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Ieri, la București, a început

SESIUNEA
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
lo București, ou început, miercuri dimineoța, lu

crările sesiunii o patra a celei de-a șasea legisla
turi o Marii Adunări Naționale.

Marele sfat al țării io in discuție documente de 
mare importanță pentru dezvoltarea in continuare 
o României socialiste. Mărturie elocventă a demo
cratismului profund ce caracterizează întreaga 
noastră viață politică, economică și socială, aceste 
documente sint rodul unor largi consultări, în ca
drul cărora oameni ai muncii, specialiști în diverse 
domenii au făcut propuneri prețioase pentru per
fecționarea activității economice în vederea valo
rificări. intr-o măsură și mai mare a resurselor ma
teriale si umane ale țării. In actuala sesiune, de
putății vor dezbate, de asemenea, probleme prin- 
c pale ale politicii externe promovate de Republica 
Socialistă România.

La lucrări iau parte deputății Marii Adunări Na
ționale. precum și numeroși invitați - conducători 
de instituții centrale și organizații obștești, activiști 
de partid și de stot, personalități ale vieții econo
mice, științifice și culturale, ziariști.

Trofin, llie Verdeț, Maxim Berghianu, Florian Dănă- 
lache, Constantin Drăgan, Janos Fazekas, Petre 
Lupu, Manea Mănescu, Dumitru Popa, Dumitru 
Popescu, Leonte Răutu, Gheorghe Stoica, Vasile 
Vilcu.

In loja din stingă se aflau membrii Consiliului 
de Stat.

Lucrările sesiunii au fost deschise de tovarășul 
Ștefan Voilec, pieședintele Marii Adunări Națio
nale,

Mareo Adunare Națională a adoptat in unani
mitate următoarea ordine de zi :

1. Proiectul Legii organizării și disciplinei muncii 
in unitățile socialiste de stat.

2. Proiectul Legii privind organizarea și contro
lul calității produselor.

3. Proiectul de Lege privind regimul ocrotirii unor 
categorii de minori.

4. Cu privire la activitatea internațională a Re
publicii Socialiste România in anul 1969.

Intrindu-se in ordinea de zi, deputatul Petre

Comisiei juridice la Proiectul de Lege în dezbatere. 
In continuare, s-a trecut la discuția generală. 

Au luat cuvîntul deputății : Ștefan Boboș, prim- 
secretar al Comitetului județean - Neamț al P.C.R., 
președintele Consiliului popular județean, Gheor
ghe Stoica, maistru la Uzina Mecanică „Muscel" 
din județul Argeș, Vasile Ardeleanu, directorul 
Schelei de extracție - Boldești, județul Prahova, 
Mihai Ubornyi, secretar al Comitetului județean - 
Harghita al P.C.R., loan Cotoț, secretar al Consi
liului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor, 
Veronica Ardelean, director al Fabricii de antibio
tice din lași, Marin Tudoran,~directorul întreprin
derii agricole de stat - Medgidia, din județul 
Constanța, Marin Enache, secretarul Comitetului 
de partid al Uzinei „23 August" din Capitală, Con
stantin Pitaru, maistru la Uzinele „înfrățirea" din 
Oradea, Marcel Dobra, președinteje Cooperativei 
agricole de producție din comuna Girbov, județul 
Ilfov, loan Avram, ministrul industriei construcțiilor 
de mașini, Nicolae Rovinaru, prim-secretar al Co
mitetului județean - Teleorman al U.T.C.

Cu planul 
trimestrial | 
îndeplinit

IILILN.P.I
I
| Vrednic și priceput colcc* l I tivul Uzinei dc .utilaj minier | 

din Petroșani a dovedit încă .

Io dată. în fapte, inaltclc ca- I 
lilăți care le posedă, prefigu- 1 
rindu-și și acum, cu 6 zile I 

| înainte de scadență, persona- • I litatca viguroasă, inălțată pe | 1 platforma realizării integrale | I a sarcinilor de producție pe ■ I primul trimestru.
Așa cum ne comunica ieri . 

ing. Glieorglic Olariu, direc- I I torul uzinei, „acest rezultat ’ 
este rodul muncii pline de I I abnegație a tuturor colective- | 
lor de muncă din toate sec- | 

Ițiile uzinei, desfășurate în | 
cadrul mobilizator al aplică- | 

Irii noului sistem do salari- | 
zare'.

O serie de acțiuni de o I I mare importanță pentru in- 
' dustria minieră s-au înregis- 9 
Itrat în decursul primului tri- ’ 

mestru în cadrul U.U.M.P, I 
[Menționăm dintre acestea | 

terminarea fabricii de stîlpi ■ 
■ hidraulici de la Vulcan ; ăsi- | I milarea unor produse noi, . 
■ (mai ales stîlpi hidraulici și I 
| accesorii) : mecanizarea la •

Normarea muncii 
pe baze științifice - 

stimulent în 
realizarea planului 
și a unor cîștiguri 

sporite
Ing. ALEXANDRU POSTOLACHE, 

inginer principal al serviciului telinic-lehnologic 
și organizarea producției și a muncii din 

Centrala cărbunelui Petroșani

Dezvoltarea unităților eco
nomice din țara noastră in 
condițiile actuale ale progre
sului tehnic, a ridicat Și conti
nuă să evidențieze noi proble
me legate de organizarea rațio
nală a întregii activități, în

dc științifică ar fi ca, daca nu 
se intervine cu o mecanizare 
care să țină scama de cuceririle 
tehnicii la nivel mondial. 
Conform acestor păreri, se im
punea în primul rind investi
rea dc fonduri și după aceea
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DUPĂ CUM AM MAI INFOR
MAT CITITORII NOȘTRI, CO
LECTIVUL MINEI LUPENI A 
TRAIT DIN NOU BUCURIA 
DE A I SE FI ACORDAT ÎNALTE
LE DISTINrT|> ALE HĂRNI
CIEI - „< GUL ROȘU" Șl 
DIPLOMA DE ÎNTREPRINDE
RE FRUNTAȘA PE RAMURA 
IN ÎNTRECEREA SOCIALISTA 
PE ANUL 1969. ESTE A DOUA 
OARA CONSECUTIV Șl A 
TREIA OARA IN ANII CINCI
NALULUI, CIND ACEST VRED
NIC COLECTIV CÎȘTIGA TRO
FEUL HĂRNICIEI - SEMN AL 
ÎNALTEI PREȚUIRI PENTRU 
REALIZĂRILE REMARCABILE 
OBȚINUTE IN ÎNDEPLINIREA 
EXEMPLARĂ Șl LA TOȚI INDI- 
CATORil A SARCINILOR. IN 
EXTRACȚIA DE CĂRBUNE.

CU ACEST PRILEJ NE AM 
PROPUS CA, O DATĂ CU 
EVIDENȚIEREA MERITELOR 
MINERILOR, INGINERILOR Șl 
TEHNICIENILOR EXPLOATĂRII, 
SA EVALUĂM EXPERIENȚA 
VALOROASĂ ACUMULATĂ DE 
COLECTIVUL MINEI FRUNTA-

** s

a-

«im i

PREMIA VIE,
TONIEICATOARE

A COMUNIȘTILOR
di.ilogurile fivutc la ml-

• un fapt 
de semnificativ : lu- 
.iti ciștig.d din nou 
hărniciei pentru că 

96'9 la această mare u- 
mlnlcr.i a domnit clima- 

emulației, al rivnei spre

■ Minerii . 
Luneniului

i ftrt1.VX

l șadar, pentru 
treia oară în 
cincinalului, 
mile dîrze ale 
nerilor din Lupeni
tresaltă de bucu
rie și satisfacție 
sub prestigioasele 
falduri ale „Stea
gului roșu* de în
treprindere frunta
șă pe ramură, cîș-

♦Jgat In întrecerea aprigă pen- 
Iju mai mult cărbune din anul 
1969. Făcind ocolul minelor ță
rii, ecoul rămînerii mult rîvni- 
Ifilui trofeu al hărniciei în cita
dela mineritului carbonifer — 
Lupeni, poate mai stăruie în 
mintea multor mineri. Și poate 
ni puțini sînt acei ce se în
treabă : cu ce suport material 
de fapte a intrat colectivul mi
nei Lupeni in posesia înaltei 
distincții?

Tocmai ceea ce ne-am pro
pus și ăoi să relatăm in rin- 
durile ce urmează : de a face 
cunoscută cititorilor ziarului 
nostru bogata și îndelungata 
experiență a harnicilor mineri 
ai acestui colectiv în tot ceea 
ce ei au făcut și fac, cu rlv- 
nă șl perseverență Intr-adevăr 
demne de Invidiat, pentru a se 
«tua mereu cei mai buni din
tre cei mai buni In întrecerea 
pentru sporirea producției de 
cărbune, pentru a 
dintre toți minerii țării 
ecupa cu cinste și 
Jocul din vîrful piramidei vred
niciei minerești.

Cu ce să începem ? Probabil 
e mai nimerit să Începem cu 
prezentarea părții celei mal 
grăitoare a cărții de vizită a 
colectivului — realizările eco
nomice ; căci ele 11 recomandă 
cel mai bine, în adevărata lu
mină a faptelor sale majore. 
In anul 1969, colectivul mine
rilor din Lupeni s-a Întrecut 
pe sine în îndeplinirea șl de
pășirea sarcinilor de plan. In 
onorarea angajamentelor asu
mate în întrecerea socialistă. 
Cinstind istoricele evenimente 
Congresul al X-lea al P.C.R. și 
aniversarea unui sfert de veac 
de la eliberarea patriei — ce 
au avut loc în anul trecut In 
viata poporului nostru, minerii 
Lupeniului. mobilizați de orga
nizațiile de partid, n-au pre
cupețit nici un efort pentru or
ganizarea procesului de produc
ție în subteran la un nivel su
perior și sporirea rodniciei a- 
hatajelor. reușind să Lragă linia 
socotelilor pe 1969 cu 13 zile 
mai devreme. să extraqă peste 
plan pînă Ia sfirșjtul anului 
mai mult de 63 000 tone căr- 
bwne, ceea ce reprezintă aproa
pe dublul anqajamentului luat. 
Este demn de subliniat faptul 
că volumul de producție reali
zat anul trecut de minerii Lu
peniului întrece cu 242 000 to
ne nivelul anului 1965, că spo
rul de producție s-a obținut pe 
seama realizării pe exploatare 
b unei productivități de 1,707 
lone,post (cu 87 kg cărbune 
pe post mai mare decît sarcina 
planificată) fiind cu .35,6 la su
tă superioară productivității rea
lizate cu cinci ani în urmă, că 

acest fel s-au Înregistrat re
duceri substanțiale ale cheltuie
lilor de producție, oblinîndu-se 
economii In valoare de 2 591000 
lei la prețul de cost si bene
ficii pesle plan de 2 314 000 
lei.

