de suprafața Pămintului.

Aceste semnale „continuă 
să fie un mister pentru oa
menii de șliintă", a arătat 
dr. Robert Stone, de la cen
trul spatial Goddard din Gre

enbelt (statul Maryland). „Cu ’ 
cit vom cunoaște mai mul- 2 
te despre aceste semnale ra- | 
dio emise sporadic de Pa- ' 
mint și Jupiter, cu atit vom I 
înțelege mai bine și vom ' 
cunoaște cele două planete" i 
— a adăugat el. '

„Explorer-38" a arătat, de i 
asemenea, că Soarele emite I 
semnale radio de joasă frec- * 
ventă cu o putere mai mare | 
decit se credea pînă în pre- . 
zent. Satelitul a putut face I 
acc-ste observații, deoarece a ' 
fost construit special pentru | 
captarea semnalelor radio de . 
joasă frecventă. j

Raportul special adresat de U Thant 
Consiliului de Securitate

NEW YORK 22 (Agerpres). — 
Secretarul general al O.N.U., U 
Thant, a adresat marți un ra
port special Consiliului de Se
curitate în legătură cu situația 
din zona Canalului de Suez. 
„Consider necesar să recurg la 
procedeul ncutilizat al unui ra
port special al secretarului ge
neral către Consiliul do Secu
ritate pentru a atrage atenția 
membrilor Consiliului asupra si
tuației din sectorul Canalului 
de Suez, situație, care după 
părerea mea, este gravă". U 
Thant menționează că timp de 
12 zile consecutiv s-au produs 
încălcări majore ale rezoluției 
Consiliului de Securitate privind 
încetarea focului, în numeroase 
cazuri schimbul de focuri desfă- 
șurîndu-se de-a lungul celei mai 
mari părți a Canalului. Secre

tarul general menționează, tot
odată, că a fost utilizat arma
ment greu.

Eforturile observatorilor Na
țiunilor Unite pentru încetarea 
rapidă a focului se soldează cu 
un succes relativ, constată U 
Thant.

„In asemenea împrejurări mi 
sc parc că singura concluzie 
care se degajă este de a con
stata că încetarea focului, ordo
nată de Consiliul de Securitate, 
a devenit aproape total inefi
cientă in sectorul Canalului do 
Suez și că in acest sector există 
în mod virtual o stare de răz
boi activ, așa cum indică do alt
fel și rapoartele observatorilor 
sus-menționați" — se aprecia
ză în raportul secretarului ge
neral al O.N.U., U Thant.

Sesiune pregătitoare a 
conferinței pentru securitate 
și cooperare in Europa

VIENA 22. — Corespondentul 
zXgcrpres, P. Stăncescu, transmi
te î In zilele de 19 și 20 apri
lie a avut loc la Viena cca de-a 
20-a sesiune pregătitoare a con
ferinței pentru securitate și co
operare in Europa, care va a- 
vea loc pe plan neguvernamen- 
tal în zilele de 10—12 octom
brie 1969 în capitala Austriei.

Au participat reprezentanți ai 
opiniei publice din 19 țări eu
ropene, printre care și din Ro
mânia. In apelul adoptat de 
sesiune se subliniază importan
ța convocării acestei conferin
țe, menite să creeze un" climăt 
propice negocierilor între gu
verne în vederea asigurării se
curității și cooperării europene.

Senatorul J.S.Cooper a cerut 
amînarea proiectului 
„Safeguard"

WASHINGTON 22 (Agerpres). 
— Senatorul John Sherman 
Cooper, principalul critic repu
blican al proiectului de rachete 
antirachetă „Safeguard", a ce
rut președintelui Nixon să a- 
mîne cu un an instalarea aces
tui sistem și să caute realizarea 
unui acord internațional privind 
dezarmarea. Subliniind că din 
cauza apartenenței sale la Par
tidul republican „îi vine greu 
să sc opună președintelui, se
natorul Cooper a declarat că 
„președintele a făcut ca cei ce

se opun acestui proiect, să se 
situeze pe o poziție de dezacord 
cu el într-o problemă care pri
vește securitatea țării". El a a- 
rătat că proiectul „Safeguard" 
nu va avea alt rezultat decit 
intensificarea cursei înarmări
lor și și-a exprimat părerea că 
dacă Nixon va intenționa să 
meargă mai departe cu realiza
rea sistemului de rachete anti
rachetă, există mari șanse ca 
președintele „să sufere o înfrîn- 
gere, cel puțin în Sepațpl 
S.U.A.".

