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UN PRIM SUCCES
După numai o săptămină trecută din cel de-al doilea 

trimestru, tot harnicii mineri de la Paroșeni sint cei care au 
și înregistrat un prim succes in muncă — extragerea peste 
plan a 800 tone de cărbune, fapt ce situează acest tinăr 
colectiv in fruntea clasamentului hărniciei pe bazin. Pro
ducția dată, peste plan, de la începutul anului din abata
jele Paroșeniului însumează 11 000 tone cărbune.

Vom găsi, 
în unitățile C.L.F., 
TRUFANDALE

In dezvoltarea producției de 
cărbtii'e a Văii Jiului in anii 
construcției socialiste, mai ales 
incepind cu anul 1965, s-a 
pus un accent din ce în ce mai 
mare pe dezvoltarea calitativă 
a activității în sensul sporirii 
eficienței economice a acesteia. 
S-a intensificat preocuparea pen
tru mecanizarea și automatiza
rea operațiilor de mare volum 
și cu consum ridicat de mun
că, ceea ce a făcut ca, o dată 
cu creșterea capacităților de 
producție, să se obțină o în
semnată creștere a productivi
tății muncii. în anul 1969, ni
velul productivității muncii fi
zice — exprimată în tone pe 
post — a crescut de 2,35 ori 
fată de realizările anului 1955. 
Ținind seama că in același in
terval de timp producția de 
cărbune a crescut de 2,3 ori, 
rezultă că tot sporul de pro
ducție s-a obținut pe seama 
creșterii productivității munrii. 
Incontestabil, aceasta reprezin
tă un aspect de substanțială îm
bunătățire a activității economi
ce. La aceste rezultate un aport 
deosebit l-a adus acțiunea de 
orqanizare științifică a produc
ției și a muncii, inițiată de 
partid în scopul ridicării mai 
accentuate a eficientei econo
mice a activității. Ca urmare a 
măsurilor luate la minele din 
bazin in cursul acțiunii de 
organizare superioară a pro
ducției, nivelul productivității 
muncii a crescut an de an, ob- 
ținîndu-se creșteri în anul i960 
față de 1965 după cum urmea
ză : E. M. Loneă 25,5 la sută. 
E. M. Petrila 21,8 la sută. E. M. 
Dîlja 39,5 la sută. E. M. Ani- 
noasa 13,3 la sută. E. M. Vul
can 22.6 la sută. E. M. Lupeni 
35,7 la sută. E. M. Uricani 22.fi 
la sută.

Cu toate aceste rezultate, can
titatea de muncă depusă pen
tru realizarea unei tone de 
cărbune este încă prea ridicată

in comparație cu alte țări pro
ducătoare de cărbuni din Eu
ropa. In anul 19G5 productivi
tatea muncii realizată în mi
nele Văii Jiului reprezenta nu
mai circa 48 la sută din cea 
realizată in R.F.G.. de circa 
69 la sută din cea realizată în 
Belgia și circa 60 la sută crn 
cea realizată in . Polonia. De
sigur realizările obținute in c- 
nul 1969 în minele Văii Jiului 
nu au epuizat posibilitățile de 
creștere a productivității mun
cii, Pentru perfectionarea con
tinuă a activității există mul
tiple căi tehnice și organizato
rice, e necesară insă mai multă 
inițiativă, mai multă îndrăznea
lă, care să elimine coca ce 
a mai rămas învechit si con
servator în concepția de re
zolvare a problemelor de tehni
că și exploatare minieră.

Obținerea unei productivități 
sporite începe din faza de cer
cetare și proiectare a activității 
nedespărțite în alegerea si a- 
plicarea soluțiilor ocn'ru mo
dernizarea si dezvoltarea mine
lor existente si pentru cons
truirea de noi nn'i iii miniere. 
Aceasta se poate realiza prin 
continua ridicare a gradului de 
cunoaștere al inginerilor șl c- 
conomiștilor din cercetare, pro
iectare și avizare la nivelul 
tehnicii moderne J realizărilor 
pe plan mondial și printr-o exi
gență sporită din partea spe
cialistului ce avizează studiile 
tehnico-economice in calitate 
de beneficiari, specialiști ce tre
buie să promoveze cu hotărire 
ultimele cuceriri ale științei și 
tehnicii.

In domeniul tehnicii miniere, 
al procedeelorr tehnologice noi, 
al metodelor de exploata și 
mecanizare complexă I.C.P.M.H. 
trebuie să stabilească în mod 
științific care sint lungimile 
optime ale abatajelor, vitezele 
de avansare și mărirea panou
rilor de exploatare în vederea

reducerii raportului de lucrări 
miniere de deschidere 
gătirc pe 1 000 tone produc
ție, raport care deși e în con
tinuă scădere e totuși ridicat. 
Această sarcină revine și ca
drelor de specialiști ai unităților 
și centralei care întocmesc, 
studiază și avizează programele 
do lucru anuale și trimestriale.

La proiectare accentul trebuie 
pus pe rezolvarea problemelor 
de extindere la maximum a 
mecanizării și automatizării 
procesului tehnologic, pe con
centrarea liniei frontului de a- 
bataj, a căilor de transport și 
aeraj în subteran, în vederea 
realizării unei producții sporite 
cu o linie de front cit mai re
dusă dar mult mai activă, a 
reducerii numărului de puțuri 
si orizonturi în exploatare. în 
funcție de condițiile de zăcă- 
mînt și de vitezele de avansa
re din fiecare mină, panourile 
de exploatare trebuie dimen
sionate astfel ca durata de 
funcționare a unui abataj să a- 
siqure continuitate sporită în 
lucru a utilajelor introduse. 
Proiectarea trebuie să urmăreas
că concentrarea incintelor la su
prafața minelor, dimensionarea 
corectă a acestora precum șl 
a construcțiilor și instalațiilor 
spre a evita supradimensionă
rile care conduc la consum mare 
de muncă, risipă de teren 
de fonduri.

Concentrarea producției 
prezintă pentru industria minieră 
latura cea mai importantă a or
ganizării științifice a produc
ției. E de menționat că în pre
zent toate țările pun un accent 
deosebit pe realizarea abata
jului de mare capacitate și ca 
urinare pe mine concentrate în 
cîteva abataje complex meca
nizate (cu agregate ce execu
tă mecanizat operațiile de tăie
re, încărcare, transport și susținc-

si pre- De
Cabinetul
municipal
de partid

In ziua de 10 apri
lie, orele 17, în sala 
mare a clubului C.C.P. 
va avea loc pregătirea 
propagandiștilor pen
tru luna aprilie a. c.

La pregătire vor 
participa propagandiș
tii din toate localitățile 
municipiului.

închiderea
sezonului de schi

Uricaniul

♦ Continuare in pag. a 2-a.
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ÎN CANTITĂȚI SUFICIENTE?
Mult așteptata primăvară a venit, răspindind prin toți 

„porii' săi parfumul de prospețime. E sezonul trufandale
lor ! Pe piață. Ia micii producători a început să apară sa
lată și ceapă verde. E adevărat, în cantități cu totul insu
ficiente și... la prețuri pipărate, dar. oricum. Principala 
bază a aprovizionării populației Văii Jiului cu lagume și

fructe de sezon răniine însă tot C.L.F. Din dorința de a in
forma oamenii muncii din municipiul nostru ce trufan
dale Ie vor oferi 
tovarășului Emil 
ciale de legume 
această temă.

unitățile de desfacere C.L.F., am solicitat 
Abalașei, 
și fructe

directorul organizației corner- 
din Petroșani, un interviu pe

— După cum se poate con
stata, la ora actuală, din uni
tățile C.L.F. lipsesc mărfurile 
de sezon. Sint perspective ca 
trufandalele să apară in zilele 
următoare ?

— Că au lipsit este adevărat. 
Multă vreme, in unitățile noas
tre ca trufanda nu a existat 
decit spanacul. Simbâta trecu
ta am pus însă în vînzare 1 500 
kilograme castraveți de seră.

— Deci, cum s-ar spune s-a 
spart gheața. Sperăm sâ nu 
prindă pojghiță din nou.

— Preocuparea noastră este 
de a avea în permanență pro
duse de sezon.

La ora actuală e vorba de 
trufandale extratimpurii crescu
te in seră. Incepind chiar din 
această săptămină, amatorii de 
noutăți vor putea găsi în uni
tățile noastre castraveți, salată 
și ceapă verde.

— In cantități 
așa... de gust ?

— Fiind vorba 
nu vor fi din 
credem că in
ciente. In ziua de G aprilie am 
pus in vînzare 4 000 de legă-

suficiente sau

de trufandale 
belșug, totuși 
cantități sufi-

turi de ceapă verde. Pină la 
sfirșitul săptăminii vom mai 
pune la dispoziția oamenilor 
muncii încă 8 000 legături de 
ceapă verde, 2 500 kilograme 
castraveți de seră și 4 000 bu
căți căpățini de salată verde. 
Mai problematică este aprovi
zionarea cu roșii dar sperăm 
s-o rezolvăm favorabil. Toate 
aceste produse le-am obținut 
prin relații directe cu furni
zorii.

— Deci, fără contract. Ce 
perspective aveți în ce privește

primirea mărfurilor de sezon 
contractate ?

— Aș spune, mulțumitoare. 
Pentru început mă voi referi 
la produsele care, potrivit con
tractelor și " ‘ ’
re. le vom 
lie. Ceapă 
ridichi de 
spanac — 
verde — 14.fi tone.

graficelor de livra- 
primi în luna apri- 
verde — 14 tone, 
lună — 7,2 tone, 

44,5 tone și salată

D. CRIȘAN

♦ Continuare in pag. a 3-a

Legea privind regimul de ocrotire 
a unor categorii de minoriUMANISMȘI GRIJA PĂRINTEASCA

închiderea sezonului de schi, masivul 
Paring găzduiește, duminică dimineața, un 
pasionant concurs organizat de secția de sport 
a Comitetului municipal al U.T.C. La cele două 
probe — slalom special și fond, băieți și fete 
— participă peste 40 de concurenți, elevi ai 
liceelor generale și profesionale din munici
piu. in organizarea concursului un sprijin 
prețios il acordă Institutul de educație fizică 
și sport precum și Consiliul municipal pentru 
educație fizică și sport.

Finanțate din bugetul consiliului popular, Ia 
Uricani au început recent o serie de lucrări gos- 
podăreșli-edilitare.. Astfel e în curs de reparație 
strada 23 August iar pe un trotuar din zona 
centrului au fost montate bordurile și se va aș
terne în curind asfaltul.

