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Ing. TK LIAX BLAJ, 
prim-vicepreședînte al Consiliului popular municipal 

Petroșani

Congresul al IX-lca și directivele Conferinței Naționale 
a P.C.R., stabilind obiectivele de dezvoltare a României 
socialiste, au subliniat, intre altele, necesitatea îmbunătă
țirii continue a conducerii vieții sociale, a perfecționării 
continue a activității organelor, de stat, ca o sarcină impusă 
de complexitatea mereu crescindă a 
le ridică viața, in noile condiții ale 
țioi socialiste in patria noastră.

Aceste sarcini sint subliniate cu .
C.C. al P.C.R. pentru Congresul al X-lea al Partidului, in 
care se arată că se va urmări și în viitor perfecționarea în
tregii activități a statului, creșterea atribuțiilor și competen
ței organelor de stat, îmbinarea armonioasă a conducerii 
centrale cu autonomia largă a organelor locale, înfăptuin- 
du-se cu consecvență centralismul democratic — principiu 
de bază al organizării și funcționării statului nostru so
cialist.

De o deosebită insemnătute pentru dezvoltarea multi
laterală a țării și pentru îmbunătățirea sistemului organe
lor administrației de stat și a conținutului activității aces
tora au fost măsurile adoptate de Marea Adunare Națio
nală in sesiunile din decembrie 1967 și februarie 1968 cu 
privire la îmbunătățirea organizării administrativ-terito- 
riale a României, sporire? atribuțiilor Marii Adunări Na
ționale, exercitarea controlului asupra întregii activități, 
creșterea rolului comisiilor permanente, consacrarea prin
cipiului muncii și conducerii colective in activitatea tutu
ror organelor de stat.

Atribuțiile mari care revin organelor de stat impun 
perfecționarea stilului si a metodelor de muncă. înlăturarea 
fenomenelor de formalism din activitatea acestora, crește
rea operativității și răspunderii aparatului de stat in rezol
varea cererilor, sesizărilor și propunerilor cetățenilor, slu
jirea promptă și conștiincioasă a intereselor maselor do oa
meni ai muncii. O deosebită atenție se va acorda, în con
tinuare, întăririi legalității socialiste, respectării neabătute 
a legilor atît de către organele de stat și obștești, cit și de 
către fiecare cetățean in parte, aceasta fiind o condiție fun
damentală a dezvoltării și adincirii democrației socialiste, 
a întăririi statului nostru socialist, a cimentării legături
lor sale cu întregul popor.

Avind la bază aceste principii, precum și recent.i lege 
de organizare și funcționare a consiliilor populare, Comi
tetul executiv al Consiliului popular municipal Petroșani se 
străduiește să-și perfecționeze neîncetat 
de muncă in vederea înfăptuirii tot mai 
vederilor constituționale potrix it cărora 
asigură dezvoltarea și întărirea unității 
țărănimii și intelectualității, a tuturor 
făr; fi orbire de naționalitate.

In întreaga lor activitate, comitetele 
siliilor populare luptă pentru îndeplinirea hotăririlor parti
dului și statului nostru cu privire la dezvoltarea economiei 
locale, creșterea continuă a bunăstării materiale și culturale 
a oamenilor muncii, buna gospodărire și înfrumusețarea 
continuă a orașelor și comunelor, asigurarea libertății și 
afirmării multilaterale, nestingherită a personalității umane.

problemelor pe care 
dcsăvîrșirii construc-
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Imbold

spre autodepășire
De pe platforma 

responsabilității majore

---——
Cu ocazia unei descinderi 

recente la Exploatarea minie
ră Lupeni — referitor la ac
tivitatea febrilă care sc de
pune actualmente pentru 
desăvirșirea lucrărilor dc 
amenajare la puțul „Ca
rolina11, aflate intr-un sta 
diu avansat — am pur-

Răspuns : Prin anii 
1925, vechea societate „Petro
șani'*  a inceput săparea pu
țului ..Carolina" de la su
prafață pină hi cota 485 in 
scopul extracției cărbunelui 
din straiele acoperitoare din
blocul III.

întrebare : Ați putea să ne

Noua vîrstă a puțului

„CAROLINA"
unui demaraj, a unui imppls 
inițial — o dată cu construirea 
și punerea în funcțiune a unor 
„angrenaje1' indispensabile flu
xului de producție a acestei in
dustrii miniere — sini ei, cons
tructorii T.C.M.M. din Valea 
Jiului. Lor le va reveni sarcina 
de a înălța noile cote ma
iestuoase ale puțurilor de ex
tracție ; structurile de rezisten
ță din beton, oțel și cărămidă 
ale depozitelor, atelierelor, sta
țiilor TRAFO și compresoarc. 
etc. întinse pe mii de, metri 
pătrați ; ei vor monta miile 
dc tone ale utilajelor : ci vQr 
fi realizatorii tuturor celor
lalte lucrări de construcții care 
vor facilita scopul final al co
lectivelor de mineri din Valea 
Jiului : „diamantul" negru să 
fie smuls adincurilor, adus la. 
,,lumină" prelucrat sau expe
diat.

Cele cîteva sute de milioane 
lei pe care colectivul grupului 
de șantiere Valea Jiului al 
T.C.M.M. va trebui să le reali
zeze în viitorul cincinal prin 
construirea noilor obiective in
dustriale, implică o „îmbunătă
țire generală a activității de 
investiții în vederea fructifică
rii la maximum a eforturilor 
materiale pe care Ie face socie
tatea noastră".

De pe platforma acestor sar
cini majore care le stau în 
față, mîndri de ele, conștienți 
pe deplin in același timp de 
răspunderea deosebită ce le re
vine în acest context, comuniștii 
— nucleul forte, dinamizator și 
mobilizator al colectivului de 
muncitori, ingineri și tehni
cieni al Grupului — au dezbătut 
proiectul de Directive și Tezele

Ion MARGINEANU

Comuniștii din cadrul Gru
pului de Șantiere Valea Jiu
lui al T.C.M.M., ci — care — 
au stat permanent în fruntea 
celor cc-au plămădii din be
ton și oțel înălțimile construc
țiilor miniere de la Lonea, 
Dilja, Aninoasa, ori care ză
mislesc din munca lor crea
toare noile x'alențe industriale 
de la Livezeni. Bărbăteni. Co- 
roești, Dilja, Paroșeni, Vulcan 
— au dezbătut recent, în adu
narea extraordinară ținută în 
sala „Constructorul" din Petro
șani, intr-o atmosferă caracte
ristică. de profundă analiză și 
caracter de lucru, documentele 
pentru Congresul al X-lea al 
partidului.

Pregătirea minuțioasă a ședin
ței, caracterul de lucru susținut 
al dezbaterilor, adeziunea și 
entuziasmul efervescent desprin
se din cuvintele rostite, discu
țiile aprinse, fructuoase, care au 
avut loc, au fost rodul ideii de 
responsabilitate majoră încolți
tă in mintea fiecărui comunist 
prezent la dezbateri, responsa
bilitate derivată tocmai din ro
lul covîrșitor pe care îl are 
colectivul Grupului — și impli
cit fiecare comunist din ca
drul lui — în construirea pen
tru industria minieră a obiec
telor de care aceasta are ne
voie in dezvoltarea ei.

Căci, pentru ca in 1975 pro
ducția anuală de cărbune pe 
plan național să ajungă — du
pă cum se specifică în docu
mente și s-a arătat în ședința 
constructorilor — la 33 — 38 
milioane de tone, e necesar ca 
bazinul carbonifer Valea Jiului 
să-și aducă un aport substan
țial, trebuind să realizeze aproa
pe o treime din întreaga can
titate dc cărbune extras a ță
rii. Printre cei care vor deter
mina reușita acestui deziderat 
în bună parte, prin asigurarea

Documentele elaborate de 
conducerea partidului în vede- 
rea Congresului al X-lea al 
P.C.R. au stirnil un ecou pro
fund și în colțurile cele mai 
îndepărtate ale Văii Jiului, in 
mijlocul colectivelor de fores
tieri din inima masix'elor noas
tre păduroasc.

Entuziasmul lor profund și a- 
tașamentul nemărginit față de 
programul elaborat de partid 
pentru înflorirea multilaterală 
a țării a fost exprimat în una
nimitate prin glasul comuniști
lor întruniți duminică, în a- 
dunarea generală extraordinară 
a organizației de partid a l.F. 
Petroșani pentru dezbaterea Te
zelor C.C. al P.C.R. și a pro
iectului de Directive ale Con
gresului al X-lea al partidului. 
Adunarea a prilejuit pentru 
membrii dc partid forestieri re
flecții adinei, multilaterale și 
de o inaltă . responsabilitate 
partinică față de sarcinile mari 
ce le revin unităților din eco
nomia forestieră, a întreprinde
rilor. din programul vast de 
propășire a patriei.

Comuniștii forestieri au rele
vat in primul rînd marile vic
torii ale poporului nostru, con
dus de partid, pe drumul con
strucției socialiste, înfăptuiri la 
care și colectix’ul întreprinde
rii, prin strădaniile susținute 
pentru creșterea producției și 
îmbunătățirea activității econo- 
mico-financiarc și-a adus din 
plin contribuția.

„Justețea politicii partidului, 
a spus in cuvlntul său tovară
șul Nicolae Munteanu, șeful 
serviciului de planificare, re
zidă în caracterul realist, fun
damentat științific al planurilor 
și programelor ce le elaborea
ză. Pe baza sarcinilor trasate 
de partid, însușite și traduse 
în fapte an de an și zi de zi, 
colectivul întreprinderii noastre 
a reușit să obțină realizări va
loroase. Bunăoară, dacă acum 
14 ani indicele de utilizare a 
lemnului dc fag a fost de 46,2 
la sută, in 1969 acest indice a 
ajuns la peste 70 la sută. De 
asemenea, dintr-un volum de 
masă lemnoasă mai mare doar 
cu 33 la sută, am reușit să ob
ținem — printr-o valorificare 
superioară a lemnului — un vo
lum de lemn dc lucru cu pes
te 100 la sută mai mare. Pot 
veni și cu alte argumente pen
tru ilustrarea dinamicii mereu 
ascendente a producției între
prinderii. Astfel, întreaga pro
ducție de bușteni din anul 
1955 (10 990 mc) reprezintă a- 
cum producția unei singure 
luni, de asemenea producția 
de bușteni de dcrulaj din 1955 
se realizează acum intr-o sin
gură lună ca dc altfel și la alte

sortimente. Acești pași vigu- 
roși i-am făcut datorită perse
verenței depuse de colectivele 
exploatărilor forestiere pentru 
exploatarea rațională a mate
rialului lemnos, mecanizarea pe 
scară largă a producției și re
ducerea pierderilor de masă 
lemnoasă — ceea ce a asigurat 
o creștere a productivității 
muncii pe întreprindere de la 
17 800 lei/salariat la 50 600 
lei/salariat în 1969".

Este vorba deci, nu numai 
de un bilanț însuflețitor ci 
chiar de mai mult : de certitu
dinea că anii ce vin xor fi la ,i 
fel dc rodnici și chiar mai bo- 
gați in înfăptuiri.

In orice caz înfăptuirile nu 
vin de la sine. Obținerea lor 
cere preocupare, așa cum a a- 
rătat in cuvlntul său tov. Mihai 
Gorboi, muncă asiduă, căutări 
febrile pentru descoperirea și 
punerea in valoare a noi rezer
ve interne, mai ales in ceea ce 
privește valorificarea superioa
ră a masei lemnoase, utilizarch 
mai eficientă a mașinilor și me
canismelor din dotare ele.

Relevînd succesele însemnate 
ale colectivului forestier pe ca
lea îmbunătățirii activității e- 
conomico-financiare a întreprin
derii, comunistul Ladislau Le- 
nasi, contabil șef, a arătat că 
dacă în 1955, l.F. Petroșani mai 
lucra cu milioane de lei pier
deri, în perioada ce a urmat 
acestea au fost eliminate, in 
prezent întreprinderea lucrînd 
cu beneficii iar, pentru cele 
trei sortimente nerentabile în
că, se depun eforturi susținute- 
pentru a le face produse ren-' 
tabile încă din acest an. f

Prevederile Directivelor pri-; 
vind creșterea cu 13—14 la su
tă a producției în industria de 
exploatare și prelucrare a lem
nului se vor realiza prin valo
rificarea superioară a resurse
lor, a arătat în cuvintul său 
tov. ing. Sabin Giurgiu. Aceasta 
presupune intensificarea efortu-, 
rilor pentru sporirea ponderii® 
lemnului prelucrat industrial.® 
Pe primul trimestru întreprin-® 
derea noastră a avut rezul-S 
tale bune in acest sens. Aceas-*  
ta nu înseamnă însă că nu mail 
avem rezerve. Putem face inai*  
mult pentru lichidarea parchc-: 
telor vechi și extinderea meto-I 
dei dc exploatare în trunchiuri '• 
lungi, folosirea la maximum a: 
masei lemnoase astfel ca nici 
un metru cub de lemn să nu 
rămînă în parchete.

O deosebită impresie a pro
dus in adunare telegrama tri-

I. DUBEK

© Continuare în pag. a 3-a
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stilul și metodele 
competente a pre- 
consiliilc populare 
clasei muncitoare, 
oamenilor muncii
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In atenția absolvenților de liceu
Printr-o recenlă holărire a Consiliului de Miniștri, s-a 

aprobat. începind cu anul universitar 1969—1970, înființarea 
unor noi unități de învățănunt superior.. Astfel, la Sibiu, 
ia ființă, in cadrul Unix cr-i tații .Babeș-Bolyai' din Cluj. 
Facultatea de filologie și istorie. De asemenea, sc înfiin
țează, în cadrul institutelor pedagogice de 3 ani. o Facul
tate de istorie-geografie la Suceava, Facultate de muzică 
la Brașov î facultăți de educație fizică la Tg. Mureș și 
Galați

Turnee în Petroșani

tat o scurtă convorbire cu 
Iov. ing. Ion Căruntu, șeful 
sectorului deschideri și pre
gătiri. Tema discuției ? Evi
dent, punerea in funcțiune 
a acestui obiectiv, de o im
portanță deosebită pentru 
viitorul producției — in con
tinuă creștere — a minei res
pective.

