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Valea Jiului inti

Cunoașterea realității,
dialogul neîntrerupt cu masele

componente esențiale
ale artei conducerii
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Cu privire la Centenarul 
nașterii lui 

Vladimir llici Lenin
Apel al Consfătuirii internaționale 

a partidelor comuniste și muncitorești

Publicarea documentelor pen- 
tm Congresul al X-lea al 
P.C.R. a avut in rindul orga
nizațiilor de partid, al tutu
ror colectivelor dc muncă din 
Valea Jiului un puternic e- 
cou. Adunările generale extra
ordinare ale organizațiilor dc 
partid, caro au început să se des- 
fășo; - . in aceste zile, prilejuiesc 
exprimarea adeziunii entuzias- 

unanime, ă comuniștilor fa
ță de însuflețitorul program 

înflorire a patriei, jalonat 
Teze și de proiectul de Di

rective.
Documentele relevă plen-ar 

adevărul potriv it căruia con
ducerea întregii noastre socie
tăți de către Partidul Comu
nist Român constituie factorul 
politic fundamental care asi
gură înaintarea victorioasă a 
patriei pe calea socialismului. 
Partidul nostru este urmat dc 
întreaga națiune cu dragoste și 
încredere nețărmurită,- este 
cunoscut dc toți oamenii mun
ci: drept conducătorul încercat 
a. destinelor României, se bu
cură de prestigiu și autoritate 
în rîndurile maselor, rolul său 
conducător fiind recunoscut de 
întregul popor. Conducerea de 
către partid a constituit acel 
clement determinant care a fă
cut cu putință ca in ăstimpul 
istoric scurt al unui sfert de 
veac sâ se petreacă transfor
mări social-politice și economi
ce fără egal 
amploarea si 

rn societății 
complexității 
pun 
plorii crcscinde a participării 
maselor la viața economică, po
litică și socială, sporește con
tinuu rolul partidului în con
ducerea societății. Cu deplin 
temei se subliniază în Tezele 
p: ntru Congresul al X-lea al 
P.C.R. că îndeplinirea rolului 
conducător al partidului presu
pune în primul rînd perfecționa
rea activității tuturor organelor 
-si organizațiilor de partid, cărora 
le revine obligația să studieze 
și să cunoască amănunțit si
tuația din domeniile de acti-

in România prin 
profunzimea ier. 

etapă a dezvoltă- 
noastre, datorită 
sarcinilor care se 

în toate domenii «e, am- 
crescinde

la Petroșaniîn turneu
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Pușcarea cu microintirzierei Pitești pe calea afirmăriii
i
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i
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a frontului de lucru. Cercetările in curs 
unitățile miniere Lupeni și Aninoasa au 

stabilirea

noua fabrică de 
electrice din Pitești se 

o producție anua-

pușcarea cu microintirziere va conduce.

riscului de retezare sau dezvelire a 
lărgire și profilare în raport cu o 
determinarea distanței limită intre
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Valea Jiului, oamen trăiesc cu intensitate peri
oada premergătoare mărețului eveniment din istoria parti
dului și a întregului nostru popor — Congresul al X-lea al 
partidului. Activitatea politică din aceste zile, munca de zi 
cu zi pentru realizarea sarcinilor profesionale poartă cu 
pregnanță amprenta dezbaterii documentelor Congresului.

In cadrul exploatărilor miniere, în uzine și întreprin
deri, pe șantiere și instituții, în școli și cartiere au început 
adunările generale extraordinare ale organizațiilor de 
partid consacrate dezbaterii Tezelor Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român pentru Congresul al X-lea și 
proiectului de Directive privind planul cincinal pe anii 
1971—1975 și liniile directoare ale dezvoltării economiei 
naționale pe perioada 1976—1980. In adunările generale și 
conferințele extraordinare ale organizațiilor de partid sint 
aleși, de asemenea, delegați pentru conferințele imediat su
perioare, urmînd ca la conferința organizației municipale 
(lin 13 iulie a. c. să fie aleși delegații la conferința jude
țeană, iar in conferința județeană delegații pentru Con
gresul al X-lea al partidului.

In municipiul nostru, s-au desfășurat pînă ieri peste 
130 de adunări generale extraordinare la care au partici
pat peste 4 700 membri de partid. In cadrul dezbaterilor au 
luat cuvintul peste 600 de comuniști, iar mai bine de 70 
au făcut propuneri în legătură cu tezele C.C. al P.C.R. și 
proiectul de Directive.

Adunările generale se desfășoară intr-o atmosferă de 
lucru, de dezbateri mature, de înaltă responsabilitate par
tinică față de politica internă și externă a partidului. Dis
cuțiile constituie o expresie a puternicului atașament al co
muniștilor din Valea Jiului față de partid, față de orien
tarea politicii sale de viitor in domeniile activității politice, 
economice, sociale și ideologice. Observațiile, propunerile 
membrilor de partid vizează multiple măsuri menite să de
termine intărirea continuă a rolului conducător al organi
zațiilor de partid, a responsabilității fiecărui comunist față 
de sarcinile ce le revin la locul lor de muncă in mobiliza
rea maselor la înfăptuirea politicii partidului și statului 
nostru. Dezbaterile constituie un prilej de adîncire a de
mocrației interne de partid, de stimulare puternică a 
rodnic schimb de opinii.

Lazăr DAVID, 
prim-secrelar al Comitetului 
municipal Petroșani al P.C.R.

xitate în care lucrează, să a- 
sigure în cunoștință de cauză 
îndrumarea calificată, specifi
că fiecărui sector, să hotărască 
in lumina politicii partidului, 
de sine stătător, asupra solu
țiilor concrete pentru îndepli
nirea sarcinilor ce le revin.

Cum e și firesc, domeniul 
economiei, care condiționează 
întreaga dezvoltare socială, se 
află pe primul plan al preo
cupărilor organelor _și organi
zațiilor de partid. Comitetul 
nostru municipal de partid por
nește de la premisa că etalo
nul fundamental pentru apre
cierea eficacității întregii ac
tivități politice îl constituie re
zultatele certe obținute de fie
care unitate economică in parte, 
de fiecare formațiune de muncă. 
Călăuzindu-se după acest crite
riu, organizația municipală de 
partid pune pe primul plan ridi
carea continuă a rolului de con
ducător politic al organizațiilor 
dc partid, creșterea competen
ței lor în îndrumarea și dina
mizarea activității colectivelor 
de oameni ai muncii. Propria 
noastră experiență nc-a convins 
că munca de 
rește eficiența, 
vingere și de 
tunci cînd se 
tr-o intensă activitate politică 
și organizatorică desfășurată 
în mijlocul oamenilor, pentru 
ridicarea conștiinței socialiste 
a maselor, prin atragerea tu
turor membrilor dc partid, oa
menilor muncii la elaborarea 
și aplicarea hotărîrilor.

Transpunerea în viață a mă
surilor luate de conducerea 
partidului și statului în vede
rea perfecționării continue a 
întregii vieți social-economice 
ridică în permanență în fața 
organelor și organizațiilor do 
partid probleme și situații noi, 
obligîndu-le — așa cum se re
levă în Teze — să dea dovadă 
de receptivitate față de nou, 
să desfășoare o activitate

partid își spo- 
puterea de con- 
influențare a- 
realizează prin-

un 
toate do-

în-

multilateral,

nostru, prin 
cărbunelui în 
industria mi-

creatoare, să promoveze 
spirit combativ în 
meniile, acționind pentru 
lăturarca practicilor învechi
te, a mentalităților anchilozate, 
mobilizînd toate forțele pentru 
promovarea noului și asigura
rea progresului 
necontenit.

In municipiul 
crearea Centralei 
luna aprilie a.c., 
nieră — ramura de bază a Văii 
Jiului — a primit un cadru or
ganizatoric nou, care prezintă 
numeroase avantaje. Exploată
rile miniere au devenit între
prinderi cu gestiune economică 
proprie, cu atribuții lărgite, iar 
în cadrul acestora s-au creat 
condiții pentru concentrarea 
producției, folosirea mai rațio
nală a personalului tehnico- 
ingineresc, pentru creșterea răs
punderii și competenței condu
cerilor acestor unități. Preocu
parea căreia comitetul municipal 
de partid i-a acordat in ultimul 
timp prioritate a constiluit-o 
asigurarea deplinei reușite a 
acestei acțiuni, valorificarea tu
turor avantajelor pe care le 
aduce noua organizare a con
ducerii industriei extractive din 
bazinul nostru carbonifer.

Noi am pornit de la premi
sa că această acțiune nu poa
te fi limitată la aspectul pur 
economic, ci este in ultimă 
instanță o măsură politică a

(Continuote in pog. a 3-o)
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Uzina Autobuzul
din Capitală

An de an dc la uzinele 
„Autobuzul" din Capitală iau 
drumul spre localitățile din 
țară un însemnat număr de 
autobuze și microbuze, pro
duse ale căror calități teh
nice corespund întrutotul ce
lor mai exigente cerințe ale 
vremii.

O dată cu intrarea în func
țiune a noii secții de prese 
grele, forma exterioară a mi
crobuzelor și autoutilitarelor 
s-a îmbunătățit: microbuzul 
românesc este azi un arti
col de export in diferite țări.

In foto : Secția de montaj 
microbuze linia de asambla-

micromotoare - I »-’-''’’*' |

J '-I

loare 
realizează 
lă de peste jumătate de mi
lion motoare funcționale sub 
un Kilowat destinate echipă
rii bunurilor de consum și 
circa 300 000 motoare asin
crone cu carcase de alumi
niu pină Ia 7,5 kilowați.

Fabrica piteșteanâ asigură 
in prezent producția de mo
toare pentru aspiratoarele de 
praf realizate de „Electromo
tor" Timișoara, precum și a 
mașinilor de spălat rufe. etc.

In fotografia alăturată : Una 
din noile secții (le fabricație 
a motoarelor electrice.

r A
Pe traiectoria marii întreceri

ing. Claudiu Nico- 
tehnic — 

Dimitrie Rusticcanu,

Inființată cu două luni in 
urmă ca o consecință fireas
că a acțiunii de organizare 
științifică a producției și a 
muncii, a măsurilor de per
fecționare a conducerii acti
vității economice, indicate dc 
partid, zona a Il-a de la 
mina Lonca s-a înscris cu- 
rînd de la începerea exis
tenței sale pe coordonatele 
noilor exigențe. Acest curînd 
s-a produs chiar din a doua 
lună de activitate.

începutul nu a fost ușor, 
nelipsit dc asperități. In 
prima lună de muncă — 
aprilie — pînă a deprinde 
conducerea tehnică acționarea 
cu siguranță a comenzilor or
ganizatorice, zona a Il-a 
a dat și rateuri răminînd sub 
plan cu 1 877 tone de cărbu
ne. Dar, începînd din luna 
mai, greutățile inerente ale 
începutului au fost depăși
te: conducerea tehnică (șeful 
zonei 
Iau, conducător 
ing.
șefi de schimb — ing. Au
rel Marhan și Ghiță Popes
cu) a trecut la luarea unor 
măsuri hotărite pentru ridi
carea zonei la înălțimea ro
lului de unitate minieră pro
ductivă cu o structură orga
nizatorică modernă, de ma
rc eficacitate. Intre aceste 
măsuri amintim : reorganiza
rea brigăzii în abatajul fron
tal din raionul I al zonei; 
îmbunătățirea sistemului de 
exploatare a stratului 5 prin 
scurtarea lungimii pe încli
nare a panourilor; pregăti
rea și punerea în exploata
re a abatajului nr. 14 din 
pilierul puțului și efectuarea 
pregătirilor pentru punerea 
în exploatare a încă 2 aba
taje; punerea în funcțiune a 
galeriei de legătură intre pu

țul orb nr. 1 Lonca I și ga
leria transversală principală 
Lonca II pe orizontul 400.

Efectul acestor măsuri ? 
Zona a. Il-a a început să-și 
realizeze ritmic pianul depă- 
șindu-și pe luna mai sarci
nile cu 1 113 tone de căr
bune, iar in luna iunie a 
extras 'peste planul dc pro
ducție la zi 487 de tone. 
Productivitatea muncii reali
zată pe zonă se apropie dc 
3 tone cărbune/post, între- 
cînd cu mult sarcina plani
ficată, iar calitatea produc
ției a „săltat" simțitor prin 
reducerea conținutului do ce
nușă in cărbune cu 1,3 punc
te, fapt pentru care colecti
vul zonei a beneficiat pe lu
na mai de o bonificație de 
805 tone cărbune.

Toate aceste succese, faci
litate de aplicarea în viață 
a unui ansamblu de măsuri 
tehnico-organizatorice bine 
gîndite, poartă totodată am
prenta hărniciei și pricepe
rii minerilor din abataje ca
re, în frunte cu comuniștii, 
desfășoară o vie întrecere 
pentru înfăptuirea angaja
mentelor luate în cinstea 
Congresului al X-lea al parti
dului. De pe graficul cu evi
dența realizărilor obținute 
in întrecere atrag atenția în 
mod deosebit cele ale bri
găzilor^ conduse dc minerii 
Zaharie Bălăuță care are o 
depășire a planului pe pri
ma jumătate a lunii iunie de 
150 tone (angajament pînă 
la Congres 450 tone), Cle
ment Birluț cu un plus de 
550 tone (angajament 800 
tone), Hristache Borș cu 177

I. BALAN

J

în ajunul Centenarului naș
terii lui V. 1. Lcnin, Consfă
tuirea internațională a partide
lor comunisto și muncitorești 
își îndreaptă gîndurilc spre 
geniul nemuritor al epocii 
noastre revoluționare.

Numele lui Lenin a devenit 
un simbol al Marelui Octom
brie, al celor mai importante 
transformări revoluționare care 
au schimbat radical înfățișarea 
socială a lumii, mareînd coti
tura trecerii omenirii spre so
cialism și comunism.

Lcnin, ginditor eminent. a 
dezvoltat multilateral învăță
tura croată de Marx și En
gels : materialismul dialectic, 
economia politică, teoria revo
luției socialiste și a construirii 
societății comuniste.

Lenin, făuritorul partidului 
bolșevic, al primului partid 
proletar de tip nou, a fost con
ducătorul primei revoluții so
cialisto victorioase din lume, 
întemeietorul primului stat 
proletar din istorie, al demo
crației socialiste sovietice.

Lenin, luptător intransigent 
împotriva imperialismului și 
reacțiunii. a apărat unitatea de 
acțiune a tuturor detașamen
telor oamenilor muncii in lup
ta împotriva dușmanului de 
clasă comun; internaționalist 
consecvent, luptător pentru e- 
galitate. pace și prietenie în
tre popoare, el a condamnat 
cu mînio orice manifestări ale 
rasismului și șovinismului; 
prieten al tuturor națiunilor 
asuprite, el a ridicat steagul 
victorios al luptei împotriva 
colonialismului, pentru inde
pendența și libertatea popoare
lor, pentru dreptul fiecărui po
por de a hotărî singur asupra 
destinelor sale.

