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Biroului
Executiv 

al Consiliului
National 

al Frontului
Unității 

Socialiste
Miercuri, 25 iunie a. c., a a- 

vut loc, sub președinția tova
rășului Nicolae Ceaușescu șe
dința Biroului Executiv al Con
siliului Național al Frontului 
Unității Socialiste.

Biroul Executiv a examinat 
și aprobat Proiectul de Regu
lament al Frontului Unității 
Socialiste, care cuprinde modul 
de desfășurare a activității Con
siliului Național și a consiliilor 
județene, municipale, orășenești 
.și comunale. Proiectul de Re
gulament urmează a fi supus 
dezbaterii viitoarei plenare a 
Consiliului Național al Frontu
lui Unității Socialiste.

De asemenea, au fost exami
nate și aprobate : propunerile 
privind sarcinile ziarului „Ro
mânia Liberă" — cotidian al 
Frontului Unității Socialiste; in
formarea cu privire la relați
ile internaționale ale Frontului 
Unității Socialiste; planul de

Faptele vor întări cuvintul minerilor
Cind în 1967, primele tone de 

cărbune extrase din adîncurile 
minei Paroșeni au văzut lumi
na zilei, actul de naștere a! ce
lei mai tinere exploatări mini
ere din bazin a fost pe de-a- 
ntregul semnat. In acel an. pro
ducția extrasă, doar 11 000 to
ne. a fost desigur neînsemnată, 
in comparație cu a altor mine 
ale bazinului, dar a început o 
nouă tradiție în ale mineritu
ri. tradiția minei Paroșeni. din 

adîncurile căreia a început să 
se r verse la zi. un nou fluviu 
de diamante negre, fluviul Pa- 
roșeniior. a cărui albie măsura 
atunci, la început, o lungime 
do aproape 12 km.

In 1968. trecînd prin greută
țile inerente ale începutului, 
producția extrasă a fost totuși 
de peste 10 ori mai mare față 
ne cea a anului precedent. 
lectiVul de aici d cp uni nd in a- 
celași timp eforturi susținute 
pentru deschiderea minelor Li-

vezeni și Bărbăteni. Anul 1969 
a marcat începutul unei noi 
etape in activitatea minei. Abia 
acum au prins contur întiile 
succese. Devenind, o dală cu 
înființarea Centralei cărbune
lui. exploatare minieră de si
ne stătătoare, cu sarcini exclu
siv productive, mina Paroșeni 
a început să-și profileze cu 
certitudine tradiția. Și pentru 
a confirma hotărirca colecti
vului de aici, de a depăși așa 
zisele momente critice semna
late cu luni în urmă, din a- 
dincurile minei au început să 
vadă lumina zilei primele to
ne de cărbune extrase peste 
plan, in condițiile cind față de 
1968 sarcinile aproape s-au du
blat. In primele cinci luni din 
acest an. producția extrasă se 
apropie sensibil de realizările 
anului precedent. Semnificativ 
este faptul că in acest an efor
turile organizării superioare a 
producției și a muncii au fost

încununate de succes. Producti
vitatea muncii a crescut de la 
0,900 tone/post in 1968, la 1,400 
tone/post în acest an. Ca urma
re. de la începutul anului au 
fost extrase peste plan 7 000 
tone de cărbune. In același 
timp cîștigul mediu pe salari
at a crescut de la 1 500 lei in 
1968 la 1 700 lei în 1969.

In acest context de realizări 
deosebite a avut Ioc la mina 
Paroșeni adunarea generală de 
partid cu un profund caracter 
de lucru, de dezbatere a docu
mentelor pentru cel de-al X-lea 
Congres al partidului.

..Prin traducerea în viață a 
Tezelor și Directivelor pentru 
al X-lca Congres al parti
dului — a spus in cuvintul 
său Nicolae Suciu, șeful scr-

Radu SELEJAN
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Impuls fertilizator imprimat 
industriei locale

Vorbind despre industria lo
cală. se cuvine făcută de la în
ceput o remarca nelipsită de 
importanță: este vorba de un 
sector economic al municipiu
lui >nostru in care dezvoltarea 
șfr progresul și-au impus pro
ze n-. a în anii din urmă cu o 
așa pregnanță incit a se afir
ma < ă a fost in doze mari e 
puțin spus. Poate acesta era 
motivul mindrifi. optimismul ii 
ce lumina fețele i-omu-iști’ r 
organizației de partid de la 
I.I.L. Petroșani, lucrători cu 
vechi state in industria locală, 
zilele trecute cind participau 
la adunarea generală extraor
dinară de dezbatere a Tezelor 
C.C. al P.C.R. și proiectului de 
Directive pentru Congresul al 
X-h al partidului. Intr-adevăr 
succesele repurtat.- de colecti
vul lor in dezvoltarea și mo
dernizarea întreprinderii. in 
creșterea producției și lărgirea 
gamei de bunuri materiale soli
citate de populația Văii Jiului, 
pe linia înfăptuirii sarcinilor 
Congresului al IX-lea al parti
dului. Ic dă cu prisosință drep
tul de a fi mîndri. In anii cin
cinalului actual Întreprinderea 
de industrie locală din munici

piu a înregistrat creșteri re
marcabile atit la producția glo
bală cit și la producția marfă.

Angajamentele majorate ale 
colectivului întreprinderii în 
cinstea Congresului al X-lea 
al partidului și a celei de a 
25-a aniversări a eliberării 
patriei.

♦ realizarea unui 
spor la producția glo
bală planificată în va
loare de 600 mii lei;

♦ depășirea produc
ției marfă planificată 
cu 350 mii lei, iar a 
producției marfă vîn- 
dută și încasată cu 
300 mii lei;

♦ realizarea a 6 sor
timente de produse noi

Față dc 1965. producția globală 
ce se va realiza in anul 1969 
este mai mare cu 26 Iu sută, iar

producția marfă cu 18 la sută. 
Se prevede că ritmul anual de 
creștere a producției globale 
a întreprinderii va atinge în 
1970 nivelul de peste 24 la su
tă. iar la producția marfă do 
15 la sută. Creșterea valorii 
producției globale și marfă se 
realizează îndeosebi pe seama 
sporirii productivității muncii, 
ritmul mediu anual de creștere 
atins la acest indicator, in com
parație eu anul 1965, fiind de 
15 la sută. O importanță deo
sebită are, de asemenea, fap
tul că prețul de cost al pro
ducției a scăzut continuu în 
anii după Congresul al IX-lea 
al partidului, scontîndu-se pe 
o reducere în modic cu 2,6 la 
sută | ină în 1970.

Aceste rezultate, activitate 
calitativ buna a Întreprinderii 
de industrie locală, au fost po
sibile datorită aplicării cu con
secvență in practică de către 
conducerea întreprinderii, sub 
îndrumarea organizației de par
tid, a unui ansamblu de mă
suri tehnico-organizatorice in
dicate dc organele municipale

I. BALAN
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Preocupări in întîmpinarea viitorului
Dc puține ori. Preparația căr

bunelui Lupeni acest meca
nism complex aidoma unui 
stup industrial care măsoară 
timpul in număr dc vagonete 
c-ulbutalc. mecanism in care 
acul obișnuit al ceasului e în
locuit cu o bandă dc transport 
sau dc claubaj, a cunoscut o- 
dihna. Dimpotrivă. în ultimii 
ani. omul a încercat parcă să 
condenseze timpul, să imprime 
mecanismului o viteză accele
rată. Aflindu-mă in acest stup, 
urmă-indu-i mișcarea, aș mai 
îndrăzni o comparație : munca 
lui s-a amplificat și dacă am 
dispune de un instrument prin 
caro să măsurăm intensitatea 
ci, am avea imaginea ritmului 
imprimat industriei carbonifere 
in ultimii patru ani prin trans
punerea in viață a Directivelor 
Congresului al IX-lea al par
tidului.

Șirul dc perfecționări pe care 
preparatorii le aduc procesu
lui de producție este neîntre
rupt. In ansamblul lor, acestea 
creează certitudinea că aici, la 
fiecare pas. omul gindește, iar 
apoi iși valorifică fructul gin- 
dirii. Exagerăm ? Nu. Prepura- 
țiu Lupeni este o unitate in 
care mișcarea de inovatori (pu
ternică și recunoscută ca atare 
in toată Valea Jiului) se con
fundă cu însăși procesul de pro
ducție. O întreprindere care 
pe bună dreptate se mîndreșto 
cu cele 1 400 măsuri tehnico-

organizatorice menite să con
tribuie la perfecționarea proce
sului du preparare a cărbuni
lor. 1 400 dc măsuri, care în-

♦ Calificarea mun
citorilor o problemă de 
viitor, a cărei rezolva
re începe de astăzi.

♦ 1 400 idei pentru 
perfecționarea proce
sului de producție.

♦ Minerii se vor ți
ne de cuvint. Trebuie 
să ținem și noi pasul 
cu ei.

seamnă iot atitea idei, sini, cre
dem. un argument convingător 
pc-ntru a demonstra participarea 
întregului colectiv, ca un tot 
organic, la îndeplinirea sarcini
lor de producție. In această 
participare colectivă nu vedem 
altceva decit expresia elocven
tă a modului in care înțeleg 
comuniștii de aici, să traducă 
in viață Directivele Congresu
lui al IX-lea, pe un drum mereu 
ascendent, drum care astăzi a

ajuns la o nouă cotă.
Extracția de cărbuni va a- 

tinge in 1971 cifra de 11.1 mi
lioane tone, în Valea Jiului. 
Paralel cu aceasta va trebui 
să crească capacitatea de pre
parare a cărbunilor, și îndeo
sebi a celor cocsificabili. Nu • 
departe timpul cind la prepa
rația Lupeni se vor recepționa 
intr-un an peste 4 000 000 tone 
de cărbune extras din abata
jele din Lupeni, Uricani și Băr- 
bâteni. ceea ce va însemna 
dublarea actualei capacități a 
preparației, fapt căruia prepa
ratorii vor să-i iasă in intim- 
pinarc. pregătindu-se laborios 
încă de astăzi. Dezbaterea do
cumentelor de partid elabora
te pentru Congresul al X-lea 
a constituit pentru ei prilejul 
unor asemenea pregătiri de in- 
timpinare.

Am vrut să încep rindurile 
de față printr-un elogiu adus 
gospodarilor de aici. Spațiul 
restrins mă obligă să mă re
zum doar la înștiințare : pre
parația (unde de la poarta nr. 
I dc-a lungul liniei ferate te 
intîmpină o curățenie ce pare 
ireală) și-a îmbogățit de cu- 
rind patrimoniul cu o frumoasă 
sală de festivități, un adevărat 
cadou făcut muncitorilor de

I. MUSTAȚA
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PE TRAIECTORIA MARII ÎNTRECERI

Mina Lupeni a îndeplinit planul 
pe semestrul I

Colectivul celei mai mari 
mine din bazin — Lupeni 
— dă cu consevcnță viață 
hotăririi sale dc a întimpi- 
na Congresul al X-lea al 
partidului și aniversarea u- 
nui sfert de veac de la eli
berarea patriei cu succese 
în producție din cele mai 
frumoase. O veste îmbucu
rătoare primită dc la Lupeni 
vine să certifice temeinicia 
acestor afirmații ; după cum 
a fost înștiințată redacția de 
către conducerea minei. ÎN 
SCHIMBUL III AL ZILEI 
DE 24 IUNIE, MINERII DIN 
LUPENI AU EXTRAS DIN 
ABATAJE ULTIMELE TO
NE DE CĂRBUNE DIN CON
TUL PLANULUI PE PRI
MUL SEMESTRU 1969. Tn 
urma îndeplinirii ritmice, 
lună do lună, a sarcinilor dc 
plan, cantitatea de produc
ție dată peste planul la zi 
de la începutul anului se ci
frează la aproape 28 000 tone 
dc cărbune, ceea ce întrece 
cu 3 000 de tone angajamen
tul iniția] luat în întrecere 
de colectivul minei, mai ră-

minindu-i 7 000 tone dc rea
lizat din angajamentul ma
jorat pină la Congres.

O dată cu realizarea pla
nului semestrial cu cinci zile 
mai devreme, harnicul și des
toinicul colectiv al minei Lu- 
peni mai raportează cu în
dreptățită mîndrie un șir de 
alte succese obținute în cele 
cinci luni trecute, la princi
palii indicatori tehnico-eco- 
nomici..
9 1>e seama organizării la 

un nivel superior a pro
ducției și a muncii, folo
sirii mai judicioase a 
utilajelor din dotare și 
a efectivelor de mineri 
in abataje și galerii, pro
ductivitatea muncii pe 
exploatare a atins 1660 
kg cărbune pe post, înre- 
gistrind in medie o creș
tere de 48 kg/post peste 
sarcina planificată ;

® economiile realizate la 
prețul de cost se cifrea
ză ia 400 000 lei ;

@ calitatea producției a în
registrat o permanentă 
îmbunătățire, lucru do-

vedit de scăderea eon
ținutului de cenușii în
cărbunele extras în me-
die cu 0, 6 puncte sub
norma admisă :
consumul specific de
lemn dc mină a scăzut 
cu 6.6 mc pe mia de tone 
extrase.

La îndeplinirea mai de
vreme a planului pe semes
trul 1 și la realizarea la cote 
înalte ale vredniciei a ce

lorlalți indici tehnico-econo- 
raioi’ au contribuit colective
le celor trei zone, iar din
tre brigăzi mai cu seamă ce
le conduse dc pricepuții mi
nori Constantin Petre. Vasile 
Caila. Andrei Ciuciu. Cons
tantin Sirop și altele care, 
antrenate intr-o efervescen
tă întrecere pentru mai mult 
cărbune, și-au depășit planul 
in modic cu 20—40 la sută 
in fiecare lună.

La Corcești - pregătiri febrile 
pentru montaj

Dacă pină acum constructo
rii de pe șantierul Fabricii 
de brichete Coroești, prin c- 
forlurilo lor susținute de zi 
și noapte, au înălțat pe ver
ticală forme zvelte și maies- 
toase din beton armat, dar... 
statice, acum ci. in colabo
rare cu beneficiarul, se pre
gătesc febril — cu concursul 
specialiștilor străini — pentru 
a „așeza" pe locurile lor 
dinainte executate, viitoarele 
„inimi" ale fabricii — utila
jele tehnologice. Astfel, se ve
rifică ce utilaje au sosit, care

e starea lor, dacă execuția 
postamentelor coincide carac
teristicilor utilajelor, care e 
starea drumurilor dc acces, 
se stabilește tehnologia de 
montaj etc.

In cinstea Congresului al 
X-lea al partidului, colecti
vul care muncește cu sîrg pe 
acest șantier și-a propus un 
obiectiv major: 1 iulie a.c. 
să găsească primul utilaj teh
nologic al viitoarei fabrici 
deja montat pe poziția lui 
definitivă, așteptind apoi mo
mentul intrării în probe teh
nologice.

activitate al Biroului Executiv 
pe perioada iunie—decembrie 
1969; planul de măsuri privind 
organizarea dezbaterii cu oame
nii muncii a documentelor pen
tru Congresul al X-lea a) Parti
dului Comunist Român.

In încheierea ședinței au fost 
examinate probleme curente 
ale activității Biroului Executiv 
,al Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste.