Cei Irei cosmonaufi americani care vor fi lansafi cu nava 
spațială „Apollo-10" la 13 mai intr-un zbor orbital in jurul lunii. 
Fotografia este luată la Cape Kennedy, la baza de lansare. Se 
vede turnul de lansare și nava spațială. Dc la stingă la dreap
ta — Thomas Stafford, John Young și Eugene Cer nan.

Vietnamul de sud
Patrioții și-au concentrat atacurile 

asupra pozițiilor fortificate 
americano-saigoneze din Mekong

SAIGON 22 (Agerpres). — III 
cursul nopții de luni spre marii, 
acțiunile forțelor patriotice din 
Vietnamul de sud au fost con
centrate asupra unor poziții for
tificate deținute de unitățile mi
litare ale S.U.A. și ale adminis
trației saigoneze în delta Mo- 
kongului. Obiective ale atacu
rilor cu rachete și mortiere lan
sate în ultimele 24 de ore de 
patrioti în această zonă au fost 
mai ales instalațiile militare a- 
mericano-saigoneze din împreju
rimile orașului Vinh Long și 
centrul de pregătire militară al 
Tortelor saigoneze de la Nha

Trang.
Noi ciocniri între unitățile 

Frontului National de Eliberare 
și trupele inamice au avut loc 
la 43 kilometri de capitala sud- 
vietnameză, precum și în apro
pierea localității An Hoa, la 40 
km sud-vest de marea bază a- 
mericană de la Da Nang. ■

Fortărețele zburătoare ameri
cane „B-52" au efectuat luni 
seara și marți dimineața noi 
raiduri la aproximativ 30 kilo
metri de Saigon, în împrejuri
mile orașului Tay Ninh și in 
provincia Long Khanh, lansînd 
mari cantități de bombe.

PE SCURT

Aparat de detectare a 
exploziilor nucleare 

subterane
Instrumente care folosesc ra

ze laser pot detecta în prezent 
exploziile nucleare subterane cu 
o precizie mai marc decît seis
mografele convenționale, a de
clarat dr. Joleroy Gauger, în 
cursul unei ceremonii legate de 
a 50-a aniversare a Societății 
americane de geofizică.

Aparatul, care folosește prin
cipiul reflectării unei raze la
ser într-o serie de oglinzi, este 
mai sensibil decît cele mai noi 
seismografe, a continuat dr. 
Gauger. Ei a indicat că dato
rită acestui aparat, denumit 
„interforometru cu laser", au 
putut fi detectate în luna no
iembrie anul trecut locul și pu
terea unei explozii nucleare 
subterane efectuate în Nevada.

• CALCUTTA. — Un avion 
indian s-a prăbușit în cursul 
unei puternice furtuni în apro
pierea localității pakistaneze 
Khulna, la aproximativ 160 kilo
metri de orașul indian Calcutta, 
în urma accidentului .și-au pier
dut viata 44 persoane.

© BERKELEY. — T. Y. Lin, 
cunoscut inginer și profesor 
la Universitatea din Califor
nia, a propus construirea unui 
pod cu o lungime dc 80 km 
peste strimtoarca Bering, în
tre Statele Unite și Uniunea 
Sovietică. El a arătat că. po
trivit studiilor preliminare, 
construirea unui asemenea pod 
esto posibilă 
nologie și ar 
tiv 1 miliard

Prof. Lin a 
unei fundații

cu actuala teh- 
costa aproxima- 
de dolari.
anunțat crearea 
pentru Sprijini-

rea acestui proiect. El a spus 
că un astfel de pod ar permite 
unei persoane să călătorească 
cu automobilul, fără nici o 
transbordare, de la San Fran
cisco sau Buenos Aires pînă 
Ia Moscova sau Paris. ..Efec
tele fizice și psihologice ale 
unui asemenea pod asupra pă
cii și unității mondiale ar fi 
deosebite", a declarat Lin. 
„Oamenii vor constata că noi 
putem realiza și construcții 
pașnice de mare anvergură, 
nu numai proiecte militare".

parcurs deja în cursă dc pro
bă 100 000 km. Primul grup de 
mecanici pentru metroul buda- 
pestan a absolvit cursurile de 
specializare, iar în prezent un 
alt grup sc pregătește să con
ducă tronurile subterane.