întrebare : Cînd a fost sem
nat ..actul de naștere" al pu
țului „Carolina" ?

spuneți ceva despre caracte
risticile lucrării și evoluția 
ei în timp ?

R : Datorită exploatării ne
raționale și neasigurării con
dițiilor normale de lucru, in 
urma unor explozii și acci
dente soldate cu multe vic-

Continuare în pag a 3-a

Interviu consemnai dc 
Traian MULLER

După două decenii
Ora 11 punef... Intr-una din sălile de la'elaj ale Liceului 

teoretic din Petroșani, 30 de „elevi", cu chipurile mature, se 
ridică în picioare cu gesturi încărcate de-o emoție ciudată, 
puțin slînjenite, ezitind parcă... Un grup de proiesori intră 
în clasă și aceștia, nu mai puțin copleșiți de „teroarea" cli
pei, iau loc in băncile „rezervate" în lată...

La catedră, un om nu prea Înalt, cu părul cărunt, în miș
cări cu o vioiciune surprinzătoare, strigă catalogul... Și de pe 
filele ușor îngălbenite la margini, vocea caldă a fostului pro
fesor — diriginte Ilie Moșie repetă, după 20 de ani, numele 
celor de care s-a legat cu sufletul... 20 de 4™*  oții s-au mai 
perindat pe dinaintea Iui în acest răstimp, și totuși pe cei 
care îi stau aproape, acum, „cuminți" nu i-a uitat... Și se 
mindrește, pe drept cuvlnt, cu ei... Alexandru Balaban, este 
membru corespondent al Academiei, șei de laborator apre
ciat la l.F.A. București, temporar detașat la Agenția inter
națională pentru energia atomică din Viena, Lucian Giurches- 
cu este un regizor de reputație internațională, director al 
Teatrului de Comedie, iar Dorin Moga — dramaturg și actor 
de talent la teatrul „Nottara". Specialistul Petru Turcu a ră
mas în municipiul nostru să profeseze medicina. Ion Bălă- 
nescu a urmai fjistilutul de mine și, în prezent, ca Inginer 
șef al minei Lonea, dirijează și îndrumă un colectiv mi- 
nieresc destoinic.

...La finalul Intîlnirii, „elevul" Alexandru Balaban, în 
numele tuturor, mulțumește profesorilor care, cu pasiune și 
dăruire, i-au instruit, i-au îndrumat și educat, neleziridu-le 
drumurile... Urmează „poze" 'in fața liceului, apoi ascensiu
nea la Cabana Rusu, unde peisajul de negrăită frumușele 
al munților completează cum nu se poale mai luminos o zi 
de neuitat.

M. P.
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Circul Kludsky
(Cehoslovacia)

După turnee în Japonia, 
India, Birmania, Anglia, 
S.U.A., Franța și in alte țări 
din Asia și Europa, celebrul 
circ cehoslovac Kludsky a 
poposit in țara noastră. Pre
miera, la Petroșani — vineri 
la ora 20. Spectacolele circu
lui cehoslovac vor continua 
sîmbătă și duminică, la orele 
16 și 20.

Programul cuprinde nume
re variate de jonglerie, a- 
crobații, dresură, momente 
comice.

Opera de stat
(Timișoara)

Iubitorii operetei din Pe
troșani au prilejul să vizio
neze in zilele de 4 și 5 iulie 
a. c., la ora 20,30, cunoscuta 
operetă -Singe vienez' de 
Johann Strauss.

Spectacolele sint usținute 
in sala Casei kle cultură de 
un colectiv al Gper- i de stat 
din Timișoara. Iși dau con
cursul Ion Dacian, Artist al 
Poporului și soprana Adria
na Codreanu de la Teatrul 
de stat de operetă din Bucu
rești.

Teatrul Mic
(București)

O trupă a Teatrului Mic 
din București va prezenta 
simbătă, 28 iunie, la ora 17 
și la ora 20, in sala Teatru
lui de stat din Petroșani, co
media „Carlota" a dramatur
gului spaniol Miguel Mihura. 
Din distribuție fac parte, 
printre alții, Tatiana Ickel, 
Maria Potra, Doina Șerban, 
Maria Munlcanu, Tudorel Po
pa, Elena Pop, Jean Lorin.

Regia artistică a spectaco
lului este semnată de D. D. 
Neleanu.

Altai Izmir
(Turcia)

După încheierea campiona
tului republican de fotbal, 
echipa Jiul n-a intrat in va
canță. In aceste zile, compo- 
nenții săi se pregătesc intens 
in vederea meciului interna
țional dc simbătă după-amia- 
ză pe care-I vor susține in 
compania formației Altai Iz
mir din Turcia.

Echipa Jiul xa intra pe te
ren in următoarea alcătuire 
probabilă : Stan — Georges
cu, Georgevici, Ștuker, Mihai 
— ‘•’andu, Cotormani — Pero- 

î. Libardi. Achim. Nai- 
din. '<? Fabrica de confecții Focșani

România 
socialistă 
în imagini 
și fapte 

La Porjile 
de Fier...

Lucrările pentru construc
ția 'primului n:arc obiectiv 
component al Sistemului hi
droenergetic și do nax igație 
de la Porțile de Fier — eclu
za de pe malul românesc — 
au intrat in stadiul final. 
\ iitoarca cale navigabilă, ce 
xa funcționa în două trepte, 
are o lungime d1 pest? 700 
m.

Potrivit calcule.o.-, la fie
care 64 de minute prin ecluză 
roate trece in amonte sau in 
aval un vas cu 9 șlepuri, 
fiecare avind o încărcătură 
pină la 2 000 tone.

In apropierea ecluzei a fost 
ridicat la cota finală și turnul 
de comandă a navigației, de 
unde operatorii vor urmări 
și verifica pe un ecran de te
leviziune manevrele pentru 
deschiderea și închiderea por
ților. umplerea și golirea e- 
cluzelor, circulația și stațio
narea vaselor, ordonarea con
voaielor.

(Agerpres)
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Masă rotundă cu tema

Invitații noștri, inginerii : ION UNGUREANU, OCTAVIAN ȘTEFAN, PETRU BA
LANESCU și MIRCEA RAI, șefi ai serviciilor tehnologice de la E. M. Lupeni, E. M. Dîlja, 
E. M. Lonea și Preparația Coroești.

• Io

A

înființarea Centralei cărbunelui Petroșani a permis 
reorganizarea, la nivelul etapei actuale, a tuturor sectoa
relor de activitate aparținind unităților economice ale 
centralei. In acest sens pe lingă concentrarea produc
ției in zone, au luat ființă serviciile tehnologice și de 
organizare a producției și a muncii, verigă importantă 
in realizarea sarcinilor dc plan. Ceea cc s-a făcut in acest 
domeniu trebuie îmbunătățit, perfecționat in viitor pentru 
a răspunde noilor sarcini emanate <lc documentele C.C. 
si P.C.R. elaborate pentru Congresul al X-lea al P.C.R.

Pentru a cunoaște modul in care au demarat aceste 
servicii nou înființate. problemele dc care se ocupă, spri
jinul pe carc-l primesc din partea conducerilor unităților, 
a conducerii centralei, am organizat o discuție cu șefii 
serviciilor tehnologice de la unele unități ale Centralei. 
Iată ce ani aflat cu această ocazie :

Noul trebuie să se impună vieții I
REDACȚIA: Ca orice noutate, înființarea serviciilor 

tehnologice și de organizare a producției și a muncii cre
dem că a constituit pentru fiecare exploatare minieră din 
Valea Jiului nu numai un fapt împlinit, materializat prin- 
tr-un șef de serviciu, doi, trei subalterni și, cum se obiș
nuiește uneori, o sumedenie de noi dosare așezate cu grijă 
în dulap pe servicii și probleme. In acest sens v-am ruga 
să ne relatați, modul in care funcționează aceste servicii.

OCTAVIAN ȘTEFAN : Serviciul tehnologic arc oare
cum, un caracter nou in cadrul minei. E adevărat că acest 
serviciu a existat in cadrul combinatului, sarcinile care-i 
reveneau fiind distribuite în cadrul exploatărilor lo diverse 
servicii, in orice caz nu era ceva organizat. Din păcate nici 
la ora actuală de la direcția Centralei încă nu s-a elaborat 
un regulament de funcționare privind aceste servicii și este 
destul de rău. In mare, serviciului nostru tehnologic ii re
vin din problemele de cercetare, dezvoltare și exploatare o 
scamă întreagă de atribuții. In cadrul minei Dîlja la ora 
actuală serviciul încă nu este organizat să poată răspunde 
tuturor problemelor ce se pun pe linie organizatorică în 
sensul că in problemele de cercetare și dezvoltare a minei 
este necesar să existe un compartiment in cadrul serviciului. 
Din acest punct de vedere mai sint încă o scrie de defi
ciențe mai ales sub aspectul dirijării lucrărilor de investi
ții, și în special a celor care se execută din fonduri proprii. 
De menționat faptul că serviciului tehnologic de organizare 
a producției și a muncii i-au rămas sarcinile vechi, care 
erau înainte ale serviciului de organizare a muncii și sala
rizare. Aceasta deoarece încă se înțelege de către organele 
centrale și de către întreprindere că ar fi suficient dacă 
există un șef de serviciu care să cuprindă toate problemele 
de organizare a producției și a muncii. Or, acesta este un 
punct de vedere foarte greșit. Organizare nu înseamnă un 
om, care să rezolve probleme de organizare ce revin de alt
fel întregului colectiv de ingineri și tehnicieni ai minei. 
Șc-ful serviciului tehnologic și de organizare a producției 
și a muncii trebuie să dispună de un colectiv care să-l ajute 
în elaborarea de proiecte de organizare a locului de muncă.

Lacunele în pregătire + lipsă 
de prevedere=start nesatisfăcător

REDACȚIA : Sinteți investit cu o funcție nouă în or
ganismul funcțional de conducere al preparației. Cum a fost 
startul serviciului de care răspundeți ?

MIRCEA RAI : In legătură cu problema înființării ser
viciului tehnologic aș vrea să menționez de la început că el 
are ca punct de plecare serviciul tehnic al vechii organi
zări a întreprinderilor. In această privință nu se poate face 
o precizare asupra sarcinilor in noul sistem de organizare 
intrucit. așa cum s-a arătat și mai înainte, nu au venit in
strucțiuni speciale cu privire la funcționarea acestui ser
viciu și alribuțiuni precise pe compartimente. Aș vrea să 
menționez câ la Coroești, in cadrul serviciului, la ora ac
tuală, se indeplinc-sc mai multe alribuțiuni și anume : coor
donarea și conducerea dispeceratului din uzină, problema 
protecției muncii, biblioteca tehnică, documentarea, inova
țiile, problema apelor, organizarea producției și a muncii, 
problc-me de investiții, probleme tehnologice care afectează 
calitatea produselor și observarea fluxurilor tehnologice de 
perspectivă. Desigur aceste alribuțiuni reprezintă un volum 
foarte mare de muncă, neacoperit de personalul existent 
constituit dintr-un șef de serviciu, din trei dispeceri, un 
tehnician cu protecția muncii și mai nou s-a repartizat de 
la preparația Petrila o ingineră care se ocupă cu proble
mele tehnologice iar în cursul lunii august va fi numită o 
persoană care se va ocupa de problemele de organizare a 
producției și a muncii, eu biblioteca tehnici, cu documen
tarea și cu inovațiile. Rămîne fn continuare neacoperită 
problema cu apele și investițiile care la ora actuală in ca
drul uzinei se caracterizează printr-un volum destul de mare 
de muncă.

ION UNGUREANU : Am fost numit la acest serviciu la 
data de 1 aprilie 1969. Înainte am condus serviciul salariză
rii și organizarea producției și a muncii. Deci noul serviciu 
a venit cu un nou element, serviciul tehnologic la care s-a 
adăugat serviciul de organizare a producției și a muncii 
deși el era existent înainte. Acest serviciu este compus din 
II tovarăși divizați în două părți: serviciul tehnologic și 
serviciul de organizare. Serviciul tehnologie compus din 
cinci persoane iar cel de organizare la fel din cinci persoa
ne, conduși de un șef de serviciu. »:

REDACȚIA : Deci la Lupeni, început de bun augur,'

Deținem cheia dezvoltării producției 
în formele cele mai eficiente
REDACȚIA : Apreciați că s-a trecut la o formă orga

nizatorică cc răspunde mai deplin exigențelor ridicate de 

l[

organizarea modernă a conducerii economice ? In cc constau 
efectele pozitive pe care scontați?

P. BALANESCU : In vechea formă dc organizare a ex
ploatărilor miniere erau unele probleme importante care nu 
puteau fi suficient de bine cuprinse, soluționate și urmă
rite. neaducindu-și in acest mod contribuția corespunzătoa
re. Astfel, căutarea, promovarea și introducerea tehnicii n<y 
era o problemă de care nu se ocupa nimeni in mod cojA 
creț și permanent, ci mai mult sporadic. In cazul introdu
cerii unei tehnologii noi, a unui utilaj nou în procesul de 
producție, coordonarea lucrărilor în vederea aplicării con
crete a tuturor prevederilor noii lehnoloqii și urmărirea re
zultatelor nu se putea asigura la niv’elul cerințelor.

Pe linia organizării producției și a muncii, deși au fost 
obținute rezultate bune prin activitatea desfășurată in ca
dru) biroului dc organizare a producției și a muncii și de 
către colectivele organizate in acest scop în cadrul sectoare
lor și pe exploatare, totuși nu sc putea asigura o coordo
nare corespunzătoare a acestei activități. O scrie do soluții 
și măsuri valoroase rezultate din anumite analize și studii 
rămîneau neconcrolizate prin aplicarea lor. nefinalizate și 
deci nevalorificate, iar pe de altă parte, cele aplicate nu se 
urmăreau în suficientă măsură spre a da maximum de 
eficientă.

Problema dezvoltării producției și organizării ci in for
me cît mai eficiente, mă refer în special la elaborarea pre- 
liminarelor și a proiectelor de execuție, era lăsată în seama 
serviciului topografic și a sectorului de investiții, este ade
vărat sub îndrumarea inginerului șef, dar prin aceasta nu 
se elimina intrutolul posibilitatea adoptării unor soluții 
care nu erau cele mai eficiente, aceasta în special din lipsa 
timpului suficient pentru un discernămint corespunzător.