Autobuze 
noi

Operatorii s-au dovedit 
bine pregătiți

La termocentrala Paroșeni 
s-a statornicit regula — rigu
ros respectată — ca periodic să 
se verifice cunoștințele profe
sionale ale personalului de ba
ză ce deservește agregatele e- 
ncrgetice, gradul de operativi
tate cu care ar interveni pen
tru acționarea manevrelor teh
nologice in eventualitatea unei 
funcționări anormale, a unei 
avarii apărute in centrală. O 
formă eficientă, mobilizatoare 
folosită in acest sens este con
cursul fulger avînd ca temă 
avariile.

Un astfel de concurs a avut 
loc recent cu participarea o- 
peratorilor de la secțiile caza
ne și turbine; tema :..Avarie 
pe centrală"; examinatori : ing. 
Eugen Traistă, Carol Fazekaș 
și Ion Brinducu. La întrebările 
puse de examinatori, toți con- 
curcnții au dat răspunsuri bu
ne și foarte bune. De la secția 
cazane au primit calificative 
de Xparțc bliie .șefii de tură 
Mibsî Slăvei, Ion Brindușe,

Petru Radu și Dumitru Nicu- 
lescu care au dat 3 răspunsuri 
din 3 posibile. La fel efe bune 
răspunsuri au dat și operatorii 
din aceeași secție Nicolae Tran
dafir, loan Ardelcanu și Marin 
Marian.

Cu calificative de bine și 
foarte bine au apreciat exami
natorii și răspunsurile dale de 
operatorii de la turbine Petru 
Berzaru, David Naște, Nicolae 
Șîrbu, Andrei Kedves, .și alții 
care au făcut dovada că zi de 
zi, în tovărășia complicatelor 
agregate energetice, iși perfec
ționează pregătirea profesiona
lă pentru a putea interveni 
prompt și cu succes la înlătu
rarea oricăror avarii ce s-ar 
putea ivi in funcționarea cen
tralei.

Damian FLORIAN,
operator la termocentrala

Paroșeni

Cale deschisă 
spre tabere!

Comitetul municipal U.T.C. 
Petroșani manifestă preocu
pare pentru organizarea u- 
nei vacanțe cit mai plăcute 
a elevilor.

Aseară, au plecat in tabăra 
de odihnă dc la Năvodari 
un număr de 18 elevi apar
ținând liceelor teoretice și 
școlilor profesionale din mu
nicipiu.

Pe data de 2 iulie a. c.. vor 
fi trimiși la tabăra de la 
Geoagiu, in vederea instrui
rii pe linie de U.T.C., loc
țiitorii secretarilor organiza
țiilor U.T.C., responsabilii cu 
munca polilico-ideologică din 
fiecare școală, iar secretarii 
comitetelor U.T.C. vor merge 
în partea a doua a lunii Îs 
tabăra similară de la Breaza.

In dimineața zilei de 14 iu
lie vor lua trenul spre ta
băra de la Bușteni un număr 
de 23 elevi pentru a-.și petre
ce o vacanță reconfortantă, 
utilă.

Le dorim la toți zile cu 
soare și bucurie 1

Secția de transport in co
mun a întreprinderii de gos
podărie comunală a fost do- 

"tată cu încă -5- autobuze noi 
tip TV 2 U. Autobuzele, du
pă perioada de rodaj au in
trat in exploatare pe rutele 
transportului in comun din 
municipiu.

Cutii 
poștale!

După multe tergiversări, in 
sfirșit, la Vulcan a început 
confecționarea și fixarea cu
tiilor poștale la blocurile înal
te. Sectorul I.G.L. din loca
litate a pregătit peste 20 cu
tii poștale cu cite 20 de că
suțe fiecare. Un alt „set" de 
cutiuțe din placaj vopsit se 
află în construcție.

Concert 
extraordinar 

de muzică 
ușoară

Sîmbâtă 28 iunie, la ora 17 
și la ora 20, la Casa de cul
tură din Petroșani vor avea 
loc două spectacole „Concert 
extraordinar de muzică ușoa
ră" la carc-și vor da concursul 
cîntăreții Dan Spătaru, Horia 
Șerbănescu, Giony Dimitriu, 
Lucia Susan. Ioan Covaci, O- 
vidiu Cosmâ. Va acompania 
formația ritmică „Cvintetul 
Color". Regia artistică apar
ține lui I-Ioria Șerbănescu, 
iar conducerea muzicală lui 
Dan Spătaru.

Opera de Stat din Timișoara

prezintă în Petroșani

„S1NGE V1ENEZ“
un spectacol antrenant, de mare accesibilitate

Perioada clasică a operetei 
vieneze a dat literaturii dra
matice muzicale o serie de lu
crări, de o valoare deosebită, 
mareînd etapa creațiilor carac
terizate prin legătura lor cu 
folclorul diferitelor popoare.

Unul din reprezentanții de 
seamă ai acestei perioade este 
compozitorul austriac Johann 
Strauss fiul, înzestrat cu un 
excepțional spirit inventiv, care 
a ridicat valoarea operetei la 
un nivel artistic fără prece
dent.

Dintre numeroasele sale lu
crări în acest gen „Singc vie- 
nez" .și-a cîștigat o mare popu
laritate printre spectatorii tu

turor țărilor unde s-a repre
zentat.

Pe scena Operei dc Stat din 
Timișoara, această operetă a 
fost montată de artistul poporu
lui Ion Dacian, laureat al pre
miului de stat, a cărui expe
riență bogată in acest domeniu 
e binecunoscută. El a realizat 
un spectacol fastuos, colorat eu 
divertismente dc balet vii, an
trenante, ce ii dau multă vioi
ciune și vervă. Scene de un 
umor copios complotează at
mosfera spectacolului, mcnținîn- 
du-i ritmul la aceeași tensiu
ne emotivă.

In cadrul turneului său, O- 
pera timișoreană va prezenta

această operetă, la Petroșani 
vineri 4 iulie, ora 20.30 și sîni- 
bătă, 5 iulie, la orele 17 și 20,30, 
în sala Casei de cultură.

In fruntea distribuției figu
rează : Ion Dacian, artist al 
poporului și Adriana Codreanu 
de la Teatrul dc Stat de Ope
retă București, împreună cu 
artiștii timișoreni : Marieta 
Grebeni.șan, artistă emerită, A- 
driana Ciuciu, Titus Moraru, 
Olimpia Bizera, Rodica Sabin, 
Elena Botez, Viorica Pop-Ivan, 
Nicolae Popescu. Marius Sola, 
Vasile Hojdu, Iul iu Mare, Mar
gareta Zsizsik, Virgil Balaban, 
Alexandru Serac etc.

Conducerea muzicală : loan 
Kecenovici.
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Peste citcva zile, o nouă promoție dc absolvenți ai in
stitutelor dc invfilăniinl superior vor păși încrezători in 
viață, (lucind cu ei. alături dc cunoștințele de specialitate, 
idealurile și visele acumulate în anii dc studenție.

In aceste momente dc mare însemnătate, in care în
tregul nostru popor aprobă cu entuziasm Tezele și proiec
tul dc Directive pentru Congresul al X-lca al Partidului 
Comunist Român, noile cadre de specialiști, necesare eco
nomici. științei și culturii noastre, sint chemate să contri
buie cu toate forțrie dc care dispun la aplicarea in ramu
rile dc activitate unde vor lucra, a celor mai noi cuceriri 
ale științei si tehnicii, să se încadreze cu tot avintul tine
reții in efervescența creatoare a întregului nostru popor 
care, sub conducerea înțeleaptă a partidului, luptă pentru 
ridicarea României pe culmile progresului și civilizației.

Spre a cunoaște gindiirilc și idealurile ce li animă 
noii absolvenți ai Institutului de mine din Petroșani, ani 
vital la redacție cițiva dintre ei cu care am purtat 
interesant colocv iu.
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OPȚIUNE
ÎNTÎMPLĂTOARE
SAU VOCAȚIE?

REDACȚIA: Vă rugăm <• ne 
care au fost gindiirilc 

animat in urmă cu 
tind v-ați înscris Ia 
dc mine din Petro-

B
B spuneți 
B ce v -au 
® cinci ani 
B Institutul 
® șani ?
■ ADINA
® minarea 
® opțiunea

VINȚAN: După tci- 
liceului. atunci cind 

___ profesională se cere
• clarificată, balanța nu trebuie
• sâ incline in favoarea unei de- 
5 cizii pripite, superficiale. Ho- 
J lârirca luată te angajează pe 
_ un drum pe carc-1 vei urma 
Z toată viata. Trăind intr-o epo- 
ț că a progresului tehnic pro- 
_ nunțat. am simțit o atracție 
B deosebită spic îmbrățișarea u- 
_ nci profesiuni tehnice, iar exis- 
g tența Institutului dc mine in 
g orașul in care locuiesc mi-a 
B permis realizarea gindurilor pe 
I care le nutream in această pri- 
B v intă.
■ WALTER KW \NKA : De
B fapt cu nu voiam să vin in Pe-
■ troșani ci doream să mă pre- 
B gătexe
B chimie industrială de la Insti- 
B tutui politehnic din Iași. Dar 
B pînă la urmă, am luat de bune 
1 Măturile unui fost coleg care
■ era student la Petroșani și care 
B mi-a vorbii in termeni elogioși
• despre Institutul de mine de
• aici și... cea urmat știți. îna-
■ inte de a veni la institut auzi- 
® sem ca prin vis de exploatări

miniere
înseamnă mineritul. Dc muncă 
insă nu-mi era frică pentru că 
lucrasem nouă ani la 
de piele.

V 1SILE KRUPPA : 
privește, situația se 
altfel atunci cind a trebuit să 
aleg facultatea pe care aveam 
x-o urmez. Și axta datorită fap
tului câ in familia noastră 

0 există o tradiție miniereascâ 
g foarte îndelungată. Puteam cu să 
g mă sustrag acestei tradiții ? 
I Dacă ai mei fuseseră din ta- 
g tă-n fiu mineri, cu sint inginer, 
g In zilele noastre acest salt este 
B cit se poate de firesc și,
■ zice, semnificativ pentru 
B niai marc parte a tinerilor ab- 
B solvenți ai unor institute de 
E invățămint superior.

ION MIRCEA : In urmă cu 
® cinci ani. nt-am liotărit să vin
■ la Institutul de mine. In mod 

precis nu știu ce m-a determi
nat să fac acest pas. Chiar la 
examenul de bacalaureat, pre
ședintele comisiei m-a întrebat 
dacă n-o să dau cu capul de 
galerii (!) I-am răspuns că n-am 
văzut o mină, dar probabil că 
n-o să dau. Sint de la limita

g intre Oltenia și Muntenia. A- 
B cum sint oltean. Faptul că in 
B ultima vreme in Oltenia indus- 
„ tria carboniferă a luat o ani- 
g ploare mare, a fost un îndemn 
E in plus ca să vin la Institutul 

de mine.
RADU MIRONOVICI : E

ț foarte greu să te întorci cu 
g cinci ani in urmă, mai ales 
B cind și vîrsta e alta și con- 
B ccpțiile-s altele. Ce m-a deter- 
g minat să-mi aleg meseria asta 
B si dacă as face și astăzi la fel ?
■ Sint întrebări delicate. Era des-
■ tul de veche hotărirea mea de 
B a veni la Institutul de mine. 
B Poate faptul că mina repre- 
B zenta pentru mine sectorul un- 
I de omul luptă nemijlocit cu 
B natura și caută s-o învingă
■ m2i mult decit în alte dome- 
B nii ale vieții, ale mediului in- 
B conjurător. m-a făcut să văd 
B puțin poetic lucrurile. Dacă ar 
® trebui să-mi aleg din nou vii- 
J loarea profesiune ce m-aș fa-

Marinar, aviator sau mi-

pentru Facultatea de

și nu prea știam ce

■

■
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VICTOR OȘAN: Cu cinci 
ani in urmă mă gindeam (ba
< hiar pusesem serios mina pe 
carte) să dau examen la Facul
tatea de electromecanică de la 
Institutul de mine din Petro
șani, 
fost
< hiar 
sâ mă pregătesc ii

B cit să devin inginer. 
B optat pentru minerit, 
g datorește ir u—x 
ț surori care lucra intr-un labo- 
g rator de preparare și a unui
■ frate care era miner. Am altă 
B soră care lucra in învățămînt,
■ dorea să mă atragă in sfera
■ ei de activitate. Ea mă sfătuia
■ să dau examen la Cluj la Fa-
■ cultatea de matematică și fizi-
■ că. Eu i-am răspuns că ingine-
■ ria mi-a plăcut dintotdeauna
■ pentru că știam că vine in 
B contact direct cu munca și cu 
B oamenii.

■

■

■
Pentru mine, ingineria a 
o pa«iune; mă giadeam 

din școala elementară 
.. in așa fel în- 

Că am 
asta se 

in bună parte unei

■
STUDENȚIE, 

STUDENȚIE...

■ REDACȚIA : Ce ne putuți 
spune despre studenție ? Anii

petrcciiți la IAI.P. i-ați simțit 
ca o greutate sau ca o perioa
dă nu numai necesară în via
ța dumneavoastră dar si plină 
do lumină și romantism ?

H \1H MIRONOVICI : 
mi 
ti

și cred că nu numai noi, 
aceia care au pășit incă 
clasa a VllI-a pe băncile li
ceului. Deci fie că la unii li 
x-a realizat Ia 18 ani acest vis, 
fie. la o virstă mai înaintată, 
toți l-au trăit cu aceeași pa
siune, cu aceleași simțăminte, 
am avut aceeași fericire in cli
pa cind nc-am văzut trecuți pe 
listele de admitere.

Am privit studenția nu nu
mai ca un moment de viață ce 
trebuie trăit. Am privit-o atit 
prin prisma muncii ca atare, 
pentru câ nii-am dat seama 
că in institut îți formezi ca
racterul de om care se înca
drează intr-o societate. Acum 
cind sint in pragul absolvirii, 
simt că anii studenției vor ră- 
mine pentru mine cei mai fru
moși din viață.

ADINA VINȚAN : 
consider că anii de 
sint cei mai luminoși 
nereții, 
mos și 
diul cu 
utilă a 
ani iți oferă nebănuit dc mari, 
de plenare sentimente ale rea
lizării profesionale, ale împli
nirii unei pasiuni, aducind in 
același timp satisfacții unice. 
Studenția permite, dc aseme
nea — datorită preocupărilor 
susținute ale statului nostru in 
direcția îmbunătățirii condiții
lor de viață și studiu ale stu
denților — afirmarea aptitudi
nilor profesionale ale tinerilor, 
canalizarea și fructificarea a- 
cestora. precum și formarea 
și dezvoltarea unei personali
tăți sănătoase. Nu pot fi ui
tate nici minunatele posibili
tăți create pentru petrecerea 
v seanțelor in tabere, excursiile 
studențești, practica in produc
ție etc. Dar cite nu se pot spu
ne despre studenție ?