„Mecanic" automat
La Leningrad a fost realizat 

un aparat care efectuează o ma
re parte din munca unui meca
nic do locomotivă Diesel. „Me
canicul" automat 
numai să conducă trenul, ci și 
să aleagă cel mai economic' re
gim de funcționare a motoare
lor în funcție de drum. Auto
matul poate fi programat pen
tru romorcarca de trenuri cu 
orice greutate și pentru orice 
distanțe.

Declarație de protest a
din S.U.A.

Un număr dc 250 conducători 
ai asociațiilor studențești din 
S.U.A. au remis președintelui 
Richard Nixon o declarație în 
care protestează împotriva con
tinuării războiului din Vietnam 
și afirmă hotărîrea lor de a nu 
send în forțele armate, atît 
timp cit acest război va conti
nua. Studenții, aparținînd unor

• MOSCOVA. — În Uniu
nea Sovietică a fost construit 
un dispozitiv universal de stu
diere a proprietăților particule
lor elementelor și a interacțiu
nii lor la energii înalte.

Cu ajutorul dispozitivului, 
variții intenționează ca în 
cest an să obțină zeci de 
de stereofotografii, care vor
produce urmele acestor parti
cule, vizibile în hidrogen su
praîncălzit. Primele fotografii au 
fost deja obținute.

sa- 
a- 

mil 
re-

• SANTO DOMINGO. — Gu
vernul dominican a anuntat că 
a început deportarea a peste 
100 de Imigranți haitieni care 
au pătruns Ilegal în tară în cău
tare de lucru. Directorul De
partamentului Imigrației, Manuel

,Mc-
reușește nu

asociațiilor studențești

asociații dc diferite tendințe, 
au afirmat că „nu pot partici
pa la un război pe caro îl con
sideră imoral și nedrept". „Ex
primăm în mod public și co
lectiv — au adăugat ei — in
tenția noastră dc a refuza în
rolarea în forțele armate și de 
a ajuta pe cei caro vor hotărî 
să se opună efectuării servi
ciului militar".

Medina, a spus că măsurile 
inițiate de guvern sint motivate 
de faptul că muncitorii agricoli 
haitieni acceptă salarii mult mal 
mici decit muncitorii domini
cani. La fel ca și în trecut, Me
dina a refuzat să confirme ști
rile publicate în presă privind 
faptul că numeroși imigranți ha
itieni au fost împușcali de gră
niceri în momentul cînd Încer
cau să pătrundă ilegal în Repu
blica Dominicană.
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ORIENTUL APROPIAT 
îngrijorare fată de securitatea 
observatorilor O.N.U.

NEW YORK 22 (Agerpres). — 
Un purtător de cuvînt al O.N.U. 
a declarat că secretarul gene
ral, U Thanl, „este serios preo
cupat" de securitatea observa
torilor O.N.IJ. din zona Canalu
lui de Suez ca urmare a due
lurilor de artilerie ce au avut 
loc aici in ultimele săptămlni. 
El a adăugat că „numai prln- 
tr-un miracol" nici unul 
din observatorii O.N.U. nu a 
fost ucis In cursul schimburi
lor de focuri dintre, trupele is- 
raeliene și egiptene, doi obser
vatori fiind ușor răni|i. In 
schimb, mai multe posturi de 
control alo O.N.l!. au fost dis
truse sau grav avariate, Purtă
torul de cuvînt a subliniat că 
nu se pune problema retragerii 
observatorilor O.N.U. din zona 
Canalului de Suez, o asemenea 
măsură puțind li luată numai 
în urma unei hotăriri a Consi
liului de Securitate. El a men
ționai, de asemenea, că genera
lul Odd Bull, comandantul ob
servatorilor O.iN.U. din Orien-

