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jițlu imirm cel real ELEA 
CONGRES AL PARI IILE LEI COMUNIST ROMAN
Sistemului energetic 

al țării — 
toată capacitatea 

disponibilă!
Alături de membrii de par

tid. de toți oamenii muncii, re
simt o adincă recunoștință și, 
în același timp, un sentiment 
de mîndrie studiind Tezele 
C.C. al P.C.R. și proiectul Di
rectivelor Congresului al X-lea 
al partidului. care exprimă 
practica încetățenită în ultimii 
ani. de a consulta și antrena 
masele largi ale oamenilor 
muncii asupra problemelor fun
damentale ale politicii parti
dului și Matului. dovedind 
înalta grijă manifestată pen
tru asigurarea progresului con
ținu al economiei naționale, 
perfecționarea relațiilor socia
liste. promovarea unei politici 
înțelepte pe plan extern, creș
terea contribuției României la 
întărirea sistemului mondial 
socialist.

Din analiza amănunțită a is
toricelor documente reiese 
pregnant rolul extrem de im
portant acordat in continuare 
industrializării țării, dezvoltă
rii resurselor energetice și a 
electrificării.

Astfel, nivelele orientative 
pentru anul 1975 indică o pro
ducție de energie de 55—57 
miliarde kWh, adică o creștere 
cu 156—162 la sută față de ni
velul anului 1970.

1n anii 1971—1975 se pre
vede punerea in funcțiune în 
centralele electrice a unei pu
teri instalate noi de 5 400— 
5 800 MW. din care aproxima
tiv o treime în hidrocentrale.

Dn asemenea, producția de 
energie termică destinată con
sumatorilor din industrie, a- 
gricultură și pentru încălziri 
urbane a a ajunge la 55—57 mi
lioane G cal.

Liniile directoare ale dezvol
tării resurselor energetice și 
ale electrificării in perioada 
1971—1980 asigură progresul 
neîntrerupt al economiei națio
nale. implicînd creșterea pu
ternică a bazei energetice pri
mare de combustibil și a in
dustriei energiei electrice, in 
avans față de alte ramuri eco
nomice.

în concordanță cu dezvolta
rea economiei naționale, con
sumul intern de combustibil 
primar a a spori la 78—80 mi
lioane tone combustibil con
vențional în 1975 și la 96—98 
miHoane tone în 1980.

Producția de energie elec
trică — crcscînd intr-un ritm 
mai ridicat decît producția in
dustrială in ansamblu — a a 
ajunge în anul 1981 la 80—85 
miliarde kWh. Consumul in
tent de energic electrică pe 
locuitor se va ridica la 2 400—
2 500 kWh în 1975 si 3 000—
3 400 kWh in 1980.

Sarcina principală a planu
lui de dezvoltare a bazei ener
getice în următorii zece ani o 
constituie asigurarea din re
surse interne, intr-o mai mare 
măsură, a combustibililor ne
cesari tuturor ramurilor econo
mice.

în perspectiva următorilor 
15—20 de ani trebuie să fie 
pregătită conjunctura propice 
folosirii energiei nucleare pe 
baza punerii în valoare, in 
condiții economice, a resurse
lor de uraniu. In următorii 10 
ani se vor construi centrale 
nuclearo-electrice însumind o 
putere de 1 800—2 400 MWE.

Sistemul electro-energetic na
țional va fi extins prin cons
truirea de noi linii electrice 
de transport.

în cursul cincinalului 1971— 
1975 se va termina racordarea 
la sistemul electric a tuturor 
satelor și se vor extinde re
țelele de distribuție de joasă 
tensiune în sate, astfel că se 
asigură condiții pentru intensi
ficarea electrificării proceselor 
de producție în agricultură și 
folosirea mai largă a energiei 
electrice în locuințe.

în lumina Tezelor și Direc
tivelor Congresului al X-lea al 
Partidului Comunist Român, 
privind planul cincinal pe anii 
1971—1975 și liniile directoare 
ale dezvoltării economiei na
ționale pe perioada 1976—1980, 
întregul colectiA- al termocen
tralei Paroșeni este ferm lio- 
tărît să depună și pe viitor 
strădanii stăruitoare, să valo
rifice destoinicia și priceperea 
— arătate în atîtea rînduri — 
pentru a asigura funcționarea 
fără întrerupere, punerea la 
dispoziția sistemului energetic 
național a întregii capacități 
de producție. Entuziasmul. în
suflețirea cu care a dezbătut 
memorabilele documente cons
tituie un argument forte în 
favoarea acestei afirmații.

Toți muncitorii, inginerii și 
tehnicienii noștri sint convinși 
că garanția echilibrului ba’an- 
ței energetice generale a eco
nomiei depinde de insistența și 
maturitatea preocupărilor pri
vind reducerea continuă a con
sumurilor specifice, energetice, 
eliminarea pierderilor de ener
gie electrică si gospodărirea 
rațională a acesteia.

Ei sînt deciși să acorde. în 
continuare, o atenție deosebită 
perfecționării nrocesului tehno
logic. ext«nd°rii automatizării. 
aniic>rii celor mai noi cuce
riri în acest domeniu, folosirii 
cit mai judicioase a tuturor re
zervelor interne ale secțiilor 
centralei.

Ing. Alexandru REBREANU

Pe traiectoria marii întreceri

Indicatori superiori la realizarea
planului și angajamentelor
In climatul fertil, de entuziasm unanim, generat de apropierea Congresului al 

X-lea al P.C.R. și de a XXV-a aniversare a eliberării patriei — evenimente «apitale 
în viața partidului, a poporului întreg — oamenii muncii din municipiul nostru des
fășoară o activitate rodnică, marcată de rezultate deosebite în îndeplinirea exempla
ră a sarcinilor de plan, a
Contactul avut in aceste 

zile, cu colectivul harnic și 
capabil al F.F.A. „Viscoza" 
Lupcni, ne-a evidențiat cău
tările creatoare din ultimul 
timp de aici pentru valorifi
carea rezervelor interne, in 
vederea creșterii producției 
și a productivității muncii, 
diminuării cheltuielilor de 
producție, care să mijloceas
că scopul final major : obți
nerea unei eficiențe econo
mice superioare.

Muncitorii și cadrele teh
nice, îndrumați permanent

Prezent și perspectiva 
In fabrica de stîlpi 
hidraulici Vulcan

Dacă am judeca importanța 
unei activități industriale ce 
se desfășoară înăuntrul unui 
edificiu, după dimensiunile ex
terioare ale construcției care 
ar impresiona privirea, ori du
pă volumul investiției ce se a- 
locă pentru ea, ne-am înșela 
adeseori. La Vulcan, spre exem
plu, ceea ce îți fură ochiul de 
cum ai intrat pe strada princi
pală — e desigur cel mai tinăr 
și maiestos obiectiv industrial 
in construcție al orașului, care 
își profilează cu semeție di
mensiunile (peste două hectare 
în plan și depășind 30 metri 
pe înălțime) — fabrica de bri

chete Coroești. în necunoștin- 
ță de cauză fiind, nici nu te-ai 
gindi vreo clipă, că la vreo 
300 metri mai în amonte, tot 
pe malul Jiului, ascunsă însă 
privirii de „paravanul11 noilor 
blocuri și-a vechilor clădiri so
ciale, se pun bazele unei fa
brici unice în țară : Fabrica 
de stîlpi hidraulici Vulcan 
(F.S.H.V.).

Dacă in dimensiuni, ori în 
volumul de investiții. F.S.H.V. 
nu se poate compara cu ..veci
na1' ei, in importanța pe caro o 
prezintă» o poate face. Căci 
stilpii hidraulici — produsele 
viitoarei fabrici — au revolu

angajamentelor asumate în mi 
de organizația do partid și 
sprijiniți activ de organiza
ția U.T.C. și sindicat, au în
scris pe grafic cifre merito
rii. Astfel, planul producției 
globale pe primele cinci luni 
ale anului curent a fost în
deplinit în proporție de 100,1 
la sută, cel al producției 
marfă de 101,4 la sută, rea
lizarea la producția marfă 
vindută și încasată fiind de 
100,29 la sută.

Productivitatea muncii pe 
întreprindere a crescut eu 
211 lei pe salariat. In inter- 

ționat in minerit tehnica sus
ținerii clasice în abataj, tot 
așa după cum combinele mi
niere au revoluționat metodele 
de exploatare a cărbunelui fo
losite pînă la ele, au ușurat 
munca minerului contribuind 
la creșterea randamentului, au 
facilitat un șir de alte avanta
je ce rezultă din trecerea la 
acest sistem : mii de metri 
cubi de material lemnos eco
nomisit, mii orc/om — muncă 
economisite, viteza de înainta
re. productivitate sporită, preț 
de cost redus la exploatarea 
cărbunelui.

...O construcție destul de ve
che. ce și-a schimbat destina
ția de utilizare în decursul 
anilor de mai multe ori și la 
care acum se execută transfor
mări novatoare, va găzdui vi
itoarea fabrică de slilpi hi
draulici. Construcția, numai cu 
un nivel, asigură o lumină op
timă pentru desfășurarea viito
rului proces tehnologic, prin 
luminatoarele realizate din în
săși sistemul constructiv tip 
..shed”, sistem ce conferă pri
virii un aspect arhitectonic, 
vioi .și echilibrat. Stilpii ca
drelor, ce susțin forma in 
repetat a acoperișului, vor des-

i 
i

a întrecere. 1
valul respectiv s-a produs 
cu 3 tone mai multe fire de 
mătase decit era planificat, 
cele de calitatea A atingind 
un procent de 69,8, cu 0,2 
puncte peste prevederi. La 
sulfura de carbon depășirea 
a fost de 16,3 tone.

Raportată la angajamentul 
luat, producția globală a în
registrat un plus de 22 000 
lei, iar producția marfă de 
63 000 lei. Față de angaja
ment, productivitatea muncii 
a realizat o depășire de 31 
lei pe salariat.

?arte imaginar acest proces 
ehnologic in linii de primire 

și tăiere la dimensiuni a ma
terialului primar — țevile de 
oțel, linia de fabricat ventile 
și linia de asamblare, care va 
„scoate" produsul finit : stilpii 
hidraulici.

Deși lucrările de construcții- 
montaj au o pondere mică pen
tru investiția totală (nici 10 la 
sută) constind din lucrări de 
zidărie, tencuieli, turnări de 
betoane în fundații do mașini 
și canale tehnice, instalații e- 
lectrice și sanitare, nivelări de 
teren, lucrări de drumuri etc. 
— Uzina de utilaj minier Pe
troșani, în regia căreia se exe
cută obiectivul, se situează cu 
realizările sub sarcinile de 
plan.

Dacă1, pe primele patru luni 
ale anului în curs s-a realizat 
abia 40 la sută (!) din cit era 
planificat, nu se prevăd pre
mise prea optimiste nici pentru 
viitor. Se scontează pe o rccu-

Ion MARGINEANU
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Miercuri dimineața a pără
sit Capitala delegația Partidului 
Comunist Român, condusă do 
tovarășul Nicolac Ceaușescu, 
secretar general al C.C. al

Cînd rîde 
grădina 
cu flori

Da minunata copilărie e 
festivă. Prin însăși întreaga 
ei fire și existență este festi
vă. Iar copiii sînt steaguri. 
Sînt flamuri, mai mari sau 
mai mici, arborate maiestuos 
deasupra cetății visurilor și 
năzuințelor noastre. Ale tu
turor adulților. taților, ma
melor. Sînt imboldurile stră
daniilor noastre zilnice.

Lujere primăvăratece, fira
ve dar sănătoase, copiii sint 
săltărețe izvoare prin care 
se naște tumultuos marea 
noastră putere. Sint cheză
șia virtuțiilor cu care clădim, 
azi, măreția zilelor de mîine.

Poate de aceea ne iubim
mult copiii.

Poate de aceea ne place
să-i vedem, să-i auzim rî-
zînd fericiți.

Poate de aceea ne compa
răm copiii — al fit urî nd u-le, fi
resc, existența la viitorul lu
minos al patriei — cu o a- 
vuție inestimabilă.

Poate pentru că ne-am o- 
bișrtuit să-i vedem mereu fes
tivi, inimoși, veseli, ne sim
țim înecați de adevărate 
cascade de vis și nostalgii 
atunci cînd ei, copiii, încear
că să-și coloreze preocupări
le, să le acorde un plus de 
fast, la serbări. Deși sînt a- 
ceiași, deși toga sărbătorii li 
se prinde parcă nemeșteșu
git de umerii înguști, ni se 
par alții, poate pentru că-și 
acordă, fiecare, o mai mare 
importanță, simțindu-se „cel 
mai“...

Și potpuriurile de rîsetc 
cromate ne apar, atunci cînd 
în inimile copiilor au pă
truns efluvii întregi de senti
mente estetice, o mare grădină. 
O grădină de mai, în soare, fă
ră pic de umbre, sorbind bu
curia seninului, a anei vieți 
ferite de nori negri. O gră
dină care rîde — puțin mai 
prozaici fiind — cu gura pî
nă la urechi!

Privindu-i pe micuții „lo
catari" ai grădinițelor de co
pii petroșănene și pe cei ca
re de abia cu aproape un an 
în urmă au descifrat tainele 
alfabetului, în serbarea fi
nelui de an de la Casa de 
cultură, am trăit emoțional 
simțămintul... primului bu
chet de flori oferit învățătoa
rei, primei note în catalog, 
primei clase absolvite, pri
mei vacanțe mari. Și nici 
n-aș fi putut să mă gîndesc 
la altceva, in afara primelor 
„începuturi", urmărind ieși
rile și intrările în scenă ale 
piticilor recitatori, gîtuiți de 
emoții, ale privighetorilor so
listice și ale atitor... gîze și 
flori, veverițe și rîndunele, 
și iepurași și ursuleți și...

Și-am înțeles, din nou. că 
mai mult chiar decît în mo
mentul înmînării premiului, 
cînd cu lacrimi în ochi co
pilul primește lauda muncii 
lui, serbările dinaintea va
canței de vară au o frumu
sețe aparte, neasemuită. Și 
o influență asupra copiilor, 
atunci cînd sînt clădite — 
ca cea recentă a preșcolari
lor și a elevilor dintr-a-ntîi 
— cu pasiune și meșteșug, 
covîrșitor de mare.