înființarea serviciului tehnologic și de 
producției și a muncii \ ine tocmai pentru a 
junsurile semnalate.

Pentru ca acest serviciu să-și desfășoare 
nivelul cerințelor este imperios necesar a se 
gulamentul dc funcționare și organizare.

organizare a 
înlătura nea-

activitatea la ‘ ‘ 
definitiva re--' u

Activitatea trebuie certificată 
un regulament ?

o lucrare unde 
la 72 metri pe'

am executat o

REDACȚIA : Deși lipsesc jaloane concrete pentru des
fășurarea normală a activității, credem totuși că in fiecare 
unitate, aceste servicii tehnologice a căror importanță este 
binecunoscută și apreciată in alte ramuri economice nu 
s-au resemnat in așteptarea unui regulament care să Ie cer
tifice activitatea. Dimpotrivă sintem siguri că fiecare co
lectiv a întreprins o seric de acțiuni in scopul îmbunătă
țirii activității din subteran.

O. ȘTEFAN : Cu toate greutățile față de sarcinile p6 
care le avem în cadrul minei — și ele sint destul de mari 
pe linie de organizare a muncii — noi am reușit să facem 
cîteva lucruri bune la mina Dîlja, folosind oameni din pro
ducție, chiar mineri cu o pregătire mai bună, care după 
un instructaj sumar au putut efectua observații la locurile 
de muncă. S-au făcut unele proiecte de organizare a lii- 
crului, caro au adus rezultate destul de bune. Așa de exem
plu s-au făcut observări la o serie de lucrări de înaintare 
în steril la galerii în special și in baza observărilor înre
gistrate s-au proiectat metode de lucru mai bune decit cele 
existente. Un procedeu pe care l-am folosit a constat din 
așa-zisele grafice ale activităților simultane. Acesta este un 
procedeu folosit destul de frecvent in studiul muncii, fiind 
o fotografie a metodei respective de lucru, iar in urma cu
legerii datelor se reproicctează metoda dc lucru prin eli
minarea activităților care nu sint legate dc procesul de 
lucru respectiv. Pe baza acestor date am întocmit un pro
iect de organizare a săpării galeriilor în steril, avînd drept 
rezultat creșterea vitezelor de avansare la 
s-a aplicat acest proiect de organizare dc 
lună la 105 inelri pe lună.

De asemenea, tot in această perioadă
lucrare care după părerea mea este foarte importantă pen
tru exploatare sub aspectul creșterii productivității muncii. 
Este vorba de normarea personalului de întreținere, a per
sonalului electromecanic pentru care am utilizat o metodo
logie, să spun așa, proprie. Am urmat și eu acest curs -de 
perfecționare a cadrelor de la București C.T.C. și în baza 
celor pe care lc-am învățat acolo, in baza experienței pe 
care o am, și in baza studiului pe care l-am mai făcut am 
elaborat această metodologie proprie pentru determinarea 
de normative și norme dc producție pe care am și pracli- 
cat-o aci la Dîlja. In baza acestei metodologii am executat 
cu o echipă dc trei muncitori de profesiuhe lăcătuși și e- 
lectricieni cu studii medii, deci oameni care și-au putut în
suși instructajul pe care l-am făcut, și aproape două luni 
de zile am executat peste 4 000 observații la toate locurile 
de muncă din cadrul activităților de întreținere electromeca
nice, atit asupra oamenilor cît și a utilajelor. In final am 
determinat prin această metodologie normative pentru per
sonalul de întreținere. Ele au început să fie puse în practi
că. Studiul aplicat în cadrul întreprinderii poate conduce 
la creșterea productivității muncii pe exploatare cu 1,6 li» 
sută, deci este o rezervă destul de importantă din acest 
punct de vedere și la o economie de 400 mii lei.

Cam pe aceeași eficiență se scontează și acest studiu. 
S-au mai atacat o serie de studii în problema organizării 
suprafeței în special a depozitului de lemne, am elaborat) 
normative și pentru personalul de la depozit, s-au luat mă
suri in sensul manipulării mai raționale a materialelor în-" 
cepind din depozit pină la locurile de muncă. De cînd s-au 4 
aplicat aceste măsuri și cheltuielile materiale înregistrate ' 
cu producția, în special cheltuielile neproductive, au scăzut' 
cu circa 40 000 lei pe lună. Noi mai avem în program o 
serie de studii care au fost prinse în planul nostru de lucru' 

.pe acest an.

preparații — adoptarea 
noii forme organizatorice nu este 

suficient de bine cristalizată...
F _________________________ ___________

REDACȚIA : In sfera preparării cărbunelui, cum inter
vine serviciul tehnologic, cu ce rezultate? ■
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revizii
In nivel repnbli- 
măsurilor pentru 
aplicarea noului 
puțin in evidență

re-

M. RAI t In cadru) temelor rare an fost elaborate de 
untrală la preparați! pentru studii s-a ridicai o problem*  
dt'i.il de importantă cum ar fi creșterea gradului de califi
care .i muncitorilor salarizați în regie ‘i a posibilității de 
n ducere a acestui personal. Tot ca o temă destul dc im- 
portantă este îmbunătățirea organizării activității d< 
xi reparații, temă care este cu o sarcină 
can de (laborarc și urmărire a realizării 
elaborarea cheltuielilor suplimentaro cu 
sistem do Stilurizare. O temă care iese mai 
este reducerea cheltuielilor administrativ-gospodăroști ș 
altă Iernă cu un caracter maktehnologlc este aceea care se 
feră la posibilități*  de micșorare a pierderilor de spr< inie 
mixte dc la zcțiij. Aceste teme au fost distribuite pe colec
tive in cadrul preparației Coroești și fiecare colectiv an cite 
un responsabil care întrunește colectivul do participare a 
i( sponsabilului din cadrul serviciului dc organizare a pro
ducției și a muncii. In cadrul fiecărui colectiv se stabilesc 
problemele principale care trebuie urmărite și sc trorc la o 
urmărire dc către fiecare membru al colectivului, a proble
melor ce le au de rezolvat. Aceasta formă di- organizare a 
dat rezultate, dar nu este încă o formă sufi< icni de crista
lizată. deoarece majoritatea componenților din colective sini 
in cadrul schemei dc organizare a preparației persoane care 
fac parte din conducerea serviciilor, din conducerea sec
țiilor deci, persoane extrem dc aglomerate < u ntribuțiunilo 
de serviciu.

Așa cum s-a mai arătat și in alte ocazii, in cadrul insta
lației de la preparația Coroești există o rezervă, care tr< buie 
să devină o rezervă activă, linia a treia tehnologică de pre
parare. Și această linie a avut mai multe termene dc pu
nere in funcțiune, ultimul termen fiind 15 iulie a.c., neres- 
pcctarca termenelor precedente se datorcsc faptului că a- 
provizionarea cu piese și materiale a fost extrem de defec
tuoasă. Deci această chestiune răminc in continuare o sar
cină a Bazei de aprovizionare din cadrul C.C P.-ului, ca 
să-și organizezi mult mai bine toate problemele legate de 
aprovizionarea preparatiilor.

Așa cum s-a arătat, acest serviciu tehnologic este abso
lut necesar. El arc datoria să antreneze în primul rînd lojile 
serviciile din cadrul unității, să conlucreze cu ele fiindcă 
sint activități comune, bineînțeles intr-o strînsă legătură cu 
conducerea unității.

De asemenea, problema apelor din preparația Coroești 
este un domeniu destul de vast și, așa cum au fost instruc
țiunile date de C.S.II. rezultă că la nivelul preparației tre
buie să fie organizat un serviciu cu apele. Aceasta pe dc o 
parte că se construiește stația de brichetare care este in 
antrepriză eu T.CM.M.-ul, iar pe de altă parte modifică
rile din cadrul fluxului tehnologic in valoare dc 20 milioane 
lei. Aceste modificări se fac cu personalul preparației. un 
singur maistru ocupindu-sc dc circa 20—30 de muncitori. 
Și lucrările trebuie terminate pină la sfirșitul anului. In 
asemenea cazuri, asemenea lucrări necesită o documentare 
corespunzătoare, un personal corespunzător și consider că 
este insuficient ca numai șeful serviciului tehnologic sâ sc 
ocupe de probleme de investiții și un maistru care con
duce aceste investiții.

Sarcinile de cercetare științifică 
precis

O. ȘTEFAN : Este știut că serviciul acesta tehnologic do 
organizare a producției și a muncii răspunde unui funcții im
portante a centralei și anume este un corespondent al func
ției de cercetare și dezvoltare; aici mi se pare că trebuie 
aduse precizări. Și anume în sensul că în cadrul întreprinde
rilor fie că este vorba de exploatare, fie că este vorbă de 
preparare se poate face mai puțină cercetare și din acest 
punct de vedere aș sugera ca această funcție de cercetare 
propriu-zisă să revină organelor din centrală, adică ele să 
fie acelea care să se ocupe mai mult de scopul cercetării. 
O a doua funcție importantă a serviciului este aceea de 
dezvoltare, e vorba do aceea a dezvoltării capacităților de 
producție, o dezvoltare a tehnologiei lor. Ajci este o problemă 
care să se dezvolte in cadrul întreprinderilor; serviciul tehno
logic și organele care trebuie să fie create in întreprinderi 
tocmai pe aceste compartimente trebuie să se axeze. Acest ser
viciu trebuie să studieze capacitatea actuală de producție a fie
cărei unități și să efectueze studii pentru capacitatea de 
perspectivă de producție a unităților. Privind aspectul dez
voltării tehnologiilor, de asemenea, acest serviciu trebuie 
să aibă un organ care să studieze în fiecare zi tehnologia 
actuală, tehnologia care se aplică și, de asemenea, să aibă 
organul care să studieze tehnologia ce se poate aplica în 
viitor sub aspectul adaptării de utilaje noi, de modernizare 
a procesului de producție. Dv. v-ați referit că în activita
tea de studiu în special în problemele care au interesat pre
pararea sint și cele comune care s-au dat și exploatărilor 
miniere, v-ați bazat în special pe temele care au fost date 
de către centrală. Aș crede că este bine să ținem cont de 
aceste propuneri și sugestii ale centralei, insă, consider eu, 
activitatea noastră, a compartimentelor tehnologice din pre
parați i și exploatări trebuie să se bazeze pe activitatea ime
diată din producție. Acolo trebuie efectuate atit observă
rile cit și studiile noastre. Acolo trebuie intervenit cu îm
bunătățiri.

în atenția tuturor 
modernizarea și progresul tehnic

I. UNGUREANU : In cadrul acțiunii dc organizare a 
producției și a muncii la exploatarea minieră Lupeni s-au 
făcut un număr de 16 studii care au rezolvat probleme ur
gente ale producției intre care pot aminti cele mai princi
pale : utilizarea mai bună a timpului dc lucru, prin efectua
rea pontajului muncitorilor în subteran; corelarea transpor
tului Ja suprafață cu cel din subteran; îmbunătățirea calită
ții cărbunelui și a executării la timp a lucrărilor de revi
zie, întreținerea și repararea utilajelor; extinderea susține
rii cu stilpi hidraulici .și grinzi în consolă a abatajelor cu 
front lung, organizarea lucrului după grafic ciclic; ținerea 
evidenței realizărilor și a indicatorilor tehnico-cconomici. 
In urma extinderii susținerii cu stilpi hidraulici și grinzi in 
consolă a abatajelor frontale s-au redus aproape 40 de pos
turi și prețul de cost a scăzut cu aproape 1213 000 lei. O 
altă temă care a fost rezolvată a fost extinderea muncii in 
acord în transportul cu locomotive cu troici și pe puțuri. 
Ca urmare productivitatea muncii a crescut cu 1.6 la sută, 
redueîndu-se 32 posturi de transport, făcindu-sc economii la 
prețul de cost dc aproape 570 000 lei. Alte teme sint: folo
sirea rațională a parcului dc mașini auto prin cronometra- 
rea utilizării timpului dc folosire; asigurarea mecanizării 
principalelor operațiuni din fluxul tehnologic al producției 
sectorului XI in circuitul la suprafață; aplicarea sistemu
lui de autoservire a muncitorilor și personalului lehnico-in- 
ginercsc la ridicarea și predarea lămpilor de mină și a ma
șinilor de autosalvare. Toate aceste studii de organizare a 
muncii au dus la reducerea a 220 de posturi și o economie 
de aproximativ 4 700 000 lei. Serviciul actual tehnologic are 
ca sarcină să dezvolte mai departe tehnica nouă.

La ordinea zilei: finalizarea 
eficientă a studiilor

P. BALANESCU : In cadrul E. M. Lonea, așa cum s-a 
arătat, s-a dus o muncă cu bune rezultate pe linia organi
zării producției și a muncii, efectuîndu-sc in acest sens o 
serie de studii și analize cu efect pozitiv In rezultatele ex
ploatării.

Criteriile care au stat la baza acestora au fost in pri- 
fhul ririd rezolvarea unor probleme dc organizare, de ra
ționalizare și de mecanizare a operațiilor, reducerea efor
tului fizic, îmbunătățirea structurii efectivului.

Se pol enumera Intre cele mai importante acțiuni în 
acest domeniu i

— acțiunea dc recuperare, recondiționai'? și refolosire 
a elementelor de susținere metalică de tip TH care a dus 
la economisirea a peste 2 000 bucăți armături;

— analiza efectivelor și îmbunătățirea structurii aces
tora ;

— studiul cu privire la îmbunătățirea activității de 
transport subteran și in circuite, cu mecanizarea unor o- 
p< rații ;

— studiul îmbunătățirii profilelor la preabatajele pen
tru abatajele frontale și a galeriilor de panou din stratul 5;

— studiul cu privire la îmbunătățirea metodei de ex
ploatare cu abataj frontal aplicată in blocul VIII și VII care 
a permis creșterea productivității cu peste 20 la sută:

— organizarea executării lucrărilor dc săpare și beto- 

nare a galeriilor după grafic ciclic la trei brigăzi;
— normarea efectivului de regie la activ il.it( A dc pro 

diicțio cc a fost încheiată recent, precum și altele.
După perloatlo ce urmează, in fața s« i \ i« iului tehno

logic și d< organizare stă ca primă sarcină ■ <'nlinuarc;j și 
dezvoltarea acțiunii desfășurate pină acum de biroul de 
organizare și d« colectivele respective și preluarea rostului 
de sarcini și atribuții ce au fost arătafe mai sus *i  caro vor 
decurge din roRulaiticnlul de funcționare și organizare.