Urmează, de asemenea, ca în luna mai să 
înceapă execuția podețului de lemn peste Jiu, 
dintre șoseaua națională și cartierul Popești. 
Deci, o data înnoirea anotimpului, 
noieșle

• Respectarea disciplinei de plan și contractuale, cerință esențială a fiecă
rei unități economice • Pe coordonatele progresului tehnic • In vizor (Se 

caută un ,,stăpîn“; O lucrare-rebut și cîteva nedumeriri)

Unui număr de 30 de cetă
țeni ai Uricaniului le-a fost 
atribuită recent insigna de 
„fruntaș în acțiunile de gos
podărire și înfrumusețare a 
orașului". Printre cei eviden
tial se numără Iosif Sz.clan, 
Maria Patalita, Estera Ordog,

Misclne, Constantin 
Modîlcă, Leonid Butulescu. 
Elena Costea, Pompiliu Cara- 
gea, Constantin Danila, Fer
dinand Piloiu, Gh. Comat, 
loan lacob, Iosif Cziler, Ra- 
veca Bucur, Emil Florea și 
Ecaterina Ghiur.

municipala
Dovada hărniciei

De curind a fost terminată 
recepția a încă 152 de apar
tamente {44 la Vulcan, blocul 
2; 52 în cartierul Aeroport 
din Petroșani, blocul C 2 — 
1 și 50 de apartamente la Ha
țeg, blocul A 3) executate de 
constructorii (trupului de șan
tiere din Valea Jiului a T.C. 
Deva. Faptul este cu atit mai 
deosebit cu cit toate aceste

ăpartamente au fost predate 
peste norma trimestrului 1, cu 
15—30 de zile înainte de ter
men.

Astfel, in total, au fost pre
date în acest an de către 
constructorii de locuințe din 
Valea Jiului 319 apartamente. 
E o dovadă a hărniciei aces
tui colectiv.

0 nouă zonă de agrement
Intre numerele 95 și 97 ale străzii Republicii clin Petro

șani (vizavi de stadion) era un teren viran. In curind aici 
— grație măsurii inițiate de Consiliul popular municipal 
în colaborare cu C.C.P. — amatorii de tenis de cîmp vor 
putea susține partide pe terenul ce se amenajează in acest 
scop, iar oamenii muncii iși vor putea petrece in mod plă
cut timpul de odihnă în spatiile adiacente preconizate a 
se realiza anume.

Deja, in aceste zile, șe execută împrejmuirea acestei vi
itoare zone de agrement.

în statul socialist, creșterea, educarea și 
ocrotirea tinerei generații, reprezintă un in
teres superior de stat, consfințit în Constitu
ția țării și garantat printr-un sistem instituțio
nal corespunzător care - in cazul țării noas
tre — se situează în rindul celor mai avansate 
sisteme de acest fel.

Noul regim de ocrotire a unor categorii 
de minori - cei lipsiți de părinți sau cu pă
rinți necunoscuți, cei deficienți sau cu dez
voltare fizică, morală și intelectuală primej
duită, precum și cei ce comit ori sint pe cale 
să comită acte antisociale și să promoveze 
deprinderi imorale — se înscrie în aria mai 
largă a măsurilor pe care partidul și statul 
nostru le iau in scopul formării și dezvoltării 
armonioase a tineretului țării noastre. El are 
meritul de a actualiza și întregi dispozițiile le
gale actuale, creind astfel cadrul juridic co
respunzător rezolvării problemelor acelor ca
tegorii de minori care necesită o ocrotire 
deosebită, datorită situației lor familiale și 
personale, speciale.

în acest șens, noua lege prevede un ca
dru instituțional mai larg, o rețea mai mare 
de instituții de ocrotire și de educare — de la 
leagăne pentru copii in virstă pînă la trei ani, 
Io școli profesionale și cămine-școală sau 
cămine-atelier pentru deficienți recuperabili 
și pină la cămine pentru deficienți nerecupe
rabili parțial sau total. Ir. același timp insă, 
se pune un accent deosebit pe unele mă
suri ca plasamentul familial sau încredințarea 
minorului unei persoane sau familii, prin care 
se încearcă refacerea mediului familial cit 
mai apropiat căminului părintesc firesc.

Noua reglementare extinde ocrotirea mino
rului. peste virsta de 14 ani — virstă limită in 
reglementarea veche - pînă la 25 ani in anu
mite situații (ucenicie sau continuarea stu
diilor) cu dreptul corespunzător la plata alo
cației de întreținere.

O grijă deosebită este acordată minorilor 
cu manifestări antisociale, care sint expuși 
să săvirșească asemenea fapte ori care con
tribuie la răspîndirea de vicii și deprinderi 
imorale, in sensul că educarea lor se face in 
instituții cu profil deosebit de al acelora des
tinate minorilor infractori, și anume prin școli 
speciale subordonate Ministerului Muncii.

O inovație fericită a legii este și înființarea 
de comisii județene pentru ocrotirea minorilor 
care să coordoneze și să pună de acord ac
tivitatea diferitelor organe și organizații cu 
atribuții in problema ocrotirii minorilor. Se 
înlătură, astfel, paralelismele și procedura 
greoaie de pină acum, se rezolvă mai opera
tiv cazurile ivite, se dă posibilitatea luării 
unor măsuri mai eficiente de depistare a 
cazurilor care necesită intervenția ocrotitoare 
a stalului și, in ultimă analiză, permite rațio
nalizarea cheltuielii de timp, muncă și mij
loace materiale in aceasta direcție.

întrucit pentru creșterea și educarea minori
lor sint răspunzători și părinții acestora, obli
gația lor de a contribui la întreținerea mino
rului ocrotit în formele instituționale respec
tive este echitabilă și de natură să sporească

DAVID MANIU
procuror șef al Procuraturii locale Petroșani

simțul răspunderii părintești față de creșterea 
și educarea minorului.

Noua lege pune în-evidență și un alt as
pect important : recuperarea minorilor fiind 
un proces dificil in cazul celor cu comporta
ment antisocial, accentul trebuie pus pe ac
tivitatea de prevenire, o prevenire cu carac
ter permanent — și nu de campanie — înce- 
pind din copilărie și în care să se întilnească 
toți factorii de educație - familie, școală, loc 
de producție, organizații de tineret, comisii 
de femei, etc. — susținuți de o opinie publică 
activă cu participarea directă o fiecărui mem
bru al colectivității, pentru o mai judicioasă 
supraveghere a minorilor, mai ales a timpului 
lor liber și o mai substanțială îmbunătățire 
a tehnicilor pedagogice in școală. Prin cadrul 
pe care îl stabilește legea, acest deziderat al 
educației — colaborarea și convergența de 
cerințe pe care trebuie să le promoveze toți 
factorii responsabili in problema minorilor — 
devine o obligație juridică de cea mai mare 
însemnătate. Să o respectăm cu sfințenie și 
ca pe o inaltă obligație cetățenească. Să nu 
uităm că de modul cum creștem și educăm 
tineretul, așa îl vom aveo, așa va fi societatea 
de miine.
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minei Lonea
CU „CAMERE"

In scopul îndeplinirii in mod 
ritmic și la toți indicatorii a 
sarcinilor de plan, este nece
sar ca fiecărei unități econo
mice să i se asigure o apro
vizionare lehnico-materială co
respunzătoare nevoilor produc
ției planificate, precum și o 
desfacere ritmică a produse
lor finite, evitîndu-se stocările 
de x alorî materiale. In acest 
sens, documentele Congresului 
r.l X-lea al P.C.R. au subliniat 
importanța deosebită a res
pectării disciplinei do plan și 
contractuale pentru crearea li
nei economii avansate. care 
să satisfacă cerințele mereu 
sporite ale societății. In baza 
dispozițiilor legale in vigoare, 
titularii planului de stat au 
primit sarcina de a asigura 
acoperirea integrală cu contrac
te a producției marfă planifi
cată pe trimestrul I 1970, ca și 
pe întregul an. In urma unui 
recent control efectuat de or
ganele bancare, la unele între
prinderi s-au constatat cazuri

l). pătrAșcoiu 
director la B.N. a R.S.R 

filiala Petroșani

de nccontractare a producției 
planificate. Așa de exemplu, 
la I.I.L. Petroșani, față de pla
nul pe anul 1970 nu a fost 
asigurată o producție in valoa
re de 2 460 mii lei, Ia sorti
mentul ..produse metalice* : la 
binale, pe anul 1970. nu s-a 
contractat cantitatea de 19 500 
mp., iar la diverse produse 
din lemn, 1971 mii lei etc. În
treprinderea de morărit și pa
nificație Petroșani, n-a con
tractat la făină albă, față de 
planul pe 1970. 6 094 mii lei, 
iar la tărîțe. 1 858 mii lei. La 
această întreprindere s-a mai 
constatat că pe semestrul I 
1970 s-a contractat o produc
ție superioară celei rezultate 
din plan, și anume Cu 298 to
ne la făină intermediară, cu

Susținerea modernă cu stîlpi hidraulici și grinzi în 
consolă găsește, iii marile abataje frontale ale Lupeniului, 
nu numai cimp larg de utilizare, dar și mîini indeminatice.

Foto: P. DUMITRESCU

254 tone la făină neagră. 133 
tone la piine neagră și 130 tone 
la piine intermediară. Prin 
noua lege a contractelor eco
nomice. adoptată de Sesiunea 
Marii Adunări Naționale din 
decembrie 1969, se prevede că, 
nu se vor putea pune in fabri
cație docil produse care au 
desfacerea asigurată prin con
tracte economice. Este imperios 
necesar a se respecta această 
reglementare legală de către 
toate întreprinderile și la toate 
produsele. De asemenea. prin 
lege se asigură o legătură mai 
strinsă între plan și contracte, 
acestea din urmă fiind instru
mente de planificare ce ser
vesc la fundamentarea pro
ducției anuale. Este prin ur
mare inacceptabil să existe si
tuații de felul celor arătate.

Prin contractele economice 
se concretizează o multitudine 
de raporturi privind aprovizio
narea telinico-materială a uni
tăților economice, in scopul rea
lizării ritmice a sarcinilor de 
plan. Sub acest aspect. s-au 
constmat unele cazuri la Cen
trala cărbunelui Petroșani și 
I.I.L, Petroșani cind necesarul 
pentru îndeplinirea sarcinilor 
de producție respective nu a 
fost asigurat* Ia nivelul planu
lui neexistînd contracte sau 
comenzi ferme încheiate cu fur
nizorii. Astfel, C.C.P., pe tri
mestrul II 1970, n-a contractat 
la nivelul necesarului 16 199 
mc cherestea, 4 060 mc lemn de 
mină, 3187 tone profile grele, 
3 696 bucăți burghie spirale,

673 tone tablă mijlocie și groa
să etc. De asemenea, la I.I.L. 
Petroșani, față de necesarul de 
materii și materiale pe anul 
1970, nu s-au contractat 316 mc 
cherestea fag, 237 mc placaj. 
127 mc cherestea, diverse spe
cialități ele.

l-'ără îndoială că lipsa unor 
materiale va determina pertur
bări în procesul do producție, 
cu consecințe nefavorabile asu
pra îndeplinirii sarcinilor de 
plan, asupra realizării planului 
de livrări și, in final, asupra 
satisfacerii cererilor beneficia
rilor. Deoarece o parte a stării 
de lucruri semnalate este de
terminată și de repartițiile date 
de forurile tutelare în concor
danță cu necesarele de consum, 
se impune efectuarea unei ana
lize a acestora de către toți fac
torii interesați și să se gă
sească soluții care să prevină 
perturbările in procesul de 
producție. Pornind de la răs
punderea primordială a orga
nizațiilor socialiste, a conduce
rii acestora și a salariaților, în 
legătură cu respectarea disci
plinei de plan și contractuale, 
este necesar să se depună efor
turi de prevenire a unor situ
ații care ar intra in sfera de 
acționare a amenzilor contra
venționale și penalităților.