Pe ce căi s-a ajuns la aceste 
Importante rezultate economico- 
financiare? Tn primul rlnd pu-

un puternic accent 
mecanizarea operațiilor 
de muncă în abataje și galerii 
— factor deosebit în obține
rea în activitatea de producție 
a unei eficiente mereu cres- 
cînde. De altfel, așa cum afir
mă și conducerea ' "
1969 a fost anul . 
masivă introducere 
zării, a noului, la 
peni. Dotarea minei 
gătit cu 4 combine 
jutorul cărora a fost 
tăierea cărbunelui în abatajele 
frontale. O combină de tipul 
2 K 52 S a fost introdusă pe 
stratul 15, blocul VI, cu oare 
s-au obținut rezultate mai mult 
decît cele scontate, o a doua 
combină de timpul 1 K 52 S a 
fost introdusă în stratul 5, blo
cul III A, în falia Il-a, iar o 
altă combină în stratul 4, blo
cul IV. A fost, de asemenea, 
folosit pe stratul 8—9 plugul 
de cărbune ..Weslfalia Luen*. 
Accentuarea dotării abatajelor 
cu mașini și utilaje de înaltă 
tehnicitate a permis în 1969 să

exploatării, 
cu cea mal 

a mecani- 
mina Lu- 
s-a Imbo- 
noi cu a- 
mecanizată

tele luate, pentru concentrarea 
producției, asigurarea unei 
provizionări ritmice la locurile 
de muncă cu cele necesare și 
a unui climat de lucru propice 
în subteran, au constituit tot 
atîția factori pozitivi în acti
vitatea minei, în coordonarea 
•I de pe platforma trainică a 
organizării superioare a pro
ducției și muncii. Pentru a se 
asigura realizarea și depășirea 
planului de producție au fost 
create fronturi active care aco
peră capacitățile necesare
avans pe o perioadă de 2,5 ani. 
Planul lucrărilor de deschidere 
și preqălire a fost realizat rit
mic, lună de lună, încît anul 
1969 a fost încheiat cu 1 012 
ml șl 10 400 mc lucrări miniere 
executate peste sarcini. Expe
riența 
nuată 
lunile 
du-se
100 ml a sarcinilor prevăzute 
la lucrările de pregătiri. Și 
perspectivele de viitor sînt cu 
atlt mai bune cu cit în scopul

în

t

aceasta bună este conti- 
$1 In 1970, în fiecare din 
ce au trecut înregistrîn- 
consecutiv depășiri de

se detașa 
si a 

demnitate
FAPTE

DE ADEVARATA
VREDNICIE

MINEREASCĂ
se extragă cu tăiere mecanică 
un volum de producție ce în
sumează 1 081 000 tone cărbune 
(din care 419 000 tone numai 
cu ajutorul utilajelor nou intro
duse) depășindu-se astfel indi
catorul tehnic prevăzut cu 26 000 
tone și întreeîndu-se 
anului 1968 cu 150 000 
extracția mecanizată a 
nelui.

Comitetul de direcție 
nei, minerii șl cadrele tehnico- 
inginerești s-au străduit să îm
pletească accentuarea mecaniză
rii cu extinderea susținerii mo
derne, preocupare oglindită de 
altfel în cei 7 000 stllpi me
talici hidraulici care s-au aflat 
în 1969 în echiparea abatajelor 
șl din care coa. 5 000 au fost 
frecvent folosiți la lucrările de 
armare din frontalele minei. 
Extinderea susținerii în abataje 
șl galerii a condus la o reduce
re simțitoare a consumului spe
cific de lemn de mină, reve
nind pe mia de tone extrase 
cu 13,40 mc mai puțin 
cit consumul realizat 
1968.

Grija permanentă și , 
răspundere a conducerii minei, 
eforturile și căutările asidue 
ale cadrelor tehnice pentru a- 
siqurarea în permanentă a ca
pacităților de producție la înăl
țimea exiqențelor impuse de 
sarcinile de plan și angajamen-

nivelul 
tone la 

cfirbu-

plină de

accelerării acestor lucrări, 
fost introdusă In subteran

a 
o 

combină de Înaintări tip P.K. 7 
ou performanțe tehnico-funcțio- 
nale deosebite. Orientînd efor
turile tehnico-organizatorice 
spre concentrarea producției, a 
fost menținut totodată la „ten
siunea maximă* de funcționare 
Întregul angrenaj de deservire i 
sectorul de transport, sectoare
le auxiliare, echipele și forma
țiile de aprovizionare a locu
rilor de muncă cu materiale, 
utilaje și piese de schimb, de 
întreținere a căilor de acces 
spre abataje. La sectorul de 
transport s-a pus accentul pe 
mecanizarea operațiilor din ram
pele puțurilor, pe întreținerea 
corespunzătoare a acestora, 
s-a dat în folosință la orizon
tul 400 galeria de legătură în
tre puțul Ștefan și puțul Caro
lina (lucrare minieră de excep
țională importanță pentru trans
portul subteran în acest an). 
S-a terminat modernizarea 
atelierului electromecanic al 
minei creindu-se posibilitatea e- 
fectuării în condiții calitativ 
superioare a lucrărilor de repa
rații la utilaje și a confecțiilor 
necesares-au pus in funcție 
3 ștanduri de încercare a stll- 
pilor hidraulici. De evidentă în
semnătate pentru combaterea a- 
cumulărilor de metan, pentru 
creșterea siguranței și asigu-

rarea microclimatului optim ne- 
‘ a 

fost pu- 
anul ce 

degazare 
din țară 
investite 
alte ase-

cesar desfășurării normale 
muncii în subteran a 
nerea în funcțiune în 
a trecut a stației de
— prima de acest fel
— în care au fost 
7 400 000 lei. Dar cite 
menea realizări tehnice de an
vergură nu ar merita să relie
făm în aceste rînduri!

Daca noul are un larg șl 
fertil cîmp de aplicare la mina 
Lupeni, dacă tot ceea ce se 
face are la bază chibzuință co
lectivă și o matură gîndire 
profesională, acest lucru se da- 
torește oamenilor acestui co
lectiv receptivi la tot ceea ce 
știința și tehnica minieră con
temporană a reușit să cuce
rească mai bine și mai valoros 
întru ușurarea și rodnicia mun
cii minerilor, călăuzindu-se în 
tot ceea ce au făcut de dorința 
neastîmpărată de perfecționare 
și autodepășire, de un tonic în
demn lăuntric de a îmbrățișa 
spiritul novator. Nume de ast
fel de oameni ? Cu regretul 
sincer că spațiul nu ne îngă
duie mai mult, consemnăm doar 
numele cltorva din nenumăra- 
țll oameni de bază ai minei 
ce ne-au fost recomandați cu 
cuvinte elogioase: minerii șefi 
de brigadă Mihai Blaga, Adal
bert Balint, Constantin Sirop, 
Petru Borbinceac, tehnicienii 
Benedek Birtalan, Dănilă Gaș- 
par, Francisc Șimo, maiștrii mi
neri Constantin Lupulescu sl 
loan Cătană, maistrul de trans
port Silviu Cita și maistrul e- 
lectromecanic Nicolae Cita, in
ginerii , Ștefan luqa, Gheorghe 
Modol, Vasile Marta și Eml- 
lian Meiuș.

Cu astfel de 
8-au legat trup 
tehnica nouă, de 
întate de lucru, lntr-un aseme
nea colectiv, nu-i nici un se
cret că exigentele organizării 
moderne a angrenajului condu
cerii producției în cadrul zo
nelor au fost înțelese la ade
vărata lor valoare și menire, 
în timp ce poate la alte mine 
din bazin în organizarea zone
lor se mai bîjbîia, se lepădau 
încă greu tarele conservatoris
mului în fața noului, la Lupeni 
se acționa, se rezolvau proble
me în condițiile noi de organi
zare, se cristalizase deja con
vingerea că organizarea pe zo
ne a dus la mutații calitative 
în folosirea personalului teh- 
nico-ingineresc, în deplasarea 
forței principale a efectivelor 
de muncitori acolo unde e mai 
mare nevoie. La zona I-a, la 
un moment dat se ajunsese la 
situația delicată că lucrările de 
abatare nu mai puteau fi con
tinuate din 
mari la lucrările 
nere.
rajos, 
de la producție oameni cîți au 
trebuit, echipe, brigăzi, maiștri 
și au fost puse la punct lu
crările de întreținere. Rezulta
tul? în scurt timp lucrările au 
reintrat în normal, abatajele au 
început să dea din nou cărbune. 
Ori, intr-un colectiv cu atari 
calități, cu o astfel de expe
riență se poale afirma pe drept 
cuvînt că „Steagul roșu* de în
treprindere fruntașă se află în 
cnîini bune, că va fi păstrat cu 
demnitate.

STIMULENTE

oameni care 
și suflet de 
metodele. îna-

cauza cerințelor 
de întrețl- 

S-a acționat simplu, cu- 
eficient: au fost luațl

PANOU 
DE 

ONOARE

O daîă cu steagul și titlul 
de fruntași pe ramură, cîș- 
tigal pentru succesele din a- 
nul 1968, minerii din Lupcni 
au beneficiat de un fond sub
stanțial pentru acțiuni social- 
culturale. Este vorba de 80 000 
lei — sumă prin care comi
tetul sindicatului a organizat 
în vara anului trecut dife
rite excursii prin țară. In 
total 320 de mineri, ingineri 
?i tehnicieni au luat parte 
la excursiile organizate pen
tru vizitarea diferitelor o- 
biective industriale și mo
numente istorice din țară.

In vederea îmbunătățirii 
condițiilor de muncă și de 
viață ale minerilor au fost 
cheltuite și alte fonduri, s-au 
organizat și alte acțiuni so- 
cial-culturale. S-au cheltuit 
8 554 000 lei pentru îmbună
tățirea condițiilor de muncă 
și de securitate, pentru echi
pamentele de protecție de 
care au beneficiat salariații 
minei. In același timp, baia 
minei a fost dotată cu lămpi 
speciale pentru raze ultravio
lete amenajîndu-se tot aici 
o cameră cu instalații pen
tru aerosol.

Pentru minerii din Lupeni, 
tot anul trecut, s-a amena
jat fn apropiere de centrul 
orașului o bază de agrement.

In cinstea fruntașilor mi
nei, comitetul sindicatului a 
organizat 4 seri de odihnă 
precum și 10 spectacole la 
care au participat peste 6 000 
de salariați cu familiile lor.

Din 
na Lupeni, am reținut 
deosebit 
pencnii 
trofeul 
și in 1969 la această mai 
nitate minieră a domnit c 
tul emulației, al rivnei 
realizări cil mai Llemne de tra
dițiile de vrednicie ale colecti
vului, a existat, zi de zi, în 
abataje și galerii, pe arterele 
do transport și în hala ateliere
lor — o prezență vie, dinami
zatoare a energiilor, inițiativei 
și pasiunilor tuturor oamenilor 
minei organizația de partid. 
I ir dacă au fost și difi
cultăți •~i poticneli, dacă au o- 
x ist at și momente de tensiune, 
mai presus de acestea, a exis
tat o forță capabilă să tonifice 
energiile în fața dificultăților, 
să determine găsirea din mers 
a soluțiilor pentru depășirea o- 
cestora, pentru învingerea mo
mentelor de cumpănă, pen
tru determinarea obținerii 
Unor sporuri substanțiale la 
producție, productivitate.

Un exemplu. După cîleva luni 
de la demarajul de început de 
an, s-a poticnit în realizarea 
sarcinilor chiar colectivul care 
a lansat chemarea la întrecere 
pentru mai mult cărbune către 
celelalte sectoare ale minei — 
colectivul sectorului VIII. Cel 
care au impus revirimentul au 
fost comuniștii. Colectivul sec
torului a Încheiat anul cu pes
te 19 000 tone cărbune depă
șire. Cum a fost posibil ? Prin 
abordarea deschisă. în moinen-, 
tul oportun de organizația de 
partid a fpetorilor-frină, prin 
elaborarea unui veritabil plan 
de bătaie pentru redresarea situa
ției. După adunare, 
au impus înfăptuirea unor mul
tiple- măsuri pentru 
spiritului de ordine șl disci
plină în abataje, pentru folosi
rea la maximă capacitate a uti
lajelor moderne din dotare, în
deosebi a combinei de pe stra
tul 15, pentru perfecționarea 
organizării muncii. Exemplul și 
îndemnul comuniștilor și-au spus 
cuvin tul, 
perarea 
obținerea 
19 000 tone cărbune.

Un caz. similar petrecut în 
ultimul trimestru despre care 
ne-a relatat ing. loan Ujupan, 
secretarul comitetului de partid 
din zona a Il-a. Datorită confi
gurației tectonice a stratului de 
cărbune, 
front a l 
trebării 
lor pe 
lui. în i 
de comitetul de partid cu ca
drele tehnice și șefii de briga
dă, soluția a fost găsită : scoa
terea în fiecare săptămînă a 
unei fîșii în plus, ceea ce echi
vala lunar cu 2 500—3 000 tone 
cărbune. Soluția a impus orga
nizarea suoerioară a producției 
și a muncii, asigurarea funcțio
nării perfecte a utilajelor în 
vederea creșterii vitezelor de 
avansare în abataje. Aceste de
ziderate au fost atinse prin 
munca politică susținută, mo
bilizarea desfășurată printre 
minerii frontallștl de către co
muniștii Constantin Petre, Con
stantin Nichita. Gheorghe Gre- 
cu, Vasile Mărqineanu. Mihal 
Hîrdel, Samoilă Boca, Ioan So
lomon, Francisc Kalona, în ge
neral de toți membrii organe
lor de partid din cadrul zo
nei.