Intre problemele mai importante și imediate <<■ pun 
in fața serviciului nostru aș considera :

— căutarea de soluții cit mai eficienți . > are să .r igu- 
re creșterea productivității muncii, a producției Ia fron
turile do lucru pentru sprijinirea sub toate asp< < t-:< a zo
nelor • i exploatării pentru recuperarea minusului de pro
ducție de pină ocum și realizarea angajamentelor luate in 
cinstea Congr< ului al X-lea a> PCR ;

— preocuparea pentru rezolvarea unor probleme im
portante pentru procesul de producție, colaborarea și atra
gerea ia ace.istă acțiuni a unor colective largi de Ingineri, 
tehnicieni i muncitori cum ar fi:

— mecanizarea încărcării la toate lucrările principale 
de la pregătiri și deschideri:

— introduceri i și experimentarea scutului mobil pen
tru săparea și belonarca galeriilor, conceput i confecțio
nat la E. M. Lonea.

Sîmburele activității - problemele 
majore de gîndire tehnică

REDACȚIA: Ce alte probleme considerați că necesită 
o rezolvare oportună?

I. UNGUREANU: In cadrul serviciului sint și anumite 
greutăți pe care eu vreau să le menționez. Deși serviciul 
dispune de salariați totuși sintem sustrași de la munca dc 
concepție, pentru o serie de corespondențe, referate, in șfir- 
șit multă scriptologic, care ne abate dc la probleme majore 
dc gindirc tehnică dc la concepția propriu-zisă i care nu 
aduc nici un rezultat bun.

O altă problemă pe care vreau s-o ridic este problciii.i 
dotării exploatării cu utilaje tehnico. Nu putem dezvolta 
capacitatea dc producție docil dacă vom aveu echipament 
de susținere și combine adecvate la sistemul dc exploatare 
cu ajutorul cărora am putea să mărim producția și produc
tivitatea muncii și am putea sâ ușurăm mult munca mun
citorilor. Deci consider că dacă vom fi dotați cu aparatura 
necesară, cu utilaje, echipament de susținere, vom putea 
în mod cort să fim la înălțimea sarcinilor do viitor. Un lu
cru foarte îmbucurător este că echipamentul de sus. mere, 
stilpii hidraulici, vor fi fabricați la noi in Valea .Jiului. 
Totuși eu aș întrevedea ca și combinele și havczelc să le 
facem la noi in țară, adecvate la condițiile noastre de ză- 
cămînt. La început va merge mai greu dar o dată lucrînd 
pe linia asta sint convins că vom avea rezultate dintre cele 
mai frumoase și vom putea să arătăm un minerit la un 
nivel mondial înalt.

NL RAI : Aș dori să fac o precizare în legătură cu cele 
menționate de tovarășul inginer l'ngurc.anu, cu privire la 
utilajele miniere pe care le avem in dotare. In această pri
vință cred că va trebui să se studieze la un nivel superior 
problema creării unui institut sau întreprindere la nivel de 
cercetare și proiectare a prototipurilor de utilaje pentru in
dustria minieră.

P. BALANESCU : Jn continuarea ideii expuse de ante
vorbitor, pentru crearea unei uzine pentru prototipuri, pe 
care o consider necesară și de marc importanță, aș propune 
înființarea in Valea Jiului a unui sector experimental, cu 
toate genurile dc lucrări, in care sâ sc poată experimenta, 
sau cile un loc de muncă pe genuri de lucrări in cadrul 
fiecărei exploatări, unde să se poată experimenta și veri
fica anumite soluții de organizare, prototipuri de utilaje și 
instalații cu personal bine pregătit și experimentat. Optez 
mult pentru aceasta intrueit soluții bune uneori se compro
mit fie din cauza nepriceperii celor care le aplică fie nea- 
plicîndu-se de teama de a nu se pierde producția in pe
rioada experimentării ori din lipsa condițiilor corespun
zătoare pentru experimentare.

Găsirea unor solii Ui de eliminare a cri •zei dc timp li
ber în special pentru personalul tehnic și ingineresc pentru 
a putea folosi acest timp mai mult în scopul documentării 
tehnice, pentru a ține pas cu dezvoltarea științei și tehnicii 
în domeniul de activitate în care lucrează e o condiție esențială 
pentru progresul și modernizarea procesului dc producție.

Responsabilitate de prevedere 
completată de coordonare, 

execuție și control
O. ȘTEFAN : Relațiile serviciului tehnologic cu restul 

compartimentelor organizatorice ale minei decurg clin mo- 
‘ dul de responsabilitate al serviciului și din gradul său de 
autoritate.

Acest serviciu trebuie să aibă o responsabilitate dc pre
vedere in primul rînd și apoi unu de coordonare, de exe
cuție și control.

Consider insă că una din cauzele care slăbesc oare
cum eficiența acestui serviciu este modul de delegare a au
torității sale și anume, faptul că autoritatea serviciului este 
parțială și împărțită intre compartimente in baza aprobă
rilor pe linie verticală.

Realizările acestui compartiment se diluează în relațiile 
cu sectoarele de producție și cele auxiliare. Ele nu se pot 
pune in lumină decit in situația in care comitetul do direc
ție, respectiv, conducerea tehnică a minei iși însușește pro
punerile făcute și imprimă serviciului gradul necesar de au
toritate in aplicarea lor. La E. NL Dîlja există deja croată 
această ambianță și conducerea exploatării se străduit șle 
să asigure condițiile necesare realizării sarcinilor compar
timentului, deși nu este încă incadrăt corespunzător-.

In relațiile cu compartimentele de resort din Căaș 
arăta doar necesitatea organizării pe același nucii u ca și 
centrala. Această necesitate derivă din faptul că in cadrul 
C.C.P. direcția tehnică este bine compartimentată pe servi
cii cu atribuții concrete și bine încadrată cu personal de 
specialitate, iar in materie de execuție toate saree, ' ■ con
verg spre serviciul tehnologic de la exploatările miniere, 
care nu dispune do organizarea necesară realizării in timp 
util și eficient a tuturor problemelor ce-i revin. Probabil 
că timpul va convinge și situația se v i îndrepta.

Redresarea producției, o problemă 
urgentă a serviciului tehnologic s

REDACȚIA: Cum ați acționat in vederea îndeplinirii 
pianului de extracție, recuperării producției pierdute ?

O. ȘTEFAN: In cadrul Exploatării miniere Dîlja, 
5n luna iunie a. c., ca urmare a lipsei fronturilor active, 
conducerea minei, prin serviciul tehnologic și zonele de pro
ducție, s-au luat o serie de măsuri dintre care amintim :

a) Studiul capacităților reale de producție pentru anul 
1969;

b) Dirijarea lucrărilor de deschidere și pregătire buza 
unor programe de detaliu, in scopul promovării la ti > p a 
rezervelor pregătite;

c) îmbunătățirea aprovizionării tehnico-materîale a bri
găzilor;

d) Studiul capacității de producție a puțurilor și pro- 
grame concrete do transport in scopul corelării capacității 
de producție cu cea de transport;

e) Organizarea de brigăzi cu avansări sporite in scopul 
ridicării productivității muncii și suplinirii minusului de 
efective cu care lucrează mina la ora actuală (numai la căr
bune există un deficit de peste 100 de muncitori);

f) îmbunătățirea folosirii timpului de lucru al muncito
rilor și personalului T.A., prin ridicarea gradului de ocu
pare a acestora' precum și folosirea rațională a forțelor de 
producție. Numai in luna iunie au fost dirijați către zonele 
de producție 40 dc muncitori din sectoarele auxiliare.
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Till

Rezultate
Ascensiunea mulțumitoare

AL PARTIDULUI în primul
al anului

concurs

De pe platforma responsabilității majore
♦

ingrcsul al X-lca al
intr-o atmosferă dc

la sensul po-
Vidului cxprimalâ in
că cc trasează pre-
um tot mai luminos

impeluoase Romă-

„Trecutul ne-a rămas in me
morie — a spus în cuvîntul 
său tox Vasil e Bordea. secre
tar al organizației P.C.R. a lo
tului Dîlja — ia un termen de 
comparație a realizărilor actua
le, realizări ce constituie ro
dul politicii înțelepte a parti
dului nostru. Ideile ce Ic conțin 
documentele pentru Congresul 
•I X-lea al partidului, exprimă 
rîndul și adeziunea noastră a 
constructorilor, alături de cea 
a întregului popor. Tn numele 
«electivului de la lotul Dîlja — 
Petroșani, declar că sîntem de 
acord intrutotul cu politica dc 
perspective exprimată in docu
mentele ce o dezbatem astăzi 
si vom depune toate eforturile 
noastre pentru a Ic înfăptui in 
practică. Ne angajăm — ca o 
dovadă a atașamentului nos
tru Ia realizarea acestor țe
luri mărețe — să predăm in 
«instea Congresului al X-lea al 
partidului, cu cel puțin o lună 
înainte dc termen „Depozitul de 
«xploi Tu* * Dîlja" și să obținem 
Ia recepție calificativul foarte 
bine*.

< Urmare din pag. 1 

misă întreprinderii . din partea 
colegiului Ministerului Econo
mici Forestiere pentru lichida
rea urgentă a urmărilor produ
se de calamitățile naturale din 
ultimul timp .și intensificarea 
eforturilor pentru realizarea in
tegrală a sarcinilor de plan la 
toate sortimentele și a angaja
mentelor do întrecere pe pri
mul semestru.

„Colectivul nostru, in frunte 
cu comuniștii, a spus în cuvîn- 
tu] său ing. Nicolac Bădică. di
rectorul întreprinderii, a răs
puns întotdeauna ca un singur 
om, cu dăruire și abnegație la 
. < țiunilc întreprinse pentru a- 
părarea avutului obștesc și în
deplinirea cu cinste a sarcini-

time omenești, lucrările mi
niere respective au fost aban
donate, iar puțul ramblciat 
in anul 1932.

Construcția de atunci a pu
țului se compunea dintr-un 
turn de lemn (care a și ars 

. ia ultima explozie), iar lucra- 
| rea verticală propriu-zjsă a-
* vea o secțiune mică. Susține- 
I rea era executată, de aseme-
* nea, în lemn. Tn 1955 Combi- 
I natul carbonifer (Centrala 
‘ cărbunelui Petroșani), a in-
Iceput redeschiderea puțului 

..Carolina" pornind de la a- 
I menajarea incintei care a cu

prins : construcția turnului 
‘ de extracție (cu schelet meta- 
I lie) — înalt de 22 de metri;
* casa puțului, casa mașinii de 
| extracție și utilarea ei cu o 
„ mașină nouă, corespunzitoa- 
I re. construcția unc-i stații de 
J rompresoare i a unei stații 

trafo.
A mai luat ființă o centrală 

termică pentru încălzirea ae- 
Irului ce intră în mină in 

timpul iernii.
Redeschiderea prupriu-zisă 

I a puțului s-a ..inaugurat* in 
» 1959, după care a urmat exe- 
| < utarea lucrărilor de deble- 
’ iere cc au atins, în 1963, cota 
| 498. S-a creat, în acest fel 
■ legătura de ac-raj cu orizon-

s-a 
cota

după un profil circular com
partimentat cu două secții de 

. transport pentru colivii, com- 
| partiment de circulație a per-
* sonalului, secții pentru con- 
| dur te și cabluri electrice.
* Susținerea puțului s-a exc- 
I cutat din zidărie dc beton

In același sens, tov. Constan
tin Munteanu. secretarul orga
nizației T-A. a grupului ară
ta :

„înalta grijă pc care partidul 
nostru o manifesta pentru în
tregul popor, grijă ce se des
prinde cu claritate din docu-

Imbold spre autodepășire

Vouă vîrstă a pucului
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Al- 
vie 
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Informații suplimentare
se primesc Ia secretaria
tul școlii, zilnic intre o-
rele 7—15, Deva, str. A.

Itul 480. In continuare, 
drblciat puțul pînă la __

” 485, unde s-a construit o 
| stație de pompe în vederea 

evacuării apelor dc infiltra- 
| re și a celor staționare din 
„ lucrările vc-hi. De la acest k nivel pînă la orizontul 400 
* s-a inițiat săparea puțului 
1

mentelc pentru Congresul al 
X-lea. noi comuniștii și între
gul colectiv nl grupului, tre
buie să o răsplătim prin efor
turi susținute la locul nostru dc 
muncă".

Aceste eforturi, își vor găsi 
materializarea pentru această 
perioadă o dată cu realizarea 
angajamentului pc care tov. ing.

f al Grupului. Virgil Teodo- 
rescu, l-a luat in ședința do 
dezbateri in numele întregului 
colectiv din cadrul Grupului de 
șantiere V. J. al T.C.M.M. i 
pînă la Congresul al X-lea al 
partidului, angajamentul anual 
inițial (1.0 milion lei realizat 
peste plan : creșterea produc
tivității muncii cu 0.05 la sută 
peste cea planificată, reducerea 
consumului dc material lemnos, 
metal și ciment cu 4,5 și res
pectiv 10 la sută; predarea 
unui număr de 7 obiective cu 
5 zile înainte do termen) să fie 
realizat integral.

„Pirghiile pe care trebuie ac
ționat in vederea îndeplinirii 
ali< a acestui angajament cit si 
a complexului de sarcini ce ne 
revin pe linie dc producție sint 
multiple. Trebuie să acționăm 
asupra lor ca un tot unitar în- 
ccpind dc la săpător pînă la 
inginer. Astfel, in centrul a- 
tenției noastre, a tuturora, tre
buie să stea pregătirea și or
ganizarea cit mai perfectă a lo
cului de muncă: îmbunătățirea 
calității lucrărilor executate; 
analiza și respectarea grafice
lor ; o mai bună gospodărire și 
conservare a materialelor ; uti
lizarea eficientă a timpului de 
lucru și a parcului de utilaje : 
introducerea unor materiale noi. 
cu prețuri mai reduse, dar a- 
vind calități 
cu ale altora 
pe etc.

tehnice similare 
mult mai scuni-

vom face datorialor. La fel no
și acum. Redresarea in cel mai 
scurt timp a producției fiecă- 
tui parchet va fi răspunsul Sos
irii, dovada entuziasmului cu 
care am aprobat documentele 
partidului nostru”.