Dezmințire
BONN 22 (Agerpres). — Cer

curi oficiale de la Bonn au dez
mințit luni informațiile potrivit 
cărora Republica Federală a Ger
maniei ar livra armament Israe
lului^ ar oferi acestei țări co
laborarea unor exporti militari 
ai Bundeswehrului și ar asigura 
pregătirea pilotilor israelicni pe 
teritoriul vest-german.

tul Apropiat, a ridicat problema 
securității personalului său in 
fata guvernelor Israelului șl 
R.A.U.

Pe de altă parte, surse de la 
O.N.U., citate dc agenția Reu
ter, au Indicat ca reprezentan
ții celor patru mari puteri au 
subliniat, in cursul reuniunii lor 
de luni, necesitatea unei soluții 
urgente a conflictului din Orien
tul Apropiat. Sursele au decla
rat că adjuncții ambasadorilor la 
Organizația Națiunilor Unite ai 
Franței, Marii Britanii, S.U.A. .și 
U.R.S.S. elaborează în prezent 
un raport privind problema re- 
fuțiiatilor palestinieni. Ambasa
dorii continuă studierea răspun
surilor date de Israel, Iordania 
și R.A.U. la chestionarul ce le-a 
fost remis luna trecută de Gun
nar Jarring, reprezentantul se
cretarului general al O.N.U. în 
Orientul Apropiat, și lucrează 
la elaborarea textului unei „De
clarații de intenții", care va fi 
supusă părților aflate in con
flict.

la Bonn
Surse oficiale din R.F. a Ger

maniei. citate de agenția France 
Presse, arată ca aceste afirmații 
sini lipsite de orice fundament, 
ele fiind în contradicție cu ho- 
tărirea -guvernului fedeial de a 
nu acorda autorizații de livrare 
a materialului militar in „zona 
de tensiune".

1'

Incidente între Iordania și Israel
TEL AVIV 22 (Agerpres). — 

Aviația israeliană a bombardat 
marți dimineața două statii de 
radar amplasate în teritoriul ior
danian, precum .și două baze ale 
forțelor dc guerilă palestiniene, 
situate, de asemenea, în Iorda
nia, a anunțat un purtător de 
cuvînt al comandamentului mi
litar de la Tel Aviv.

Purtătorul de cuvînt a mențio
nat, totodată, că unitățile anti
aeriene iordaniene au doborit

un avion israelian.
O

AMMAN 22 (Agerpres). — A- 
vioane israeliene au bombardat 
marți dimineața regiunea iorda
niană Ilmazar, în districtul Kâ- 
rak, precum și împrejurimile 
localității Irbid, a declarat un 
purtător de cuvînt al armatei 
iordaniene. El a precizat. tot
odată, că unitățile iordaniene 
antiaeriene au intrat în acțiune, 
doborînd două avioane inamice.

Un comunicat în Pakistan vor
al Mișcării populare

pentru Eliberarea
Angolei

avea loc alegeri
generale

• RIO DE JANEIRO. — O 
expediție braziliană, alcătuită 
din trei persoane, urmează să 
părăsească orașul Rio de Janei
ro, plecind spre junglele din 
statul Mato Grosso, pentru a 
încerca să stabilească contacte 
prietenești cu un trib de indieni 
primitivi din această zonă. In
dienii Tapaiuna, cunoscuți și 
sub denumirea de „buze de 
lemn", deoarece în buzele lor 
sint introduse inele din lemn, 
trăiesc într-o rezervație amenin
țată dc invazia latifundiarilor 
albi, vînățorilor, căutătorilor de 
cauciuc și aventurierilor de tot 
felul.