înfăptuirea obiectivelor sta
bilite prin planul pe anul cu
rent ridică sarcini de mare răs
pundere în fața organelor și 
organizațiilor de partid, a co
mitetelor de direcție, a colec
tivelor de salariați și, ca atare, 
trebuie mobilizat întreg poten
țialul întreprinderilor in vede
rea obținerii de rezultate eco
nomice superioare in producție 
și desfacerii produselor, pre
cum și pentru creșterea eficien
ței economice a unităților.

Ccrcelu/He pentru zonele de 
strat, care in prezent se ex
ploatează cu abataje cameră, 
întreprinse dc către colecti
vul laboratorului metode 
exploatare al 
codrul C.C.P., 
dență posibilitatea 
acestor metode cu 
abatajelor cu front transver
sal și un singur preabataj pe 
lelie. Se prevede păstrarea 
însușirilor bune ale metodei 
de exploatare cu abataje ca
meră in ceea ce privește ex
tragerea integrală a cărbune
lui și adaptabilitatea mare 
la condiții dificile de zăcăminl. 
In același timp, tehnologia de 
obatare este cu totul diferită 
de cea aplicată actualmente 
în „camere", preconizindu-se 
susținerea metalică modernă cu 
stîlpi individuali și grinzi in 
consolă, și tavan artificial 
flexibil executat din elemente 
metalice.

Prin aplicarea metodei a- 
mintile, se prevede concentra
rea producției prin creșterea 
capacității pe abataj in con
diții medii cu 60 % față de 
abatajele cameră și a capa
cității producției pe bloc cu 
20—300/n. Productivitatea mun
cii va spori cu 20—26%, in 
conjunctura reducerii cheltu
ielilor de exploatare cu cca. 
25%, prin diminuarea sub
stanțială a consumului de ma
terial lemnos, in prezent, me
toda se ailă in stadiu de ex
perimentare la minele Aninoa- 
sa, Pelrila și Lonea fia ulii-

\______________________________________
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Combină de înaintare cu destinație multiplă
In Austria, s-a trecut la producerea combinei Alpine 

F 6-A care poate fi utilizată pentru săparea galeriilor și 
tunetelor in roci cu rezistenta la compresiune piuă la 500 
kgf/cmp precum și pentru depilarea cărbunilor, minereurilor 
și a altor substanțe minerale utile. Secțiunea lucrărilor să
pate poate fi boltită sau trapezoidalu, productivitatea mun
cii cu acest utilaj atingind 25 m pe schimb sau 60 mc/oră 
in funcție de tăria rocii și de condițiile de exploatare. Pu
terea motorului de acționare a organului de tăiere este 

Kw, iar greutatea totală a combinei de 9 tone.
de

60

Procedeu modern de determinare
a secțiunii lucrărilor miniere

Noul procedeu constă in iluminarea perimetrului lucră
rii miniere, cu o rază, de lumină cu lățimea de 0,1 m și fo
tografierea acestuia cu un aparat special legat cu o 
șină de cai 
țiunea transversală a lucrării in punctul respectiv. Acest 
procedeu este mai rapid și mai precis decit cel vechi, prin 
măsurarea directă, permițând circa 13 determinări ale sec
țiunii in puncte diferite.

ma-
dculat care prelucrează datele și determină sec-*

$
I
I
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Un 
nou tip 

de ciocan 
de abataj

Cercetătorii sovietici au 
propus un nou ciocan de a- 
bataj de tip electromecanic 
la care lipsește legătura ri
gidă cu dispozitivul de ac
ționare puțind fi acționat 
prin intermediul unui arbo
re flexibil sau de către un 
motor electric cu puterea de 
1 Kw montat in capul său. 
Pentru o rigiditate a arcu
lui de 40—80 kgf și pentru o 
comprimare a lui dc 30 mm, 
energia unei lovituri este dc 
1.0—2.0 kgm. frecvența lovi
turilor atingind 1 000—1 200 
lovituri pe minut la o tura
ție a motorului de 3 000 ro
tații minut.
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«re). In acest an s-a prevă
zut, și la Centrala cărbunelui 
Petroșani, procurarea unui 
complex de tăiere, încărcare, 
transport și susținere și experi
mentarea lui intr-un abataj fron
tal de la mina Paroșeni, iar pe 
baza experienței dobîndite și 
a rezultatelor economice obți
nute se va întocmi, în anii ur
mători programul de extindere 
a acestora. In astfel de aba
taje se pot obține viteze de 
avansare de peste 3 in pe zi 
și producții zilnice mult spo
rite.

Desigur creșterea ponderii 
producției extrase < u abataje 
frontale și a producției medii zil
nice pe abataj conduce și la 
realizarea concentrării cailor de 
transport și aeraj. In același 
timp se pun o serie de pro
bleme tehnice și organizatorice 
privind corelarea vitezelor de 
avansare a lucrărilor de des
chidere și pregătire cu cele din 
abataje, a capacităților de trans
port pe galerii și pu|uri - pe 
baza de mecanizare și automa
tizare — cu cele de produclie 
ale abatajelor precum și a ae- 
rajului cu profilul galeriilor 
pentru a asigura un aeraj co- 
re-nunzălor.

' ncentrarea rețelei subtera
ne în minele Văii Jiului a pro
gresat toarte lent. Aceasta se 
reflectă in faptul că în anul 
1969. la o creștere de producție 
de 28 la sută fală de anul 1965, 
lungimea căilor de aeraj șl 
transport a crescut cu 20 la 
suta, producția anuală ce re
vine pe un kilometru de lucrare 
minieră fiind de 14 600 tone 
In 1969 fată de 13 700 tone In 
1965. O concentrare mai ac

centuată a rețelei subterane se 
putea obține prin creșterea vi
tezelor de avansare în abataje
le frontale și in galerii si redu
cerea numărului de orizonturi 
în exploatare, prin nivelarea 
exploatării zăcămintului. Cea 
mai scăzută producție pe ki
lometru de lucrare minieră s-a 
obținut în anul 1969 la mina 
Vulcan (10 700) urmată in or
dine de mina Lupeni (12 400), 
mine unde ponderea producției 
extrase cu abataje frontale este 
mai mare decit media pe ba
zin. La minele Dilja și Lonea, 
unde numărul dc orizonturi in 
exploatare este mare, produc
ția pe kilometru de lucrare mi
nieră este sub media pe între
gul bazin.

Am insistat asupra acestui as
pect, avind in vedere că o re- 
lea mare de lucrări miniere ne
cesită volum mare de muncă 
alit la execuție cit și la între
ținere și ridică prețul de cost 
al tonei de cărbune. Peste 15 
la sută din efectivul exploată
rilor este ocupat numai cu exe
cuția lucrărilor de pregătire și 
a întreținerii lucrărilor minie
re. Cheltuielile pentru aceste 
qrupe de lucrări reprezintă cir
ca 15 la sută din prețul unei 
tone de cărbune. Dacă ținem 
cont că rețeaua minieră mai 
atrage după sine cheltuieli de 
transport și aeraj, cheltuieli cu 
amortizarea lucrărilor executate 
pe cont de investiții, ponderea 
cheltuielilor ocazionate de re
țeaua de lucrări miniere repre
zintă peste 30 la sută din pre
țul de cost.

Prin măsurile care influen
țează creșterea productivității 
muncii și In general creșterea 
eficientei economice se enume
ra și cele privitoare la concen
trarea In timp ; adică acțiunea

de studiere, stabilire și aplicare 
de măsuri tehnico-organizatorice, 
care conduce la obținerea unei 
producții maxime intr-o unitate 
de timp. In ultimii ani s-a rea
lizat prin extinderea mecaniză
rii o substanțială reducere a 
efortului fizic al muncitorilor. 
Mecanizarea operațiunilor grele, 
de mare volum, va continua 
și mai accentuat in anii urmă
tori, tăierea și încărcarea me
canică in galerii va crește de 
la 25,4 la sută in 1969 la 54 la 
sută in acest an, transportul în 
abataje și galerii este complet 
mecanizat, producția extrasă 
din abataje cu tăiere mecanică 
va reprezenta in anul 1970 pes
te 12 la sulă din totalul pro
ducției extrase din abataje, iar 
ponderea acesteia va fi mai 
mare cu 20 la sută. Prin extin
derea susținerii cu stîlpi hi
draulici și a susținerii mecani
zate se va tinde la reducerea 
efortului fizic în abataje. Intro
ducerea unui număr însemnat 
de utilaje costisitoare in subte
ran la pregătiri, abataje și 
transport, în vederea reducerii 
efortului fizic și pentru crește
rea productivității muncii ne
cesită o organizare superioară 
a producției și a muncii pen
tru a se asigura funcționarei 
maximă în timp a acestora. Pes
te 6,5 la sută din efectivul ex
ploatărilor miniere este ocupat 
cu întreținerea mașinilor și u- 
tiJajelor în subteran. O ponde
re mare în efectivul exploatări
lor miniere o dețin muncitorii 
de la transportul de suprafață, 
haldarea sterilului, atelierele e- 
lectromecanice, gospodăria între
prinderii și depozite. Dacă'des
fășurarea procesului de produc
ție în subteran e influențată 
de condițiile naturale de zăcă- 
mînl care îngreunează mecani

zarea lucrărilor și concentrarea 
producției, in schimb la supra
fața exploatărilor posibilitățile 
de mecanizare și automatizare 
a procesului tehnologic nu sint 
limitate. Bineînțeles că pentru 
realizarea acestora personalul 
tehnico-ingineresc trebuie să-și 
perfecționeze continuu pregăti
rea profesională pentru a fi la 
curent cu ultimele cuceriri ale 
științei și tehnicii.

Raționala dotare cu mijloace 
fixe și buna gospodărire a uti
lajelor și instalațiilor miniere 
constituie o cale importantă de 
creștere a productivității mun
cii in minele noastre. De aceea, 
in momentul elaborării planului 
de aprovizionare trebuie bine 
cîntărite nevoile și momentul 
punerii in funcție a acestora.

Un accent deosebit trebuie 
pus pe ridicarea calificării ca
drelor de muncitori pentru a-și 
însuși cunoștințele necesare lu
crului cu noile mașini și utilaje 
introduse și a evita risipa de 
timp sau deteriorarea utilaje
lor datorită lipsei de pricepere 
in manipularea și întreținerea 
acestora.