Dind glas acelorași senti
mente, tehnicianul loan Stancău. 
șeful sectorului Cimpu lui Neag, 
a redat entuziasmul, aprobarea 
unanimă cu care au primit 
muncitorii forestieri din masi
vul Retezat documentele elabo
rate de conducerea partidului 
nostru în vederea Congresului 
al X-lca. Ca o dovadă a atașa
mentului lor față de politica 
partidului, muncitorii sectoru
lui, în frunte cu comuniștii, 
au muncit cu abnegație, reu
șind să deschidă doar in cîteva 

puțul avjnd un diametru liber 
dc 4 metri.

După terminarea lucrării, 
intre cotele 480 și 400 și exe
cutarea rampelor la orizontu
rile aferente, a (’.venit posi
bilă plasarea unor noi deschi
deri...

I : Cum s-a efectuat „racor
dul" dintre porțiunea de puț 
cuprinsă intre suprafață și 
orizontul 480 — deci cea ve
che — și complexul dc lu
crări, delimitat dc cotele 
480 și 400 ?

R: Evident, zona de puț su
perioară, cu „stagiu" de ani 
de zile, nu mai corespundea 
amploarei pe care trebuia s-o 
capete obiectivul ca atare. 
Astfel, pe o lungime de 180 
metri, susținerea nu mai co
respundea, iar secțiunea li
beră fiind mică, nu mai per
mitea efectuarea transportu
lui cu colivii pe această zo
nă, transportul avind loc doar 
cu chibla. Iată argumentele 
forte < are au pledat pentru 
reprofilarea puțului la ace
lași diametru cu puțul săpat 
între noile cote (480—400). 
Tntrueît, in final, puțul este 
destinat acrajului, evacuării 
apelor, transportului de per
sonal și material — consti
tuind o cale importantă de 
introducere a debitului de 
aer în subteran — a fost ne- 
• ceară refacerea susținerii și 
reprofilarea puțului, cu con
diția păstrării funcției pc 
care o îndeplinea anterior, 
fapt care a Îngreunat desfășu
rarea normală a lucrărilor.

1 : In ce a constat baza de 
proiectare ?

R .' Executarea complexului 
de operații s-a întreprins du
pă un proiect judicios întoc
mit șj un program special de 
lucru, elaborat dc conduce
rea sectorului de investiții al 
minei Lupeni și avizat de 
consiliul de administrație al 
Centralei cărbunelui.

I : Care este situația aciua-

Vite pirghii hotăritoarc, sti
mulative in vederea obținerii 
unor rezultate superioare dc 
producție, derivă dintr-o preo
cupare colectivă a tuturor sa- 
lariaților pentru mărirea gradu
lui de mecanizare a lucrărilor 
do construcții — montaj, din 
introducerea prefabricatelor (de 
fabrică sau de șantier) in locul 
soluțiilor clasice. concomitent 
cu ridicarea conștiințelor pro
fesionale ale salariaților. Con
sider că o măsură eficientă pe 
i are ar trebui s-o luăm in ca
drul Grupului nostru de șantiere 
pc linia ideilor cc se desprind 
din documentele ce Ic dezba
tem. este trecerea la brigăzi 
specializate pentru executarea 
lucrărilor (pentru executarea 
fundațiilor și-a stratului dc 
rezistență ; pentru zidărie, pen
tru finisaje, pentru lucrări spe
ciale etc.)".

Tn cuvinte pline de căldură, 
entuziasm și acord deplin — 
ecou al ideilor mobilizatoare 
din documentele pentru al X- 
lea Congres al partidului — to
varășii Sabin Almășan, ing. Gh. 
Niță, ing. Remus Sloicuța. 
exprimat ....................”
și a 
parte, de a 
și politica de perspectivă ex
primată dr partid in documen
tele supuse dezbaterii.

Tov ing. Ion Lăsat, directo
rul Grupului de șantiere V.J. al 
T.C.M.M.. arăta printre altele : 
„Cu toate câ am obținut reali
zări incontestabile — producția 
globală realizată 
dc 103,12 la sută iar producti
vitatea muncii a 
0.04 la sută — avem compar
timente ale indicatorilor de 
plan, deci implicit a producției, 
care se situează sub nivelul

au 
voința hotărită a lor 

colectivelor din care fac 
înfăptui programul 

perspectivă

în pro] orțic

crescut cu

zile trei guri dc exploa
tare — Buta. Valea Mării și 
Rosloveanu, și muncesc cu a- 
cceași abnegație pentru darea 
in exploatare și a celorlalte 
parchete.

Arătind că dacă cu 10 ani 
in urmă, sectorul Cimpu lui 
Neag livra mai mult lemn dc 
foc și mangal, în prezent peste 
50 la sută din lemnul exploatat 
este destinat industrializării 
Vorbitorul s-a angajat că or
ganizația dc partid, întregul co
lectiv dc la Cimpu lui Neag 
își va înzeci eforturile pentru 
valorificarea tot mai superioa
ră a masei lemnoase, pentru 
realizarea integrală a sarcinilor 
de plan și a angajamentelor 
de întrecere în cinstea Congre
sului partidului.

lă a lucrărilor puțului „Ca
rolina"?

R: în prezent se află în 
curs de finisare lucrările de 
amenajare (montarea vaselor 
de extracție și a conductelor), 
care se vor ter. yîna pinâ la 
1 august, în cinstea celei de-a 
25-a aniversări a eliberării 
patriei.

Avem satisfacția că am rea
lizat un obiectiv deosebit, de 
mare eficiență, de călită' . 
că am readus la via
ță „vechea Carolina", care de 
abia acum, in noua vîrstă, 
va etala funcțiile pe care se 
cuvine să lc îndeplinească o 
lucrare principală de deschi
dere. Noua vîrstă dăruită dc 
noi puțului va contribui — și 
sîntem mindri de aceasta — 
la dezvoltarea producției și 
modernizarea continuă a mi
nei noastre care deține la ora 
actuală steagul <Je unitate 
fruntașă pe ramură.

I : Cițiva oameni care s-au 
evidențiat, ne puteți da?

R : Pentru întregul nostru 
colectiv, reconstrucția la ni
velul exigențelor actuale și 
de perspectivă a puțului „Ca
rolina1* a constituit un verita
bil test al hărniciei și pri
ceperii pe care l-am trecut 
cu bine.

O contribuție de seamă la 
realizarea acestei lucrări au 
dat-o brigăzile conduse de 
Pop Dionisic, Petru Mada- 
ras, echipele de montaj ale 
lui Ștefan Dornic, Iosif Jas
cet'ic», lăcătușii Ion Radu, 
Ion Voinea, Ion Munteanu, 
maiștrii mecanici V. Radu, D. 
Manoi, maiștrii mineri T. la- 
cob, N. Crainic, inginerii Stan 
Iureș și Pavel Vitan.

Ne folosim de acest prilej 
spre a felicita la rîndul nos
tru oamenii sectorului de in
vestiții a căror strădanie a 
mijlocit puțului „Carolina" in
trarea în vîrstă maturității, I 
a realizării depline.

cerul. Așa după cum se sub
liniază in Tezele partidului pen
tru Congresul al X-lca, activi
tatea de investiții se cere îm
bunătățită. Se desprind astfel 
din «huumcnfele ce le dezbatem 
azi și sarcinile care ne resin 
nouă in acest sens. Rămincrca. 
in urmă, privind lucrările ne- 
prcdale in termen și care nu
mără la finele lunii mai 10 
obiective — cit și cele 900 000 
lei depășire înregistrată la pre
țul de cost, trebuiesc a fi lichi
date. în acest scop, e necesaf 
a fi analizate toate enuzolc 
care produc această stare do 
fapt și luate toate măsurile cc 
se impun. Iu toate nivelele. 
Propun să lansăm o întrecere 
între colectivele dc muncă, in 
fruntea cărora să stea secreta
rul organizației de bază din 
cadrul colectivului respectiv și 
maistrul coordonatar al lucră
rilor. întrecere rare va reliefa 
pregnant entuziasmul fiecărui 
colectiv, eforturile depuse (lc el 
pentru politica partidului nos- 

Perfecționarea continuă 
a activității organelor locale

Uimaie (lin pag. 1

Sub conducerea directă a organelor municipale, orășe
nești și comunale de partid, comitetele executive ale con
siliilor populare asigură participarea largă și nemijlocită 
a tuturor cetățenilor municipiului nostru la dezbaterea pc 
plan local a treburilor de stat și obștești, la rezolvarea pro
blemelor dc interes local in deplină concordanță cu inte
resele generale ale țării, la aplicarea și respectarea legilor 
și hotăririlor organelor superioare pc raza administrativ-te
ritorială respectivă.

Creșterea răspunderii consiliilor populare ca organe lo
cale alo puterii de stat se face tot mai mult simțită in în
drumarea și coordonarea planului economic și de investiții 
al întreprinderilor subordonate, în eoncordanță cu atribu- 

" țiile sporite ce lc sini încredințate. In acest sens putem 
scoate in evidență realizările frumoase obținute dc între
prinderea de industrie locală care și-a realizat și depășit 
sarcinile dc plan pc 5 luni, de Grupul II construcții al 
T.C.H. care a predat pînă la 31 V a. c., 356 apartamente pre
cum și de către celelalte întreprinderi, de gospodărie co
munală și locativă, de către organizațiile comerciale locale.

Rezultate bune s-au obținut și in îndeplinirea sarci
nilor cc revin consiliilor populare pe linia executării unor 
lucrări din contribuția voluntară bănească a cetățenilor. 
Astfel, s-au împrejmuit o seric de. școli ca Școala generală 
din Maleia, Școala ge nerală Surduc — Livezeni, din Dealul 
Babii și Paroșeni — Vulcan, s-a dat in folosință Căminul 
cultural din Cimpu lui Neag și altele.

Dc asemenea, merită să fie scoase in evidență preocu
pările susținute de care dau dovadă deputății, comitetele 
dc cetățeni și ale asociațiilor de locatari, conducerile între
prinderilor și instituțiilor, ale organizațiilor dc masă și ob
ștești pentru atragerea maselor dc cetățeni la o tot mai bună 
gospodărire și înfrumusețare a orașelor și comunelor, pentru 
rezolvarea tuturor propunerilor făcute dc alegători în cam
pania electorală.

Organele administrației locale dc stat au acumulat, așa
dar, o experiență valoroasă in toate compartimentele dc 
activitate, prin valorificarea și generalizarea căreia vom 
face neîndoios noi progrese pe palca perfecționării activității 
dc viitor. In același timp, însă, exercitarea cu tot mai marc 
competență a atribuțiilor consiliilor populare — sarcină sub
liniată cu pregnanță in Tezele Comitetului Contrai — ne
cesită strădanii pentru remedierea unor carențe ce s-au fă
cut simțite mai ales în ceea cc privește perfecționarea sti
lului și metodelor organelor locale, ale fiecărui activist și 
funcționar dc stat, in vederea' soluționării prompte a pro
punerilor și sesizărilor cetățenilor și atragerea lor la re
zolvarea treburilor obștești.

Dc altfel, sint convins că dezbaterea Tezelor și a pro
iectului dc Directive ale Congresului al X-lca al partidului 
de către toți deputății și lucratorii consiliilor populare va 
chezășui îmbunătățirea activității acestora în toate compar
timentele. sporirea contribuției lor la dezvoltarea multila
terală a municipiului.

Comitetul executiv își exprimă convingerea că pentru 
obținerea unor rezultate și mai bune, ținind scama de com
plexitatea problemelor cc no stau în față, toate organele, 
toți lucrătorii administrației dc stat din municipiu își vor 
perfecționa în continuare activitatea, formele si metodele 
de conducere, pentru ca munca consiliilor populare să se 
soldeze cu noi succese pe calea înfăptuirii programului dc 
dezvoltare și înflorire multilaterală a patriei, pentru re
zolvarea tot mai competentă și în mod exemplar a tuturor 
sarcinilor.

Sîntem hotăriți ca in perioada caro ne desparte dc 
Congresul al X-lca al partidului și a împlinirii unui sfert 
dc veac de la eliberarea patriei noastre, să depunem toată 
priceperea, abnegația și puterea de muncă pentru a întimpi- 
na aceste evenimente cu rezultate tot mai bune în toate 
domeniile vieții sociale, să slujim cu cinste și devotament 
partidul și statul nostru, populația municipiului Petroșani.

T

im". Exprimîndu-se in numele 
tuturor comuniștilor din ca
drul Grupului dc șantiere V.J. 
al T.C.M.M., vorbitorul a spus : 
„Ne angajăm ca pînă la cel 
ilc-al X-lca Congres al parti
dului să realizăm angajamentul 
anual cu privire la depășirea 
planului dc producție și tot
odată să predăm toate obiecti
vele restante, in așa fel. ca 
acest nn — 1989 — să-l putem 
declara anul punerilor in func
țiune, anul unui număr record 
de lucrări predate beneficiari
lor față de anii prcccdcnți".

în urma dezbaterilor aprinse 
care s-au purtat, adunarea co-

• muniștilor Grupului de șantiere 
V.J. al T.C.M.M. a adoptat un

«plan de măsuri, în care se ara
tă că organizația de partid va 
depune toate eforturile pentru 

.mobilizarea întregii mase de 
salariați, în vederea ridicări

• eficienței economice a activită
ții do producție, in vederea în
deplinirii tuturor sarcinilor de 
plan și a angajamentelor luate.