VICTOR OȘAN: Așa după 
cum am mai spus, ingineria este 
pentru mine o pasiune. Și pen
tru ca să-mi realizez acest vis 
era nevoie, bineînțeles, dc frec
ventarea unei facultăți. Acum 
cind sînt atit de aproape 
realizarea acestui vis, vrind 
viind mă întorc in urmă 
cinci ani și încerc să fac 
bilanț al acestei perioade si 
gindesc cu regret că trebuie să 
mă despart de studenție. După 
ce am venit la institut, în pri
mul an, și mai ales in cel de-al 
doilea, mă simțeam oarecum 
dezrădăcinat, imi venea greu 
că m-ani despărțit de cci de a- 
casă, de 
liceului, 
legii dc 
care am 
cu oamenii 
bilesc aici alte prietenii, 
gindesc cu regret că termin a- 
cești ani pe care ii «ocolesc 
foarte frumoși și in care am 
învățat multe.

Cum
• a părut studenția ? Amin- 

iri ? Studenția in primul rind 
isat-o toti care sintem aici 

toți 
din

Personal 
studenție 
ani ai ti- 

care pot fi trăiți fru- 
demn, imbinind stu- 

petrecerea plăcută și 
timpului liber. Acești

de 
ne-
cu
un 
mă

prietenii de pe băncile 
Munca alături de co- 
facultate, munca prin 
venit mereu in contact 

m-a făcut să sta- 
Mă

GÎNDURI ÎNAINTEA
STARTULUI ÎN

VIATĂ

REDACȚIA : Acum, după ce 
nota ullimului examen din a- 
nul al V-lea a fost trecută in 
carnetul de student, vă așteap
tă examenul de stat. Ce gîn
duri vă încearcă înaintea star
tului in viață?

RADU MIRONOVICI : In 
momentul in care părăsești sa
la in care ai dat ultimul exa
men, trăiești un sentiment foar
te complex, generat de bucu
ria realizării visului, 
seama că ai atins un 
care ți l-ai propus, la 
v isat, pentru care ai 
ani de zile. Dar in 
timp te 
ai incheiat o perioadă 
de viață.

WALTER KWANKA : 
dc la ultimul examen și 
du-l cu 
bucuros 
și anul 
trist, in 
despărțit de o etapă foarte fru
moasă ce se numește studenție.

VICTOR OȘAN: Să spui 
ce-ai simțit cind profesorul iți 
punea ultimul consemn in car
netul de note, e foarte greu. 
E foarte greu pentru că in acel 
moment încercam un senti
ment de bucuri'-, o bucurie 
voalată de regretele despărțirii 
de această viață atit de fru
moasă (dacă bineînțeles ai știut 
s-o trăiești așa cum trebuie), 
regrete după tot ce te-a apro
piat de institut, după tot cu

Iți dai 
țel pe 

care ai 
muncit 
același 

încearcă regretul că 
unică

Ieșind 
trecin- 
foartesucces am fost 

că am putut promova 
al V-lea de studii, ți 
același timp, că m-am
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OOOIZIO CZJ EZJ IZ3CZ3 EZJ rzi □ dl CU cu czj cu cu CZJ cu cu EU cu cu cu cu cu cu cu cu cu cu cu cu CU CU CU CU CU CU CU CU CU CU CU CU CU I—»»—»l—ir—1

----------------  INTERLOCUTORII NOȘTRI, ABSOLVENȚII

La discuții a mai participat conf. univ. ing. Nicolae Brădeanu
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ceea ce erai și veneai in contact 
în institut. Și nu puteai să nu 
te gîndești la ccen ce te aș- 
teaplă, și în primul rind Ia 
examenul de stat. Ia producție 
care pentru noi înseamnă o 
nouă etapă în viață.

ADINA VINȚAN: Ora fes
tivă organizată cu prilejul ul
timei ore de curs din viața 
de student, a fost un moment 
deosebit de impresionant, mo
ment in care am simțit, ală
turi de bucuria izvorită din sa
tisfacția pe caro ți-o oferă îm
plinirea unui ideal, regretul 
despărțirii de profesorii care 
și-au adus o contribuție activă 
la formarea profesională a stu
denților neprecupețind nici un 
efort pentru ca idealurile dis
cipolilor lor să-§i găsească o 
concrelă materializare. Am 
trăit, de asemenea, emoția des
părțirii de colegii alături de care 
vreme de cinci ani am petrecut 
clipe de neuitat.

ION MIRCEA : Gindul care 
m-a fulgerat în momentul ieși
rii de la examene a fost re
gretul pentru faptul că mă in- 
tilnisem pentru ultima dată, iu 
studenție, cu sala de- curs. In 
acest timp, pc culoare, studenții 
din anii niai mici iși împărtă
șeau impresiile din vacanță. 
Au fost momente greu de su
portat de noi cei care pă
răseam pentru totdeauna stu
denția.

PROIECTE
DE VIITOR

REDACȚIA : Pentru că vă 
apropiați de intrarea in pro
ducție, să zicem că ați isprăvit 
și cu examenul de stat. V-am 
ruga să ne spuneți dacă aveți 
proiecte deosebite pentru mo
mentul in care vă veți încadra 
in producție sau 
pas ca decurgînd ii 
din noua condiție pe 
veți * ” ‘ ‘ ’
mai

VASILE KRUPPA : De cind 
ani inceput să lucrez Ia pro
iectul de stat, n-am vrut ca 
el să aibă numai un conținut 
teoretic, ci m-am gindit să mă 
apropii cit mai mult de prac- 
lică, deci soluția susținută să 
fie cit mai reală. N-aș vrea să 
fiu numai inginer, ci aș vrea 
să contribui, ca specialist, efec
tiv la progresul mineritului din 
țara noastră. Desigur veți zice 
că pretențiile sînt mari, dar nu
mai prin muncă au fost cuce
rite multe taine ale lumii.

WALTER KWANKA : In pe
rioada studenției m-am ocupat 
de o problemă care in Valea 
Jiului s-a pus destul de accen
tuat. Este vorba de mecaniza
re, tăiere și susținere in abata
je la straiele subțiri. Bineîn
țeles că problema este foarte 
complexă. Eu mi-am propus o 
rezolvare și din calculele efec
tuate s-ar părea că este posi
bilă rezolvarea acestor proble
me pe viitor. Evident, trebuie 
realizată o concordanță intre 
capacitățile fiecăruia dintre noi 
cu cerințele sociale. Studiind, 
perseverind. după terminarea 
facultății, se poate dobindi o 
pregătire corespunzătoare ce
rințelor aetuaie. Rezultatele și 
satisfacțiile care se pot realiza 
în timp, nu exclud neîntrerup
te eforturi in viitor și o conti
nuă autoinstruire. Acolo, unde, 
nu peste mult timp, ne vom 
desfășura activitatea, va trebui 
să dăm dovadă de multă serio
zitate, dinamism. contribuind 
cu toată energia la realizarea 
indicatorilor de plan stabiliți. 
8ducind un aport substanțial 
la dezvoltarea continuă a eco
nomiei noastre naționale.

In măsura in care vom reuși 
să ne ridicăm din punct de 
vedere profesional, să ne în
sușim cele mai noi cuceriri ale 
tehnicii, vom reuși să adop
tăm o atitudine favorabilă tra
ducerii si aplicării acestor cu
ceriri in practică. Fiecare din- 
Ire noi. dorește să facă un pas 
înainte pe drumul realizării 
actului profesional, sub iispec t 
calitativ.

vedeți acest 
în mod firesc 

care o 
deține în societate, și nu- 
atit ?

INGINERIA, ȘTIINȚĂ
DAR ȘI ARTĂ

se

REDACȚIA : Pentru că răs
punsurile dv. au ocolit intr-o 
măsură niai mică sau mai ma
re întrebarea precedentă, reve
nim cu o completare: Ce în
seamnă după părerea dv. a fi 
inginer ?

ADIN/1 VINȚAN : Ingine
rul este exponentul introducerii 
tehnicii celei mai înaintate in 
toate procesele de producție. 
Gindirea activă, inventivitatea, 
perspicacitatea, promptitudinea, 
in luarea celor mai eficiente 
măsuri, autocontrolul, sînt doar 
citcva din valențele ce con
turează personalitatea unui bun 
inginer.

RADU MIRONOVICI : 
noianul de cunoștințe acumu
late în cci cinci ani de facul
tate încep să se formeze de
prinderile și pasiunile de o 
viață, adică se petrece un pro
ces de diferențiere în care in
tervine foarte mult și dorința 
de a-ți canaliza eforturile și 
cunoștințele pe un anumit fă
gaș. fără a neglija totuși pre
gătirea multilaterală. Nu e ex
clus ca unii din noi să se iz
bească de anumite probleme, 
care sint cu totul străine de 
industria minieră, și la care vor 
trebui să dea răspunsul cu 
aceeași promptitudine și hotâ- 
rirc cu care procedează în pro
blemele de specialitate. Ca in
giner trebuie să fi foarte mul
tilateral pregătit, să răspunzi 
Ia foarte, foarte multe proble
me dc mecanică, de construc
ții. de electricitate. Din 1oatc 
trebuie să cunoști cite ceva 
pentru că nu se știe unde ești 
nevoit să lucrezi.

REDACȚIA : E nevoie aici 
de o nouă precizare: Dacă vreți 
să ne spuneți in citeva cuvin
te ce socotiți dv. că înseamnă 
a fi inginer miner in special, 
pentru că. pe bună dreptate, 
mineritul a fost și este socotit 
ca o artă în ultimă instanță, 
o artă de a modela furiile na
turii din subteran, pentru că 
dacă unui inginer mecanic, care 
intră intr-o hală de strunguri, 
ii este foarte simplu să treacă 
pe Ia fiecare strung, să observe 
procesul de producție, în mină, 
in fiecare zi, problemele sint 
altele decit ieri. Și nu mai ai 
timp să cauți tratate, cursuri 
și alte materiale bibliografice a- 
Jutătoare. ci trebuie să găsești 
o rezolvare imediată a proble
melor pentru că .baciul", cum ii 
zicem noi, nu te scuză. Sinteți 
absolvenți și știți foarte bine 
că minerii sînt niște examina
tori atenți ai șefilor lor, și-n 
momentul în care observă că 
un maistru, un șef de sector 
ș.a.ni.d nu-i satisface lui anii; 
mite cerințe, adică ezită in re
zolvarea unor probleme tehnici 
carp se ivesc, îl dă Ia o parte 
și abia atunci inginerul incept 
să se simtă foarte stingher, și-ii 
ultimă instanță să-și urască 
meseria, lucru care se intîm
plă din fericire foarte rar.

VICTOR OȘAN : Să fi ingi
ner e un lucru mare și frumos 
în același timp. Să fi inginer 
miner, unde practica iți pune 
at ițea probleme, e un lucru a- 
parte. Condițiile de muncă pe 
care ți le impune mineritul, 
condiții in care de multe ori 
nu v ezi mai departe decit iți 
arată lampa, adică la cițiva 
pași, iți ridică probleme deo
sebite. De aceea inginerii mi
neri trebuie să aibă o pregătire 
foarte ridicată, să știe să lu
creze cu oamenii și să posede 
un înalt simț de responsabili
tate și prezență de spirit, să 
știe să dea soluțiile cele mai 
bune și la momentul oportun, 
pentru ca să evite atitea neplă
ceri care se pot intimpla in 
minerit. Pentru mine, ingineria 
nu e un scop in sine și nici 
nu văd o ruptură intre activi
tatea mea din facultate și ceea 
ce voi face după terminarea fa
cultății. Dacă ți-ai fixat un țel 
și te pasionează, nu poți să re
nunți ușor la 
voi căuta să-mi amplific mereu 
cunoștințele de specialitate.

NICOLAE BKADEANU : De 
multe ori activitatea de pro
ducție relevă, să spun așa, un

et. De

Din

aceea,

inginer miner care a intrat în 
muncă acum 20 de ani. cind 
avea alte probleme de rezolvat 
decit cele pe care le are azi. 
La noi s-a format un cerc de 
ingineri economiști, și in acest 
sector s-a simțit nevoia să
regenereze cunoștințele tuturor 
inginerilor și mai ales ale ce
lor care vor avea funcții de 
conducere. în facultate se tin
de sâ se dea un profil cit mai 
larg inginerului, cu care el 
să poată străbate drumurile 
noi care ii stau in față. Acest 
lucru e valabil nu numai pen
tru inginerii de exploatări ci 
și pentru inginerii electrome
canici mineri. Dacă dv. ingK 
nevii electromecanici cunoașteți 
mașinile, trebuie să cunoașteți, 
de asemenea, mina și abatajele, 
nu in profunzime ca și colegii 
dv. de la facultatea de exploa
tare, dar să fiți in măsură a 
rezolva 
inginer 
primul 
printr-o diplomă acest titlu. In 
momentul in care ai pășit insă 
in producție, după mine, a fi 
inginer echivalează cu trei jur 
cruri : muncă, perseverență și 
experiență. In industria minie
ră această a treia cerință care 
se impune unui inginer este 
extrem de importantă. Trebuie 
să fi în egală măsură un 
holog, un om de suflet, un 
care să știi să te apropii 
orice caracter, pentru că 
complexitatea procesului 
producție nu poți să Te adap
tezi, să discuți cu fiecare om 
decit dacă ești un bun cunos
cător al caracterelor.

dar să fiți 
orice problemă. A fi 

e un lucru complex. In 
rind facultatea iți

psi- 
om 
de 
în 
de

LOCUL DE MUNCĂ
ȘI PREOCUPĂRILE 
DE PERSPECTIVA

o-

OAMENII CU CARE
VOM COLABORA

REDACȚIA : Pe fiecare din
tre dv. i| caracterizează un a- 
numit fel de a se apropia de 
oameni. Fiecare aveți, desigur, 
pretenția că oamenii din Jur, 
prietenii chiar, să aibă anumi
te calități. In această ordine 
de idei am dori să cunoaștem 
ce calități ar trebui să întru
nească oamenii cu care mîine 
veți lucra, cu care, cu sigu
ranță, vă veți duce la înde
plinire planurile care le nutriți 
acum la început de drum ?

VASILE KRUPPA : La aceas
tă întrebare nu e ușor de răs
puns. Omul ca să fie respectat 
trebuie să respecte. In anii de 
stagiatură, chiar și după aceea, 
inginerul nu trebuie să fie in- 
gimfat; el trebuie să învețe de 
Ia alții care au experiență mai 
multă și dc la muncitorii mai 
virstnici. Minerul trebuie să fie 
sincer, să raporteze tot ce se 
intîmplă.

ADINA VINȚAN : In realiza
rea celor pe care ni le propu
nem. mediul in care ne vom 
desfășura activitatea viitoare, 
este de o mare însemnătate. 
Lucrînd cu oameni deplin con- 
știenți de misiunea pe care o 
au, care își cunosc obligațiile 
și drepturile, fiind educați tot
odată in spiritul conștiinței so
cialiste, respectînd trăsăturile 
caracteristice omului de tip nou, 
sintem convinși că nu vom in- 
timpina greutăți in această di
recție.

VICTOR OȘAN : Aș dori să 
lucrez fructuos, atit cu oame
nii cu funcție mai mare decit 
a mea, cit și cu cei din subor
dine. Mi-ar place să colaborez 
cu oameni muncitori, rezis- 
tenți, hotăriți, astfel ca atunci 
cind încep un lucru să-l ter
min. Agreez oamenii cărora le 
place să trăiască, să se trans
pună în situația celorlalți și să 
judece nu numai de pe pozi
ția personală.

