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vul de muncă al zonei a 111-a 
de la mina Lupeni (jelui zo
nei. ing. Gheorghe Modoi) sc 
prezintă cu o ..carte de vizită" 
impresionantă. în care princi
palul loc e ocupai de cele 
peste 5000 de lone de cărbu
ne extras din adîncuri peste 
prevederile planului. Dc la 
începui trebuie sâ spunem că 
performanța nu este dc iei în-
tlmplăloare. Există aici o pre
ocupare vădită, alimentată
fără încetare dc sirguință șl 
pasiune, din partea tuturor 
celor care răspund de bunul 
mers al procesului de produc
ție. pentru 'îmbunătățirea teh
nologiei de extracție și a or
ganizării lucrului, în special 
In punctele — cheie din (lux. 
Susținerea mecanizată cîșligă 
tot mai mult teritoriu. Către 
Unele lunii trecute, intr-unui 
din abatajele frontale, și 
anume din stratul 15, blocul 
VII. s-au introdus stilpi hidra
ulici de tip G 836, cu pompă 
individuală, și grinzi metalice 
în consolă „Wairwersch'. tn 
ultima săptămînă randamentul 
In frontul cu pricina a crescut 
cu 1,5 tone pe post. Se pre
conizează ca din trimestrul 
II și frontalele 8/1 și 9 '1 de 
pe stratul V, blocul V. raio
nul I (șef raion, ing. Pavel 
Vitan) să fie dotate cu slîlpi 
hidraulici cu pompă centrală 
și combină pentru tăiere.

Dar sâ dăm și numele cîtoi- 
va brigăzi care au obținut in 
această perioadă rezultate 
peste cele medii înregistrate 
pe zonă : cel dinții se cuvine 
să fie menționat acela al bri
găzii conduse de Cristian 
Pompei care. 1n frontalul din 
stratul 5 unde lucrează, a re
alizat o depășire de randa
ment de 2 tonejpost. Apoi, 
eforturi rodnice au depus 
plnă in prezent brigăzile con
duse de Adalbert Balint, din 
galeria intermediară din stra
tul 13 (4-24 ml numai in luna 
februarie), și Constantin Gri- 
gore, de la frontul suitorului 
(ie atac din panoul 10jl.

T. M.

CIND

Ln cursul lunii februarie a.c., 
biroul organizației de bază nr. 
1 C de la E. M. Petrila a con
vocat de două ori adunarea 
generală a organizației. In am
bele adunări s-au dezbătut a- 
bateri grave săvîrșite de mem
bri de partid.

Dezbaterile din prima adu
nare au avut drept "obiect dis
cutarea încălcării normelor sta
tutare privind îndatoririle unui 
membru de partid, nerespec- 
tarea disciplinei de partid de 
către Gealatu Matei. Timp de 
10 luni acesta nu și-a îndepli
nit obligațiile statutare ce-i re
veneau în calitate de membru 
de partid, iar biroul organiza
ției dc bază, comuniștii, i-au 
tolerat această abatere, i-au 
permis să sfideze organizația 
de partid, să meargă pînă a- 
colo incit să condiționeze res
pectarea, îndeplinirea îndatori
rilor de satisfacerea unor ce
rințe personale neîntemeiate.

Marea majoritate a comuniș
tilor a condamnat cu tărie fap
tele lui Gealatu Matei, au cri
ticat. pe drept, biroul organi
zației de bază pentru că nu 
a curmat de la început aseme
nea abateri. S-au găsit însă și 
unii membri de partid care să-i 
ia apărarea. Totuși adunarea 
generală a liotărit măsuri dis
ciplinare juste, potrivit gravi
tății abaterilor.

Din desfășurarea adunării ge
nerale s-a desprins faptul că 
aici spiritul combativ lasă de 
dorit, că la unii membri de

Comunista Victoria Ciora, din secția depănat a ..Viscozei" 
Lupeni, fruntașă în producție.

Foto : N. G1IENA
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CERCETAREA ȘTIINȚIFICA, 
puternic ancorată 
în activitatea vie,

Proiectul de lege privind organizarea
și disciplina muncii în unitățile

de producție
Cadrele didactice dc la Insti

tutul de mine din Petroșani, 
desfășoară o intensă activitate 
pentru rezolvarea unor proble
me de cercetare științifică. Le
gați, nu numai profesional, de 
minele Văii Jiului, specialiștii 
institutului se preocupă dc gă
sirea unor procedee dc exploa
tare, la nivelul tehnicii moder
ne care să-și găsească finali
zarea în industria extractivă. 
Rectorul institutului, . tovarășul 
profesor, dr. ing. Aron Popa, 
a răspuns cu amabilitate invi
tației de a împărtăși cititorilor 
ziarului nostru, cîteva date pri
vind activitatea de cercetare 
pe care o desfășoară cadrele 
didactice.

— Experiența acumulată in 
cei 22 de ani de existență a in
stitutului nostru, dc către ca
drele didactice ne-a dat posi
bilitatea să canalizăm activita
tea de cercetare științifică spre 
rezolvarea problemelor legate 
direct de necesitățile produc
ției. Acest fapt este cu priso
sință relevat in numărul marc 
de probleme abordate. In cursul 
anului care a trecut, numărul 
temelor s-a ridicat la 95, care 
acoperă domeniile cheie ale ex
ploatărilor miniere, printre care 
aș aminti : îmbunătățirea me
todelor de exploatare, alegerea 
și folosirea rațională a utila
jului minier și de preparare, 
optimizarea funcționării utilaju
lui electric și a utilizării ener
gici electrice în subteran și 
multe altele, «

— Vă propun, tovarășe rec
tor, să vă referiți; la cîteva din 
temele mai principale, care au 
fost realizate în perioada la 
care vă referiți.

— Trebuie să precizez că, re
zolvarea problemelor de cerce
tare, cerută de industria noas

în locul intransigentei partinice
ABATERILE SÎNT TRATATE
CU MULTĂ „ÎNȚELEGERE"
partid există o mentalitate gre
șită în ceea ce privește nor
mele de comportare, discipli
na de partid, considerindu-le 
nu ca ceva obligatoriu, ci lă
sate la buna apreciere. Acest 
lucru a fost dovedit și cu pri
lejul celei de-a doua adunări 
generale. De data aceasta s-a 
dezbătut un caz și mai grav, 
ieșit din comun, credem. Un 
membru de partid, Breazu Ma
rin, maistru miner la E. M. 
Petrila, a săvîrșit o infracțiune 
de ultraj contra bunelor mo
ravuri și tulburarea liniștei pu
blice. Aflat în stare de ebrie
tate, împreună cu un individ 
cunoscut ca bețiv și scandala
giu, în ziua de 25 februarie. 
Breazu Marin a săvîrșit fapta 
arătată.

In adunarea generală, biroul 
organizației de bază a prezen
tat un referat în care se arată 
pe larg modul în care s-au pe
trecut faptele, incompatibilita
tea celor săvârșite cu calitatea 
de membru de partid.

Era de așteptat ca întreaga 
adunare să fie revoltată, să se 
simtă jignită că a permis in 
rindurile ei prezența unui om 
cu asemenea apucături. Acest 
lucru nu s-a întîmplat, dim-

potrivă, unii membri de partid 
ca tov. Mihalac Rudolf, Gir- 
bea Radu, Mutache Constantin, 
Csibi Francisc i-au luat apă
rarea, motivînd că e prima a- 
batere de acest fel.

Se pune întrebarea cite ase
menea abateri condamnate nu 
numai de Statutul partidului ci 
și de legile țării trebuie să să- 
vîrșească un membru de partid 
pentru ca, potrivit concepției 
destul de stranii, a unor ase
menea membri de partid, să fie 
tras la răspundere ? Lipsa spi
ritului combativ, tolerarea unor 
abateri, atitudinea pasivă au ie
șit in eyidență în această a- 
dunare generală.

La Breazu Marin nu pentru 
prima oară s-a constatat că 
are patima beției și tendința 
de a se împrieteni cu elemente 
descompuse. In repetate rinduri 
a fost văzut în stare de ebrie
tate, a provocat scandal în 
milie, însă, toate i-au fost 
lerate sub pretextul că e 
maistru bun, în producție 
face datoria.

Se poate oare 
condițiile actuale, 
tot mai mult rolul partidului, 
datorită activității profesionale 
bune, să se scape din vedere

fa- 
to- 
un
»?'

concepe în 
cînd crește

cerința esențială față de 
membru de partid de a fi 
xemplu de corectitudine în în
treaga sa comportare, în fami
lie și societate? Și totuși în 
organizația de bază nr. 1 C 
de la E. M. Petrila sînt unii 
tovarăși care consideră că mo
dul de comportare în familie, 
în societate nu privește orga
nizația de bază, ci doar acti
vitatea în producție trebuie a- 
vută în vedere.

Greșită și dăunătoare menta
litate, care nu poate avea de- 
cît consecințe negative.

Trecerea cu vederea a aba
terilor, lipsa atitudinii critice, 
combative, fac să se creeze un 
climat favorabil amplificării ca
zurilor de indisciplină. Multe a- 
bateri ar putea fi prevenite 
dacă s-ar acorda atenție de la 
început, atunci cînd ele în a- 
parență par de mică importan
ță. In organizația de bază des
pre care arătăm nu a existat 
o asemenea preocupare. Pe bu
nă dreptate, unii membri de 
partid au criticat biroul orga-

un 
e-
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Expoziție filatelică închinată 

centenarului nașterii lui V. /. Lenin
Incepînd cu data dc 6 martie, cercul filatelic 

dc pe lingă Casa de cultură din Petroșani des
chide o expoziție filatelică în sala de ghișee a 
poștei petroșănene. In emisiunile dc timbre 
expuse, din mai multe țări (România, Bulgaria. 
Polonia, Cehoslovacia, Albaniei, Iugoslavia, R.D.

Germană, U.R.S.S. și Cuba), vor putea fi urmă
rite aspecte din lupta revoluționară desfășurată 
dc Vladimir Ilici Lenin, făuritorul partidului 
de tip nou al clasei muncitoare, conducătorul 
primului stat socialist din lume.

„DESERVIREA" LA DOMICILIU
Conducerea Cooperativei „Deservirea* Lupeni se preo

cupă îndeaproape dc creșterea continuă a numărului de 
cooperatori atit prin școlarizare (pentru meseriile croitorie, 
cizmărie, tricotaje) cit și prin cooptare (pentru meseriile 
tâmplari, zugravi, instalatori și altele). Dc asemenea, preocu
pări asidue se dovedesc pentru diversificarea ramurilor de 
producție inaugurindu-se o nouă formă de deservire — 
la domiciliul clienților.

k______________________

Prin efort propriu
La Uzina de utilaj minier din 

Petroșani sc preconizează con
fecționarea unui cuptor care 
va putea prelucra piese avirid 
o greutate de 500 kg. Lucrarea 
va Ii executată din fondul de 
mică mecanizare, în cursul tri
mestrului al II-lea al acestui an.

tră minieră, a fost efectuată 
de colectivele catedrelor din in
stitutul nostru pe baza unei 
temeinice documentări tehnico- 
științifice, folosindu-se în acest 
scop atît baza materială proprie 
cît și cea a exploatărilor mi
niere. Astfel, s-a realizat „Stu
diul posibilităților dc extragere 
a rezervei de substanță mine
rală utilă mobilizată in pilierii 
dc siguranță de la mina Altln

Interviu cu 
prof. dr. ing. ARON FOPA, 
rectorul Institutului de mine 

Petroșani

Tepe-Dobrogea**, „Exploatarea 
zăcămintelor de talc,-din masi
vul Poiana Ruscă", „îmbunătă
țirea randamentului la motoa
rele pneumatice", „Determina
rea proprietăților fizico-mecani- 
ce ale rocilor de la exploată
rile din bazinul Baia Mare, 
Munții Apuseni, Poiana Ruscă 
și Motru". Au fost realizate și 
alte teme pentru minele din 
Valea Jiului. Dintre temele ci
tate, primele trei au fost pre
miate recent, de către Ministe
rul Invățămintului. Și încă un 
amănunt; așezarea institutului 
nostru, în cel mai important 
bazin minier al țării, a contri
buit în mod esențial la cunoaș
terea problemelor majore ale 
unităților miniere,-' oferindu-ne 
în același timp mari posibili
tăți de realizare a temelor de 
cercetare prin contactul direct 
cu realitățile locului de muncă.