Exemplele ar putea continua.

comuniștii

Întărirea

au determinat 
ră mineri lor în

..plusului" de

recu- 
iirmă, 
peste

scurtarea liniei de 
fost pus sub semnul în- 
realizarea preliminare- 

ultimeie luni ale anu- 
urina dezbaterii inițiale

Toate ar avea aceeași valoare: 
ar constitui argumente in fa
voarea unei realități cu multiple 
semnificații. Fie că era vorba 
de introducerea unor utilaje 
noi, de ridicarea gradului de 
folosire a acestora, de îmbu
nătățirea calității producției, de 
întărirea 
rîndul colectivului, d< 
rea brigăzilor 
organizațiile 
răspuns proze 
Iii prompte.
crearea 
cesare 
rezervelor materiale 
în vederea atingerii 
metri superiori in 
productivă a minei, 
num/milui l^riq.i/ilor do mineri 
rămase sub plan la 13,6 la sută, 
(cu peste 6 la sută mai puține 
decît în anul precedent), în
cadrarea minei — pentru prima 
dată după inulți ani de căutări 
și strădanii in norma de ca
litate, reducerea absentelor ne
motivate, întărirea în general 
a stării disciplinare în cadrul 
minei sînt doar ci leva domenii 
în care acțiunile organizațiilor 
de partid din cadrul zonelor 
și-au dovedit cu prisosință efi
cacitatea.

Dezbaterile în cadrul adunări
lor de partid, ale grupelor sin
dicale și organizațiilor de tineret 
pe tema îndeplinirii indicatoru
lui de plan sau a angajamen
telor de întrecere, a exploatării 
judicioase a utilajelor si folo
sirii integrale -> timpului de lu
cru, au constituit adevărate co
locvii etice, cu o mare putere 
educativă în 
sabilitătii profesionale 
ror cadrelor fată do s 
făptuirii obiectivelor 
revenit colectivului. I 
neroa de succese r 
doar în responsabilitate si en
tuziasm, ea implică neapărat și 
competență. Pe această linie 
pot fi consemnate multiplele ac
țiuni întreprinse pentru ridica
rea continuă a gradului de ca
lificare a cadrelor de muncitori 
și tehnicieni. Fie că e vorba 
do instruirea minerilor pentru 
niînuirea cu pricepere a noilor 
utilaje, fie de schimburile de 
cxnerientă cu șefii de brigadă 
sau cursurile de ridicare a ca
lificării pentru personalul elec
tromecanic, de simpozioanele 
tehnice de la clubul sindicatelor 
sau de concursurile „Cine știe 
minerit cistigă". ..Cartea tehni
că si producția* organizate de 
comitetul coordonator al U.T.C.
— toate acțiunile au țintit spre 
același scop : perfecționarea pre
gătirii profesionale a oamenilor 
minei. Și aici e demnă de con
semnat inițiativa organizațiilor 
de partid de a forma colective 
pe zone care au stat de vorbă 
cu salariații fără studiile com
pletate, îndrumîndu-i 
cursurile serale sl fără 
vență a școlilor de cultură ge
nerală. în urma acestor acțiuni 
aproape 500 de muncitori s-au 
înscris la diferite scoli pentru 
a-și completa studiile.

A declanșa și a amplifica e- 
nergii, ambiții și elanuri, emu
lația spre autodepășirea Indi
viduală și afirmarea colectivă
— acesta a fost rolul comuniș
tilor, misiunea ce le-a revenit 
și pe care au îndeplinit-o cu 
prisosință în desfășurarea în
trecerii minerilor din Lupeni 
spre titlul demn și promițător 
de noi succese, de fruntași pe 
ramură.

stării disciplinaro în 
...........................sprijinl- 

rămase in urmă, 
do partid au 

*nl, prin interven- 
eflclenlc pentru 

tuturor premiselor ne- 
valorilicării depline a 

și umane 
unor pa re
activitatea 
Reducerea

Așa poatn fi caracterizată 
zona o lil a o minei Lupeni, 
condusă de tinărul inginei 
Gheorghe Modoi. Și pe drept 
merit. Aici, fn colectivul, o- 
cestor oameni inimoși, cu ini
țiativă și fantezia profesio
nală, tale» tați strunilori ai 
mașinilor și utilajelor minie
re moderne, și-o găsii teren 
propice de realizare și de 
afirmare n avantajelor sole 
superioare — CONCENTRA
REA PRODUCȚIEI. Activita
tea este concentrată pe o 
mare unitate de producție, 
intr-un singur strat : abata
jul frontal din stratul 15, blo- 
< ul VI, din raionul II in care 
lucrează cunoscuta brigadă 
de frontaliști condusă de mi
nerul Mihai filaga. Frontul 
acestui abataj măsoară nu 
mai puțin de 180 m lungime. 
Mecanizarea e aici „la ea 
acasă" : combină 2 K 52 S 
pentru tăierea cărbunelui, 
susținere metalică cu stilpi 
hidraulici și grinzi in consolă, 
transportoare orele pentru e- 
vacuarea producției.

Organizarea producției cu 
o concentrare pe un singur 
abataj de o capacitate de 
500 —530 tone/zi implică și 
riscuri, dacă întregul angre
naj al coordonării operațiilor 
miniere la front, al plasării 
forțelor de muncă, al apro
vizionării cu ragonete goale 
și materiale șl in sllrșlt al a- 
sigurării asistenței tehnice 
atit de necesare aici nu func
ționează „ca la carte". Dor 
însăși această concentrare a 
venit in ajutorul celor ce o 
aplică, oferindu-le avantajele 
ei evidente: utilajele folo
site intensiv, posturi în re
gie mai puține, personal de 
supraveghere redus ca număr 
dar calitativ superior com
pus din cei mai buni maiștri 
ca, Gh. Ol to, Arpad Gheceo,

S E C V
• In cadrul minei Lupeni s-au conferit 

steluțe purpurii de fruntaș în întrecerea 
socialistă pe anul 1969 unui număr de 
1 371 muncitori, maiștri, tehnicieni și ingi
neri, iar raionului II din zona a lll-a, ra
ionului III din zona l-a, zonei a lll-a, sec
torului de deschideri și pregătiri, sectoru
lui XII — transport și sectorului XIII — elec
tromecanic, diplome de colectiv fruntaș în 
întrecere ;
• Anul trecut au dobindit „brățara de 

aur", prin diferite forme de învățămînt ale 
școlii de calificare, 97 mineri, 110 ajutori 
mineri și 44 vagonetari. Au absolvit, de 
asemenea, cursul de calificare de 6 luni 
primii 7 mineri mecanizatori, cărora li s-au 
încredințat comenzile combinelor din aba
tajele minei, iar cursul de specializare 
pentru stația de degazare a dat producției 
primii 34 de absolvenți ;

Colectivele de organizare științifică a 
producției și a muncii, împreună cu ser
viciul tehnologic al minei, au elaborat a- 
nul trecut 10 studii tehnico-economice 
care, aplicate în practică, au avut o sporită 
eficiență. De exemplu, studiile „Utilizarea 
mai bună a timpului de lucru prin efec
tuarea pontajului muncitorilor în subteran"

formarea respon- 
» a lulu- 
soarta în

că re au 
Dar obți
nu rezidă

spre 
frec-

E N T E
5

de la suprafațăși „Corelarea transportului 
cu cel din subteran" au condus la redu
cerea cheltuielilor ce afectează prețul de 
cost cu 2 046 000 lei, iar studiul „Extinde
rea susținerii metalice in abataje cu front 
lung și organizarea lucrului după graficul^ 
ciclic" a avut ca efect economic reducerea 
cheltuielilor de producție cu 1 213 000 lei ;
• Activitatea membrilor cercului inova

torilor s-a soldat cu 18 inovații aplicate, 
din 48 de propuneri de inovații și raționa
lizări, aducînd exploatării economii post- 
calculate in valoare de 764 766 lei;
• Biblioteca cabinetului tehnic al minei 

și-a îmbogățit zestrea lucrărilor de specia
litate, în cursul anului trecut, cu 174 noi 
volume ;
• Valoarea utilajelor intrate in dotarea 

minei însumează 32 498 000 lei;
• S-au cheltuit pentru protecția muncii, 

pentru întărirea siguranței și îmbunătăți
rea microclimatului in subteran 6 267 776 
lei.
• Prin stația de degazare a minei sînt 

expulzați din zăcămint fa suprafață 14 
de gaz metan la fiecare minut, ceea 
calculat pe un an de zile, reprezintă 
volum de peste 7 milioane mc CH4.

mc 
ce, 
un

ritmurilor s 
înalte

Ion Bejan și prim-maiștrii ; 
Ion Stuparu, Dionisie Am- 
brus și Gh. Ulariu. ,

Dereglările in ritmul pro
ducției sînt un termen necu
noscut pentru oamenii ce lu
crează sau coordonează acti
vitatea marelui frontal. Din 
trimestrul II 1969, in abata
jul frontal de pe stratul 15, 
blocul VI, se folosește siste
mul de organizare a lucru
lui denumit „suveică" cu 
combina. El constă in aceea , 
că in tot tini pul oamenii 
sînt ocupați la front, timpii 
morți fiind complet eliminați. 
Aceasta se realizează' prin 
dirijarea operațiilor pe linia 
frontului de abataj (pretabilă 
prin lungimea ei mare) incit 
acestea se suprapun două cite ! 
două in ordinea succedării 
lor: tăiere, ruculire, comple
tare, răpire.

In ce rezultate s-ati mate- ' 
rializat toate aceste cău
tări ? Citeva cifre vor a- 
duce argumente grăitoa
re. in anul trecut, ra
ionul 11 in care juncționea- î 
ză marele frontal de pe stra
tul 15, blocul VI a depășit 
planul cu 22 881 tone cărbu
ne, realizind sarcina anuală 
încă in luna noiembrie și si- 
tuindu-se fruntaș pe bazin, 
iar zona a lll-a a încheiat 
anul cu 28 537 tone extrase 
peste prevederi. Concentra- • 
rea mare a producției, reali
zarea unei viteze de avansare 
de pînă la 25 mljlună la o 
astfel de lungime a frontu
lui. folosirea intensivă a ca
pacității și a utilajelor din 
dotare, a timpului de lucru 
maxim disponibil, au permis 
realizarea unei productivități 
pe raionul respectiv de 
tonei post — cu 754 kg cărbu
ne pe post superioară sar- 
cinei planificate, iar pe zonă 
productivitatea muncii a de
pășit cu 314 kg cărbune pe 
post nivelul planificat.

Pe seama realizării și depă
șirii substanțiale a planului 
de producție, a productivită
ții muncii au fost reduse 
lună de lună cheltuielile de 
producție. In acest sens, un. 
succes remarcabil al colecti-, 
vulni zonei a lll-a este obți
nerea unor economii de 3J2 
lei pe tona de cărbune ex
trasă.

Sînt fapte ^’ah- demne ue 
toată lauda și prețuirea, cu 
care vrednicii mineri, ingi
neri și tehnicieni ai zonei 
a lll-a au contribuit la ri
dicarea colectivului minei Lu
peni la înălțimea prestigio 
sului titlu de întreprindere 
fruntașă pe țară. Iar faptele 
acestea poarta în miezul lor 
simburele unei bogate și va
loroase experiențe care me
rită și trebuie extinsă la 
toate minele din bazin.

PETRE CONSTANTIN 
miner șef de brigadă

OTTO GHEORGHE 
miner

CAROL MARTON 
miner

ION IIONȚOIU 
combainier

rAuț nicolae
maistru miner

IOAN CĂRUNTU 
inginer, șef sector

Pagină realizată <le
1. DUBEK
și 1. BALAN
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b Iilor rezultate au demonstrat 
‘« acordarea pauaei la momen
tul oportun a avut efort pozi- 
liv însemnat asupra sporirii 
randamentului.