Conducător eminent al cla
sei muncitoare internaționale, 
Lenin vedea în proletariat for
ța principală capabilă să înde
plinească misiunea istorică- 
mondială de răsturnare a capi
talismului și de transformare 
socialistă a societății. El a ela
borat teoria alianței clasei 
muncitoare cu țărănimea. Apă- 
rînd unitatea mișcării muncito
rești, el era intransigent față 
de oportunism, față de toate 
manifestările acestuia.

Sub influența leninismului 
s-au format generații de revo

„Masa rotundă" Tineretul 
și securitatea europeană

A doua zi a lucrărilor „Me
sei rotunde'1 — Tinerelul și 
securitatea europeană s-a des
fășurat în continuare într-un 
climat de lucru propice schim
bului dc opinii.

La deschiderea lucrărilor șe
dinței de dimineață, Ion Ilies
cu, conducătorul delegației U- 
niunii Tineretului Comunist, a 

luționari, devotați fără margini 
clasei muncitoare, poporului, 
cauzei socialismului.

Viața și activitatea lui Le
nin, înaltele lui calități ca re
voluționar, ca om și tovarăș, 
vor fi întotdeauna un exemplu 
însufleților pentru milioanele 
de luptători revoluționari din 
toată lujnca.

Sub steagul leninismului, în 
majoritatea țărilor, mișcarea 
revoluționară s-a ridicat la un 
nivel mai înalt, s-au format 
și s-au consolidat partide co
muniste : mișcarea comunistă 
internațională s-a transformat 
intr-o adevărată forță mondia
lă, cea mai influentă forță po
litică a contemporaneității.

întreaga experiență a socia
lismului mondial, a mișcării 
muncitorești și de eliberare na
țională a confirmat însemnă
tatea internațională a învăță
turii marxist-leniniste. Victo
ria revoluției socialiste într-un 
șir de țări, constituirea siste
mului mondial socialist, cuce
ririle mișcării muncitorești din 
țările capitaliste, apariția pe 
arena activității istorice inde
pendente a popoarelor din fos
tele colonii și semicolonii, a- 
vîntul fără precedent al luptei 
anti-imperialiste — toate aces
tea dovedesc justețea istorică 
a leninismului, care exprimă 
interesele fundamentale ale 
epocii contemporane.

Astăzi, pe bună dreptate se 
poate spune despre învățătura 
lui Lenin ceea ce el însuși a 
spus despre marxism: că este 
o învățătură atapulernieă. de
oarece este justă. Teoria mar- 
xist-leninistă, aplicarea ei crea
toare potrivit condițiilor con
crete permite să se elaboreze 
răspunsuri științifice la pioble- 
mele care se ridică în fața tu
turor detașamentelor mișcării 
revoluționare mondiale, indife
rent unde acționează acestea.

Atașamentul față de marxism
leninism — măreața învățătură 
internațională — este chezășia 
unor noi succese ale mișcării 
comuniste.

Comuniștii consideră drept 
sarcina lor de a apăra cu fer
mitate principiile revoluționa
re ale marxism-leninismului, 
ale internaționalismului prole
tar în lupta împotriva orică

salutat sosirea a noi delegații 
reprezentînd organizațiile i Fe
derația Mondială a Tineretului 
Democrat, Tineretul comunist 
(N.K.U.) din Norvegia. Orga
nizația națională a tineretului 
(T.M.G.T.) din Turcia, Tinere
tul socialist și Tineretul parti
dului socialist popular din Da
nemarca, Adunarea Mondială 
a Tineretului (W.A.Y.).

La discuții au participat nu
meroși mesageri ai organiza
țiilor tineretului european. Au 
luat cuvîntul : Martins Vasco, 
membru al Biroului Național, 
Tineretul Socialist din Portu
galia; Peter Brixteofte, Tinere
tul Liberal din Danemarca: 
Kurt Hawlicek, Uniunea Inter
națională a Tineretului Socia
list (I.U.S.Y.); Ales Bartos, se
cretar cu probleme internațio-

Un eveniment artistic deose
bit va avea loc astă scară la 
ora 20 în sala Casei dc cultură 
din Petroșani. Intîiul teatru al 
țării prezintă noua piesă a lui 
Paul Everac „Cine ești tu ?". 
Din distribuție fac parte cu
noscut ii actori : Irina Răchi- 
țeanu Șirianu, artistă emerită, 
laureată a Premiului dc stat. 
Carmen Stăneșcu, artistă eme
rită. Colea Răutu, artist emerit, 
laureat al Premiului de stat,

Mi inc, sute de absolvenți ai 
școlilor generale se vor prezen
ta la examenul dc admitere la 
liceele teoretice și industriale. 
La secretariatele celor șase li
cee din municipiul nostru a 
fost afișat numărul locurilor 
planificate. Astăzi este ultima 

Deoarece pușcarea instantanee prezintă o serie de 
dezavantaje, intre care menționăm randamentul (le ru
pere scăzut și deranjarea, atît a tavanului cit și a sus
ținerii, în fața colectivului (le cercetători ai S.C.S.M. Pe
troșani s-a impus ca necesară studierea posibilităților de 
aplicare in minele grizutoase — deci și cele din Valea 
Jiului — a pușcării cu microintirziere. înlocuirea pușcării 
instantanee cu . ...___
prin urmare, la creșterea vitezelor de avansare și la o si
guranță mărită 
de realizare la 
drept scop 
găurilor de simbure, 
monografie dată și 
două găuri alăturate.

In final, se vor stabili valorile intervalelor sigure de 
intirziere intre două încărcături vecine și intre prima și 
Ultima încărcătură.

ror dușmani, de a le transpuno 
in viață neabătut, dc a dez
volta permanent teoria mar- 
xlsl-leninistă, de a o imbogăll 
pe baza experienței contempo
rane u luptei dc clasă și a 
construcției societății socialiste. 
Comuniștii vor fi întotdeauna 
fideli spiritului creator £1 le
ninismului.

Apropiatul jubileu al lui Le
nin constituie o dată istorică 
dc importanță mondială. Parti
dele comuniste și muncitorești 
întîmpină această aniversare 
în condițiile intensificării ac 
tivilății lor revoluționare și o 
marchează prin întărirea mun
cii politice și ideologice in si
nul maselor, prin sporirea rîn- 
durilor mișcării noastre. Elo 
depun toate eforturile pentru 
a mobiliza energia revoluțio
nară a oamenilor muncii în 
lupta împotriva imperialismu
lui, pentru idealurile luminoa
se ale socialismului.

Participanții la Consfătuirea 
internațională a partidelor co
muniste și muncitorești adre
sează tuturor comun.știlor, tu
turor celor ce luptă pentru 
transformarea socialistă a so
cietății, tuturor adepților pro
gresului și păcii chemarea de 
a sărbători in mod demn cen
tenarul nașterii marelui Le
nin.

Studiați operele lui Lcnin! 
Veți găsi în ele o sursă inepui
zabilă de inspirație in lupta 
împotriva reacțiunii și asupri
rii, pentru socialism și pace. 
Studierea acestor opere va aju
ta Linăra generație să vadă 
mai clar perspectivele revolu
ționare ale epocii noastre.

Popularizați mai larg reali
zările leninismului, succesele 
țărilor socialiste, alo partide
lor comuniste, ale tuturor for
țelor revoluționare !

Oameni ai muncii din toate 
țările, popoare din lumea în
treagă ! în numele triumfului 
idealurilor leniniste vă chemăm 
să luați parte activă la marea 
și nobila luptă a clasei mun
citoare, pentru pace, democra
ție, independență națională șl 
socialism I

Să ridicăm tot mai sus stea
gul leninismului în lupta pen
tru reînnoirea revoluționară a 
lumii 1

Trăiască leninismul !

nale, Federația Organizațiilor 
de Copii și Tineret din Ceho
slovacia; Johannes Van Rywvh, 
vicepreședinte al Departamen
tului internațional, Tineretul 
Democrat-Creștin din Olanda; 
Thierry Pfister, secretar națio
nal, Tineretul Socialist (S.F.I.O.) 
din Franța: Michel de Grave, 
membru al Biroului Executiv, 
și Daniel Louis, membru al 
Biroului Executiv, Tineretul 
Creștin-Democrat din Belgia; 
Pier Lombardo Vigorelli, se
cretar cu probleme internațio
nale, Federația Tineretului So
cialist Italian (F.G.S.T.); Anja 
Lampinen, secretar cu proble
me internaționale, Liga Tinerc-

Coca Andronescu. Gheorgli 
Cozorici și Mihai Folino. Regia 
și scenografia sini semnate de 
alte nume prestigioase ale pri
mei noastre scene : Horea Po
pescu, artist emerit și, respec
tiv, Elena Pătrășcanu Veakis.

Nu ne îndoim că succesul pe 
care îl vor repurta valoroșii 
artiști bucureștcni va fi deplin, 
pe măsura deosebitelor lor po
sibilități artistice.

zi de înscriere la concurs. In 
tot timpul desfășurării con
cursului dc admitere candida- 
ții vor trebui să aibă asupra 
lor buletinul dc identitate și 
fișa de examen ce li se înmî- 
ncază înainte de începerea pro
bei orale.
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Pentru n da posibilitate elec
tricienilor, lăcătușilor și meca
nicilor <lc puțuri de la secto
rul XIII G al E. M Lupcni 
să-și lărgească orizontul cunoș
tințelor profesionale și să vadă 
.Pe viu" progresul tehnic rea
lizat la minele din Valea Jiu
lui in domeniul extracției, co
mitetul sindicatului minei a or
ganizat recent o vizită cu ca
racter de schimb dc experien
ță la mina Lonca. Sub condu
cerea tov. ing. T. Costache și 
A. Tnmoiu, grupul de lucra
tori din secția puțuri a minei 
Lupcni a vizitat cu viu interes

■

B
B

Elaborarea și executarea planului dc casă joacă un rol 
important în munca fiecărei unități bancare pentru înles
nirea unei evoluții normale a circulației bănești corespun
zătoare nevoilor reale alo economiei. De aceea, fundamenta
rea proiectului planului dc casă, pe baza sarcinilor dc 
plan ale întreprinderilor, a modificărilor intervenite față 
de perioadele anterioare sau corespunzătoare incumbă o 
mare răspundere atit pentru întreprinderi cit și pentru or
ganele bancare. întocmirea in timp util a calculelor dc în
casări și plăți în numerar, pe baza cărora se întocmește 
proiectul planului dc casă, verificarea acestora dc către 
organele bancare și cuprinderea fenomenelor economice ce 
se reflectă în conjunctura economică a perioadei respec
tive de plan constituie o muncă de marc răspundere pentru 
stabilirea unei circulații bănești corespunzătoare.

Organizarea muncii de executare a planului dc casă 
începe chiar in faza dc întocmire a planului, cind se sta
bilesc masurile pentru realizarea încasărilor planificate și 
respectarea sarcinilor de plăți, măsuri cc se definitivează 
în perioada defalcârii planului dc casă aprobat. Prin hotă- 
rirea de aprobare a planului de credite și dc casă pe tri
mestrul in curs, se stabilesc sarcini pentru realizarea înca
sărilor și respectarea plăților in numerar, obiective cc tre
buie dus< la îndeplinire atit de către întreprinderi cit și 
de organele bancare. Planul dc casă pe municipiul Petro
șani (I aprilie — 1 mai 1969), la încasări, a fost îndeplinit 
:n proporție dc 99,1 la suta, iar la plăți în proporție de 
101,1 la sută, circulația bănească planificată fiind depășită 
cu 2 706 000 lei — lucruri negative în păstrarea echilibru
lui bănesc la nivelul teritoriului nostru. Rămîneri în urmă 

realizarea pianului dc încasări in numerar sint la O.C.L. _ 
Alimentara Petroșani (1547 mii lei), O.C.L. Industrial Pe n 
.re ani <1 185 mii Ici). Centrul de legume șî fructe (650 mii ■ 
leit cooperația meșteșugărească (373 mii lei) etc. ca urmare ■ 

țîun a mărfu- B
u prestărilor de servicii ri- ■

lor dc mărfuri lipsesc sortimentele solicitate de populație, ■ 
aprovizionări neritmice in special la sfirșitul luni- ■ 
zentarea mărfurilor lasă de dorit precum și alte de- B

a defe 
rilor s
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se fac 
lor, pre 
f cțiuni < „re de altfel au fost arătate in presă. La rețeaua ■ 
prestărilor dc servicii se manifestă aceleași fenomene de ■ 
r.esatisfacere în întregime a solicitărilor populației. ®

Salariile, constituind o parte principală in capitolul dc R 
,âu al planului casă au fost neslăbit in atenția orga- “ 

nelor bancare; eliberarea sumelor s-a făcut cu respectarea 
riguroasă a dispozițiilor legale, punindu-se un accent deose
bit pe controlul depășirilor corespunzătoare dc salarii și a 
premiilor. La controalele efectuate de bancă s-au constatat 
greșeli in eliberarea premiilor pentru muncitori la F.F.A. 
.Viscoz.i" Lupcni și T.G.C. Petroșani, iar pentru conducătorii

) la O.C.L Industrial Petroșani.
Banii, îndeplinind funcția dc mijloc dc plută, apar ca 
k n:rnt obiectiv dc importanță capitală in relațiile din- 
bancâ și întreprinderi, intre întreprinderi și salariați, 

precum și intre acestea, fapt ce ridică multe probleme in 
legătură cu securitatea manipulării, transportului și inte
grității valorilor bănești. Mai sint totuși conduceri dc în
treprinderi care nu privesc aceste probleme cu, tot sim
țul răspunderii; nu sint amenajate casieriile conform dispo
zițiilor legale, plata sumelor nu se face în condiții de secu
ritate, iar încasările nu se fac în termenele stabilite de 
bancă și in încăperi amenajate corespunzător.