® BUDAPESTA. — A rămas 
mai puțin de un an piuă la 
ziua inaugurării metroului din 
Budapesta. In prezent se lu
crează la finisarea stațiilor pri
mei linii, iar primul tren a

• JOHANNESBURG. — 
într-o declarație difuzată la 
Johannesburg, profesorul 
Christian Barnard, pionierul 
grefelor cardiace umane, s-a 
pronunțai Împotriva discri
minărilor intre medicii albi 
și cei de culoare. „Este ne
drept, se menționează in de
clarația sa, ca medicii de 
culoare să primească in A- 
frica de sud onorarii infe
rioare colegilor lor albi, 
deși au aceeași pregătire și' 
depun muncă identică".

Intervenfia lui Barnard, 
menționează agenția France 
Presse, intervine intr-un mo
ment cind in tară se pune cu 
acuitate problema discrimi
nărilor la care sint supuși 
medicii de culoare.

• DACCA. — Numărul victimelor provocate de ura
ganul care s-a abătut recent asupra părții orientale a Pa
kistanului se ridica Ia 917, anunță un bilanț oficial dat pu
blicității la Dacca. Numai în împrejurimile orașului Dacca 
au fost scoase de sub dărîmăluri cadavrele a peste 250 de 
oameni, printre care mulți copii. Statistici neoficiale apre
ciază că numărul victimelor ar depăși cifra de 1 500, iar cel 
al sinistraților ar fi do 700 000.

• SOFIA. — Comitetul bul
gar pentru înțelegere reciprocă 
și colaborare î.. ~
publicității o 
își exprimă 
pentru ideea 
conferințe în 
rității și colaborării europene.

In declarație se exprimă spri
jinul pentru orice inițiativă în
dreptată spre transformarea 
Balcanilor intr-o zonă denuclea- 
rizată, o zonă a păcii, relațiilor 
de bună vecinătate, colaborare 
și înțelegere reciprocă.

în Balcani a dat 
declarație in care 
sprijinul deplin 
convocării unei 
problemele secu-

BRAZZAVILLE 22 (Agerpres). 
— După vizita întreprinsă de 
șeful guvernului de ia Lisabo
na. Marcello Caetano, în colo
niile portugheze africane — An
gola, Mozambic și Guineea — 
Bissau, Mișcarea populară pen
tru Eliberarea Angolei (M.P.L.A.) 
a dat publicității un comunicat 
în care denunță alianța dintre 
oficialitățile colonialiste ale Por
tugaliei și autoritățile rasiste 
din Republica Sud-Africană și 
Rhodesia. Alianța guvernelor de 
la Pretoria, Salisbury și Lisa
bona, menită să perpetueze ex
ploatarea colonială și rasismul 
pe continentul negru, reprezintă 
totodată o primejdie pentru toa
te țările din centrul șl sudul 
Africii — subliniază comunica
tul M.P.L.A. Documentul conți
ne un apel adresat statelor afri
cane de a acorda un sprijin șl 
mai intens mișcării de eliberare 
națională a populației din colo
niile portugheze din Africa.

CARAC1 22 (Agerpres). — 
Președintele Pakistanului, gene
ralul Yahia Khan, care efectuea
ză o călătorie prin tară, a de
clarat marți, la sosirea sa la 
Lahore, că „în Pakistan vor 
avea ioc alegeri generale în
dată ce condițiile interne vor 
permite aceasta*, 
politici subliniază 
declarație a președintelui tării 
privind organizarea alegerilor 
generale este făcută în momen
tul în care se înregistrează re
luarea unor activității politice 
în Pakistan, afectate de intro
ducerea legii marțiale.

Observatorii 
că această

Manevre navale
ale N.A.T.O.

ÎQ 
au 

mi- 
• a 

anuntat un purtător de cuvînt 
militar al Alianței atlantice.