Este do ia s>ne înțeles â. 

si chiar automatizări in fun 
ie do specificul ramurii si ne- 
e.-s tâțile do drrxoltare a in- 
dudrjej respective, ținind cont 

națională. A-est proces dr «no
de’ nizarr. care *•? inMpluh-Me 
«lupi in plan judicios stabilit 
*• eșalonat, este in prrmanm- 

in atenția conducerii de par- 
1 d Ș’ dr sint d'n țara n-u<trâ.

Se știe că orc mizarea rnțio- 
n;.li a muncit are ca țel fnlo- 
s»rea judiriensi a rapacității 
dr munci a cxeculanților pen
tru a sc putea realiza o rfîci- 
• nțâ econom'ca max mă. ,-u 
efort rrț mai rodns din partea

Un rol major in organiza- 
i' 1 super’O.iră a muncii re
vin» activității dc normare, 
ram arc sarcina dc • < «tab:li 
eorcet volumul dc muncă mi
nim necesar pentru obțin crea 
unei anumite cantități de produs.

Dc aceea in cadrul acțiunii 
(!>■ organizare științifică a pro
ducției $i a muncii s-a pus un 
dooscfcrț accent pe elaborarea

1 ' ’ St ' u • - •; -
Imțje echivalentă cu cantitatea 
de muncă efectuată Mai < ra 
necesar ca aceste norme să fie 
elaborate și în vederea ap că
ni actualului sistem de salari-

E.aboraroa normelor de mun
că după criterii științifice la 
minele din Valea Jiului s-a 
făcut după un program rigu
ros întocmit, deoarece, pe de 
o parte, in specificul minier

f

Se caută un naș
De ce se caută ? Evident, e 

vorbo despre ce\ a care nu 
ore nume.

Orice concetățean din muni
cipiu] nostru ca și orice 
„străin" care a venit pentru 
nrima dată in Valea Jiului 
si a căuta! vreo stradă, știe 
care e situația din acest 
Krnct de xederc : dezastruoa
să. Poale dacă ar ii să înși
ram numele străzilor care nu 
iigurcazâ pe nici o inscripție 
vizibilă — inscripții ce ar 
trebui sâ fie situate in mod 
distinct pe clădiri in special 
la început si slîrșit de stra
dă — am umple nu numai 
un spațiu dc mărimea celui 
aiectal articolului de iată. 
Pără sd mai vorbim de imo
bilele nenumerotate. Și deci 
fără sd mai vorbim despre 
preocuparea, care din acest 
punct de vedere, este și ea 
după cum urmează: (adică 
nulă, deși salariul e altfel). 
Se așteaptă, deci, nașul.'

M. PAUL

Nu ignorafi 
reclama I

Zilele trecute am parcurs, 
cu mașina uhui prieten, dru
mul pînă la Deva ad- 
mirind minunatele peisa
je care ni se deschideau 
de o parte și de alta a șo
selei. La Bănifa, privirea mi-a 
lost atrasă de o construcție 
cochetă din lemn așezată în
tre șosea și calea ferată. Bă
nuiam că e casă particulară, 
in spiritul locuirile lor tradi
ționale din Valea Jiului. Prie
tenul cu care mă ailam ini-a 
infirmat insă această bănuia
lă. precizind că e vorba de 
un nou loc de popas oferit 
de T.A.P.L. celor care, ca și 
noi, se aiiă in trecere pe 
șosea. „Bine, dar dacă e un 
local public — am replicai 
eu — de ce nu se specifică 
acest iapt pe o firmă, așa 
cum e obiceiul ? La această 
Întrebare prietenul meu nu 
mi-a putut răspunde. Poate 
că voi primi explicații din 
partea T.A.P.L.

încă o remarcă. Pe șosea, 
după intrarea m municipiul 
nostru, nu există decit pufi- 
ne indicatoare în legătură cu 
restaurantele, cabanele, hote
lurile, locurile de agrement 
la dispoziția turiștilor. Să Ii 
uitat conducătorii unităților 
comerciale dictonul după care 
.reclama e sufletul comerțu
lui"?. Dacă e așa. iaptul e 
cu at it mai păgubitor cu cit 
pînă la deschiderea sezonu
lui turistic n-a mai rămas 
mult.

C. PETRESCU

N ©T

-XED

■ 111' i nTTr
PETKOȘAM — 7 Noiem- 

brie : Urmărirea (26—29 mar
tie) : Republica : Frații Kara
mazov, seriile I și II (26— 
29 martie) : LONEA — Mi
nerul : Noaptea generalilor, 
seriile I și II (26—29 martie); 
ANTNOASA : Stelc-le din 
Eger, seriile I și II (26— 
27 martie): VULCAN : Răz
boiul domnițelor (26—29 
martie); URICANI : Noile 
aventuri ale răzbunătorilor 
(27—28 martie).

rare cazurile rfnd 
idă oarecare (lună, 

teinp-siru etc) se lucrează la 
târle genurile de lucrări minie
re car? fac obiectul determină
rilor, iar. pe dc altă parte, nu
mărul SALariațitor antrenați în 
scțîtMH? era limitaL

sint Io 
intr-o

«•alaiiaților cu cric Bir tnfre- 
prindern, fac posibilă realiza
rea și chiar depășirea noilor 
norme.

Dară faceni o comparație in
tre normele din luna decem
brie 1969 (dnd erau în vigoare 
vechile norme) și cele cerule In

Normarea muncii

pe baze științifice

stimulent in realizarea

planului și a unor

ciștiguri sporite

Măsurarea muncii s-a între- 
].r r.s după ce, ia prealabil, lo
cul de muncă a fost organizat 
rațional și muncitorilor li s-a 
explicat amănunțit rostul acti- 
v ității grupelor de normare.

O dată cu introducerea nou- 
sistem de salarizare la 
muarie 1970. aplicarea nor
oc fundamentate științific 

• monstrat că o mai bună 
oreanizare a locurilor dc muncă, 
o aprovizionare ritmică a ace^- 
lora cu materialele necesare 
si cointeresarea materială. ca 
urmare a îmbinării intereselor

i

luna februarie 1970, după apli- 
c arca experimentată a noului 
sistem de salarizare vom con
stata ă la abatajele frontale 
creșterea este dc 15,6 la sută. 
11 abatajele cameră de 18.2 la 
silă, la pregătiri in cărbune 
dv 13.9 la sută, la săpări inves
tiții de 21.8 la sulă, la lărgiri 
și lxionări do 32.7 la sută.

Măsurarea corvetă a muncii 
l i elaborarea acestor norme a 
fost s.'oasă in evidentă d<- fap
tul că noile norme au fost rea
lizate. cu toată creșterea lor.

Ca urmare a îndeplinirii

depășiru normelor. Centrala 
c.ărbim*’ ii Petroșani a realizat 
pe*te pian 9 560 tone de cârbii* 
ne în luna ianuarie $1 
12 725 teru în luna fibruar.e 
1970. iar la productivitatea 
muncii pe exploatare s-a obți
nut o depășire cu 49 kg/posi in 
luna ianuarie, respectiv. 32 
kg post In luna februarie.

•Se înțelege că realizarcn noi
lor norme a făcut posibilă ma- 
joiarea eiștigului mediu d 
muncitorilor. concret izindu-se 
astfel latura cea mai importan
tă a noului sistem dc salari- 
Zi>rr amintită anterior și anu-

< împletirea intcresHor per
sonale ale salariaților cu cele 
ale unitățilnr.

Supcrioritatei 
zări poale fi i 
parația intre 
pe post realizate la 
conlrală 
față do 
decembrie 1969. înainte de 
trcdnccrpa noului sistem, 
fol, dacă în luna deco 
1969 ciștigul mediu pe post în 
abatajele frontale a fost : de 
89.34 lei. în luna februarie 1970 
ol s-a ridicat la 112,79 Ici. La 
ceTolalte genuri dc lucrări, 
creșterea a fost de la 88,56 
loi/post la 108,67 lei/ post în 
abatajele cameră, de la 90,15 
lei/post la 104.66 lei/post la 
pregătirile in cărbune, dc , la 
82.70 lei/post la 100.43 lei.post 
în cadrul săpării lucrărilor?dc 
investiții și de la 101.42 lei post 
la 108.69 lei/post la lucrările 
dc lărgiri și betonări.

Această creștere a salariului, 
care are ca efect ridicarea ni
velului de trai ai muncitorilor 
mineri din Valea Jiului, eviden
țiază consecvența partidului și 
statului nostru in eforturile ‘de 
construire a unei societăți 
demne, multilateral dezvoltate.

a actualei salari- 
ilustrată dc rom- 
ciștigurilc medii 

nivel de 
în luna februarie 1970 
celr realizate In luna 

in-

■

■

■

■

17i ața a învins ■
Sofii Lined doreau 

mult de lot srt aibă un 
copil. Anii se sairgeau 
Insă umil după altul 
lără a le aduce această 
bucurie. Abia după 17 
unt dc (iisnlrie a sosii 
pe lume și mull aștep
tatul muștenlJor. In 
scara zilei dc 23 le- 
bruaile băiețelul lor 
drag in \ irslâ dc zece 
luni, era însă indispus 
și avea temperatură. 
1 a spitalul de copii din 
Petroșani, medii ui de 
gardă. Aurel Roclilș,

l-a consultat cu multă 
alenffe pe bolnav. Diag
nosticul : gripă șl pneu
monie.

Starea copilului 
este' înlr-adexăr grasă. 
Dar vom tace tot ce 
ne stă In pulinfă. Șl 
medicul Aurel Bocliiș a 
Început chiar din acea 
clipă lupta cu moartea 
care încerca să răpeas
că lanul iei I iacă ceea 
ce avea mai de pref. 
Micului pacient i s-au 
admin is I ral anilblot ice 
șl oxigen. Lupta pentru

■ ia fă a dui al patru zi
le >/ patru nopfi Înche
iate. Patru zile șl pa
tru nopfi care pentru 
părinfii micului bolnav 
au irărul o veșnicie. 
Dar iată că după alî- 
tea ore de 
pe chipul 
Bochiș a înflorit 
z.imhel.
biruinfcl viefif 
mor fii.

Acum v ă pol spu
ne cu toată certitudi
nea : copilul dumnea
voastră va trăi.

încordare, 
medicului 

un 
Era zlmbetul 

asupra

— Sorbind ca pe un 
> < ctar ultimele cuvinte 
ale medicului, jiatru 

ochi triști s-au umplut 
de racrimi. Erau lacrimi 
de bucurie. Profundă 
satlslacfie se citea și 
in ochii medicului Bo- 
chiș. a tuturor acelora 
care, sil nd la capăt îiul 
micilor bolnavi inier- 
nafl in spitalul de pe
diatrie din Petroșani, 
fac să rex ină lericlrea 
In multe familii.

■

■ „Festivalul
inerelor speranțe*'

Zidari

schele
Șantierul de construcții 

can. Macarale puternice 
inalță ca’ niște catarge 
soare. Blocurile cresc, precum 
palatele din basme. In jurul 
blocurilor — schele. Pe schele, 
zidari. Muncesc cu sîrg, fac în 
fiecare zi „pași" spre soare. 
Printre ei se află și zidarul 
șef de brigadă Ștefan Ban. Ca 
și celorlalți oameni de pe sche
le, vîntul și viscolul i-au dăltu
it parcă chipul în 'granit. Soa
rele i-a dat culoarea bronzului. 
Are insă inima pătrunsă de o 
imensă căldură umană. Din 
această căldură inepuizabilă 
pune citc o fărimă in fiecare 
cărămidă cu care contribuie la 
transformarea orașului Vulcan.

Zidarul șef de brigadă Ște
fan Ban exercită această profe
sie de la vîrsta de 14 ani. Lu- 

cu tatăl său. Treptat, trep- 
In 

con- 
ora- 
Tași, 
doar

CV, 
tat s-a format ca meseriaș, 
îndelungata activitate de 
structor a colindat multe 
șe. Brașov. Sighișoara. 
Hunedoara. Focșani sînt < 
citeva din ele. La Vulcan a po
posit în 1959. A participat la 
construirea a două școli gene
rale și a liceului. Tn 1964 a 
lucrat la construirea primului 
bloc glisat — D 10. De atunci 
— la încă 22 blocuri.