Din analiza mersului realizării indicatorilor planului ■ 
dc casă pe acest trimestru, reiese că rezultatele nu sint pe B 
deplin corespunzătoare fapt ce trebuie să mobilizeze factorii 
care au răspundere în această direcție. Pentru remedierea 
situației sint oportune cîteva măsuri:

♦ Organizațiile comerciale să asigure o bună aprovi
zionare cu mărfuri a populației lucru care să ducă la re
cuperarea râminerilor în urmă și la depășirea prevederilor 
de încasări în numerar. întreprinderile industriale locale 
furnizoare de mărfuri destinate consumului populației să 
livreze integral și ritmic mărfurile către co
merț. Pentru desfacerea mărfurilor este necesară extinde
rea frontului de dc-sfaccrc a produselor de sezon prin în
ființarea de noi unități stabile și volante în locurile cu a- 
fluențâ mare a populației și pe traseele turistice, expunerea 
mărfurilor intr-o formă atractivă si îmbunătățirea deser
virii consumatorilor:

l nitățile prestatoare de servicii trebuie să ia măsuri 
pentru dezvoltarea, diversificarea si îmbunătățirea deservi
rii populației, asigurarea satisfacerii in termen a comenzi
lor primite și de calitățile pretinse de cetățeni:

♦ Intensificarea popularizării acțiunii de economisire 
în vederea atragerii disponibilităților bănești ale popu
lației;

♦ Plățile in numerar să se efectueze numai i.> limita 
planificată, iar depășirile să se elibereze cu respectarea 
indicațiilor date si să fie recuperate prin depășirea sar
cinilor de încasări în numerar.
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Calitatea cărbunelui-obiectiv comun al colectivului minei Aninoasa

Mecanici de puțuri 
în schimb 

de experiență
■ ■■■■■■■■■■■■» r.

modernul complex de extrac
ție din incinta Lonca II echi
pat cu o puternică mașină de 
extracție multicablu de fabrica
ție sovietică ce deservește pu
țul principal cu scltip. Vizita
torii din Lupcni s-au interesat 
îndeaproape dc concepția teh
nică dc ansamblu a instalației, 
<lc capacitatea de extracție a 
puțului cu schip, de parametrii 
de funcționare ai mașinii mul- 
ticablu. primind ample și do
cumentate explicații de la me
canicul șef al minei Lonea, 
ing. I. Vasile.

Lăudabila inițiativă a comi
tetului sindicatului și a șefu
lui de sector, ing. T. Costache, 
de a organiza schimbul dc ex
periență este de un real folos 
pentru colectivul de muncă al 
secției puțuri, pentru activita
tea sa de zi cu zi depusă la 
extracția cărbunelui din adin- 
curile minei Lupcni.

Valentin CAMEN 
corespondent voluntar 

E. M. Lupeni

O dală cu organizarea pc 
zone a fostelor sectoare pro
ductive, cu ridicarea gradului 
dc organizare a producție i și 
a muncii in scopul realizării 
planului, efortul colectivului 
de la mina Aninoasa s-a în
dreptat cu stăruință sporită și 
spre îmbunătățirea calității 
cărbunelui. Rezultatele sint în
curajatoare: pe prima decadă a 
lunii în curs minerii de la A- 
ninoasa au redus cu 1,5 puncte 
sub norma admisă cenușa din 
cărbunele extras, ceea cc echi
valează cu 700 tone cărbune 
primite drept bonificații. Pe 
luna mai și iunie pină în pre
zent mina Aninoasa a benefi

ciat de o bonificație dc peste 
1 600 tone. Dc menționat este 
faptul că in anul trecut, cil și 
in trimestrul 1 1969, s-a în
registrat o medic lunară de 
peste 2 300 tone cărbune rebu
tul, ceea ce era in contradicție 
■ u angajamentul luat in între
cere de a se reduce cenușa ad
misă cu 0,2 puncte și impunea 
luarea unor măsuri adecvate 
|X' linia îmbunătățirii calității 
cărbunelui.

Măsurile elaborate pentru 
îmbunătățirea continuă a cali
tății cărbunelui nu sînt deo
sebite față de cele din anii tre
cuți. Acestea au fost însă pre
lucrate amănunțit cu toți sala-

rlații și S-a creat astfel o pu
ternică opinie de masă pentru 
alegerea șistului din cărbune. 
Reducerea conținutului de ce
nușă a devenit in prezent un 
obiectiv comun al Întregului 
colectiv. In toate abatajele, bri
găzile aleg cu grijă șistul vi
zibil Multe din brigăzile caro 
in trecut înregistrau multe to
ne rebulalc se află‘acum pe 
panoul fruntașilor la calitate. 
Dintre ele sint menționata, din 
zona 1, cele conduse de Octa
vian Dumitru, Nicolae Man și 
Vasile Blag din abatajele ca
meră 3, 8 și 15. iar din zona 
a TT-a Ghcnrghc Bulgaro dc la 
abatajul cu front scurt, Nicolae

Prezență devenită obișnuită în viața cotidiană a minelor din bazin: mașinile dc încăr
cat steril pentru lucrările dc înaintare. Fabricate Ia Uzinele UNTO din Satu Mare, aceste 
mașini acționate cu aer comprimat sint de un real sprijin pentru minerii de la înaintări în- 
locuindu-ic munca fizică grea Ia încărcarea sterilului.
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Din practica susținerii 
cu ancore în minele 

de cărbuni

După rezultatele bune obți
nute de susținerea cu ancore 
cu rășini (experimentată in 
min<-le dc minereuri — în 
special la mine de fier), a- 
ceastă tehnică do susținere a 
fost introdusă și la minele 
de cărbuni din bazinul Lo
rena (Franța). Constituicnții 
încărcăturii de fixare, dc ci
mentare, au fost repartizați 
în două învelișuri concentri
ce. învelișul exterior conține 
un mastic, un accelerator de 
priză și un stabilizator. Cata
lizatorul — peroxidul 
benzol — este amestecat 
nisipul cuarțos închis 
punga interioară. Tijele
ancorare (ancorele propriu- 
zise) sint confecționate din 
oțel avînd rezistența de ru
pere dc 60 kg/mm2 și sint 
prevăzute cu placă și contra- 
placă de strîngcre cu rotulă.

In urma experimentărilor 
făcute, au fost stabilite cîteva 
reguli practico, dc care tre
buie să se țină seama la rea
lizarea acestei susțineri :

de 
cu 
în 
dc

lungimea ancorelor tre
buie să depășească o treime 
din lățimea deschiderii unei 
galerii date; lungimile cele 
mai curente sint cuprinse*.in
tre 1,8 și 2,2 m;

<$> densitatea de plantare 
a ancorelor trebuie să fie 
mai marc do 1 bucată pen
tru 1 mp de acoperiș;

înclinarea găurilor pen
tru ancore rezultă în func
ție de poziția mașinii pentru 
fixarea ancorelor care, in 
general, se găsește în axa 
sau foarte aproape de axa 
profilului galeriei;

♦ momentul pozării an
corelor trebuie să fie cel 
mai apropiat posibil de mo
mentul tăierii rocilor sau a- 
balării. in timpul încărcă
rii materialului abatat» sau 
imediat după aceasta;

♦ este n< < < sar sâ se .întin
dă o plasă de sirmă pentru 
bandajarc la tavan și la pe
reții susținuți de ancore, cu 
scopul de a evil a caderca 
de blocuri.

Găurile pentru ancore se 
perforează cu ciocane perfo
ratoare sau perforatoare ro
tative montate pe suporți — 
coloană. După introducerea 'a 
două, trei încărcături (*U Ră
șină în găurile de ancore, 
se introduc 
cu ajutorul 
rotativ.

Susținerea 
rășină prezintă avantajele ur
mătoare :

în galeriile săpate în

WA\SWV.W.Vi'AVAV.^WiVWW.7.V?A%WAVAVAWAW.^

cărbune, cu secțiune trapc- 
zoidală, tavanul răinînînd 
paralel cu cel al abatajului, 
mecanizarea operațiilor poa
te fi mai ușor generalizată, 
iar nișele de capăt pot fi su
primate;

♦ productivitatea locului 
de muncă este cu circa 10 la 
sută mai mare decit in cazul 
galeriilor susținute cu cadre;

< reducerea prețului dc 
cost, la capitolul „materia
le" cu circa 150 F/m de ga
lerie.

Foreza „Salzgitter" pe
afet pentru abataje

AWZ

tijele ancorelor 
unui perforator

cu ancore de

Foreza LB-32, cu reglaj 
fără trepte, este acționată cu 
ulei hidraulic și cu lichid 
greu inflamabil și automobi
lă prin mijlocirea unui tro
liu propriu, cu afet rapid, 
dcplasabil in toate direcțiile. 
Diametrul găurilor forate 
este cuprins intre 42 și 
mm. Mecanismul afetului 
poate bloca hidraulic.

Productivitatea mare 
greutatea mică (2,2 tone), re
comandă utilizarea forezei în 
subteran și la exploatările 
dc minereuri, piatră de var 
și alte minerale ce pot fi gău
rite prin foraj rotativ. Prin 
reglarea fără trepte a pre
siunii pe sapă, vitezei de a- 
vansare și numărului de ro
tații, utilajul este in stare să

80
se

se adapteze unor multitudini 
de condiții. Mașina este mon
tată pe o sanie care se spri
jină in trei puncte și este 
deplasabilă cu ajutorul unui 
troliu hidraulic. Pentru a a- 
vea o poziție sigură, acesta 
se sprijină în acoperiș. în
treaga mașină se poate roti 
în jurul săniei cu 360°. Bra
țul de forare se poate ridica 
și coborî cu ajutorul a doi 
cilindri, fiind în construcție 
telescopică.

Brațele de forare sînt mo
bile în jurul celor trei axe 
perpendiculare intre ele. Se 
pot astfel realiza în mod sim
plu toate direcțiile de foraj 
necesare în practică. Acțio
narea elcctrohidraulică lu
crează sigur și economic.

Afetul poate fi rotit în ju
rul brațului cu 360°. fiind ra
batabil cu 55° de la mașină 
și 35° spre mașină. Afetul 
se poale extinde in direcția 
forajului cu 800 mm, se poa
te sprijini în spate cu aju
torul unui cilindru hidraulic, 
astfel că toate vibrațiile pro
vocate de foraj pot fi pre
luate de afet. Mașina cere 
O înălțime minimă de 2 300 
mm și o lățime minimă de 
2 500 mm a locului de mun
că, Prăjinile sînt goale in 
interior, astfel că permit fo
rarea umedă.
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Intr-unui din numerele tre

cute ale ziarului au fost pre
zentate preocupările și rezulta
tele cele mai recente existente 
pe plan mondial în domeniul 
prevenirii și combaterii erup
țiilor de gaze și rocă. Cu toa
te că la minele din Valea Jiu
lui și A nina n-au avut loc e- 
rupții, insă avindu-sc in vede
re că s-au produs unele feno
mene neobișnuite, caracteristice 
— de tipul scurgerilor de gaze 
și cărbune — precum și faptul 
că o dată cu creșterea adin- 
cimii dc- exploatare manifestă
rile gazodinamice devin din ce 
in ce mai pronunțate, mai pe
riculoase — S.C.S.M., de circa 
i0 ani, a inițiat cercetări sis- 
to: atice pentru a elucida spe- 
c f<( ui regimului de degajare 
a • .etanului și cărbunelui in 
mine și a se aplica măsurile 
preventive in consecință. Sint 
cunoscute de altfel de specia
liștii aiinelor din cadrul Ccn- 
tralrj cărbunelui fenomenele 
< acteristîce de degajare a 
gazelor și rocii care s-au pro
dus la minele Petrila, Lupeni, 
Aninoasa și Anina, categorisite 
dc cercetătorii noștri drept 
scurgeri de cărbune. Erupții 
clasice din metan și rocă s-au 
produs numai la minele Do
man și Secul; actualmente în
chise.

Acestea au fost mutiveic pen-

Ing. D. IONESCU, 
șef secție cercetare S.C.S.M. 

Petroșani

tru care Ministerul Minelor a 
abordat o mare atenție acestei 
probleme, precum și interesul 
j. anifcstat de unii cercetători 
cu renume din Australia, R.D. 
Germană și Ungaria pentru 
cunoașterea realităților carac
teristice de la noi, și care au 
efectuat vizite in bazinul nos
tru.

Linia de cercetare adoptată 
de S.C.S.M. corespunde nivelu
lui actual existent in alte țări 
cu industrie minieră dezvol
tată și respectiv cerințelor im
puse de condițiile noastre de 
zăcămint. Parametrii principali 
studiați sau care se află in 
curs de determinări sint petro- 
grufia și tectonica stratului, 
proprietățile fizico-mecanice ale 
rocilor, debitele aljsolute și re
lative de metan, conținutul de 
metan al stratelor de cărbune 
pc direcție și înclinare, viteza 
de cedare șî indicele de desorb- 
ție a gazului din cărbune, fra
gilitatea cărbunelui, presiunea 
și temperatura gazului. Stu
diul acestor paramt tri, după 
cum se observă destul de nu
meroși, a necesitat asigurarea

unei dotări cu instalații, apara
te și dispozitive construite in 
proporție de 70 la sută cu for
țele proprii ale S.CKM.

Studiul petrografic, micro și 
macrotectonic, al proprietăților 
fizico-mecanice a formațiunilor 
carbonifere din Valea Jiului, 
Anina și Secul a dovedit di
ferențieri evidente între para
metrii determinați în slratele 
în care au avut loc erupții și, 
respectiv, scurgeri de cărbune. 
Debitele relative dc metan in 
perioada 196-1—1969, au variat 
intre 8,4 (Aninoasa) și 38,2 
mc/tonă (Lupcni puțul Ileana), 
cele mai mari inregistrindu-se 
la Anina, de 112,5 mc/tonă și 
Secul 73 mc/tonă

Viteza de codare variază in
tre 1 și 14,5 mm Hg (Anina, 
Lupen», Vulcan), toate valorile 
înregistrate pină in prezent fi
ind situate sub 15 mm Hg con
siderata ca limită inferioară a 
cărbunilor suspecți dc erupții. 
Indicele de desorbție Vț are 
in general valori mici, sub 2 
cmc/J0 g — stabilită in Franța 
ca limită minimă dc periculo
zitate. Au fost măsurate și va
lori mai mari, ca de exemplu 
3 cmc/10 g la Aninoasa (stra
tul 3), 2,4 cmc/10 g la Petrila 
(stratul 13), Aninoasa (stratul 
05), Vulcan (stratul 13), Lupeni

(stratul 15) și 4,9 cmc/10: g la 
Anina.

Presiunea și temperatura ga
zelor din zăcămint variază în
tre 1,3 și 36 kgf/cm2, respectiv, 
între 12 și 22®C la minețe din 
Valea Jiului.

Conținutul de metan combi- 
nativ variază între 19 și «6 
mc/t in cazul stratelor 3, 5, 13, 
15 și 18 din Valea Jiului șî in
tre 39 și 61 mc/t în cazul stra
ielor 7 și 8 dc la mina Anina. 
Conținutul de metan real de
terminat la mina Lupenr creș
te concomitent cu adincimea : 
30 mc/t la orizontul 480, 51 
mc/t la orizontul 400 și 62 
mc/t la orizontul 300 și "va
riază de Ja strat la strat: 58 
mc/t stratul 18 și 62 mc/t 
stratul 17, ambele la orizontul 
300.