ION MIRCEA : Ca inginer aș 
vrea să intîlnesc, cind voi mer
ge in producție, oameni bine 
pregătiți, care să cunoască amă
nunțit problemele de serviciu. De 
la acești oameni aș dori să în
văț. Dar pentru aceasta ei tre
buie să fie foarte înțelegători 
cu noi tinerii absolvenți, să 
ne țină la distanță, pentru 
in felul acesta se creeaz,ă 
gol intre noi. In legătură
oamenii pe care va trebui să-i 
conducem in momentul in care 
mergem în producție va trebui 
să fim zi de zi alături de ei

nu 
că 
un 
cu

la locul de muncă, să le furăm 
meseria, să Ic pătrundem în su
flet în mod indirect, sâ cu
noaștem secretele muncii lor cit 
și gindurile și idealurile lor. La 
început mă gindesc cu că ar 
trebui să vedem cu ce oameni 
vom lucra și să ne formăm o 
impresie. Eu aș vrea să lucrez 
cu oameni care știu că nu le 
ceri imposibilul. Voi căuta să 
le pretind acestor oameni să-și 
facă datoria in măsura posibili
tăților. voi căuta să-i sprijin 
acolo unde este posibil, insă nu 
voi căuta să le iau apărarea 
în momentele în care nu va fi 
cazul. Deci, ar fi de preferat 
ca noi tinerii să cunoaștem în- 
tii oamenii și cunoscînd carac
terul lor să ne adaptăm.

REDACȚIA : Cunoscînd expe
riența pe care o aveți v-am 
ruga, tovarășe profesor, să îm
părtășiți tinerilor absolvenți ci- 
teva din concluziile dv. pri
vind relațiile dintre oameni în 
producție.

NICOLAE BRĂDEANU : In 
ceea ce privește munca cu o- 
inul, dv. ați scos în evidență 
cîleva trăsături pe care ar tre
bui să Ie aibă muncitorii cu 
care veți veni in contact. Ați 
menționai că trebuie să fie oa
meni de înțelegere, dar pe lin
gă toate acestea există calități 
speciale care sînt necesare
mului și mai ales in minerit; 
este aceea de a dori să reali
zezi ceva.
sebire de 
liul este 
S-a ajuns 
structorii 
deoarece ei pot arăta in orice 
moment, trecind pe stradă : uite 
ce-am făcut eu. Minerul, deși 
realizează mult mai mult, deși 
are o seamă de calități psihice 
care nu se cer la alte meserii, 
el le trece cu vederea fiindcă 
există această credință a lui că 
nu poate să arate niciodată fap
tul că galeria aceasta a exe
cutat-o el, sau la acest abataj 
a lucrat el. Din cauza aceasta, 
dv. trebuie să aveți grijă că 
stimularea la mineri este foarte 
sensibilă. Aveți de executat o 
suitoare, e bine ca numele a- 
ccstei lucrări să fie al șefului 
de brigadă care a lucrat-o. Prin 
aceasta stimulați pe toți cci cu 
care veți lucra. îmi aduc amin
te de timpul cind eram tinăr 
inginer, in 1946 Ia mina Cavnic 
auzeam tot timpul de o suitoa
re de aeraj Fedorec și nu știam 
ce-ar vrea să fie. Atunci un 
miner bătrin, a vorbit cu foar
te multă evlavie despre un șef 
de echipă pe care el l-a cu
noscut și Ia care a fost un fel 
de ucenic, ajutor miner. Fedo
rec. Acest Fedorec a fost șeful 
de echipă care a făcut suitoa- 
rea de care vorbeam. Deci pri
mul lucru la care dv. trebuie 
să vă gîndiți cind lucrați cu 
oamenii, este să le recunoașteți 
meritele pentru că, să știți, fie
care om- are un fel de amor 
propriu in el, începind de la 
cel mai de jos și pînă Ia cel 
mai de sus. Acest amor propriu 
trebuie cultivat și nu numai că 
trebuie cultivat dar trebuie cin
stit, stimat. In cazul în care 
dv. veți realiza acest lucru, să 
știți că oamenii vor fi alături 
de dv. In ceea ce privește pre
gătirea lor profesională cu pri
vire la orice lacună pe care 
ați observa-o trebuie să le a- 
frageți atenția dar nu în sensul 
de a arăta superioritatea dv. 
ci, din contră, in mod tovără
șesc. Impărtășindu-le din ex
periența dv„ din știința dv., 
colegial, oricare ar fi diferența 
de gradul de pregătire față dc 
ei să știți să vi-i apropiați. 
Deci, a lucra cu omul să știți 
că este o misiune foarte grea. 
Adică ea se învață oarecum, 
dar nu există un curs din ca
re să rezulte cum trebuie să 
vă purtați. Auziți mereu de e- 
xemplul viu, să știți că acest 
lucru este foarte important. In 
momentul cind omul simte că 
vrei să-l apeși, adică vrei să 
scoți din el mai mult decit 
poate el da, și-a pierdut încre
derea. Este un vechi proverb 
care sună așa : .Cu o linguriță 
de miere prinzi mai multe muș
te decit cu-n butoi de oțet*. De 
acest lucru trebuie să țineți 
cont cind veți merge in pro
ducție.

La mineri, spre deo- 
alte profesiuni, orgo- 
mai puțin dezvoltat, 
la concluzia că con- 
sînt mai orgolioși,

REDACȚIA : Ati vorbit mai 
sus despre calitățile oamenilor 
pe care ați vrea să-i intilniți 
în producție. Ne-ar interesa 
acum să ne spuneți citcva cu
vinte despre locul dc muncă 
unde ați dori să activați.

ADINA VINȚAN: Sint con
vinsă că fiecare din cei care 
pășesc acum pe drumul carie
rei alese, dorește să-și aducă 
un aport cit mai însemnat in 
dezvoltarea industriei minie
re. Munca in producție in mij
locul oamenilor, cu oamenii, o- 
feră prilejuri de a ne desco
peri pe noi înșine, de a valo
rifica ..pe viu“ cunoștințele a- 
cumulate, dovedind o încrede
re sporită în forțele proprii. Pe 
de altă parte, munca producti
vă afectează favorabil forma
rea unei pregătiri mai adec
vate exigențelor profesionale. 
Ori, este știut că numai o per
fecționare continuă ne ajută să 
înfruntăm greutățile, să ne pu
tem spune oricind că n-au fost 
zădărnicite proiectele profesio
nale. însăși pasiunea care ne-a 
condus aspirațiile spre alegerea 
acestei profesiuni înseamnă o 
împlinire. Asimilarea de noi 
cunoștințe determină creșterea 
nivelului profesional permițînd 
o deplină stăpinirc a procesului 
de producție, a progresului teh
nic. In acest scop, consider că 
menținerea legăturii cu 
profesori este mai mult 
utilă.

RADU MIRONOVICI : 
viață trebuie să ai un ideal, să 
fi realist și în același timp 
optimist. Eu aș dori să lucrez 
intr-un institut de cercetări un
de să mă profilez pe o anumită 
problemă pe care s-o iau de la 
început sau să o continui de 
unde au lăsat-o alții și să a- 
jung pînă la urmă la rezultate 
care să fie folositoare practicii, 
și în acest institut să reușesc 
să duc la bun sfirșit această 
discutată problemă a apropierii 
teoriei de practică.

VICTOR OȘAN : Aș vrea și 
eu să lucrez lot intr-un insti
tut de cercetători și spun asta 
pentru că mă preocupă noul 
in mod deosebit. îmi place să 
găsesc soluții. Aici poți să-ți 
materializezi unele gînduri și 

o muncă

foștii 
decit

în

poți să desfășori 
creatoare.

REDACȚIA : Prin 
astăzi în minerit se 
blema modernizării 
nizării procesului de . 
Desigur, fără specialiști, fără 
teoreticieni, rezolvarea lui este 
toarte dificilă. Dar acest lucru 
nu poate fi realizat fără practi
cieni. fără oameni 
zi trebuie să dea soluții, 
reu altele, să rezolve nenumă
rate aspecte ale muncii in 
subteran. Ori plecind din insti
tut direct in producție să zi
cem că satisfacțiile vor întîr- 
zia să apară și aceasta din lip
sa unei experiențe practice. In 
acest sens aș vrea să vă în
treb cum vedeți legătura din
tre căutare și practică.

VICTOR OȘAN: Eu aș privi 
munca aceasta de cercetător 
nu ca ceva rupt, ca ceva se
parat de producție, ci ca făcind 
un complex organic cu produc
ția. Cu toate că se încearcă 
măsuri care să apropie știința 
de producție lotuși mai e un 
pas însemnat dc făcut. De a- 
ceea văd Snunca aceasta de cer
cetare aducind foloase incon
testabile atunci cind ea ar fi 
practicată de oameni care să 
cunoască meseria.

RADU MIRONOVICI: Sin
tem in primul rind in fața unui 
examen care contează mult, și 
care este factorul determinant 
In a alege locul unde ne vom 
desfășura lucrul. Fiecare are 
un ideal și nu poate să reali
zeze nimic in viață (Iacă nu 
pornește de la acest ideal. Uit 
de aproape sintem dc acest 
ideal astu depinde de felul in 
care fiecare știe să-și respecte

excelență, 
pune pro- 
și rneca- 
producție.

care zi de
me

convingerile, să persevereze 
pentru a-și atinge scopul pro
pus in viață. Acum 
rn pragul absolvirii 
idee precisă 
de inginer și 
viitoare, consider 
de-mi 
este i 
care îmi 
sarcinilor care ni se 
față, indiferent că in producție 
sau intr-un 
cet.'ri. Munca 
buie să joace 
in activitatea 
desfășura.

VICTOR OȘAN: Inginerul 
nu trebuie să fie numai un _ 
executant fidel al directivelor R 
care i se trasează, al lucrărilor H 
și proiectelor, ci să «tic să in- H 
terpreteze. să dea o notă ori- Q 
ginală proiectelor respective. 3 
Important pentru un inginer S 
este de a-și pune asupra fiecâ- E 
rui lucru, fiecărei lucrări pe ® 
care o face amprent- lui pro- * 
prie. Acest lucru cere o pre- ® 
gătire continuă după ce ai tre- ® 
cut pragul facultății.

WALTER KWANKA: Bine- B 
înțeles că locul de muncă este B 
determinat și de media pe care j 
o obții și de preferințele fie- B 
căruia. Fiecare vrea să fie cit g 
mai aproape de casă, dar tre- g 
buie să punem mai presus de ■ 
interesele noastre personale in- B 
teresele majore ale economiei.

VASILE KKUPPA : Se cu
noaște că mineritul se învață 
în Valea Jiului. Oamenii care 
au lucrat in domeniul carboni
fer și au 
după o experiență 
sau niai puțin îndelungată au 
devenit totdeauna buni practi
cieni. Eu aș vrea să lucrez 
vreo trei ani la Baia Spric sau 
în Valea Jiului și după aceea, 
dacă va fi posibil, la un insti
tut de cercetare.

înd sintem 
și am o 

despre noțiunea 
despre munca 

că lot ui un- 
voi desfășura activ ilat a 

important in măsura in 
ii va permite să răspund 

pun în

institut de cer
ile concepție trc: 
rolul important 
pe caro o vom

ajuns la minereu,
mai mult

CUVINTE PENTRU CEI 
CARE NE IAU LOCUL

REDACȚIA: Acum, la sfîr- 
șitul discuției noastre, doriți să 
transmiteți ceva studenților din 
anii mai mici ?

RADC MIRONOVICI: Viito
rilor studenți le-aș spune trei 
lucruri : să fie conștienți că 
sînt tineri și să nu uite că în 
calitate de studenți au anumite 
obligații, să-și trăiască din plin 
viața de student și, la sfirșit, 
cind termină facultatea, fieca
re să aibă satisfacția realizării 
visului pe care l-a năzuit in 
clipa în care a intrat la insti
tut, așa cum poate o avem șl 
noi.

VICTOR OȘAN : Viitorilor 
studenți le doresc să urmeze 
acest institut numai dacă le 
place mineritul pentru că a fa
ce meseria pentru care ai voca
ție e un lucru esențial și după 
asta ar trebui să se 
că fiecare.

ION MIRCEA . Aș 
fac o recomandare 
lor care vor reuși la 
să caute să se achite cu con
știinciozitate de îndatoririle ce 
le revin și să nu treacă pasivi 
pe lingă clipele unice pe care 
numai studenția le oferă.

WALTER KWANKA : Reco
mand studenților din anii mai 
mici să profite de toate condi
țiile pe care le creează insti
tuim din Petroșani in ceea ce 
privește desfășurarea activită
ții și să guste mai mult din via
ța de student decit am făcut-o 
noi.

AD1N/X VINȚAN : Bobocilor, 
lot ceea ce le pot transmite 
este că anii de studenție să-i 
trăiască demn, imbihînd armo
nios studiul, formarea lor in
telectuală, cu sportul și acti
vitățile recreative, să-și ordo
neze activitatea de student cu 
mult spirit de răspundere față 
de ei însăși, astfel incit să 
poală păși miine, bine pregătiți 
in producție. Fără sentimentul 
că ești util societății, nu se 
pot încerca satisfacții depline.

călăuzeas-

vrea să le 
candidati- 

l.M.P.:

RADU SELEJAN, CONSTANTIN PASCU
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DEZBATEREA DOCUMENTELOR 
PENTRU CONGRESUL AL X-LEA

AL PARTIDULUI
♦ r.p-o.-c o,n w 1

viciului aprovizionare — viata 
noaxtra, a poporului noMru se 
▼a îmbunătăți și mai mult. De 
asemenea, va crește, așa cum 
•Ic altfel dorini fiecare dintre 
noi. prestigiul țării noastre pe 
plan internațional".

— Am studiat cu multă aten
ție documentele pentru cel 
de-al X-lca Congres — a re
latat inginerul lurclian Gro
șii. șeful zonei l-a. Modul in 
rare partidul nosiru se preo
cupă de dezvoltarea continua, 
pe toate planurile, a țării noas
tre ni-au entuziasmat pur și 
simplu. In același timp, apro- 
fundind studiul acestor docu
mente trebuie să fim conști- 
cnți de aportul pe care va tre
bui să-| aducem fiecare din
tre noi la înfăptuirea acestor 
mărețe directive. Mă de< Iar a- 
tașat cu trup și suflet acestui 
program, «are. sînt convins, va 
urca lot mai sus prestigiul po
porului nostru, al partidului 
nostru conducător. prestigiul 
României socialiste.

In continuare xorbitorul s-a 
referit la activitatea minei Pa- 
roșeni care, in viitorii ani, va 
cunoaște o continuă dezvoltare 
ascendentă.

..Cunoscind acest lucru — a 
continuat vorbitorul — vreau 
<ă subliniez faptul că va trebui 
să ne mobilizăm toate forțele, 
să devenim un lot unitar, un 
colectiv care. îndrumat cu com
petență de comitetul de partid, 
să răspundem prin fapte tutu
ror sarcinilor ce ne stau in 
fală. In același timp va trebui 
să acordăm atenția cuvenită 
mecanizării operațiunilor grele 
din subteran — mă refer aici 

♦ ( ; -e din pag 1

{' de partid și de stat, eforturi
lor neprecupețite depuse în anii 
cincinalului de colectivul l.I.L. 
in frunte cu comuniștii, pen
tru reorganizarea unităților de 
producție și a fluxurilor teh
nologice, lărgirea și moderni
zarea atelierelor existente, con
struirea unor ateliere noi ca 
cel de la Livezcni, creșterea 
numărului lucrătorilor califi- 

■cați prin cursuri de calificare 
■dc scurtă durată, promovarea 
unor metode înaintate de lu
cru, o organizare a producției 
■și a muncii făcută la un nivel 
superior.