— Această precizare, mi-a su
gerat, tovarășe rector, o nouă 
întrebare : ce probleme de cer
cetare mai importante stau în

atenția specialiștilor dumnea
voastră, probleme care își vor 
găsi rezolvarea în cursul aces
tui an. Și cum vedeți rezolva
rea lor ?

— In momentul de față pu
tem afirma că nivelul științific 
la care au fost rezolvate te
mele luate in studiu, precum 
și eficacitatea lor in producție, 
reprezintă o garanție pentru ri
dicarea activității dc cercetare 
la un nivel și mai înalt, care 
să ofere posibilitatea adoptării 
unor metodologii complexe in 
abordarea problemelor pe ca
re le ridică industria noastră 
minieră. In acest sens, am cu
prins în planul de activitate 
pe anul 1970 probleme privjnd 
cercetarea Și proiectarea unor 
tipuri de susțineri capabile să 
facă față unor presiuni sporite 
în lucrările de pregătire, deter
minarea principalilor parametri 
ai transportoarelor blindate, 
studiul dirijării presiunii aco
perișului la exploatările minie
re din Valea Jiului, un alt stu
diu privind stabilitatea taluzc- 
lor în exploatările la zi din 
bazinul Rovinari și altele.

Vom continua să menținem 
și în viitor aceeași legătură 
strînsă cu specialiștii din pro
ducție atît prin schimbul de 
păreri cit și prin formarea de 
colective complexe, deoarece 
sîntem convinși că numai în 
această formă vom putea cu
noaște mai bine realitățile și 
vom putea să ne aducem o 
contribuție sporită la ancorarea 
cercetării științifice in activita
tea de producție.

Interviu realizat de 
Mircea NEAGU

socialiste de stat, în dezbatere

Pentru întărirea 
ORDINEI, 

DISCIPLINEI
Și 

RĂSPUNDERII 
în muncă

DAVID MANIU, 
procuror șef

Expresie a profundului demo
cratism și echității orindllirii 
noastre, proiectul de lege pe ca- 
re-1 dezbatem stabilește — pe 
baze noi — cadrul și esența 
raporturilor de muncă din u- 
nitățile de stat, în scopul fo
losirii superioare a potențialu
lui material și uman al țării. 
In realizarea acestui scop, per
fecționarea organizării activită
ții de producție și întărirea

disciplinei in muncă au un rol 
hotăritor.

Așa cum se arată în proiect 
„în dubla lor calitate de pro
prietari și producători, oamenii 
muncii poartă răspunderea în 
fața societății alit pentru în
făptuirea obligațiilor personale 
de serviciu cit și pentru con-

> Continuare in pag. a 3-a

(JîaAriea de blanuri fi.
,f()idra“ (Lut Orăftir

@ Orașul Caransebeș, loca
litate cu vechi tradiții 
cultură românească de 
Valea Timișului, cunoaște 
puternică dezvoltare 
mică și socială. Așa cum s-a 
anunțat aici au început re
cent lucrările de ridicare a 
unei mari uzine de construc
ții metalice, care va avea o 
capacitate anuală de 66 000 
tone elemente hidrotehnice și 
sudate. Tot. aici a început 
construcția unei moderne fa
brici de mobilă, cu o capa
citate de 10 000 garnituri pe 
an.

de 
pe 

o 
econo-

I
I
I

Situata la întretăierea șose
lei naționale cu drumul care 
duce spre ruinele celățiloi 
dacice din munții Grădiștei, 
Orășlia constituie un impor
tant punct de atracție și po
pas pentru tot mai mul ți turiști 
din țară șl străini. Numele a- 
cestei așezări cu mari rezo
nanțe istorice și vechi tradiții 
culturale se face acum tot mai 
mult cunoscut și prin frumu
sețea articolelor de blănărie 
realizate aici.

Fabrica de blănuri „Vidra" 
din Orăștie a devenit în anii 
construcției socialiste o unita
te industrială modernă, bme 
utilată, tn locul atelierelor 
vechi și rudimentare de cojo- 
cărie au apărut hale noi, spa
țioase. Gradul de dezvoltate 
și înzestrare tehnică a unită-

Iii rezultă însăși din creșterea 
producției, care valoric întrece 
în acest an de 100 000 000 lei, 
față de 14 000 000 lei cit s-a 
realizat in I960.

Pieile de vînat și îndeosebi

cele de ovină care constituie 
materia primă de bază a uni
tății capătă aici valori noi, se 
transformă în blănuri și fante- 
z.iuri de o strălucitoare frumu
sețe. Asemănător proverbului 
cu lupul dar de data aceasta 
devine realitate, aici oile își

schimba pârul și culoarea. Ele 
se transforma în imitații foarte 
bine reușite de jder. vulpe, 
locă, nutria și altele. S-au 
dezvoltat continuu secțiile de 
arghlsilorie șl confecții. Aici 
se prelucrează întreaga canti
tate de materie primă (piei 
de ovine) necesară întreprin
derii, cît și fabricii de confec
ții de blănuri „Republica" din 
București.

Multe din obiectele de po
doabă pentru femei, care dau 
o notă in plus de eleganță 
celor ce le poarlă, cum sînt 
hainele de blană din moare- 
uri, haine de caracul, cele 
de imitație nutria, cunoscute

A. ZAHARIE

Continuare in pag. a 3-a

• Printre recentele con
tracte încheiate de întreprin
derea de comerț exterior 
„Industrialexport" se numără 
și cele privind livrarea în U- 
niunea Sovietică a circa 14 000 
sape cu role, precum și in 
Ungaria a unor prevenitoare 
de erupție.

La rîndul ei, întreprinde
rea „Mecanoexport" va expe
dia în Italia 120 de seturi de 
echipamente auto-transportoa- 
re, iar în R. F. a Germaniei 
pompe de beton montate pe 
camioane, precum și stații 
semiautomate de beton. De 
asemenea, sute de tone de 
țevi sudate pentru instalații 
zincate, cu filet și mufă, fac 
obiectul unei tranzacții înche
iate de întreprinderea „Me- 
talimport" cu firme din Aus
tria.

mu nîcîpalâ
Viitoarea premieră teatrală

La Teatrul „Valea Jiului" se află în fază avansată dc repe
tiție comedia satirică „Trei crai de la răsărit" de B. P. Hașdeu, 
reprezentant dc seamă al culturii noastre, piesă ilustrativă pentru 
începuturile dramaturgiei românești. Mircea Pînișoară, Florin Pre- 
dună, Nicolae Gherghe, Constantin Dumitra, Ludmila Petrov și 
Paulina Codreanu vor aduce pe scenă — în concepția regizorală 
a lui Marcel Șoma — universul ideologic și moral de la mijlocul 
secolului trecut.

Uzina de preparare Deva.

RAȚIONALIZARE
In secția spălătorie a prepara

tei Petrila au fost terminate 
lucrările de raționalizare a aii-

Schimb 
de experiență

Un alt colectiv de muncă și-a 
propus ca, în acest an, să în
treprindă un schimb de expe
riența pentru îmbogățirea cuno
ștințelor în procesul de produc
ție. Este vorba de un grup de 
salariat ai Centrului de cerce
tări și achiziții pentru industria
lizarea cărnii, (C.C.A.I.C.), care 
în trimestrul al 11-lea' vor vizita 
Combinatul de industrializare a 
cărnii de la Hațeg.

mentării cu pudră (praf de căr
bune) a focarelor tobei Bankok. 
Prin această raționalizare se va 
îmbunătăți alimentarea cu pudră 
a procesului amintit, ceea ce 
va determina evitarea defecțiu
nilor mecanice și electrice și 
deci, a-stagnărilor provenite din 
cauza circuitului neadecvat de 
la alimentarea focarelor.

Elevi în
A început concursul pe mese

rii în care sînt antrenați elevii 
Școlii profesionale comerciale 
din Petroșani.

Concursul se desfășoară la 
specialitățile: vînzători produse- 
alimentare, vînzători produse

Inițiativă
Incinta autobazei nr. 3 Petro

șani va cunoaște în curind noi 
amenajări. Intre acestea amin
tim construirea unei platforme 
de preîncălzire a autovehicule
lor, amenajarea bandei de repa
rații tehnice cu un postament de 
beton etc. Amenajările sînt ro
dul inițiativei corpului tehnico- 
lugineresc al întreprinderii.

concurs
textile — încălțăminte și ospă
tari. Primii trei clasați la faza 
pe scoală vor participa la faza 
pe țară a acestei manifestări a 
măiestriei profesionale, care va 
avea loc în luna iunie la Bucu
rești.

III
I

III
)
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Fabrica de brichete Curo ești. La pupitru (le comandă, 
tinârul inginer Tiberiu Păcurarii

Foto : Simion POP
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Încă un PK-3
Exploatarea minieră Vulcan și-a îmbogățit 

zilele acestea dotarea tehnică printr-o combină 
PK-3 pentru înaintări, primită prin transfer 
de la I. M. Cnupulung. Utilajul urmează a fi 
introdus in a doua jumătate a lunii martie a.c. 
la una din lucrările de străpungere din partea 
vestică a stratului nr. 13. blocul III. orizontul 
420. Sarcina de a lucra cu combina se prevede 
a fi preluată de către brigada condusă de Vio
rel Oprincscu.

Important obiectiv 
în construcție la Dîlja

Construetorn stației de sor
ta» c și încărcare a cărbunelui 
dc la Dîlja — importantă in
vestiție în economia județeană 
— au început recent montarea 
cctrajuliri și armăturii la cota 
* 26,00 a acestui obiectiv. Lu
crările sint avansate față de 
graficul de execuție datorită in 
special unei judicioase organi- 
sărî Jn lanț', pe verticală, a 
procesului de lucru. Astfel la 

S Rfl ci O fiTI hvroră tncto- 

aici din brgăzile de dulgheri 
a lui Alexandru Balint, de 
fierar-betoniști a lui Gh. Ilaș, 
de beton iști a lui Ion Boboc, 
de instalatori a lui Alexandru 
Pantea și de electricieni a lui 
Alexandru Paraschiv.

Colectivul acestui lot al șan
tierului T.C.M.M. și-a propus, 
după cum ne asigură inginerul 
Teodor Nichita. inginer șef 
adjunct, să muncească din plin

tehnica
NOUĂ

IN Ll/ME
Rambleierca spațiului 
exploatat prin găuri cu 

diametru marc
La mina „Maiak“ din 

U.R SK, pentru rambleierca 
camerelor rezultate in urma 
exploatării subterane se folo
sesc găuri de sondă cu dia
metrul de 315 mm forate in 
punctul cel mai înalt al ta
vanului camerei, prin care 
se transportă materialul de 
rambleu necesar. Forarea 
găurilor se realizează cu ma
șina BMN-7 prevăzută cu 
dispozitivul de lărgire RS-315 
atingindu-sc o productivitate 
de 5—6 metri gaură pe post. 
Noul procedeu simplifică teh
nologia lucrărilor de ram- 
bleiere. reduce considerabil 
prețul de cost și ridică pro
ductivitatea muncii în condi
țiile unei umpleri satisfăcă
toare a spațiului exploatat.

Săparea cu combina 
în calcare

La executarea lucrărilor 1« 
centrala electrică de la Hiu- 
klcy Point (S.U.A.), pentru 
săparea în calcare, 8-a uti
lizat combina Greenside — 
Mc Alpine, dotată cu un 
tambur tăietor înzestrat cu 
49 de dinți a căror viteză 
de rotație este de 0—102 
m/minut. Tamburul se intro
duce in roca din front cu o 
forță de 14 t la o adîncime 
de pînă la 46 coi, după care 
depilarea rocii continuă în 
sens radial. Cu ajutorul com
binei care este acționată hi
draulic se pot săpa lucrări 
cu profil circular cu diame
trul de 3.05—4.27 m în roci 
cu rezistența la compresiune 
de 1 470—2 310 kgf/emp.