V. TEODORESCU 

P.C.R., care va participa la 
Consfătuirea internațională a 
partidelor comuniste .și mun
citorești de la Moscova.

Din delegație fac parte to
varășii Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Exe
cutiv. al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R., 
Gheorghe Stoica, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., Mihai Dalea. secre
tar al C.C. al P.C.R.. Ștefan 
Voicu, membru al C.C. al 
P.C.R.. Vasile Vlad. membru 
supleant al C.C. al P.C.R.

La plecare pe aeroportul 
Băneasa, delegația a fost salu
tată de tovarășii Ion Gheor
ghe Maurer. Gheorghe Apos
tol, Emil Bodnaraș, Chivu 
Stoica, Virgil Trofin. Ilie Ver- 
deț, Maxim Berghianu, Florian

Sosirea la
MOSCOVA 4 — Corespon

dentul Agerpres, N. Crlstolo- 
veanu, transmite: Miercuri, la 
amiază, a sosit Ja Moscova de
legația Partidului Comunist Ro
mân, condusă de tovarășul Ni
colae Ceaușescu, secretar general 
al C.C. al P.C.R., care va parti
cipa la Consfătuirea interna
țională a partidelor comuniste 
și muncitorești.

La aeroportul Vnukovo, delega
ția Partidului Comunist Român 
a fost întîmpinată de tovarășii 
L. 1. Brejncv, secretar general 

încărcătură prețioasă pe itinerar aerian
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j Ședința Cenaclului literar
I1 Vineri 6 iunie, orele 17, la sediul redacției ziarului

„Steagul roșu" are loc ședința cenaclului literar. Va citi 
versuri Valeria Zamfir. Recenzent — Tiberiu Spătaru.

Dănălache. Constantin Drfi- 
gan, Janos Fazekaș, Petre Lu- 
pu, Manea Mănescu. Gheorghe 
Rădulescu, Leonle Răutu, Vu- 
sile Vilcu. Ștefan Voilec, Io
sif Banc, Petre Blajovlci, Du
mitru Coliu, Emil Drăgănescu, 
Mihai Gere, Dumitru Popa, 
Dumitru Popescu, Vasile Pa- 
tilineț. de vicepreședinți ai 
Consiliului de Stat și ai Con
siliului de Miniștri, membri 
ai C.C. al P.C.R. ai Consiliu
lui de Stal și ai guvernului, 
conducători ai instituțiilor cen
trale și organizațiilor obștești.

Au fost de față A. V. Basov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice 
la București, și membri ai 
ambasadei.

Pe aeroport, membrii dele
gației au fost salutați cu căl
dură de un mare număr de 
locuitori ai Capitalei.

Moscova
al C.C. al P.C.U.S.. N. V. Pod- 
gornii, K. T. Mazurov, mem
bri ai Biroului Politic al C.C. 
al P.C.U.S.. K. F. Katușev, se
cretar al C.C. al P.C.U.S., K. 
V. Rusakov, membru al Comi
siei Centrale de revizie a 
PC.U.S., G. I. Stepakov, mem
bru al C.C. al P.C.U.S.. șef de 
secție la C.C. al P C.U.S., și 
de alte persoane oficiale.

Au fost prezenți Teodor Ma
rinescu, ambasadorul Repubfl- 
cii Socialiste România în 
U.R.S.S., și membri ai amba
sadei.
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I In prima gală de ieri— a
campionatelor europene de 
box. care se desfășoară pe 
arena .23 August" din Capi
tală, alți doi pugiliști români 
Ion Covaci și Ion Ălexe s-au 
calificat pentru semifinalele 
competiției.

Ion Covaci (categoria mij
locie mică) a avut inițiativa 
incă de la primul gong în în- 
lîlnirea cu austriacul Egle. 
Românul. în vervă deosebită. 
a atacat mai mult, silindu-1 
pe austriac la o defensivă 
continuă. In repriza a doua, 
in urma unor lovituri puter
nice, Egle a fost numărat de 
arbitru, care a dictat aban
don pentru inferioritate.

In limitele categoriei grea. 
Ion Alexe l-a învins la punc
te pe francezul Victor. Bo
xerul român a punctat mai 
mult, in special contrele sale

i

I

Turingia este regiunea pădu
rilor odihnitoare, a liniilor un
duioase și calme peste care pri
virile se pot plimba ca pe un 
portativ de muzică veche, fără 
teama lnlîlnirii acordurilor a- 
brupte a unui romantism vi
jelios. Poate această impresie 
să fie urmarea unei autosuges
tii. Știind că pe aceste melea
guri au trăit și au creat „olim
pianul" Goethe și nu mai puf in 
olimpianul muzicii Johann Se
bastian Bach, nu pofi să nu taci 
o legătură, chiar dacă este pro
dusul unei simple imaginații. 
Intre creațiile lor artistice, ca
racterizate prin perfec/iunea for
mei șl a genialului echilibru in 
componentele ei esențiale, și 
cadrul in care aceste făclii ale 
spiritului uman au trebuit să 
ardă.

O
Primul dintre orașele Turingiei 

despre care î/i amintești nu 
poale și nu trebuie să fie al
tul decît Weimar-ul, chiar da
că nu respecți ordinea geogra
fică a așezărilor.

Orașul Weimar Hi oferă mo
mente de adincă reculegere, în 
care senzațiile mindriei de a 
aparține speciei umane se a- 
mestecă cu cele amare și neli
niștitoare pe care fi le provoa
că efectele întunecării conști
inței umane, a dispariției sale. 
Căci dacă Weimar-ul a fost de 
nenumărate ori in istoric foca
rul spiritual al ini regii Germu-

nii, ale cărui emanații s-au răs
firat pe toate meridianele, toi 
el a fost și una din scenele pe 
care s-a consumat tragedia ne
fastelor lagăre ale mor fii.

Weimar-ul are o vlrstă res
pectabilă — aproape 1 000 de 
ani. dar a rămas și astăzi un 
orășel liniștit, ierm in dorinja 
de a-și păstra profilul. De-a 
lungul epocilor, el a colecționai 
elemente arhitectonice de dife-

Goelhe. care s-a stabilit aici 
și a scris cea mai mare parte 
din operele sale. Micul și necu
noscutul oraș a devenit prin au
torul lui Faust focarul de cul
tură în care s-au înfiripat unele 
din cele mai nobile idealuri. 
Prietenia dintre cei doi mari 
oameni de litere ai Germaniei 
— Goethe și Schiller — legată 
la Weimar, a căpătat valoare 
de simbol pentru istoria spirl-

boiului au fost de f inul i și tor
turați în acest lagăr. Aici a fost 
asasinat conducătorul clasei 
muncitoare germane, Ernst 
Thâlmann, împreună cu alfi 
56 000 de deținuți. O parte a 
lagărului a fost transformat în 
muzeu, care constituie un apel 
permanent la vigilentă adresat 
conștiinței omenirii.

O
Orașul instalațiilor industriale

SECVENȚE TURINGIENE
——REPORTAJ PE GLOB — —

rile stiluri care i-au formal fi
zionomia. Castele medievale, bi
serici cu linii frlnle ale goti
cului, edificii ale renașterii in 
evoluția sa de la formele clasi
ce și simple pînă la fantezia 
opulentă a barocului. Luate in 
parte, monumentele arhitecto
nice ale Weimar-ului nu con
stituie, poale, creafii memora
bile. Privite în ansamblu, .ele 
dezvăluie însă vizitatorului, o- 
bosil de găometria urbanisticii 
moderne, satisfaci ii estetice o- 
dibuitoare.

Weimar-ul rămîne, în primul 
rind, legal de memoria Iul

tuală a Germaniei. Locuitorii 
orașului păstrează cu pictate lo
curile care evocă amintirea lor. 
Cu sfială parcurgi sălile Mu
zeului National Goethe, casa 
memorială a lui Schiller, Teatrul 
National, locul premierelor dra
melor acestuia.

Destinul a vrut să Iacă din 
Weimar un paradox al existen
tei umane, căci în apropierea 
lui fasciștii au ridicat Buchen- 
waldul, acel lagăr al mor/li de 
sinistră faimă. Timp de șapte 
ani, aproape un sfert de milion 
de oameni care au luptat îm
potriva asupririi, leroarei și răz-

moderne, al turbinelor pentru 
centrale electrice, al școlilor 
tehnice și al florilor, Eriurlul 
este cel mai. important centru 
din Turingia și una dintre măr
turiile prezentului de avînl e- 
conomic al Republicii Democra
te Germane. Uzine ca cele de 
mașini de scris și calcul ..Opti
ma", ca și cele producătoare 
de aparate de radio și televi
ziune ,,RFT" sini cunoscute prin 
produsele lor de înaltă cali
tate, în aiara granițelor R.D.G. 
Vizitarea obiectivelor industria
le ale orașului prilejuiește în- 
lilniri plăcute cu oameni har

nici și entuziaști, preocupați în 
permanentă de sporirea eficien
tei muncii lor. Introducerea cu
ceririlor revoluției tehnico-ști- 
infifice este bătălia pe care o 
desfășoară în prezent aceste ti
nere colective de muncitori și 
ingineri. Realizările lor remar
cabile, împreună cu ale celor
lalte colective din industria tă
rii, constituie o dovadă eloc
ventă a progresului economic al 
R.D.G.

După orele de muncă la 
strung sau la planșetă, locui
torii orașului Erfurt au o înde
letnicire de dala aceasta, co
mună : florărilul. E o veche tra
diție și. trebuie să recunoaștem, 
un hobby deosebit de plăcut. 
Orice colțișor de păminl este 
cultivat cu llori, cu deosebită 
gri/ă și pasiune. De altfel, foarte 
multi au depășit stadiul ama
torismului reușind printr-o răb
dare demnă de admirat să ob
țină specii de llori de-a dreptul 
fanteziste. In acest domeniu, 
Eriurlul a primit consacrare in
ternațională. In fiecare an ma-

Constantin VARVAR \

eșlrii ilorari din multe lari vin
aici să-și arate priceperea.

O
Călătoria prin Turingia am

încheiat-o la Eisenach prin Al-

[, ICoAiinuare in pag. a 3«o)
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Influenfa factorului uman
în producerea accidentelor 
la minele din Valea Jiului

Ing. VALER STANCIU, cercetător I.P.C.H.

Din situația repartizării accidentaților după vechimea în 
muncă se constată «ă la treptele dc vechime 5—10. 10—15 și 
peste 15 ani, respectiv la muncitorii cu stagiu însemnat in mun
că. se înregistrează o frecvență a accidentelor mai mare. Pentru 
aceasta nu există o explicație satisfăcătoare ; se presupune, insă, 
că este urmarea obișnuinței, a rutinei în muncă, care face să se 
acorde o apreciere mai mică unei situații date de periculozitate.

Repartizarea accidentaților după virstă arată că centrul dc 
greutate in producerea accidentelor se găsește la limitele de 
vîrstă, respectiv la tinerel (16—20 ani) și la bătrini (50—60 ani), 
între care se păstrează un nivel mai mult sau mai puțin cons
tant. Această constatare se acordă cu subaprecierea pericolului 
de caro am vorbit, caro aparține atit tineretului cit și minerilor 
fn virstă la care încordarea atenției este înlocuită cu reflexele 
condiționate, iar puterea fizică este mult redusă, crcscînd inten
sitatea oboselii.

Sludiindu-se situațiile periculoase din subteran s-a încer
cat să se găsească un răspuns la întrebarea : de cc și in ce îm
prejurări se preferă dc executat o comportare „periculoasă" față 
<Ic una mai „sigură"? Constatarea generală făcută in toate situa 
țiile studiate a fost aceea că se preferă comportarea „periculoa
să" uncia „sigure" atunci cind aceasta prezintă interes mai mare 
sub alt aspect decît acela al securității muncii, de exemplu dacă 
este mai rapidă, mai ușor de executat sau cere efort mai mic. 
Ca regulă generală, dacă comportarea ..sigură" este la fel dc 
„economică" ca și celelalte, ea este adoptată aproape în toate 
cazurile. De aici rezultă încă o dată că securitatea minieră tsle

Dacă împrejurările și cauzele generatoare de accidente în 
minele din Valea Jiului precum și mijloacele prin care acestea 
m pot elimina, au făcut pină acum obiectul unor studii sistema
tice din partea &QS.M. și 1.P.CH. Petroșani, cercetarea influenței 
factorului uman în producerea accidentelor n-a fost suficient 
aprofundată. Cauzele in producerea accidentelor datorate omului 
au insă o marc importanță, deoarece acestea intervin mai intens 
Sn procesul de producție din minerit decît în alte domenii de ac
tivitate. Iată de ce ne-am propus să adîncim unele probleme le
gale de factorul uman in producerea accidentelor la minele din 
Valea Jiului.

Cercetarea a cuprins minele Lupcni și Vulcan ca fiind cele 
mai reprezentative și a înregistrat toate accidentele pe timp de 
un an, indiferent de gravitatea lor. Investigațiile s-au desfășurat 
in două faze lucrări de laborator și observații in mină.

în faza dc laborator, pentru fiecare accident în parte, s-a în
tocmit o fișă statistică din care s-a obținut o imagine a întregii 
conjuncturi dc clemente tehnico-matcriale și umane care au stat 
la baza accidentării. în acest Sfop s-au studiat documentele de 
înregistrare a accidentelor, dosarele personale ale accidentaților 
precum și evidențele statistice existente la mină.

In cadrul observațiilor in mină s-a extins cercetarea asupra 
desfășurării procesului dc producție, activității profesionale și 
perturbațiilor acestora, in scopul determinării factorilor care pot 
varia nivelul de periculozitate și. respectiv, al accidentelor Ia 
mina.

Deficiențele cc se datorase factorului uman sint cuprinse în 
cadrul mai larg al comportării greșite. Comportarea greșită nu 
mc întotdeauna ca urmare un accident. Acesta se produce de 
obicei atunci cind intervin și alte împrejurări dc natură tehnică, 
< .ganizalorică sau legate de situația locală. Dar fiecare compor
tare greșită constituie o posibilitate de accident. Mai mult, gre
șeli ușoare pot fi uneori cauza unor accidente grave. Modul de 
comportare greșită poale fi determinat de trei cauze principale i 
lipsa de capacitate, carențe in cunoștințe, indisciplină.