Indicii de folosire a utilaje
lor ca : locomotive, transportoare, 
scule, sînt în mare parte in
fluentale de modul de aprovi
zionare cu piesele de schimb ne
cesare înlocuirii pieselor uzate. 
Măsurile pe care consiliul de 
administrație al Centralei a în
țeles să le ia cu privire la pro
curarea la timp a pieselor de 
schimb însoțite de urmărirea a.- 
tentă a comnartimentelor de a- 
provizionare a unităților privind 
ridicarea tor de la magazia cen
trală și repartizarea la sec
țiile consumatoare au menirea 
să elimine multiplele greutăți 
ce s-au inlimpinat în repararea 
și funcționarea utilajelor.

întărirea ordinei și disciplinei 
in producție și in muncă influ
ențează in mare măsura valori
ficarea întregului potential ma
terial și uman, participarea fie
cărui salariat la ridicarea pro
ductivității muncii. Referindu-ne 
la acest aspect trebuie să ară
tăm că datorită numărului mare 
de absențe de la serviciu in 
cursul anului 1969 productivi
tatea muncii pe un muncitor și 
pe an nu a fost îndeplinită la 
majoritatea exploatărilor minie
re din Valea Jiului. Dacă a- 
adăugăm acestui aspect și fap
tul că s-au manifestat o serie 
de neglijențe, care au condus 
la avarii și întreruperi ale pro
cesului de producție, pierderile 
de producție datorită lipsei dc 
disciplină sînt însemnate.

Activitatea pe anul 1970 a 
fost demarată cu succes de u- 
nitălile miniere din Valea Jiu
lui. Planul productivității mun
cii pe primele două luni a fost 
depășit cu 2,5 la sută obti- 
nîndu-se pe această cale de
pășirea planului de producție 
cu peste 21 000 tone cărbune. 
La aceste realizări a contribuit 
în mare măsură aplicarea nou
lui .sistem de salarizare care a 
exercitat un puternic stimulent 
pentru întregul personal, pe 
toate fazele procesului de pro
ducție. .

Aceste prime succese în creș
terea productivității muncii ne 
îndreptățesc să credem că acti
vitatea tehnică și economică a 
anului 1970 la minele noastre 
a pornit pe un drum bun, că 
vom Îndeplini în mod exemplar 
sarcinile ultimului an al cinci
nalului și vom crea o bază te
meinică pentru sporirea reali
zărilor în anii următorului cin
cinal.

neo II. Urmează ca in cursul 
acestei luni să fie 1 oper-n- 
trat la Lonea LI >> transpor
tul prbdudiei din raionul res
pectiv. O dală cu aceasta se 
încheie complet jcjiunen de 
concentrare a minei.

în cadrul acestui act final 
>d acțiunii de concenlrare, un 
rol determinant l-a jucat pune- 
re<ij in funcțiune a pulului 
tie materiale Jiet. Putui ser
vește atit la coborirea pro
ducției la orizontul 400 (arte
ra principală de transport), cit 
și la aprovizionarea cu mate
rial lemnos a locurilor de 
munca din zona a Il-a a mi
nei. Aceasta permite ca ve- 
1 hiul pul principal de extrac
ție dc la Jieț să fie scos din 
uz, iar cărbunele aflat in pili
erul de siguranță al puțului 
(zonă unde s-a ajuns în pre
zent cu exploatarea zăcămîn- 
tului) să poală fi extras.

De 1 ilev.i zile la mina Le
nea s-a consumat un nit mo
ment important in acțiunea 
de concenlrare : trecerea trans
portului personalului din ra
ionul V (Jiet) la mina Lo-

dilat 
luna abia trecută), urmind 

se introduce in continuare 
minele Lupeni 9/ Vulcan.

mele două s-a început

o 
la
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Un nou produs la „Viscoza

bureții
La fabrica de fire artificiale „Viscoza' Lupeni 

a fost elaborat, in cadrui serviciului tehnic, fi 
a fost avizat de Centrala industrială Săvineșli 
procesul tehnologic pentru fabricarea bureților 
de viscoză. Fabricarea acestui nou produs — cu 
posibilități largi dc întrebuințare in industria 
noastră constructoare de autoturisme ca și pen
tru uz casnic — e prevăzut să înceapă in tri
mestrul IV al acestui an. In acest s<op. intre 
timp urmează sa se execute proiectul insl-jlali'i

de fabricare a bureților de viscoză a cărei in
trare în funcțiune c prevăzută pentru luna de
cembrie a.c.

Tot la ..Viscoza' a fosl pus Ia punct un pro
cedeu tehnologic propriu de recuperare a sul
fatului de sodiu din baia de filaj — rezultat ai 
unor căutări și cercetări efectuate de colectivul 
de organizare științifică a producției și a mun
cii. Eficienta economică a acestui procedeu . 
220 000 Iei economii anual.
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Se caută un „stăpîn“
Cele două imagini surprinse de curind in obiect irul 

aparatului sint, in ultima instanță, un act de acuzare la 
adresa indolenței și lipsei de răspundere.

Blocurile de beton care se văd in fotografia de sus 
au fost aruncate la intimplare din vagon, in loc de a fi 
descurcate cu grijă și apoi stivuite, fiind acum complet su
puse degradării. Altele au fost abandonate in pîriul din 
apropiere, „ajutindu-le" și apa să nu mai poată fi utilizate.

Oțelul beton „în colaci", a fost fotografiat tot in aceeași 
zonă a gării Banița (înspre Petroșani). Se vede treaba, a 
fost pus la o „saramura de pămint", ca rugina să-l prindă 
mai repede.

Halal! Intr-un cuvint. materiale fără... stă pin. Dorim, 
insă, să știm cine va plăti paguba pricinuită prin aceasta 
neglijență ?

VIZO
0 lucrare - rebut 

și cîteva 
nedumeriri

Lucrările de reparații pe 
care sectorul I.G.L. Pelrila s-a 
angajat să le execute la Fa
brica de produse lactate Li- 
vezeni au o lungă și neplă
cută ..istorie". începute in 
vara trecută și prezentate la 
recepție către sfirșitul lunii 
decembrie 1969, lucrările nu 
au fost terminate nici pînă 
azi. Do ce ?

Iată pe scurt „istoricul" 
celor întimplale. Cit a fosl 
vara de lungă lucrările au 
fost desfășurate cu ..liriita", 
iar cind s-a intrat cu ele în 
iarnă executantul s-a trezit 
că nu are^ nici o pregătire 
făcută pentru a lucra in-,con
dițiile frigului. înghețului. Ur
marea :* făcute necorespunză- 
tor, de mlntuială. o parte din 
lucrări au fost refuzate la 
recepție: instalația electrică 
este total necorespunzătoare 
din punct de vedere l’.C.I. 
și a normelor interne din 
sectorul alimentar ; pereții 
se descojesc, tencuiala exec u- 
tală cadeînvelitoarea clă
dirii a fost executată cu un 
singur strat — in ioc de trei 
— de izolație hidrofugă de 
acoperiș, anomalie din a că
rei cauză se infiltrează apă 
în magazia cu produse de 
preparare (zahăr, lapte praf 
ele.), precum și în magazia 
de ambalaje. Totodată, nu a 
fost ridicat din fata clădirii 
fabricir nici moto/'l rezultat 
din lucrare.

Acest lunq cortegiu de de
ficiente. datorate r.esuprave- 
gherii lucrărilor din punct 
de vedere tehnoloqic. a fost 
constatat la fata locului, pe 
viu de comisia de ablate șl 
recepție la nivel de între
prindere a I.G.L. E adevărat, 
împotriva răspunzătorilor di- 
recli de execuția necorospun- 
zăloare a lucrării (Iacob Chio- 
reanu. șeful sectorului I.G.L. 
Pelrila. Griqore Belmgher și 
Apolor Culcea, maiștri cons
tructori) au fost luate măsuri 
de sancționare : imputarea su
mei de 723 lei. renrezentînd 
conlracostul refacerii lucrări
lor cu pricina pe cont pro
priu. Măsura e binevenită, 
corectă. Dar se naște e ne
dumerire. De ce conducerea 
I.G.L. nu a mers pînă la ca
păt cu măsurile? Adică să 
vegheze energic ca lucra ea 
să fie refăcută fără întijza°ie. 
Dar cu toate că ș-i ultimul le>- 
men (31 martie a.c.) fixat a 
trecut, cei obligați sj refacă 
lucrarea nici gînd nu au de 
așa ceva. Așteaptă oare to
varășii de la sectorul I.G.L. 
Pelrila să aniversez-' împlini
rea unui an de la începerea 
lucrării ?!

I. BĂLAN
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Cind 
inspecția 
lipsește 

cu anul...

lipsurile se adună

cu carul
La această concluzie, deloc 

măgulitoare pentru cei in « bu- 
.au ajuns membrii echipei 
»h- control obștesc a sindicatu
lui minier Petrii» in urma 
controlului efectuat la 17 le- 
■bruaiio. la chioșcul alimentar 
ce funcționează in incinta mi
nei. Căci, intr-adevăr. la a- 
ceasta unitate (nr. 47) T.A.P.L. 
s^a constatat... un car de lip- 
shtî : prețurile nu sînt alișale 
la toate produsele alimentare 
(cașcaval, salam. carne ele), 
expuse v i derii ; piinea felii se 
vinde cu suprapreț. paharul 
de sirop cu apă minerala este 
taxat la preț do limonada ; ac
tele de casă (contrar normelor) 
nu se tin la unitate, ci la ges
tionară acasă; localul, deși are 
spațiu suficient, nu face -casă 
buna' cu ordinea și curățenia 
ci cu reversul acestora.

Acestea toate sînt neajunsuri 
în activitatea chioșcului pe 
care le-au văzut și le-au sesi
zai nu o dată multi salariat! 
do la mina Petrila. Totuși, ges
tionara unității, cu un aer tru
faș. lipsit do respect fată de 
orqanele de control, a refuzat 
să semnez»- actul de v erifirare 
si constatare întocmit do echi
pa de control obștesc. Pe senine 
nu e obișnuita să i se arate lip-
șurile. Și nu e dc mirare de 
vreme ce inspecția comercială 
-orășenească nu a mai efectuat 
controlul unității cu pricina de 
la dala de 31 iulie 1969. Cum 
s-ar spune, cind inspecția lip
sește cu anul... lipsurile se a- 
duqă cu tarul. Inversați rolu
rile!

¥

La bufetul „Voevodul* din 
orașul Pelrila echipă de control 
obștesc a constatat și lucruri 
bune: unitatea e bine aprovi
zionată, curățenia localului e 
mulțumitoare, personalul de de
servire se poarta curat și are 
vizitele medicale făcute la zi. 
Dar ce păcat, aspectele poziti
ve sînt umbrite, copleșite de

Răspundem cititorilor
® Aurel Hăvârneanu, Uricani : Comitetul executiv’ al Consi

liului popular al orașului Uricani, care a cercetat cele sesizate 
redacției ne face cunoscut că cererea dv. nu a putut fi satisfă
cută din motive obiective.