Sub îndrumarea lui’au învățat 
meseria de zidar mulți tineri. 
Unii dintre ei au crescut re
pede. Ca și blocurile do care 
Io construiau. Martin Muller și 
Hanz Krestel sint acum maiștri. 
Iuliu Varga și Nicolao Popescu 
conduc' cu pricepere echipe de 
zidari care contribuie la contu
rarea noii arhitecturi a Vulca
nului-

, ...Spre soare se înalță oa
meni. blocuri și schele. Zidarul 
Ștefan Ban se numără printre 
acei ce și-au adus contribuția 
la Înălțarea lor.

Iulian IORDACHE 
corespondent

PE URMELE MATERIALELOR PUBLICATE
„Prea multă răceală

De Ia Centrala cărbunelui Petroșani am primit răspun
sul la ancheta intitulată „Prea multă răceală în jurul în
călzirii centrale" publicată in „Steagul roșu' nr. 6 302 din 1 
februarie a. c., răspuns din care redăm :

..Cărbunele folosit la încălzirea centrală acordat ca alo
cație pentru salariații C.C.P. precum și cel ce se livrează 
la I. R. Combustibilul este același, fiind livrat de o singură 
preparație și anume, cea din Petrila. Sortul care se livrea
ză este cărbunele spălat. STAS 299/1960 cu granulație de 
10—30 mm. După apariția articolului s-au verificat din nou 
rezultatele înregistrate in urma analizelor de laborator, 
constatindu-se că față de prevederile Stasului cărbunele 
'; ' ra_t/2 avut ° ■P’Jlere calorică mai mare (5 572 Kcal/kg față 
de 5 250—5 550 Kcal/kg). In ceea ce privește granulația. 
Stasul admite ca 20 la sută din cantitatea livrată să fie sub 
10 mm. S-a constatat că, din cantitatea livrată, circa 
15.8—19.7 la sută a avut o granulație sub 10 mm*.

Reamintim că în ancheta noastră am insistat îndeosebi 
asupra pierderilor mari datorate granulației necorespunză
toare a cărbunelui. Astfel, in timp ce grătarele centralelor 
termice permit arderea cărbunilor cu granulație de 20—80 
mm, C.C.P. livrează cărbune de 10—80 mm din care o 
cantitate apreciabilă cu o granulație sub 10 mm. Iată că 
C.C.P. prezintă justificări : Stasul „permite' să se livreze 
pînă la 20 ]a sulă cărbune de granulație sub 10 mm. (Efec
tiv. sub 10 mm s-a livrat mai puțin, susține C.C.P., adică 
doar o cantitate de 15,8—19,7 la sută. Drept să spunem, 
nici cu aceasta nu ne putem lăuda !). La acest procent se 
adaugă cantitatea cuprinsă între 10—20 mm (destul de a- 
preciabilă) care, de asemenea, se strecoară ne arsă prin gră
tare. totalizind astfel pierderi de 30—40 la sută ’din canti
tatea plătită de locatari. Desigur, justificările nu rezolvă 
nimic. Este 'ea ce de altfel recunoaște și conducerea C.C.P. 
care, în inel ‘ierea răspunsului scrie : „înțelegem să tratăm 
și pe viitor cu toată seriozitatea problema ridicată în ar
ticol, colabot area cu ceilalți factori trebuind să se desfă
șoare in eo’ dițiile îndeplinirii obligațiilor ce revin fiecă
ruia, in im resul aceluiași scop: satisfacerea drepturilor 
legitime ale locatarilor” Ale acelor locatari, adăugăm noi, 
care cu greu mai pot crede astăzi in fatalitatea „greutăți
lor obiective' invocate de atitea ori, in decursul alitor ani...

Din cupr’-nsul răspunsului C.C.P. am mai reținut o ob- 
■ rvațîe pe dresa I.G.L : cum se explică totuși că, tempe
ratura in ap; rtamente diferă între două blocuri și chiar in 
același bloc, intre două nivele ? Așteptăm și din partea 
I G.L. răspunsul la ancheta noastră din care să rezulte în
deosebi preoeu parca întreprinderii pentru reducerea consu
mului de cărbune, pentru perfecționarea instalației de ar
dere, îmbunătățirea metodei de focărire.

PRONOSTICUL NOSTRU LA 
CONCURSUL PRONOSPORT 
NR. 13 DIN 29 MARTIE 70 PRONOEXPRES

O JOI 26 MARTIE

Deschiderea emisiunii. 
Emisiune in limba ma- 
□ hiară.
Film serial. Oliver 
Twist (III).
Mult e dulce și fru
moasă. Emisiune de 
limba si literatura ro
mână.
Telejurnalul de seară. 
Muzică distractivă.

D. CRIȘAN

■■■■■«■■■■■■

Prim plan : Acad. Ni- 
colae Teodorescu, de
canul Facultății de ma- 
tematicâ-mecanică, U- 

București.niversitatea 
Reflector. 
Anunțuri —
StaQiune 
Premieră 
Geamqiii din Toledo — 
operă.
Anunțuri — publicitate.

21.10 Centenarul lui V. I.
Lenin. Trenul spre Re
voluție - film docu
mentar despre întoar
cerea lui Lenin in Ru
sia in aprilie 1917.

22,00 Telejurnalul de noap
te.

22.10 Actualități literare.
22.30 Avanpremieră.
22,40 Disc '70 - proqram 

prezentat de formația 
Casei de discuri „E- 
lectrecord".

PROGRESUL../*
13.10. 

Lu-
s-ar 
trag 

local.

23 februarie 1970, orele 
Restaurantul „Progresul1* 
peni. Oră de vîrf cum 
zice. Două îngrijitoare 
vajnic cu mătura prin
stîrnind nori de praf. Fețe de 
mese curățele însă, păcat, pe 
cuierul unde îmi depun palto
nul praful e sedimentat in 
straturi apreciabile. Ospătară 
pe care o interpelez în legătură 
cu măturatul la o oră atît de 
nepotrivită îmi răspunde can
did :

— Știți... curat, trebuie să se 
facă...

Responsabilul restaurantului 
este plecat la Petroșani. Mă 
gîndesc că în prezența d-sale, 
curățenia s-ar fi făcut la alte 
ore. dar așa, pe noi bieții 
consumatori, cine să ne stime
ze... Trebuie să înghițim ciorba 
cu praf...

Am în față lista de bucate. 
Aleg un fel întîi și mă' fixez 
asupra celui de al doilea : nu-1 
întilncști in fiecare zi. ^Tran
scriu chiar din listă : văcuță 
cu ciuperci.

II văd deja: la mijloc bu
cata de carne, de jur împrejur 
ciupercile, totul sub povara 
apetisantă a unei linguri de 
smîntînă... Era prea frumos sâ 
fie adevărat. Pe farfuria pusă 
înainte-mi stă tolănită o res
pectabilă porție dintr-o substan
ță gelatinoasă, maronie, sărată

foc și care aduce cumva — pu- 
nind in joc toată bunăvoința și 
amintirile gustative — a ciu
perci. Cindva făcusem și eu o 
temerară experiență : am fiert 
conținutul unui plic „Supco* — 
ciuperci, dar nu am putut să-l 
m anine.

Fabricanții „Supco’-ului re
cunoșteau de curind în „Scin- 
tcia' că multe din produsele 
dumnealor nu se prezintă la 
un nivel onorabil, motiv pentru 
care o scamă de sortimente 
nu au trecere în magazine. Tată 
insă că.......Progresul** din Lu
peni vinde cioara botezată po
rumbel. La început, tov. Stela • 
Mcszaroș, care ținea locul 
responsabilului, nu prea știa 
tertipul cu ciupercile, dar bu
cătăreasa. întrebată, a confir
mat ceea ce știam deja: folo
sise pentru respectivul fel de 
mîncare, concentrat „Supco1*. 
Șl iu că ..Progresul' nu-i profi
lat pentru a vinde... gogoși. 
Atunci ?

Pentru a încheia : de ani de 
zile teapeliștii noștri păstrează 
localurilor comerciale firme 
care nu au cea mai mică tan
gență cu specificul unităților. 
Ici-cola încercări timide. Lipsa 
de fantezie e de-a dreptul în
grijorătoare. Ce caută ..Pro
gresul" la un restaurant ? S-au 
terminat denumirile adecvate ?

Dr. Viorel MORARU

la tenis de masă
La Școala g<wn< rală nr. 4 

din Lupeni s-a disputat du
minică dimineața concursul 
dr tenis de masă „Festivalul 
tinerelor speranțe1*, organizat 
dc Consiliul municipal al or
ganizației pionierilor. S-au 
întrecut elevi de la mai 
multe școli generale din loca
litate. In urma unor între
ceri viu disputate, pasionante, 
s-au remarcat o scrie de ele
mente talentate, cu frumoase 
perspective, cum ar fi : Sil via 
Savin — Școala generală nr. 
4. Marcela Cherebețiu, Ge»?r- 
geta Popote, Ionel Taloș. Ioan 
Scorțaru — Școala generală 
nr. 3 și multi alții. Iată pe 
primii 6 : Fele : 1. Ester a 
Gergcly ; 2. Adriana Toth. 
ambele dc la școala nr. 3 : 
3. Silvia Savin : 4. Marcela 
Cherebețiu: 5. Silvia Scoro- 
moslei ; 6. Margareta Jura, 
ambele dc la școala nr. 1. 
Băieți : 1 Eugen Miron : 2 
Teodor Bogdan : 3. Petru 
Hudă, toți de la școala nr. 4; 4. 
Ionel Taloș : 5. Marcel Jim- 
borcanu, școala nr. 1 ; 6.
Ion Scorțaru.

Pe echipe, primul loc a 
revenit echipei Școlii gene- 

4 urmată de Școala 
nr. 3, Școala genc- 
2. Școala generală

rale nr. 
generală 
rală nr.
nr. 1.

I. IMLING 
corespondent

FOTBAL

Două „amicale**
la Uricani

Fotbalul are adopți mulți 
și înflăcărați printre elevii 
Liceului din Uricani. îndră
git este acest sport și de 
tinerii ce lucrează la barajul 
de la Valea de Pești. Pasiu
nea fiind deci comună, s-a 
organizat un meci amical în
tre selecționatele liceului și 
barajului. După o întrecere 
sportivă aprig disputată au 
i<>it învingători liceenii cu 
scorul de 3—2. Golurile elevi
lor au fost înscrise de Ghiur. 
Iacob și Sandu, iar ale con
structorilor de Vinter și Săn- 
dulache.

Gh. SOCEANU 
corespondent

Meciuri amicale
A

,/ncepute
dar neterminate"
Din partea conducerii între

prinderii de gospodărie loca- 
tivă Petroșani primim un răs
puns prin care ni se face cu
noscut că cele relatate în ma
terialul publicat in ziarul „Stea
gul roșu" nr. 6 294 sub titlul 
„începute dar neterminate1’, cu 
privire la faptul că pe strada 
M. Kogălniceanu din Petroșani 
a început, încă din 1955, con
struirea unor dependințe din 
prefabricate de beton care nici 
pînă in prezent nu sînt termi
nate, sint juste. In răspuns se 
mai arată că în baza legii nr. 
10/1968 toate sectoarele I.G.L. 
au fost incunoștințate că pot 
executa reparații la dependin
țele deteriorate dacă chiriașul 
are trecută în contractul de 
închiriere suprafața dependin
ței pentru care plătește chirie 
lunară. S-a făcut cunoscut sec
torului Petroșani că in limita 
planului de lucrări de întreți
nere să execute lucrările nece
sare, cu respectarea normative
lor în vigoare.

Trei table
avertizoare și o

„invitație**
Sub titlul de mai sus a apă

rut în ziarul nostru nr. 6 303 
o notă critică privind unele 
probleme legate de terenul vi
ran dintre cartierul Carpați și 
linia de cale ferată. Referitor 
la cele scrise în articol, re
dacția a primit următorul răs
puns din partea Comitetului 
executiv al Consiliului popu— 
tar al municipiului Petroșani t 

„Amenajarea și sistematiza
rea definitivă a cornișei „Car- 
pati" se va termina o dală cu 
complexul sportiv Petroșani 
amplasat în această zonă.