Principalii indici care relie
fează gazod inamica stratelor de 
cărbuni de la minele din Valea 
Jiului și Anina, determinați in 
condițiile și Ja nivelul actual de 
exploatare evoluează în gene
ral concordant și nu anunță 
riscul erupțiilor de gaze și 
rocă, lotuși, obținerea dc re
zultate, în adevăi puțini a nu
măr .și izolate — care sjnt ve
cine limitei inferioare de sus
ceptibilitate la crupți și deci 
reclamă atenție, arată că stra
iele noastre de cărbune au, în 
alcătuirea lor, bancuri cu o

anumită predispoziție dc a 
desorbi repede gazul metan. 
Cu toate acestea, limitele in
ferioare dc periculozitate ale 
indicilor studiați in prezent în 
stratcle dc cărbuni din Valea 
Jiului și Anina vor putea fi 
stabilite numai după produce
rea primei erupții.

Perspectiva cercetărilor pre
conizează completarea parame
trilor studiați în prezent cu 
alți indici, cum ar fi indicele 
dc agitație seismică (unanim 
urmărit în toate țările cu mi
ne cu erupții), fisurația cărbu
nelui (deja S.C.S.M. se află la 
stadiu) de precizare a meto
dologiei), presiunea gazelor șî 
rocilor in jurul lucrării minie
re, concentrația dc gaz desor- 
babil a cărbunilor (metodă 
franceză). Pentru asigurarea ba
zei materiale necesare s-au ini
țiat acțiuni corespunzătoare, 
dintre care se amintește cola
borarea stabilită cu Institutul 
de geofizică aplicată a! Aca
demiei R.S.R. in domeniul se
ismicii rocilor.

Cercetările și rezultatele ob
ținute pină in prezent.au con
dus la aplicarea in practică a 
unor măsuri dintre care merită 
amintite forarea găurilor dc de
tentă, interzicerea deschiderii 
stratului din coperiș, interzi
cerea folosirii lămpii dc sigu
ranță cu benzină, utilizarea de

tectoarelor de metan, studierea 
sistematică a indicilor de e- 
rupții etc.

Eforturile depuse pină în pre
zent ilustrează grija manifes
tată față de siguranța muncii 
în mine, precum și faptul că 
acțiunile întreprinse de S.C.S.M. 
în acest domeniu sint desti
nate soluționării gazodinamicei 
stratelor la minele din Valea 
Jiului și Anina precum și pen
tru stabilirea măsurilor dc pre
venire și limitare a avariilor 
generate de gazul metan. Mă
surile ce vor fi luate vizează 
oportunitatea degazării și pro
iectarea aerajului, condițiile de 
utilizare a energiei electrice in 
subteran și aplicarea metodelor 
dc prevenire și combatere a 
fenomenelor de degajare neo
bișnuită a gazelor.

In încheiere, trebuie recu
noscută înțelegerea și compe
tența științifică a forurilor in
teresate între care remar
căm pe cea a conducerii C.C.P. 
in această problemă, pre
cum și efortul colectivului de 
cercetători, ingineri și tehni
cieni de la S.C.S.M. care zi 
de zi urmăresc parametrii a- 
mintiți și dintre care dorim 
să evidențiem pc ing. Rusei 
V., tehnicianul Cristescu Ghcor- 
ghe, tehnicianul Vladislav Sil
viu, muncitorul Uțescu Vasile 
și alții.

Pană, din abatajul cameră nr. 
7 și Nicolae Rfidoi din aba
tajul cameră nr. 7, stratul 3. 
Preocupare pentru reduc» rea 
sterilului din cărbune dovedesc 
și alte brigăzi arc lucrează 
in condițiuni mai Rrelc in cc 

z privește alegerea rislului cum 
sint cele conduse do Nicolae 
Ilia și Ion David din zona T-a 
și Vasile Mcrcuță de Ja aba
tajul cu front scurt din zona 
a IT-a. Acțiunea de eliminare 
a șistului începută in abataj 
continuă la punctele de încăr
care (acestea fiind bine ilumi
nate). apoi pe traseul dc trans
port pină la complexul puțu
lui Aninoasa-sud. sterilul fiind 
și aici ales dc către muncitorii 
din circuitul puțului.

Un aport însemnat in cadrul 
strădaniilor pentru Expedierea 
către preparație a unui căr
bune cit mai curat il aduc 
maiștrii minori. In centrul a- 
tcnțici lor stă înfăptuirea cu 
strictețe a măsurilor privind 
pușcarca selectivă, plasarea ra
țională a găurilor pentru a 
evita fârimițarea sterilului, c- 
xccutarca corectă a poditurii 
și a pereților dintre camere 
spre a opri scurgerea steri
lului din felia exploatată și al
tele, De asemenea, ci prelu

crează zilnic și pe schimburi, 
»ii șefii de brigăzi, rezultatele 
obținute cu privire In calitate.

Prin diferite forme ale agi
tației vizuale, brigăzile și 
maiștri, întregul colectiv, sint 
puși la curent ci desfășurarea 
si rezultatele acțiunii de îm
bunătățire a calității Sindic; - 
tul i conducerea tehnico-ad- 
ministrativă a minei au luat 
inițiativa de a expune in in
cinta minei panouri pe care sînt 
consemnate zilnic rezultatele 
obținute dc brigăzi cu privire 
la alegerea ‘islului vizibil In 
abataje. Panourile sînt urmă
rite cu interes și atenție de 
compononții tuturor brigăzilor. 
Evoluția e.iljtății cărbunelui 
este analizată in rapoartele 
zilnice ale șefilor adjuncți de 
zonă și in cele ale maiștrilor 
mineri.

Calculele estimative arată că, 
menținînd in continuare redu
cerea de 1,5 puncte a normei 
admise de cenușă, se va înre
gistra pe întreaga lună iunie o 
scădere a cheltuielilor dc pro
ducție cu circa 250 000 lei și 
o creștere a ciștigului de la 90 
lei la 115 lei pe post de miner.

Constantin DANILA 
tehnician mina Aninoasa

PE URMELE
materialelor publicare/Zfe

Constructorul
și beneficiarul 

pe solul colaborării
In urina apariției articolului 

„Obiectivele îndustrial-minierc 
de suprafață să fie amplasate 
pe solul fertil al colaborării**, 
apărut in ziarul .Steagul ro
șu" nr. 6 083 din 18 mai 19C9, 
ne-a sosit Ia redacție răspunsul 
celor două unități a căror ac
tivitate a fost analizată in ma
terialul menționat : Grupul de 
șantiere Valea Jiului al 
T.C.M.M. — constructorul, și 
Centrala cărbunelui Petroșani 
— beneficiarul.

Răspunsul Grupului de 
șantiere V.J. al T.C.M.M.

Din partea constructorului, 
tov. TEODOR BALAȘ, secreta
rul comitetului de partid și ing. 
ION LASAT, directorul grupu
lui, care semnează răspunsul, 
ne comunică :

.Articolul oglindește o mare 
parte din problemele ce preo
cupă atit beneficiarul cit și 
constructorul, in dorința de a 
executa cit mai multe obiective 
industriale de suprafață și in
tr-un timp cil mai scurt.

In mod just au fost arătate 
o serie de aspecte negative de 
ambele părți, din care s-a des
prins ca urgentă de rezolvat 
problema colaborării intre 
T.C.M.M. și Centrala cărbune
lui. fn acest scop, s-a întocmit, 
în zilele de 19—20 mai I960, un 
plan de măsuri comun unde 
s-au stabilit responsabilități 
atit pentru constructor, cit și 
pentru beneficiar, precum și 
termene de rezolvare.

In coca ce privește practica 
do a fugi după realizări valo
rice, vă facem cunoscut că or
ganele de conducere ale grupu
lui, duc o activitate de com
batere a acestei practici, pre
cum și de îmbinare concomi
tentă a executării lucrărilor 
productive cu cele neproducti
ve, în special cele restante din 
anii trecuți. Aceasta se poate 
deduce și din numărul sporit 
de lucrări recepționate in ul
tima perioadă.

Inițiativa comitetului de par
tid in vederea realizării sarci
nilor de plan, s-a manifestat 
prin canalizarea acțiunilor la 
toate punctele do lucru în ve
derea întăririi disciplinei, res
pectării programului de lucru, 
evitării absențelor nemotivate, 
învoirilor și concediilor fără 
plată, înlăturării posibilităților 
dc îmbolnăviri profesionale, ac
țiuni proprii ale birourilor or
ganizațiilor de bază, ale comi
tetelor sindicatului și U.T.C. 
avindu-se in primul rînd in ve
dere realizarea a 65 la sută din 
planul anual pină la Congres.

Birourile grupelor sindicale 
au fost îndrumate pentru a 
discuta problemele acute de pe 
șantiere, starea disciplinară cu 
ocazia fiecărei ședințe de gru
pă, să facă cunoscute cazurile 
de indisciplină prin gazetele 
de perete, să creeze o puterni
că opinie de masă împotriva 
lor, mergind chiar pină la pro
puneri pentru desfacerea con
tractului de muncă*.

Răspunsul Centralei 
cărbunelui

Dîn partea beneficiarului răs
punsul e semnal de tov. 
G1IEOKGIIE D.n iDESt U. in
giner șef cu probleme de in
vestiții in Centrala cărbune-

„ Pentru realizarea sarcinilor 
pe linie de investiții în semes
trul I a. c. la C.C.P. s-au luat 
o scrie de măsuri eficiente atit 
în ceea ce privește lucrările 
dc construcții-montaj din sub
teran și suprafață cit și pe li
nia aprovizionării cu utilaje.

(Urmează enumerarea unor 
exemple în acest sens — N.R.).

Sintem de părere că măsu
ra propusă de beneficiar pen
tru asigurarea condițiilor nece
sare începerii lucrărilor de con
strucție la stația de sortare 
și insilozare Vulcan este bine 
venită și ca a primit viață: ca 
dovadă constructorul a și ata
cat lucrarea, ale cărei realizări 
vor intra în semestrul I a.c.

Este adevărat și sintem de 
acord cu critica ziarului că la 
lucrările dc investiții dc la su
prafață executate in regie pro
prie realizările sini ncsatisfă- 
cătoare, deoarece întimpj. 
greutăți în completarea efec
tivelor la nivelul planului. La 
fabrica de stilpi hidraulici Vul
can s-au luat măsuri de inten
sificare a lucrărilor de con
strucții in hala mare, astfel ca 
încă in semestrul I a. c. să 
putem monta și pune în func
țiune utilajele primite. La lu
crările pentru adaptarea fluxu
lui tehnologic de la prepara- 
ția Corocști, împreună cu exe
cutantul lucrării — preparați» 
Coroești, s-a întocmit un plan 
de măsuri pentru intensificarea 
lucrărilor de construcții-montaj. 
I.a acest obiectiv, ca și la că
minele de nefamiliști cu 300 
locuri de la Dilja, Petroșani 
și Vulcan am întîmpinat și în- 
timpinăm greutăți in primirea 
autorizațiilor de construcții de 
la Consiliul popular județean 
Huncdoara-Deva, prin intirzie- 
rea foarte marc cu care le c- 
libcrează.

In acest sens solicităm spri
jinul redacției ziarului in sen
sul de a interveni ca autoriza
țiile dc construcții să le pri
mim cit mai urgent posibil.

In privința colaborării intre 
beneficiar și constructor, aceas
ta există și se materializează 
zilnic prin rezolvarea recipro
că a problemelor care se ridi
că de ambele părți.

Referitor la cele două lucrări 
menționate în articol, unde ter
menul de punere in funcțiune 
dat de beneficiar nu corespun
de cu cel al constructorului, 
obiecțiile ziarului sint juste; 
termenul dat de beneficiar este 
cel la care s-a angajat con
structorul că va termina lu
crările. după expirarea datei 
planificate.

In concluzie, articolul publi
cat, prin problemele pe care 
le ridică, ne ajută in luarea 
celor ipai bune măsuri pentru 
realizarea sarcinilor pe semes
trul I a. c.*.

N. R.
Din cele două răspunsuri — 

al constructorului și al benefi
ciarului — se desprinde con
cluzia unei preocupări mai pro
nunțate in ultima perioadă pri
vind activitatea de producție 
în scopul îndeplinirii angaja
mentelor luate in cinstea Con
gresului al X-lra ui partidului 
și a celei dc-a 25-a aniversări 
a eliberării patriei.

Am fi bucurași să putem re
lata în Viitoarele noastre ar
ticole mai multe aspecte pozi
tive din sectorul construcții- 
montaj al acestor două unități, 
pe linia îndeplinirii valorice și 
fizice a planului, semn că mă
surile preconizate de construc
tor Și beneficiar pe solul Terții 
al colaborării, au prins vi,.ță

prezent.au
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Componente
esențiale ale
artei conducerii

(Urmare din pog. 1)

cărei viabilitate se verifică 
jjrin rezultatele economice. 
Pentru înțelegerea sensului, n 

orlanțci măsurilor luate, 
un îngrijit ca acestea să 
temeinic dezbătute și cu- 
ate în primul rind de Or- 

-le dc partid, de aparatul

SC

BC- 
fic 
nos 
gan. . .
ți activul obștesc, de comuniș
tii de la exploatările miniere, 
în același timp, în atenta 
noastră a stat aplicarea măsu
rilor stabilite privind promo
varea celor mai competente ca
dre în comitetele dc direcție 
nou create, repartizarea judi
cioasă a forțelor dc partid, a- 
daptarca întregii munci de 
partid, sindicat și U.T.C. la ce
rințele Impuse dc această or
ganizare.

Constituirea la nivelul fiecă
rei exploatări miniere a comi
tetelor dc direcție. aplicarea 
măsurilor privind noua organi- 
aare interioară a acestor uni
tăți. trecerea in competența 
exploatărilor, pentru prima da
tă, a unor indicatori econnmi- 
co-financiari. cum este redu
cerea cheltuielilor la 1 000 Ici 
producție marfă, au determinat 
mutații esențiale în însuși con
ținutul muncii de partid. A- 
cestei munci ii revine rolul hc- 
tăritor în schimbarea opticii 
unor cadre de conducere, a 
unor activiști de partid și ai 
organizațiilor dc masă, deprinși 
a aprecia rezultatele activită
ții economice in funcție exclu
siv dc realizări fizice, canti
tative (intcrcsîr.du-i mai mult 
tona de cărbune și mai puțin 
prețul cu care este extrasă), 
ajutindu-i de a pune pe pri
mul plan aspectele calitative, 
dc eficiență, ale activității 
economice. Pornind tocmai dc la 
asemenea considerente a fost 
necesar să acționăm cu ope
rativitate spre a readapta pla
nurile noastre dc muncă, ho- 
tărîrilc luate anterior la 
vclul cein-utctelor de partid 
al organizațiilor de bază, 
funcție dc noile obiective.