G A. Lancrăjeanu. Petroșani : Materialul pe care ne rugați 
să-l dăm publicității abundă în generalități, nu conține nimic con
cret. Ca urmare... Reveniți, cu altceva.

O Anonim, Sohodol — Vulcan : Conducerea O.C.L. Alimen
tara Petroșani no comunică, că cercetările întreprinse la unitatea 
la care v-ați referit, nu confirmă justețea celor arătate dc dv. in 
sesizarea adresată redacției. „Am fi dorit să stăm de vorbă — se 
spune in scrisoarea dc răspuns — cu tovarășul care a făcut sesi
zarea, dar acesta fiind anonim trebuie să credem că cele recla
mate sint in bună parte lipsite de obiectivitate".

Rezultă că pentru înlăturarea unor lipsuri, indiferent din ce 
domeniu de activitate, este necesar să ne furnizați date certe și 
să semnați.

Un grup de absolvenți ai Școlii medii tehnice Lupeni :
La întrebarea dv. adresată redacției, dacă absolvenții școlii 

medii tehnice, in prezent maiștri sau tehnicieni în serviciul Cen
tralei cărbunelui, pot da examen de diferență, sau examen de 
stat, pentru a primi astfel titlul; de subinginer. răspunsul foru
rilor competente este negativ?

O Carol Meszaroș, Petroșani : De la I.C.M. am aflat ă nu 
există in depozit motoscuterc provenite din casare, pe care, de 
altfel, nici nu ar avea posibilitatea să Ie vindă persoanelor par
ticulare.

© Emeric Lanyi, Petroșani: Regretăm că nu se mai poate 
reconstitui fapta și dovedi vinovăția taxatoarei. In cazul cind se 
mai repetă asemenea lucruri, e bine să le sesizați pe loc, obținînd 
astfel și mărturia celorlalți călători.

AGENDA CAMPIONATULUI JUDEȚEAN DE FOTBAL
In cea de-a doua etapă a campionatului județean de fotbal s-au înregistrat următoarele 

rezultate: Constructorul Lupeni — Dacia Orâștie 3—1; Minerul Aninoasa — Gloria Hațeg 0—0; 
Parîngul Lonea — Minerul Vulcan 2—0; Energia Paroșeni — Energia Deva 2—5; Preparatorul 
Petrila — C.F.R. Simeria 1—1; Constructorul Hunedoara a stat.

Parîngul
La capotul unui joc specific 

dc campionat - dirz disputat 
pentru cele două puncte — lo- 
ncnîi și-au întrecut cu scorul 
do 2—0 colegii de la Mine
rul Vulcan. Oaspeții au ivușil 
sa mențină scorul alb pină spre 
sfîrșitul partidei dar fotbaliștii 
din Lonea au aruncat in luptă 
ultimele resurse fizice pentru a 
obține victoria. Din primele 
minute de joc, Parîngul atacă 
cu insistență, dar Baky și Da
vid ratează ocazii bune de gol. 
Oaspeții iși revin, contraatacă

ț In sala de sport .Jiul* Pe- 
r trila și pe terenul „Minerul“ 
J Vulcan s-au disputat sîmbătă 
ț după-amiază pasionante in- 
1 treceri de lupte și volei do- 
I tale cu -Cupa primăverii", 
’ care au atras un mare număr 
ț de iubitori ai celor două dis- 
< cipline sportive.

ț Lupte
i Peste 40 de luptători — 
’ elevi ai profesorilor Ghcor- 
ț ghe Pop și Grigore Grăjdan 
l — și-au disputat șansele la

Pe urmele 
constatărilor 

echipei
de control 

obștesc

numărul celor negative. Băutu
rile servite la bar nu sînt tre
cute prin unitățile de măsură, 
paharele fiind umplute... după 
ochi (ia sondajul efectuat, eciu- 
pa de control a constatat lipsă 
la gramaj); „ocaua mică* intră 
in funcțiune mai cu seamă cind 
se servește bere la halbă, sem
nul etalon de pe pahar răinî- 
mnd de regulă undeva... in înal
tul cerului fața de nivelul lichi
dului din halba servil clienli- 
lor; consumatorii sini serviți 
intr-un mod cu totul original, 
mai bine zis primitiv ; direct 
pe scindura goală a meselor 
((oțele de masă sint un acceso
riu nev ăzut-necunoscut, chiar șl 
în magazia unității ?’.); scaunele 
sint jerpelite și degradate ca 
vai de ele, scîrțiind amarnic la 
cea mai mică mișcare, dar nu 
sini înlocuite cu cele noi aflate 
în magazie.

Sînt lucruri supărătoare care 
au fost sesizate de repetate ori 
de mai multi oameni ai muncii 
din Petrila. Existența lor o sem
nalează și echipa de control 
obștesc. Captați semnalele, to
varăși din conducerea T.A.P.L.!

NOTE
Susțineți 

digul!
Mulcja este o apă capricioa

să. Cind curge lin. murmu
rând ca un eîntec de leagăn, 
cind v inc învolburată. Peste 
puțin timp începe vremea to
pirii zăpezilor la munte .șL 
creșterii debitului apelor.

Lonea a învins
prin Kiss și St. Cuqerean insă 
portarul Duck este la post. De 
o parte și de alta se creează 
acțiuni destul dc reușite, cu 
tot terenul greu, se șutează la 
poartă din orice poziție, dar 
goalkecperii sfnt de fiecare dală 
la post. Mulțumiți cu un meci 
egal, oaspeții nu mai insistă 
suficient, deși In minutul 65 
Zagoni și Cugerean ratează in
credibil de la aproxim.-,.v 10 
metri de poarta lui Duck. O 
Inspirată schimbare in echipa 
gazdă, Dumitrescu ia Jocul lui 
David, iar Bolog 11 schimbă pe

„CUPA PRIMĂVERI 1“
5 categorii de greutate. Iată-i 
pe primii trei clasați la fie
care-categorie : 51 kg : 1. Ion 
Carculea, Jiul Petrila; 2. Ion 
Șerban; 3. loan Fehervari, 
ambii de la Școala sportivă 
Petroșani. 62 kg: 1 Gheorglie 
Grigore, Jiul; 2. Dorel Tainaș; 
3. Grigore Peter, ambii de la 
Șco.jla sportivă. 70 kg: 1. 
Ion Mânu: 2. Emanoil Nițu- 
lescu, ambii de la Jiul: 3. Ion 
Haring, Școala sportivă. 75

r" sz V»rara
comentarii...

Salariata Florica Băgăianu, 
de la Asociația de locatari 
din Petrila, a uitat cu desă- 
virșirc că in funcția dinsei 
trebuie să-i deservească cil 
mai cuviincios pe cetățeni. In 
ziua dc 26 martie la ora 10, 
deși la gltîșcu așteptau nu
meroși locatari pentru a plăti 
taxele lunare dinsa i-a igno
rat anunțir.du-i să nu mai 
aștepte că, timp de o jumă
tate dc oră, va servi masa. 
La insistențele unor locatare 
a răspuns scurt și cuprinză
tor : -Fără comentarii, c-o 
lățiți!“

Aducem aminte salariatei 
â este plătită dc locatari. 

Interesul locatarilor este unul 
singur, și anume, de a an
gaja numai acele funcționare 
care dovedesc solicitudine și 
totodată manierele omului ci
vilizat.

I. M.

Spre a susține malurile Ma
icii .i fost construit, cu ani 
în urmă, un dig. Anul trecut, 
Cam • pe vremea aceasta, a- 
pele Maicii s-au transformat... 
in. berbeci de spart ziduri 
de cetate și au demolat o 
parte din digul de lingă piața 
orașului. Stricăciunea sc pu
tea repara fără prea multă 
muncă și cheltuială. Nu s-a 
făcut insă. De alunei a mai 
căzut azi o piatră, miinc alta. 
Dacă vor crește apele, și 
porspo tive sint. vor cădea 
și mai multe Fiind vorba dc 
apă lan- -u go podarilor o- 
r.ișiilui un S.O.S. marinăresc.

pe merit
Ciqmăian, și’ astfel atacul !o- 
nean capătă incisivitate. In mi
nutul 84, Bucși pătrunde in ca
reul advers, este faultat, min
gea întilnește brațul unui vul- 
cănean și arbitrul acordă 11 
metri. Baky execută și înscrie. 
După numai 2 minute, o cen
trare excelentă a lui Dumitres
cu și același Baky stabilește 
scorul fina) al partidei la 2—0 
pentru echipa sa. A arbitrat 
bine Gheorghe Cazan din Pe
troșani.

Nicolae POPA

kg: 1. Vasile Făgaș, Jiul: 2. 
Aurel Magdalin; 3. Gheorghe 
Konya, ambii de la Școala 
sportivă. 85 kg : 1. Vlad Aio- 
nesei. Jiul; 2. Eugcniu Moră- 
ruș. Școala sportivă: 3. Fer
dinand Hauptman, Jiul.

Cele mai frumoase partide 
le-au oferit Carculea — Fe
hervari, Grigore — Tamaș, 
Mânu — Nițulescu. Ciștigă- 
torilor li s-au oferit premii

VOM GĂSI
TRUFANDALE ?

Corespondențe
Gospodari harnici

4> Urmare din pag I

— Din cele relatate se ob
servă lotuși o sărăcie de sor
timente.

— Cam acestea sint trufan
dalele specifice lunii aprilie. In 
mai insă vom pune la dispoziția 
cumpărătorilor 6 tone roșii. 30 
tone varză timpurie, 88 lone 
ecapă verde, 7,8 tone ridichi, 
18 tone mazăre verde. 50 tone 
cartofi noi, 45,5 tone spanac, 
33 tone salată verde.

Deci o gamă mult mai va
riată de produse și în canti
tăți care, credem, vor acoperi 
cerințele.

— Ce măsuri ați luat pentru 
a nu se crea goluri in aprovi
zionare și a pune la dispozi
ția oamenilor muncii mărfuri 
de calitate?

— Livrarea sc face pe baza 
unui grafic stabilit do comun 
acord cu furnizorii. Probabil 

să susțină digul. Altfel se 
prăpădește !

Stopuri 
nedorite

Pentru șoferi respectarea 
riguroasă a indicatoarelor de 
circulație este obligatorie. 
Unde e cazul, șoferii opresc, 
se asigură, apoi pornesc mai 
departe. Șoferilor de la I.G.C. 
le pune insă magazia cu piese 
dc schimb niște ..stopuri" in
cit rămin zile întregi in ga
raj. l’nui autobuz i-a lipsit 
axul cu came, altuia fuzeta.