Producerea accidentelor din cauza 
unor comportări greșite, ca urmare 

a capacității insuficiente
Lipsa dc capacitate ia naștere in urma unei îndeminări redu- 

ec, a oboselii, suprasolicitării sau îmbolnăvirii, a influenței alco
olismului. Minerul trebuie să fie „normal", cu întreaga capacitate 
de muncă, de coordonare precisă și rapidă a mișcărilor, a reflexe
lor sale in acțiune. în urma cercetărilor efectuate s-a constatat 
că accidentele sint mai numeroase Ia sfîrșitul toamnei, iarna, și 
• nlminează la sfîrșitul iernii, respectiv atunci cînd se fac efor
turi suplimentare, legate de problemele ce le ridică această pe
rioadă.

Din modul repartizării accidentelor pe zilele lunii calenda
ristice s-a desprins concluzia că centrul dc greutate în produce
re a accidentelor il constituie zilele dc 14—15 pentru mina Lupeni 
și 13—14 la mina Vulcan, adică zilele in care la minele respective 
se face plata salariilor. în aceste zile salariații își strică regimul 
de odihnă, pctrecind ore in șir la mină, după lucru sau înaintea 
acestuia, în așteptarea rindului la plată. Concomitent, s-a cons
tatat că in aceste zile se înregistrează un consum excesiv de bău
turi alcoolice. De reținut este și faptul că in zilele ultimei săptă
mâni din lună accidentele scad simțitor, la mai puțin de jumătate. 
De regulă în ultima săptămână crește producția pe mină fapt care 
■ ••• implica un grad de încordare propice accidentelor. S-a văzut 
insa că o mai bună organizare a muncii, asigurarea asistenței și 
controlului tehnic, duc la creșterea producției și îmbunătățirea 
securității muncii.

Din repartizarea accidentelor pe zilele săplăminu s-a cons
tatat că cele mai multe accidente s-au produs la mijlocul săptă
mânii : miercuri la mina Vulcan, vineri la mina Lupcni și tot 
vineri. luate împreună. Unii cercetători au stabilit centrul de 
greutate în producerea accidentelor începutul săptămir.ii, pentru 
care ar fi și o explicație : efectul fiziologic ulterior unei zile de 
odihnă. Considerăm că in situația noastră, creșterea numărului 
accidentelor de la o zi la alta a săptămînii (cu excepția zilei de 
joi) .-onfirmă influența oboselii cumulate în urma efortului depus.

Situația grupării accidentelor pe schimburile de lucru indică 
fi't ,<nța cea mai marc a accidentelor in schimbul II, urmat 
dc schimbul III. Constituirea schimbului II ca centru de greutate 
în producerea accidentelor este consecința faptului că muncitorii, 
din cauza preocupărilor dc acasă din timpul dimineții, adeseori 
sint obosiți și. în orice caz, ei depun o activitate mai reținută.

Repartizarea accidentelor pe orele de lucru, arată că perico
lul dc accidente crește treptat, ajungînd in general Ia maximum 
în a doua jumătate a schimbului (ora critică fiind ultima oră a 
sc himbului iar ca „virf" — ultima oră din schimbul III). Aceasta 
este urmarea oboselii survenite in urma activității depuse, apa
tiei așa numitului fenomen 'al saturației. Lipsa de atenție apare 
col mai frecvent către mijlocul schimbului, cind de fapt se schim
bă și caracterul muncii. Din a doua jumătate a schimbului de 
lucru se execută, in general, lucrările cele mai importante de 
siguranță (susținerea) și se asigură ponderea mare a producției, 
ceea ce mărește la maximum intensitatea muncii, atit in abataje 
(it și in transport și extracții. Analizind această problemă la mina 
Vulcan, au rezultat aspecte care merită toată atenția. Astfel, în 
peste 44 la sută din totalul orelor de activitate mina a lucrat cu o 
jsroducție orară mai mică decît media orară planificată, din care 
în peste 20 la sută din orc nu a atins nici măcar 50 la sută din 
a<-casta : pentru ca in a doua jumătate a schimbului să crească 
peste media orară planificată, ajungind ca in ultimele două ore 
să o depășească cu peste 200 la sută ! Păstrind rezerva extinderii 
valurilor cantitative ale acestor constatări >i asupra altor mine, 

ine insă confirmat faptul tă producția se desfășoară neritmic, 
«u perioade de ..liniște** și aglomerări excesive, care măresc in
tensitatea muncii. solicitind la maximum oamenii și instalațiile 
intr-o conjunctură propice accidentărilor.

fronturile de lucru. Pentru a cunoaște această problemă, s-au 
comparat la minele Vulcan și Lupcni pe fiecare abataj, efecti
vele existente pe profesii cu formația tip fixată de normative. 
Prin formația tip se înțelege un executant colectiv in care numă
rul de muncitori pe fiecare funcție este cel corespunzător volu- 
muiui dc lucru din lucrarea complexă cc revine funcției respec
tive in mod normal, la o organizare rațională a lucrului. A rezul
tat că efectivele calificate reprezintă în abataje doar 54.5 la șută 
din totalul forțelor de muncă, față dc 82 la sută cil ar fi trebuit 
să se asigure conform formației tip. In această situație lipseau 
din abataje un număr de 123 mineri și 300 ajutori-mineri care 
au fost înlocuiți cu muncitori necalificați. Acest fapt conduce 
pe dc o parte, la folosirea ajutor-minerilor .și a vagonetarilor la 
lucrări pe care nu le cunosc, lipsindu-le cunoștințele teoretice și 
deprinderile practice, iar pe dc altă parte la solicitarea maximă a 
minerilor existenți, fapt care evident generează comportări gre
șite.

După cum era dc așteptat, din repartizarea accidentaților 
după pregătirea lor școlară, centrul de greutate în producerea 
accidentelor il constituie muncitorii cu o pregătire școlară insufi
cientă — patru clase inclusiv. Scăderea continuă a numărului ac
cidentaților pe treptele de pregătire școlară superioară ilustrează 
încă o dală faptul că munca în subteran pretinde o cantitate 
crescîndă de cunoștințe generale, ca presupune că muncitorul 
prezintă o facultate normală de a înțelege.

Din repartizarea accidentaților după forma dc calificare, 
s-a observat că frecvența cea mai mare a accidentelor se află în 
rîndul muncitorilor calificați la locul de muncă. De altfel, aceas-“ 
ta este și forma de calificare apreciată ca cea mai necoreșpun-'j 
zătoare, prin aceea că dă minimum de cunoștințe practice; fără 
o fundamentare teoretică, o înțelegere a problemelor min’eriiu-- 
lui, la funcția respectivă. Atrage atenția faptul că. eu toat'6 lip-: 
șurile ei, aceasta reprezintă încă forma principală de calificare 
(46,2 la sută).

Repartizarea accidentaților după numărul accidentelor ȘUr 
ferite, arată că un număr însemnat s-au accidentat de mai multe 
ori. Corelind aceste date cu pregătirea școlară a accidentaților 
în această situație, ca factor dc influență apreciabilă în crea; 
rea unor comportări greșite și a unei situații de accidentare re
petată, s-a constatat că 61 Ia sulă din ei au numai patru. clașțg 
36 la sută au peste patru clase și numai 3 la sută .școli jmedii. 
Aceasta subliniază din plin — încă o dată — importanța pre
gătirii școlare pentru munca de miner.

Producerea accidentelor din cauza 
unor comportări greșite, ca urmare 

a carențelor disciplinare
S-a considerat că aici un rol preponderent îl are subapre

cierea pericolului, ușurința în muncă, nercspeclarca normelor de 
tehnică a securității. în cadrul analizei s-a întocmit gruparea 
accidentelor după vechimea în funcții și vîrsta accidentaților.-
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LA GRUPUL DE ȘANTIERE V.J. AL T.C.M.M.

Preocupări intense 
pentru predarea 
în termen a obiectivelor

Ing. ION LĂSAT
directorul grupului de șantiere

Valea Jiului al T.C.M.M.

Repartizarea 
accidentaților 
după funcție.

Repartizarea 
accidentaților 

după forma de 
calificare.

u-
tt-

o sarcină a conducerii, care trebuie să asigure dotarea necesară 
și să organizeze locurila de muncă astfel, încîl nici o dată să nu 
existe conflict între securitatea unei comportări și ..costul'* ei în 
timp, efort ele.

CONCLUZII
S-a determinat dc către studiu că majoritatea accidentelor 

(74 la sută la mina Lupcni și 81 la sută la mina Vulcan), sint 
legate direct de factorul uman. Aceasta nu înseamnă in nici 
un caz că din partea conducerii s-a făcut tot cc este posibil și 
că acest domeniu ,al factorului uman, iese din sfera dc răspun
dere a celor ce se ocupă cu securitatea muncii. Ih același timp 
trebuie să ne ferim dc a crede că toți cei care nu mai sint pri
miți la alte întreprinderi, cu alt profil, sint totdeauna capabili 
să devină mineri.

Se desprinde ca necesară luarea unor măsuri hotărîte pen
tru reducerea influenței factorului uman în producerea acciden
telor la minele din Valea Jiului. Dintre acestea formulăm 
câteva :
4» Centrala cărbunelui Petroșani să rezolve problema eh cti- 

velor pentru meseria de miner, respectiv, să se asigure re
crutarea, calificarea și permanentizarea cadrelor, astfel ca 
aceștia să corespundă numeric și calitativ sarcinilor de lucru.

4 Condiția de anagajare Ia mină să rămînă fermă la pregătirea 
de 7 clase, iar forma de calificare la locul de muncă să se 
reexamineze, prevăzîndu-se perioade mai lungi de calificare 
pentru o funcție.

< Să se înființeze la Petroșani un centru medical (eventual 
prin amplificarea secției de silicoză din cadrul P.C.M.) în ve
derea selecționării muncitorilor la angajare prin probe func
ționale și psihologice.

♦ Printr-un complex de măsuri tehnico-organizatorice să se 
asigure desfășurarea unei producții ritmice pe zilele lunii și 
în cadrul zilei pe orele de lucru.

♦ Muncitorii în virstă să fie înlocuiți de la lucrările de mare 
răspundere privind securitatea muncii j mecanici mașini de 
extracție, semnaliștî puțuri etc.
Problema asigurării odihnei și respectiv a lichidării supra
solicitării minerilor să stea in atenția conducerii minelor.

Măsuri ca : organizarea transportului auto în comun pină la 
mină, mecanizarea transportului de personal în subteran, lichi
darea așteptării exagerate după lucru pentru primirea salariu
lui, lichidarea lipsei vagonctclor goale etc., sint probleme pe care 
conducerile pot și trebuie să le rezolve.

Considerăm că este util ca, în cadrul compartimentului de 
aeraj și normative din Centrală, să se întocmească anual o lu
crare similară în care să se analizeze influența factorului uman 
in producerea accidentelor. Astfel, se vor putea preciza uncie 
concluzii cerute din analizele efectuate, iar măsurile ce se vor 
lua își vor amplifica eficiența.

Dezvoltarea planică-proper- 
țională accelerată a econo
miei naționale, corelarea și 
interdependența dintre dife
ritele ramuri industriale, a o- 
bligat sectorul de construc- 
ții-montaj la atingerea unor 
ritmuri intense de execuție.

Apare evident că, pe lin
gă realizarea unor valori de 
investiții sporite de la an Ia 
an în acest sector, și conco
mitent cu aceasta, o sarcină 
deosebit de importantă este 
și darea în funcțiune la ter
menele planificate a noilor 
capacități de producție.

Pentru Valea Jiului, sar
cinile de plan privind căr
bunele extras și preparat în 
prezent, stabilite prin planul 
cincinal, sint condiționate nu 
în rare cazuri de realizarea 
în termen a construcțiilor mi
niere de suprafață, a căror 
execuție face obiectul acti
vității grupului nostru de 
șantiere.

Pe parcursul existenței sale 
colectivul grupului dc con
strucții a căutat să se mobi
lizeze in permanență pentru 
ca realizările sale să fie la 
înălțimea sarcinilor m.njore 
ce-i stăteau în față. Instala
țiile de săpare și extracție 
de Ia diferite exploatări mi
niere. complexele sociale ex
tinse dc la Lenea pină la U- 
ricani, stau,.-mărturie in. a- 

. cest sens eforturilor ce le-am 
depus.

Dar, căci există și acest 
,.darM, predarea in termenele 
planificate a obiectivelor 
constituie o problemă nerc- 
zolvată in întregime la noi și 
asupra căreia conducerea gru
pului și-a îndreptat toată a- 
tenția pentru a o soluționa 
în paralel cu îndeplinirea va
lorică a planului.

O serie de măsuri cc s-au 
luat în ultimul timp au me
nirea să asigure rezolvarea a- 
cestui deziderat important. 
La realizarea unei investiții 
nu participă insă numai con
structorul. Rolul beneficiaru
lui în „denrararca" execu
ției unui obiectiv — prin pre
darea la constructor’ a proiec
tului și efectuarea eventuale
lor exproprieri; prin deschi
derea finanțării și eliberarea 
amplasamentului; prin apro
vizionarea constructorului cu 
utilaje — are o importanță 
deosebită. Cu Centrala căr
bunelui — beneficiarul nostru 
principal — am întocmit în 
acest sens „Planul de mă
suri pentru punerea Ia timp 
in funcțiune a obiectivelor", 
în care sint specificate pre
cis fiecărei părți ce sarcini 
anume îi revin pe această li
nie și termenele dc rezolvare

a lor. Pe plan intern, colecti
vul dc conducere a grupului 
a acționat viguros pe pîrghi- 
ile unor compartimente cc 
funcționau necorespunzător. 
Lucrărilor importante li s-au 
asigurat acum o asistență teh
nică și o coordonare mai a- 
propiată din partea conduce
rii grupului, prin numirea 
unor „responsabili de obiec
tive" din rîndul inginerilor 
șefi adjuncți. Orientate tot 
în acest scop s-au luat și alte 
măsuri :

H aplicarea sistemului dis
pecer permite acordarea prio
rității, la obiectivele cu ter
men scadent, in ceea cc pri
vește aprovizionarea cu ma
teriale, forțe de muncă, u- 
tilajc;

Qt înlocuirea unor soluții 
obișnuite cu altele noi (co- 
fraje dc inventar înlocuite 
cu cofraje glisante, clemen
te de beton monolite cu ele
mente preturnate sau prefa
bricate etc.), mărește viteza 
dc execuție și aduce econo
mii in același timp;

acordarea unor premii 
speciale personalului T.A. și 
muncitoresc, proporțional cu 
scurtarea duratei de execu
ție și a importanței lucră
rii, ceea ce constituie un sti
mulent material care mobi
lizează colectivele .șantierelor 
în accelerarea ritmului de 
execuție.