In 1969 s-a hotărît ca, 
mod provizoriu,
jeze aici un teren de spoft șl 
dc joacă, In care scop s-au e- 
fectuat lucrări de nivelare, s-a 
completat și s-a r ceput așter- 
nerea unui strat filtrant din 
zgură de centrală.

în această primăvară urmea
ză ca straiul de zgu ’2 să se îm
prăștie și să se n v (■!'•/■ ■. spre 
a tace astfel posibilă organi
zarea și darea în folosință a 
acestui teren", .___

în
se' amcna-

L Dinamo Buc. — Steaua
2. F.C. Argeș — „L * Cluj
3. ~
4.
5.
G.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

St. roșu — Rapid 
Petrolul — Farul 
L.T.A. — Jiul 
,,U“ Craiova — A.S.A. 
C.I'.R. — Crișul 
Polit. — Dinamo Bc. 
Bologna — Cagliari 
Juventus — Milan 
Brescia — Torino 
Inter. — Fiorentina 
Napoli — Lazio

La concursul nr. 13 Prono- 
oxpres din 25 martie 1970 au 
lost extrase din urnă urmă
toarele numere :

Extragerea I :
35 20.

Fond de premii i 512 500 
lei.

Extragerea a Il-a 37 16 36 
15 42 29 27 26.

Fond de premii i 457 803 
lei.

42 26 36 30

170 000
Intre-
comu-

idin Lupeni

Spirit
de observație

a energiei electrice 16-19.

ORAȘUL LUPENI

Petroșani și 16-19.

și 16-19.

iar miercuri de la

ORAȘUL PETRILA - zilnic

in aprilie se reiau 
lucrările de pe 

strada Stadionului

Consiliul popular al orașului 
Lupeni, răspunzînd la nota inti
tulată „Edilitară" apărută în 
„Steagul roșu" nr. 6 301 In care 
„evidenția" starea necorespun- 
zăloare a străzii Stadionului, 
pe porțiunea dinspre mater
nitate, ne comunică :

Refacerea străzii Stadionului 
a fost prinsă în planul de lu
crări gospodărești pe anul 1969, 
lucrări care însă nu au putut 
fi terminate în întregime din 
lipsă de brațe de muncă. Con
tinuarea, în luna aprilie, a lu
crărilor, în valoare de ' 
lei, este contractată cu 
prinderea de gospodărie 
nală Petroșani.

Articolul cu titlul de 
sus, publicat în ziarul nostru 
nr. 6 302 releva faptul că ma
gazinul de articole electrice 
din strada Republicii nr. 51 
Petroșani, funcționează sub 
firma „Aparate de radio — 
articole electrice' deși nu des
face decît articole electrice, si
tuație care produce derută în 
rindul cumpărătorilor. ,

Referindu-se la acest articol, 
conducerea O.C.L. Produse in
dustriale Petroșani, de 
aparține magazinul în 
ne comunică :

.In cursul trimestrului 
gazinul intră în lucrări dc mo- 
derhizare, efcctuîndu-se modifi
cări și la fațada imobilului. 
Faptul că firma nu s-a de
montat este totuși o lipsă a 
noastră. Cauze, poate mai puțin 
obiective, cum este aceea că 
magazinul a fost programat cu 
transformarea și in anul 1969, 
lucrare caro nu s-a executat, 
ne-a făcut sâ ainînărn luarea 
jos a firmei pentru ca fațada 
să nu rămină Inestetică. Mențio
năm că executantul firmelor 
pentru întreprinderea noastră 
este cooperativa „Jiul" care 
nu rezolvă cu promptitudine 
comenzile1*, ______

care 
cauză.

de handbal

© .Alexandru Trestian, Vulcan. Rcclamația dv. a fost 
trimisă întreprinderii de gospodărie comunală Petroșani 
care ne răspunde că luînd in considerare adeverința elibe
rată de Preparația cărbunelui Coroești, din care rezultă că 
nu beneficiați de cărbune alocație, suma de 9,50 lei achi
tată ca taxă pentru evacuarea zgurei a fost înregistrată in 
contul taxelor dv. de apă, canal, gunoi pe luna martie 1970, 
In viitor, atîta timp cit nu beneficiați de cărbune alocație, 
nu vi se va mai percepe taxa pentru evacuarea zgurei.

© Berta Șerlac, strada 9 Mai nr. 38, Lupeni. Nu este 
vorba de dv., ci de o persoană domiciliată in Petroșani, 
fapt care rezultă de altfel suficient de clar din conținutul 
articolului. Nu este cazul, -deci, să vă faceți probleme.

© Petru Străuț și Iosif Kiss, Lupeni. Conducerea O.C.L. 
Alimentara ne-a făcut cunoscut că nu este vorba de desfi
ințarea magazinului alimentar nr. 55 din preajma blocului 
D 200, ci de restringerea activității lui din cauza spațiului.

Răspunzînd invitației co
legilor lor de la Școala gene
rală nr. 4 Vulcan, micii 
handbaliști — băieți și fete 
— de la Școala generală nr. 
4 Lupeni au fost, duminică 
dimineața, pe terenul „Mine
rul* Vulcan, oaspeții cole
gilor lor. La fete, au învins 
cu 5—0 gazdele, iar la băieți 
au cîștigat lupencnii 
rul de 9—7. Intr-un 
„vedetă" s-au întilnit 
le masculine Minerul

cu sco- 
meci 

ecliipe- 
Vulcan

— Școala profesională Lu
peni. Vulcăncnii și-au adju
decat victoria cu scorul de 
6—0.

I. IACOB 
corespondent

Face cunoscut abonaților că s-a 
sistemul de plată gen „autoservire* 
consumului de energie electrică, plată 
se face trimestrial direct la casieriile 
toarelor S.D.E. din fiecare localitate < 
cum urmează :

extins 
•" a 

care 
sec- 

după

ORAȘUL URICANI - zilnic între orele 7-10

dimineața, iar miercurea de la

zilnic între orele 7-15,

iar miercurea și vinerea

ORAȘUL VULCAN - zilnic între

iar miercurea și vinerea

COMUNA ANINOASA zilnic

miercuri de

:RASUL PETROȘANI

miercuri

zilnic

de

între

de la

orele

7-12

7-15,

de la 7-12

între orele

la 16-19.

între orele

la 7-12 și

orele 7—15,

16-19.

La ghișeele de plată abonații vor prezen
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Steagul roșu

VIAȚA INTERNAȚIONALA
Sosirea la Sofia
a unei delegații 

economice române

CONTACTE

LAOS

SOFIA 25. — Corespondentul 
Aqerpros, Gh. leva, tiansmite : 
Miercuri a sosit la Solia dele
gație economica guvernamentala 
română condusă de tovarășul 
Emil Drâuânescu. membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
PC. Român, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialisle România, care 
va lua parte la lucrările celei 
dc-a 8-a Sesiuni a Comisiei 
mixte român-o-bulqare dc cola
borare economică și tehnico- 
știinUfiCd.

La sosire, oaspeții români au 
fost întimpinali dc Pcncio Ku- 
badinski. membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Bulgar,

\ icepTcsedinlc al Consiliului de 
Miniștri, ministrul construcțiilor 
.și arhitecturii, ing. C. Popov, 
ministrul energeticii și al com
bustibilului, Ivan Popov, loc
țiitor al ministrului afacerilor 
externe, S. Pccv, vicepreședinte 
al Comitetului dc Stat al Pla
nificării. D. Alexeev, locțiitor 
al ministrului comerțului exte
rior. precum și alto persoane 
oficiale.

Au rost prezenți Nicolae Blc- 
jan. ambasadorul Republicii So
cialisto România in R.P. Bul
garia, membri ai ambasadei și 
ai Aqentioi economice române 
la Sofia.

ROMA 25 (Agerpres). — 
1 a Roma A FOST SEMNAT 
l N ACORD DE COLABO- 
RARE CULTURA1 ,-ȘT 11NȚI- 
F1CA ÎNTRE R. P. BULGA
RIA ȘI 
prevede 
schimburi 
specializate 
țări, precum 
colaborare in domeniile cine
matografului. televiziunii și 
Sportului.

Apropiat
Evoluția rezolvării crizei 

guvernamentale din Italia

Sesiunea
Comisiei
pentru

Vizita ministrului 
comerțului exterior 

al României, 
în R.P. Chineză

condiția
femeii

Intervenția delegatei Ro
mâniei, Florica Paula 

Andrei

PEKIN. — Corespondentul A- 
gerpres. I. Gălățcanu. transmi
te: Miercuri, a sosit la Pekin 
Cornel Burtică, ministrul co
merțului exterior al României, 
care face o vizită oficială in 
Republica Populară Chineză.

Ministrul român a fost în- 
tîmpinat la aeroport dc Lin 
Hai-yun, ministru adjunct al co
merțului exterior al R. P. Chi
neze. dc directori din Ministe
rul Afacerilor Externe și din 
Ministerul Comerțului Exterior.

rr \i i \ 
realizarea 
între 

din

Acordul 
unor 

instituțiile 
cele două 
acțiuni de

Lupte aeriene in 
zona ('analului 

«le Suez

★
l'LAN 

preș). — 
FOST SEMNAT PLANUL 
DE COLABORARE IN DO
MENIUL ȘTIINȚEI ȘI CUL
TURII PE ANII 1970—1971 
ÎNTRE R P. UNGARA ȘI 
R. P. MONGOLA. Documen
tul semnat prevede dezvol
tarea colaborării cultural-ști- 
"ințifice dintre Ungaria și 
Mongolia, proconizindu-se 
cercetări în comun ale spe
cialiștilor celor două țări, 
schimburi de specialiști și 
alte acțiuni.

★

BATOR 2,-> (Arc-
La UI an Bator A 

SEMNAT

PRAGA 25 (Agerpres). — 
Agenția CTK anunță că R. S. 
CEHOSLOVACA Șl BOLI
VIA AU HOTARÎT SA RE
STABILEASCĂ RELAȚIILE 
DIPLOMATICE. începînd de 
la 24 martie a.c. Guvernele 
celor două țări și-au exprimat 
speranța că acest pas va con
tribui la consolidarea legătu
rilor economice și culturale.

TEL AVIV 25 (Agerpres). — 
Comunicate militare publicate 
la Tel Aviv anunță că aviația 
israeliană a întreprins marți și 
miercuri trei raiduri asupra u- 
nor obiective militare egiptene 
din zona Canalului de Suez. 
In comunicat se afirmă că în 
urma luptelor angajate patru 
aparate aparținind forțelor ae
riene ale R.A.U. au fost do- 
berite.

La Cairo un purtător de cu- 
vînl militar citat de agenția 
M.E.N. a confirmat raidurile a- 
viațidi israelienc menționînd că 
în urma luptelor angajate cu 
aviația inamică, avioanele egip
tene au doborît un aparat israc- 
lian. iar altul a fost atins. In 
același timp, el a dezmințit ști
rea că ar fi fost doborîte a- 
vioanc egiptene.

★
NEW YORK 25 (Agerpres). — 

I.a sediul O.N.U. s-a anunțat 
că ambasadorii la O.N.U. ai 
Franței. Marii Britanii. S.U.A. 
și U.R.S.S. au hotărit să amine 
cea de-a 32-a reuniune din ca
drul convorbirilor. în vederea 
găsirii căilor unei reglementări 
pașnice a conflictului din O- 
rientul Apropiat, caro urma să 
aibă loc joi. S-a stabilit ca a- 
ccastă ședință să aibă loC la 
31 martie.