Meet egal
In inlilnirea cu Gloria Ha

țeg, disputată pe terenul din 
Aninoasa, formația locală Mi
nerul nu a reușit să-și depă
șească adversarul, meciul ter- 
minindu-se la egalitate, 0—0. 
E drept că terenul greu de joc 
a influențat mult calitatea par
tidei, deși jucătorii s-au stră
duit să lege cîteva acțiuni mai 
reușite la mijlocul terenului. 
Eforturile lui Gram, Ionică, 
Florea și Herlea — cel mai bun 
jucător al localnicilor, s-au lo
vit de apărarea dîrz.ă a oaspe
ților. De fapt, toate mingile a- 
junse in careul fotbaliștilor din 
llațeg au fost oprite la linia de 
16 metri in intenția vădită de 
a scoate un rezultat de egali
tate, lucru pe care l-au și rea
lizat. In ultimele 15 minute de 

in material sportiv din par
tea Consiliului municipal sin
dical care a organizat com
petiția.

Volei
întrecerile de volei au reu

nit doar trei echipe (foarte 
puțin ! — n. n.) pe frumoa
sa bază sportivă din Vulcan. 
Acestea au fost i Preparația 
Coroești, I.R.J.C. și Jiul II 

o să existe uncie mici deca
laje dar încercăm pe cit posi
bil să le eliminăm prin legă
turi telefonice zilnice eu fur
nizorii și prin delegații noștri 
trimiși la fața locului.

Spre a evita deprecierea 
mărfii, ca urmare, a manipu
lării ci suplimentare, vom face 
aprovizionarea cu mașinile pro
prii direct de la furnizori la 
unitățile dc desfacere. Parcul 
nostru auto, formal din 2 ma
șini de 8 tone și 16 camioane 
iu' ajută substanțial in această 
direcție. Puteți, deci, anunța 
cititorii dumneavoastră și cum
părătorii noștri că pe lingă ce
lelalte mărfuri ce sc găsesc în 
unitățile C.L.F. vor găsi și tru
fandale in cantități suficiente.

Noi dorim să fie dc toate din 
abundență așa cum ne-a pro
mis tovarășul Emil Abalașei, 
directorul C.L.F. Petroșani.

Uneori lipsesc din magazie 
chiar becurile dc semnalizare 

-și pentru stop. In asemenea 
cazuri autobuzele stau in ga
raj. iar șoferii pleacă să îm
prumute piese. Se mai întorc. 
• • drept, cîtoodată cu piesa 
d<‘ care au nevoie dar adese
ori vin fără ea. Asemenea 
stopuri nedorite pun bețe in 
buna desfășurare a transpor
tului în comun. Și cind te 
gindești că piesele respective 
sc fabrică la noi în țară !

C. DUMITRU

NOTE

la Aninoasa
joc ale primei reprize, localni
cii forțează victoria, dar Ol- 
teanu trimite mingea în bara 
verticală.

In partea a doua a partidei 
ambele echipe fac risipă de 
energie dar jocul se menține 
in nota de egalitate. Cel mai 
bine s-au comportat apărările 
celor două echipe care au res
pins cu siguranță totul. Rezulta
tul nedreptățește pe fotbaliștii 
aninoseni, ii nemulțumește pe 
localnici, care așteptau o com
portare mai bună din partea 
formației lor. Partida a fost bi
ne arbitrată de către Joii Matei 
din Deva.

I-a juniori, Minerul Aninoasa— 
Gloria Hațeg 1—1.

Titu CORNEA

(B.A.T.). Inlilnirea, desfășu- 1 
rată sistem eliminatoriu, a 
fost echilibrată și a dat ciș- i 
t g de cauză, in final, forma- ' 
ț'îei I.R.I.C. In primul meci, ) 
echipa I.R.I.C. dispune cu l 
2—1' de preparația Coroești, ! 
iar in cel dc-al doilea in- j 
vinge cu 2—0'pe Jiul II. ciș- i 
tigind astfel trofeul pus in i 
joc — o frumoasă cupă de ’ 
cristal I— și un premiu in ) 
material sportiv. Jucătorii săi l 
de bază au fost Florea Va- 
nea și țojut Olvedy. )

v Aurel SLABII \

Locuitorii dc pe strada Inde
pendentei din Petroșani doresc 
sii sc situeze la loc dc frunte 
m gospodărirea orașului. -I)c 
■uliței, in ultimele iile, au msl 
\ă/nli mereu la mumă pu';. >- 
tied. Înarmați cu greble, lo- 
pefi. supe, maturi și alte unel
te, ei au curăfat ionele ver/r

Apreciere unanimă
Am stal internată la mater

nitatea din Petroșani aproape 
două luni. Am venit bolnava și 
m-am întors in mijlocul iami- 
liei sănătoasă. In acest răstimp 
um avui prilejul să aud mulle 
cuvinte de apreciere la adresa 
jrersonalului de aici. Tratamen
tul aplicat, atenția cu care smt 
'înconjurate pacientele de me
dicii Nicolae Popescu, Nicolae 
Scărlătoiu, asistenta Gabriela

Adresă fără răspuns
Cred că se împlinesc doi ani 

de cind secția de distribuire a 
energiei electrice din Petroșani 
se lăuda că a făcut trecerea de 
la tensiunea dc 110 la 220 V jn 
tot orașul. O parte din locui
torii dc pe străzile 23 Au
gust, Gclu și Dccebai sînt insă 
dc altă părere. Sint, și au mo
tiv să fie. In casele lor ten
siunea curentului a rămas a- 
cecași. Din această cauză ei 
caută, dar nu găsesc, becuri și 

^CONSTRUCȚII

— mecanici dieseliști
— buldozeriști
— tractoriști
— excavatoriști

Cei inferesafi se pof adresa șantierului
I.C.F. Cimpa-Lonea. Telefon 15.Mîn^5! Respectau normele

PROTECȚIE o. MUNCII

«4a
mi

din jurul blocurilor. Printre har
nicii gospodari, merita a li a- 
mintifi torni Radu, Vasile Mol
dovan, loan Ru/garu, Vasile 
Pop, Elena Ciobanii și alli lo
caluri din blocurile 28 și 41.

Dr. Teodor PONOVA
Petroșani

Miilea și surorile Carolina Cri- 
șan. Ana Reni/. Ravcca Nudă- 
șan, Zamfira Toldeanu și cei
lalți, a contribuit la vindecarea 
multor bolnav e. Aprecierea u- 
minimă a bolnavelor este cd 
acest mic colectiv este la înăl
țimea nobilei misiuni încredin
țate.

Angela TIIINJUNG.
Petrila 

alte accesorii necesare pentru 
curent do 110 V. Au făcut oa
menii, mai acum vreo 6 luni 
adresă, prin comitetul de lo
catari, dar Secția de distribui
re a energiei electrice nu s-a 
obosit nici măcar să răspundă. 
De aceea m-am gîndit s-o în
trebăm și pe această calc. Cind 
vom avea curent de 220 V ?

Iosif COTOȚ 
deputat

MIERCURI 8 APRILIE
JH.OO Deschiderea emisiunii.
18.30 „Luceafărul de ziuă" — 

O veche legendă din 
Oaș, transpusă scenic. 
Prezintă colectivul An
samblului <le Stat din 
Baia Marc.

19.00 Telejurnalul tiv scară
19.20 ..Acțiunea L" — Legu

micultura.
19.30 Anchetă TV. — Anul 

I, după absolvirea fa
cultății.

20,35 Tclccincmateea : „Man- 
<ly“.

22,10 „Sirba in căruță" — 
montaj muzical-coregra
fic.

22.20 Telejurnalul de noapte.
22.30 Salonul literar TV.

FILME
PETROȘANI — 7 Noiem

brie : Simpaticul domn ,.R“ 
(9—12 aprilie); Republica : 
Femeia îndărătnică ('■’—12 
prilic); LONEA — 7 Noiem
brie: Pentru incă puțini do
lari (9—11 aprilie): Minerul : 
Soarele vagabonzilor (9—12 
aprilie); VULCAN : Mai peri
culoase decit bărbații (9—12 
aprilie); URICANI : Șapte oa
meni dc aur (10—11 aprilie).
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Ibeazd pe lingă cluburi și 
Cu*-a dc cultură, a concursuri
lor si festiv olurilor re/cr\ ale 
melomanilor.

Organizat in aceste scopuri, 
precum și din dotința perma
nentizării lormaliilor dc mu
zică ușoară, a popularizării 
< realici muzicale romanești si

<i <atită(i interpretative (so
liști vocali si instrumentiști), 
de către Consiliul județean ol 
sindicatelor. Comitetul jude
țean al l .l-C. și Comitetul 
jnde(can pentru cultură si 
artă, lcsli\a'ii! lormaliilor și 
so'islilor de muzică ușoară 
Jlimedoara ’70" a reunit la 
iaza municipală. desfășurată 
simbătă sj duminică la Casa 
dc cultură, un număr de ~ 
inrmații orchestrale și 21 so
liști v ocali. ceea ce. să recu
noaștem. e o perlorman|ă 
demnă de subliniat.

^u.'e de spectatori au apla
udat și încurajai cu căldură 
'?• cei al!a|i in concurs, par- 
'!' ipind Iără reținere la emo- 
lii'e inerente unei asemenea 
manileslâri artistice de am
ploare. Deși i se spune „ușoa
ra". acest gen de muzică nu 
c de loc Iacii, larga sa accesi
bilitate și audiență nu se da
torează supcrlicialilă|ii, așa 
cum se mai crede, ci senti
mentelor adinei, tulburătoare, 
pe care nu rareori le exprimă, 
și ritmului frenetic, corespon
dent muzical al energiei clo
cotitoare a t mărului.

In prima seară 
luat in concurs 
„R.XA Ji‘ (Clubul 
.Cromatic" (Clubul 
„Color" (Casa de
Formația pelrileană, adeptă a 
stilului beat, a apărut. după 
părerea noastră, sub posibili
tăți, datorită unui repertoriu 
care se voia cu orice preț ori
ginal. a lipsei de omogeni
tate și a sărăciei mijloace
lor inlerpretative. Deși cea 
mai activă, chitara armonie 
(Roland Koznas) nu ne-a con
vins că ar av ea ceva deose
bit de spus in privința ianle- 
ziei și a gamei de acorduri 

, alxirdate. Mai mult, supraso- 
licitind răbdarea spectatori
lor prin -un volum a! tonului 
deschis la refuz, ea nu a dai 
posibilitatea nici celorlalți 
componenți să se afirme, 
mai atentă supraveghere 
pregătirii artistice,
să so .are a orchestrei și un 
repertoriu adecvat, vor fi în 
măsură să ne releve, pe vii
tor, o formație interesantă, 
merituoasă.

Cu aceeași structură și stil 
interpretativ, formația „Cro
matic" din Lupeni s-a impus 
prin bun gust și discreție. A 
iost de altfel singura forma
ție care a înțeles pe deplin 
că zgomotul și ritmul nu echi
valează neapărat cu 
ușoară. Fără dorința 
epata prin .floricele' 
drcheslra s-a retras,
iost cazul, „în spatele' 
iilor, oierindu-le posibilita
tea etalării calităților vocale. 
Nu au convins în această pri
vința. soliștii Mihai Brisceanu 
și Iolanda Abraham. Primul, 
cu o voce destul de plăcută,

_________________________________

au ev o- 
formațiile 

Pelrila), 
Lupeni) S> 

cultura).