Situația creată ne impune 
manifestăm mai mult disccrnâ- 
mint în cunoașterea noilor fe
nomene care se impun cu prio
ritate atenției muncii dc nar- 
tid. La numai o lună după a- 
plicarea prevederilor noii or
ganizări a conducerii indus
triei extractive din bazin, co
mitetul municipal de partid și 
consiliul dc administrație al 
Centralei cărbunelui au anali
zat modul in care a debutat 
noua formă organizatorică, a- 
ccastă analiză fiind de un real 
folos în soluționarea „din mers'* 
a unor laturi ale organizării 
muncii.

In contextul acestor preocu
pări. vom trage concluzii prac- 
ti e din ideea relevată în teze
le pentru Congresul al X-lea 
Bl P.C.R. — și anume că, în 
condițiile actuale, cînd reali
zarea conducerii științifice a 
tțpvcqît o problemă esențială 

. _> domeniile, se pune cu 
deosebită stringență necesitatea 
perfecționării activității parti
dului, a formelor și metode
lor sale dc muncă. 1n scopul 
unei intervenții operative, ne 
preocupă in ultimul timp să 
imprimăm controlului de par
tid asupra activității economi
ce un caracter de permanență, 
de continuitate. La mina Uri
cani, unde s-au înregistrat ră- 
mincri în urmă in îndeplinirea 
sarcinilor dc plan, la întreprin
derea forestieră Petroșani, un-

ni- 
și 
în

sâ

dc nu au fost onorate integral 
obligațiile privind sortimente
le și exportul, la șantierul 
Valea dc Pești al întreprin
derii de lucrări hidrotehnice 
speciale, am trimis colective 
conduse din secretari ai comi
tetului municipal care, anali- 
zînd împreună cu organizațiile 
de partid cauzele acestor stări 
de lucruri, nu s-a mulțumit să 
le „constate", ci au stabilit mă
suri menite să determine 
reviriment în activitatea 
tor unități.

Refiectind asupra indicațiilor 
din teze privitoare la necesi
tatea adoptării unor modalități 
eficiente de control al îndepli
nirii sarcinilor, am dori să 
relevăm că, in ultimul timp, în 
activitatea noastră curentă a 
devenit o metodă ca același co
lectiv care a studiat o proble
ma într-o organizație de par
tid sau întreprindere și a con
tribuit la adoptarea unor mă
suri pentru îndreptarea situa
ției să verifice modul în care 
s-au aplicat măsurile stabi
lite, eficiența lor și, prin a- 
ceasta. înseși rezultatele pro
priei activități, ale ajutorului 
dat. Va trebui să perseverăm 
în generalizarea acestei meto
de și la nivelul comitetelor de 
partid orășenești și din între
prinderi Eficiența unei aseme
nea intervenții s-a concretizat 
in redresarea situației economi
ce a exploatărilor miniere Dil- 
ju și Paroșeni. ca și în îmbu
nătățirea activității pe șantie
rele Trustului de construcții și 
montaje miniere.

Nu peste tot însă comitetele 
dc partid, unii activiști ai co
mitetului municipal manifestă 
receptivitate fața de cerințele 
perfecționării stilului nostru de 
muncă, nu se pot elibera de 
rutină. Bunăoară, comitetul de 
partid de la mina Uricani, deși 
a analizat în mai multe rin- 
duri cauzele depășirii consu
mului specific de materiale și 
a stabilit planuri de măsuri, 
n-a fost consecvent in organi
zarea muncii pentru aplicarea 
acestora. Aici se semnalează, 
în continuare deficiențe în re
cuperarea armăturilor metalice 
din galerii. Așa se explică fap
tul că, in primele patru luni 
ale anului, costul armaturilor 
dc fier pe tona de cărbune la 
această mină a fost dublu față 
de costul realizat la alte uni
tăți similare.

Nu am reușit să determinăm 
la toate organizațiile de par
tid o preocupare susținută pen
tru- abordarea și soluționarea 
aspectelor esențiale, calitative 
ale activității economice. Mă 
refer îndeosebi la situația eco- 
nomico-financiară a unor uni
tăți. în scopul realizării sar
cinilor de răspundere privind 
dezvoltarea economică și so- 
cial-culturală a municipiului 
nostru, organizațiile de partid 
din Valea Jiului vor trebui să 
promoveze un stil de muncă 
viu. dinamic, să stimuleze spi
ritul creator al comuniștilor 
pentru a contribui la creșterea 
continuă a forțelor lor de fn- 
rîurirc. Organizațiile noastre 
de partid au trecut la reanali- 
zarca în toate unitățile eco
nomice a angajamentelor luate 
in întrecerea socialistă, in sen
sul majorării lor, la inițierea 
unei vaste acțiuni politice de 
masă pentru a întîmpina Con
gresul al X-lea al partidului și 
cea de-a XXV-a aniversare a 
eliberării patriei cu realizări 
remarcabile în toate domeniile 
de activitate.

FU I BAL
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Succes Științei în barajul pentru Divizia B

După fluierul final

Fapte din munca nobilă pentru 
refacerea patrimoniului forestier

Iosif Kucerae, antrenorul e- 
chipri Victoria Călan : ^Gazde
le au jucat mai bine ca noi ți 
au meritat victoria. Le 
sincere felicitări pentru 
ta ti Ic doresc din 
ies in baraj".

Irimie Ghcorghe. 
formației Știința : 
mei au abordat meciul cu in- 
i rrdere, cu vie dorință dc 0 
obține victoria. în general, toa
te compartimentele ți au făcut 
datoria, cu tot terenul greu, 
desfundat. La începutul lunii 
viitoare avem de dat un exa
men greu la Cluj. Timpul '.are 
nc-a mai rămas pînâ atunci 
îl vom consacra unor pregă
tiri minuțioase pentru a putea 
face față cit mai onorabil ba
rajului. Am încredere în bă
ieții mei. Sint convins că ' or 
face totul ca să promovăm în 
divizia B".

C. M A TEES CU

Bilanț rodnic
la încheierea
campaniei 
de împăduriri

La Ocolul silvic Petroșani 
s-a încheiat acțiunea de îm
păduriri pe anul 1969. Prin 
măsurile eficiente de organiza
re a lucrărilor luate dc con
ducerea tehnică a ocolului și 
hărnicia echipelor îndrumate 
cu pricepere de brigadierii sil
vici și de pădurari, planul de 
împăduriri a fost depășit cu 1 
ha teren, plantîndu-se 503 000 
de puieți din caro 453 000 pu- 
ieți din pepinierele proprii, 
iar 155 000 din transfer de la 
Ocolul silvic Bistru, județul 
Alba. Totodată au fost furni
zați prin transfer Ocolului sil
vic Lupeni 48 000 puieți, iar 
Consiliului popular Petrila 
2 500 dc puieți pentru amena
jarea zonelor verzi. De remar
cat că au fost introduse in 
cultura forestieră specii rapid 
crescătoare de rășinoase ca 
molid, pin silvestru, pin strob 
și larice.

La realizarea lucrărilor și 
încheierea intr-un timp scurt 
a acțiunii de împădurire din 
acest an au contribuit, prin 
muncă patriotică, numeroși ti
neri mobilizați de Comitetul

nmnicipal U.T.C. care au plan 
tat 5 ha teren adueînd o eco
nomic dc 3 575 lei. Din cadrul 
ocolului s-au remarcat tehni
cianul Victor Dănilă, brigadie
rii silvici Petru Stoica, Cons
tantin Cocolan, Josif Vit-.-â și 
pădurarii Augustin Serdan, 
Vaier Bota, llie Răscoleam), 
Die Dobre. Nicolae Preda și 
Vaier Chcrci.

Acțiuni de combatere 
a dăunătorilor

Încă de la începutul anului, 
conducerea Ocolului silvic a 
luat măsuri adecvate pentru 
protecția împotriva dăunători
lor a plantațiilor din pepinie
re, a puicțîlor plantați și a ar- 
borctelor. Pentru dezinfecta
rea solului în pepiniere, cu c- 
cazia desfundărilor, s-a aplicat 
pe o suprafață dc f00 ari sub
stanță activă „Heclotex-1,5". 
Dc asemenea, s-a utilizat 350 
kg din această substanță ia tra
tarea rădăcinilor puicților (lu
crare efectuată o dată cu plan
tarea) pentru a-i feri de atacul 
larvelor de cărăbuș. Acțiunea 
de combatere a dăunătorilor se 
duce, de asemenea, prin coji- 
rca doborâturilor de vint sau a 
arborilor lincezi care generea
ză in pădure focare de insecte 
din specia Tpidaelor (gindaci 
de scoarță).

Concomitent, au fost iunie 
măsuri pentru combaterea in
cendiilor în pădure efecluîn- 
du-se curățirea resturilor vege-

talc de pe liniile izolatoare 
eroăte între arborele de diferi
te vi iste și specii pentru a se 
preîntimpina extinderea even
tualelor incendii izbucnite 
pădure.

Puieți pentru 
plantațiile 
din planul
de perspectivă

acest an, colectivul

în

lu-In 
crătorilor silvici acordă o mare 
atenție asigurării necesarului 
de puieți pentru acțiunile de 
împădurire din planul de pers
pectivă 1970—1975. în acest
scop s-qu efectuat culturi de 
puieți în pepinierele volante 
pe o suprafață de 51 ari și 
s-au făcut lucrări de întreți
nere pe 54 ari la puieți cc se 
află în pepinierele de la Pola- 
tiște, Jieț, Dealul Cimpii și 
tclc. Culturile forestiere noi 
fost amplasate în pepiniere 
tuate la aceeași altitudine 
terenurile ce se vor planta 
puieții respectivi in anul 1972.

Lucrările in pepiniere au 
fost executate în bune condi- 
țiuni. sub supravegherea pă
durarilor Nicolac Preda, Gh. 
Calo'tescu și Nicolae Staic.

...Fluierul prelung al arbi
trului de centru consemnează 
sfirșituf meciului dintre Știin
ța și Victoria Călan. Micul grup 
dc suporteri ai echipei stu
dențești aplaudă cu căldură pe 
favoriții lor pentru victoria 
obținută, victorie care le dă 
dreptul să participe la barajul 
pentru promovarea in divizia 
B. Redăm mai jos citeva scurte 
declarații, luate la sfîrșitul par
tidei dc duminică, în legătură 
cu succesul obținut de Știința.

Ion Dobrin, arbitru : „Fot
baliștii de la Știința au fost 
superiori echipei din Călan a- 
tît ca concepție tactică eît și 
ca joc. Am convingerea că stu
denții, printr-o mai temeinică 
pregătire tchnico-tactică, vor 
trece cu bine „hopul" barajului 
de la Cluj, ceea cc va însem
na că, în viitorul campionat, 
Ii voi arbitra în„. divizia B“.

A

începe campionatul 
municipal

La data dc 22 iunie 1969 un 
număr dc opt echipe de copii 
vor inaugura prima etapă a 
campionatului municipal de 
fotbal.

Cele opt echipe dc copii care 
urmează să participe in cam
pionatul municipal Petroșani 
sînt reprezentantele unor aso
ciații sportive cu o rodnieă ac
tivitate pe tărîm sportiv, în 
special fotbalistică, iar activi
tatea sportivă rezervată echi
pelor de copii s-a bucurat in-

adresez 
ii ac eas

in imă suc-

antrenorul
..Jucătorii

al copiilor
totdeauna de sprijinul cuvenit 
din partea consiliilor asocia
țiilor sportive. De accca avem 
și acum toată încrederea că 
asociațiile sportive Jiul Petro
șani, Minerul și Preparatorul 
din Lupeni, Minerul Vulcan, 
Parîngul Lonca și Prcparația 
Petrila vor acorda și de data 
aceasta sprijinul necesar ca 
echipele lor să dispună de e- 
chipamentul necesar, dc bazele 
sportive precum și de asigura
rea mijloacelor de transport.
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JO.OO Liniba franceză.
10.30 Limba engleză.
11,00 Cc-ați dori să revedeți ? 

Spectacolul de teatru : 
„Viforul" de Barbu Ște- 
fănescu Delavrancea;

13,00 Închiderea emisiunii «le 
dimineață.

17.30 Buletin de știri.
17.35 Ecranul cu păpuși. -Că

suța cea mai bună" de 
T. Eftera (II).

17.50 Limba germană.
18,15 Pentru școlari : „A e- 

xî.stat Don Quijote ?“.
18.45 ( inlă o formație instru

mentală condusă de Ni
cu Stănescuj

19.00 Tribuna economică. 
„Realități și perspecti
ve". Transmisiune din 
Cluj.

19.30 Telejurnalul dc seară.
19.50 Congresul a) X-lca al 

P.C.R. Secvențe din 
marea dezbatere. Bule
tin meteorologic.

20,10 Tele-cincmafeca : „Mi
racol la Milano", pro
ducție a studiourilor î- 
talicnc.

21.45 Reflector.
22,00 Teleglob — emisiune 

dc călătorii geografice. 
Canada (I). Imagini din 
Vancouver. Film.

22,20 Publicitate.
22,25 Dialog cu telespectatorii.
22,40 Debutul școlii generale 

de 10 ani. Dezbatere pe 
marginea hotărîrii pri- 
\ ind școala generală de 
10 ani.

23.30 Telejurnalul de noapte.
23.35 închiderea emisiunii.

ȘAH
Turneul internațional dc la Balatonszeplak 

(feminin)
BUDAPESTA 17 (Agerprcs). 

— Turneul internațional femi
nin de șah de la Balatonszeplak 
s-a încheiat cu victoria macs- 
trei sovietice Maia Rannîku, 
care a totalizat 11 puncte din 
13 posibile. Maestra româncă 
Elisabeta Polihroniade s-a cla
sat pe locul 2—3 la egalitate

de puncte (8,5) cu Veroci (Un
garia). Eleonora Jianu (Româ
nia) s-a clasat pe locul 11—12 
la egalitate de puncte (5) cu 
Stadler (Iugoslavia).

In ultimele două runde, E- 
lisabeta Polihroniade a remizat 
cu Stadler și Honfi. iar Eleo
nora Jianu a ciștigat la Ko
walska și a pierdut la Ivanka.

0 viguroasă încadrare în rol
cu

Un grup

(Urmare din pag. 1)

Centralci cărbunelui Petroșani și 
— București, cele mai în măsură 
vă interesează.
Ne întrebați dacă lucrătorii din 
radio și televizoare au dreptul la

viață a
Antal toți 

cunoscut și 
încearcă o grea

DE ACTIV IȘT 
DE PARTID

T.A.P.L
■

'j-oijt tau

Ochelarii anticarii

5»

cei 
de

Cornel Voina — Petroșani, Ion Brăcscu și Iosif Heglicduș — 
Lupeni, Nicolae Popescu — Uricani.