La toate acestea se mai 
adaugă măsurile generale de 
lucru în schimb prelungit, 
de folosire judicioasă a uti
laje lor, de folosire intensivă 
a timpului do lucru — toate 
avind drept scop creșterea 
productivității muncii, factor 
important de care e legat 
ritmul de-execuție a lucrări
lor.

Un indiciu că măsurile 
luate ne duc pe drumul" cel 
bun, e faptul că în ultima 
perioadă trei comisii î.și des
fășoară activitatea pentru re
cepționarăți unor obiective. 
Acestor comisii dc recepție 
ne străduim să le creăm 
„front de lucru" și in conti
nuare.

Ținînd seama insă că pre
darea sau nepredarca lucră
rilor se „măsoară" in număr- 
obiectivc, mi-aș permite o in- 
trebare-propunere: Nu s-ar 
putea renunța la actuala no
minalizare in plan, pe a- 
ceeași treaptă, a unei maga- 
zioarc de ciment' sau ghere
tă de paznic cu o instalație 
de extracție ? E o metodolo
gie care mărește artificial 
numărul dc obiective plani
ficate, ingreunind atit activi
tatea constructorului și-a be
neficiarului, cit și cea a co
misiilor de recepție.

Producerea accidentelor din cauza 
unor comportări greșite, ca urmare 

a lipsei de cunoștințe
Prin lipsa dc cunoștințe se are in vedere cunoștințele insu

ficiente referitoare la tehnica mineritului, perioadele condiționate 
«ie situații geologice schimbătoare. normele dc tehnică a securi
tății Sec uritatea minerului este asigurată, intr-o bună parte, prin
< unoașterea meseriei salo. în cadrul analizei s-a întocmit grupa
rea accidentelor după funcția, pregătirea școlară, forma de calîfi-
< arc a accidentaților, precum și numărul de accidentări ale aces
tora.

Din repartizarea accidentaților după funcție, rezultă că cen
trul de greutate in producerea accidentelor il constituie ajutor- 
minerii, urmați de vagonetari. Intre cauzele unei frecvențe mari 
a accidentărilor se include ți lipsa de mineri și ajutori mineri fn
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TEHNICENOUTĂȚI
Exploatarea straielor 
înclinate prin 
tăiere hidraulică

încercările dc tăiere hidra
ulică a cărbunelui in stra
iele cu înclinare mare, între
prinse în R. F. a Germaniei, 
au fost încununate cu succes, 
prin transpunerea în practi
ca industrială a rezultatelor 
obținute.

Metoda dc exploatare — 
prin camere și stîlpi pe în
clinare — constă în săparea 
din 24 in 24 dc metri, intre 
cele două galerii, de bază și 
de cap, care deservesc pa
noul, suitori de. 1 mp secțiu
ne, ce se lărgesc in retra
gere pe înclinare pină la 6... 
10 metri, dc o parte și de 
alta a suitoarei.

Cărbunele este tăiat hidra
ulic, fără intervenția perso
nalului în frontul de tăiere, 
jetul de apă sub presiune 
fiind comandat din galeria 
de bază.

Detector de gaze, 
portabil

Se susține că se pot detec
ta peste 100 de tipuri diferite

de gaze .și vapori, iar con
centrația lor poate fi măsu
rată cu exactitate cu ajuto
rul detectorului de gaze 
Drage cu acționare manua
lă. Acesta este capabil să 
stabilească, dc exemplu, con
centrația hidrogenului sulfu
rat, vaporilor nilroși și mo- 
noxidului de carbon.

Aparatul constă 
pompă cu burduf 
gradată și cu tub Drăger, 
prin care trece acrul supus 
la încercare. Acționarea se 
face manual, burfudul fiind 
comprimat pînă la un opri
tor, iar deschiderea realizată 
prin arcurile din interiorul 
burdufului; la fiecare miș
care sini introduși 100 cmc 
de gaze.

Se pot furniza contoare 
automate pentru măsurarea 
pompărilor (0—19 pompări) 
și un furtun dc 3 metri pen
tru măsurători de la distan
ță. Un dispozitiv special a- 
daptat Ia eșapamentul i 
culelor dă posibilitatea 
tectorului să determine 
CO2 sau vapori nitroși 
gazele jle eșapament.

d intr-o 
simplu

vehi-
1 de- 

CO.
i din

(Urmare din pag. 1)

perare a rămînerilor în urmă 
în luna iunie, dar in cel mai 
fericit caz s-ar putea ajunge la 
circa 75 la sută din valoarea 
planificată a se executa In 6 
luni — 1 IOD 00.0 lei.

— Ce anume vă împiedică să 
realizați integral planul ? l-am 
întrebat pe to-v. Sofronie Sîr- 
bu. inginer șef adjunct la 
U.U.M. Petroșani, pe care l-am 
întîlnit in Vulcan, la „fața lo
cului".

— Lipsa unor materiale, cum 
ar fi cablu și aparataj electric
— ne-a răspuns interlocutorul
— și lipsa unei părți din do
cumentație, ne obligă ca lucră
rile privind instalația electrică 
de forță, de împămintare și 
iluminat, ea- și instalația de 
băi galvanice să nu o putem 
executa momentan. Valoric, a- 
ceasta înseamnă că nu se pot 
realiza peste 450 000 lei din lipsa 
acestor materiale. S-ar putea 
să întirziem și eu amenajarea 
incintei exterioare a fabricii, 
datorită greutăților ce le întâm
pinăm în aprovizionarea cu 
balast și asigurarea unor ma
șini de construcții ca excava
tor, buldozer, cilindru, compre
sor.

— Dar în privința utilajelor 
pe care trebuie să lo montați 
ce ne puteți spune ?

— Ne-au sosit circa 1/3 clin 
utilaje, mai avem de primit 
încă 2/3 dintre care 30 la sută 
trebuie să sosească din import. 
Cele care au sosit deja, vrem 
ca in luna aceasta să „se în
vârtă" chiar dacă din punct de 
vedere al alimentării cu ener
gie r-leetrică de forță va tFebuî 
să executăm un provizorat.

lizați de proiectul de Di
rective ale Congresului al 
N-lea al partidului și de cea 
de-a- 25-a aniversare a elibe
rării patriei — vrem să termi
năm toate lucrările de cons
trucții planificate, inclusiv cele 
de Ia hala de reparație*'.

— Privind asigurarea forței 
de munți» necesară în stopul

Fabrica de stîlpi 
hidraulici Vulcan

Proiectată cu o capacitate de 
producție de 15 000 stîlpi hi
draulici pe an, fabrica se pre
conizează să intre în prima e- 
tapă parțial în funcțiune în 
luna iulie u. c. Pînă in trimes
trul II al anului 1970. < ind 
F.S.H.V. va atinge parametri 
proiectați, stilpii hidraulici vor 
lua naștere prin colaboran a pe 
linie de producție dintre 
F.S.H.V. și Uzina de utilaj mi
nier Petroșani.

„Pentru aceasta, ne spune 
Iov. Ing. Sofronie Sirbu, pînă 
la 30 septembrie a.c — mobi-

intrării de la început in func
țiune a fabricii Ia parametrii 
proiectați, ee-ați întreprins ?

— Luna aceasta, începe o 
școală de calificare, cu unii 
muncitori necalificnți ce lucrea
ză in prezent la U I .M.P., 
școală ce va asigura, o bună 
parte din forța c.nlificată de 
muntă necesară fabricii. Tot 
odată, s-au făcut intervenții 
pentru ca școlile profesionale 
din Petroșani să canalizeze o 
bună parte din absolvenți, la 
repartizare, spre F.S.H.V.

Ne luptăm acum pentru a

rezolva cazarea celor 300 de 
oameni eiți vor munci în finul 
la această fabrică. în acest 
sens va trebui să cerem mai 
insistent ajutorul organelor Ia
cale pentru a ne sprijini, de
oarece in momentul de față 
pentru noi acest lucru consti
tuie o problemă.

★
Considerăm că așa după cum 

T.C.M.AL-ul a aplicat lozinca 
în ultima perioadă de timp 
„Totul pentru Fabrica dc bri
chete Coroe.ști" !, parafrazînd-o, 
ea trebuie să fio aplicată și 
«Io Centrala cărbunelui în ceea 
e«- privește investiția de Ia 
F.S.PJ.V. Dacă pină acum s-an 
făcut eforturi susținute pentru 
executarea lucrărilor de cons
trucții privind asigurarea cti 
materiale si utilaje, asigurarea 
cu forțe de muncă, totuși re
zerve și posibilități m ,i există.

Consiliul de administrație al 
Centralei cărbunelui va tre- 
bur să analizeze situația exis
tentă la F.S.H.V. — care încă 
mai este critică — și de a mo
biliza toate mijloacele și re
zervele posibile, pentru ca in 
cinstea Congresului al X lea 
al’ partidului și aniversarea 
unui sfert de veac dc la eli
berarea patriei, să se asigure 
punerea in funcțiune a Fabricii 
de stîlpi hidraulici Vblean în 
termen și la toți parametrii 
proiectați.
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Am intrat in ultima lună a 
pmnuhii s< mcMru al anului — 
Jună hotâritoare pentru recol
ta- dc realizări a întreprinde
rilor de construe ții-montaj.

In ultima perioadă s-au con
semn. it. la unitățile de cons
trucții din Valea Jiului, unele 
succese în activitatea de pro
ducție. Ele sini concretizate 
atit in apartamentele predate 
de către T C. H. — Grupul 
C de șantiere <276 aparta
mente din 326 planifica
te in 5 luni și 80 aparta
mente așteptind recepția) ?> >n 
obic- tivelc industriale impor
tante terminate de către 
T.C.M.M. — Grupul de șantie
re Valea Jiului (insă recepțio
nate doar 32 obiective din 43 
planificate) cit și în ritmurile 
crescute de producție înregis
trau la I.C.F.. Encrgo-Montaj 
și 1 L.H.S — șantierul Valea 
Jiului superior.

Totuși situația îndeplinirii 
valorice a sarcinilor de plan 
pe primele 5 luni ale anului 
de către întreprinderile de 
ronstrui ții-monlaj din Valea 
Jiului nu e la nivelul cerin
țelor.

Iată care e tabloul procen
tual de realizări la principa
lele întreprinderi de construc
ții montaj din Valea Jiului î

Denumirea

Întreprinderii

Realizări față de pla
nificarea pe perioada 

menționată %

ce 2 o.Lu
na

 ma
i

2- c c C 3 Q."**
u 'O 

CU

Grupul de șantiere
T.C.M.M. 106.3 103,3 40,5
Grupul 2 șantiere
T.C.H. 93,3 87,5 37,9
En orgoconstr ucț i i 104,0 105,2 20.0
I C F. 121,3 112,6 41,3
1 LH.S. șantier 
V. Jiului superior 69,0 77.6 87.8

Se observă că Șantierul 
Valea Jiului superior și Gru
pul 2 de șantiere al T.C.H. au 
norealizări importante de 
plan, caro se cifrează la 3.1 
respectiv 4.7 milioane lei. Care 
sînt oare cauzele ? La șantie
rul Valea Jiului superior, a- 
cestea au fost arătate pe larg 
în explicațiile date de iov. 
director general L. Popovici 
și publicate recent in ziar.

La Grupul 2 șantiere a 
T.C.H.. principala cauză o 
constituie lipsa asigurării u- 
nor condiții de execuție de 
către beneficiar (Centrala căr
bunelui și l.G.C. Petroșani)

privind asigurarea amplasamen
tului (cartier 5 Aeroport), lip 
sa documentației (blocurile ,C8 
C9, C10 — Vulcan), ori finan
țarea ncdeschisă (căminele de 
la Dilja, Petroșani și Vulcan) 
Pe lingă faptul că in acest 
mod s-a dezorganizat și frinat 
procesul tehnologic de execu
ție a acestor lucrări și a alto
ra, nu s-au putut ataca valori 
importante do peste 15 mi
lioane lei. Dar nu au lipsit 
nici cauzele interne, cum ar fi 
în specia) lipsa unor materia
le (conductă de oțel 0 400, că
rămidă de placaj) cit și lipsă

de forța de muncă (muncitori 
necalificați și zidari).

Cauze de natură asemănă
toare sini și in coca ce pri
vește realizarea angajamente
lor luate de toate întreprinde 
rile de construct ii-montaj din 
Valea Jiului, referitor la rea 
Uzarea in primul semestru n 
G0 la sută din planul anual 
de investiții. Analizind în a- 
cest sens cele două organizații 
de construcții-montaj eu ppn 
dere mai mare dc investiții 
din cadrul municipiului, situa
ția se prezintă astfel : Grupul 
do șantiere al T.C.M.M. ar 
trebui să realizeze in fiecare 
decadă re urmează 5.0 milioa
ne lei, iar Grupul do șan
tiere nr. 2, rt.5 milioane 
lei. <<< a ce ar tns< inrin că 
ritmul de execuție in luna iu
nie față de luna mai să creas
că de 1.8 respectiv 2.5 ori. La 
celelalte unități dc construc
ții-montaj, situația c compa
rativă cu cea menționată

Ce măsuri de viitor se im
pun pentru a se putea realiza 
angajamentele luate ?
• Constructorul trebuie să 

ia măsuri energice și 
mobilizatoare pentru fo
losirea intensivă și ex
tensivă a timpului de 
lucru. folosire situată 
pe coordonate organizato-

SPORT
Echipele Școlii profe
sionale Petroșani — 
campioane pe Ministe
rul Minelor la handbal 

și volei
Orașele Lupcni și Petro

șani au găzduit in zildv de 
31 mai și 1 iunie a.c. finale
le întrecerilor de volei și 
handbal jx? Ministerul Mine
lor.