ROMA 25 (Agerpres). — Pre
mierul desemnat, Mariano Ru- 
moi, s-a ocupat marii, în ca
drul ultimei faze a misiunii ce 
l-n fo-,1 încredințate dc șeful 
stalului italian, Giuseppe Sara- 
gat, de problema repartizării 
portofoliilor ministeriale, 
cercurile informate Italiene se 
consideră că dacă In cursul ur-

în

nu Intervine nl- 
a schimba ac- 

atunci joi, 
Mariano Ru

mor va putea comunica preșe
dintelui republicii lista echipei 
sale guvernamentale. Noul ca
binet ar urma să se prezinte 
matțea viitoare în fața parla
mentului pentru a cerc voiul de 
investi tură.

motoarelor oro 
mic de natura 
luala situație, 
cel tirziu vineri,

sau

Mesajul adresat 
de prinful Sufanuvong 

premierului Suvanna Fuma
XIENG QUANG 25 (Ager

pres). — Prințul Sufanuvong, 
președintele Frontului Patriotic 
din Laos, a adresat premierului 
laoțian, Suvanna Fuma, un me
saj do protest în legătură cu 
escaladarea războiului din Laos 
de către S.U.A. Mesajul sub
liniază că, „într-un moment în 
core Frontul patriotic din Laos 
prezintă un program in cinci 
pundc și trimite un reprezen
tant pentru a transmite guver
nului de la Vientiane propune
rile concrete în legătură cu re
glementarea pașnică a proble
mei laoțîene, Statele Unite au 
continuat sîi escaladeze războiul 

dlslocînd

aici un numeros personal mi
litar, mari cantități de arme șl 
material de război, orqanizind 
lolodatd acțiuni de amploare 
în zonele controlat • de forțele 
patriotice.

Mesajul cerc, în acest sens, 
încetarea imediata a bombarda
mentelor americane asupra an
samblului teritoriului laoțian. 
De asemenea, prințul Sufanu- 
vonq subliniază că probiema 
laollană trebuie reglementată 
între părțile interesate din 
Laos, exprimindu-și speranța că 
încetarea bombardamentelor a- • 
morlcane va permite acestora , 
să se înlilnească și să eraml-1 
neze împreună problemele in
terne al

GENEVA 25. — Coresponden
tul Agerpres, H. Liman, trans
mite : In ședința de miercuri 
a celei de-a 23-a sesiuni a 
Comisiei pentru condiția fe
meii, a fost luat in dezbatere 
punctul de pe ordinea de zi 
cu privire la drepturile poli
tice ale femeilor. Luînd cuvin- 
tui în cadrul ședinței, delegata 
României. Florica Paula An
drei. a subliniat rolul impor
tant pe care îl are femeia în 
evoluția 
precum .. ____
dezvoltarea tuturor domeniilor 
activității naționale. Vorbitoa
rea a scos în evidență obsta
colele pe care le mai întîm- 
pină femeia în libera exercitare 
a drepturilor sale îndeosebi pe 
planul drepturilor politice. De
legata română a relevat însem
nătatea asociațiilor feminine și 
a O.N.U. în lupta pentru favo
rizarea acestor drepturi și în
lăturarea prejudecăților existen
te.

civilizației moderne, 
și contribuția ei la

ROMA 25. — Corespondentul 
Agerpres. N. Puicea, transmite i 
La Roma s-au desfășurat timp 
dc două zile lucrările Consiliu
lui General al Confederației 
Generale a Muncii din Italia 
(C.G.I.L.). în cadrul cărora au 
a\ut loc dezbateri privind dez
voltarea acțiunilor revendicati
ve ale maselor muncitoare și 
evoluția procesului dc făurire 
a unității sindicale. Un raport 
in această problemă a fost pre
zentat de Luciano Lama.

Subliniind că linia C.G.I.L. 
este de a apăra cu dirzenie și 
consecvență dreptul oamenilor 
muncii la un trai mai bun, de 
a obține reforme în folosul

DIVERSE
ROMA 25 (Agerpres). — 

Poliția din capitala Italiei se 
găsește în fața unei șarade : 
lumea interlopă din Roma se 
pregătește oare pentru o ex
pediție în spațiul cosmic sau 
hoții care au efectuat marți 
o spargere într-un magazin 
cu produse electronice nu au 
cunoscut ce au luat cu ei ? 
Intr-adevăr, s-a dezvăluit că 
spărgătorii au furat un set 
de celule solare de tipul ce
lor folosite de sateliții artifi
ciali pentru transformarea e- 
nergiei Soarelui in electrici
tate. Celulele 
o valoare de un 
lire italiene (1 600 
nu pot fi folosite 
fel pe Pămînt.

♦
BONN 25 (Agerpres). — Cu 

900 000 de nașteri în 1969. 
Republica Federală a Germa
niei a cunoscut cel mai scă
zut grad de natalitate de la 
crearea sa ca stat, anunță 
Serviciul federal de statisti
că. Anul trecut numărul naș
terilor a fost cu 7 la sută mai 
mic decît în 1968. Potrivit 
statisticienilor, această scăde
re este o consecință parțială 
a „anilor slabi demografici", 
de după război. Mortalitatea 
în 1969 a sporit cu 1 la sută 
față de anul precedent. A- 
ceastă situație s-ar datora 
epidemiei de gripă, care la 
sfirșitul anului trecut a fă
cut numeroase victime.

♦
WASHINGTON 25 (Ager

pres). — Astronomii Univer
sității din Princeton intențîo-

respective au 
milion de 
dolari) dar 
în nici un

ncază să folosească un balon 
uriaș pentru a ridica un te
lescop de trei tone la alti
tudinea de 24 kilometri, de 
unde vor fotografia planete 
îndepărtate ale sistemului so
lar și galaxiei Seyfert. Ex
periența va avea loc săptă- 
mina viitoare și va permite 
obținerea unor imagini con- 
ținind de trei ori mai multe 
detalii decît fotografiile reali
zate cu cele mai bune apa
rate optice aflate pe Pămînt.

♦
LONDRA 25 (Agerpres). — 

Un britanic în virstă de 32 
de ani, Arnold Baker, a că
zut de la etajul zece al unui 
imobil din localitatea Twi- 
ckennham, dar s-a ales nu
mai cu cîteva coaste rupte. 
Căderea sa a fost amortizată" 
de capota din pînză a unui 
automobil, care era staționat 
lingă imobil. Baker a fost 
transportat 
s-a anunțat 
inspiră nici

maselor și de a schimba în 
sens pozitiv, democratic, socie
tatea, raportul menționează că 
în prezent acțiunile sindicale 
au în centrul lor îndeosebi sa
tisfacerea unor revendicări con
crete în acest sens. Pentru a 
rezolva asemenea probleme, ele 
trebuie situate intr-un cadru 
general național, iar lupta pre
supune o mobilizare a tuturor 
forțelor, atît în nord, cit și 
în sud — a arătat vorbitorul. 
In încheiere, raportul relevă că 
procesul realizării unității sin
dicale a înregistrat pași im
portanți și că masele munci
toare il sprijină deplin, aceasta 
fiind arma cea mai eficace îm
potriva exploatării.

Potrivit hotărîrii Congresului 
de la Livorno al C.G.I.L. pri
vind incompatibilitatea între 
sarcinile de conducere în sin
dicate și cele din cadrul par
tidelor politice, s-a anunțat că 
Agostino Novella, care a deținut 
timp de 13 ani funcția dc se
cretar general al C.G.I.L., a de
misionat pentru a se consacra 
activității in conducerea parti
dului comunist, ca membru al 
Biroului Politic și al Direcțiu-

nii P.C.I. A urmat alegerea. 
Ca secretar general al C.G.I.L. 
a fost ales în unanimitate Lu
ciano Lama. Pînă în prezent, 
Lama deținea funcția de se
cretar confederal al C.G.I.L.

★
dat publi- 
de Direc-

la spital, unde 
că starea sa nu 
o îngrijorare.
♦
25 (Agerpres). — 

făcută la
LONDRA

Intr-o declarație
Londra, cu prilejul publică
rii cărții sale autobiografice 
„O viață", prof. Christian 
Barnard a menționat că gre
fele dc creier nu vor avea 
loc decît peste mulțj ani. 
„Cînd se va ajunge la aceas
ta, a spus Barnard, nu va 
mai fi vorba de o grefă a 
creierului, ci de o grefă a 
corpului, întrucît 
creier rezidă viața și identi
tatea persoanei umane".

numai în

RELAȚII
Timp de cinci zile, orașul 

New York a găzduit săptămîna 
trecută un simpozion patronat 
de Asociația americană pentru 
probleme de conducere econo
mică (American Management 
Asociation). consacrat relații
lor comerciale Est-Vest. La 
lucrări au participat reprezen
tanți ai unor mari firme și 
bănci americane, printre care 
„Union Carbide Corporation", 
„Litton**. „Chase Manhattan 
Bank**, „First National City 
Bank*', precum și congresmenul 
Thomas Asley din partea foru
lui legislativ suprem, Harold 
Scott, reprezentind Ministerul 
Comerțului și Robert Wright 
din partea Departamentului de

Intr-un comunicat 
cității la 25 martie 
țiunca Partidului Comunist Ita
lian se apreciază că prezența 
lui Agostino Novella în acti
vitatea de zi cu zi a partidu
lui permite o întărire a con
ducerii pe plan național, deo
sebit do necesară și în legă
tură cu noile sarcini pe care 
partidul trebuie să le înfrunte. 
Comunicatul informează că Di
recțiunea P.C.I. a hotărît să 
propună Comitetului Central și 
Comisiei Centrale de Control ca 
tovarășul Novella să facă din 
nou parte din Biroul Politic al 
P.C.T. Pe de altă parte. Direc
țiunea P.C.I. apreciază drept 
pozitiv motivul demisiilor din 
conducerea partidului alo tova
rășilor Luciano Lama și Ri
naldo Scheda.

Jose Figueres se pronunță in
favoarea extinderii comerțului latino

american cu țările socialiste
BOGOTA 25 (Agerpres). — 

Președintele ales al Republicii 
Costa Rica, Jose Figueres, care 
întreprinde în prezent o vizită 
cu caracter neoficial în Colum
bia, a declarat că se pronunță 
•în favoarea dezvoltării comer
țului latino-amel-ican cu toate 
țările lumii. El a subliniat în 
special importanța extinderii

schimburilor comerciale cu ță
rile socialiste, care, potrivit a- 
firmatiilor sale, „pot oferi so
luții problemelor noastre". Fi
gueres a criticat totodată, poli
tica comercială a S.U.A. față 
de țările Americii Latine, a- 
rătînd că „Statele Unite iau cu 
o mână ceea ce ne dau cu cea? 
laltă*.

Lupte violente

nu va semna
tratatul „Nordek

de sud
SAIGON 25 I 

Forțele patriotice 
mul de sud au bombardat 
cursul nopții do marii 
miercuri trei poziții ale 
lor americano-saigonezc. 
odată, a fost semnalată o 
descența a ciocnirilor 
detașamentele patriolilor și for
țele inamice in regiunea sai- 
goneză, în Delta Mekongului, 
precum și în zona septentriona
lă a Vietnamului do sud, in 
provincia Quang Nam, Cele 
mai violente lupte au avut loc 
în ultimele 24 de ore în regiu
nea Kicn Tuong din Delta Me
kongului. la aproximativ 80 ki
lometri vest de capitala $ud- 
viclnaineză.

------- *---------

(Agerpres),
• din Vietna- 

in 
spre 

trupe-

in actuala formă
HELSINK1 25 (Agerpres). 

Finlanda nu va semna tratatul 
„Nordek" în actuala lui formă, 
a anunțat marți un purtător de 
cuvînt al guvernului finlandez 
în cadrul unei conferințe de 
presa ținute după ultima reu
niune a cabinetului, înainte de 
a-și prezenta demisia, ca urma
re a alegerilor generale desfă
șura^ recent.

Planul „Nordek", după cum 
se știe, prevede crearea unei 
uniuni vamale cu participarea 
Danemarcei, Finlandei, Norve
giei și Suediei. în opinia unora 
dintre țările chemate să parti
cipe la această uniune vamală, 
„Nordek" ar trebui să constituie 
o etapă intermediară spre Piața 
comună, idee respinsă dc Fin
landa.