Pentru elucidarea problemelor ce vă interesează, adresați-vă 
organelor de resort, respectiv Consiliului popular al orașului de 
care aparține localitatea dv., 
Comitetului de stat al apelor 
să vă rezolve problemele care

Vasile Moisiu — Lupeni.
unitățile care vind aparate de . .
echipament de protecție. Răspunsul nostru este cel pe care vi l-a 
comunicat și conducerea O.C.L. Industrial : lucrătorii din astfel de 
unități nu primesc haine de protecție. Pentru amănunte suplimcn-

tei

ȘTEFAN ANTAL

radio
JOI 19 IUNIE

PROGR IMUL J :

(peiivtyxuii

mu

ton-- (angajament 200 tone), 
loan Miclca III cu 278 tone 
(angajament 500) și Ghcorghe 
Cosma cu 380 tone cărbune 
depășire a planului (angaja
ment 500 tone).

Pe ansamblul zonei a Il-a 
angajamentele majorate luate 
dc brigăzi, zilele trecute, cu 
prilejul dezbaterii în adună
rile organizațiilor de partid a 
Tezelor și proiectului dc Di
rective ale C.C. al P.C.R. 
pentru Congresul al X-lc-a al 
partidului, însumează 1 500

tone cărbune peste plan și 
reducerea consumului de 
lemn de mină cu 1 mc/1 000 
tone extrase. Fiecare zi tre
cută ce ne apropie tot mai 
mult de evenimentele isto
rice din luna lui august, face 
ca rodnicia solului fertil al 
colectivului zonei a 11-a să 
crupă și mai puternic prin 
hărnicia și dăruirea in mun
că, prin materializarea în 
fapte a îndemnului înflăcă
rat din inimile minerilor, 
maiștrilor și inginerilor dc a 
ridica la cote maxime rea
lizările la extragerea căr
bunelui.

tare, consultați „Actele normative, privind distribuirea și folo
sirea echipamentului de protecție" din anul 1962 și „Ordinul 
12 933 al M.C.T.“ — din același an.

B. Marian, P. Ignătcscu — Lupeni. Lipsa răcoritoarelor, in
clusiv a sifonului, a fost in atenția ziarului nostru. într-un nu
măr viitor, redacția va publica un raid-anchetă pe această temă.

lacob Ini ling și Iulian lordachc — Vulcan. Asupra sesiză
rilor dv. referitoare la unele deficiențe de la cofetăria „Tranda
firul" din localitate, am discutat verbal cu gestionara unității. 
Dumneaei a recunoscut autenticitatea celor două reclamații și 
ne-a asigurat că pe viitor va veghea cu mai multă exigență la 
bunul mers al unității pe care o gestionează și care este atit de 
mult frecventată. Solicită insă și sprijinul opiniei publice dc a lua 
atitudine împotriva acelora care, prin comportarea lor, viciază 

• atmosfera ambiantă a respectivei cofetarii. In această opinie pu
blică vă încadrați și dv.

Ion Bologa — Paroșeni. Ultima informație trimisă dc dv. 
cu specificația ..Pentru concurs" și cu rugămintea do a fi pu
blicată fără întirzicre nu arc sorți de a vedea lumina tiparului. 
Ea cuprinde citeva date laconice, fără importanță deosebită. Ceea 
cc au făcut cele trei cadre didactice, pe care le evidențiați, sint 
mai degrabă niște îndatoriri cetățenești, niște obligații sociale.

Reveniți cu alte informații care să cuprindă lucruri mai 
semnificative din munca și viața cnergeticienilor în mijlocul 
cărora trăiti si vă desfășurat) activitatea.

în ziua de 16 iunie 1969 a 
încetat din viață tovarășul 
Ștefan Antal, fost lucrător în 
aparatul Comitetului municipal 
de partid Petroșani.

Ștefan Antal s-a născut Ia 
13 februarie 1931 în orașul Pe
trila dintr-o familie de mun
citori mineri.

După absolvirea școlii prole- 
sionale a muncit ca activist al 
organizației U.T.C.

în perioada 1961—1968 a lu
crat in aparatul Comitetului 
municipal dc partid, iar în ul
timul an în cadrul Centralei 
cărbunelui Petroșani.

Pentru merite deosebite a 
fost distins cu ordine și me
dalii ale Republicii Socialiste 
România.

Prin încetarea din 
tovarășului Ștefan 
acei care l-au 
care a muncit 
pierdere.

Publicul consumator că du-

5,05—6,00 Program muzical 
de dimineață; 6,05—9,30 Mu
zică și actualități: 9,30 Odă 
limbii române; 10,10 Curs dc 
limba rusă; 10,30 Cintă corul 
Ansamblului „Ciocîrlia" diri
jat dc Nicolae Vicleanu; 
11,05 Muzica românească în 
lume; 12,00 Din creația com
pozitorului H. Mălincanu; 
12,15 Ateneu; 12,30 Intîlnire 
cu melodia populară și in
terpretul preferat; 13,00 Ra
diojurnal; 13,22 Cintă Luiza 
Costachc: 13,45 Moment ști
ințific; 13,50 Zece minute 
cu Eddie Mitchell; 14,00 Mu
zică populară; 14,10 Emisiu
ne literară pentru școlari; 
14,30 Album folcloric; 15,30 
Compozitorul săptăminii. Lud
wig van Beethoven; 16,00 
Radiojurnal. Buletin metco- 
rutier; 16,20 Cintă Luminița 
Dobrescu; 17,05 Antena tine
retului; 17,30 Concert folclo
ric; 18,30 Varietăți muzicale; 
19,00 Gazeta radio; 19,20 
Săptămîna unui meloman; 
20,10 Interpreți celebri: Zc- 
naida Pally; 20,30 Emines
ciana. „Lasă-ți lumea"... Re
cită Ion Caramitru; 20,35 
Pentru magnetofonul dum
neavoastră; 21,20 Revista șla
gărelor; 21,35 Sport; 21,45 
Revista șlagărelor; 22,00 Ra
diojurnal. Buletin meteorolo
gic; 22,20 Album de roman
țe; 22,40 Atențiune, părinți !; 
23,00 Muzică: 23,05 Moment 
poetic. Sonete dc Michelan
gelo; 23,40 Valsuri celebre; 
0,03—5,00 Estrada nocturnă.

|O

■■■
■

„Expres" din Petroșani, 
Victoriei, a fast redes- 

de curînd complet re
novat și reprofilat în restau
rant de cateqoria a ll-a, unde 
se poate servi zilnic la prînz 
meniu — pensiune, format din
tr-un bogat sortiment de pre
parate și băuturi alese.

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I «

Ieri, ne-om prezentat in
venția in fața comisiei. A 
fost occeptotă în unanimi
tate, plus un vot ocordot de 
primul cosmonaut care vo 
curta in curînd Luna Io ea 
ocosă. Ideea o fost qenială. 
Ga și invenția de oltfel. Pe 
toți Lom făcut praf. Lom 
făcut praf că le-om arun
cai cu prof in ochi. N-o- 
veou ochelari. Cu produsul 
invenției noaste - ochelarii 
anticarii —, conducătorii ou- 
lo din Valea Jiului nu vor 
moi avea bo to ie de cop. Și 
nu vor moi oveo bătoie de 
cop moi ales tovarășii de Io 
sectio qospodărie a munici
piului Petroșani și nici 
din conducerea secției 
drumuri si poduri naționale 
Deva.

Ideea invenției ne-a ve
nit in urma unor peregrinări 
prin localitățile Văii Jiului. 
Eram cu mașina. Lo tot pa
sul, pe șosele. - gropi, de
nivelări (constructorii de 
drumuri le spun carii). In Pe
troșani, pe artera principală 
a oroșului, în Vulcan, Lu
peni, Uricani, în dreptul tur-

nurilor de răcire de Io Paro- 
seni, peste tot trebuie să 
loci un odevărot slalom 
printre cariile de pe șosele. 
Si așo ne-o venit ideeu. Am 
stot noi și ne-om gîndit, om 
calculat zile și nopți Io rind, 
om studiat tratate de spe- 
ciolitote, om oudiot cursuri 
de oftolmoloqie. Cînd ne 
întorceam de Io comisio de 
aprobare o invențiilor cele
bre, fericiți că invenția noas
tră - ochelarii anticarii — o 
fost occeptotă, ne-o ieșit in 
cale Giqel, copilul vecinului 
nostru de oportoment, 
ne-o luat la fix :

— Știți ce nene ? Ca să nu 
mai vedeți qropile de pe șo
selele din Valea Jiului, cum- 
păroți-vă ochelari anticarii.

Se qăsesc de vinzore la toa
te tutunqeriile din Valea 
Jiului. Poate ore $i ambulan
tul ăla core plimbo un miel 
alb prin restaurante.

Probabil că Giqel o ouzit 
despre ochelarii anticarii a- 
nul trecut cind ero Io gră
dinița. Am căulot noi peste 
tot ochelari anticarii dor 
n-om qăsit. Si ne am pus pe 
muncă să traducem in fapt 
invenția. Numai de n-or auzi 
Giqel că i-or putea trece prin 
cop să-l luăm coautor. Lu
crul a mers strună. Am făcut 
tot felul de combinări și 
permutări, am așezat lenti
lele in fel si chip, om cons
truit și niște lunete mai 
mici. Ce moi, om reușit de 
minune. Au ieșit niște oche-

lari anticarii o-ntiia. Un prie
ten de-al nostru, membru co
respondent ol Acodemiei (co
respondează cu cineva de 
pe strada Academiei), ne-o 
osiqurot că pentru invenția 
asto s-or putea să obținem 
premiul Nobel. Dar noi nu 
urmărim acest lucru. Ne mul
țumim cu o sumă modestă 
și cu felicitările pe care le 
așteptăm de la secția de gos
podărie o Consiliului popu
lar Petroșani și de Io con
ducerea secției de drumuri 
și poduri notionale Deva. 
Pentru că. trebuie să recu- 
nooscă. i-am scos dintr-un 
more necaz. Am pregătit și 
un afiș core or glosui corn 
așa : „Șoferi I Pentru a nu 
vedea gropile de pe șoselele 
din Valea Jiului, cumpărați- 
vă ochelari anticarii I Srnt 
ieftini și buni. Vă protejează 
de minune ochii (mașinile 
nu). De vînzare la toate tu- 
tunqeriile din Valea Jiului".

Noi ne-om oferit serviciile. 
Cine si le moi oferă?!...

A. DANUJ 
maior V. ȘERBAN

ANtilJEAZA
în perioada vacanței de vară tineri 
elevi care au împlinit vîrsta de 16 ani 
ca muncitori necalificați în echipele 
de zidari, zugravi și alte munci neca- 
lifieate pentru șantierele din Deva, 
Alba, Petroșani, Orăștie, Hațeg, Brad, 
Cugir, Sebeș, Lupeni, Vulcan, Petrila.

Pentru informații suplimentare și 
perfectarea formelor de angajare so- 
lieitanții se vor prezenta la sediile șan
tierelor de construcții din localitățile 
sus-amintite

PROGRAMUL II :

6,10 Muzică ușoară; 6,45 
Cîntece și jocuri; 7,00 Radio
jurnal. Sumarul presei. Bu
letin meteo-rutier: 7,11 Rit
muri de fanfară; 7,30 Cînti 
surorile Sîntu și Trio Alpin; 
7.45 Muzică populară; 9,00 
Melodii populare; 9,10 Curs 
dc limba rusă: 10,30 Muzi
cieni români de azi despre 
muzicieni români dc ieri; 
11,00 Muzică ușoară: 11,15 
Emisiune de folclor: 11,45 
Album de madrigale; 12,03 
Avanpremieră cotidiană; 
12.15 Muzică ușoară; 14,10 
Muzică populară; 14,30 Cin- 
tecele orașelor — muzică u- 
șoară: 15,00 Moment științi
fic: 15,05 Pagini din opt ca 
„Ileana" de Emil Monția; 
15,30 Muzică de promenadă; 
16,00 Radiojurnal. Buletin 
nictco-rulier; 17,05 Recital 
Nicolac Florei: 17,30 Piese 
pentru vioară de Fritz Krcis- 
ler; 18,00 O melodic pe a- 
dresa dv.; 18,30 Curs de lim
ba rusă; 18,50 Melodii popu
lare; 19,00 Mari ansambluri 
corale: 19,50 Noapte bună, 
copii; 19,55 Miniaturi instru
mentale: 20,10 Cintă Caterina 
\ «lente: 21,05 Prietenii mei 
scriitori; 21.20 Lucrări con
certante de Robert Schu
mann; 22.00 Muzică ușoară; 
23,37 Melodii lirice; 24.00 
Curtea orgii de Olivier Mes
siaen (rtf'.

filme
JOI 19 IUNIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie: Comcdianții, seriile I 
și II; Republica : Orașul ma
gic; PETRILA : Astă seară 
mă distrez; LONEA — 7 No
iembrie : Infrîngcrea lui Ale
xandru cc) Marc; Minerul : 
Vîrstele omului; AN1NOA- 
SA : Corabia .Pasărea al
bastră"; VULCAN : Rolls 
Roicc-ul galben; LUPENI — 
Cullural : Anna Karenina, 
seriile I și II; PAROȘENI: 
Studiu despre femei; URI
CANI : Expresul colonelului 
Von Ryan.
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I///IM INTERNAȚIONALĂ
FRANJA

internaționale partidelor comuniste și muncitorești
Primele reacții în presă

după alegerea noului președinte
ft seim • fE SCIIBT

tiimii

MOSCOVA 11 (Agcrprcs). — 
între 5 și 17 iunie 1969 a avut 
loc la Moscova Consfătuirea 
internațională a 75 de partide 
comuniste și muncitorești. De
legațiile participante apreciază 
Consfătuirea ca un eveniment 
deosebit în desfășurarea luptei 
împotriva imperialismului, pen
tru cauza realizării unității de 
acțiune antiimperialistă a ce
lor mai largi mase populare 
din lumea întreagă, ca o etapă 
importantă pe calea întăririi 
coeziunii mișcării comuniste 
pe baza principiilor marxism- 
leninismului, ale internaționa
lismului proletar.