♦ ȘCOALA PROFESIONALA D E CONSTRUCȚII din DEVA funcțio
nează în anul școlar 1969—1970 cu următoarele meserii :

— zidari
— dulgheri
— mașiniști pentru utilaje dc co nstrucții
— instalatori dc instalații dc inc ălziri centrale
♦ TOATE MESERIILE AU DU RATA DE ȘCOLARIZARE DE 2 ANI
♦ CONCURSUL DE ADMITERE SE TINE IN ZILELE DE 2—10 

IULIE 1969
înscrierile pentru examenul de admitere se fac la sediul școlii pînă în 

ziua de 1 iulie 1969
♦ EXAMENUL DE ADMITERE CONSTA DIN URMĂTOARELE 

PROBE:
Limba română — scris S’ oral
Matematică — scris și oral
♦ PE TIMPUL ȘCOLARIZĂRII ELEVII PRIMESC ÎNTREȚINEREA 

GRATUITĂ

Sahia nr. 3, telefon 2734

Carculea
Deși practică luptele nu

mai din anul 1967, tinărul 
loan Carculea de la Jiul Pc
trila a reușit să un c repede 
treptele afirmării. Anul tre
cut, după <e a rîștigat pri
mul său titlu dc campion ju
dețean la categoria 48 kg. 
a participat la campionatul 
republican al juniorilor. El 
a demonstrat tuturor <ă 
este i«I mal bun junior al 
României la categoria 48 kg 

și s-a întors în Petroșani cu 
titlul dc campion in buzu
nar, ca și colegul său dc aso
ciație, Florian Moț. In ace
lași an. lingă prietenul său 
Florian, Ioan Carculea a fost 
om dc bază al echipei Jiul 
Pctrila care a participat la 
întrecerile de calificare pen
tru divizia A. In cele patru 
intîlniri, Carculea a obținut 
tot atîtea victorii.

Anul 1969 avea să-i aducă 
noi succese. După ce a cîș- 
ligat zona de la Lugoj a 
campionatului republican dc 
seniori, a participat la fina
la pe țara. Ncascultind sfa
turile antrenorului său, pro
fesorul Gheorghe Pop. de 
a-și păstra categoria (48 kg), 
Carculea a concurat la cate
goria imediat superioară (52 
kg) unde a întîlnit adver
sari deosebit de puternici. El 
s-a comportat totuși foarte 
bine și a obținut Iovul 3 pe 
țară la seniori. La categoria 
48 kg. avea șanse mari de a 
deveni campion.

Luptătorul loan Carculea 
rămîne totuși o autentică 
speranță a Văii Jiului și 
chiar a lotului național. Să 
ne gîndim că are numai 19 
ani.

Dar pentru a urca în con
tinuare treptele afirmării 
sportive, talentul de care 
dispune din abundență, nu-i 
este suficient. Tn afară de 
comportarea de pe salteaua 
dc concurs. Carculea trebuie 
să dovedească o la fel dc 
bună comportare și în via
ța personală, să respecte cu 
strictețe indicațiile antreno
rului său.

B. STAICU

Alfred
.. . —^^8

în ziua de 23 iunie a.c. a 
încetat din viață Weisz Al
fred, medic specialist ginecolog 
la Spitalul unificat Petroșani.

Născut în Petroșani in anul 
1893, ca fiu de medic, Weisz 
Alfred și-a dedicat peste 50 de 
ani din viață mcdicinci, numai 
în orașul Petroșani.

Exemplu de conștiinciozitate 
și modestie, medicul Weisz 
fred va rămîne o amintire 
în inimile acelora caro l-au 
noscut. 

din Petroșani 
duminică pri

Pc poligonul 
S-a desfășurat 
mul concurs de tir, oficial, din 

an. S-au întrecut trăgă 
i asociațiilor sportive E 

Paroșeni. Utilajul ■> 
Pc- 
un 

a fost prima 
latului muni 
și totodată 

a „Cupei

accsl 
lori ai 
nergin Paroșeni. Utilajul 
Constructorul minier din 
troșani. întrecerea a avut 
dublu < 
etapă ; 
cipal p 
etapa r 
Românii

In ciuda faptului <ă maj 
taica ronrurrnților nu au 
participat din 1968, la vr 
asemenea con urs. iar an 
namcntcle au cam fost negii 
jate in ultima perioadă, re
zultatele obținute duminică au 
fost totuși mulțumitoare.

A ieșit in evidență compor
tarea bună a trăgătorilor du 
ia Utilajul Petroșani, care au
fost intri cuîi doar cu 10 puncte 
de experimentați» trăgători 
la Energia Par. ni. O men
țiune specială merită tinăra 
Itela Badea, de la Utilajul 
care, deși a îndrăgit tirul doar 
de o săptămină, a totalizat 189 
puncte. Este un rezultat exce
lent, care o lansează eu în
credere in concursurile 
toare.

La individual. (<l mai 
rezultat, din cei 14 1
J-a obținut și dc data 
eleva instructorului Constantin 
Racovcanu de la Energia, tî- 
năra Ileana Sevcrineanu. La 
cele trei poziții (culcat, ge
nunchi, picioare) ca a totali
zat 234 puncte. A fost urmată 
in clasament de profesorul ei, 
Constantin Racovcanu, cu 231 
puncte și dc Petre Belei de la 
Utilajul, cu 228 puncte (record 
personal).

După prima etapă, clasa
mentul pe echipe se prez: 
astfel : 1. Energia — 860 punc
te : 2. Utilajul — 850 puncte : 
3. Constructorul minier — 361 
pune te.

Primilor clasați la individual 
(seniori, senioare, juniori, ju
nioare) și câștigătorilor pe e- 
chipe le-au fost inminate fru
moase cupe.

In 29 iunie a.c. va avea loc, 
pe același poligon, etapa a II-a 
a campionatului municipal de

bun 
trăgători, 

aceasta

Staicu BALOI

semnificative

in

Magazinul alimentar nr. 42 
cu autoservire din noul com
plex comercial al orașului Pc
trila, al cărui responsabil este 
tov. Satmari Petru, cunoaște 
in fiecare zi o afluență crcs- 
cîndă de cumpărători.

Mărfurile expuse cu gust în 
raftui*),  gondole și tonele, a- 
provîzionarea la timp a unită
ții cu sortimente bogate și va
riate dc mărfuri, curățenia 
exemplară ce domnește pretu
tindeni, vădesc din plin preo
cuparea harnicului colectiv de 
aici dc a satisface exigențele 
cumpărătorilor.

Această unitate și-a îndepli
nit planul pe cele cinci luni 
expirate din anul curent 
proporție de 112 la sută.

Valoarea totală- a mărfurilor 
vîndutc prin intermediul aces
tui magazin, in perioada la 
care ne referim. însumează 
6 885 500 lei.

Tot în acest interval de 
timp, pentru o mai bună gos
podărire a fondului de mărfuri 
,și prin utilizarea judicioasă a 
ambalajelor s-au înregistrat c- 
conomii cai'e se cifrează la pes
te 10 000 lei.

La dobîndirea acestor rezul
tate un aport substanțial l-au 
adus lucrătorii Buliga Elena, 
Bîrluț Ludovica, Tipțer Alexan
dru. Husar Elena. Peter Flo
rentina. Dear Ema, Robică Ma
ria, Vijăilă Victoria ș.a.
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Deoarece intre orele 21,00 
•i 22,00 va avea )<’' trans
misia do la Slincev Bring (R. 
P. Bulgaria) a concursului -i 
festivalului inf< rnațional de 
muzică ușoară ,,Orf«ul de 
aur", programul se va modi
fica astfel :
10,00 Limba franceză. Lecția 

64 (reluare).
10.30 Limba engleză I - ția

63 (reluare).
10.55 Cc ați dori să revrdeți ! 

Spectacolul de teatru 
..Ircml-I ■ (!»• Miha ' 
bdstlan.

13.00 închiderea cmisiună de
dimineață.

17.30 Buletin de știri.
17.25 l umea copiilor.

Aventurile lui Pinoc-
(h Io.

ir,so Limba germană. Lecția

18.15 Vă inv ităm la eoni crt.
Cintă corul de copii al
Radiofclevizmnii.

18, U> Trepte spre finală . Pro
gram susiinut il< soliști 

i formații participante 
la cel de al IX-lca Con
curs al artiștilor ama
tori.

19..00 Tribuna c -Gnomică.
19. ! 0 Telejurnalul de seară.

Buletinul meteorologie.
20.00 Reflector.
20,20 Convorbiri literare. Li

teratura și problemele 
tineretului. Reportaj-un- 
(hetă.

21,00 Concursul și f. -.ivalul 
de muzică ușoară ..Or- 
feul de aur". Transmi
siune dc Ia Slincev Bri I 
ag (Bulgaria). ț

22,00 Tc-Ie-cIncmateca. „Karin, J 
fiica lui Mans", o dra
matică reconstituire is
torică a Evului Mediu 
in Suedia, in viziunea 
scriitorului August Stri
ndberg.

23,35 Telejurnalul dc noapte. 
Buletin meteorologic.

23,45 închirierea emisiunii.

radio
O——Ml — 11 I ■ *——

JOI 26 IUNIE
PROGRAMUL I :

5,05—6,00 Program muzical 
de dimineață: 6.05—9.30 Mu
zică și actualități; 9,30 Odă 
limbii române: 10.05 Muzi
că: 10.10 Curs de limba ru
să; 10,30 Madrigale; 10,45 
Din țările socialiste; 11,05 
Muzica românească in lume; 
12,00 Melodii de Andrei Proș- 
teanu și Richard Oschanitzki; 
12.15 Recital Vcra Rudcanu;
12.30 Intilnire cu meloțiia 
populară și interpretul pre
ferat: 13,00 Radiojurnal: 13.10 
Avanpremieră cotidiană; 
13,22 Cintă Am*a  Urzirciinu; 
13,35 Formația Sile Vișan;
13.45 Moment științific; 13,50 
Zece minute cu Ricardo del 
Turco; 14.00 Cintă Maria Tor- 
dache; 14.10 Emisiune litera
ră pentru școlari; 14,30 Al
bum folcloric; 15,20 Radio pu
blicitate; 15,30 Compozitorul 
săptăminii; 16.00 Radiojurnal;
16.20 Cintă Dorina Drăghici;
16.30 Bilanțul marilor reali
zări: 16,45 Muzică corală; 
17,05 Antma tineretului: 17.20 
Concert dc muzică populară: 
18.03 Muzică ușoară; 18,10 
Programul partidului — pro
gramul nostru; 18,30 Varietăți 
muzicalo: 19,00 Gazeta radio;
19.20 Săptămină unui melo
man; 20.05 Tableta de seară; 
20.10 Interpreți celebri; 20.35 
Pentru magnetofonul dv.; 
21.00 Poșta radio: 21,20 Re
vista șlagărelor; 21,35 Sport;
21.45 Revista șlagărelor; 22.00 
Radiojurnal; 22,20 Romanțe; 
22,40 Atențiune, părinți !; 
23,00 Muzică: 23,05 Moment 
poetic: 23,40 Voci, orchestre, 
melodii: 0,03—5,00 Estrada 
nocturnă.

PROGRAMUL II :
16,55 Sfatul medicului: 17,40 

Radio publicitate; 18,00 O 
melodie pe adresa dv.; 18,50 
Melodii populare: 19.00 ’Piese 
corale de Ion Vidu: 19.20 
Convorbirile dc joi: 19,40 Se
lect iuni din opereta „Ana 
Lugojana” de Filaret Barbu; 
19.50 Noapte bună, copii; 
20.10 Melodii lansate pe c- 
cran: 20,30 Simfonia a VlII-a 
de Mihail Andricu; 23,45 Cin
tă Henri Sal vad- r.

filme
JOI 26 IUNIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : A trăi pentru a trăi; 
Republica : Rio Bravo — se
ria I și II: PETRILA : Apă 
curativă; I.ONEA — 7 No
iembrie: Inimă nebună, ne
bună de legat; Minerul : 
F.-idmareșala: AN1NOASA : 
Judcka, agent secret; VUL
CAN — Muncitoresc : Panto
ful cenușăresOi; l.UPENI — 
Cultural : Adio Gringo; P.A- 
ROȘENI — Energia : Dă la
bil, prietene; URICANI : Pa
sărea Phiicnix.

LOTO
La tragerea Loto din 24 iu

nie au fost extrase din Urnă 
următoarele numere :

Faza I
Extragerea I-a : 62, 88, 69, 

61, 58, 54, 16, 9, 77, 21, 60, II.
Extragerea a Il-a: 50, 39, 

60, 67, 68, 55, 80, 70, 89, 74 
42, 23.

Extragerea a 111 a : 21. 76, 
41, 50, 40. 53. 22, 1, 37, 42, 4, 
47.

Faza a 11-a
Extragerea a lV-a : 41, 42, 

29, 31, 77, 74. 73. 62, 6, 32, 71, 
57.

Extragerea a V-a : 3, 78, 36, 
27, 66, 87, 51, 113, «2, 19, 70, 
63.
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VIATA INTERNAȚIONALĂ
0 delegație 
de activiști

P. C. R
a sosit

la Budapesta
BUDAPESTA 24 — Cores

pondentul Agorpres, Al. Pin tea 
transmite: Luni seara a sosit 
la Budapesta la invitația C.C. al 
P.M.S.U., delegația dc activiști 
ai P.C.R., condusă de tovarășul 
Florea Dumitrescu, vicepreșe
dinte al Consiliului Economic.

La sosirea pc aeroportul Fe- 
rihcgyi, oaspeții au fost întâm
pinați de Jozesf Kaplar, ad
junct de șef de secție la C.C. 
al P.M.S.U. Au fost prezenți, 
de asemenea, Ion Avram, însăr
cinat cu afaceri ad-interim al 
României la Budapesta, și alți 
reprezentanți ai ambasadei.

Stare
de urgență
în Salvador
SAN SALVADOR 24 (Ager

pres). — In Salvador a fost de
clarată starea de urgență și 
B-a ordonat mobilizarea rezer
viștilor ca urmare a încordării 
relațiilor cu țara vecină, Hon
duras. înrăutățirea relațiilor 
dintre cele două țări s-a produs 
fn urma expulzării din Hondu
ras — din motive pentru mo
ment neclare — a 10 000 de ce
tățeni salvadoricni, în special 
muncitori agricoli.