O 
a 

mai slrin-

muzica 
de a 
de stil, 

cînd a 
soliș-

a fost dclicitar la frazare și 
nuanțare, pretură și la capi
tolul ținută scenică, iar a doua 
ne-a surprins prin lipsa de 
control asupra vocii, lapl 
care a tăcut-o să emită multe 
tonuri false, In schimb, Mir
cea Zamfir, un bariton cu căl- 

oce și sobru în miș
că 

men- 
Margareta ReczaL, ul- 

din 
ca

dură in 
cări, ne face să credem 
merita mai mult accil o 
lume.
lima solistă a In; 
lupeni, cotată Ir 
fiind cea mai Im 
din concur'-, a al. 
cui liric. Intr-un 
nai, cu accentul pe latura po
etică, vibrantă, a melodiei. 
Atenție insă la repertoriu și 
la mișcarea scenică!

Formație „consacrată1 
putea zice, cu mulți adepți in

am

inflexiuni 
a doua 

cădită scăde-
Ghcotghe 
originală,

ralețc și subtile 
vocale. „Slrcngarur, 
piesă, a fost in 
re țață de prima. 
Petru, cu \ocea-i 
puțin răgușită, învăluită, a < u- 
cerit aplauze și poale (ă me
rita și el mal mult dec îl men
țiune.

Cea moi ținură din concurs, 
formația beat din Aninoasa a 
v cnit cu un repertoriu com
pus aproape in exclusivitate 
din melodii străine, uneori 
de un gust îndoielnic, lipsiți 
dc originalitate (păcat caic nu 
le aparține lor in exclusivita
te). util membrii formației cil 
și soliștii au încercat să imite 
iără discernămml diferite sti
luri de interpretare, fără să 
aibă insă rniiloa'-z-le lehnire 
si vocale necesare. Ceea ce 
am afirmai despre lor mal ia 
pelrileană se potrivește și

1melodiilor
și „Virsfa 

r Irit
are Gcor- 
(mențiiinc), 

cull i\ arc 
o bună

\ alea Jiului, „Color" (Casa de 
cultura) a evoluai ca un lot 
armonic dentn de atenție. Re
pertoriul \ariat Ideși cinlecul 
românesc a iost puțin abordat), 
buna cunoaștere a instrumen
telor și a posibilităților stilu
lui beat au adus acestei for
malii un meritat loc secund. 
F. ades arat, mai multă dega
jare in scenă și. un mai mare 
pref pe fantezie ar 
venite. Am apreciat 
mul rind acordurile 
ale orgăi electronice 
Szinek), efluviile, 
poetice ale chitarei 
(Puiu Sălâjan).

A doua seară a concursului 
a iost deschisă de iormafia 
clubului din Vulcan (chitară 
armonie, clavilon, saxofon te
nor și baterie), orchestră ne
maturizată, în ale cărei acor
duri au iost frec\enle striden
țele. Dintre cei J soliști s-au 
remarcat Bebe Liirincz. (locul 
11) Șl Gheorghe Petru (menți
une). Bebe Liirincz are o voce 
caldă, barilonală și simt ol 
ritmului bine formal. Obișnu
it cu scena, în|elegîndu-se (și 
fiind înțeles) de orchestră, el 
a cucerit publicul cu cinlecul 
sud-american „Visa e vira", 
interpretat cu degajare, natu-

fi bine- 
în pri- 
sideiale 

(Ladislau 
adeseori 
armonie

pentru cea din Aninoasa. 
„Prea mult zgomot pentru ni
mic" de multe ori. Iară inten
ția de a-i descuraja, 
seama și de iaptul că. 
cum subliniam mai sus, 
încă foarte tineri, recomandăm 
membrilor formației o muncă 
insistentă cu instrumentele, 
dezvoltarea culturii muzicale 
și o mai mare preocupai e pen
tru găsirea unui stil personal 
de interpretare. Sintem con- 
v inși că pasiunea lor pentru 
muzică este reală și se va 
concretiza în rezultate din ce 
în ce mai bune.

Prin armonie și omogenitate, 
formația „Canopus" din Lonea 
a dovedit o ersonalitate bine 
conturată. Alegerea repertoriu
lui din muzica ușoară româ
nească este o mărturie a jus
tei lor orientări dovedind că 
originalitatea nu însemnează 
imitafie iără aiscernăminl, ne
selectivă. Dintre cele trei so
liste, toate eleve, evidente 
posibilități vocale a etalat 
Mioara Simina (ocupînd un 
loc III) care, însă, trebuie să 
se desprindă de modelele ur
mate cu prea multă fidelitate

finind 
așa 
sini

*

SO nn
Haltere Minerul

Aninoasa

Simbătă după-amiază orașul 
1 upeni a găzduit etapa muni
cipală a campionatului repu
blican individual de haltere — 
juniori și seniori. De fapt, a- 
ccastâ etapă a avut caracter 
județean deoarece ciștigătorii 
ei vor merge direct la etapele 
finale (juniorii la Ploiești și se
niorii la Timișoara).

Deși concursul s-a desfășurat 
în „familie" (toți concurenții 
fund membri ai asociației Mi
nerul Lupeni), incă de la în
călzire ne-am putut da seama 
ci mulți sportivi vor cu acest 
prilej să-și îmbunătățească re
cordul personal, cel municipal 
și chiar județean. Și spre sa
tisfacția unora dintre ei și a 
celor cițiva suporteri prezenți 
la concurs. în final s-au oh*i- 
nut rezultate la care poate unii 
n i ne așteptam. Cel mai conehi- 
d'-nt rezultat a fost cel obținut 
dc Andronic Văgăun can- la 
categoria 75 kg a totalizat la 
cele trei stiluri (împins, smuls 
și aruncat) 360 kg. rezultat care 
constituie un nou record per
sonal. municipal și județean și 
totodată realizarea norme; pen
tru categoria l-a de clasificare. 
R . -luri personale au realizat 
și sportivii Aristel Moldovan, 
N colac Ca trinom. Nicolae Pre
da Ion Galamboș și Pavel Bu
jor, ultimii patru juniori cu 
frumoase perspective de viitor. 
> ă a Op . i , l 'l i Juniori 
eal. 52 kg — Nicolae Catri-

noiu, 205 kg; cat. 56 kg — Au
gustin Nilas, 195 kg; cat. 60 
kg — Nicolae Preda. 210 kg: 
cat. 67,5 kg — loan Scormoslei, 
290 kg: cat. 75 kg — Pavel 
Bujor. 275 kg. Seniori, cat. 60 
kg — Radu Ciorboiu, 255 kg: 
cat. 67.5 kg — Pavel Bulgaru. 
265 kg: cat. 75 kg — Andronic 
Văgăun, 360 kg; cat. 90 kg — 
Ion Pirvu, 287.5 kg: cat. 4- 90 
kg — Aristel Moldovan. 345 kg.

Parîngul 
Lonea 1-1 (1-0)

S. BÂLOI

invit afle
In dorința de a întări legă

turile sportive și prietenești, e- 
levii Liceului din Uricani au 
invitat pe cei de la Grupul șco
lar minier din Lupeni la un 
meci amical de handbal. Lu- 
penenii au răspuns la invitație. 
Meciul a fost deosebit de dis
putat. Au învins gazdele la li
mită. Scor 14—13.

Gheorghe SOCEANU,
corespondent

Așleptat cu multă nerăbdare 
de spectatori meciul de la A- 
ninoasa opunea două echipe 
dornice să-și mărească zestrea 
de puncte. Gazdele pentru a 
urca în clasament, iar oaspeții 
spre a-și consolida poziția, a- 
vind aspirații la locul I.

Așa cum au început meciul, 
se părea că gazdele vor obține 
o victorie comodă și categorică. 
Hegeduș, cel mai bun jucător 
al echipei aninosene. a coordo
nat inteligent linia de atac pu- 
nind deseori in pericol poarta 
adversă. După cîteva faze spec
taculoase, create de Hegeduș, 
aninosenii înscriu prin Koloș. 
Cu rezultatul de 1—0 se în
cheie prima repriză.

Mulțumiți parcă de rezultat 
fotbaliștii gazde micșorează rit
mul de joc ceea ce le convine 
oaspeților care ies des la con
traatac. Ei desfășoară un joc 
frumos pe înaintare, sint siguri 
în apărare dominînd deseori te
renul. De altfel ei înscriu un 
gol în minutul 78 de joc prin 
Baki, aducind egalarea.

Pină la finele jocului, ani
nosenii mai încearcă, dar timid, 
să obțină victoria. Meciul se 
încheie insă cu un rezultat e- 
chitabil de egalitate.

A arbitral corect Sabin Ochea 
din Hunedoara.

Titu CORNEA 
corespondent

HANDBAL
Selecționata de tineret a României 

a cîștigat „Cupa țărilor latine"
LISABONA 31 (Agerpres). 

— Cea de-a treia ediție a 
competiției internaționale de 
handbal masculin „Cupa ță
rilor latine** (rezervată echi
pelor de tineret) s-a încheiat 
la Lisabona cu victoria se
lecționatei României. Tinerii 
handbalist! roriiâni au ternii-

nat neînvinși acest turneu 
obținind șase victorii. De-a 
lungul turneului ei au prac
ticat un joc spectaculos și 
eficace unanim apreciat de 
tehnicienii și gazetarii spor
tivi prezenți la această între
cere. In ultima zi a compe
tiției, echipa României a in-

vins cvi scorul de 36—12 
(17—5) formația Portugaliei. 
In celelalte două jocuri dis
putate s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : Maroc — 
Italia 43—10; Franța — Bra
zilia 29—15.

Iată clasamentul final : 1. 
România — 12 puncte; 2. 
Franța — 10 puncte; 3. Spa
nia — 8 puncte; 4. Portuga
lia — 6 puncte; 5. Maroc — 
4 puncte; 6. Brazilia — 2 
puncte; 7. Italia — 0 puncte.

în interpretarea 
.Fanfara militară' 
întrebărilor". O voce 
moa.se perspective 
geta Pdlrășcoiu 
care prin repetiții și < 
sistematică poale li 
și originală Interpretă.

Ultima formație 
ușoara prezentată in 
a lost „Atlaz ~ ” 
fură), 
10 
bogat, omogenă și cu 
scenică exemplară. ( 
rea ei pe locul I ești 
plin 
nul dc ..Atlas 
doarie pentru

și modei 
șoari 
rel l.oșniți 
ții locul 
Reczak 
ceilalți 
ccrilale. 
nula („Pe aleea Oltului"). FI 
e un bun interpret al cînlecc- 
lor lirice. Vioi. reconlorlanl 
si curat a cînlal Gheorghe 
Stir, iar Gheotghe Popa ne-a 
lăsat să credem că poate mai 
mult dacă este mai persona'. 
Fclu' cum s-a prezentat, 
.. \!'as“-ul a convins că in 
\ alea Jiului se poale face 
muzioă ușoară dacă există o 
huna orientare a eforturilor si 
o conștiință a propriilor posi
bilități. ceea ce duce, in ulti
mă instanță, la succes.