Controlul 
de Ia distanță 
al metanului

In R. F. a Germaniei a 
fost pusă la punct o nouă 
instalație de măsurare de la 
distanță a concentrației me
tanului în aerul de mină. 
Instalația este alcătuită din 
tradne tarul care se găsește 
în subteran, sistemul de 
transmisie și din aparatura 
de măsură care se ampla
sează la suprafață. Traduc- 
torul este o cameră în care 
două spirale cu diametru) de 
0,3 mm din fir de platină, 
eu grosimea de 80 de microni 
și cu rezistența electrică con
stantă, sînt legate împreună 
cu un potențiometru într-o 
schemă de tip punte. Una 
din spirale are rolul de com
pensare, cealaltă de lucru și 
se încălzește în timpul func
ționării pînă la temperatura 
de 900 grade Celsius. Curen
tul care trece prin diagonala 
schemei tip punte și care de-

Adivitatea economico-finan- 
clară a minei Lonea pe anul 
1969 a fosl nesalistăcătoare la 
majoritatea capitolelor; indica
torii principali ca planul fizic 
la producția de cărbune, planul 
de beneficii n-au fost realizați ; 
s-a înregistrat depășirea atll a 
cheltuielilor pe I 000 lei pro
ducție marfă cft și a prețului 
de cost al producției. Unde nu 
atn muncit bine? Cu ce am 
greșit? In primul rînd nm qre- 
șit prin neindepliniro.i planului 
de producție. Fără realizarea 
Integrală a a< ostul indicator, 
care în anul expirat a fost rea
lizat tn proporție do numai 93 
la sula, rezultatele financiare și 
economice ale activității minei 
nici nu puteau fi pozitive. Dar 
să adîncim puțin aspectul pro
blemei.

Documentele plenarei C.( al 
P.C.R. din decembrie 1969 au 
scos în evidență o situație ne
gativă în ceea ce privește con
sumurile specifice do material 
lemnos în industria minieră, un
de se mai face încă multă ri
sipă. Observația e perfect va
labilă și pentru mina Lonea. 
Depășirea consumului de lemn 
de mină în anul trecut cu 1,5 
mc/1 000 tone cărbune extras 
reprezintă cantitativ o cifră care 
ar fi acoperit consumul curent 
al minei pe cel puțin 20 zile 
dinlr-o lună iar ca valoare în
trece suma de 400 mii lei. La 
oeîncadrarea în indicatorul pla
nificat la consumul de lemn 
au contribuit o seric de cauze, 
unele obiective cum este ncin- 
troducerea metodei de exploata
re cu abataje frontale datorită 
neasigurărll de către Centrala 
cărbunelui a echipamentului me
talic de susținere.

Această deficientă, la rîndul 
•1, a Influențat negativ extrac
ția din abatajele cu susținere 
metalică, indicele de realizare 
fiind de numai 53,2 la sută iar 
consumul de lemn — prin ex
ploatarea cu abataje cameră — 
a crescut cu circa 300 la sulă 
f.i’ă de col cu susținere metali
că. Nutrim speranța că în a- 
cesl an forul tutelar o să ne

UMFLAREA VETREI GALERIILOR
POATE El

în anumite condiții, în mi
nele din Valea Jiului apare 
deseori fenomenul de umflare 
* vetrei lucrărilor miniere, care 
are ca rezultat reducerea șl 
modificarea secțiunii, deforma
rea susținerii, degradarea căi
lor de transport etc. In conse
cință lucrarea minieră respecti

asigure Încă în cursul trimes- 
Irului de față aprovizionarea in
tegrală cu echipamentul metalio 
de susținere, ceea cp. va con- 
liibuk concomitent cu îndeplini
rea planului de producție, la 
reducerea consumului do lemn 
de mină.

O rezervă însemnată ■ are n-a 
lost încă valorificată la nive
lul posibilităților o constituie 
recuperarea lemnului din lucră
rile miniere abandonate, pre
cum șl rofolosirea Iul la alt* 
lucrări de susținere ca bandaje 
Paralel cu reducerea consumu
lui de lemn de mină și cheres
tea, a căror urmărire (după fi

LA MINA LONEA

Rezerve importante pentru reducerea 
cheltuielilor pe tona de cărbune extrasă
șele limită) Irt bule făcută ce» 
puțin decadal, se impune utili
zarea rațională șl cu multă e- 
conomio In procesul de pro- 
duție a înlocuitorilor lemnului, 
între aceștia pe primul loc stînd 
armăturile metalice TH și îm
pletitura metalică pentru podi- 
rea abatajelor. Problema gos
podăririi elementelor metalice 
a constituit și constituie o 
preocupare a întregului colectiv 
de conducere al exploatării; 
prin înființarea unei echipe de 
recuperat și recondiționat ar
măturile din subteran s-a reușii 
să se diminueze simțitor consu
mul de armături noi. Față de 
un volum de lucrări de pregăti
re și întreținere în continuă 
creștere în ultimii ani, valoa
rea armăturilor introduse în 
subteran manifestă o evidentă 
scădere și anume: de la 4 312 
mii lei în anul 1967, la 2 391 
mii lei în 1969.

O rezervă la fel de importan
tă este și recuperarea armătu
rilor metalice aflate în lucrări

vă devine necoreșpunzătoare 
pentru desfășurarea diferitelor 
faze ale procesului de prodne-
ve (transport, aeraj, evacuarea 
apelor) sau chiar este scoasă 
din uz. Pentru restabilirea func
țiilor i galeriei este necesară cx- 
raxAripa si reatinareâ sa, apera- 

. costisitoare șj care 

le părăsite, închise Recupera
rea acestora numai în piopor- 
țle de 50 la sulă ar aduce mi
nei Lonea o economie de pes
te 500 mii lei în anul JfiTO.

în domeniul aprovizionării 
telinlco-materiale e necesar să 
se acorde in viitor o atenție 

i mai mare decît în trecut. 
Stabilirea necesarului de apro
vizionare trebuie să aibă In 
bază o analiză temeinică, ținîn- 
du-se seama dc stocurile exis
tente, de normele și perioadele 
de consum. Trebuie combătute 
< U tărie vederile unor cadre 
care participă la elaborarea pla
nului de aprovizionare supli

nind că... ,.e bine să avem din 
toate”, pentru ca, o dată sosi
te în depozit materialele co
mandate să nu se consume ni
mic din acestea cu trimestrele 
sau chiar cu anii. Asemenea 
aspecte negative, care conduc 
la imobilizări de fonduri și în
cetinesc viteza de rotație a mij
loacelor circulante s-au înregis
trat și în exploatarea noastră. 
IJa mai mult, în ultimii doi ani, 
au fost casate piese de schimb 
specifice industriei miniere în 
valoare de peste 150 mii Ici, 
care nu-și găseau utilizarea în 
exploatarea noastră și nici în 
alte unități din Valea Jiului. E- 
vident, potrivit reglementărilor 
în vigoare, valoarea casării a 
fost înregistrată pe costurile de 
producție, cînd normal era ca 
paguba s-o suporte vinovății 
și nu întreprinderea. Tot ca as
pect negativ se poate menționa 
situația utilajelor noi aflate în 
magazie, pentru care exploata
rea calculează, varsă și înre
gistrează pe prețul dc cost a- 

rea și reducerea presiunii asu
pra susținerii prin amplasarea 
galeriilor in alura rocilor care 
se umilă adică in roci rezistente. 
Acest lucru se poale obține prin 
alegerea corespunzătoare a con
strucției și a elasticității sus
ținerii, prin alegerea unei me
tode adecvate de săpare a pre
gătirilor pe strat și prin eli
minarea posibilităților unor in
fluențe negative din partea lu
crărilor învecinate ; 

2). Menținerea rezistentei na
turale a rocilor care înconjoa
ră lucrările miniere, prin ex
ploatarea corectă a sistemului 
de evacuare a apelor, prin dre- 
narea și izolarea rocilor cu pro-

mortismente, respectiv cheltuieli 
caro nu sini deloc în interesul 
producției. Pentru asemenea u- 
lițflje, aflate în stoc la 31 de
cembrie 1969 -a încărcat pre
țul de cosi ni circa 130 mit 
lei.

Dar prețul de cost este in
fluențat și de amortizarea fon
durilor fixe ce nu sînt folosite 
în permanență în procesul do 
producție, < um este cazul vi- 
gonotelor ce staționează prin 
galerii și la haldă. La fel este 
cazul cu transportoarele din sub
teran a căror capacitate de 
t ran-port depășește cu moli vo
lumul producției extrase din n- 

bataje. Nu trebuie pierdut din 
vedere faptul că amortismentul 
anual al acestor transportoare 
reprezintă 3 200 mii Iei revenind 
2,90 lei/lonă transportată din 
abataj ia rol. Necesită, deci, <a 
în cazul abatajelor cu mai mul
te transporloore, lucrările mi
niere să fie de așa manieră 
dirijate incit numărul de uti
laje să fie redus la minimum 
necesar iar acestea să fie in
tensiv și extensiv folosite.

Eliminarea cheltuielilor ne
productive trebuie să constituie 
o preocupare a întregului co
lectiv a) exploatării. în acest 
sens trebuie însă arătat că mi
na Lonea a suportat an dc an 
plata locațiilor și a celorlalte 
penalizări aplicate de C.F.R. 
pentru nedescărcarea în termen 
a vagoanelor. Baza de aprovi
zionare și transporturi din ca* 
drul Centralei cărbunelui Pe
troșani poate și trebuie să ne 
dea mai mult sprijin în acțiu
nea ce o întreprindem penii u 
eliminarea cheltuielilor nepro

ÎN VIZOR
Cei trei „mușchetari"..,

Nu știu cum o fac și cum 
o dreg unii, că-și pot per
mite in timpul serviciului 
comportări dictate, in bună 
măsură, de liberul arbitru, 
de voia măriei lor. In cele 
de mai jos vom căuta să 
creionăm, in plină acțiune 
nocivă, petrecută nu de mult 
pe șantierul Coroești, pe 
cifiva dintre asemenea indi
vizi.

La data cu pricina, S.U.T. 
Petroșani repartizase pe Ion 
Tănăsoiv, cu un tractor pen
tru niște lucrări de urgență. 
Ajuns aici și neprimind lu
cru pînă la ora 10 (cum bste 
posibil așa ceva ? — am în
treba noi pe factorii tehnici 
de răspundere ai șantierului) 
ce s-a gindit omul nostru ? 
Că n-ar fi tocmai rău să 
dea o raită prin orașul Vul
can, așa măcar de promena
dă... Aici, pe cine credeți că 
îniibiește — drăguții de ei, 
cit mai erau de aferați! — 
nici mai mult, nici mai pu
țin decît pe șoferul Ion Zor- 
lescu și pe mecanicul Dumi
tru Constantin, ambii anga
jați ai S.U.T.-ului care lit- 

ductive. Din analizele făcute a 
reieșit că în toate cazurile loca
țiile .o datorase livrărilor nerit
mice făcute do furnizori și mal 
oles de acela rare livrează ma
terialele de masă, ca lemn le 
mină și betonitn. Din totalul 
locațiilor plătite in cursul anu
lui trecut, 92 5 la sulă se refe- 

'ră la luna noiembrie cînd B.A.T. 
o dispus repartizarea în unele 
zile cile 20 de vaqoane, iară 
a țin'- - . mă d(i posibilitățile șl 
condițillo rralo de deseărcore 
ale minei.

Cu ■ iloaroa Ixa’i r plătite 
do E. M. Lonea, care bineînțe
les s-a înregistrat pe costurile 
de producție ale lunii decem
brie, se putea achiziționa o can
titate de lemn de mină (In circa 
1 100 mr

O sursă importantă care con
tribuie In reducerea costurilor 
do producție o constituie și în
de plinirea olanului de colectare 
si predam a deșeurilor metalice 
și a metalelor vechi căile In- 
treprlnderea pentru colectarea 
metalelor. In anul trecut -a 
realizat deabia 46 la sută din 
plan. Ații la suprafață ctt mai 
ales fn subteran se găsesc îm
prăștiate importante cantități de 
deșeuri cu care se poate aco
peri integral planul pe 1970 •! 
se pot diminua cheltuielile de 
producție cu circa 300—400 mii 
lei pe an.

Dacă la aspcctcJc economice 
arătate mai sus mai adăugăm 
necesitatea reducerii consumului 
dc energie electrică șl pneuma
tică (unde do asemenea sîntem 
d- ficilari), precum șl o îmbună
tățire a calității producției, os
lo te-.no dc înțeles cit de mari 
sini rezervele interne de care 
dispunem șL pe care colectivii 
minei Lonea este chemat să l*> 
valorifice din plin pentru re
ducerea costului pe tona de 
cărbune extrasă, a cheltuieli lor 
pe 1 000 lei producție marfă, 
pentru îndeplinirea planului de 
beneficii.

I. C. BOLOGr 
contabil sef E.M. Lonea

puși au luat calea șantieru
lui (care se._ șer puise, ciu
dat, intre timp...).