Lucrătorii din industria loca
lă sint avizi de înfăptuiri și 
mai remarcabile in întreprin
derea lor. Azi ei nu se mai mul
țumesc cu ce au realizat ieri, iar 
miinc aspiră la ceva mai bun 
.și mai mult față de azi. La 
această convingere am ajuns 
urmărindu-i in timpul dezba
terii Tezelor și proiectului de 
Directive. Lăsaseră uneltele de 
muncă dc zi cu zi din secții 
și se înarmaseră cu broșuri și 
ziare conținînd documentele 
pentru cel de al X-lca Congres 
al partidului, toate cu textul 
înroșit de sublinieri. Acestor 
sublinieri, mai bine zis apreci
erilor asupra luminoaselor idei 
din documente, ’ le dădeau a- 
cum glas cu convingere și 
hotărire. In cuvintul său tov. 
Eugen Stănescu. inginerul șef 
al întreprinderii spunea:

— Cele două documente pro
gramatice elaborate de partid 
sînt de o însemnătate excep
țională pentru viitorul patriei 
noastre, ele reflectând încă o 
dată consecvența politicii inar- 
xist-leniniste a partidului 
nostru de industrializare soci
alistă a țării. Dau o înaltă a- 
preciere acestei politici con
structive și îmi exprim din ini
mă adeziunea mea totală față 
de orientarea profund științi
fică, clarvăzătoare dată noii dez
voltări economice a țării prin 
documentele Congresului al X- 
lca. Din studiul Tezelor și pro
iectului de Directive, am reținut 
că industriei locale de stat, 
nouă, lucrătorilor din acest 
sector economic, ne revin sar
cini importante în anii viitoru
lui cincinal între care aceea
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către comitetul de direcție și 
comitetul sindical. Și desigur, 
nu e lipsit dc semnificație fap
tul că inaugurarea ei a avut loc 
cu prilejul conferinței organi
zației dc partid a preparației 
jxmtru dezbaterea docuincnle- 
îor elaborate in vederea Con
gresului al X-lca al partidu
lui.

— Partidul a încetățenit un 
bun obicei, a spus in cadrul dez
baterilor in cuvintul său comu
nistul Joachim Jula. Acela dc 
a se consulta cu masele, dc a 
-stimula participarea tuturor 
oamenilor muncii la perfecțio
narea proceselor tehnologice. 
Hăspunderea noastră c tot mai 
sporită. Noi comuniștii sîntem 
promotorii acestei dezvoltări 
ți trebuie să aducem o reală 
contribuție la progresul gene
ral, prin modul in care ne 
organizăm munca, fiecare in 
întreprinderea in care muncim. 
La preparația noastră, pentru a 
evita stagnări in fluxul tehnolo
gic propun ca actualele echi
pe dc întreținere, dc tură, să 
fie compuse din oameni specia
lizați care să poată interveni 
prompt și eficace. De asemenea, 
mai propun ca să dezvoltăm 
în mijlocul colectivului mai 
mult spiritul gospodăresc, să 
eliminăm pierderile caro se mai 
produc, pe alocuri, in inventa
rele secțiilor.

— Consultarea oamenilor 
muncii — a continuat ideea

rapide vor intâri 
cuvintul minerilor

hi introducerea de noi combine, 
la extinderea susținerii meta
lice a abatajelor — astfel ca 
productivitatea muncii să fie 
un factor determinant in spori
rea extracției de cărbune. Pa
ralel cu aceste sarcini, este nece
sar să ne preocupe in mai marc 
măsură întărirea disciplinei, 
astfel ca fiecare Ia locul său 
de mancă să-și facă datoria 
așa cum se cuvine".

La sfirsit. șeful zonei l-a s-a 
angajai, in numele colectivului 
din care face parte, să extragă 
in cinstea Congresului cu 200 
tone de cărbune mai mult decit 
prevede angajamentul îm
bunătățit. respectiv să dea pes
te plan 5 300 tone cărbune.

_Ca șef al brigăzii ce lucrea
ză intr-un abataj mecanizat 
— a spus minerul Costaclie 
Zaharia. după ce-am studiat 
documentele de partid pentru 
cel dc-al X-lca Congres, împre
ună cu ortacii mei. simțind 
grija deosebită care ne-o poar
tă partidul, am socotit că-i bine 
să ne angajăm să dăm peste 
plan, pînă la Congres. 1 000 
tone de cărbune. In ce priveș
te munca noastră, a tuturor, 
de fiecare zi, cred că noi, co
muniștii va trebui să acționăm 
cu hotărire. ori de cite ori si
tuația o cerc, mai ales pentru 
continua îrrtărire a disciplinei 
de partid și de producție.

După ce și-a exprimat depli
na adeziune față de Tezele și 

Impuls fertilizator imprimat 
industriei locale

de a spori aportul acestui sec
tor în producția de bunuri dc 
consum de serie mică, de a 
satisface necesitățile economiei 
de materiale dc construcție 
prin valorificarea mai bună a 
resurselor locale de materii 
prime .și materiale.

Eforturile noastre, căutările 
cc Ic vom face in viilor soco
tesc că vor trebui conjugate in 
direcția proiectării și realizării 
produselor la un grad înalt de 
utilitate; mă refer la necesi
tatea de a realiza mobilă de 
birou practică, ușoară și es
tetică. Și mai avem o proble
mă de rezolvat la sortimentul 
mobilă. Dat fiind că în loca
litățile Văii Jiului se constru
iesc acum locuințe în bloc cu 
grad diferențiat de confort, 
deci și cu dimensiuni și carac
teristici utilitare diferite, se 
cere din partea noastră de a 
găsi tipul de mobilă corespun
zător unor astfel de locuințe. 
O altă sarcină importantă ce 
ne revine din documente este 
aceea privind reducerea consu
mului de cherestea, în car-- 
sens va trebui să găsim mo
dalitatea practică de a înlocui 
tîmplăria din lemn pentru une
le construcții industriale și 
social-culturale cu confecții me
talice de uși-ferestre furnizate 
beneficiarilor noștri — șantie
rele de construcții.

Și maistrul loan Scroban și 
tehnicianul Ion Burdan au in
sistat, în cuvintul lor, asupra 
acelor prevederi din documente 
privind necesitatea ca industria 
locală să aducă un aport sub
stanțial la aprovizionarea 
populației cu bunuri de consum 
intr-o gamă mai variată, de 
calitate ridicată, iar paralel cu 
rezolvarea acestor sarcini, in
dustria locală să dezvolte co
operarea cu industria republi
cană in realizarea unor» repere, 
subansamble și piese de schimb. 
Subliniind aceste prevederi din 
proiectul de Directive, vorbi
torii și-au exprimat hotărîrea 
ca, împreună cu colectivele sec

Preocupări in întimpinarea 
viitorului

Dominic Szabo, președintele sin
dicatului — este unul din prin
cipiile de bază ale partidului, 
îmi exprim totala adeziune 
față dc programul partidului, 
program întemeiat pe o buză 
științifică, realistă.

Dezbaterile au fost apoi ca
nalizate înspre problemele de 
perspectivă ale preparației.

— Modernizarea și reutila- 
rea secțiilor noastre — a -ară
tat in cuvintul său inginerul 
>.ef Vasile Voiculescu — acțiu
ne ce se va termina in anul 
1974, \a permite ea încă înain
te de acest termen să înde
plinim in parte prevederile 
proiectului dc Directive, privind 
perfe ționarea proceselor teh
nologice dc preparare a « ărbu- 
nilor. pentru obținerea in can
tități sporite a unor sortimen
te superioare. Pînă atunci, va 
trebui să ne străduim astfel 
ca prin noi măsuri d<- organi
zare a producției și a mum ii.. 
să asigurăm in intri gime pre
pararea cantităților sporite de 
cărbuni cc- vor fi extrase la 
Lupc-ni și Urbani. Minerii s-au 
angajat să-și depășca a â sar
cinile de plan, și știm eă ci se 
țin dc cuvint. Trebuie să ținem 

proiectul de Directive pentru cel 
dc-al X-lea Congres al parti
dului. inginerul Florian Teodo- 
rcscu. șeful serviciului tehnolo
gic nl minei, a spus : „Pentru 
ca mina noastră să-și aducă 
pe deplin contribuția la crește
rea producției de cărbune pre
văzută in Directive, nouă, 
colectivului acestei mine, ne 
rev ine. printre altele, sarcina 
să urmărim permanent intro
ducerea tehnicii noi. să orga
nizăm de la o zi la alta tot 
mai bine fiecare fază a proce
sului de producție, să ne preo
cupăm de creșterea capacități
lor de producție. Numai în 
acest fel vom putea răspunde 
pe deplin mărețelor sarcini 
care ne stau in față, grijii ne
țărmurite pe care partidul ne-o 
poartă".

..Modul in care se fac cunos
cute întregului popor documen
tele pentru cel de-al X-lea 
Congres al partidului, modul 
in care partidul se consultă cu 
întreaga țară — a relevat în 
cuv intui său inginerul Dan Su- 
rulescu. directorul minei — 
dovedește încă o dată înaltul 
spirit democratic al politicii 
partidului. Studiind cu atenție 
aceste documente de importan
ță memorabilă pentru țara 
noastră, pentru continua ei 
dezvoltare, am constatat cu sa
tisfacție că ele reflectă pe de
plin ascensiunea noastră însu
flețită spre desăvârșirea con

țiilor în care muncesc, să dea 
\ iață sarcinilor cc le revin din 
prevederile respective valori
fic înd mai bine rezervele in
terne și potențialul tehnic și 
uman al secțiilor dc producție 
pentru executarea in termen 
și la bun nivel calitativ a lu
crărilor. îmbunătățind aprovi
zionarea tchnico-materîală, per- 
fecționînd organizarea’ produc
ției și a muncii, punind ac
cent, in continuare, pe ridica
rea calificării muncitorilor.

De altfel o caracteristică a 
întregii desfășurări a adună
rii generale a fost atmosfera 
pregnantă de lucru străbătu
tă ca un fir roșu de hotărîrea 
fermă de a nu precupeți efor
turile in vederea îndeplinirii 
întocmai a sarcinilor emanate 
din istoricele documente ale 
partidului.

— Prin participarea la larga 
dezbatere a Tezelor și proiec
tului dc Directive ale C.C. al 
P.C.R., partidul ne-a dat din 
nou prilejul de a contribui la 
elaborarea mărețului program 
de dezvoltare și înflorire a Ro
mâniei. Port în inimă un sen
timent dc profundă apreciere 
față de această practică a par
tidului de a se consulta cu ma
sele cind este vorba de rezol
varea unor probleme vitale 
pentru mersul înainte al țării 
noastre pe calea construcției 
socialiste — a spus in cuvin
tul său tov. Ludovic Taller, 
îmi alătur abrobarea mea fier
binte de cea a întregului nos
tru popor față de politica in
ternă și externă a Partidului 
Comunist Român și mă anga
jez să ajut organizația noas
tră de partid în mobilizarea 
masei salariaților la îndeplini
rea exemplară a sarcinilor de 
plan și a angajamentelor, mili
tând neobosit pentru promova
rea noului în secțiile întreprin
derii, folosirea rațională și efi
cientă a capacităților de pro
ducție, creșterea productivită
ții muncii .și reducerea chel
tuielilor de producție.

pasul «u ei. In prezent, prin 
lucrări de mică mecanizare, ne 
preocupăm de mărirea capac i- 
tății secției de flotație. Astfel 
de lucrări de organizare inter
nă mai trebuie să întreprindem, 
încă.

— Un impediment pentru în
lăturarea căruia ne preocupăm 
alit noj cit și alte unități din 
Valva Jiului, a arătat mecani
cul șef al preparației, ingine
rul Adrian Pangalos, il consti
tuie lipsa de cadre calificate 
in meseriile specifice prepara- 
ției : strungari, lăcătuși, elec
tricieni, preparatori etc. Ar fi 
bine ca, din timp, să se or
ganizeze, in afara cursurilor de 
calificare pentru meseriile de 
mineri, ajutori mineri, și 
cursuri de calificare pentru ce
lelalte meserii. Este o prob1;- 
mă a viitorului, de a cărei re
zolvare trebuie să ne preocu
păm încă dc astăzi.

— Un mare accent va tre
bui să punem pe calitatea pro
ducției — a spus in cuvintul 
.-.âii inginerul Tudor Geamănu, 
șeful sectorului de preparare. 
Sectorul cc-l conduc se anga- 
jt uză ca, in continuare, să de
pună eforturi susținute pentru 
îmbunătățirea indicatorilor ite 

strucției socialismului in patria 
noastră".

Refcrindu-se la activitatea 
minei Paroscni. inginerul Dan 
Sumlcscu a scos in evidență 
faptul că in cincinalul urmă
tor. mai precis în anul 1974. 
mina va trebui să atingă capa
citatea proiectată de 1 006 000 
lonc de cărbune pe an. cu o 
creștere de Ia un an la altul 
de peste 150 000 tone.

,.ln acest scop se impune — a 
continuat vorbitorul — să de
punem toate cfnrturi’c. toata 
capacitatea noastră de muncă, 
pentru continuarea mecanizării 
procesului <le extracție, astfel 
ca sarcina dc creștere a pro
ducției să fie preluată in prin
cipal de sporul cc-l vom ob
ține privind creșterea produc
tivității muncii. Va trebui, de 
asemenea, să ne preocupăm de 
omogenizarea cil mai rapidă a 
brigăzilor, dc specializarea lor 
în ritmul mecanizării pe care 
intenționăm să-l avem.

Pe lingă acestea, ca o sar
cină deosebit dc importantă ce 
ne revine consider creșterea rit
mului de execuție a lucrărilor dc 
deschidere și pregătire, pentru 
asigurarea liniei de front la 
nivelul planului. Ia nivelul ce
rințelor.

Angajîndu-ne să depunem 
loate eforturile pentru tradu
cerea in viață a sarcinilor cc 
ne revin din mărețul program 
evidențiat in Tezele și proiec
tul de Directive pentru C'un- ' 
greșul al X-lea, colectivul nos-'»: 
tru de muncă nu face altceva, 
decît să-și exprime încă o dată; 
atașamentul deplin față de po
litica înțeleaptă a partidului i 
nostru".

Și cuv intui minerilor fi fost1 
întotdeauna întărit de fapte.