La consfătuire au participat 
delegațiile următoarelor parti
de comuniste și muncitorești i

Partidului Comunist din A- 
frica de sud. Partidului Avan
garda Socialistă dîn Algeria, 
Partidului Comunist din Ar
gentina. Partidului Comunist 
din Australia. Partidului Co
munist din Austria. Partidului 
Comunist din Belgia. Partidu
lui Comunist din Bolivia, Par
tidului Comunist Brazilian, 
Partidului Comunist din Ma
rea Britanic, Partidului Comu
nist Bulgar, Partidului Comu
nist din Canada. Partidului Co
munist din Cehoslovacia, Par
tidului Comunist din Ceylon, 
Partidului Comunist din Chile. 
Partidului Progresist al oame
nilor muncii din Cipru. Parti
dului Comunist din Columbia, 
Partidului Avangarda Popu
lară din Costa Rica, Partidului 
Comunist din Danemarca, Par
tidului Comunist Dominican. 
Partidului Comunist din Ecua
dor. Partidului Muncii din El
veția. Partidului Comunist din 
Finlanda, Partidului Comunist 
Francez. Partidului Socialist 
Unit din Germania. Partidului 
Socialist Unit al Berlinului oc
cidental. Partidului Comunist

din Germania, Partidului Co
munist din Grecia, Partidului 
Comunist din Guadelupa, Par
tidului Muncii din Guatemala, 
Partidului Progresist Popular 
din Guyana. Partidului Unit al 
Comuniștilor din Haiti. Parti
dului Comunist din Hondu
ras. Purtidului Comunist din 
India, Partidului Comunist din 
Iordania. Partidului Comunist 
din Irak, Partidului Popular 
din Iran. Partidului Comunist 
din Irlanda de nord. Partidului 
Liga Muncitorească Irlandeză. 
Partidului Comunist din Israel. 
Partidului Comunist Italian, 
Partidului Comunist din Lesot
ho. Partidului Comunist Liba
nez. Partidului Comunist din 
Luxemburg. Partidului Elibe
rării și Socialismului din Ma
roc, Partidului Comunist din 
Martinica, Partidului Comunist 
Mexican. Partidului Popular 
Revoluționar Mongol. Partidu
lui Socialist din Nicaragua. 
Partidului marxist-leniniștilor 
din Nigeria. Partidului Comu
nist din Norvegia. Partidului 
Comunist din Pakistanul de est. 
Partidului Popular din Pana
ma. Partidului Comunist din 
Paraguay. Partidului Comunist 
din Peru. Partidului Muncito
resc Unit Polonez. Partidului 
Comunist din Porto Rico. Par
tidului Comunist din Portuga
lia. Partidului Comunist din 
Reunion. Partidului Comunist 
Român. Partidului Comunist 
din Salvador. Partidului Co
munist din San Marino. Parti
dului Comunist Sirian. Parti
dului Comunist din Spania, 
Partidului Comunist din Sudan, 
Partidului Comunist din S.U.A.. 
Partidului Comunist din Tu
nisia. Partidului Comunist din 
Turcia. Partidului Muncito
resc Socialist Ungar, Partidului 
Comunist al Uniuni Sovietice, 
Partidului Comunist din Uru

guay, Partidului Comunist din 
Venezuela, precum și două 
partide care activează in ile
galitate a căror denumire nu 
este menționată din conside
rente de securitate. în calitate 
de observatori au participat la 
Consfătuire și și-au expus po
zițiile delegațiile Partidului Co
munist din Cuba și Partidului 
de stingă — comuniștii din 
Suedia.

Consfătuirea a adoptat docu
mentul de bază intitulat „Sar
cinile luptei împotriva impe
rialismului în etapa actuală și 
unitatea do acțiune a partide
lor comuniste și muncitorești, 
a tuturor forțelor antiimperia- 
liste“. Pronunțîndu-se, de ase
menea. pentru întărirea uni
tății partidelor comuniste și 
muncitorești, a tuturor forțe
lor antiimperialislc, delegațiile 
partidelor comuniste din Aus
tralia. Italia, San Marino și 
Reunion, și-au exprimat acor
dul deplin numai cu acea par
te a documentului în care sînt 
expuse principiile luptei comu
ne împotriva imperialismului ; 
delegatul Partidului Comunist 
Dominican nu a sprijinit do
cumentul de buză.

Participanțh la Consfătuire 
au dezbătut problema sărbăto
ririi a 100 de ani de la naște
rea lui Lenin și au adoptat cu 
căldură și entuziasm apelul 
„Cu privire la centenarul naș
terii lui Vladimir Ilici Lcnin“.

Consfătuirea a adresat popoa
relor lumii apelul intitulat „In
dependență. libertate și pace 
Vietnamului!“ și a salutat cu 
căldură crearea Guvernului 
revoluționar provizoriu al Băii 
publicii Vietnamului de sud. 
Consfătuirea a lansat „Apelul 
pentru apărarea păcii1*. Ea a 
adoptat declarația de sprijinire 
a luptei juste a popoarelor a- 
rabe și, de asemenea, declara

ția de solidaritate cu comuniș
tii și democrații, care deși sînt 
supuși la cele mai crunte re
presiuni, duc in condiții grele 
o luptă plină de abnegație îm
potriva. regimurilor reacționare 
dictatorialo, sprijinite de im
perialismul internațional.

Consfătuirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă de sinceritate, 
do solidaritate frățească, s-a 
bucurat de o largă publicitate. 
At.it în timpul pregătirii, cit 
și în cursul consfătuirii au fost 
respectate cu strictețe metodele 
colective de lucru și princi
piul egalității in drepturi a tu
turor partidelor.

Participanții la Consfătuire 
și-au exprimat hotărîrea de a 
dezvolta și pe viitor relațiile 
dintre partidele comuniste și 
muncitorești. Ei au subliniat 
oportunitatea înlîlnirilor bila
terale și regionale, desfășura
rea — pe măsura necesităților 
— a unor consfătuiri interna
ționale ale partidelor comunis
te și muncitorești pentru un 
schimb de păreri și de expe
riență. pentru dezbaterea și 
studierea colectivă a probleme
lor politice și teoretice actua
le, a problemelor luptei împo
triva imperialismului, pentru 
triumful cauzei păcii, a inde
pendenței naționale, a demo
crației și socialismului.

O
Consfătuirea a hotărî l ca ma

terialele consfătuirii să fie tri
mise și partidelor comuniste șl 
muncitorești care nu au parti
cipat la lucrările ci.

Participanții Ia Consfătuire 
sînt ferm convinși că rezul
tatele ei corespund intereselor 
fiecărui partid comunist și în
tregii mișcări comuniste. s in
ternaționale.

PARIS 17 (Agerpreș), — Pre
sa franceză de marți diminea
ța examinează perspectivele pe 
care le oferă alegerea lui Geor
ges Pompidou in calitate de 
președinte al Franței. Oficio
sul „La Nation'. comentind 
reacțiile din străinătate, con
stată existența unei „dorințe 
a marilor puteri de a conti
nua relațiile stabilite intre ele 
și generalul de Gaulle pe o 
bază de încredere .și indepen
dență, dar și de fidelitate față 
de alianțe... Englezii, continuă 
ziarul, se întreabă asupra ati
tudinii pe care o va adopta 
Pompidou față de candidatura 
britanică la Piața comună. Fi
deli tradiției lor de fair-play, 
britanicii renunță cu realism 
la unele iluzii pe care le năs
cuse a dopa zi după referen
dum candidatura lui Alain 
Poher. Ei speră in schimb că 
venirea la putere a lui Georges 
Pompidou va marca un impuls 
nou în relațiile franco-engleze 
și o risipire a suspiciunilor".

„Este incontestabil, scrie la 
rindul său „Le Figaro", că una 
din sarcinile căreia Pompidou 
i se va consacra personal va fi 
relansarea politicii europene. 
El a vorbit despre asta în re
petate rinduri, arătîndu-și do
rința de a depăși economicul 
pentru a ajunge la aspectul po
litic al problemei. Și ajungem 
astfel la spinoasa problemă 
britanică. Trebuie eliminat un 
contencios. Se poate spune, de 
altfel, că generalul de Gaulle 
a pus primele jaloane".

Agenția France Pressc este 
de părere că „noul președin

te — și acest lucru ar fi fost 
valabil chiar și pentru Alain 
Poher — nu poate schimba de 
la o zi la alta complot politica 
externă a Franței. In schimb, 
stilul acesteia va suferi cu si
guranță o modificare".

Discuția asupra politicii ex
terne a noului președinte se 
continuă printr-o încercare de 
a întrevedea cine va conduce 
diplomația franceză în noul 
guvern. Dacă nu mai există, 
se pare, nici o îndoială asu
pra numelui noului prim minis
tru (toate ziarele și toți obser
vatorii politici din capitala 
Franței il indică pc Jacques 
Chaban Dolmas). în privința ti
tularului Ministerului de Ex
terne se desfășoară o întreagă 
dispută. Pentru „Paris-Jour", 
actualul premier Couve do 
Murvillc se va regăsi în frun
tea diplomației franceze, post 
pe care l-a părăsit cu aproape 
un an în urmă. După „L'Au- 
rorc". generalul de Gaulle ar 
insista pentru menținerea lui 
Michel Debre la Ministerul de 
Externe. „Se știe, scrie ziarul, 
că in ochii președintelui de
misionat, nimic nu este mai 
important decît continuarea po
liticii sale externe". „Compo
nența guvernului. apreciază 
„Combat", va lămuri adevăra
tele intenții ale lui Georges 
Pompidou... Veritabilul test il 
va constitui soarta ce i se va 
rezerva lui Michel Debre". In 
fine, unele cercuri centriste nu 
exclud posibilitatea numirii la 
Quai d’Orsay a lui Jacques 
Duhamel sau Giscard d’Estaing.

Budapesta 17 — Corespon
dentul Agcrprcs. Al. Pinten, 
transmite : în urma tratative
lor care an avut loc la Bu- 
dapesta. marți a fost semnat 
un acord privind deschiderea 
micului trafic de frontieră în
tre Republica Socialista Româ
nia și Republica Populară Un
gară.

Conform acordului, cetățenii 
români și cetățenii unguri cu 
domiciliul într-una din locali
tățile menționate in document, 
situată intr-o zonă de 16 km 
de o parte și de alta a liniei 
de frontieră, pot călători cu 
forme simplifii ate in zona co
respunzătoare a celeilalte, țări, 
în scopul vizitării rudelor și 
prietenilor. Acordul va intra 
in vigoare după aprobarea lui 
de către guvernele celor două 
țări.

BBB

Phenian 17 (Agcrprcs). — La 
Phenian a avut loc cea de-a 
patra sesiune a Comisiei consul
tative interguvernamentale co- 
reeano-sovielice pentru proble
mele economice și tehnico-știin- 
țificc. In cadrul sesiunii au fost 
discutate o scrie do probleme 
privind extinderea comerțului 
dintre cele două țâri și dez
voltarea colaborării lor econo
mice și tehnico-științifice.

Belgrad 17 (Agcrprr s). — \
fost inaugurată linia adriană 
directă Tunis — Belgrad. Cu 
prima cursă a avionului > ne 
a străbătut această rută a so
sit la Belgrad un grup.de ofi
cialități, oameni dc afaceri și 
turiști

PORT OF SPAIN 17 (Agrr- 
pres). — Politica de Investiții 
particulare nord-amerlcane în 
America Latină a fost supusă 
luni unor critici puternice do 
mai mulți delegați latino-ame- 
ricani in cursul lucrărilor Con
ferinței economice și sociale a 
Organizației Statelor America
ne (O.S.A.), care s-au des bis 
in orașul Port-of-Spain (Trini
dad). Atacurile cele mai duro 
au fost lansate de delegațiile 
Braziliei, Republicii Chile si 
Argentinei care au demonstrat, 
pe baza statisticilor oficiale, 
că „Statele Unite obțin profi
turi mai mari din America 
Latină decît realizează țările 
lalino-aincricane de pe urma 
colaborării eu S.U.A.“.

a

încheierea lucrărilor Consfătuirii internaționale
a partidelor comuniste si muncitorești

MOSCOVA 17 (Agcrprcs). — 
Consfătuirea internațională a 
partidelor comuniste și munci
torești. care s-a deschis la Mos
cova la 5 iunie, și-a încheiat 
marți lucrările.

In cadrul ședinței de închi

dere a fost adoptat documen
tul principal al Consfătuirii 
„Sarcinile luptei împotriva im
perialismului in etapa actuală 
și unitatea de acțiune a parti
delor comuniste și muncitorești,

a tuturor forțelor antiimperia- 
liste" Consfătuirea a adoptat 
apelul „Cu privire la Centena
rul nașterii lui Vladimir Ilici 
Lenin".

Rodney Arismendi, conducă

torul delegației P.C. din Uru
guay, a prezidat ședința finală 
și a rostit cuvîntul de închi
dere.

Consfătuirea partidelor comu
niste și muncitorești s-a înche
iat cu intonarea Internaționalei.

Control a sup
In ultimul timp, problemele 

inflaționiste și măsurile anti- 
inflaționiste ce se preconizea
ză a ii luate în S.U.A. se gă
sesc în centrul preocupări
lor oficialităților de la Wa
shington. In cadrul unui in
terviu televizat, ministrul de 
finanțe al Statelor Unite. Da
vid Kennedy, s-a pronunțat 
din nou duminică pentru pre
lungirea aplicării suprataxei 
fiscale de zece Iu sulă și după 
data de 30 iunie 1909. Minis
trul de finanfe sublinia că a- 
ceaslă măsură este necesară 
„pentru economia americană 
și nu trebuie reduse impo
zitele în perioada actuală'. 
Măsurile drastice ce le anun
ță guvernul pentru a pune 
capăt presiunilor inflaționiste 
sînt privite cu scepticism de 
cercurile economice ameri-

Alternativele aflate in aten
ția imediată a guvernului a- 
merican sini : prelungirea cu 
cel p'rțin un an a suprataxei 
de 10 la sută, introdusă anul 
trecut de Administrația John
son și calificată ca „un impo
zit de război", sau, In cazul 
respingerii acestei măsuri de 
către Congres, introducerea Li
nul control preventiv asupra

salariilor și prețurilor. Rele- 
rindu-se la cea de-a doua 
„cale", ministrul american de 
finanțe preciza că „se impu
ne adoptarea unor măsuri e- 
feclive" și un control al pre
țurilor și salariilor ar pulea 
fi luat In considerare.