Șoferul Ion Zorlescu dă 
zor (aha 1), suie pe autobas
culanta încărcată intre timp 
cu puminț necesar terasa- 
mentului căii ferate din in
cintă și vrea să demareze... 
Tractoristul și mecanicul, in
să. strigă la el să-i lase în 
cabină să mănince (trăsese
ră săracii din greu !...), că afară 
e frig (deveniseră sensibili...) 
Acesta cum să nu le îngă
duie fraților de cruce ? O 
clipă după, escaladare, șo
ferul țîșnește cu autobascu
lanta sq o descarce... Ce-i 
trăznește prin minte lui Tă- 
năsoiu ? Să-i ceară tocmai 
atunci bani lui Constantin să 
mai alerge după ceva bău
tură (doar pofta vine... bind I). 
Acesta refuză, spunindu-i că 
de unde să dea. Se pornesc 
pe o imbrinceală in. toată 
regula, ușa cabinei se des
chide și Tănăsniu cade din 
vehiculul in plină viteză... 
Roțile din spate trec peste 
'■l. accidentindv-l grav.. Mai 
merită să mai comentăm ?
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Se ridica ceața de pc modernul earlier Aeroport al Pctroșaniului.

Schiorii de la Școala sportivă 
Petroșani confirmă

Cînd abaterile 
sînt tratate cu 

multă „înțelegere
irizației de bază că nu a tras 
la răspundere pe Breazu Marin 
încă de ia primele abateri. \ 
lipsit însă spiritul autocritic la 
acești tovarăși, n-au arătat cc 

făcut personal pentru a-1 
ajuta, unii cunoscîndu l bine, 
liindu-i subalterni sau condu
cători direcți.

Troslavirca meritelor perso
nale. subaprecierea calităților 
politice și morale nu pot să 
fie tolerate în activitatea or
ganizațiilor de partid. înțrucît 
acestea se soldează totdeauna 
m rezultate negative. Atmosfe
ra „liniștită", de împăciuitorism, 
mentalitatea dăunătoare cu pri
vire la critică, complacerea în 
wtuația dc a nu se pune rău 
ni alții, tolerarea nercspectării 
îndatoririlor prevăzute în Sta
tutul P.C.R, care s-au acumu
lat in cadrul organizației de 
bază și-au arătat pînă la ur
mă „roadele". Rreazu Marin, 
după ce a fost înlăturat din 
rindurile membrilor dc partid, 
și-a primit pedeapsa meritată 
ți pe linia justiției.

Considerăm că din aceste ca- 
Miri organizațiile respective vor 
Trage concluziile cuvenite, vor 
intensifica munca de educație 
partinică. în spiritul eticii co
muniste. de întărire a discipli
nei si răspunderii membrilor de 
partid față de sarcini, față de 
rs»*’tatca înaltă ce o posedă. 
D.- ademenea, in viitor, poate, 
spiritul combativ, exigența, ati
tudinea critică față de lipsuri 
t.și vor găsi locul ce trebuie 
să-| aibă, nu se vor mai tolera 
abateri care să umbrească ac
tivitatea întregii organizații.

Sperăm că in această direc- 
liv comitetul dc partid al mi
nei Petrila va acorda organiza
ției de bază tot sprijinul său.

< Unnaze din pag. I
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Fotbal : Dimimo Bacău 
— Arsenal Londra, în 
sferturile de finală ale 
competiției „Cupa Euro
peană a Tirgurilor". 
Transmisiune directă de 
la Bacău.
Deschiderea emisiunii. 
Studioul pionierilor: 
Ora finlinilor. Film des
pre poetul Ion Vinca.

18,10

19,00
19,20

folclorului

de seară, 
in econo- 

desfă- 
bazincle Ic- 
llfox. Timiș.

(’omori ale 
românesc. 
Telejurnalul 
Actualitatea
mic. Activitatea 
șurată în 
Ktimicolc I 
Constanța. 
„Contraste 
Început de 
profesiuni ați 
îmbrățișeze copiii

muzicale", 
drum. Ce 

dori să 
dv. ?

20,10

21,50
22.00

22,20

23,00

Telc-cinemateca: „Pro
cesul de In Nlirnbcrg" 
(I) — producție a stu
diourilor nmericanc. 
Telejurnalul de noapte. 
Romeo și Julicta — film 
balet.
Salonul literar al tele
viziunii : Vasile Voicu- 
lescu in perspectivă 
contemporană.
Închiderea emisiunii.

--------4---------

Bucuria de a trăi
Mă numesc Constantin Smîn- 

t»nă și am 11 ani. Sint unul 
din cei 6 copii ai minerului 
loan Smintină din Vulcan. In 
ziua de 20 decembrie anul tre
cut am suferit un accident 
Era\ de mașină. Fractură de 
bazin și a femurului picioru
lui sting, plus alte leziuni. Am 
lost internat în spital. Mi-am 
văzut moartea cu ochii, dar 
medicii Mihai Fărcaș, Constan
tin Lăpădatu și Emil Lăpădatu 
mi-au redat sănătatea și încre
derea în viață. înainte de a 
pleca la București pentru un 
transplant de piele, am vrut 
să-mi iau la revedere, să le 
mulțumesc din inimă pentru tot 
»e au făcut pentru mine. Ac
celeratul de București pleca 
Insă din Petroșani în miez de 
noapte așa că n-am putut s-o 
fac. O fac pe
Mi-e dragă viața ca tuturor co
piilor din lume. îmi place să 
trăiesc, să învăț, iar dacă as
tăzi sînt în afară de orice pe
ricol aceasta se datorează dum
neavoastră, 
mulțumesc 
mele meu, 
celor cinci

această cale.

In încheiere vă 
din inimă în nu- 
al părinților și al 
frățiori.

Constantin SMÎNT1NA 
Vulcan

ț Utmuie am pag. I

fribuția la îndeplinirea sarcini
lor ce revin unității în ansam
blu-., pentru asigurarea ordinei 
și disciplinei în producție, a- 
pârarea și întărirea proprietății 
socialiste". .Aceasta este consa
crarea legală a unui deziderat 
major subliniat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Plenara 
f C al P.C.K. din decembrie 
1369: „este necesar să acțio
năm cu mai multă hotărîre 
pentru întărirea ordinei și dis
ciplinei in muncă".

Dezvoltînd acest deziderat — 
convertit în literă de lege — 
proiectul stabilește un cadru 
mai precis, cu o delimitare 
mai riguroasă a obligațiilor și 
drepturilor subiecților pârtiei- 
penti la raporturile de muncă. 
Astfel in ceea ce privește con
ducerile de unități, se prevede 
răspunderea acestora in fața 
statului și a colectivelor de sa- 
lariali pentru organizarea ju
dicioasă a muncii, pentru in
tegritatea avutului obștesc și 
buna gospodărire a fondului 
material, pentru adoptarea mă
surilor necesare realizării in
tegrale și la timp a sarcinilor 
de plan, pentru respectarea o- 
bligațiilor contractuale, a prin
cipiilor și normelor disciplinei 
socialiste.

Tn ceea ce privește pe sala- 
riați. proiectul de lege prevede, 
Ia fel, cu multă precizie și 
claritate, drepturile si îndatori
rile acestora, în spiritul înaltei 
echități socialiste. înccpind cu 
dreptul la 
decurg din 
eu dreptul 
mijlocit la 
ții unității

muncă și cele ce 
aceasta, continuînd 
de a participa ne- 
conducerea activită- 
din care fac parte

De 
riațil 
lese 
I»€Toni și Vulcan sînt nemulțu
miți de felul în care li se asi
gură transportul cu autobuzele 
ia locul de muncă și de aici la 
domiciliu. Nu se știe din ce ca
uză, din a cărui vină, în opera
tivitatea și punctualitatea mer
sului autobuzelor, în confortul 
călătoriei cu acestea s-au pro
dus fisuri îngrijorătoare. In 
legătură cu neajunsurile inter
venite de la mina Aninoasa am 
primit la redacție o lungă scri
soare în care se spune:

„Muncitori, Ingineri și tehni
cieni, funcționari și alți salariat! 
sînt obligați zilnic să călăto
rească inghesuiți în autobuze, 
să aștepte ore întregi în stații, 
să întîrzie de la serviciu. De 
ce toate acestea ?

Nu se poate spune că la e- 
ventualitatea apariției unor atari

la o vreme încoace sala- 
minci Aninoasa care locu-
In Petroșani, Livezeni,

nu s-a gindit nimeni, 
Întreprins nimic pen-

neaj unsuri 
că nu s-a 
tru preîntâmpinarea lor. Dimpo
trivă. Cu ani în urmă, cînd 
s-a introdus transportul salaria- 
țllor cu autobuzele I.R.T.A., 
Inire conducerea minei Aninoa
sa și D.R.T.A. (Autobaza TA 3 
Petroșani) s-a încheiat o con
venție cuprinzând obligații re
ciproce care să faciliteze asigu
rarea de ambele părți a unor 
condiții optime pentru desfășu
rarea normală a transportului. 
Autobaza Petroșani s-a obligat, 
în temeiul articolului 8 al con
venției, să pună la dispoziția 
salarialilor pe care-1 deservește 
numărul necesar de autobuze în 
zilele, la orele .șl la locurile 
fixate prin graficul de circula
ție, iar in schimbul prestării a- 
cestuK serviciu E. M Aninoasa, 
prin ari. 12 din convenție, și-a 
asumat obligația de a face plata

B.N.R.S.R. 
de plată 

....... ....... , respectat 
obligațiile contractuale.

■ • ’ ’ la
e.
pe 

mai

anticipat, lunar, prin
Firește, fiind vorba 

E. M. Aninoasa și-a 
la fix 
Cît li privește pe cei de 
autobază se vede treaba că 

acordă documentului 
și-au pus semnătura 
credit dccît unui simplu 
de hîrlie. Ignorînd clau- 

convenției, autobaza se

nu-i 
care 
mult 
petic 
zele ............. ....
complace de vreo două săplă- 
mini In a nu trimite în cursă 
numărul de autobuze necesar ci 
cil o lipsă de 2—3 zilnic. Moti
ve se găsesc oricînd: ba că au
tobuzul 1 331 e defect, ba că 
1 347 (cursă specială) e luat 
pentru alte servicii, ba că 1 338 
n-a pornit în cursă pentru că 
șoferul și-ar fi făcut orele pla
nificate ș.a.m.d. Dar motivările 
nu pol line locul numărului de 
autobuze absolut necesare zi 
de zi pentru efectuarea în bune 
condiții a transportului de per-

Uzina de utilaj minier Pe

troșani. La intrare.

și terminind cu principalele lor 
îndatoriri : respectarea ordinei 
și disciplinei la locul de mun
că, îndeplinirea sarcinilor ce 
decurg din contractul colectiv 
de muncă, din contractul de 
muncă încheiat cu conducerea 
unității respective, din regula
mentul de ordine interioară și 
alte dispoziții legale. In acest 
cadru, salariații sint obligați să 
respecte programul de lucru, să 
folosească integral timpul de 
muncă, să asimileze tehnolo
giile și să-și ridice continuu 
nivelul profesional, să foloseas
că rațional și intensiv capaci
tățile de producțîe, materiile 
prime și materialele, să gospo
dărească Și să apere cu grijă 
și fermitate avutul obștesc, să 
respecte normele de tehnica se
curității muncii, să participe 
activ la rezolvarea problemelor 
generale ale activității econo
mice din unități.

O deosebită grijă s-a acordat 
in proiect rezolvării, în sp’ 5- 
tul unei înalte clici, a proble
mei recompenselor și sancțiu
nilor. Prețuind hărnicia și pri
ceperea conștiinciozitatea și 
conduita ireproșabilă, proiectul 
stabilește o scară largă de re
compensare. Totodată, ținînd sca
ma de existența unor fenomene 
negative ce se mai manifestă 
in societatea noastră, proiectul, 
pe drept cuvinl, prevede și 
sancțiuni, unele noi și de na
tură bănească.