OSLO 22 (Agerpres). — 
largul coastelor Norvegiei 
început luni seara manevre i 
litare navale ale N.A.T.O.,
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Motorul integrării merge în gol
Partizanii integrării din Pia

ța comună sini profund deza
măgiți. Ceea ce trebuie să fie, 
în concepția lor, Comisia C.E.E., 
adică „un motor al integrării", 
s-a dovedit a fi un mecanism 
care merge in gol. înființată 
în anul 1967, prin unificarea 
celor trei executive ale „celor 
șase" (Comisia C.E.E., Euratom 
și C.E.C.O.) după lungi și ane
voioase discuții, Comisia Pieței 
comune are prea puține teme
iuri dc a se lăuda cu realizări 
substanțiale. Dimpotrivă, cei 
4 500 de funcționari ai acestui 
organism vest-curopean, împreu
nă cu cei 14 membri ai Comi
siei, au oferit pînă acum tabloul 
unor aprige dispute birocratice. 
Luni în șir, discuțiile s-au pur
tat asupra împărțirii resorturi
lor, atribuțiilor, organizării ser
viciilor. „Girantul Tratatului de 
la Roma", cum le place unora 
să denumească comisia, se îm
potmolește ori de cite ori este 
vorba de o problemă serioasă. 
Lista amintirilor și nerezolvări- 
lor este atît de întinsă incit 
unii dintre cei mai aprigi susți
nători ai integrării au început 
să se îndoiască de eficacitatea 
acestui organism * 
Iată citeva exemple:

Comisia știa că la un an du
pă înființarea ei urma să intre 
în vigoare uniunea vamală a 
„celor șase". în acest interval, 
ea trebuia să elaboreze un pro
iect privind unificarea taxelor 
asupra circulației și desfacerii 
bunurilor de larg consum >i a- 
supra călătoriilor între statele 
Pielei comune. Propunerea a fost 
elaborată abia cu trei zile îna
intea termenului de intrare in

vigoare a uniunii vamale, îneît 
n-a mai fost timp să fie exa
minată de către Consiliul Mi
nisterial al Pielei comune. Iar 
după acest termen nimeni nu 
s-a mai gîndit să treacă la exa
minarea proiectului,

suprastatal.

rămas pînă astăzi în sertarele 
sediului de la Bruxelles.

Un și mai elocvent exemplu 
de ineficacitate a comisiei îl 
oferă discutarea problemelor a- 
grare. Comisia trebuia anul tre
cut să pună la punct planul 
Mansholt de reorganizare a a- 
griculturii, pe de o parte, iar 
pe de alta să fixeze preturile 
la produsele agrare pentru se
zonul 1969—1970. Aceste pro
bleme, introduse în greoiul și 
complicatul mecanism al comi
siei au fost rezolvate însă nu
mai pe hirtic, cu mult după ex
pirarea termenelor prevăzute, in
cit realizarea lor în practică a 
fost imposibilă. Preturile calcu
late cu o întir/iere de sase luni 
nu au mai lost luate in consi
derare de nici un guvern, iar

dosarul planului Mansholt s-a 
transformat in pură maculatură.

Latura mai neplăcută pentru 
adeptii integrării este faptul că 
membrii comisiei au început să 
fie mai mult sau mai puțin ig
norați. De pildă, la reuniunea 
din noiembrie de la Bonn 
„grupului celor zece*, care 
discutat grava 
occidentală, au fost de fată și 
doi reprezentanți ai comisiei. 
Intervențiile lor nu au fost lua
te în seamă de nimeni. Șl, ca 
să încheiem lista exemplelor, 
amintim că recent, la discuțiile 
privind încheierea unui nou a- 
cord de asociere intre Piața co
mună și țările alro-malgașe, re
prezentanții comisiei nici nu au 
fost admiși. Problema a fost 
tratată direct între reprezentan
ții guvernamentali ai statelor 
membre ale C.E.E. și cei ai sta
telor afro-malgașe.

Pentru actuala stare de lu
cruri din Comisia Pieței comu
ne se caută, bineînțeles, țapi 
ispășitori. Membrii comisiei se 
acuză reciproc că tin seama mat 
mult de interesele guvernelor 
lor. în loc să acționeze „in spi
ritul Tratatului de la Roma*. 
Unii il învinuiesc pe Jean Rey, 
președintele comisiei, de a fi 
condus defectuos imensul apa
rat birocratic. Dar. pe deasu
pra oricăror justificări de ordin 
formal, este cert faptul că a- 
cesl „motor al integrării* vest- 
europene demonstrează clar 
ineficienta unor organe chema
te să se substituie atribuțiilor 
?i competentelor firești ale 
statelor.
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