---- 4-----

Rezultatele
definitive

ale alegerilor 
din R.D.
Germană

BERLIN 25 (Agerpres). — La 
Berlin au fost date publicității 
rezultatele definitive ale alege
rilor de duminică pentru or
ganele locale ale puterii de 
stat din R. D. Germană. Can- 
didații înscriși pe lista Fron
tului Național au întrunit 99,83 
la sută din voturile exprimate. 
La alegeri au participat 97,98 
la sută din cetățenii cu drept 
do vot.

Greva factorilor poștali din S. U. A.
aproape de reglementare

- WASHINGTON 25 (Ager
pres). — Greva factorilor poș
tali din S.U.A., prima acțiune 
de acest fel din istoria țării, 
pare să 
montare.
Robert 
Comisiei

pentru
în diferite orașe greviștii

se apropie de o regle- 
După cum a anunlat 

Corbett, președintele
Camerei Reprezentan-

Iilor 
lor, 
au început să se înapoieze la lu
cru, mai ales după ce membrii 
Congresului au dat asigurări că 
vor elabora fără întîrziere un 
proiect dc acord ce va ține sea
mă, in mare măsură, de revcndi-

problemele poște- cările factorilor poștali. Repre
zentanții a două sindicate new- 
y.orkeze ale salariaților din ser
viciile de poștă au acceptat ca 
la1 tratative să participe un me
diator, desemnat în persoana 
lui Theodore ICheel, care a ar
bitrat numeroase conflicte de 
muncă.

COMERCIALE NORMALE
stat. Au fost prezenți, de ase
menea, reprezentanți ai țărilor 
socialiste acreditate la Washing
ton. România a fost reprezenta
tă de către Constantin Fota, di
rector in Ministerul Comerțului 
exterior, și Dumitru Butnaru, 
șeful Agenției economice româ
ne din Washington. Dezbaterile 
au confirmat mutațiile care 
au loc in anumite cercuri de 
afaceri din S.UJ1. ce se pro
nunță pentru o abordare rea
listă a relațiilor cu țările so
cialiste în sensul necesității 
căutării căilor de restabilire a 
schimburilor economice normale 
deteriorate în perioada ..războ
iului rece“. S-au subliniat în 
același timp obstacolele exis-

direcție 
lor din

tente încă în această 
și necesitatea eliminării 
relațiile comerciale.

După cum se știe, timp de 
două decenii, în baza „Actului 
de control asupra exporturilor", 
elaborat in 1949, S.U.A. au in
terzis vînzarea către țările 
socialiste a anumitor produse 
considerate „strategice", insti- 
tuindu-sc de fapt un semiem- 
bargo în comerțul cu statele 
din răsăritul Europei. Menți
nerea pe „listele negre" a peste 
1 300 de produse industriale și 
restricțiile impuse pentru im
portul din statele socialiste au 
avut însă un efect contrar celui 
scontat, prejudiciind în primul 
rind companiile industriale a-

mericane și poziția balanței Co
merciale a S.U.A. „Ani de 
zile, sublinia in Congres sena
torul democrat din Minnesota, 
Walter Mondale, oamenii de 
afaceri americani care căutau 
să vindă mărfuri nestrategice, 
pentru uz pașnic, statelor răsă
ritene, erau considerați defici
tari la capitolul patriotism, 
deși eforturile lor erau puse 
în interesul Statelor Unite**. La 
rîndul său, senatorul republican 
din Illinois, Charles Percy, a 
arătat că „refuzind să vindă 
țărilor socialiste mărfuri pe 
care orice guvern occidental le 
vindea, S.U.A. nu au făcut 
decit să acționeze contrar inte
reselor lor**.

• Waldemar Sanchez, con
sulul Paraguayan la Ituzaingo, 
provincia Corrientes (Argenti
na), a fost răpit marți după- 
aniiază la Buenos Aires de că
tre membrii unei organizații 
clandestine. Sanchez se afla la 
Buenos Aires pentru a parti
cipa la pregătirile vizitei ofi
ciale a președintelui Para
guayului, Alfredo Stroessner, 
în Argentina.

@ Un grup de cercetători 
care, se ocupă cu studierea po
sibilităților de salvare a tur
nului din Pisa a anunțat marți 
că din iunie 1969, celebrul 
Campanile s-a înclinat cu încă 
0,8 mm. Distanța dintre baza 
turnului și perpendiculara co- 
borîtă din vîrful acestuia a a- 
juns la 4.26 metri.

® Camera Reprezentanților a 
adoptat marți un proiect de 
lege care autorizează guvernul 
S.U.A. să furnizeze în următorii 
doi ani, pe credit, armament ță
rilor în curs de dezvoltare 
pină la suma maximă de 385 
milioane de dolari anual. Li
mita actuală a acestor credite 
este de 350 milioane dolari.

• VULCANUL ETNA SI-A 
INTENSIFICAT ACTIVITATEA 
de cîteva zile, lansind materie 
incandescentă pînă la o înăl
țime de 300 metri. Savanții 
vulcanologi italieni au decla
rat însă că fenomenul este în 
limitele normalului.

• însemnate cantități de 
arme și explozive au fost 
predate autorităților de către 
particulari în cursul zilelor 
de luni și marți, s-a anun
țat oficial la Nicosia. Ar
mele predate sînt dc tipuri 
variate: mitraliere. puști,
pistoale, grenade etc. și sînt 
însoțite de o importantă can
titate de muniții de toate 
cal ibrurile. Guvernul a hotă
rît acordarea unui nou ră- 

pînă la 6 aprilie, pen
tru a permite ciprioților ,să 
dea curs recentei dispoziții 
a autorităților ca populația 
să depună toate armele deți-' 
nule în mod ilegal.

gaz.

UN IMPERATIV
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Statele 
ele pe 
fapt de care au beneficiat toți 
aliații vest-europeni ai S.U.A. 
Dacă Republica Federală a 
Germaniei, Italia, Franța și 
alte state occidentale au majo
ra' cotele de export-import cu 
țările socialiste, Statele Unite 
au continuat să rețină abia 0,6 
la sută din volumul total al ex
porturilor cu partenerii din Est. 
Directorul Biroului pentru co
merțul internațional din Minis
terul Comerțului al S.U,A.. 
Harold Scott, a arătat că în 
timp ce S.U.A. au exportat în 
1968 în țările socialiste mărfuri 
în valoare de 215 milioane do-

politica lor comercială. 
Unite s-au autoeliminat 
piața țărilor socialiste,

lari, statele din Europa occi
dentală au exportat produse de 
3,594 miliarde dolari.

Presiunea opiniei publice și 
a cercurilor de afaceri intere
sate in schimburile comerciale 
cu statele socialiste au consti
tuit un factor determinant in 
adoptarea de către Congres, în 
decembrie 1969, a noii legi 
asupra exportului american, 
care permite vînzarea oricăror 
mărfuri neslrategice către ță
rile din răsăritul Europei. Noua 
lege marchează un pas înain
te față de legislația restrictivă 
adoptată in anul 1949 in direc
ția» extinderii comerțului Est- 
Vest, fără a rezolva insă ma
rile probleme ale liberalizării

Banska Bystrica a sărbătorit 
un sfert de veac de la 

eliberarea de sub jugul fascist
PRAGA 25. — Coresponden

tul Agerpres. E; Ionescu, trans-. 
mite : Banska Bystrica, capitala 
Slovaciei centrale, a sărbătorit 
la 25 martie un sfert de veac 
de la eliberarea sa de sub ju
gul fascist.

A avut loc adunarea festivă 
comună a organelor de partid 
și de stat locale, la care a luat 
cuvîntul J. Pardupa, priin-secrc- 
tarul comitetului raional de 
partid, care a vorbit despre 
semnificația evenimentelor de 
acum 25 de ani. Apoi au rostit 
cuvinte de salut Ion Obrado- 
vici. ambasadorul României la 
Praga, M. M. Deiev. consulul 
general al U.R.S.S. la Bratis
lava. precum și alți invitați.

După ceremonia depunerii de 
coroane la monumentul eroilor 
sovietici, în piața răscoalei na
ționale slovace a avut loc un. 
miting al oamenilor muncii din 
Banska Bystrica unde a luat

cuvîntul J. Lenart, prim-secre- 
tar al C.C. al P.C. din Slo
vacia.

Vorbitorul a subliniat impor
tanța politică a eliberării ora
șului Banska Bystrica, care era 
centrul și simbolul Insurecției 
naționale din Slovacia. El a 
mulțumit in numele Comitetu
lui Central al P.C. din Slova
cia trupelor Armatei Sovietice, 
care au eliberat orașul și a 
exprimat recunoștința pentru 
participarea cu succes a Arma
te: a 4-a române la această' 
operațiune. J. Lenart a amintit) 
dc lupta detașamentelor do 
partizani și ostașilor corpului- 
de armată cehoslovac de sub' 
comanda lui Ludvik Svoboda și 
a vorbit despre realizările po
porului cehoslovac în cei 25 
de ani care au trecut de la 
eliberarea țării.

Seara, la teatrul din loca
litate a avut loc un spectacol 
festiv.

Un nou ultimatum al răpitorilor 
Donald Crowley

O știre de ultimă oră trans
misă de agențiile de presă a- 
nunță că cei care l-au răpit pe 
Donald Crowley resping pro
punerea guvernului de a pune 
în libertate 21 de deținuți po
litici pentru eliberarea acestuia. 
Răpitorii au dat autorităților 
un nou ultimatum, care expiră 
la ora 20,00 G.M.T., pentru a 
se conforma condițiilor formu
late în ultimatumul anterior.

Acesta prevede ca schimbul să 
aibă loc în mod public într-o 
piață din centrul orașului Santo 
Domingo. Răpitorii refuză, do 
asemenea, ca deținuți! politici 
să fie trimiși în străinătate așa 
cum propunea guvernul. El re
clamă prezența unor personali
tăți politice la acest schimb, 
precum și sistarea tuturor cer
cetărilor în legătură cu acest» 
caz.

Ultimele pregătiri
pentru lansarea navei

„Apollo-13"
CAPE KENNEDY 25 (Ager

pres). — Ultima operație ma
joră de verificare tehnică a 
stării de funcționare a ansam- 
blelor și subansamblelor com
plexului spațial „Apollo-13" s-a 
încheiat miercuri, a anunțat un 
purtător de cuvint al N.A.S.A, 
Această operație face parte din- 
tr-o lungă serie dc pregătiri și 
tesle tehnice efectuate la Cape 
Kennedy in vederea asigurării

reușitei misiunii 
13“ în cea de-a 
zare a unui echipaj uman. Re
zervoarele rachetei au fost um
plute cu combustibil, iar ex
periențele s-au încheiat cu si
mularea lansării navei. Cei trei 
membri ai echipajului, James 
Lovell, Thomas Mattingly și 
Fred Haise, nu s-au aflat însă 
în cabină, pentru a nu- fi ex
puși în cazul unor defecț/uoâ 
neprevăzute.

lui „Apollo- 
treia asoleni-
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AL REALITĂȚII
comerțului.

Intr-adevăr, este 
se asigure condiții 
terea volumului comerțului în 
ambele sensuri și nu numai a 
exporturilor americane. In fo
rul legislativ suprem al S.U.A. 
s-au marcat evidente schimbări 
in legătură cu problema rela
țiilor comerciale cu țările so
cialiste, iar ideea eliminării 
tuturor restricțiilor și a barie
relor vamale cîștigă tot mai 
mult teren. Pe această coordo
nată a îmbunătățirii relațiilor 
comerciale dintre state se în
scrie și organizarea, în timpul 
simpozionului de la New York 
a unei zile dedicată României 
și alta Ungariei, unde oameni

necesar să 
pentru creș-

dc afaceri și reprezentanți aî 
firmelor și băncilor americano 
au putut cunoaște mai concret 
dezvoltarea economică a aces
tor state socialiste.

Cele cinci zile ale simpozio
nului Asociației americane pen
tru problemele de conducere 
economică consacrate schimbu
rilor comerciale Est-Vest au 
scos în evidență fapt'.-’ cM 
stabilirea (le relații normale 
între toate statele este un impe
rativ al contemporaneității, iav 
la aceasta pot contribui \nlr-o 
măsură însemnată legăturile 
comerciale care constituie o 
componentă de bază activi a 
relațiilor internaționale.

N. CREȚU
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