întărirea ordinei.
și răspunderii reprezintă 
zășia cea mai sigură 
realizarea cu succes a 
lui cincinal actual și a 
rilor de perspectivă. Să 
pectăm cu toată strictețea.

disciplinei 
cbe- 

pentru 
planu- 
plan ii
le res-

atrage

FABRICA DE BLĂNURI

sonal. Această neregulă 
după sine altele tot așa dc ne
dorite: autobuzele care “
dimineața din Petroșani 
4,45 trec prin Iscroni ticsite și 
trebuie, să facă un drum în gol, 
după ce au ajuns la Aninoasa, 
pentru a transporta la mină și 
pe muncitorii din Iscroni însă 
aceștia nu mai pot ajunge la 
timp la serviciu; alteori condu
cătorii autobuzelor nu mai o- 
presc în toate stațiile prevăzute 
în convenție (chiar dacă mai 
au locuri) pentru a lua pe toți 
muncitorii care pleacă la servi
ciu. mulți rămînînd pe jos mai 
ales în stațiile podul Jiului, 
arenă, (blocuri) și putui sud. 
în aceste stații muncitorii aș
teaptă dimineața de la ora 4,45 
ți nu sînt luați pe autobuz 
decît după o oră, întîrziind ast
fel la serviciu; același neajuns, 
cauzat de descompletarca nu
mărului de autobuze necesar, 
se repetă și la înapoierea acasă 
a salariaților, cind cei ieșiți 
din schimbul I sînt nevoiți să 
aștepte înapoierea autobuzelor 
plecate spre Petroșani cu pri
mul transport de muncitori 
Imediat după ora 14; și mai în
grijorător se petrec lucrurile 
cu muncitorii din Vulcan, care 
de teamă că nu vor avea auto
buz la întoarcerea acasă. se 
agață pur șl simplu de autobu
zele care pleacă spre Petroșani 
Iar la Iscroni coboară de unde 
apoi o iau pe jos la... Vulcan.

Cu perpetuarea si amplifica
rea acestor deficiente ne-a 
ajuns- cutitul la os. Mersul anor
mal al autobuzelor generează 
întîrzieri de la serviciu, pier
deri din timpul muncitorilor 
noștri afectat producției si alte 
neplăceri care ne încurcă Influ- 
ențînd negativ îndeplinirea sar
cinilor de plan, a obiectivelor 
de întrecere asumate de colec
tivul minei în chemarea la în
trecere. Iată de ce invităm și 
pe această cale conducerea Au
tobazei TA 3 Petroșani șă-șl 
respecte cuvîntul dat în con
venția încheiată cu mina Anl- 
noasa, să remedieze fără înlîr- 
ziere deficientele din transpor
tul cu autobuzele a salariatilor 
noștri".

O invitație pe care o reluăm 
șl noi și pe care o aducem Ia 
cunoștința tovarășilor din con
ducerea autobazei completată 
cu o recomandare: scoateți ur
gent betele din roatele tran
sportului cu autobuzele pentru 
mina Aninoasa I Făceți-1 să 
meargă șnur !...

I. bAlan

pleacfi 
la ora

Cei mai buni schiori dc la 
Școala sportivă Petroșani au 
participat în zilele dc 27 fe
bruarie — 1 martie la cam
pionatul național al juniorilor, 
iar intre 4—6 martie la cam
pionatul național al școlilor 
sportive și liceelor cu program 
special, concursuri desfășurate 
pe pirfiile dc la Poiana Bra
șov. Campionatul național al 
juniorilor a reunit la start pe 
cri mal valoroși schiori care 
bat la porțile consacrării. Ală
turi dc ei au concurat și elevi 
de la Școala sportivă Petroșani 
care au dovedit reale calități, 
nnunțind o concurență dirză in 
următorii ani. Elevii petroșă- 
neni au obținut următoarele 
rezultate, la primul concurs : 
Gabriela Leib — locul VII la 
slalom special și locul V la 
slalom uriaș; Dagmar Mliller 
— locul IX atit la slalom spe
cial cit și la slalom uriaș: Vio
rica Hupca — locul XI atit la 
slalom specia) cit și la slalom 
uriaș ; Angela Manole-ZamfireS- 
cu — locul XXIII la slalom 
special: Ioan Garcca — locul 
XXIV la slalom special și lo
cul XVI la slalom uriaș; Zol
tan Toth — locul XXV la sla
lom special. Toți au concurat 
la categoria juniori mici. După 
cum sc vede, col mai bine s-a 
prezentat Gabriela Leib, dar și 
Dagmar Mul Ier și Viorica Hup
ca, dacă avem în vedere di
ficultatea probelor și valoarea 
ridicată a concurenților.

La următorul concurs — cel 
al școlilor sportive și liceelor 
cu program specia] — rezul
tatele reprezentanților noștri 
au fost mult mai bune, dovadă 
a talentului și capacității de 
pregătire de care dispun. Iată 
clasamentele complete, în ordi
nea probelor disputate : Cate
goria copii, slalom special — 2 
manșe, fete: 1. Elena Dege- 
ratu, Predeal — 39,3; 2. Dorina 
Kampf, Predeal — 43: 3. Vio- 
rica Ilupca, Petroșani — 43,5; 
4. Gabriela Leib. Petroșani — 
44,3; 6. Angela Manole-
Zamfirescu, Petroșani — 45,4. 
Locuri foarte bune într-o 
întrecere cu 60 de concurcnți 
din întreaga țară. Băieți: 1. 
loan Covăsi, Predeal — 57,2;
2. Ion Neguțescu, Sinaia — 60.2;
3. Ion Garcca, Petroșani — 
60,4. De menționat că au evo
luat 64 de schiori. Slalom spe
cial juniori mici : 1. Călin Nă- 
rea, Predeal — 70: 2. Marian 
Burchi, Sinaia — 70,6; 3. Ma
rin Dancășiu, Brașov — 70,7 j 
12. Nicolae Cristea; 15. Zoltan 
Toth, Petroșani, rezultate nu 
suficient de concludente. La 
slalom uriaș, juniori mici, pe-

troșăneanu) Zoltan Toth a vc ■ 
nil pe locul VI. Slalom special, 
juniori mari : 1. Sorin Cojo- 
caru, Brașov — 60.4; 2. Victor 
Mihuț, Petroșani — 69,5; 3.
Constantin Ciubotaru, Predeal 
— 70,9. Slalom uriaș juniori 
mari : 1 Victor Mihuț; 2. Sorin 
Cojocarii; 3. Constantin Ciubo
taru.

Făcind un bilanț al rezul
tatelor obținute dc schiorii de 
la Școala sportivă Petroșani la 
cele două concursuri naționale 
de la Poiana Brașov, constatăm

că ele sînt bune, confirmînd 
valoarea tinerilor noștri schiori 
și rezultatele lor anterioare. 
La campionatul național a) 
școlilor sportive și liceelor cu 
program special, reprezentanții 
Văii Jiului au obținut două lo
curi III la categoria copil, un 
loc I și un loc II la juniori 
mari prin același Victor Mihuț. 
Sînt rezultate îmbucurătoare 
care anunță altele, poale mai 
concludente.

Dumitru GIIEONEA

(Urmare din pag. I)

și sub denumirea de „șmonlon 
dore“ sau cele de blană semi- 
innobilată ele. se găsesc in 
rafturile diferitelor unități co
merciale din (ară însoțite 
de eticheta purlînd marca fa
brici i „Vidra" Orăștie. Aces
tea sînt doar cîleva din sor
timentele și modelele realizate 
în cadrul unilățiii, care numără 
în acest an peste 100 de ar
ticole dilerite. Trecute prin 
metamorfoza de prelucrare și 
Înnobilare pieile de vînal: 
jder, vulpe, lup, pisică săl
batică devin articole deose
bit de prefioase servind la 
confecționarea diferitelor ar
ticole de îmbrăcăminte pen
tru bărbați, lemei șl copii. Au 
devenit apreciate și solicitate 
în cantități sporite la 
misadele pentru haine 
iești confecționate din 
cele de hamster, 
cui și sub denumirea 
Iară de 
Pentru anul acesta au 
contractate să se livreze 
Slutele Unite ale America 
Elveția peste 2 500 de astfel 
dc misade, pentru conlecționa- 
rea cărora sînt necesare nu 
mai puțin de 12 500 peticele. 
Dar vorbind despre export 
trebuie precizat că in afară 
de alte articole meșterii Pla
nari de la Orâștie execută și 
livrează în acest un 
300 000 perechi mănuși 
dene, din piei de ovine 
rate, în 14 țări, printre 
Anglia, Franța, Suedia, 
vegia, Danemarca. Austria, 
Luxemburg și altele.

Nu este lipsit de importantă 
să facem cunoscut cititorilor 
că măsurile aplicate pentru 
dezvoltarea capacităților de 
producție și a sporirii numă
rului sortimentelor se reflectă 
pozitiv în creșterea eficienței 
economice. Din relatările Iov. 
Ion Slanciu, inginerul șei al 
lubricii, am reținut că in 
timp ce investițiile făcute pen
tru dezvoltarea și moderniza
rea întrepiinderii și a produe-

export 
burbă- 

peli- 
cunos- 
popu- 

,cățelul pămintului". 
lost 

in 
șl

peste 
cana- 
ve/u- 
care 
Nor-

(iei totalizează aproximativ 
10 000 000 lei, fabrica reali
zează in acest an beneficii 
șj impozite pe circulația măr- 
iurilor insumînd 35 000 000 lei.

Membrii consiliului de .ad
ministrație al fabricii împreună 
cu ceilalți specialiști care lu
crează direct în procesul de 
producție dovedesc multă 
strădanie, interes și pasiune 
pentru a da produselor \ aten
te noi, pentru a spori continuu 
eliciența și gradul de rentabi
litate. Ei au creat premisele 
valorificării superioare a res
turilor de materie primă și 
deșeuri care nu aveau nici o 
întrebuințare. S-a asimilat în 
acesl scop fabricarea de co
voare cu motive naționale 
și coverluri executate din 
bucăți mici de piei vopsite ce 
rezultă de la croitul și conjec- 
ționalul articolelor de blănă
rie, ale căror prototipuri s-au 
bucurat de multă apreciere in 
anul liceul la expoziția reali
zărilor economiei naționale de 
la București. In noua sec (ie ce 
se amenajează pentru prelu
crarea și valorificarea deșeu
rilor urmează să ne producă 
In acest an peste dl) 000 mp 
covoare de blană, care vor ri
valiza cu persianele de Cisnă- 
die. A început să se confec
ționeze papuci de casă din 
deșeuri de blană, pentru băr
bați, femei .și copii. Așadai, 
Jncepînd din acest an pe lingă 
ari icolele de blana destinate 
îndeosebi sezonului de iarnă, 
se puri la dispoziția comerțu
lui confecții de utilitate cas
nică pentru toate anotimpurile.

Si încă o inifialivă valoroa
să luată de conducerea lubri
cii care se bucură de aprecieri 
unanime. Recent s-a deschis 
în centrul orașului un maga
zin de prezentare și deslacere, 
prin care sint puse direct la 
indemina solicita nf ilor diverse 
produse, începînd de Iu mă
nuși, căciuli, gulere, ori haine 
de dilerite culori pentru copii, 
pînă la blănurile elegante 
pentru femei.

Filele condicii
Magazinul nr. 30, de desfa

cere a produselor industriale 
din Lupeni, și-a depășit planul 
de vînzări, pe două luni, cu 
peste 60 000 lei. Merite pentru 
obținerea acestui succes au vân
zătoarele Ida Szasz și Adela 
Moangher în frunte cu respon
sabilul unității, Iosif Motoc. In 
calitate de deputat, gestionarul 
se preocupă nu numai de tre
burile gospodărești ci și ca oa
menii muncii din cartier să fie 
mulțumiți de modul în caro sint 
aprovizionați și deserviți prin 
unitatea do a cărei activitate 
răspunde. Că treburile în ma
gazin merg bine o dovedește 
faptul că filele condicii de re- 
clamațîi sînt albe. Am dori să 
fio în toate magazinele mereu 
așa.

I. MUNTEANU, Lupeni

Am văzut bine
Tntr-una din zile m-am dus 

la magazinul nr. 2 din Vulcan 
unde se desfac subproduse. De 
cum am încercat să intru, am 
fost luat în primire cu cuvin
tele.

— E închis.
Nici n-am apucat măcar 

să-mi cer scuze că un altul în 
halat alb, ocupat cu mățuratul, 
a continuat.

— Ce ! Nu vezi bine ?
Am privit orarul de funcțio

nare a magazinului. Scria ci
teț : deschis intre 7—11 dimi
neața și bineînțeles și după- 
amiazâ. Am privit
Era ora 10,50. Deci magazinul 
trebuia să fie deschis. Deși mi 
s-a spus că nu văd bine, am 
văzut totuși foarte bine că aici 
nu e ceva în ordine...

și ceasul.