La PETROȘANI — întrece
rile de handbal au reunit echi
pele școlilor profesionale cu 
profil minier din Petroșani, 
Baia Mare și Filipeștii de 
Pădure. Reprezentanții noș
tri au fost net superiori par
tenerilor de întrecere și au 
ocupat pc merit locul I pe 
minister și dreptul de a par
ticipa la etapa finală inter- 
ministerc.

Iată și rezultatele înregis
trate : Baia Mare — Filipcș- 
tii de Pădure 18—13 ; Petro
șani — Baia Marc 6—0 (nc- 
prezentare); Petroșani — Fi- 
lipcștii dc Pădure 32—10.

LA LUPENI — Și-au dis
putat întâietatea formațiile 
ciștigătoarc in etapa anteri
oară (pe grupe), reprezen
tanți ai școlilor profesionale 
din localitățile Baia Marc, 
Motru, Petroșani, Brad, Or. 
dr. Petru Groza, aceasta din 
urmă — participantă in afara 
concursului.

In general, jocurile au 
fost dc un slab nivel tehnic. 
Lupta pentru primul loc s-a 
dat numai între reprezentati
vele din Petroșani și Motru, 
singurele care s-au prezentat 
mai bine pregătite. Pctr *>ă- 
nenii, cu doi trăgători foarte 
buni — Grccu și Dumitrescu 
— și cu un ridicător — Plos- 
car — de asemenea *>un au 
cîștigat toate jocurile, dove- 
dindu-se cea mai bună echipă 
a întrecerilor, comparativ cu 
valoarea submediocră a ce
lorlalte formații.

Pentru faza finală inter- 
ministere, ce se va dispuLa 
intre 12—21 iunie a.c„ echipa 
pregătită de prof. Stela Peliș 
va trebui să se antreneze mai 
temeinic, ținind seama că va 
întîlni adversari mai puter
nici. Tată • lotul folosit dc 

Școala profesională din Petro
șani : Dumitrescu, Grecu, 
Ploscar, Filip, Vlad, Brădi- 
ceanu, Minc-ă. Sipoș.

V. ZARCULEA
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In finala Cupei României: 
Dinamo — Steaua

Așadar, Dinanio București și Steaua își vor disputa și 
anul acesta invidiatul trofeu al popularei competiții fotba
liste Cupa României.

Dacă dinamoviștii bucureșteni au plecat Ia Suceava cu 
calificarea .in buzunar**, obținind-o, conform previziuni
lor, prin(r-o victorie clară (3—1), fotbaliștii de la Steaua 
s-au „desprinsJ dc concurenții lor (Farul) abia in final, 
adjudeeîndu-și însă victoria la un scor destul de consis
tent : 5—2.

Deci, în 22 iunie, la București, duelul Dumitraclic, Lu- 
cescu — Sătmâreanu, Hălmăgeanu va stabili reprezentanta 
României în „Cupa cupelor".

Utilajul 
a pierdut 

acasă

Campionatele europene 
de box

la figură, punindu-I in difi
cultate pe adversarul său.

Publicul prezent în tribune 
a așteptat cu mare interes 
prima evoluție a „semigreu
lui" sovietic Dan Pozniac, 
campion olimpic la Ciudad 
de Mexico. Reputatul pugi
list sovietic nu a dezmințit 
așteptările, obținind o victo
rie clară la puncte (5—0) in 
dauna suedezului Osster. 
Campionul olimpic dc la Ro
ma la categoria ușoară. Va
leri Frolov (U.R.S.S.), a ob
ținut calificarea în semifina
le, dispunind la puncte (5—0) 
de danezul Siivebaek, la ca
pătul unei partide desfășu
rate intr-un ritm rapid.

Miercuri scara, au luat 
sfirșit intilnirilc sferturilor 
dc finală ale campionatului 
european de box. Șapte din 
boxcurii români s-au califi
cat în semifinale: Cons
tantin Ciucă, Aurel Dumi
trescu, Calistrat Cuțov, Ion 
Covaci, Victor Silbcrman, 
Ion Monca și Ion Alexe.

Miercuri seara, Victor Sil- 
berman a obținut o frumoa
să victorie la puncte în fața 
campionului olimpic Man
fred Wolke (R.D.G.), iar Ion 
Monca a dispus la puncte de 
englezul Frankem. Gheorghc 
Pușcaș (România) a pierdut 
prin abandon în repriza a 
treia în fața englezului Ri
chardson.

(Agcrpres)

Pronosticul nostru la concursul 
nr. 23 din 8 iunie

1. „L>" Cluj — Dinamo Buc. 1
2. F.C. Argeș — „U" Craiova 1
3. Jiul — Petrolul 1
4. Dinamo Bacău — U.T.A. 1
5. AJs.A. Tg. Mureș — Progresul 1
G. Vagonul — Politehnica Iași 1
7. Steaua — Farul 1
8. Poiana — Electronica Obor 1
9. Portul — Oțelul Galați 1

10. Chimia Suceava — Metrom 1
11. Metalul Huned. — Electroputere 1
12. Minerul B. M. — C.S.M. Reșița 1
13. Gaz Metan — C.S.M. Sibiu 1
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In anul școlar 1969/1970 in cadiul grupurilor școlare 
miniere din Petroșani și Lupeni, județul Hunedoara, vor 
funcționa ȘCOLI PROFESIONALE MINIERE - CURS DE ZI.

CONDIȚIILE DE ADMITERE :

— Absolvenți ai școlii generale de 8 ani.
— Virsta : pînă la 18 ani.
Pe timpul școlarizării elevii sînt bursieri și beneficiază 

uniforme și echipament gratuit.
înscrierile pentru concursul de admitere se fac pînă

la 30 iunie 1969 la sediul școlilor menționate unde con- 
cîidații vor prezenta :

1. Cerere de înscriere ; 2. Certificat de naștere in 
original și in copie ; 3. Certificat de absolvire in original ; 
4. Buletin de analiză a singelui efectuată cu maximum 
3 soptămini inainte de concurs ; 5. Rezultatul examenului 
radiologie pulmonar sau fișa medicală o elevului ; 6. Ade
verință de sănătate eliberată de circumscripția sanitară 
unde sînt Iu ați in evidență — numai pentru candidații 
din mediul urban.

Concursul de admitere se va ține intre 1—12 iulie a.c. 
și va consta din :

— vizita medicală
— limbo română și matematică, scris și oral, din ma

teria claselor V-VIII.

Informații suplimentare se pot obține zilnic de la se
cretariatele școlilor, intre orele 7-15.

WMHWWMWM'l
MICA PUBLICITATE

Pierdut trei purcei albi din strada Cireșilor nr. 18 Pelro- 
|eni. Recompensă bună găsitorului.

In cel dc-al treilea tur al 
campionatului de calificare 
pentru divizia A la popice, 
„Utilajul" Petroșani a primit 
acasă replica formației „Băimă- 
reana" Baia Mare. Puțini erau, 
acei care credeau că gazdele 
nu vor ciștiga. Dar n-au cîști
gat. Popicarii petroșăhcni au 
pierdut meciul la o diferență 
dc 121 p.d. Infringerca aceasta 
categorică s-a datorat impreci
ziei in lansarea bilelor a 4 din 
cei G componcnți ai formației
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POPICE

noastre, nervozității in momen
tele decisive, consolării înainte 
de vreme cu infringerca deși se 
disputaseră doar două întilniri.

Iată și rezultatele obținute t 
Balog (Utilajul) — Burian (Băi- 
mărcana 787 p.d. — 845 p.d.; 
Gag.v (U) — Oargă (B) 746 p.d.
— 850 p.d. ; Boboc (U) — La- 
zoni (B) 803 p.d.—341 p.d.;Ghir- 
ciș (U) — Kadar (B) 845 p.d.
— 794 p.d. ; Torfîk M. (U) — 
Szcpeczi (B) 360 p.d. — 808 p.d.; 
Albu (U) — Zolyom (B) 825 p.d.
— 851 p.d. Rezultat final i 
4987 p.d. la 4366 p.d. pentru 
„Băimărcana".

Returul acestei întilniri se va 
disputa în 8 iunie la Baia 
Mare. Rămîne dc văzut dacă 
popicarii de la Utilajul se vor 
mobiliza intr-atâta incit să 
refacă diferența pentru a se 
califica în turul următor. Noi 
toți dorim acest lucru.

B. STAICU

PRONOEXPRES
La concursul Pronoexpres nr. 

23 din 4 iunie 1969 au fost ex
trase din urnă următoarele 
numere :

Extragerea I-a : 37 24 26 17 
41 13.

Fond de premii: 402 249 lei.
Extragerea a Il-a: 11 6 15 

44 4 39 21.
Fond de premii < 323 465 lei.

fabrica 
dc produse lactate 
PETROȘANI-LIVEZENI 

angajează de urgentă 
■i HM
CONDIȚII DE ANGAJARE :

• absolvent de liceu

• 7 ani vechime în funcții economice

• de preferință bărbat
Limite de salarizare : 1 280—1 640 lei.

Informații suplimentare se pot primi Ia tele
fon 1824.

privitor la asigura 
condițiilor dc exocu

Miliția, de 20 de ani In sluțba
patriei și a avuției ei naționale JOI 5 II ME

Căpitan TOAN BABA

dc

19

In

radio
VINERI 6 IUNIE
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(Urmare din pag. 1)

PROGRAMUL I

ani, loan Baba slu- 
crcdin/ă șl devota- 
lorfelc mil if icnești

rice superioare a activi
tății.

• Beneficiarul trebuie să -j 
lkhidczo restanțele ce le 
are 
rea 
țic, facilitînd astfel înce
perea atacării lucrărilor 
« <• ., așteaptă.

0 Tndruman .i i controlul 
organelor dc partid si 
profesionale imediat su
perioare nivelului unității 
respective, trebuie să fie 
cerute și do asemenea a- 
eordatc mai cu intensi
tate în perioada dr timp 
rare urmează, în scopul 
impulsionării activității 
dr producție.

Mobilizați in jurul organiza
țiilor dc partid. colectivele 
constructorilor din Valea Jiu
lui trebuie să-și sporească c- 
forturile pentru a putea ra 
porta în cinstea celui de-al 
X-lea Congres al partidului și 
a aniversării unui sfert dc 
veac de la elilxrarea patriei, 
succese remarcabile in activi
tatea pe care o desfășoară.

zltarea Wartburgului, cea 
veche cetăfuie germană. Docu 
montele vremii îl amintesc de 
prin anul 1080, dar specialiști 
cred că cetatea esle construita 
cu 100 de ani Înaintea aceste 
dale. Intre zidurile sale au ră 
sunai pc vremuri cinlecele ce Iu 
mai vestit dintre Minnesângeri 
germani — Waller von der \'o 
gelweide. Astăzi, Wartburgul 
devenit emblema uzinelor de au 
lomoblle din Eisenach, inlîlnite 
de altfel destul de des și pe 
șoselele din tara noastră.

$i dacă Weimar-ul a căpătat 
strălucire prin Goethe, orașul 
Eisenach a intrat în memoria 
culturii prin vestita pleiadă de 
muzicieni ai familiei Bach. Prin
tre ci, Johann Sebastian Bach, 
născut intr-o localitate tot din 
Turingia (Arnstadt), domină is
toria muzicii și astăzi. Mult dis
cutai și in zilele noastre, nici
odată insă contestat, el este re- 
v endical dc la compozitorii se- 
rialișli moderni pînă la cei de 
muzică de jazz. La Eisenach se 
află o casă memorială Bach, ca
re păstrează obiecte legale de 
memoria acestei familii celebre 
de compozitori.

Uzine și burguri, școli și mu
zee, locuri evocatoare de nume 
mari, dar și dc aducere aminte 
a unor fapte care nu trebuie să 
se mai repete, orașele Turingiei 
incrustează, in memoria celor 
care le vizitează, amintiri du
rabile.

In cel 20 de ani dc activi
tate în milllie, Ușa personală 
a căpitanului loan Baba a fost 
completată cu dale și eveni
mente deosebit dc Interesan
te. Ori de cile ori serviciul 
l-a solicitat, el a acflonal cu 
pricepere și promptitudine, 
lăcind ordine pc toate planu
rile pe care șl-a desfășurat 
activitatea adunînd mulțumiri 
și aprecieri din partea supă
rilor săi.

De
Jcșle cu 
meni ‘ 
numai în judelui Hunedoara, 
iar dc aproape 15 ani numai 
in municipiul Petroșani. Toa
te misiunile încredințate au 
fost executate la timp și cu 
eficientă deplină. De la gra
dul dc soldat în termen, Ioan 
Baba a urcat încet dar sigur 
treptele pregătirii teoretice și 
practice, trăptelc gradării și 
ale promovării în luncfic, a- 
jungînd azi, după două dece
nii de slujbă neîntreruptă, că
pitan, șei de birou în cadrul 
milifiei Lupeni.

Modest și sîrguincios, nu-i 
place să vorbească despre si
ne, despre multele aefiuni În
treprinse in clipe oarecum 
grele pentru miliție, despre 
peripețiile prin core a trecut, 
despre munca sa de loc ușoa
ră dar (lestul de frumoasă de 
multe ori. „N-am făcui nici
odată vreo bravură — spune 
căpitanul Baba. Am executat 
doar ordinele superiorilor 
mei cu credința că apăr o 
cauză dreaptă — cauza pro
pășirii tării mele".

Activitatea lui dc 20 de ani 
a fost recompensată cu dife
rite ordine și medalii, iar a- 
cum, de Ziua milijiei, căpita
nul Baba se află cu loală 
Hinla sa la datorie, cu cuge
tul și cu ghidul spre noi suc
cese in munca pe care o des
fășoară.

EXC U
Preocuparea filialei din 

troșani a ~ ~ -
ganizarea 
în „ton" 
meților". 
cile lunii 
turism vor putea pleca cu 
autocarul în excursii de agre
ment dc cile o zi, în dife-

Pe- 
or- 

, e 
,dru-

O.N.T. privind 
unor excursii, 

cu pasiunea 
In toate dumini- 
iunie, amatorii de

li

Plutonier major 
IACOV BUNICELEA

Nu există locuitor în Pa- 
roșeni care să nu-l cunoască 
pc plutonierul major dc mi
liție, lacov Bunlcelea. E șl 
llresc. De 1B ani, lacov Bu
nice lea esle zi de zi în mij
locul accslor oameni, îi cu
noaște ca pc rude apropiate, 
le ascultă doleanțele și le re
zolvă pe cîl îi esle cu putin
ță. $i oamenii îl stimează 
pentru modul în care își face 
datoria, ii apreciază modestia 
și seriozitatea.