O-

NIGERIA

Orcanele C.R.I
acuzate

de corupție
OWERRI 24 (Agerpres). — 

Comisarul biafrez pentru infor
mații, dr. Eke. a acuzat în ca
drul unei conferințe de presă 
organele Crucii Roșii Internațio
nale de corupție și de organi
zarea unei rețele de spionaj in 
Biafra. El a precizat că unii 
membri ai echipelor de Cruce 
Roșie sint mai preocupați de 
afacerile cu vînzarea de sare și 
pește decît de ajutorarea popu
lației care suferă de pe urma 
războiului. în altă ordine de 
idei, comisarul biafrez a ară
tat că oficialități americane a- 
cordă sprijin guvernului fede
ral nigerian. Recent, a mențio
nat el, guvernul federal a pri
mit un împrumut american in 
valoare de 2 milioane dolari, 
pe care îl va folosi pentru a- 
chiziționarea de arme.

1 iJ
■ IMT'

■ 1r

R. P. POLONA : Vizitatori în standul românesc la ediția 
din acest an a Tîrgului internațional al cărții de la Varșovia.

VIETNAMUL DE SUD

Concentrări de efective
ale Frontului National de Eliberare

SAIGON 24 (Agcrprcs). — 
Detașamente de infanterie ale 
F.N.E., care încercuiesc tabăra 
forțelor speciale americane dc 
la Ben Het, au dezlănțuit un 
atac în noaptea de luni spre 
marți. S-au semnalat morți și 
răniți de ambele părți.

In cursul ultimelor 49 de zile, 
tabăra dc la Ben Het a fost 
supusă în mod constant atacuri
lor cu rachete și artilerie. For
țele patriotice au lansat in di
recția bazei, în această perioa
dă, peste 5 000 dc obuze și ra
chete.

Pentru a face față presiunii 
exercitate de patrioți. coman
damentul american a solicitat 
intervenția bombardierelor „B- 
52“, a aviației tactice, elicop
terelor și artileriei.

în regiunea platourilor înalte, 
alte două localități — orașele 
Tay Ninh și An Loc și insta
lațiile lor militare — situate la 
90 km nord-est și respectiv 120 
km nord de Saigon, sint încer
cuite de patrioții sud-vietname- 
zi. Potrivit agenției Reuter, în

„Cosmos-287“
MOSCOVA 24 (Agerpres). — 

In Uniunea Sovietică a fost 
lansat marți satelitul artificial 
al Pămintului „Cosmos-287". El 
va efectua cercetări științifice 
în conformitate cu programul 
anunțat anterior.

Aparatele de la bordul sate
litului funcționează normal.

Marea Britanie a rupt
ultimele legături cu Rhodesia

LONDRA 24 (Agerpres). — 
Marca Britanie a rupt marți 
ultimele legături cu Rhodesia. 
Regina Elisabeta a acceptat de
misia guvernatorului general al 
coloniei și a reprezentantului ei 
personal, sir Humphrey Gibbs, 
în același timp, ministrul de 
externe. Michael Stewart, a a- 
nunțat în Camera Comunelor

că a cerut misiunii rhodesiene 
din Londra să-și înceteze acti
vitatea în termen de trei săp
tămâni. Misiunea britanică de la 
Salisbury va fi rechemată in 
același termen. Ministrul a pre
cizat că ruperea legăturilor cu 
Rhodesia este urmarea adop
tării noii constituții rasiste în 
acest teritoriu.

k/

„Totul e bine, cînd se sfir- 
șește cu bine", își exprimau 
veseli și optimiști entuziasmul 
partizanii lui Smith, premierul 
Rhodesiei, după ce au fost da
te publicității rezultatele refe
rendumului de vineri (pe care 
de altfel, le știau dinainte):
80 la sută ..Da" pentru procla
marea republicii, 70 la 
„Da" pentru constituție, 
tr-un electorat alcătuit
81 000 dc albi 
gri

Prin urmare ,,Adio“ negocie
rilor cu Anglia și „tot înain
te" pe calea apartheidului. Cit 
privește sancțiunile economice, 
„bah. un lucru fără importan
ță- (Ian Smith) căci mai exis
tă și o I’ortugalie și o Repu
blică a Africii de sud.

Se pare insă că Pretoria nu 
pn 
rhodesian. Nu pentru că sud- 
africanii ar avea ceva cu apar
theidul pe care Smith tocmai 
se pregătește să-l legifereze i 
discriminarea rasială și crunta 
oprimare a populației negre a 
devenit de mult principiul su
prem al statului sud-african.

Atunci de ce această desoli
darizare ?

Johannes Vorster. primul mi
nistru al Africii de sud. n-a 
făcut un secret pentru nimeni 
Sin faptul că dorește o înțe
legere anglo-rhodesiană, scrie

__________________________

sută 
din- 
din 

6 000 de ne-

împărtășește entpziasinul

ORIENTUL APROPIAT
♦ LUPTA AERIANĂ LA SUD DE CANALUL
DE SUEZ ♦ ARUNCAREA ÎN AER A UNEI
CONDUCTE DE PETROL DE CĂTRE FRON-
TUL PENTRU ELIBERAREA PALESTINEI

CAIRO 24 (Agorpres). — Pa
tru bombardiere de luptă israc- 
licnc au Încercat marți să vio
leze spațiul aerian al R.A.U., 
anunță postul de radio Cairo. în 
cursul ciocnirii cu aparatele e- 
giptene care le-au interceptat, 
unul din avioanele israclienc a 
fost atins și s-a prăbușit in a- 
pele Golfului Suez. Toate avioa
nele egiptene au revenit la ba
ză, a precizat postul de radio.

raclicne. Explozia a provocat 
un uriaș incendiu.O

o
TEL AVIV 24 (Agerpres). — 

Un avion de vinătoare egiptean 
a fost doborît într-o luptă ac-. 
riană care a avut loc marți 
într-o zonă situată la sud de 
Canalul Suez, a anunțat un 
purtător de cuvint militar is- 
raelian. Avionul a explodat In 
aer în momentul în care a fost 
atins de tirul aparatelor israe- 
liene. Toate avioanele israclienc, 
care se aflau într-un zbor de 
rutină, s-au reîntors la bază.

AMMAN 24 (Agorpres). — 
Frontul pentru eliberarea Pa
lestinei și-a asumat responsabi
litatea aruncării în aer a con
ductei petroliere care leagă ra
finăriile de lingă Haifa și ins
talațiile portuare din această 
zonă. Actul de sabotaj a fost 
urinat de un incendiu, care ul
terior a fost stins.

Organizația palestiniană este 
aceeași care la 30 mai trecut a 
dinamitat o porțiune a conduc- 

„Ta- 
Go- 

de

tel companiei americane 
plvne" pe înălțimile siriene 
ldn, controlate în prezent 
forțele israclienc.

O

o

Adunare generală 
a Asociației 

medicale mondiale
PARIS 24 (Agcrprcs). — La 

Paris și-a început lucrările cea 
dc-a 23-a Adunare generală a 
Asociației med’cale mondiale. 
La dezbateri sint prezenți 
proximativ 400 de delegați, re- 
prezentind peste un milion de 
medici. România participă la a- 
ceastă reuniune în calitate dc 
observator. O

Asociația medicală mondială 
a fost fondată in 1947, la e-i 
participînd un număr rcstrîns 
de asociații medicale. Astăzi, a- 
ceastă organizație numără 65 de 
asociații naționale.

Vizita unei delegații
a M. A. N. în Anglia
LONDRA 24 — Coresponden

tul Agerpres, Liviu Rodescu, 
transmite: Marți după-amiază, 
delegația Marii Adunări Națio
nale, condusă de Ștefan Voitcc, 
președintele Marii Adunări Na
ționale a Republicii Socialiste 
România, a sosit la Londra, Pe 
aeroportul Heathrow, membră 
delegației au fost intîmpinați 
de Albert Roberts, membru al 
Parlamentului, președintele gru
pului britanic al Uniunii Inter
parlamentare, și de M. J. A. 
Paterson, secretarul grupului. 
La sosirea oaspeților au fost, 
de asemenea, de față Vasile

Pungan, ambasadorul Republici. 
Socialiste România în Marca 
Britanic, și membri ai amba
sadei.

Scara, președintele grupului 
britanic al Uniunii interparla
mentare a oferit un dineu In 
cinstea delegației române.

R. P. POLONA

Sărbătorirea
Zilelor mării"

Grevă generală
a funcționarilor în Italia

(Agcrprcs). — 
sărbătorit în 

mării*,  
la adunarea

David Paine, corespondentul 
agenției Associated Press. De 
aceea, cercurile politice sud- 
africane au fost neplăcut im
presionate de emfatica declara
ție pe care Smith a făcut-o du
pă referendum și in care acesta 
menționa că nu mai intențio
nează să reia dialogul cu fosta 
metropolă.

VARȘOVIA 24 
în Polonia S-au 
cadru festiv „Zilele 
Luind cuvintul 
festivă de la Sopot, ministrul 
navigației. Jerzy Szopa. a vorbit 
despre rezultatele obținute în 
ultimii 25 de ani in domeniul 
construcțiilor navale. El a spus 
că în șantierele navale ale Po
loniei au fost construite peste 
940 de nave comerciale și de 
pescuit, cu un deplasament to
tal de peste 4 milioane tone. 
Flota comercială a Poloniei dis
pune în prezent de 232 nave, 
iar porturile poloneze au fost 
dezvoltate și modernizate, de
servind nave din peste 50 de

domeniu. Totodată, arhitccții, 
inginerii și personalul topogra
fic, care lucrează pentru Muni
cipalitatea Romei, au Întrerupt 
marți lucrul. Sint semnalate, 
de asemenea, mișcări greviste în 
rindul muncitorilor de la ate
lierele dc montaj ale societății 
Fiat din Torino, precum și la 
întreprinderea de salubritate a 
orașului Milano. Greviștii re
vendică majorarea salariilor și 
îmbunătățirea condițiilor dc 
muncă.

ROMA 24 (Agcrprcs). — La 
chemarea tuturor organizațiilor 
sindicale, pentru astăzi (mier
curi) a fost declarată în Italia 
o grevă generală a funcționa
rilor in semn de protest împo
triva faptului că acordul în
cheiat între guvern și cadrele 
superioare ale Administrației 
locale ignoră cererile de ma
jorare a salariilor unor ca
tegorii de salariu ți din acest

Zia- 

ședintele R.Ă.U., Gamal Abdel 
Nasser, a numit pe generalul 
Aly Baghdadi în funcția de co- 
irfandat al forțelor armate ae- 
rt&ie in locul generalului Mus- 
tarbha El Hennawi, care a fost 
pus in retragere. De asemenea, 
a "fost înlocuit și adjunctul co- 
mândantului forțelor armate 
aeriene egiptene. Ziarul citat 
nl? furnizează nici un fel d 
aifiănunte in legătură cu aceste 
schimbări .

CAIRO 24 (Agcrprcs). — 
rul „Al Ahram" anunță că

TEL AVIV 24 (Agorpres). — 
O conductă de petrol care fa
ce legătura între rafinăria de 
la Haifa și portul Kishon a fost 
aruncată în aer marți diminea
ța, au anunțat surse oficiale is-

în Uruguay 
s-a decretat

excepțională

R. P. a Yemenului de sud

„starea
Schimbări în conducerea

Pe scurt • Pe scurt •

Salvat de delfini ?
v_z

<»

jurul orașului An Loc au fost 
masați peste 10 000 de patrioți. 
Comandamentul militar ameri
can, care se așteaptă la un a- 
tac coordonat asupra celor două 
orașe, a adoptat o serie de mă
suri preventive. Bombardiere 
„B-52“ au efectuat o serie de 
raiduri de bombardament asu
pra regiunilor unde s-au sem
nalat concentrări de efective ale 
F.N.E., în zona de nord a Viet
namului de sud și în apropie
rea Saigonului.

SAIGON 24 (Agerpres). — Un 
avion de transport de tipul C 
130 și două elicoptere america
ne au fost doborîte luni în pro
vincia sud-vietnameză Tay Ninh 
de artileria forțelor F.N.E., s-a 
anunțat la Saigon. Toți cei șase 
membri ai echipajului avionu
lui american și-au pierdut viața.

ADEN 24 (Agerpres). — Luni 
seara, noul Consiliu preziden
țial al Frontului de Eliberare 
Națională, care de duminică 
a preluat puterea in Republica 
Populară a Yemenului de Sud, 
a numit în funcția de prim-mi- 
nistru pe Mohammed Aii Hai- 
them, iar pe Salem Aii Rabyce 
în funcția de președinte al Con
siliului prezidențial. Aceste

schimbări în conducerea statu
lui sud-vemenit urinează demi
siei președintelui Kahtan Mo
hammed Al Shaabi. Agențiile 
de presă menționează că Mo
hammed Aii Haithem fusese 
îndepărtat din funcția de minis
tru de interne săptămină tre- 

~cută de fostul președinte Al 
■'Sffaabi.

MONTEVIDEO 24 (Agerpres). 
— Autoritățile uruguayene au 
decretat marți „starea excepțio
nală" pe întreg teritoriul țării, 
ca urmare a puternicului val de 
agitații sindicale. Comunicatul 
guvernamental subliniază că a- 
ceastă măsură a fost, luată din 
cauza grevelor care paralizează 
în întregime administrația pu
blică și alte sectoare economi
ce. Ultima oară, regimul de 
„stare excepțională" fusese anu
lat in Uruguay la 15 martie

Pe scurt •

Echipele de salvare au găsit pe trei dintre minerii dis
păruți IN URMA PRĂBUȘIRII UNEI GALERII DIN MI
NELE DIN LOCALITATEA CANADIANA NATAL. Deși 
starea lor pare la prima vedere bună, ei au fost internați 
în spital. Modicii apreciază că s-ar putea ca la adincimea 
la care au fost găsiți — 155 m — gazele de mină să fi ac
ționat asupra organismului lor, iar efectul să fie remarcat, 
mai tîrziu.

Cei trei mineri fac parte dintr-o echipă de 10 munci
tori asupra căreia joia trecută s-a prăbușit o galerie de a- 
proximativ 600 tone de - -rocă. Restul minerilor au decedat.