Alexandru DRAGOMIR, Vulcan

JOI 12 MARTIE

PROGRAMUL I i

5,05—6,00 Muzica dimineții; 
6,05—9,30 Muzică și actuali
tăți; 7.00 Radiojurnal; 9,30 
Odă limbii române; 10,10 
Curs de limba rusă; 10.30 
Ecran sonor — muzică ușoa
ră; 11,05 O melodie... trei in
terpret; 11,15 Din țările so
cialiste; 12,00 Recital de ope
ră; 12,30 Intîlnire cu melodia 
populară și interpretul pre
ferat; 13,00 Radiojurnal; 13,22 
Din creația compozitorului 
Radu Șerban; 14,00 Caleidos
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Peronescu
După cc toți il numeau la 

începui Peronescu, azi ii spun 
pur și simplu Marin. E mai 
bine așa. E mai intim. Parc 
mai al nostru. II numim, ast
fel. mai de Io inimă.

De cel puțin doi ani. nu 
este el. Marin Peronescu, 
vioara iutii a înaintării .Jiu
lui ? Este. De cel puțin doi 
ani nu este el. Marin Pero
nescu, omul care „îmboldeș
te" linia de atac a echipei 
petroșănenc, determinînd-o să 
nu cedeze nici un moment 
pasul, să lupte, să „forțeze" 
golul, să cîștige ? Este. De 
cel puțin doi ani. nu esle 
el. Marin Peronescu, favori
tul publicului, el cel care, 
brodind o fină dantelărie de 
pase atit pe covorul verde, 
mătăsos al dreptunghiului 
dintre tribune, cît și pc cel 
„plușat" care îngreunează 
mișcările celor mai puțin a- 
bili, ne face să vedem mai 
colorat, mai înflorai fotba
lul pe stadionul local ? Este.

Și-atunci, cine ar cuteza să 
se pună de-a curmezișul da
că am avea intenția de a 
face o cronică a fotbalului 
Văii Jiului din ultimii ani. 
și-am da drept titlu primului 
capitol — MarÎD Peronescu ?

Nimeni. Pentru că Perones
cu a fost și este acela care 
a readus la Petroșani, de
mult uitatul cult al vedetei. 
Al vedetei în continuă goa
nă pentru redimensionaro. ca
re asimilează cu talent noul, 
care nu se vrea nicicînd ex
clusivist. care nu joacă pen
tru tribune ci „arde". ..arde 
în flăcări", pentru echipă, 
pentru succesul teamului lo
cal.

I se cuvine Iui Marin Pe-

ronescu, acum, la începutul 
unui nou an fotbalistic, n- 
cum cind l-am văzut, la 33 
de ani, intr-un duel de rară 
frumusețe cu internaționalul 
Deleanu, acest succint cro
chiu. Cu siguranță că da. 
Cu prisosință. Cuvintele noas
tre nu vor reuși insă să în
globeze niciodată în ele toată 
încărcătura de substanță (și 
(alcnl și muncă) pe care-o 
conține în <’l Marin Perones
cu, fotbalisful.

Și atunci renunțăm. 
convrn«re-fa că Marin . 
va face in curînd !

V.

1 
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cop muzical; 14,40 Radio pu
blicitate; 15,00 O sută de le
gende românești; 16,00 Radio
jurnal; 16,20 Piese concertan
te de muzică populară; 17,05 
Antena tineretului; 17,30 Al
bum de muzică populară; 
18,10 Orizont științific; 18,30 
O melodie pe adresa dv.; 
19,00 Gazeta radio; 19,30 Săp- 
tămîna unui meloman; 20,05 
Tableta de seară; 20.10 — 
365 de cîntece; 20,20 Arghe
ziană; 20,25 Zece melodii pre
ferate; 21,00 Convorbirile de 
joi; 21,30 Moment poetic; 
21,35 Solista serii — Angela 
Zilia; 22,00 Radiojurnal. Bu
letin meteorologic; 22,20 
Sport; 22,30 Romanța veșnic 
tinără: 22,50 Vitrina melodi
ilor distractive; 23,10 Intîlni- 
re cu compozitorul Laurențiu 
Profeta; 0.03—5,00 Estrada 
nocturnă.

BULEI ?NE DE ȘTIRI : 
Programul I : 5,00; 6.00; 9,00; 
10,00; 11,00: 17,00; 18,00:
20.00; 24.00; 2,00; 4,00. Pro
gramul II : 6,05; 12,00; 14,00; 
0,55.

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Taina leului (9—11 
martie); Republica: Paria 
(9—II martie); LONEA — 
Minerul: Apele primăverii
(9—11 martie): VULCAN i 
Fata din parc (9—11 martie): 
LUPENI — Muncitoresc: 
Drumuri (10—11 martie).

Soluția factoriței Nedumerire
Sint abonat demult la ziai'ul „Steagul roșu". De o vreme insă 

nu-1 mai primesc decît o dată sau de două ori pe săptămînă. Vă 
dați seama cit dc mult îți lipsește ziarul dacă te-ai obișnuit să-l 
citești in fiecare zi ! Așa stînd lucrurile am solicitat factoriței 
noastre din Iscroni să-l aducă zilnic. Iată ce răspuns am primit.

— N-am timp să-l aduc mai des deoarece am copil mic. Dacă 
vreți așa bine iar dacă nu rămîneți fără abonament. Și spre a nu 
se mai obosi cu difuzarea presei cînd m-am dus în ziua de 25 
februarie a. c. să-mi fac abonament pentru luna martie a refuzat 
să-mi facă abonament deși de lă poștă pînă pc strada unde lo
cuiesc sînt doar vreo 300 de metri. In aceeași situație sint și alți 
cititori ai presei. Soluția factoriței de a nu face abonamente este 
fundamental greșită. Așteptăm să i-o revizuiască cineva...

M. IONEL, Iscroni

CORESPONDENȚE
E frumos cartierul 

dar...
Cartierul Aeroport c cel mai 

mare și mai frumos din între
gul Petroșani. Ar putea fi însă 
și mai frumos dacă n-ar mai 
dăinui unele deficiențe de or
din gospodăresc. Vin, spre e- 
xcmplu, salariații I.G.C. care se 
ocupă de curățenia orașului și 
încarcă gunoiul în mașini. O 
parte însă din gunoi îl îm
prăștie pe jos să mai rămină 
și de sămință. De măturat stră
zile cartierului, nici vorbă. Mai 
sint însă și unii locatari care 
aruncă hirtii, cutii dc conser
ve ori le miri ce pe zonele 
verzi, pățind obrazul cartieru
lui. Celor ce au asemenea ati
tudini nu le-ar strica o amen
dă. Pe lingă deputați, eu pro
pun să fie în drept să aplice 
asemenea amenzi și responsabi
lii dc scară. Ar fi, cred, o mă
sură eficientă.-

Dumitru PETRIȘOll, Petroșani

Doar un singur „of*
Mai acum vreo 10 ani, satul 

Răscoala număra vreo 44 de 
case din care doar 3 erau mai 
răsărite. De atunci Răscoala a 
mai crescut cu 25 case noi, 
mari și frumoase. Avem lumi
nă electrică in 59 case și pe 
străzi, o școală de 4 ani, drum 
bun și multe aparate dc radio. 
Acum au venit la modă tele
vizoarele. Prunul care și-a 
cumpărat televizor a fost Mi
ron Luca. Mulți n-am cumpă
rat deoarece așezarea noastră 
fiind intre munți am crezut că 
n-o să meargă televizorul. Dar 
programul sc vede bine așa că 
mulți o sâ cumpere. Avem în
să o dorință. Făcind cumpără
turile la alimentara din Cim- 
pa am vrea ca atunci cînd vin 
mărfuri, cum ar fj spre exem
plu mălaiul, să se țină cont 
și dc noi. Dacă altfel nu se 
poate atunci pe baza unei re
partiții pentru răscoleai.
Dumitru MAR1OANE, Răscoala

Potrivit programului, noi lo
catarii din blocul 43 de pe 
strada Independenței din Petro
șani, ar trebui să primim api 
caldă de două ori pe săplă- 
mină. Trei ore miercurea și 
trei ore sîmbăta. Noi, cei dc la 
etajul IV nu primim însă sim- 
bătă nici un strop de apă cal
dă. Sesizind I.G.L.-uI am .fost 
lămuriți cum că nu primim apă 
caldă deoarece nu-i presiune. 
Auzind motivul am rămas ne
dumeriți Cum dc anul trecut 
a fost presiune și este și ;n 
prezent miercurea, iar sîmbăta 
nu. Ținem să mai facem o pre
cizare. Deficiența privind ap< 
caldă și chiar încălzirea a a- 
părut numai acum trei luni.

Elena ANDRONACHE, 
Marin POPESCU și 
Iulian DAVID din Pe
troșani

I

Să nu ne scumpim 
la târîțe

Noi, cei ce locuim in blocul 
K din Paroșcni n-avem a ne 
plînge de lipsă de apă și căl
dură. Instalațiile sanitare și 
termice funcționează impecabil. 
Dar și prea multă apă strică 
dacă intră pe unde n-o dorești. 
In apartamentul meu, cu nr. 
24, se scurge o parte din apa 
provenită din topirea zăpezii. 
Se infiltrează pe lingă coș din 
cauza jgheaburilor sparte. Pre
cizez că am fost personal Ia 
sectorul l.G.L. Vulcan cu o ce
rere în care am arătat <• >. . -1 
situația,. dar zadarnic. Tovară
șii de acolo sc scumpesc la tă- 
rițe iar apartamentul se dete
riorează.

Ghvorghe MIEREA, Paroșeni
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Lucrările Comitetului
pentru dezarmare

de la Geneva
GENEVA 10 

tul Aqerpres, 
transmite : In

Declarațiile ininislriiliii
de finanțe italian

RHODESIA

10 la 1
— Corosponden- 

Horia Liman, 
ședința de marți 

a Comitetului pentru dezarmare, 
șefii delegațiilor Statelor Uni
te, U.R.S.S.. Marii Britanii, Sue
diei. Canadei, Poloniei și Mexi
cului au dat citire declarațiilor 
guvernelor lor cu privire la in
trarea in vigoare a Tratatului 
de neproliferare a armelor nu
cleare.

Reprezentantul japonez. Isao 
Abe. o preconizat dezarmarea 
nucleară ca o posibilitate de a

se elibera noi resurse 
voarea dezvoltării. El e 
că intrarea in vigoare f 
tulul de noprolifcrare t 
lor nucleare nu trebuie f 
tituie un obstacol în f 
de către statele nenucleare a 
energiei atomice in scopuri paș
nice. Delegatul japonez a pro- 
pu< apoi Interzicerea exploziilor 
nucleare subterane, încetarea 
producției de materiale fisiona
bile în scopuri militare și or
ganizarea controlului prin date 
seismice.

în fa- 
arătat 
Trata- 
arme-

a 
a 
a 
să cons- 
folosirea

ROMA 10 (Aqerpres). — Ita
lia trebuie să adopte „o politică 
holărîtă de stabilizare, caro să 
fie la fel de drastică pe cît este 
de amplu vidul monetar", a de
clarat ministrul italian al tre
zoreriei, Emilio Colombo, în- 
tr-o cuvintaro rostită cu prile
jul aniversării Băncii din Roma. 
El a reamintit că, în 1969, pre
turile au înregistrat o creștere 
de 7 la sută la comerțul cu ri
dicata și de 4,3 la sută la cel

cu amănuntul. în 
deficitul balanței 
Italiei a atins 850 
italiene, fiind provocat în spe
cial de exodul capitalurilor. Mi
nistrul a relevat că Italia con
tinuă să ocupe locul a] treilea 
în lume în privința mărimii re
zervelor sale do aur și devize. 
Cu toate acestea, el a avertizat 
că țara nu va fi in măsură să 
mai suporte multă vreme pier
deri ca cele înregistrate anul 
trecut.

HAVANA Brigada „23 August-România“ a sosit
HAVANA 10 — Coresponden

tul Agerpres, V. Stamate, 
transmite: Brigada „23 Au
gust — România", formată din 
tineri muncitori membri ai V- 
niunii Tineretului Comunist din 
România, a sosit la fabrica de 
zahăr -Jose Marti* din San 
Cristobal. Tinerii români au 
fost intimpinați de comandan-

prim- 
Pro- 

Pinar

acolași timp, 
de plăti a 
miliarde lire

SALISBURY 10 (Agcrpres). — 
Zece la unu ; aceasta este pro
porția in care vor vota albii și 
negrii din Rhodesia proaspăt 
proclamată „republică1*, pentru 
desemnarea celor 58 de depu- 
tați ai Adunării Naționale, în 
cadrul alegerilor programate 
pentru 10 aprilie.