Fiu de fărani din Gorf, la
cov Bunicelca a plecai de a- 
casă cu un singur gind : (le 
a intra in miliție. In 1952 a 
absolvit școala dc miliție din 
Blaj, llind repartizat în jude
țul Hunedoara. Cîlcva escale 
scurte la Hunedoara, Slntămâ- 
rie Orlea, Petroșani, Vulcan 
și din februarie 1953 — la Pa- 
roșeni. 16 ani în același loc 
de muncă pentru un lucrător 
de miliție, este un fapt demn 
de luat în scamă, lacov Bu
nicelca a știut însă cum sâ
lucreze cu oamenii, a știut ■ 
să-/ asculte și să le citească ■ 
gindurile, a știut să ș/-i apropie ■ 
și să se apropie de ei. Cu cîfiva _ 
ani în urmă, cînd a începui con- 
struirea termocentralei, Paroșe- - 
niul era un sector foarte dificil, g 
Fluctuafia mare de tineri din g 
toate coifurile fării, cu atilu- g 
dini și caractere dintre cele g 
mai dilerile, i-a cam dat de g 
furcă lucrătorului de miliție g 
lacov Bunicelea. Dar el a g 
știut să se descurce în toate | 
momentele, a știut să Iacă or- g 
dine, să aplice cuvîntul scris g 
al legii. Poate de aceea a g 
rămas alifia ani între aceiași g 
oameni: pentru că a știut să g 
le cîștige încrederea, să-i iacă g 
să înfeleagă ce e bine și ce ■ 
e rău. ■

Ca urmare a activității sale ■ 
fructuoase, plutonierul major ■ 
lacov Bunicelea a fost ade- ■ 
sea recompensat de către mi- ® 
lifia Vulcan de care apar/ine, ■ 
a fost decorat cu ordine și ■ 
medalii.

Dumitru GHEONEA J

inibn germană. Lecția 
58 (reluare).

I0,:i0 Pentru elevi : Consul
tații la fizică. Tema ! 
Semiconduclori.

11,00 Ce ați dori să reve- 
deți ? Filmul artistic: 
„Dragoste tîrzie“.

12.55 închiderea emisiunii 
dimineață.

17,15 Telex Tv.
17,20 Albă ca zăpada și cei 

șapte pitici (III). Pre
zintă Teatrul de păpuși 
al Palatului pionierilor 
din București.

17.35 Limba rusă. Lecția 59. 
18,00 Studioul pionierilor —

„.Atențiune, filmăm !'.
18,30 Telejurnalul de scară. 
19.00 Campionatul european 

de box. Semifinale (In- 
terviziune, Euroviziunc). 

21,45 Mindrie. Versuri închi
nate partidului.

22,00 Concursul laureaților 
celui de-al 5-lea con
curs național al cântă
reților și instrumentiști
lor. Transmisiune de la 
Sofia.

22,40 Artă plastică.
22.55 Școala specială de mi

liție — reportaj filmat.
23,05 Romanțe.
23,10 Telejurnalul de noapte.
23.35 închiderea emisiunii.

R S I I
rite orașe din țară, 
putea vizita astfel, 
istorice din Tg. Jiu, 
na, Alba Iulia, Sibiu, 
stațiunile balneare dc 
Geoagiu-băi și Călan-băi.

Doritorii pot face, in acest 
scop, înscrieri la filiala Pe
troșani a O.N.T.

Se vor 
locurile 
Tisma- 

ori 
la

î CENTRALA CĂRBUNELUI PETROȘANI 

I INSTITUTUL DE CERCETĂRI
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Șl PROIECTĂRI MINIERE
PENTRU HUILA

1 șef secție cercetări miniere
1 șef secție cercetări pneumoconioze
1 șef laborator cercetări mecanizare-automatizare
3 cercetători științifici principali — laboratorul mecanizare-auto
matizare

2 cercetători științifici principali — laboratorul cercetări metode 
de exploatare

1 cercetător științific principal — laboratorul cercetări mecanica 
rocilor și susținere

1 cercetător științific principal — laboratorul pneumoconioze
1 cercetător științific — laboratorul mecanica rocilor și susținere

împreună cu cererile de înscriere la concurs, solicitanții vor prezenta 
următoarele acte :
♦
♦

♦
♦

♦
♦
♦
♦

copie legalizată de pe diploma de examen de stat;
copie legalizată de pe diploma de doctor sau doctor-docent, dacă 
este cazul;

memoriul de activitate, împreună cu o listă a lucrărilor;
Cîte un exemplar din cele mai importante lucrări ale candidatului 
sau extrasele lor ;

copie legalizată de pe certifica tul de naștere ;
certificatul de sănătate;
dovada situației militare;
dovada stagiului și a restului perioadei de activitate în producție, 
în domeniile tehnice, economice și medicale ;

autobiografia.♦
Actele ce însoțesc cererea de înscriere la concurs se completează cu o 

caracterizare făcută de către conducerea instituției (întreprinderii) de la 
care provine candidatul.

înscrierile la concurs se fac la sediul institutului (serviciul personal), 
pînă la data de 5 iulie a. c.

Condițiile de participare la concurs sînt cele prevăzute de „Regula
mentul privind recrutarea, promovarea și atestarea cadrelor de cercetători 
științifici din unitățile de cercetători din R.S.R." publicat în extras în 
B. O. partea IlI-a nr. 4, din 8 ianuarie 1968.

Informații suplimentare se pot primi zilnic la Institutul de cercetări și 
proiectări miniere pentru huilă, serviciul personal.
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5,05—6,00 Program muzical 
de dimineață; 6,05—9,30 Mu
zică și actualități; 9,30 Me
moria pămîntului românesc; 
10,10 Curs de limba spanio
lă. Ciclul II, lecția a 34-a;
10.30 Radio-prichindel; 10,40 
Slăvită fii, patria mea — 
cîntccc și versuri; 10,50 Cin- 
tă orchestra dc muzică popu
lară „Doina Moldovei" a Fi
larmonicii din Iași; 12,00 Me
lodii interpretate la orgă e- 
lcctronică; 12,30 Intilnire cu 
melodia populară și interpre
tul preferat; 13,00 Radiojur
nal; 13,10 Avanpremieră co
tidiană; 13,22 Soliști și or
chestre de muzică ușoară; 
14,00 Cintece bătrinești; 14,35 
Cîntec și joc; 15,00 In direct 
de la Campionatele europene 
de box; 15,10 Muzică ușoară;
15.30 Compozitorul săptămî- 
nii. Joseph Haydn; 16,00 Ra
diojurnal. Buletin meteo-ru- 
tier; 1G,16 Campionatele eu
ropene dc box; 16,30 Tribuna 
radio. Cointeresarea materia
lă in activitatea productivă;
17.30 Muzică populară; 18.10 
Muzică de promenadă; 18,30 
Varietăți muzicale; 19,00 Ga
zeta radio; 19,20 In direct 
de la Campionatele europene 
de box; 19,25 Săptămîna u- 
nui meloman; 20,05 Tableta 
de scară dc Gr. Moisil; 20,10 
Vedete ale muzicii ușoare ’ 
Udo Jurgens; 20,35 Pentru 
magnetofonul dumneavoastră; 
21,00 Mai aveți o întrebare ?; 
21,20 Revista șlagărelor; 21,35 
Sport. In direct dc la Cam
pionatele europene de box; 
21,45 Revista șlagărelor; 22,00 
Radiojurnal. Buletin meteoro
logic; 22,20 Muzică ușoară 
de Noru Demctriad și Gelu 
Solomoncscu; 22,45 Caravana 
fanteziei; 23,50 Cintă Gică 
Petrescu; 0,03—3,00 Estrada 
nocturnă.

PROGRAMUL II :

6,10 Piese distractive; 6,45 
Cintecc .și jocuri; 7,00 Radio
jurnal. Sumarul presei; 7,11 
In pas voios — marșuri; 7,45 
Muzică populară din Oltenia; 
8,10 Tot inainte; 9.10 Curs 
de limba spaniolă; 9,30 Mu
zică corală de Tudor Jarda; 
9,45 Lucrări lirice de Tiberiu 
Brcdiceanu; 10,il Teatru ra
diofonic : „Hamlet" de Wil
liam Shakespeare; 12,03 A- 
vanpremieră cotidiană; 12,15 
De la un cîntec la altul — 
muzică ușoară; 12,45 Concert 
de prînz; 13,40 Muzică din 
opereta „Prințul student' de 
Romberg; 14,io Din muzica 
popoarelor; 14,30 Pagini în
drăgite din muzica ușoară; 
15,00 Moment științific; 15,30 
Amintiri... amintiri — muzi
că ușoară: 16.00 Radiojurnal. 
Buletin mctco-rutier; 17,00 
Miinc, in emisiunile muzica
le; 17,05 Capodopere ale mu
zicii de cameră : Sonata pen
tru pian op. 58 nr. 3 în si 
minor de Chopin (Jan Ekier); 
18,00 O melodie pe adresa 
dumneavoastră; 18,30 Curs 
de limba spaniolă; 18,50 Cîn- 
tă Maria Peter; 19,00 Din 
repertoriul corului Radiote- 
leviziunii, dirijor Alexandru 
Șumski; 19,20 Camil Petres
cu — Ediție radiofonică : 
Danton. Prezintă Al. Palcolo- 
gu. Fragmente din piesă; 
19,50 Noapte bună, copii; 
19,55 Scară dc operă; 20,20 
Teatru serial : „12 scaune'
de Ilf și Petrov; 22,38 Piese 

ocale pe versuri dc Tudor 
Arghczi; 23,45 Melodii de 
Emanuei Ioncscu; 0,07—1,00 
Muzică de Pierre Henry pen
tru spectacolul lui Maurice 
Bejart „Regina verde'.

v<

filme
VINERI 6 IUNIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Primăvară pc Odor; 
Republica : Pipele; PETRI- 
L/X : Premiere strict secrete; 
LONEA — 7 Noiembrie :
Tarzan, omul maimuță; Mi
nerul : Rio Bravo, scria I și 
II; AN1NOASA : Testamen
tul Pașei; VULCAN : Astă 
seară mă distrez; LUPENI 
— Cultural ; Prințesa.
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VIAȚA INTERNAȚIONALĂ
Deschiderea celei de-a 53-a Sesiuni

a Conferinței
Organizației Internaționale

GENEVA 4 — Coresponden
tul Agerpres, Horia Liman, 
transmite i la Palatul Națiuni
lor din Geneva a început mier
curi cea dc-a 53-a Sesiune a 
Conferinței Organizației Inter
naționale a Muncii (O.I.M.). La 
dezbateri participă reprezen
tanți din cele 121 state membre, 
printre care și delegația Ro
mâniei.

Anul acesta Conferința esto 
marcată prin aniversarea a o 
jumătate de veac de la crearea 
O.I.M. Cu acest prilej directo
rul general al Biroului Inter
național al Muncii, David Mor
se. va supune sesiunii raportul

său, vizînd lansarea unui Pro
gram mondial al folosirii re
surselor umane. O.I.M. va face 
apel la colaborarea altor insti
tuții internaționale pentru exe
cutarea acestui program, care 
va constitui o contribuție la 
elaborarea celui de-al doilea 
Deceniu ol Națiunilor Unite 
pentru dezvoltare, actualmente 
în curs do elaborare.

Ordinea de zi mai prevede 
discuții cu privire la inspecția 
muncii în agricultură, revizui
rea unor convenții asupra asi
gurării de boală, dezbateri a- 
supra concediilor plătite, a me
canismelor de fixare a salariu-

„Guvernul danez
dorește cu ardoare

o conferință

Atmosfera electorală
din Franța se limpezește

a- 
iu-

Pe continentul european, 
legerile din Franța de la 1 
nic au constituit evenimentul 
politic principal, 
primului tur de 
confruntarea dintre candidații 
pentru funcția supremă în ie
rarhia politică franceză, conti
nuă să se afle în centrul aten
ției, făcind obiectul a nume*

Rezultatele 
scrutin, în

nui candidat unic al stîngii.
Deoarece primul tur de scru

tin nu a fost concludent, can- 
didații neobținînd o majoritate 
absolută, la 15 iunie va avea 
loc un al doilea tur de scru
tin. Pină atunci se încearcă 
O regrupare a forțelor politice 
în jurul primilor doi candidați 
— Pompidou și Poher — care

COMENTARIUL ZILEI
roase aprecieri și comentarii. 
Reacțiile sînt din cele mai di
verse. avîndu-se în vedere că 
votul de duminică a infirmat 
oarecum previziunile sondaje
lor dinaintea alegerilor. Obser
vatorii politici sînt unanim de 
acord în aprecierea că prin nu
mărul de voturi obținute de 
Georges Pompidou (44 la sută) 
— în pofida șocului psiholo
gic creat de plecarea genera
lului de Gaulle — nu a fost 
înregistrată o redistribuire e- 
lectorală în jurul centrului, așa 
cum miza Alain Poher cînd și-a 
anunțat candidatura. De ase
menea. se relevă ca un fapt 
remarcabil ascendentul obținut 
de partidul comunist al cărui 
candidat Jacques Duclos, cu 
peste 21 Ia sută din sufragii, 
a totalizat singur mai multe 
voturi decît ceilalți trei candi
dați ai stîngii împreună. A 
reieșit în evidență nu numai 
ineficacitatea eforturilor condu
cătorilor stîngii necomuniste 
a crea o forță care să se 
propie, prin importanța ei, 
cea a partidului comunist, 
și răspunderea pe care și-a
sumat-o Partidul socialist ne- 
acceptînd desemnarea, pe ba
za unui program comun, a u-

de 
a- 
de 
ci

se vor înfrunta la 15 iunie.
Poziția Partidului Comunist 

Francez față de noile alegeri 
a fost făcută cunoscută prin- 
tp-o rezoluție adoptată de către 
Comitetul Central al partidu
lui în care se recomandă a- 
legătorilor săi să nu participe 
la vot la al doilea tur dc scru
tin.