— Apreciez in mod deosebit 
spiritul profund realist, in per
fectă concordanță cu legile o- 
biective ale dezvoltării sociale, 
cu cerințele vieții, cu posibi
litățile actuale ale țârii și po
porului nostru condus de par
tidul comuniștilor, oglindit in 
documente — sublinia tov. ing. 
Emeric Farkaș. directorul l.I.L. 
Petroșani. Sarcina trasată in
dustriei locale de stat dc a 
spori cu 52—54 la sută produc
ția pină în anul 1975 față de 
1970 este reală, perfect reali
zabilă. Cum și pe ce căi va 
contribui colectivul intrcprin-,ți 
derii noastre la realizarea ei?,, 
Bizuindu-ne pe posibili tățiljjJ.
colectivului nostru, pe reali- 
zările lui de pînă acum, in- , 
dreptîndu-ne atenția spre va
lorificarea mai intensă a resur
selor naturale din municipiu, 
spre organizarea științifică a 
producției și a muncii noi ne-ani 
stabilit ca producția globală 
a întreprinderii să crească pînă 
in 1970 la 42 milioane lei, iar 
in 1975 să atingă cifra dc 75,6 
milioane lei, ceea ce echivalca-». 
ză cu o creștere de 00 la su
tă. Pentru a ridica întreaga— 
activitate a întreprinderii este 
insă necesar să rezolvăm uneie 
probleme ca, economisirea ma
terialului lemnos și a metalu
lui, folosirea mai rațională a 
resurselor materiale și a for— 
țoi de muncă în vederea re
ducerii prețului dc cost al pro
ducției . și creșterii eficienței' 
economice, întărirea discipli-1' 
nei și sporirea răspunderi pro-' 
fesionale a lucrătorilor noștri 1 
pentru asigurarea calității pro
duselor finite realizate în sec
ții — toate avînd ca scop fi- ' 
nai o îmbunătățire substanția- ' 
lă a indicatorilor economico- ‘‘ 
financiari realizați, menținerea ’ 
mai departe a colectivului nos
tru pe locul fruntaș pe județ 
în cadrul industriei locale.

întreaga dezbatere, hotărîrea 
adoptată de adunarea genera
lă au reliefat hotărîrea lucră
torilor l.I.L. Petroșani. în frun
te cu comuniștii, de a-și aduce 
fără preget partea de contri- ' 
buție la aplicarea in viață a 11 
luminosului program de edi- ' 
ficare a socialismului în țara 
noastră, de ridicare a Româ
niei pe noi culmi ale civiliza
ției și progresului.

recuperare globală, dc cenușă 
admisă, pentru realizarea în 
întregime a randamentelor pla
nificate. Fondurile de investi
ții ce sînt alocate modernizării 
preparației ne vor permite să 
realizăm o producție sporita, 
de calitate superioară. De ace 
ea îmi exprim adeziunea față 
de prevederile documentelor 
ce le dezbatem astăzi.

Numeroși alți vorbitori, intre 
cure șeful de echipă Gheorghe 
Palea, lăcătușul Simion Lipan, 
maistrul loan Moldovan și alții, 
și-au exprimat totala lor apro
bare față dc prevederile docu
mentelor.

— Pentru a realiza creșterile 
de producție prevăzute in pro
iectul dc Directive — a arătat 
directorul preparației, tovarășul 
Victor Ardeleanu — desigur va 
trebui să eliminăm o seamă 
dc deficiențe din munca noas
tră. Este necesar să insistăm 
pentru înlăturarea impedimen
telor datorate lipsei de vagoa
ne. Să ne preocupăm dc apro
vizionarea ia timp cu piese de 
schimb, sâ intervenim. împreu
nă cu conducerea C.C.P., la con
ducerea Ministerului nostru 
pentru a obține ca recepția căr
bunelui să se facă de către 
beneficiar mai operativ. Sînt 
intrutotul dc acord cu preve
derile documentelor. In princi
piile politicii partidului nostru 
văd însăși aspir; țiilc poporu
lui pentru prosperitate, pentru 
progres, bunăstare materială și 
spirituala.

Pe urmele 
materialelor 
publicate 

„Necesitatea 
unei suduri 
mai trainice 
intre verigile 

comerțului 
din 

Valea Jiului"
...A fost titlul anchetei apă

rute in „Steagul roșu" nr. 
6090 din 27 mai a.c. la care 
conducerea I.C.R.M. Petro
șani nc-a dat următorul răs
puns :

„Am citit cu deosebit in
teres ancheta ziarului inti
tulată „Necesitatea unei su
duri mai trainice intre veri
gile comerțului din Valea 
Jiului*.

Trebuie să ne exprimăm 
satisfacția pentru faptul că 
problema bunei aproviziona- 1 
ri a populației constituie — 
așa cum am putut vedea in 
repetate rînduri — o preocu
pare a ziarului.

Ne declarăm de acord cu 
observațiile — in cc priveș
te I.C.R.M. — și ne însușim 
criticile aduse.

Vă comunicăm însă că în 
ce privește mașinile de cusut, 

’articolele de menaj din sti
clă, porțelan și faianță și in
tr-o oarecare măsură, mași
nile de spălat „Alba lux 4* 

.situația se va îmbunătăți doar 
.parțial in lunile următoare. 
Deși am intervenit la foru
rile în drept, prin cereri de 
suplimentare a cantităților 

, din aceste produse, rczulta- 
, Lele concrete la unele dintre 
ele întîrzie.

In ce privește articolele dc 
porțelan, situația se va schim
ba in bine incepind cu luna 
iunie a.c. Pentru trimestre
le III și IV avem repartizate 
3 vagoane de articole dc por
țelan din import. Deși nici 
aceste cantități nu vor aco
peri in întregime cerințele 
pe județ, ele vor contribui 
la o mai bună aprovizionare 
a populației. In ce privește 
articolele de sticlă, situația 
se va îmbunătăți numai în 
trimestrul IV, o dată cu in
trarea în producție a noii 
fabrici dc sticlă din Bucu
rești. Pină atunci I.C.R.M. 
Petroșani urmează să obțină 
cotele planificate, unele can
tități dc obiecte din sticlă 
prin relații directe-cu furni
zorii, așa cum s-a procedat 
și pină în prezent*.

Și în încheiere : „Asigurăm 
prin intermediul ziarului în
treaga masă dc cumpărători 
din Valea Jiului, că nu vom 
precupeți nici un efort pen
tru ca aprovizionarea cu pro
duse metalo-chimice de folo
sință îndelungată să se îm
bunătățească continuu*.

La ancheta menționată nu 
nc-a răspuns încă, deși ar fi 
fost timpul, Direcția comer
cială județeană, O.C.L. pro
duse industriale și I.C.R.T.I. 
Petroșani. Această tăcere nu 
lasă oare impresia unei scă
zute preocupări din partea 
acestor organe pentru o mai 
bună aprovizionare a popu
lației din Valea Jiului și a 
unei lipse de considerare pen
tru cetățenii consumatori, pen
tru opinia publică? Ce altă ex
plicație ar putea avea indi
ferența manifestată de cele 
trei foruri comerciale față de 
semnalele critice ațe ziaru
lui ?

D. IOSIF

str. N. Bclcescu nr. 2, face un 
călduros apel către toți cei 
care posedă : ziare și cărți 
vechi, monede și insigne, do
cumente, fotografii, obiecte și 
unelte vechi de minerit etc., 
care se referă la Valea Jiu
lui, chiar și la alte localități 
din țară, să le doneze muzeu

PE TEME DE EDUCAȚIE 

POLITICA ȘI PATRIOTICA 

A TINERETULUI

232 pag., 6 lei
Prin tematica și conținutul 

său, cartea are menirea să 
sprijine activitatea educativă 
pe care o desfășoară orga
nizațiile U.T.C., să contribuie 
la cunoaștera de către tine
rel a politicii științifice a 
partidului, a ide ilor marxism* 
leninismului, sâ cultive sen
timentele nobile ale patrio
tismului și internaționalismu
lui socialist, dragostea înflă
cărată pentru patria noastră, 
pentru partidul comunist — 
forța conducătoare a destine
lor României.

Sîmzian Reia, strada Bucura nr. 4, Lupcni. Corespunzător 
cu prevederile articolului 19 din Legea 26/196? aveți dreptul la 
compensarea în bani a concediului de odihnă ncefectuat, cu
noscind că în urma pensionării pe data de 1 iulie ac. arc loc 
încetarea raporturilor dv, de muncă cu F.F.A. „Viscoza".

Compensarea sc va fa«x' proporțional cu timpul cuprins in
tre începutul anului calendaristic și data încetării raporturilor 
dc muncă.

I n grup dc gospodine «lin Petroșani. La propunerea dv. de 
a se reînființa in 1 impui verii la halele din Petroșani chioșcul

RĂSPUNDEM CITITORILOR
d( valorificare n sticlelor și borcanelor, conducerea Depozitului 
I.R.V.A. nu face cunoscut că chio rul de recuperare a amba
lajelor din sticlă există și funcționează lingă pîrîul Maici;», in 
spatele unității de mobilă.

S-au luai măsuri de montare a unor indicatoare pentru ca 
.hioscul. care este deschis zilnic intre orele 7—13 și 16—20, să 
poată fi ușor găsii.

Zaharic Sofia. Petroșani. IIozu Valentina. Vulcan și Popescu 
EJcna. Lupeni. în precizările Ministerului Muncii cuprinse în 
scrisoarea nr. -14 3<)0/1968, cu privire" la acordarea pauzelor dc 
alăptare a copiilor, se arată că programul redus de lucru, «an- 
înlocuiește pauza dc alăptare prevăzută la articolul 92 din Co
dul Muncii, se acordă angajatelor pină la împlinirea virstei 
dc un an dc către copil, indiferent dc modul cum se face alăp
tarea (natural sau artificial).

Angajatele in situația de mai sus vor beneficia de o redu
cere a programului de lucru cu 2 orc. Programul de lucru de 
6 ore anulează pauza pentru masă.

Eflimie Lărgcanu. Petroșani. Cele sesizate de dv. redacției 
sînt de competența Comitetului sindicatului du la Grupul școlar 
minier Petroșani, la care rugăm a vă adresa pentru soluțio
narea problemei.

Muzeul mineritului 
din Petroșani

lui, să le ofere spre achizi
ționare sau să permită cerce
tarea lor de către specialiștii 
noștri.

Muzeul este deschis zilnic 
intre orele 8—20, cu excepția 
zilei de luni.

Mulțumim tovarășilor care 
au răspuns sau vor răspunde 
apelului nostru.

I

Fabrica de produse
(

! LACTATE Petroșani

i ANGAJEAZĂ
j ♦ TEHNICIAN C.T.C.

I 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i

Condiții: studii medii de specialitate sau 
igienă.

Salarizare — conform H.C.M. nr. 914/1968.
♦ MECANIC COMPRESORIST
Condiții : să fie calificat prin școală, să aibă 

o vechime de minim 10 ani în munca de com- 
presorist.

Salarizare — conform H.C.M. nr. 914/1968.
Relații suplimentare se pot obține la tel. nr. 

1823—1824 F.P.L. Petroșani.

DICȚIONAR DE ETICA

PENTRU TINERET

448 pag., 17 lei
Apariția primului dicționar 

dc etică in țara noastră con
stituie un sprijin de scamă 
în procesul formării conștiin
ței socialiste. Cuprinzind cir
ca 900 dc termeni, volumul 
îmbină armonios caracterul 
științific și bogat informativ, 
cu un mod dc tratare larg 
accesibil. Termenii sint de
seori exemplificați cu pro
verbe și zicale din folclorul 
românesc, in caro s-a crista
lizat concepția poporului nos
tru despre sensul vieții, pre
cum și cu maxime și ginduri 
despre morală ale unor per
sonalități din cultura univer
sală.

„TINERETULUI DESPJîE 
PROGRESUL ȘTIINȚIFIC 

ȘI TEHNIC 
CONTEMPORAN*

320 pag., 7.50 lei 
Volumul face parte din sc

rii! de lucrări care urmăreș
te să sprijine masele largi 
de tineri in vederea îmbo
gățirii cunoștințelor lor știin
țifice și tehnice. In lucrare 
sint înmănunchiato, într-o 
formă larg accesibilă, mate
riale despre cele mai noi des
coperiri științifice și tehnice 
contemporane și modul cum 
pot fi ele aplicate in prac
tică.

Volumul mai cuprinde o 
suită de biografii ale unor 
nutri oameni de știință ro
mâni și străini și un mic dic
ționar de termeni tehnici și 
științifici.

JOI 2T. IUNIE

10,00 Limba germană. Lecția 
63 (reluare),

10.30 Cr-oți (lori să revedoți ? 
Filmul artistic : „Dcstry* 
cu Andie Marchall șî 
Mari Blanchard.

12,00 închiderea emisiunii de 
dimineață.

17.30 Buletin «lc știri.
17.35 Lumea copiilor. Avcn- 

ItU'ile lui Pinocchio'.
18,15 Studioul pionierilor la 

Oradea.
18.15 1’4 interprcl îndrăcii 

al cinfului (ransihă- 
nean : Ion Cri Mor cant».

19,00 Consultație tehnică Tv.
19.15 Metafore contemporane.
19.30 Telejurnalul ■ ;iră.

Buletin meteorolog;c.
20 00 Cronica ideilor. Struc

turalismul și științele 
sociolo.

20.30 Sr cr» tul Sitzpnei. Operă 
de Wolf Fcrari, in mon
tarea studioului <!«■ te
leviziune,

21.20 Transfocaler. F ii salu
lui.

21.15 T<‘legloh — emisiune dc 
călătorii geografic«‘. Ca
nada (II).

22.10 Telejurnalul de noapte.
22.20 Publicitetc. Buletin me

teorologa^
22,25 Naufragiul Ltisitaniei — 

film documentar.
23.15 închiderea emisiunii.

radio
VINERI 27 IUNIE

PROGRAMI L I :

I

5,05—6,00 Program muz!'al 
de dimineață: 6,05—9,"0 Mu
zică și actualități; 9.30 Me
moria păminlvlui românesc; 
10,05 Muzică: 10.30 Radio Pri
chindel: 10,10 Cinteco și ver
suri: 12,00 Muzică ușoară;
12.15 Recital de opt ră Do
rothea Palade: 12.30 Intîlrirc 
cu melodia populară și inter
pretul preferat: 13.00 Radio
jurnal; 13.10 Avanprcmic ă 
cotidiană: 13.22 Cintă I.umini- 

! ța Cosmin; 13.35 Formația 
Edmond Deda: 13.15 Moment 
științific: 13,50 Muzică u- 
șoarâ: 14,00 Piese folclorice 
dc virtuozitate: 14,10 Roza 
vânturilor; 14,35 Muzică popu
lară; 15,20 Radio publicitate;
15.30 Compozitorul săptămi- 

j nii; 16,00 Radiojurnal; 16.20 
Tangoul veșnic tinâr; 16.30 
Programul partidului — pro
gramul nostru; 16,45 Ansam
bluri artistice școlare; 17.05 
Pentru patrie; 17.35 Din co
moara folclorului nosiru; 18.03 
Muzică ușoară; 13,10 Dezba
teri pe teme sociale: 13,30 
Varietăți muzicale: 19.00 Ga
zeta radio; 19,25 Sâptămina 
unui meloman; 20,05 Tableta 
de scară: 20.10 Recital Mar
gareta Pîslaru; 20,35 Pentru 
magnetofonul dv.; 21,00 Mai 
aveți o întrebare?; 21,30 Mu
zică; 21.35 Sport: 21,45 Re
vista șlagărelor: 22.00 Radio
jurnal: 22.20 Muzică u«>; ră;
22.45 Caravana fanteziei;
23.45 Moment poetic; 23.50 
Cintă Angola Zilia: 0.03—3.00 
Estrada nocturnă.