Potrivit unui comunicat ofi
cial dat publicității la Salisbury, 
pe listele electorale au fost în
scriși 87 000 albi, reprezentind 
o populație de aproximativ

250 000 și 8 326 de african! la 
populație de 
cinci milioane.

Ciudata proporție rhodesiană 
sc menține și în ceea ce pri
vește componența viitoarei 
Adunări Naționale care. con
form noii constituții, urmează 
să fie alcătuită din 50 de 
albi și 16 africani, opt aleși și 
opt numiți din oficiu din rindul 
șefilor de triburi, fideli înde
obște politicii rasiste a guver
nului de la Salisbury.

o
aproximativ...

5

la San Cristobal
Gheorghc 

brigăzii ro- 
pentru pri-

Mesagerii

L
tul Julio Camacho, membru al 
C.C. al P.C. din Cuba, 
secretar al Comitetului 
vincial de Partid
del Kio. de ambasadorul 
României in Cuba. Vesile 
Mușat, și de alte persoane ofi
ciale. Comandantul Camacho a 
salutat prezența brigăzii de ti
neri români și le-a urat succes

în activitatea lor. 
Radu, conducătorul 
mâne, a mulțumit 
mirea călduroasă,
tineretului român, a arătat el, 
sînt liotărîți să muncească cu 
abnegație, participînd astfel, 
alături de poporul Cubei, la 
obținerea victoriei în bătălia 
celor 10 milioane de tone do

zahăr.
Seara, in localitatea Soroa 

din apropiere a avut loc o în- 
tilnire între membrii brigăzii 
române și tineri cubanezi, care 
s-a desfășurat intr-o atmosferă 
caldă, prietenească. Luni, tine
rii români au fost repartizați la 
locurile de muncă din Fabrica 
de zahăr „Jose Marți'4.

marele tigru

SOFIA 10 (Agerpres). — 
La Sofia a fost dată publi
cității Hotărîrea plenarei C.C. 
al P.C. Bulgar din 3 martie 
cu privire la direcțiile de ba
ză ale amplasării forțelor de 
producție în următorii 15—20 
de ani.

In hotărire se arată că po
litica industrializării socia
liste și a amplasării teritori
ale raționale a forțelor de 
producție au permis o mai 
bună folosire a resurselor 
de muncă. O nouă etapă in 
amplasarea teritorială a for
țelor de producție o consti
tuie dirijarea unei părți din 
investiții în construcția unor 
întreprinderi in orașele mici 
și mijlocii. Astfel, numai în 
ultimii 10 ani au fost con
struite în asemenea orașe 
675 de întreprinderi industri
ale.

Plenara C.C. al P.C. Bulgar 
stabilește noi sarcini în acest 
domeniu. Hotărîrea prevede 
crearea unui sistem unic de 
dirijare a amplasării terito
riale a forțelor de producție. 
Paralel cu elaborarea unor 
prognoze de dezvoltare a ță
rii pe termene îndelungate și 
de dezvoltare a unor ramuri 
și subramuri ale economiei 
naționale, vor fi elaborate și 
prognoze de dezvoltare social- 
economică a unor unități te
ritoriale separate. Amplasarea 
noilor capacități de produc
ție va urmări reducerea chel
tuielilor de muncă socială în 
toate fazele procesului de 
reproducție. In hotărire se 
menționează că vor fi perfec
ționate împărțirea pe regiuni, 
concentrarea și specializarea 
producției agricole. Se va 
continua procesul de creare 
a unor forme eficiente de 
cooperare intre industrie și 
agricultură, în primul rind a 
complexelor agrar-industrialc. 
Va fi creată o Direcție Gene
rală pe lingă Comitetul de 
Stat al Planificării, care, 
împreună cu alte organe și 
instituții, va organiza elabo
rarea schemei de amplasare 
a producției sociale pe peri
oada 1970—1990.

al P.C. Bulgar
Plenara C.C

I
I 
l

Pregătiri pentru misiunea
iiApollo-13

TOKIO 10 (Agcrpres). — Un 
avion cu reacție „Boeing" apar- 
ținind companiei „Air 
și-a luat zborul, ca de 
de pe aeroportul din 
avînd insă la bord un 
important pasager : Dilip, ma
rele tigru alb, pensionar al 
Grădinii zoologice din Delhi și 
„Invitatul de onoare** al presti
gioasei „Expo-70" de la Osaka.

Dilip, unul din cei 33 de

India" 
obicei, 
Delhi, 
foarte

tigri albi care se află, in pre
zent, în viață, este probabil și 
cel mai impunător dintre ci, 
avînd o lungime de 2,74 metri 
și o greutate de 178 kilograme.

In virstă de patru ani, Dilip 
este fiul unui vestit tigru alb 
capturat odinioară în jungla 
indiană. Ca și a fraților săi, 
blana nu-i mai este de un alb 
imaculat, ci prezintă cîteva 
mici pete șocolatii.

WASHINGTON. — Cores
pondent*// Agcrpres, C. A- 
lexandroaie, transmite: Ulti
mele cilre privitoare la șo
ma/, dale publicității de Bi
roul de stalisllcă a muncii 
din Statele Unite, „tind sd 
confirme declarațiile unor e- 
conomlșll americani potrivit 
cărora S.U.A. s-ar alia In ml/- 
locul primei recesiuni după 
o decada de liniște ccononii- 
cd" — aratd influentul coti
dian „Washington Post".

Curba ascendenta a șoma
jului a înregistrat in primele 
două luni ale anului curent 
o brusca creștere, ajunglnd ia 
un nivel record al ultimilor 
4 ani. !n februarie 4,2 'a su
lă din forța de muncă a 
S.U.A., adică aproape 40001100 
de oameni au losl înregistrați 
pe listele de șomeri, laffl de 
3,5 la sută in decembrie 7969. 
șl 3,9 in Ianuarie a c.

Raportul lunar al Biroului 
de statistică a muncii subli
niază și o bruscă scădere a 
numărului noilor angalall, pre
cum șl o reducere a săptăml- 
nii de muncă în unele Indus
trii, insolită, bineînțeles, de 
reajustarea corespunzătoare a 
salariilor, reducere considera
tă record pentru ultimii F, ani.

Cea mal mare creștere a 
șomajului a (ost Înregistrată 
în industriile prelucrătoare, 
unde numai în 12 luni pro
centul celor rămași fără sluj
be a crescut de la 2,9 la sulă 
la 4.6 la sulă. Procentul se 
men/ine ridicat și în Industria 
construcțiilor, aci atlngîndu- 
se un nivel de 7,9 la sută. 
Dificila conjunctură economi-

cd, direct Inlluenlală de pre
siunile Inllallonlsle, s-a re
percutat în mod grav asupra 
situației tineretului: in rin- 
durlle acestuia șoma iul a a- 
lins Impresionanta cifră de 
13,4 la sulă.

Aceleași dale relevă că i>> 
llmp ce procentul celor con- 
cedlafl a atins in rindul al
bilor 3,8 la sulă, In cel al ne
grilor s-a ridicai la 7 la sută.

Directorul secției de cerce
tări a Uniunii sindicale A.P.I .- 
C.I.O., N. Goldfinger, aprecia
ză cu in cursul anului curent 
șomajul va cuprinde In Sta
tele Unite 6 la sulă din lor fa 
de muncă, In ciuda previziu
nilor optimiste gu\ ornamen
tale care anticipau un plalon 
maxim de 4.3 la sulă.

Administrația republicană a 
asigurat A.FJ. ( ’.Ci, că este 
preocupată in cel mal înall 
grad să bareze calea Infla
ției și a recesiunii economice, 
că va adopta „măsuri ener
gice" împotriva șomajului, In 
cazul în care numărul celor 
concediafi va continua să 
crească peste o anumită li
mită. Administrația nu a spe
cificat Insă în ce vor consta 
aceste măsuri, care esle limi
ta șomajului considerată de 
ea tolerabilă și cînd vor fi 
puse în aplicare „măsurile e- 
nergice" de care vorbea. ' 
orice caz. conducerile uniunilor 
sindicale din Statele Unite se 
arată îngrijorate de ofensiva 
șomajului șl apreciază că tre
buie ludle măsuri imediate 
pentru temperarea presiunilor 
inflaționiste și înghețarea șo
majului.

In

HOUSTON 10 (Agerpres). 
„Sint gata să plec pe Lu

nă chiar acum" a declarat 
astronautul James Lovel după 
încheierea celui de al 27-lea 
zbor de antrenament în ve
derea misiunii „Apollo-13", 
care va lua startul spre Se
lena la 11 aprilie. ..Aș vrea 
numai, a continuat Lovel du
pă ce a coborît din vehiculul 
asemănător cu cel cu care va 
aseleniza, ca în partea din 
fată a modulului lunar să a-

vem o cameră de luat vederi, 
astfel Incit milioane de „pi- 
lo|i" așezați în fotolii în fata 
televizoarelor să poată asele- 
niza o dată cu noi".

Un purtător de cuvînt al 
Administrației naționale pen
tru problemele aeronauticii și 
cercetarea spațiului cosmic 
(N.A.S.A.) a declarat că zbo
rul nu a însemnat un succes 
deplin. El a precizat că două 
motoare, care impulsionează 
nava pentru aselenizarea si-

multană, au prezentat anumite 
defecțiuni, fiind nevoie să fie 
oprite. Purtătorul de cuvînt 
a menționat însă că nava pro- 
priu-zisă a funcționat normal.

La 11 aprilie va începe cea 
de-a tre:a m:'!,,ne de aseleni
zare. în cadrul acesteia, Ja
mes Lovel și Fred Haise vor 
coborî pe Lună, în timp ce 
Thomas Mattingly va evolua 
pe o orbită lunară de parca
re. J

Schimburi comerciale
ale Poloniei

cu țările capitaliste
VARȘOVIA 10. — Corespon

dentul Agerpres, I. Dumitrașcu, 
transmite: în prezent schimbu
rile Poloniei cu țările capitalis
te dezvoltate depășesc 30 la su- 
tă din totalul schimburilor de 
mărfuri cu străinătatea. In ulti
mii ani, în relațiile cu Anglia, 
Italia, Franța, R.F.G., Țările 
Scandinave, S.U.A. și în ultimul 
timp cu Japonia, au fost înre
gistrate creșteri continue. A- 
nul trecut, exportul de mașini 
și utilaje în tarile capitaliste 
a crescut cu 28,7 la sută, din 
care exportul de mașini și uti
laje — cu 37,1 la sută (in țările 
capitaliste dezvoltate). Informînd 
despre acest lucru, agenția 
P.A.P. subliniază că, în pofida 
creșterii înregistrate la expor
tul în țările occidentale, din 
punct de vedere al necesități
lor economiei poloneze, el a 
fost insuficient. Totodată, se 
arată că produsele industriale 
reprezintă doar 16 la sută din 
exportul Poloniei în aceste țări 
pe 1969, în timp ce ponderea 
lor pe întreg exportul polonez 
(inciuzînd, bineînțeles, și tarile 
socialiste) este de 55 la sută. 
Cu toate că există posibilități 
pentru modificarea structurii tra
diționale a comerțului Poloniei 
cu țările capitaliste, în cadrul 
acestuia continuă să predomine 
cărbunele și produsele agroali- 
mentare. Condițiile de îmbunătă
țire a unei astfel de situații 
sînt: creșterea simțitoare in 
continuare a exportului de pro-

duse industriale și, îndeosebi, 
modificarea structurii sale în 
direcția intensificării șl a ex
portului de mașini și utilaje.

După cum se știe, Polonia 
este membră a G.A.T.T. și re
cent a încheiat cu Italia șl 
Franța, membre ale C.E.E., acor
duri comerciale pe termen lung, 
în prezent, Polonia poartă dis
cuții cu R.F. a Germaniei în 
vederea încheierii unui acord 
similar. în ce privește acordu
rile cu primele două țări, ele 
se bazează pe clauza națiunii 
celei mai favorizate și pe li
beralizarea importului din Polo
nia, partea italiană angajln- 
du-se ca pină în 1974 să lichi
deze restricțiile impuse impor
turilor de produse poloneze in 
Italia. Polonia tinde, după cum 
se subliniază în comentariul a- 
gentiei P.A.P., amintit mai sus, 
spre dezvoltarea liberă a schim
burilor internaționale pe baze 
multilaterale. în același timp, 
se arată că în unele țari din 
Piața comună, și îndeosebi în 
R.F.G., există încă contigeri la 
o serie de mărfuri poloneze. Re- 
ferindu-se la condițiile ce tre
buie îndeplinite în vederea pă
trunderii pe piețele occidentale, 
P.A.P. arată că, în vederea creș
terii exportului de mașini și u- 
tilaje în țările capitaliste, se 
cere realizarea unei producții 
la un înalt nivel tehnologic și 
cu valori superioare de exploa
tare.