Un 
mate 
volvere AU ATACAT O CA
ZARMA A POLIȚIEI BRAZI
LIENE dintr-o suburbie a ora
șului Sao Paulo. Autoritățile au 
anunțat că, potrivit primelor 
cercetări, atacatorii au furat 
17 arme automate și aproxima
tiv 100 de puști. Sentinelele au 
fost copleșite de atacatori care 
cunoșteau la perfecție locul, o- 
perind cu o rapiditate extraor
dinară în întuneric, deoarece 
firele electrice fuseseră tăiate.

grup de 15 persoane înar- 
cu arme automate și re-

Un cvadrimotor de tipul 
„DC-4" S-A PRĂBUȘIT LUNI 
la mai puțin de un kilometru 
de aeroportul internațional din 
Miami (Florida). Avionul, ce 
aparținea companiei aeriene do
minicane, a luat foc la puțin 
timp de la decolare. Carburan
tul, care s-a împrăștiat datorită 
exploziei a provocat incendie
rea unor clădiri și a unui par
king de automobile. Potrivit 
primelor informații, cei patru 
membri ai echipajului și alte 
șase persoane aflate în zona 
unde s-a prăbușit avionul și-au 
pierdut viața.

Societatea americană „Me- 
nasco Manufacturing" a pus la 
punct UN NOU SISTEM DE 
PARARE A ȘOCULUI LA AU
TOMOBILE, ceea ce permite o 
reducere cu 80 la sută a pagu
belor cauzate din accidentele 
de circulație la o viteză de 50 
kilometri pe oră. Sistemul este 
compus din cinci monturi pe 
bază de silicon, foarte compre
sibil, așezate în „W“ în spatele 
parașocurilor. In urma experi
ențelor din ultimele opt luni 
s-a constatat că, cu ajutorul 
noului sistem, din ciocnirea a 
două automobile, ce au o vi
teză de 50 kilometri pe oră, a- 
variile sînt la fel ca cele din
tr-o coliziune într-o viteză de 
opt kilometri pe oră.

JAPONIA: Industria a- 
eronautică japoneză a 
creat avionul turboreactor 
„MU-2‘* apreciat atît pe pia
ța Internă, cît și peste ho
tare, încă din 1965. Ultimul 
tip, care este modernizat, 
„MU-2G" își va face de
butul în această vară.

IN CLIȘEU : Avionul 
turboreactor MU-2G.

wana, Malawi. Cu o economie 
extrem de redusă, complet tri
butare din acest punct de ve
dere Africii de sud, (unele din 
ele sint adevărate enclave în si
nul teritoriului sud-african), a- 
cestea par a se arăta dispuse 
să negocieze cu Vorster, pentru 
a supraviețui. In această ac
țiune, Africa de sud trebuie

COMENTARIUL ZILEI

siniMotivele nemulțumirilor 
politice și economice.

Datorită draconicei sale 
litici rasiale. Africa dc 
este dc multă vreme ținta 
curii or celor mai diverse 
curi internaționale, reunite 
repulsia comună față de apar
theid. Or, susținînd Rhodesia 
rebelă, ca nu face altceva dc- 
cit să-și accentueze izolarea 
printre statele lumii și să-și 
atragă asupra-și dezavuări spo
rite.

Pe de altă part.-, referendu
mul din Rhodesia a venit toc
mai intr-un moment cînd Re
publica Sud-Africană este an
gajată in abile și complicate . 
negocieri cu citeva state afri
cane, printre care Lesotho, Bost-

po- 
sud 
ata- 
cer- 
prin

sâ se prezinte insă cu o „față11 
cit mai curată, ori înăsprirea 
segregației rasiale in Rhodesia, 
țară pe care ea o susține, în
greunează mult această sarcină 
și așa prea dificilă.

Iritarea lui Vorster sporește 
tind iși aduce aminte de par
tizani. Africa de sud, ca și Rho
desia, este nevoită sâ facă față 
unei intensificări considerabile 
a luptei duse de patrioții afri
cani pentru răsturnarea regimu
rilor albe. Și nimeni, nu se în
doiește că înăsprirea discrimi
nării rasiale în Rhodesia va fi 
direct proporțională cu frec
vența și amploarea acțiunilor 
lansate in comun dc Zanu — 
(Uniunea națională africană — 

Zimbabwe) și A.N.C. (Congrc-

sul național african din Africa 
de sud).

în afară de aceasta, scrie re
vista „Jeune Afrique" miliar
dul de lire sterline investit de 
Anglia în Africa de sud, cin- 
târe.ște și el în balanță. Și apoi, 
cercurile de afaceri sud-africane 
trebuie să fie sigure că rhodc- 
sienii vor găsi întotdeauna in 
visteria lor o anumită acoperi
re pentru mărfurile ce ajung 
la Salisbury via Johannesburg. 
Și oare, pot ei să fie siguri de 
acest lucru cînd după acest 
blestemat referendum, in Rho
desia poate să intervină orice ?

„Inchizind ușa Negocierilor cu 
Anglia, scrie „Sunday Tribune11 
din Durban, Rhodesia a făcut 
ca sarcinile pe care Africa de 
sud le are în domeniul securi
tății, economiei și al relațiilor 
internaționale, in special cu 
Africa neagră, să devină imen- 
surabil de complexe și de ris
cante".

între solidaritate și securi
tate. Republica Sud-Africană 
pare tentată de cea din urmă, 
apreciază observatorii de presă ; 
în adevăr, după referendumul 
rhodesian, ea se află in situa
ția înotătorului caro cu ultimele 
forțe se zbate epuizat să a- 
jungă la mal. in timp ce alt
cineva i se agață de picioare 
trăgindu-1 înspre adine.

Venera ANGHEL

Revista „Life" a publicat luni 
FOTOGRAFIILE A 217 AME
RICANI UCIȘI în Vietnamul de 
sud intre 28 mai și 3 iunie. Ma
joritatea acestora aveau vîrsta 
de 18, 19 și 20 de ani, fotogra
fiile ocupînd 11 pagini de revis
tă. într-un articol, intitulat 
„Morții unei singure săptă- 
mini", revista subliniază că în 
săptămină respectivă au fost 
uciși in războiul vietnamez 242 
de militari americani, dar nu 
au putut fi obținute fotografiile 
a 25 dintre ei. „Cînd țara con
tinuă săptămină de săptămină 
să ia cunoștință de aceste sta
tistici sumbre care duc doliu 
în sute de casc — subliniază 
„Life" — trebuie să ne oprim 
și să privim aceste chipuri".

In legătură cu IIOTARIREA 
GUVERNULUI SUEDEZ DE A 
RECUNOAȘTE R.D. VIETNAM, 
la Stockholm a sosit Nguyen 
Tho Clian, ambasadorul R.D.V. 
la Moscova, care va reprezenta 
concomitent țara sa in Suedia.

Nguyen Tho Chan a declarat 
că R.D. Vietnam este gata să 
stabilească relații diplomatice 
cu toate țările.

H3a

In capitolul referitor la pro
ducția industrială, anuarul sta
tistic al O.N.U. scrie că din a- 
cest punct de vedere JAPONIA 
A DEPĂȘIT ALTE ȚĂRI IN- 
DUSTRIAL1ZATE. Astfel in 
perioada 1958—67 producția in
dustrială a Japoniei a crescut 
cu 245 la sută. Pe al doilea 
loc se află Uniunea Sovietică cu 
o creștere de 121 la sută, ur
mată de Italia — 113 la sută. 
Canada — 77 la sută, Statele 
Unite — 69 la sută, R. F. a 
Germaniei — 56 la sută, Franța
— 51 la sută și Marea Britanie
— 32 la sută.
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Căpitanul de marină E. J. 
Lemaire, in vîrstă de 55 de 
ani, își datorează viața aju
torului primit din partea u- 
nor... delfini. Vinerea trecu
tă, Lemaire a căzut în mare 
de pe bordul unei nave în 
timp ce se afla în Golful 
Mexic, la 8 km de cel mai 
apropiat petec de pămînt. 
Insula Matagorda, și nimeni 
nu a remarcat acest acci
dent. El a declarat că a în
ceput să înoate și curînd s-a 
văzut însoțit de un grup nu
meros de delfini care îl în
ghionteau, îl împingeau și a- 
proape că l-au dus pînă Ia 
țărm. Lemaire a spus că nu 
ar fi reușit să se salveze da
că nu existau acești delfini.

Pescarii din regiune af;r- 
mă că apele sînt infestate 
de rechini care, probabil, au 
fost împiedicați de delfini să 
se apropie de înotător.

COMISIA JURIDICA 
BUNDESTAGULUI a aprobat 
luni proiectul de lege privind 
imprescriptibilitatea crimelor 
de genocid. Acest proiect ur
mează să fie dezbătut joi, în 
ultima lectură, de către Par
lamentul vest-german.

■ □r>
Producția de rachete cu fo

coase nucleară a Statelor Uni
te a fost suspendată, probabil 
pînă la sfîrșitul anului, ca ur
mare a recentului INCENDIU 
LA O FABRICA DE MATE
RIALE NUCLEARE — relatea
ză agenția Associated Press, 
citind raportul subcomisiei se
natoriale pentru alocații.

Incendiul s-a produs la 11 
mai la o fabrică de plutoniu 
din Rocky Flats, Colorado, și 
Comisia pentru energia atomi 
că a S.U.A. a cerut 45 milioane 
dolari pentru repunerea în 
funcțiune a instalațiilor.

Canada 
își va 
reduce 

efectivele 
forțelor 
armate

NIKOLAI PATOLICEV. MI
NISTRUL COMERȚULUI EX
TERIOR AL U.R.S.S.. a avui 
o convorbire cu omologul său 
nord-vietnamez, Phan Anh, ca
re se află la Moscova în drum 
spre patrie din vizita făcută 
în R.P. Polonă.

Cei doi miniștri, arată agen
ția TASS, au examinat proble
mele legate de realizarea acor
durilor interguvernamcntale pe 
anul 1969, care prevăd ca 
U.R.S.S. să livreze R.D. Viet
nam cantități sporite de ali
mente, produse petrolifere, r 
loace de transport, utilaj com
plex, metale feroase și nefe
roase, îngrășăminte chimice și 
alte materiale necesare dezvol
tării economiei vietnameze.

La șantierele navale „Gheor- 
ghi Dimitrov" din Varna a fost 
lansată luni la apă NAVA DE 
TRANSPORT MĂRFURI „VE- 
RIL.V cu un deplasament de- 
10 000 tone, informează agenția 
B.T.A. Nava destinată trans
portului de cărbune și minereu, 
este cea mai mare construită 
pînă în prezent pe șantierele 
navale bulgare, după proiecte 
ale specialiștilor bulgari. O a 
doua navă de același tonaj se 
află în curs de construcție.

IN URMA VIOLENTELOR 
FURTUNI care s-au abătut luni 
in mai multe regiuni din Tur
cia au fost ucise 11 persoane. 
De asemenea, mai multe sute 
de animale au pierit din cauza 
inundațiilor.

Milioane de pești morțl a- 
coperă de cileva zile suprafa
ța Rinului. Autoritățile sani
tare vesl-germane au delectat 
Încă de joia trecută la Bin
gen o substanță otrăvitoare 
care atacă sistemul nervos al 
peștilor. Intre timp, otrava s-a 
răspindit pe o bună parte a 
fluviului, prezentind primejdii 
serioase pentru populație. Au
toritățile au dat instrucțiuni 
serviciilor de alimentare cu 
apă să ia măsuri pentru a 
feri de contaminare rezervele 
de apă potabilă. Au fost a- 
verlizate de pericol și alte 
țări riverane — Elveția, Fran
ța și Olanda. Posturile de ra
dio și televiziune cer popu-

lației să nu facă baie in flu
viu și să nu folosească apele 
lui la spălat sau alte opera
țiuni casnice.

Se fac cercetări intense pen
tru a determina natura otră
vii și sursa ei. Vasele ca
re navighează pe Rin sint 
controlate cu atenție, și o am
plă anchetă este in curs In 
întreprinderile industriale de 
pe malul fluviului.

Specialiștii afirmă că proba
bil întreaga cantitate de pe$(e 
din Rin a fost distrusă. Ei 
spun că niciodată încă nu a 
fost Înregistrată o al it (le ma
sivă exterminare a faunei flu
viului.

OTTAWA 24 (Agerpres). — 
Efectivele forțelor armate re
gulate ale Canadei vor fi redu
se în următorii trei ani la a- 
proximativ 80—85 mii oameni, 
a anunțat luni în Camera Co
munelor ministrul apărării, Leo 
Cadieux. Măsura se înscrie in 
programul guvernamental de 
revizuire a politicii canadiene 
de apărare pentru a o adapta 
necesităților și posibilităților 
reale ale țării, a arătat el. pre- 
cizlnd că guvernul intenționea
ză să reducă și forțele de re
zervă. astfel ca in viitor chel
tuielile militare să nu depă
șească nivelul actual de un 
miliard do dolari.

Fără a intra in detalii. Cadi
eux a declarai că reducerile vor 
afecta in special personalul ne
operațional, aviația militară de 
transport, programele de re în
zestrare. a flotei-de submarine 
cuprinzind și desființarea unor 
baze militare, inclusiv regrupa- i 
rea bazelor unităților flotei na
vale de suprafață și a forțelor 
aeriene, intre care și cele sta
ționate in prezent in Europa 
occidentală.

în conformitate cu noile mă
suri. forțele armate ale Cana
dei vor fi orientate in direcția 
apărării teritoriului țării, in 
special ale hotarelor nordice, 
care după descoperirile rezer
velor de petrol din Alaska și a . 
altor bogății ale subsolului arc-; 
tic canadian necesită o supra
veghere- permanentă. în acest j 
scop, o parte a flotei și aviu-1 
ției va fi dislocată in regiunii» 
nordice. o

Tiparul — întreprinderea poligrafică Hunedoara. Subunitatea Petroșani

■I

OTTAWA 24 (Agerpres). — 
Ministrul de externe al Canadei, 
Mitchel Sharp, a reafirmat, in
tr-o intervenție in cadrul dez
baterilor din Camera Comune
lor. hotărirea țării sale de a 
normaliza relațiile diplomatice 
cu R.P. Chineză pe baza princi
piului recunoașterii acesteia ca 
unic reprezentant al poporului 
chinez. „Sintem hotărîți să du
cem o politică de recunoaștere 
a existenței unei singure Chi
ne", a declarat el.
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