PROGRAMI L 11 :

6.10 Muzică ușoară: 6.45 
Cintecc și jocuri; 7,00 Radio
jurnal. Sumarul presei; 7,11 
Cintă fanfara: 7.30 Cintă Vali 
Manolachc și frații Mcntzel;
7.45 Muzică populară; 8.10 
Tot înainte; 8,25 Lucrări de 
Sabin Drăgoi: 9,00 Jocuri 
populare; 9.30 Cîntece de Va
sile Popovici; 10,10 Teatru 
radiofonic; 11,12 Cupidon și 
muzica ușoară: 11,40 Melodii 
populare; 12,03 Avanpremie
ră cotidiană: 12,15 Muzică u- 
.șoară; 12,45 Concert de prînz:
13.30 Fișă editorială: 1-1.10 
Muzică populară; 15,00 Mo
ment științific; 15,30 Album 
sonor cu dedicație; 16,00 Ra
diojurnal; 16.50 Pe teme me
dicale; 17,40 Radio publicita
te 18,00 O melodie pe adresa 
dv.; 18,50 Melodii populare; 
19,00 „Pe meleaguri sureve- 
ne* — program folcloric;
19,20 Camil Petrescu; 19.40 
Zece minute cu Doina Ba
dea; 19.50 Noapte bună, co
pii; 19,55 Seară de operă;
22.30 Memoria păminlului ro
mânesc; 23,45 Muzică u- 
■șoară.

BULETINE DE ȘTIRI : 
Programul 1 : 5.00; 6.00; 10.00; 
11,00: 17,00; 18.00: 20,00: 24,00; 
2,00; 4,00. Programul H : 6.05; 
12,00: 11.00: 21.00: 23,00: 0,55.

Filme
VINERI 27 IUNIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie: Răutăciosul adolescent; 
Republica : Rio Bravo, seriile 
I și II; PETRI LA : Apă cu
rativă; I.ONEA — 7 Noiem
brie : Inimă nebună, nebună 
de legat: Minerul : Feldma- 
rușala; ANINOASA : Judoka, 
agent secret; VULCAN : Pan
toful cenușăres) i LI PENI — 
Cultural : La est de Eden: l - 
R1CANI : Testamentul pașvi.

PRONOFXPRES
T-a <<>uu. ul Pronoexpres 

nr. 26 din 25 iunie 196!» au 
GM extrase din urnă următoa
rele numere :

Extragerea I-a : 19 1 5 17 
13 30.

Fond de premii : 312 994 lui.
Fxlragi rea a Il-a ; 9 23 23 

36 18 22 7.
Fond de pr< mii : 280 980 h i.
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STEAGUL ROȘU

VIAȚA INTERNAȚIONALĂ
Vizita delegației

Sub auspiciile Asociației de 
Drept Internațional și Relații 
Internaționale (A.D.I.R.I.), azi 
sc deschide in Capitală coloc
viul cu tema „Dezvoltarea co
operării intre statele europene 
— promisa a unui climat de 
pace și securitate in Europa".

Colocviul se înscrie pe linia 
preocupărilor de a încuraja 
dezbateri vii. de a confrunta 
punctele de a edere și de a pro
mo a a căutarea de soluții pen-

tru
interes european.

La lucrările colocviului parti
cipă personalități marcante din 
domeniul relațiilor internațio
nale. diploniați, economiști și 
publiciști din numeroase țări, 
precum și reprezentanți ai 
O.N.U.. Oficiului O.N.U. din Ge
neva. U.N.E.S.C.O.. Organizației 
Internaționale a Muncii.

rezolvarea problemelor de

(Agerpres)

URUGUAY

Val de arestări
după decretarea

stării excepționale
MONTEVIDEO 25 (Agerpres). 

Aproximativ 200 dc persoane 
au fost arestate marți, după ce 
guvernul președintelui Pacheco 
Areco a decretat stare excep
țională pe întreg teritoriul ță
rii. Agențiile de presa anunță 
că poliția a operat arestări în 
toate cele 18 departamente -ale 
Uruguayului. Numeroși lideri 
sindicaliști au trecut în ’’lega
litate. Armata. în permanentă 
stare de alertă, ocupă puncte 
strategice din capitală, in ju
rul edificiilor guvernamentale, 
a serviciilor publice și a insti
tuțiilor dc învățămînt. De a- 
semenea. 20 000 de funcțio
nari din serviciile publice care 
au anunțat că își înceta

activitatea au fost puși sub 
controlul armatei. Cu toate a- 
cestca. legăturile de telex in
ternaționale au fost Întrerupte 
de lucrătorii din direcția gene
rală a telecomunicațiilor.

In tot cursul scrii de marți, 
la radio au fost difuzate ulti
matumuri prin care se cerea 
ca lucrătorii de la întreprinde
rile de stat să asigure desfășu
rarea normală a activității. 
Printr-o decizie guvernamen
tală. orice concediu în adminis
trație și armată a fost suspen
dat pînă la noi ordine. Func
ționarii de la Băncile din Mon
tevideo și-au întrerupt activi
tatea și au părăsit, locurile de 
muncă.

mai cea

JAFONI A : In centrul co- 
mercial internațional Ilarumi 
Pier din Tokio a avut loc 
la sfîrșitul lunii 
de a 38-a expoziție comercia
lă cu aproximativ 13 000 ex
ponate in majoritate compu
tere electronice.

IN FOTO: Vedere genera
lă a expoziției.

la Phenian
PHENIAN 25 (Agcrprcs). — 

La Phenian a avut loc un mi
ting cu ocazia „Zilei de luptă 
pentru retragerea neîntîrziatâ 
a trupelor agresoare ale impe
rialismului american din Co
reea dc sud". La miting au 
participat 200 000 de oameni al 
muncii din capitala R.P.D. 
Coreene. Kim Ir, membru al 
Prezidiului Comitetului Politic, 
secretar al C.C. al Partidului 
^luncii, prim-vicepreședinte al 
Cabinetului de Miniștri al 
R.P.D. Coreene, alți conducă
tori dc partid și de sta'., repre
zentanți ai armatei și al orga
nizațiilor de masă. Au fost

asemenea, repre- 
corpului diploma- 
la Phenian.
au luat cuvintul 
Ciul, președintele

de 
prezenți, dc 
zentanți ai c 
tic acreditați 

La miting 
Chun Ciang ( 
C.C. al Federației sindicatelor 
din Coreea, și reprezentanți ai 
unor organizații de masă. Par- 
ticipanții au adoptat un apel 
către poporul Coreei de sud.

Apropierea datei votului din 
Senat asupra proiectului fostei 
administrații Johnson, preluat 
de actuala administrație repu
blicană. privind construirea 
sistemului antibalistic „Safe
guard1* (A.B.M.). a dus la inten
sificarea acțiunilor politice ale 
ambelor tabere, pro și contra 
proiectului, pentru dobindirea 
majorității și influențarea opi
niei publice americane.

In acest moment, atit admi
nistrația cit și adversarii pro
iectului, consideră că dețin ma
joritatea voturilor in favoarea 
pozițiilor lor. Astfel, la confe
rința sa de presă de joia tre
cută președintele Nixon spu
nea : „Vom învinge in lupta 
pentru Safeguard", arătind că, 
potrivit sondajului Casei Albe, 
50—51 senatori ar sprijini pro
iectul A.B.M., 46 sint împotriva 
lui iar 3—4 sint incă nedeci.și.

Liderul majorității democra
te din Senat, Mike Mansfield, 
a declarat insă imediat după 
conferința de presă a președin
telui că „cifrele citate de Ni
xon sint complet inverse", a- 
rătind că ultima numărătoare 
a partizanilor și oponenților 
sistemului A.B.M. dovedește că 
49 de senatori sint hotăriți să 
înmormînteze proiectul „Safe
guard" in timp ce numai 46 
se pronunță in favoarea cons
truirii acestuia. Din coi 5 ne- 
dcciși, 3 înclină să se alăture 
opoziției.

II. G. S. R
condusă de tovarășul

Gheorghe Apostol
în Franfa

PARIS 25. — Corespondentul 
Agcrprcs, Al. Gheorghiu, trans
mite : Miercuri după-amiază 
s-au încheiat, la sediul C.G.T., 
convorbirile dintre delegația 
sindicală din România, condusă 
de tovarășul Gheorghe Apostol, 
și delegația C.G.T. condusă de 
Bcnois Frachon. Cele două de
legații au făcut un schimb de 
păreri în legătură cu proble
mele actuale ale mișcării sin
dicale internaționale, ale acti
vității Federației Sindicale 
Mondiale și în legătură cu pre
gătirile celui de-al VII-lea Con
gres Sindical Mondial. In în-

cheierea discuțiilor, cele două 
delegații au adoptat un comu
nicat comun.

Miercuri seara, Biroul Confe
deral al C.G.T. a oferit o masă 
tovărășească în cinstea delega
ției U.G.S.R. A participat, de 
asemenea, Constantin Flitan, 
ambasadorul Republicii Socia
liste România la Paris.

O
Delegația sindicală română a 

vizitat miercuri dimineața U- 
zinelc de automobile Renault 
din suburbia pariziană Boloug- 
nc-Billancourt.

VIETNAMUL DE SUD

declanșate de forțele patriotice
SAIGON 25 (Agerpres). — 

Agențiile de presă relatează 
că în cursul nopții de marți 
spre miercuri, detașamente ale 
patrioților sud-vietnamezi au 
lansat atacuri și au bombardat 
importante obiective america- 
no-saigoneze în mai multe re
giuni ale Vietnamului de sud. 
Astfel, obuzele patrioților au 
lovit in plin cartierul general 
al celei de-a doua 
tice, o unitate de 
stație radar și un 
semenea, rachetele
forțele patriotice au explodat 
in perimetrul cartierului gene-

ral al armatei americane de la 
Long Binh, și au distrus po
zițiile deținute de o unitate 
americană de blindate situată 
in apropiere de localitatea Tan 
Ky, precum și cartierul gene
ral al diviziei 1-aeromobile a 
S.U.A. de la Phuoc Vinii.

In același timp, avioane a- 
mericane de tip „B-521* au
fectuat în ultimele 12 ore șap
te misiuni de bombardament 
asupra zonelor de la Dak To, 
regiunea Platourilor înalte, 
Tay Ninh și Binh Long, din a- 
propierea capitalei sud-vietna- 
meze.

e-

regiuni tac- 
artilerie, o 
pod. De a- 
lansate de

- ®-

REFORMÂ
agrara
IN PERU

LIMA 25 (Agcrprcs). — Pre
ședintele peruvian, Juan Ve
lasco Alvarado, a anunțat 
marți, intr-un mesaj către na 
țiune, adoptarea unei legi de 
reformă agrară prin care sint 
expropriate marile latifundii 
iar pămintul împărțit țăranilor. 
Legea pentru reforma agrară, 
primită, potrivit agențiilor de 
presă, cu mare însuflețire va 
afecta o suprafață totală de 
2 400 km pătrați de teren ara
bil, inclusiv marile plantații 
de trestie de zahăr, deținute in 
Peru de proprietarii nord-ame
ricani.

Agenția Associated Press, ca
re informează despre adopta
rea acestei reforme agrare, re ■ 
levă că președintele Ve’asco 
Alvarado nu a precizat propor
ția despăgubirilor pe care gu
vernul peruvian este dispus să 
le acorde.

Ziarele peruviene de miercuri 
între care și oficiosul „El pe- 
ruano**, au publicat-pe prima 
pagină textul legii pentru re
formă agrară.

„New 
insă că

York Times'* 
raportul din- 
două tabere

zZiarul 
consideră 
tre forțele celor 
este atit de apropiat, iar rezul
tatul votului atit de nesigur 
incit în cele din urmă se pare 
că victoria va fi hotărită de 
numărul acelora care vor ab
senta de la vot.

încercările întreprinse pînă 
in prezent de tabăra senatorilor 
partizani ai proiectului A.B.M. 
de a realiza un compromis pen
tru a reuși să obțină majori
tatea, s-au soldat cu eșecuri 
repetate. Cauzele sint in pri
mul rind de ordin politic și c- 
conomic și apoi de ordin teh
nic .și militar.

Grupul oponenților condus 
cu autoritate de senatori cu 
mare prestigiu politic și in
fluență ca Mike Mansfield, li
der al majorității democrate, 
adjunctul său Edward Kennedy 
și William Fulbright, președin
tele Comitetului Senatorial pen
tru relații externe, își axează 
argumentpie, expuse in cadrul 
dezbaterilor din Senat .și con
ferințele de presă, pe faptul că 
trecerea la construirea siste
mului A.B.M. ar duce la in
tensificarea cursei înarmărilor 
nucleare care ar îndepărta 
perspectiva realizării unor re
zultate pozitive în cadrul aș
teptatelor tratative sovieto- 
americane privind reducerea 
stocurilor de arme de distru
gere in masă, ceea ce ar pune

ANGLIA: Timp de 4 zile peste 2 000 de demonstranți 
au manifestat printr-un marș între Oxford și Londra. îm
potriva colaborării britanice cu regimul de apartheid din 
R.S.A.

A

întrunirea Consiliului
de Securitate

NEW YORK 25 (Agcrprcs). — 
Consiliul de Securitate a res
pins in ar ți seara un proiect de 
rezoluție prezentat de grupul 
țărilor afro-asiatice care cerea 
Marii Britanii să folosească for
ța pentru a pune capăt regimu
lui rasist de la Salisbury. Pro
iectul recomandă, de asemenea, 
instituirea unui embargo total 
și obligatoriu asupra comerțu
lui și relațiilor de orice fel cu 
Rhodesia și aplicarea de sanc
țiuni economice împotriva Re
publicii Sud-Africane și colo
niei portugheze Mozambic. Pro
iectul de rezoluție nu a întrunit 
decit opt voturi (Algeria, Sene
gal, Pakistan, Nepal. Zambia, 
U.R.S.S., Ungaria și ciankaișis- 
tul). iar ceilalți șapte membri 
ai Consiliului de Securitate 
(Marea Britanie, Franța, S.U.A., 
Finlanda, Spania, Columbia și 
Paraguay) s-au abținut. Pentru 
adoptarea rezoluției erau nece
sare două 
membrilor 
un minim 
vorabile.

Reprezentanții țărilor afro-

asiatice din Consiliu au respins 
o propunere privind punerea la 
vot pe paragrafe a proiectu
lui de rezoluție.

treimi din numărul 
acestui organ, adică 
de nouă voturi fa-

Rezultat neașteptat
după referendumul

din Danemarca
COPENHAGA 25 (Agerpres). 

— In cadrul referendumului 
organizat marți in Danemarca 
asupra proiectului de lege pri
vind reducerea vîrstei electora
le de la 21 la 18 ani, corpul 
electoral s-a pronunțat împo
triva acestuia cu 1 638 562 de 
voturi, față de 445 066 voturi 
pentru.

Deși organizarea referendu
mului a constituit o surpriză, 
rezultatul său era mai mult 
sau mai puțin așteptat. Pro
iectul guvernamental, susținut 
de Partidul social-democrat, a- 
flat in 
versari 
tidelor 
tor și
niază încă o dată dezacordul 
existent in cadrul coaliției gu
vernamentale daneze, din care 
fac parte aceste trei partide.

Numărul celor care au res
pins proiectul a fost de două 
ori mai mare declt al acelora

opoziție, a avut ca ad 
pe unii membri ai par 
social-radical, conserva 
liberal, ceea ce subli

JJ
la îndoială sinceritatea afirma
țiilor americane privind nece
sitatea inițierii unor astfel de 
tratative, ar pune în pericol 
securitatea S.U.A. și a întregii 
lumi și ar duce la încordarea 
atmosferei internaționale.