Analizînd perspectivele celui 
de-al doilea tur de scrutin, ob
servatorii politici din capitala 
Franței acordă mari șanse lui 
Georges Pompidou. Se are în 
vedere faptul că Alain Poher 
are de înfruntat un serios han
dicap. deoarece succesul său 
depinde, atît de păstrarea vo
turilor centrului, cît și de cîș- 
tigarea voturilor stîngii. Or. în 
ultimele zile șansele lui au fost 
diminuate și mai 
hotărîrca liderilor 
Jacques Duhamel 
Fontanet, caro au 
apel de regrupare 
tilor și stîngii necomuniste in 
favoarea lui Pompidou. Nu este 
exclus ca în această situație, 
Alain Poher să 
competiție, în ciuda 
ilor sale recente că 
bandona lupta.

N.

lui minimal, îndeosebi în țări
le in curs de dezvoltare, ca și 
a programelor principale de 
formare și folosire a cadrelor 
in vederea dezvoltării. Partici
pant ii Îs dezbateri vor lua cu
noștință, de asemenea, de un 
raport special privind politica 
de apartheid în Republica Sud 
Africană.

Ședința inaugurală a fost 
deschisă de președintele Consi
liului de administrație, Geor
ges L. P. Weavcn, care a tre
cut în revistă activitățile O.I.M. 
in perioada care a trecui de 
la ultima conferință. El a sub
liniat că reușita programului 
depinde, în primul rind, de 
guvernele naționale, cărora le 
revine sarcina dc a aprecia ca
pacitățile respectivelor țări și 
de a mobiliza toate resursele 
disponibile în vederea dezvol
tării economice și sociale.

Trccîndu-se la alegerea pre
ședintelui Conferinței. Plenara 
și-a dat votul unanim lui Jean 
Mori, secretar al Uniunii sin
dicatelor elvețiene. Luînd cu- 
vîntul, noul președinte a evo
cat unele momente cruciale ale 
existenței organizației, ca 
realizările obținute în cei 
de ani caro au trecut dc 
înființarea ei. El a insistat 
supra necesității sporirii efor
turilor pentru reducerea și li
chidarea decalajului dintre ță
rile în curs dc dezvoltare și 
cele industrializate.

S-a procedat, apoi la alege
rea celor trei vicepreședinți ai 
Conferinței ca și a președinți
lor, vicepreședinților, secretari
lor și birourilor celor trei gru
puri de delegați. în biroul gru
pului de reprezentanți ai sa- 
lariaților a fost aleasă și de
legata română Larisa Muntea- 
nu.

asupra securității 
europene" — 

declară
primul ministru 
H Baunsgaard

S.U.A

$i 
50 
la 
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ITALIA : Aspect de la o amplă manifestație a munci
torilor din Roma irnpotriva abuzurilor patronatului, pentru 
intrarea in vigoare a Statutului drepturilor muncitorilor, 
pentru revendicări muncitorești.

VIETNAMUL DE SUD

Noi atacuri lansate

SAIGON 4 (Agerpres)? — Ac
tivitatea forțelor patriotico a 
fost concentrată în ultimele 24 
de ore în regiunea septentrio
nală a Vietnamului de sud. 
Tabăra specială a forțelor ina
mice de la Bon Het și fortifi
cațiile militare americano-sâi- 
goneze din sectorul Dak To au 
fost principalele obiective ale 
noilor atacuri lansate de pa- 
trioți.

Lupte între detașamente ale 
Frontului Național de Elibera
re și forțele amcricano-saigo- 
neze au avut loc, de asemenea,

la 22 kilometri sud-vest de 
Saigon și la 58 kilometri nord- 
vest de capitala sud-Vietna- 
meză.

In cursul nopții de marți 
spre miercuri, bombardierele 
gigantice americane de tip 
„B-52" au efectuat noi raiduri 
în sectorul Dak To, unde au 
fost lansate aproximativ 500 
tone de bombe, precum și în 
provinciile Tay Ninh și Binh 
Long — relatează coresponden
tul agenției United Press In
ternational.

PARIS 4. — Corespondentul 
Agerpres, Al. Gheorghiu, trans
mite : Intr-un interviu acordat 
ziarului „Le Monde", primul 
ministru al Danemarcei, Hilmar 
Baunsgaard, caro conduce din 
1968 un guvern liberal de coa
liție, arată, printre altele, că 
politica economică a Danemar
cei urmărește dezvoltarea 
schimburilor ei comerciale cu 
un număr tot mai mare de 
țări, inclusiv cu țările socia
liste.

In ceea ce privește relațiile 
Danemarcei cu Piața comună, 
premierul a precizat că țara sa 
a prezentat cu cîțiva ani în ur
mă o cerere de aderare, pe 
care a reînnoit-o in 1967, în a- 
celași timp cu cererile Angliei, 
Irlandei și Norvegiei. Dacă Da
nemarca își leagă soarta de cea 
a Angliei, a explicat Baunsga
ard, ea face acest lucru pen
tru că jumătate din exporturile 
ei se îndreaptă spre piața bri
tanică.

In altă ordine de idei, primul 
ministru Baunsgaard a declarat 
că „guvernul danez dorește cu 
ardoare o conferință asupra se
curității europene".

După condamnarea la moarte 
a 18 tehnicieni în Owerri

Președintele R. Nixon
a sosit

Vie reacție în rîndurile 
opiniei publice mondiale

mult prin 
de centru 
și Joseph 
lansat un 
a centriș-

renunțe la 
declarați- 
nu va a-

CREȚU

ORIENTUL APROPIAT
O NOUĂ REUNIUNE A AMBASADORILOR

LA O.N.U. ai celor patru mari puteri

la Colorado Springs

NEW YORK 4 (Agerpres). — 
La reședința particulară a lor
dului Caradon (Marea Brita- 
nie) a avut loc marți cea de-a 
13-a reuniune a ambasadorilor 
la O.N.U. ai celor patru mari 
puteri, consacrată căutării mij
loacelor unei soluții politice 
a conflictului din Orientul 
Apropiat. După reuniune, care 
a durat trei ore, nu a fost pu
blicat nici un comunicat. O 
nouă ședință este prevăzută 
pentru miercurea viitoare, du
pă care adjuncții celor patru 
ambasadori vor continua con
tactele pentru a formula în 
scris punctele asupra cărora 
s-a putut ajunge la un acord, 
sau pozițiile respective.

1' >!rivit cercurilor diplomati
co bine informate, reuniunile 
ambasadorilor vor continua 
pînă la sfîrșitul lunii iunie, ur- 
mînd să fie apoi suspendate, 
cel puțin temporar, pentru a 
se permite lui Gunnar Jarring, 
reprezentantul secretarului ge
neral al O.N.U., U Thant, in 
Orientul Apropiat, să stabileas
că contacte cu părțile implica
te în conflict și să ia cunoș
tință de opiniile lor asupra 
concluziilor la care s-a ajuns.

IERUSALIM 4 (Agerpres). — 
Guvernul israel ian nu va per
mite repararea porțiunii de pe 
înălțimile Gnlnn a conductei

petroliere aparținind companiei 
Tapline, aruncată în aer de un 
comando palestinian, decît dacă 
va primi garanții din partea 
firmei americane că vreo nouă 
acțiune de acest fel nu va a- 
duce prejudicii Israelului. A- 
ceastă hotărire, anunțată de 
premierul Golda Mcir în cadrul 
unei conferințe de presă, a fost 
luată ca urmare a revărsării 
unor mari cantități de petrol 
în lacul Tiberiada, principala 
sursă de aprovizionare cu apă 
a țării.

COLORADO SPRINGS 4 (A- 
gerpres). — Președintele S.U.A., 
Richard Nixon, a sosit marți 
la Colorado Springs în drum 
spre Insula Midway, din ocea
nul Pacific, unde se va întîlni 
duminică cu șeful regimului 
saigonez, Nguyen van Thieu. 
El a declarat că din cauza im
portanței pe care o acordă a- 
cestei întilniri a hotărît să in
cludă în delegația sa pe toți 
principalii săi consilieri militari 
și civili, veniți de la Washing
ton și Saigon. în urma acestei 
măsuri, din delegația S.U.A. 
vor face parte secretarul de 
stat. William Rogers, ministrul 
apărării. Melvin Laird, Henry 
Kissinger, consilier principal al 
Casei Albe pentru problemele 
externe, generalul Erai Whe
eler. șeful comandamentului 
mixt al statelor majore ameri
cane. Henry Cabot-Lodge, con
ducătorul delegației S.U.A. la 
convorbirile de pace de la Pa
ris. generalul Crcghton Abra
ms. comandantul forțelor ame
ricane din Vietnam, și alții.

Potrivit agenției U.P.T.. pre
ședintele Nixon se află supus 
unor presiuni crescînde din par
tea unei însemnate părți a 
Congresului S.U.A pentru a 
obține o reglementare pașnică 
a conflictului vietnamez. A-

ceastă presiune, menționează 
agenția citată, se intensifică 
pe măsură ce cresc pierderile 
americane pe cîmpurile de lup
tă sud-vietnameze, numeroși 
congresmani donunțînd „mane
vrele obstrucționiste" ale lide
rilor saigonezi pentru a se îm
piedica realizarea unui . acord 
la Paris. în fruntea acestei 
campanii s-a plasat senatorul 
Edward Kennedy, care a de
clarat săptămîna trecută că 
șeful regimului saigonez, Thieu, 
va trebui ..să ducă singur mai 
departe războiul din Vietnam 
dacă nu este pregătit să facă 
concesii rezonabile Frontului 
Național de Eliberare din Viet
namul de sud11.

ROMA ,4 (Agerpres). — Con
damnarea la moarte de către 
un tribunal din Owerri a 
celor 18 tehnicieni străini, în 
marca lor majoritate italieni 
și vcsl-gcrmani, salariați al lui 
„Nigerian Agip Oil Company", 
luați prizonieri în cursul unui 
angajament militar dintre for
țele biafreze și cele nigeriene. 
a declanșat o vie reacție in 
rîndurile opiniei publice mon
diale. în urma apelului gu
vernelor Italici și R.F.G., îm
păratul Haile Selassie a adre
sat un mesaj generalului Odu- 
megwu Ojukwu. La rîndul lor, 
parlamentele italian și vest- 
german au solicitat sprijinul în 
această problemă al unor per
sonalități politice din Europa 
occidentală, susceptibile să poa
tă interveni pe lingă liderii 
biafrezi. O delegație a organi-

zațiilor umanitare de ajutor 
a Germaniei a

- -   din
R.F. a Germaniei a plecat 
marți în acest scop în Biafra.

Se parc că această campa
nie în vederea salvării vieții 
specialiștilor condamnați nu va 
rămîne fără ecou pe lingă au
toritățile -biafreze care, așa cum 
reamintește presa occidentală, 
au beneficiat pînă acum din 
partea Statelor Unite, Italiei și 
R.F. a Germanici de un ajutor 
ce se cifrează la circa 94 mi
lioane mărci. Pc de altă par
te, reluînd cercuri politice din 
capitala nigeriană, postul do 
radio Lagos apreciază că în 
realitate autoritățile biafreze 
nu au de gînd să pună în a- 

" ‘1 tribunalului.

Lupte violente în partea de nord
a Irakului

BAGDAD 4 (Agerpres). — 
Lupte deosebit de violente la 
care au participat unități de a- 
viație, artilerie și tancuri au 
avut loc săptămîna trecută in 
partea dc nord a Irakului în
tre trupe ale guvcțnului^ ira-
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DIN NOU EȘEC ÎN
TRATATIVELE 
AMERICANO- 

VEST-GERMANE
— Marți 
la Bonn
— vest- 
com pen

BONN 4 (Agerpres). 
scara au luat sfîrșit 
tratativele americano 
germane în problema 
sării cheltuielilor de întreține- 
r a trupelor americane stațio
nate pe Rin. După cum infor
mează agenția D.P.A., noua 
r indă de tratative dintre R.F.G. 
și S.U.A. a eșuat înlrucit ne- 
goiierile nu au Înregistrat nici 
un progres față de pozițiile an
terioare, cele două părți au 
convenit să se întîlnească din 
nou la Washington la o dată 
ce va fi stabilită ulterior.

■

în pragul celei dc-a șaptea 
săptămini. criza guvernamen
tală din Liban parc a fi încă 
departe de soluționare, 
ciuda acceptării inițiale 
către principalele forțe poli
tice a programului. propus, 
premierul desemnat, Rashid 
Karame, nu a putut realiza 
un consens în problema che
ie ’ atitudinea față de organi
zațiile de rezistență palesti
niene. Fostul șef al statului, 
Camille Chamoun (lider al 
Partidului Național Liberal) 
și doi dintre aliații săi. Pier
re Gemayel și Raymond Ed
die, sprijină în principiu ide- 
ea ajutorării mișcării de gue
rilă a palestinienilor împotri
va Israelului. Ei se opun însă 
operațiunilor care ar avea 
ca punct de plecare teritoriul 
libanez. Alte cercuri politico, 
în primul rind partidul so
cialist progresist condus de 
Kamal Joumblat. se declară 
în favoarea unei conlucrări 
intre comandouri și armata 
libaneză, sub conducerea a- 
cestoia din urmă.

Președintele Charles Helou 
a încercat să apropie aceste 
poziții din co în ce mai ire
ductibile in ultima vreme, 
reafirmînd solemn primordia
litatea principiilor suverani
tății și integrității teritoriale

In 
de

a țării in fața oricăror altor 
considerente. Mesajul său că
tre națiune nu a avut insă 
darul să înlăture impasul. U- 
nele ziare care apar la Bei
rut au arătat chiar că situa
rea președintelui pe o pozițio 
apreciată ca „intransigentă11 
față de organizațiile de re-

4tVll fiik
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zistență a contribuit la agra
varea crizei.

Situația s-a agravat și mai 
mult în urma acțiunii de sa
botaj întreprinsă de un co
mando palestinian împotriva 
conductelor de pe înălțimile 
Golan ale companiei ameri
cane ..Tapline11. 
firmei Aramco. 
sînt capabile să 
zilnic 440 000 de barili de pe
trol pe o rută de 1 040 mile.

sucursală a 
Conductele 
transporte

terenurile 
și pină la

de la 
saudite . 4
terminus libanez de la MaiȚa 
Mediterană. Aruncarea in aer 
a unei porțiuni de conductă 
a întrerupt pe o perioadă ne
determinată fluxul petrolului, 
ceea ce aduce prejudicii- im
portante atit Arabici Saudite. 
Iordaniei și Siriei, cît și Li
banului. Oficialitățile israe- 
licne au făcut cunoscut că nu 
vor permite efectuarea ( repa
rațiilor decît după ce com
pania americană va abccpta 
să dea asigurări că Israelul 
nu va avea de suferit in ca
zul unei repetări a cabotaju
lui.