Ambele „căl“ sini privite cu

reticență. Ziarul ..The Chris
tian Science Monitor" scrie 
că „aceasta ar însemna o 
nouă povară pentru milioane 
de contribuabili americani". 
Se amintește, de asemenea, că 
In campania electorală actua
lul președinte al S.U.A. a pro
mis „o revizuire a priorități
lor naționale și o reducere 
a cheltuielilor destinate sco
purilor militare'. Se sublinia
ză In cercurile observatorilor

ra ce?
politici că cheltuielile militare 
constituie „carburantul princi
pal' al „mașinii" inflației. 
Cercuri lot mai largi cer să 
se pună capăt influenței 
creseînde a complexului mi- 
litaro-industrial asupra politi
cii americane interne și ex
terne In acest context, cu
noscutul profesor american 
John Kenneth Galbraith de
clara că se impune reduce
rea cheltuielilor destinate 
Pentagonului, ceea ce ar a- 
trage după sine o însănăto
șire a situației interne. La a- 
ceastă opinie se raliază și 
numeroși membri ai Congre
sului S.U.A. Reducerea buge
tului Pentagonului, încetarea 
războiului din Vietnam și a 
cheltuielilor legale de conti
nuarea Iul au devenit, alîl din 
punct de vedere psihologic, 
cit și din punct de vedere 
practic, o condiție prealabilă 
pentru rezolvarea celorlalte 
probleme ale Statelor Unite. 
Sini foarte puternice presiu
nile împotriva construirii de 
noi sisteme de arme — un 
nou lip de avion care să în
locuiască bombardierul B-52, 
o nouă rachetă strategică de
pozitată în adăposturi consoli
date, un nou tanc de luptă

pentru armată, un nou avion, 
de atac pentru flotă, up 11014 
avion antisubmarin, un nou a- 
vion de vînăloare al forțe
lor aeriene, un nou sistem de 
rachetă cu rază lungă de ac
țiune sub apă și, bineînțeles, 
împotriva sistemului rachetă- 
antirachetă „Safeguard". In lo
cul acestor „priorități" se pro- 
pune reconstrucția orașelor, 
lichidarea ghetourilor și con
struirea de locuințe pentru 
populația de culoare, acorda
rea de posibilități egale pen
tru toți americanii. „Educa
rea unui copil provenit din- 
tr-un cartier mizer trebuie să 
fie astăzi cu mult mai im
portantă decîi tapajul care se 
face în jurul unei noi forme 
de apărare militară", declara 
recent președintele companiei 
din Chicago „Commonwealth 
Edison". De aceea, prelungi
rea duratei de menținere . a 
suprataxei fiscale sau un cirn- 
trol asupra prețurilor și sala
riilor nu constituie decît mă
suri de moment. Majoritatea 
comentatorilor sînt de părere 
că dacă se preconizează cu 
adevărat un control el trebuie 
efectuat asupra cheltuielilor 
de înarmare și nicidecum asu
pra salariilor. Contribuabilii 
americani așteaptă ca promi
siunile electorale să fie ono
rate, și prioritățile naționale 
să lie, intr-adevăr reevaluate.

C. N.
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„M a s a rotundă“ Tineretul 
și securitatea europeană

l ILMAltE IUN PAG. I
tului Democrat din Finlanda; 
Mare. I Coluri, Federația Națio
nală a Tineretului pentru Li
bertate și Progres din Belgia; 
Wlod/imi'-rs Konarski. Comite
tul Polonez de cooperare 
al organizațiilor de tineret 
(O.K.W.O.M.); Henri Vidiella, 
secretar general al Comitetului 
pentru Relații Internaționale și 
Educație a) Tineretului din 
Franța (C.R.I.J E.F.); Roberto 
Viczzi, membru al secretaria
tului național, Federația Tine
retului Comunist Italian 
(F.G.C.I.); Andrei Graciov, U- 
niunea Tineretului Comunist 
Leninist din U.H.S.S.; Uwe 
Eiehholz, Tineretul Muncitor

Socialist German (S.D.A.J.) 
R. F. a Germanici: Theodore 
Pangalos. secretar al C.C., Ti
neretul Democrat „Lambrakis" 
Grecia: Robert Arnott, secretar 
general. Mișcarea Tineretului 
pentru Eliberare Colonială din 
Marca Britanic; Arie de Graaf, 
secretar cu probleme interna
ționale, Federația Tineretului 
Partidului Muncii din Olanda; 
Ioannides Christoforos, membru 
al Comitetului Executiv. Orga
nizația Tineretului Democrat U- 
nit (F.D.O.N.) Cipru: Matti 
Pullinen, membru al Consiliu
lui, Uniunea Tinerilor de Cen
tru din Finlanda: Laszlo Ko
vacs, Uniunea Tineretului Co
munist din Ungaria.

In intervențiile lor. vorbito
rii au abordat o largă arie de

probleme legate de asigurarea 
securității pe continentul euro
pean, subliniind că masele 
largi de tineri, făcînd parte din 
organizații cu concepții filozo
fice, politice și religioase di
ferite, găsesc in lupta pentru 
promovarea destinderii și în
crederii intre popoare, a unui 
climat de pace și securitate o 
platformă și un drum comun, 
un obiectiv realizabil, de mare 
însemnătate, care interesează 
vital întreaga generație tinără 
a Europei. Ei și-au exprimat 
punctul de vedere cu privire 
la dezideratul securității pe 
continentul nostru, sprijinind 
inițiativa lansată la Consfă
tuirea do la Budapesta a sta
telor socialiste participante la 
Tratatul de la Varșovia cu

privire la organizarea unei 
consfătuiri a statelor europene, 
au evidențiat necesitatea antre
nării întregului tineret la lupta 
în favoarea unui sistem de se
curitate europeană colectivă, 
caro să se substituie blocurilor 
militare opuse.

Vorbitorii au expus o varie
tate do modalități prin care să 
fie mobilizate cercurile cele 
mai largi ale tineretului, nu
meroasele sale organizații, in
tr-o activitate menită să-i asi
gure munca pașnică, construc
tivă, să contribuie la realizarea 
de noi pași pe drumul destin
derii, al înțelegerii dintre po
poare. al securității pe conti
nentul european.

Lucrările continuă.
(Agcrprcs)

VIETNAMUL DE SUD

Atacuri lansate
de unitățile Frontului
Național de Eliberare

SAIGON 17 (Agcrprcs). — In 
noaptea de luni spre marți u- 
nitățile Frontului Național dc 
Eliberare au continuat atacurile 
cu rachete și mortiere asupra 
principalelor complexe și obiec
tive militare americane și sai- 
goneze dislocate in diferite re
giuni ale Vietnamului de sud. 
Un purtător de cuvint ameri
can, citat dc agenția U.P.I.. a 
declarat că 10 rachete lansate 
de patrioți au atins baza mi
litară de la Bien Hoa — unul 
din cele mai mari complexe 
militare americane din Vietna
mul do sud. Potrivit declara
ției sale, patrioții au atacat cu 
rachete de 122 mm și mortiere 
22 de complexe, militare și o- 
biective strategice aparținînd 
forțelor americane și trupelor 
regimului de la Saigon. Au fost 
bombardate cartierul general al 
diviziei a 25-a de artilerie, ba
za Kiem Van și tabăra Phu 
Bai, precum și o bază ameri
cană de lingă Saigon.

Un puternic atac a fost lan
sat asupra unei unități de ar
tilerie dispuse în apropiere de 
Tam Ky. In sprijinul unități
lor americane au fost trimise 
unități de aviație și artilerie. 
In cursul zilei de luni, forțele 
patriotice au lansat un atac 
susținut asupra unei tabere a- 
mcricano din apropierea Saigo- 
nului. Timp dc cinci ore au a- 
vut loc lupte violente, la care 
au luat parte .și unități lailan- 
deze dislocate în Vietnamul de 
sud. S-au semnalat morți și ră
niți de ambele părți.

O
SAIGON 17 (Agerpres). — In 

urma dezbaterilor consacrate 
măsurilor economice adoptate 
recent de administrația saigo- 
neză pentru combaterea infla-

O

VENEZUELA

Noi tulburări 
la Valencia

ției, Camera inferioară a așa- 
zisei Adunări Naționale a a- 
doptat o moțiune de neîncre
dere în „guvernul" prezidat de 
Tran Van Huong. Măsurile e- 
conomice menționate urmează 
să fie luate acum în dezbatere 
în cadrul unei reuniuni comu
ne a celor două Camere ale 
„parlamentului" saigonez.

Observatorii politici sublinia
ză că situația dificilă in care 
se află administrația saigonc- 
ză s-ar putea agrava și mai 
mult în cazul in care nici Ca
mera Superioară a așa-zisei „A- 
dunări Naționale" nu va acorda 
„guvernului" votul de încre
dere.

Houston 17 (Agcrprcs). — In 
cadrul pregătirilor efectuate în 
vederea lansării navei cosmice 
,.Apollo-ll“, astronautul Neil 
Armstrong a realizat luni cu 
succes o aselenizare fictivă.

în timpul antrenamentu’1-' 
Armstrong, a ridicat aparatul 
la înălțimea de 100 metri, iar 
după parcurgerea unei distan
țe de 300 metri a aterizat la 
punctul do decolare. El a de
clarat că este convins .de reuși
ta deplină a aselenizării.

BBB

Praga 17 (Agerpres). — La 
Praga a fost semnat un acord 
cu privire la schimburile de 
mărfuri și plăți ini re R.P. Chi
neză și R. S. Cehoslovacă pe a- 
nul 1969. Acordul prevede o 
creștere cu 11 la sută a comer
țului bilateral față dc anul pre
cedent — anunță agenția C.T.K.

Ca și pînă acum. >80 la sută 
din exportul Cehoslovaciei în 
R. P. Chineză va consta in 
produse ale industriei construc
toare dc mașini. în special ma- 
șini-unelte, motoare Diesel, 
motoare pentru nave, autoca
mioane și piese de schimb, rul
menți. macarale. Cehoslovacia 
va livra, totodată, oțel pentru 
laminate și țevi.

R. P. Chineză va exporta in 
Cehoslovacia produse din car
ne și alte mărfuri alimentare, 
materii prime animale și ve
getale, metale neferoase etc.

BRASILIA 17 (Agerpres) — 
Guvernatorul Nelson Rockefel
ler trimis special al președin
telui S.U.A.. Richard Nixon, a 
.sosit luni la Brasilia, prima es
cală a celei dc a treia etapa 
a turneului său latino ameri
can. Pentru a evita demonstra
țiile dc protest Împotriva pre
zenței emisarului președintelui 
S.U.A., care va rărhîne în Bra
zilia trei zile, guvernul a l'iab 
o scrie de măsuri except’”” Mc. 
Importante forțe dc poliție au 
fost dispuse în jurul obiective
lor pc care Rockefeller Ic va 
vizita, inclusiv în jurul clădi
rilor oficiale și reședințelor 
sale temporare. Totodată guver
nul a suspendat pină miercuri, 
inclusiv, cursurile Universității 
din Brasilia, a arestat circa 
300 de studenți și a interzis 
posturilor de radio și televi
ziune să transmită știri despro 
eventuale demonstrații de pro
test.

Hyderabad 17 (Agerpres). — 
Importante efective armate au 
patrulat luni pe străzile ora
șului Hyderabad, paralizat de 
greva generală organizată de 
partizanii formării unui nou 
stat autonom Telengana. In ul
timele trei zile, poliția a ares
tat aproximativ 2 000 de per
soane ceea ce a făcut ca at
mosfera la Hyderabad să fie 
calmă. In alte puncte ale sta
tului Andhra Pradesh, s-au pro
dus însă incidente, dintre care 
agențiile de presă citează a- 
tacarca unui tren expres și a 
unei stații de cale ferată.

Argentina
Armata a preluat controlul 
asupra provinciei Cordoba

BUENOS AIRES 17 (Ager- 
pres). — Luni seara, armata a 
preluat controlul asupra pro
vinciei Cordoba din Argentina, 
în ajunul declanșării grevei 
generale organizate la chema
rea tuturor organizațiilor sin
dicale ale provinciei in spriji
nul cererilor pentru eliberarea 
celor condamnați de tribuna
lele militare și a satisfacerii 
unor revendicări cu caracter 
social. După cum transmit a- 
gențiile de presă. în capitala 
provinciei — orașul Cordoba, 
al treilea centru urban impor
tant al țării — detașamente de 
studenți și muncitori au înce
put să ridice baricade pe prin
cipalele artere de circulație, 
între aceste detașamente și 
forțele de poliție, întărite cu 
unități militare, care au incer-

cat să le disperseze, au avut loc 
ciocniri, situația agravindu se 
brusc. Președintele Argentinei, 
Juan Carlos Ongania. a ordo
nat generalului Jorgc Râul Cal- 
cagno. comandantul unei bri
găzi de parașuli.ști. să preia 
controlul asupra "provinciei.

După cum se știe, în ora
șul Cordoba au avut loc la 29 
și 30 mai o serie de demons
trații și tulburări, provocate 
de intervenția autorităților pen
tru reprimarea unor greve, în 
cursul cărora și-au pierdut via
ța 14 persoane. Ulterior, in 
alte centre urbane argentiniene 
au fost inițiale puternice ma
nifestații de solidaritate cu 
greviștii și demonstranții din 
Cordoba împotriva cărora a 
fost folosită armata și poliția, 
alte 8 persoane fiind ucise.

■ ■■
Salisbury 17 (Agerpres). — 

Autoritățile rhodesiene extind 
aplicarea legilor rasiste și asu
pra cetățenilor străini, aflati 
temporar in Rhodesia. Astfel, 
un tehnician vest-german, Jun- 
ger Klingelstcin. in vîrstă dc 
27 de ani. a fost expulzat pe 
motiv că s-a căsătorit cu o ti
nără rhodesiană, de culoare 
Margaret Robinson, in virstă 
de 19 ani.

Ottawa 17 (Agcrprcs). — Un 
raport al Biroului de statistică 
din Canada relevă că după de
cembrie 1967, cînd pedeapsa 
capitală a fost abolită partial, 
numărul crimelor comise a cres
cut. In 1968 in Canada au fost 
comise 314 crime reprezentind 
o proporție de 1,8 la 100 000 
locuitori. Din acest număr, po
liția a reușit să clarifice >' il. 
In 1967 numărul crimelor a io.>t 
dc 281. iar in 1966 de '220. re- 
prezentind 1.6 și respectiv 1,3 
la 100 000 locuitori.

■ Bil

Hamburg 17 (Agerpres). — O 
întreprindere de construcții din 
Hamburg (Republica Fedi r. ă 
a Germaniei) a anunțat că a 
stabilit un nou record mondial, 
prin construirea unui bloc cu 
șapte etaje, destinat adăposti- 
rii unor birouri comerciale. în 
două zile, 17 orc, 41 dc minute

CARACAS 17 (Agerpres). — 
Noi tulburări studențești s-au 
produs luni la Universitatea 
din orașul Valencia. Armata a 
intervenit împotriva unei de
monstrații a studenților, făcind 
uz de gaze lacrimogene, arun
cate din elicoptere. Postul de 
radio vcnezuelean a anunțat că 
autorilățilo au arestat 75 do 
studenți.

Este pentru a doua oară în 
această lună cînd orașul Va
lencia este scena tulburărilor 
studențești. La 2 iunie a avut 
loc in această localitate. cu 
250 000 de locuitori, o . puterni
că demonstrație a studenților, 
cărora li s-au alăturat repre
zentanți ai altor pături alo 
populației, împotriva vizitei pe 
care urma să o întreprindă in 
Venezuela guvernatorul stalu
lui New York, Nelson Roc
kefeller. In cele din urmă, vi
zita trimisului special al pre
ședintelui Nixon a fost anulată 
do guvernul vcnezuelean.

JAPONIA : Aspect din 
timpul grevei de o ju
mătate de zi organizată 
recent de un sindicat 
al feroviarilor în semn 
de protest față de ho
tărîrea de reducere a 
personalului de locomo
tive Diesel și electrice 
la o singură persoană.

.și 23 secunde.
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