Oponenții sistemului A.B.M. 
se bucură de sprijinul a sute

CORESPONDENTA

.și mii de oameni de știință a- 
mericani care in diverse oca
zii publice au arătat că „Sa
feguard" este un sistem anti
balistic irealizabil din punct 
de vedere tehnic și ca atare 
inutil din punct de vedere mi
litar. Acesta ar înghiți în mod 
inutil zeci de miliarde de do
lari atit de necesari acoperirii 
unor nevoi și proiecte pașni
ce din domenii ca invățămîn- 
tul, sănătatea și ajutorarea ce
lor 40 de milioane de ameri
cani care trăiesc cu venituri 
sub nivelul minim stabilit.

In scopul mobilizării opiniei 
publice împotriva sistemului 
„Safeguard", au luat ființă di
verse comitete, organizații și 
comisii din care fac parte se-

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA) Petroșani, str. Republicii nr. 90. TeL 1692, 296 (Centrala cărbunelui).

S. U. A.

Bilanțul unui 
turneu neterminat

WASHINGTON 25 (Agcrprcs). 
— Abia înapoiat în S.U.A. după 
turneul întreprins în Brazilia, 
Paraguay și Uruguay in cali
tate de trimis special al pre
ședintelui Nixon, guvernatorul 
statului New York, Nelson 
Rockefeller, pregătește deja cea 
de-a patra și ultima etapă a 
turneului său latino-american, 
care va începe duminică. Ob
servatorii politici din capitala a- 
moricană încearcă să stabileas
că un bilanț al vizitelor făcute 
pînă acum de Rockefeller in 14 
țâri latino-amcricane. Se recu
noaște că, din punctul de vede
re al primirii făcute de opinia 
publică, călătoria a fost deza
măgitoare, demonstrațiile de 
protest organizate aproape în 
fiecare țară vizitată și represiu
nile polițienești soldîndu-sc cu 
moartea a peste 12 persoane și 
pagube materiale evaluate la 
multe milioane de dolari. Emi
sarul președintelui Nixon s-a 
înapoiat, de asemenea, in S.U.A., 
aducind cu el cîteva sute de 
dosare conținînd plingerile și 
revendicările fiecărei țări vi
zitate.

In cercurile observatorilor din 
Washington se subliniază că cea

de-a treia clapă a călătoriei lui 
Rockefeller in America Latină 
a marcat o „cotitură* și a că
pătat „o nouă dimensiune" in 
lumina ultimelor inițiative la- 
tino-arnericunc. In legătură cu 
aceasta sint reamintite vizita 
făcută președintelui Nixon de 
ministrul chilian al afacerilor 
externe, Gabriel Valdez, care 
i-a remis lista revendicărilor 
latino-americane elaborată la 
conferința de la Vina del Mar, 
avertismentele lansate de preșe
dintele columbian, Carlos Llc- 
ras Restrepo, cu prilejul recen
tei sale călătorii la Washing
ton, și hotăririle. destul de pu
țin agreate de S.U.A., luate de 
participant la reuniunea mi
nisterială economică do la Port- 
of-Spain. Tocmai pentru aceste 
motive, sc subliniază în capi
tala S.U.A., Rockefeller a ajuns 
la concluzia că nu mai este 
suficient ca turneul său să ca
pete aspectul unei simple că
lătorii do informare, ci trebuie 
să furnizeze președintelui Ni
xon elementele unei noi poli
tici față do America Latină, 
bazată pe un „sistem de con
sultări" la toate nivelele.

PE SCURT PE SCURT

O ÎNȚELEGERE DE (OLA- 
BORARE PE ANUL 1969 care, 
printre altele, prevede schim
buri de experiență, de delega
ții, materiale informative, par
ticipări reciproce la festivaluri 
cinematografice 
a fost semnată

intcrnaționale, 
la Cracovia.
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La chemarea tuturo1 .rgani- 
zațiilor sindicale, înec. I d de 
miercuri dimineața a fost de
clarată in ITALIA O GREVA 
GENERALA A FUNCȚIONA
RILOR in semn de protest îm
potriva încheierii unui acord 
între guvern și cadrele supe
rioare ale Administrației locale, 
favorizînd majorarea salariilor 
acestei categorii.

La grevă, care a paralizat 
toate serviciile administrative 
ale țării, participă peste 
milion de funcționari.

Din capitala Olandei se a- 
nunță că experții de la Minis
terul Sănătății ar fi elucidat 
MISTERUL .OTRĂVIRII RI
NULUI”. După cuin transmite 
agenția France Presse, este vor
ba de depistarea în apele Ri
nului a unui insecticid — „En- 
dosulvan" — identificat din e- 
șantioanele de apă luată din 
fluviu în diferite locuri. O con
centrație din acest produs de 
ordinul unui miligram la litru 

este deja fatală pentru 
explică canti- 
pește distrus 
Acest produs 
puțin nociv 

și oameni.

Pacientul căruia la 6 mai I 
S-A GREFAT LA OCHIUL 
STING CORNEEA UNEI MAI
MUȚE s-a restabilit — a anun
țat un medic de la spitalul 
din Djakarta unde a fost efec
tuată intervenția chirurgicală. 
Datorită acestei grefe, pacientul, 
în vîrstă de 40 de ani, poate 
să vadă acum normal de la 
distanță — a precizat medicul.

un

de api
pești. Astfel se 
tatea imensă de 
în ultimele zile, 
chimic este mai 
pentru mamifere

TRENURI DE PA- 
S-AU CIOCNIT 

în apropierea orașului 
provo-
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care s-au opus în 1961 reduce
rii viratei electorale de la 23 la 
21 de ani. In urma rezultatului 
de ieri, 300 000 de tineri da
nezi; in vîrstă între 18 și 21 
de ani vor fi în continuare ex
cluși de la dreptul de vot.

Referendumul organizat la
1 numai cîteva săptămîni după
1 puternicele demonstrații ale ti
neretului împotriva prezentării 
unui, film american care făcea 
apologia războiului din 
nam, constituie, in

Vict- 
aprccierea 

observatorilor politici, „o pe- 
deapșă" aplicată tineretului 
pentru opiniile sale democrati
ce, de cercurile conservatoare 
din țară.

Comentind această înfringe- 
Ire a forțelor democrate din Da
nemarca, ziaristul danez Jen
sen, membru al Parlamentului, 
arăta că generații» matură tre
buie să întindă o mină de a- 
jutor tineretului care se află 
la un moment de răscruce.

natori, membri ai Camerei Re
prezentanților, oameni de ști
ință, foști consilieri militari ai 
Casei Albe și Pentagonului in 
timpul administrațiilor Eisen? 
hower, Kennedy și Johnson, 
primari, membri ai Consiliilor 
municipale, lideri ai diferitelor 
organizații pacifiste etc. Aceș
tia au înființat organizații și 
mișcări in numeroase state ale 
S.U.A., au organizat conferin
țe de presă, au publicat mani
feste, articole și comentarii os
tile construirii sistemului anti
balistic. Mișcarea împotriva 
A.B.M. a cuprins pînă și un 
însemnat număr de salariați 
guvernamentali care se presu
pune că trebuie să aibă opinii 
similare cu cele alo guvernu
lui care-i plătește. 1 500 de 
funcționari superiori, lucrători 
și muncitori din 25 de agenții 
și oficii guvernamentale au 
semnat recent o petiție împo
triva aprobării de către Senat 
a fondurilor cerute de Penta
gon pentru construirea siste
mului antibalistic nuclear 
A.B.M.

Comitetul senatorial pentru 
relații externe l-a invitat din 
nou pe ministrul apărării, Mel
vin Laird, pentru a fi audiat 
în legătură cu sistemul A.B.M. 
Laird a respins însă propune
rea ca interpelările să fio pu
blice cerînd ca ele să se des
fășoare cu ușile închise. Comi
tetul a acceptat ca Laird să fie
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In cursul zilei de marți, PO
ZIȚIA FRANCULUI A CON
TINUAT SA FIE FERMA LA 
BURSA DIN PARIS. Acest 
proces, apreciază agenția Reu
ter, constituie o consecință a 
anunțării listei noului guvern 
francez, care a fost foarte bi
ne primită în cercurile finan
ciare.

Cu toate acestea, situația e- 
conomică a Franței și poziția 
francului continuă să răniină 
cea mai Importantă problemă 
a cărei rezolvare urgentă este 
așteptată de la noul președin
te, Georges Pompidou, și de la 
guvernul său. în acest sens, 
cercurile politice și de afaceri 
din întreaga lume așteaptă cu 
un viu interes prezentarea as
tăzi (joi) în Adunarea Națio
nală de către primul ministru 
Jacques Chabban-Delnias, pro
gramul politicii generale a 
noului guvern.

In anul 1968 Japonia s-a 
situat pe locul al doilea în lu
mea capitalistă după S.U.A. și 
înaintea R.F.G., IN CE PRI
VEȘTE CONSTRUCȚIA DE 
AUTOMOBILE. Această situa
ție reiese dintr-un articol pu
blicat de cotidianul francez 
„Les Echos". Astfel, construc
torii americani au produs anul 
trecut 10,81 milioane automobi
le, cei japonezi 4,08 milioane, 
vest-germanii 3,1 milioane, bri
tanicii 2,22 milioane și france
zii 2,07 milioane.

DOUA 
SAGERI 
MARȚI 
vest-german Stuttgart, 
cînd moartea unuia dintre me
canici și rănirea a 45 de pasa
geri. Accidentul a avut loc pe 
o porțiune de cale ferată în 
care ambele trenuri circulau 
pe aceeași linie. Deși mecanicii 
au observat fiecare trenul ce
lălalt, ei nu au reușit să frî- 
neze la timp, pentru a evita 
accidentul.

RUB B
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IN URMA TRATATIVELOR 
SOV1ETO - NORD VIETNAME
ZE, care au avut loc la Hanoi, 
a fost încheiat un acord in ba
za căruia intre cele două țări 
se stabilește o linie aeriană di
rectă.

GUVERNUL NIGERIAN A 
INTERZIS TUTUROR ZIARIȘ
TILOR STRĂINI de a avea le
gături directe cu ofițeri ai for
țelor armate federale. In de
cretul dat publicității se arată 
că orice știre privind situația 
din zona operațiunilor militare 
va trebui să fie controlată de 
Ministerul Informațiilor. Aceas
tă hotărîre a fost luată în urma 
expulzării din țară a unui co
respondent al postului dc ra
dio B.B.C., acuzat de autorită
țile nigeriene că a transmis in
formații false.

Senatorul Albert Gore a a- 
vertizat într-o declarație făcută 
marți în fata Senatului că STA
TELE UNITE AR PITEA FI 
ANTRENATE INTR-UN NOU 
CONFLICT MILITAR ASE- 
MANATOR CELUI DIN VIET
NAMUL DE SUD, ca urmare a 
menținerii pe teritoriul thailan- 
dez a unui număr de 40 mii 
militari americani. Reamintind 
faptul că fostul președinte 
Johnson a început escaladarea 
intervenției militare americane 
în Vietnam în urma unor ata
curi asupra unor unități mili
tare cantonate la Pleiku, sena
torul a întrebat : „Oare preșe
dintele Nixon ce va face dacă 
bazele militare din Thailanda 
vor fi atacate ?". Gore a rele
vat totodată, faptul că cei 40 
mii militari americani se află 
în Thailanda fără ca Senatul 
să-și fi dat consimțămîntul.

însoțit dc directorul agenției 
Centrale de Investigații (C.I.A.).

Așadar lupta în jurul pro
iectului administrației răinîne 
deschisă, iar rezultatele ei nu 
se vor putea cunoaște și nici 
pronostica cu precizie dinainte. 
Votul va avea loc peste apro
ximativ o lunți de zile, timp în 
care administrația speră să ob
țină o înclinare a balanței de 
forțe din Senat in favoarea pro
iectului. Nici măcar in Camera 
Reprezentanților, cunoscută dc-a 
lungul anilor pentru conserva
torismul ei, nu sc poate pro
nostica dinainte rezultatul. Re
cent, s-a aflat că acest orga
nism legislativ a hotărît, spre 
surprinderea Pentagonului, să 
amine luarea in dezbatere a 
proiectului A.B.M. pină după 
aflarea rezultatului confruntării 
din Senat, fapt considerat de 
partizanii proiectului a fi de 
rău augur pentru viitorul lui 
„Safeguard*. Aceștia sperau că 
aprobarea de către Camera Re
prezentanților a fondurilor ce
rute pentru construireu siste
mului de rachete antibalistice 
ar fi avut o mare influență a- 
supra rezultatului votului din 
Senat și mai ales asupra pozi
ției celor cinci nedeciși de ca
re în cele din urmă va depinde 
rezultatul votului Senatului.

Constantin ALEXANDROAIE
Corespondentul Agcrprcs 

la Washington
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Observatorul seismologie din 
Atena a înregistrat miercuri 
dimineața un CUTREMUR DE 
PAMINT de intensitate medie, 
avînd epicentrul la 15 kilome
tri nord-est de Atena. Cutre
murul a produs panică iu rîn- 
dul populației.

Speologul iugoslav Milutin 
Veljkovic, in vîrstă de 35 de 
ani, a anuntat că INTENȚIO
NEAZĂ SA DOBOARE RECOR
DUL MONDIAL DE „ȘEDERE 
SUB PAM1NT”. intr-o grotă din 
Serbia. Intrat marți in pește
ră, speologul și-a ales drept 
companie un ciine, o pisică și 
cîțiva pui. El și-a propus să 
stea sub pămînt pînă la 30 
septembrie 1970. Actualul re
cord de izolare subterană cst« 
de 167 de zile.
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va fi televizată în întreg me, în direct Ș

■

■
■
■

WASHINGTON 25 (Ager
pres). — Administrația națio
nală pentru problemele aero
nauticii și cercetarea spațiului 
cosmic (N.A.S.A.) a anunfat 
oiicial că șederea pe Lună a 
astronautilor americani X'eil 
Armstrong și Edwin Aldrin va 
li televizată in int regime, In 
direct.

La 21 iulie, de ia orele 6,12 
la 8,52 G.M.T. camerele de 
luat vederi instalate pe mo
dulul lunar vor transmite in 
direct — in negru și alb — 
activitatea primilor doi p(l- 
minlcni ce vor păși pe supra
fața Selenei. Emisiunea va în
cepe in momentul in care X’eil 
Armstrong, coborind primul

clln modulul lunar va planta 
pe solul Lunii drapelul Sta
telor Unite. Elxva fi urmat 
de Edwin Aldrin, și după două 
ore și patruzeci de minute 
cei doi astronaut i vor urca 
din nou in .gindacul de alu
miniu", luind cu ei numeroase 
eșantioane de sol lunar. 
N.A.S.A. a precizat că. in lo
ial, pe parcursul zborului na
vei .Apollo-ll“ vor ii trans
mise în direct opt emisiuni 
de televiziune. Imaginile trans
mise cu ajutorul camerelor 
instalate in cabina de coman
dă vor ii in culori, iar cele 
luate de camerele instalate pe 
Modulul lunar vor ti in alb- 
negru.

■
■
■
■

■
■
■

Tiparul — întreprinderea poligrafică Hunedoara. Subunitatea Petroșani 40 169