Acest lucru a făcut ca ten
siunea în Liban să sporească 
și tabăra celor ce susțin o 
controlare strictă a activității 
organizațiilor de rezistență să 
primească noi aderenți.

Nu este exclus însă ca a- 
ceastă agravare a situației să 
ducă în săptămîna caro ur
mează la o rezolvare a cri
zei în sensul cerut de pre
ședinte. Cu atit mai miilt cu 
cit avertismentul lansat de 
sindicate privind organizarea 
unei greve generale în cazul 
în care criza persistă, parc 
să precipite evenimentele.

C. ȚINTEA
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plicare sentința ______ _.....
Este vorba do o condamnare 
deliberată pentru a se putea 
proceda apoi la eliberarea lor, 
urmărindu-se astfel recîștiga- 
rea terenului pierdut și a sim
patici opiniei publice afectate 
recent de moartea a 11 specia- 

pe-liști ai aceleiași companii 
troliere.

kian și unități militare ale mi
norității kurde, anunță postul 
de radio kurd, citat de agen
ția U.P.I. Unitățile militare ale 
generalului Barzani, afirmă 
postul de radio, au respins o 
ofensivă majoră lansată do tru
pele guvernului de la Bagdad. 
Pozițiile ocupate de trupele ge
neralului Barzani au fost ata
cate do două brigăzi ale arma
tei irakiene susținute do avi
oane, tancuri și artilerie. Avi
oanele au lansat napalm asu
pra pozițiilor I i'rdo, distrurîind 
întinse suprafețe de culturi.

Postul de radio citat afirmă 
că în timpul luptelor, care prin 
amploarea lor au depășit toate 
angajamentele militare care au 
avut loc pînă in prezent între 
kurzi și trupele irakiene, 
fost scoși din 
dați irakieni, 
fost doborît.

9
Nigeria

au 
luptă 250 de sol- 
iar un avion a

Ciocniri 
în sectorul 

Okpuala-Ngor
OWERRI 4 (Agerpres). — în 

sectorul Okpuala—Ngor la sud 
de localitățile Okpuala și Ower
ri, continuă luptele dintre for
țele federale nigeriene și tru
pele biafreze — informează un 
comunicat militar biafrez difu
zat în orașul Owerri. în ace
lași timp, potrivit surselor bia
freze, trupele lui Odumegwu 
dețin controlul asupra orașelor 
Okpai și Aboh. Comunicatul 
menționează, de asemenea, că 
forțele biafreze ar fi înaintat 
în ultimele zile pe ruta Elele- 
Port Harcourt. Avioane fede
rale au bombardat săptămîna 
trecută localitățile Arochukwu 
și Ututu.

La Curacao situația începe
să se normalizeze

WILLEMSȚADT 4 (Agerpres). 
— Situația din Curacao, pose
siune olandeză din Arhipelagul 
Antilelor Mici, începe să se 
normalizeze, după tulburările 
izbucnite vinerea trecută. Marți, 
în cadrul unei reuniuni între 
parlamentari și liderii sindi
cali s-a ajuns la un acord pri
vind anularea declarării gre
vei generale, după ce sindica
tele au obținut promisiunea de 
majorare a salariilor muncito
rilor și îmbunătățirea sistemu
lui asigurărilor socialo.

In aceeași zi a avut loc o 
ședință a Adunării legislative 
in cursul căreia au fost anali
zate cauzele izbucnirii inciden
telor din insulă. Primul minis
tru, Ciro de Kroon, a anunțab

Că va prezenta parlamentului 
un raport complet asupra ul
timelor evenimente. El a arătat 
că in timpul dezordinilor din 
zilele precedente s-au înregis
trat pagube materialo evaluate 
la aproximativ 100 de milioane 
de franci. In timpul reuniunii 
de marți, parlamentul din An- 
tilele olandeze a adoptat, cu 
14 voturi pentru și G împotri
vă, o moțiune prezentată de 
partidul democrat (de guvernă- 
mînt), în care se cerc dizolva
rea parlamentului într-un ter
men cit mai scurt și organiza
rea do. alegeri generale. Pre
mierul Giro de Kroon a decla
rat că se va ține seama de a- 
ceastă cerere și va organiza 
alegeri in decurs de 90 de zile.
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URUGUAY

Incidente Ia Montevideo

—r

MONTEVIDEO 4 (Agerpres). 
— Pentru a patra zi consecu
tiv, în cartierul Cerro din Mon
tevideo au avut loc noi ciocniri 
intre forțele de poliție și mun
citorii de la întreprinderile fri
gorifice cărora li s-au alătu
rat și studenții. Pc străzile a- 
ceslul cartier și în alte patru 
puncte din capitala uruguaya- 
nă au fost ridicate baricade. 
Folosind întregul arsenal do 
care dispun, forțe armato și 
de poliție au intervenit pen
tru reprimarea rrtuncitorilor. 
Au fost operate mai multe a- 
restări. Corespondentul agenției 
France Prcsse relata după a-

cestc noi incidente că această 
parte a orașului Montevideo 
avea un aspect dezolant, stră
zile fiind presurale de ruine, 
iar arborii scoși din rădăcini. 
Pe de altă parte, potrivit unor 
surse guvernamentale, autori
tățile uruguayene încearcă sa 
găsească o soluție negociabilă 
a actualului conflict de mun
că de la întreprinderile frigo
rifice, ai căror lucrători so 
află in grevă de 50 de zile. 
Guvernul discută un proiect do 
lege prin care se propune spo
rirea indemnizației de șomaj 
și majorarea salariilor lucrăto
rilor din industria cărnii.

Vlllllll!lllllllllllllllllllllll!lllllllllllll!llll

JENO FOCK, președintele 
Guvernului revoluționar nmnei- 
toresc-țărăncsc ungar, aflat în- 
tr-o vizită la Praga, a avut o 
întrevedere cu Gustav Iliisak. 
prim-secretar al C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, transmite a- 
genția C.T.K. Cu acest prilej 
s-a făcut un schimb de infor
mații asupra situației din cele 
două țări și au fost discutate 
probleme ale colaborării poli
tice, economice și culturale din
tre cele două țări.

La Praga au început, de a- 
semenea. convorbirile oficiale 
dintre Jeno Fock și Oldricli 
Cernik, președintele Guvernu
lui federal al R. S. Cehoslovace.

LA CENTRUL DE CERCE
TĂRI NUCLEARE DIN SWEK- 
KA, lingă Varșovia, se fac pre
gătiri pentru începerea con
strucției celui de-al doilea reac
tor, variantă modernizată de 
cercetătorii polonezi a reacto
rului sovietic de tip „MR". La 
început puterea noului reactor 
cu neutroni accelerați va fi de 
30 megawați, urmînd ca ea să 
fie sporită la 45 megawați și, 
după cîțiva ani, la 60—70 me
gawați. Reactorul va intra com
plet în funcțiune peste cinci 
ani.

La centrul spațial Houston 
(Texas) a început miercuri o 
NOUA SERIE DE VERIFI
CĂRI TEHNICE DESTINATE 
SA COMPLETEZE PREGĂTI
REA CABINEI SPAȚIALE 
„APOLLO-11" pentru misiunea 
care va începe la 16 iulie.

Exercițiile la care au partici
pat cei trei membri ai echipa
jului au fost efectuate pe ram
pa de lansare și vor dura pînă 
vineri. Astronauții vor simula 
principalele faze ale zborului 
spre Lună la bordul „modulu
lui lunar".

La Atena a fost semnat A- 
CORDUL GRECO-BULGAR CU 
PRIVIRE LA REGLEMENTA. 
REA CURSULUI FLUVIULUI 
MARIȚA,' care delimitează 
frontiera dintre cele două țări, 
anunță agenția B.T.A. Lucrarea 
se va face pe baza unui pro
iect elaborat în comun de cele 
două părți și va servi la pre- 
întîmpinarea inundațiilor frec
vente provocate de acest flu
viu.

Surse ale O.N.U., citate de 
agenția U.P.I., au anuntat că 
C ONSILIUL DE SECURITATE 
SE VA ÎNTRUNI SĂPTAMÎ- 
NA VIITOARE pentru a exa
mina problema referendumului 
asupra unei noi constituții pro
gramat pentru ziua de 20 iunie 
de regimul rasist de la Sa
lisbury.

Un purtător de cuvînt al ma
rinei militare americane a a- 
nuntat marți scara că CERCE
TĂRILE ÎN VEDEREA DES
COPERIRII UNOR EVEN
TUALI SUPRAVIEȚUITORI 
DIN RÎNDUL CELOR DAȚI 
DISPĂRUȚI ÎN URMA CIOC
NIRII DINTRE CONTRATOR- 
PILORUL AMERICAN „FRANK 
E. EVANS" și PORTAVIONUL 
AUSTRALIAN ^MELBOURNE" 
AU FOST ABANDONATE. Or
dinul a fost remis flotilei de 
10 nave americane, britanice șl 
australiene care participau la 
cercetări.

Purtătorul de cuvînt a adău
gat că cercetările amănunțite 
efectuate la locul catastrofei 
s-au soldat cu eșec.

Portavionul australian a fost 
avariat în timpul ciocnirii. El 
are o spărtură cu diametrul de 
1,2 m deasupra liniei de plu
tire, puntea de decolare a a- 
vioanelor a £.1 și ea avaria
tă, iar sistemul de catapultate 
nu mai poate fi folosit, a de
clarat ministrul marinei al 
Australiei, Clive Kelly.

La Washington s-a anunțat 
formarea unei comisii de an
chetă. Nu se știe data la care 
va fi convocată această comi
sie și nici durata investigațiilor 
sale.

Pentagonul a anunțat că în 
urma acestei catastrofe un ma
rinar a murit. 73 sînt (lăți dis
păruți. iar 200 au fost salvați 
de portavionul australian .Mel
bourne".

In Italia continuă GREVA 
DE 18 DE ORE A FUNCȚIO
NARILOR DIN TRIBUNALE. 
LE ITALIENE. Reprezentanții 
greviștilor au declarat că în 
cazul in care revendicările lor 
nu 
rea lucrului pe timp de 
ore va fi repetată încă (le trei 
ori pină la începutul lunii iulie.

In același timp, între repre
zentanții Ministerului învăța- 
mintului și cei ai cadrelor di
dactice au Ioc convorbiri pri
vind. de asemenea, revendicări 
de sporire a salariilor ale per
sonalului din învățămîntul ita
lian.

La Milano, salariații ofici
ilor poștale continuă greva (le 
48 de ore, în timp ce perso
nalul de la postul de radio și 
televiziune a redus marți pro
gramul de emisie.

vor fi satisfăcute, înccta-
•18 de
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Cea de a șaptea SESIUNE A 

COMITETULUI MIXT PEN- 
TRU COLABORAREA ECO
NOMICA DINTRE REPUBLI
CA ARABĂ UNITA ȘI IUGO
SLAVIA s-a încheiat prin sem
narea unui acord care preve
de înlocuirea sistemului actual 
de plăți pe bază de cliring prin 
cel în valută convertibilă. Cele 
două părți apreciază că noul 
acord va stimula schimburile 
comerciale și cooperarea eco
nomică dintre R.A.U. și Iugo
slavia.

Viată pe Lună?
Fotografiile luate de echi

pajul navei „Apollo-10“ din 
imediata apropiere de su
prafața Lunii vin să întă
rească părerea savanților că 
viața există și pe alte pla
nete în Univers, a declarat 
într-un interviu acordat zia
rului ..The London Times", 
dr. Robert Jastrow, directo
rul Institutului de studii 
spațiale „Goddard11 din New 
York. El . a arătat că foto
grafiile care înfățișează zo
na desemnată pentru asele
nizarea echipajului '
spațiale „Apollo-ll11, 
zintă unele forme ale confi
gurației reliefului lunar, si
milare unor „albii de riu 
secate11 și acest fapt a sti
mulat opinia că Pămîntul 
nu este singura planetă locui
tă.

Referindu-se la probele de 
sol care urmează să fie a- 
duse dc pe satelitul natu
ral al Tcrrei de astronauții 
navei ..Apollo-ll11. Jastrow 
a menționat faptul că ele 
vor ajuta la clarificarea mul
tor dileme ale savanților. 
Aceste probe vor ajuta la 
stabilirea „vîrstei" Lunii. 
Dacă aceasta se va dovedi a 
fi de aproximativ 4.5 miliar
de ani, savanții vor avea 
posibilitatea să obțină date 
inestimabile în legătură cu 
procesul de formare a sis
temului solar și condițiile 
existente pc Pămînt înainte 
de apariția vieții.

na vei 
pre-

»

în orașul Sarajevo din R.S.F. 
Iugoslavia a fost dat în folo
sință UN NOU AEROPORT pe 
care vor putea ateriza aproape 
toate tipurile (le avioane care 
deservesc liniile aeriene euro
pene. transmite agenția Tan- 
iug. Aeroportul are o pistă de 
decolare și aterizare de 2.5 ki
lometri. |

1
Will Wilson, ministru ad

junct al justiției din S.U.A., a 
declarat că MITUIREA POLI
ȚIȘTILOR A DEVENIT „O 
CHELTUIALA CURENTA" 
PENTRU SINDICATELE CRI
MEI organizate din marile o- 
rașe americane. într-o depozi
ție făcută în fața subcomite
tului pentru problemele juridi
ce al Senatului S.U.A., Wilson 
a spus că nici o mare între
prindere de jocuri (le noroc nU 
poate exista fără cunoștința 
poliției și autorităților locale, 
mituirea acestora fiind un ele
ment necesar pentru succesul 
oricărei întreprinderi de acest 
fel. Ministrul american a sub
liniat că într-unul din marile 1 
orașe ale' țării, fiecare membru 
al poliției se află pe statul do 
salarii al sindicatului crimei. 
Inspectorii dc poliție primesc 
lunar pînă la 250 dolari. in 
timp ce ofițerii superiori sînt 
mituili cu cite 500 dolari.
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