Pe scurt ■ Pe scurt
1N ORAȘUL TROIȚK, din zo

na Uralului, au început să fie 
fabricate „strunguri" care ac
ționează prin ultrasunete. Noi
le mașini sînt folosite la prelu
crarea diferitelor piese confec
ționate din sticlă, ceramică, 
porțelan și din alte materiale 
fragile și casante.

•

STATELE UNITE AU DAT 
PUBLICITĂȚII un -dosar de 
doleanțe" fată de Comunitatea 
Economică Europeană (C.E.E.) 
în care sini exprimate o serie 
de nemulțumiri ale Washingto
nului fală de politica comercia
lă a Pieței comune europene. 
S.U.A. consideră că reducerea 
taxelor vamale pentru expor
turile tarilor C.E.E. constituie 
în același timp un obstacol ma
jor pentru exporturile america
ne fată de țările ierte.

PURTĂTORUL DE CUVÎNT 
AL CASEI ALBE. RONALD 
ZIEGLER, a anunt-at că preșe
dintele Nixon a hotărit ca opi
nia publică din Statele Unite 
să fie ținută la curent cu privi
re la angajarea militară a S.U.A. 
in Laos. Ministrul apărării, Mel
vin Laird, a primit instrucțiuni 
ca începind cu data de 9 mar
tie să anunțe pierderile militare 
și numărul avioanelor america
ne doborîle în Laos.

franceze. Franța — a adăugat 
el — are o atitudine favorabilă 
în această privință. Ministrul a 
apreciat că conferința preconi
zată poate reprezenta o contri
buție utilă la destindere dacă 
ea va avea ca obiect consacra
rea acestei destinderi și nu a 
situației de fapt. Noi sîntem os
tili politicii blocurilor, a spus 
vorbitorul.

NICI O MODIFICARE NU 
A APARUT 1N POZIȚIA FRAN
ȚEI fată de ideea convocării 
unei conferințe în problema se
curității europene, după vizita 
la Washington a președintelui 
Georges Pompidou, a declarat 
ministrul de externe francez, 
Maurice Schumann, în cuvlnta- 
rea rostită la dejunul oferit de 
Asociația presei diplomatice

1N POLONIA, producția bu
nurilor de folosință îndelun
gată a cunoscut în ultimii ani 
o dezvoltare continuă. Astfel, in 
cursul anului trecut, în această 
tară au fost produse circa 
309 000 frigidere, 405 000 ma
șini electrice de spălat, 281 000 
aspiratoare, 102 000 mașini /'• 
cusut, 860 000 aparate de radi 
550 000 televizoare etc.

Canada ar putea
să-si diminueze

excedentul
comerțului său

cu Marea Britanie
Cotidianul „Le Monde" pu

blică un articol în caro sub
liniază, printre altele :

Recenta vizită a premieru
lui Harold Wilson la Ottawa 
a coincis cu momentul în care 
„cei șase" pregătesc nego
cierile cu Marea Britanie, iar 
Canada își pune din nou în
trebarea care vor fi pentru 
ea consecințele intrării 
gliei în Piața comună.

Marea Britanie este al 
lea client și furnizor al 
nadei. Și, ceea ce este și mai 
important pentru Ottawa, ba
lanța comercială continuă să 
fie favorabilă Canadei. Ex
cedentul comercial a evoluat 
între 460 și 630 milioane do
lari în cursul ultimilor cinci 
ani. Desigur, acest excedent
— extrem de prețios pentru 
Canada, a cărei balanță de 
plăți este cronic deficitară
— va dispare indiscutabil, de 
îndată ce Anglia va intra în 
Piața comună, Iată unul din
tre 
ne.
de 
cel 
aderării Angliei la Piața co
mună.

An-

doi- 
Ca-

motivele temerii canadie- 
Cel mai vulnerabil sector 
export al Canadei va fi 
agricol, în eventualitatea

»r

După cum informează agenția de presă Eli
berarea, Comisia pentru denunțarea crimelor 
de război ale trupelor S.U.A. și ale aliaților 
acestora in Vietnamul de sud a dat publicității 
un comunicat in care dezvăluie acțiunile comise 
de forțele americane și sud coreene in lunile

noiembrie și decembrie 1969 împotriva popu
lației din localitatea sud-vietnameză Binh Duong, 
din provincia Quang Nam. Comunicatul preci
zează că masacrele de la Binh Duong s-au sol
dat cu moartea a 240 de persoane din rîndul 
civililor și cu rănirea altor 172.

După 
atentatul 
împotriva 

președintelui 
Ciprului

NICOSIA 10 (Agcrpres). — 
Tribunalul districtual din Nico
sia a amînal audierea celor zece 
ciprioți greci arestați ca ur
mare a atentatului nereușit îm
potriva președintelui Ciprului, 
Makarios. O altă persoană' ares
tată de poliție a fost eliberată. 
Printre cei aflați încă în de
tențiune figurează un funcțio- 

, riar superior de la Biroul pu
blic de informații, care aparți
ne partidului fostului ministru 
de interne Georhadjis, și redac
torul șef al organului partidului 
Uniunea Democrată care se pro
nunță pentru Enosis (alipirea 
Ciprului la Grecia).

Se anunță, pe de altă 
că pilotul elicopterului 
dențial, grav rănit în

• atentatului, a fost operat, dar 
starea lui rămine critică.

parte, 
prezi- 
cursul

S.U.A. Oameni lipsiți de scrupule încearrS, în lumen «'apH'’ 
listă din ce în ce mai des, să cîștigc sume imense pr.. , „pni 
și șantaj.

Un nou caz de răpire soldat cu eșec pentru cei ce l-au pus 
la cale, s-a petrecut la Butler, Alabama, unde două fetițe de 
1,5 ani .și 2,5 ani, surorile Cain au fost răpite din fața casei 
părintești. Ele au fost regăsite 3 zile mai tirziu la Missouri. 
A fost arestat un bărbat, presupus a fi vinovat de răpirea 
fetițelor.

In clișeu : Tatăl cu cele două fetițe regăsite.

Fapte care demonstrează
amestecul S. U. A.

WASHINGTON 10 (Ager-' 
preș). — „Pierderile noastre in 
Laos, a declarai senatorul de
mocrat Albert Gore intr-un in
terviu acordat corespondentu
lui agenției Associated Press, 
sînt numeroase, ele ridieîndu-se 
la sute de persoane". Senatorul 
și-a exprimat dezacordul cu re
centele declarații ale președin
telui Nixon potrivit cărora nici 
un american nu a fost ucis în 
lupte terestre pe teritoriul Lao
sului. Aceeași părere a expri
mat-o și senatorul Stuart Sy
mington, președintele subcomi
siei senatoriale pentru cerceta
rea angajamentelor externe ale 
S.U.A. El a spus că președin
tele Nixon a relevat numai o 
parte a adevărului despre par
ticiparea americană la luptele 
terestre din această țară. „Ade
vărul parțial, a declarat Sy
mington, reprezintă de fapt o 
eschivare de la adevăr și nu 
poate crea o imagine reală a 
evenimentelor". Senatorul a a-

audierilor 
octombrie 

al

firmat că stenograma 
organizate in luna 
anul trecut de subcomisia 
cărui președinte este, cuprinde 
o serie de „dezvăluiri foarte 
interesante" referitoare la pier
derile americane în Laos.

La rîndul său, senatorul de
mocrat Alan Cranston a arătat 
că a stal de vorbă cu numeroși 
foști soldați americani care au 
fost trimiși în Laos din Viet
namul de sud avînd ordinul să 
declare, in cazul în care vor 
fi luali prizonieri că „s-au rătă
cit și au ajuns întimplător pe 
teritoriul Laosului". Cranston a 
subliniat că în încălcarea a- 
cordurilor internaționale cu pri
vire la neutralitatea Laosului, 
Statele Unite au pregătit și fi
nanțat Q armată de mercenari, 
instituită de consilierii ameri
cani.

Jacob Javits, senator repu
blican a afirmat că este posibi
lă izbucnirea unei crize consti
tuționale în cazul în care faptele

în Laos
fi complet dezvăluite. El 
că nu poale înțelege

nu vor 
a spus 
teoria administrației potrivit că
reia „noi nu sin tem în răz
boi în Laos, întrucît acosta es
te un război-aerian".

Cunoscutul om de afaceri a- 
merican Cyrus Eaton a adresai 
președintelui Comisiei senato
riale pentru afacerile externe, 
William Fulbright, o scrisoare 
în care cere să se analizeze 
toate faptele care demonstrează 
amestecul S.U.A. în Laos, ia? 
rezultatele acestei analize să 
fie anunțate opiniei publice a- 
mericc^ne. După părerea sa, Co
misia trebuie să insiste asupra 
faptului că Departamentul de 
Stat, Pentagonul și Agenția Cen
trală de Investigații (C.I.A.) <5 
dea explicații amănunțite în ceea 
ce privește'amestecul politic șt 
militar al Statelor Unite în tre
burile interne ale Laosului. ,.O- 
pinia publică americană, a spus 
Eaton, trebuie să cunoască a- 
devărul".

PARIS 10 (Agerpres). — Ziarele parisiene continuă să comenteze victoria realizată de 
handbaliștii români în finala campionatului mondial. '

Sub titlul „Finală pasionantă la Palatul handbalului din Paris. România smulge al 
treilea titlu mondial", cotidianul „L’Aurora" scrie: „Pentru a treia oară, Ia fel ca în 1961 și 
1964. românii s-au arătat demni de această cinste supremă : aceea de a primi titlul de campi
oni ai lumii. Az<loua prelungire le-a fost fatală jucătorilor din echipa R. D. Germane. Cristian 
Gațu a ridicat scorul la 12—11 în favoarea rom^nilor, iar după egalare Gruia, cu o lovitură 
splendidă, a adus avantajul echipei sale și scorul a trebuit să rămină aici**.

„L’Humanite" sub titlul „Așa cum a dovedit-o la Paris, România nu a pierdut nici o 
finală mondială", notează printre altele: „Românii și-au păstrat invincibilitatea in finala cam
pionatului mondial, Gruia excepțional realizator, a înscris al 13-lea punct al românilor, care a 
hotărît victoria. In fața românilor, excelenți tehnicieni și tacticieni, echipa R. D. Germane 
a fost și ea la înălțime dînd o replică admira bilă**.

ANCHETA PRIVIND MASA
CRUL COMIS DE PLUTONUL 
CONDUS DE LOCOTENENTUL 
WILLIAM CALLEY in martie 
1968, în localitatea sud-vietna
meză Song My, efectuată de 
Comisia de investigații a Mi
nisterului Apărării al S.U.A. 
special instituită în acest scop, 
s-a încheiat luni, a anunțat 
președintele Comisiei, genera
lul William Peers, El a preci
zat că în cursul celor trei luni 
cît au durat cercetările au fost 
interogate 398 de persoane, 
civili foști militari și militari 
în serviciu activ, inclusiv o 
serie de participant! la ma
sacre.

1N APROPIEREA BELGRA
DULUI, pe malul sting al rîu- 
lui Sava, va fi construită o ma
re întreprindere pentru repa
rarea și întreținerea autovehi
culelor. Noul auto-service, caro 
va fi situat în vecinătatea auto
străzii Belgrad — Zagreb, va 
ocupa o suprafață de circa 10 
hectare.

•

PRIMUL MINISTRU TURC, 
SULEYMAN DEMIREL, o pre
zentat programul guvernului său 
în Adunarea Națională. Progra
mul nu a suferit nici o modi

ficare fată de cel al preceden
tului cabinet. Dezbaterile asupra 
programului urmează să înceapă 
joi. iar votul de învestitură al 
Adunării Naționale va interveni 
sîmbătă.

®
IN DAHOMEY au început 

luni alegerile prezidențiale și 
parlamentaro. în deparlan?< Mul 
Oueme, în care so găsește >1 
orașul Porto Novo, sediul gu
vernului, 236955 de alegători 
s-au prezentat la urne votind 
unul din cei patru candidați 
la președinție.
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