Acum, după ce Iaza munici
pală s-a încheiat, se impun 
cîteva concluzii privind acti
vitatea desfășurată pe tărî- 
mul muzicii ușoare la clubu
rile sindicalelor din Valea 
Jiului. Asa cum subliniau și 
membrii juriului, a iost evi
dentă lipsa de îndrumare a 
unor instructori comoelenti 
care să imprime colectivelor 
muzicale o slrînsă omogeni
tate, să dezvolte calitățile vo
cale ale soliștilor si să le. in
dice, ținînd seama de calic
iile personale, cele mai ado'-- 
vale piese de repertoriu. S-a 
remarcat O timidă abordare a 
cinlecului românesc, ncnur.a 
stilurilor (a lipsit 'antileng si 
recitativul pe lingă muzica de 
stil beat), suprasolicitarea unor 
modele de interpretare, la 
modă azi, dar care nu permit 
manifestarea unor preanan'e 
originalități. Ținuta scenică a 
fost în general defectuoasă, 
chiar dacă unele orchestre și 
soliști s-au înfățișat într-o 
vestimentație corectă. A fost 
apoi prea evidentă stinghe
reala în mișcări a majorității 
soliștilor si chiar a membrilor 
lormaliilor.

Concluziile de mai sus, 
care s-ar putea adăuga 
altele, 
rii meritelor acestui 
unic prin amploare

valea Jiului, ci
,emnaleze unele 

absolut remediabile 
zXceaslă confruntare, pe care 
o dorim să se transforme în 
obicei statornic, trebuie să 
fie, atîl pentru orgaziizuturi 
cit și pentru concurenți, un 
punct de plecare pentru noi, 
și prestigioase acțiuni care să 
contribuie la educația muzica
lă a tineretului din Valea Jiu
lui în spiritul valorii și al 
bunului gust.

de muzică 
concurs 

(Casa de cul- 
inliințală in urmă cu 

ani. deci cu lin palmares 
ținută 

Clasifica
te pe de- 

meritată : recitalul susți- 
‘ a lost o ple- 
fanlczia arlisli- 

-i resursele inepuizabile — 
•rnc ale muzicii u- 

romanești. Solistul Vio
lă — care a imoăr- 

I cu Margarr’a 
s-a distanțat de 

prin naturalețe, sin- 
vocea caldă și reli-

la 
șis-ar putea

, n-cu intenția diminuă- 
festival, 

și reușită 
doresc să 
deficiențe 
în viitor.

I
I
I
I
I
I
I
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Uzina de pe valea Cernii
4 Urmare din pag. I

fier brute din care, peste 
190 000 de tone reprezintă mi
nereuri cu un conținut de fier 
rcflus. Valorificarea superioa
ră. a acestor minereuri, va 
conduce la asigurarea unei 
cantități sporite de concen
trat pentru uzinele siderur
gice.

Lucrările de modernizare 
au început la linia l-a de 
prăjim. Modernizările prevă
zute pentru cuptor cit și pen
tru instalațiile aferente se exe
cuta după o concepție teh
nica superioara și vor con
duce la realizarea unor pro
ductivități sporite. Un exem
plu concludent in sprijinul a- 
ccstei afirmații: după finali
zarea lucrărilor — eveniment

preconizat a avea loc la sfir- 
șilul primului trimestru — 
capacitatea de prelucrare a 
cuptorului fa crește cu 12—14 
tone pe ora fața de celelalte 
cuptoare.

Se mai afla in curs de 
finalizare și masurile preco
nizate pentru creșterea ran
damentelor la instalațiile de 
sfartmare și separare magne
tica, in așa fel incit aceste 
secții să poată prelucra în
treaga producție sporită obți
nută la cuptorul numărul 
1. după terminarea lucră
rilor de modernizare.

Firește, la eficiența spo
rita a lucrurilor care se exe
cuta in prezent la uzina de 
preparare din Teliuc. un cu

ll ii au hat . ■ ■
părători. Experiența acumu-

lată se ia concretiza nu nu
mai in reducerea cheltuielilor 
dc fabricație și creșterea con
ținutului de fier, unde S-au 
obținut rezultate deosebite. 
Se urmărește, in principal, 
leali zarea exemplară a tutu
ror indicatorilor de plan. Toc
mai de aceea colecții ul uzi
nei și-a propu.1 să livreze 
Combinatului siderurgie Hu
nedoara cu 58 000 tone de 
concentrat de fier mai mult 
(lecit in anul care a trecut.

Aceasta sarcina de cinste 
ca fi realizată. Garanția cea 
mai de preț este angajamen
tul colectivului uzinei de a 
depăși prevederile de plan 
pe acest an cu 3 500 tone de 
fier in concentratul livrat 
siderurgiștilor.
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MIERCURI 1 APRILIE

18.00

18,25
18,50

19,00
19,20

19,30

20.00
20.15

21,50
21,55
22,10

Deschiderea emisiunii. 
„Ex-Terra ’70“ — emi- 
siune-concurs pentru 
școlari.
Actualitatea muzicală. 
Desene animate: „In 
grădină** — producție a 
studiourilor bulgare. 
Telejurnalul de seară. 
Acțiunea ..L" — Legu
micultura.
„Orașul nu doarme nici
odată" — reportaj-an- 
chetă.
Șarje de 1 aprilie. 
Tele-cinemateca: „Vin 
ploile" — ecranizare 
după romanul lui Louis 
Bromfield.
Anunțuri — publicitate. 
Un zimbet de fetiță. 
Telejurnalul de noapte.

22,20 Salonul literar al tele
viziunii.

23,00 Inchidereh

PETROȘANI Noiem
brie : Via Mala (2—5 aprilie): 
Republica : Intr-o scară in 
tren... (2—5 aprilie): LO- 
NEA — 7 Noiembrie: Eddy 
Chapman (2—1 aprilie): Mi
nerul : Stelele din Egcr, seri
ile I și II (2—5 aprilie); 
VULCAN : Valea păpușilor 
(2—5 aprilie); LUPENI — 
Cultural : Atentatul de la Sa
rajevo (2—5 aprilie).

De ce „Tic-Tac“-ul
nu merge

Trei cetățeni, salariați ai li
nei instituții din Petroșani, do
reau — după o zi de lucru pre
lungită — să bea o bere. Au 
intrat deci la restaurantul „Tic- 
Tac", fiindu-le mai la indemi- 
nă. Nn era bere.

— Hai să mergem la „Mine
rul* — zice unul. Ori la „Car- 
pați", poate găsim acolo.

— Aj uitat că la ora... tre
buie să fim la... ? Bem aici un 
pahar de sifon și... „ne-am fă
cut plinul

Zis și făcut. S-au dus la bar 
și au cerut cite un pahar de 
sifon. „Vă rugăm să stați la o 
masă" li s-a spus. Au stat la 
o masă și... priveau la sticlele

■■■ ceas ?
pline cu sifon care se perin
dau prin fața lor, purtate în 
mâinile ospătarilor. După o 
vreme, un ospătar i-a informat 
că nu are sifon la... pahar.

Oaspeții au dorit să stea de 
vorbă cu responsabilul. „Nu este 
în local, au primit răspunsul*'. 
Au dorit să consemneze cele 
intîmplate în condica de suges
tii și reclamații. Nu le-a fost 
pusă la îndemînă.

Au rămas în gind cu între
barea i De ce „Tic-Tac'-ul nu 
merge... ceas? (Cele relatate se 
Intfmplau In ziua de 17 mar
tie a.c. pe la ora 18—19).

IN PARTID
partidului, se preocupă foarte slab de valorificarea acestor posi
bilități. Este adevărat că in ultima perioadă au primit noi mem
bri majoritatea organizațiilor de bază pe schimburi. Dar această 
situație era mult mai bună dacă adunările generale programate 
pentru primirea de noi membri nu ar fi deseori aminate, con
trar prevederilor statutare. Așa sc intimplă Ia organizațiile de 
bază I A. III C. III B, VII depozit. VIII C și altele.

In viitor, considerăm că este necesar ca, in primul rind bi
roul comitetului nostru dc partid să-și îmbunătățească stilul și 
metodele sale în conducerea muncii de primire în partid la ni
velul organizațiilor de bază din cadrul zonelor de producție și a 
sectorului de investiții, să antreneze toate organele de partid la 
rezolvarea sarcinilor ce le implică îmbunătățirea muncii de pri
mire in partid, să urmărească in permanență îmbunătățirea con
ținutului adunărilor generale, creșterea și formarea unor înalte 
calități moral-politice și profesionale celor eare solicită primirea 
in rindul membrilor P.C.R.

Una din problemele deosebit de importante care se ridică în 
actuala etapă și față de care organele și organizațiile de partid 
trebuie să manifeste o preocupare sistematică este munca de edu
care politico-ideologică și cetățenească a fiecărui membru de 
partid, a fiecărui om al muncii.

Comunistul trebuie să se distingă prin devotamentul, pasiu
nea, abnegația cu care luptă pentru înfăptuirea hotăririlor parti
dului și statului nostru, să manifeste un înalt simț de răspundere 
pentru apărarea și întărirea proprietății socialiste, să fie model 
de corectitudine în întreaga'”' comportare. In această direcție, 
comitetul de p;. tid s-a preo n pentru pregătirea temeinică a 
tuturor membrilor de partid (Ifel, din cei 1 236 membri de 
partid existenți in evidența organizațiilor de bază, peste 1 000 
sint încadrați in invățăniintul de partid, iar aproximativ 200 ur
mează diferite școli de calificarp ‘ . _ ............ —
la fel, cea mai mare -te a s. 
partid și la publitw .-.ocial-poi

Re lingă acesife foi ine de educare, membrii biroului, ai comi
tetului de partid și secretarii organizațiilor de bază au prezentat, 
in cadrul adunărilor generale, diferite expuneri cu caracter edu
cativ, in sprijinul însușirii unor hotăriri și documente elaborate 
de conducerea partidului și statului. Asemenea materiale au fost 
prezentate și in cadrul clubului, la gazeta de perete, stația de 
radioficare.

Cu toate rezultatele bune, trebuie să aratam că in munca de 
educare a membrilor de partid există incă multe neajunsuri. La 
zonele I, III. sectoarele VII și VIII participarea cursanților la in- 
vățămîntul de partid este sub nivelul posibilităților. Sint frec
vente cazurile de încălcare a disciplinei de partid de către unii 
comuniști ca de exemplu tov. Mihai Bugan, Teofil Lungu. Mihai 
Dealt, Ioan Paca. Radu Popirlan, Alexandru Boia, față de care 
organizațiile de partid nu au luat măsurile corespunzătoare.

Există incă lipsuri și in direcția pregătirii corespunzătoare a 
celor care solicită primirea in partid. Unii nu posedă suficiente 
calități profesionale și politice, o pregătire la nivelul pretențiilor 
ce se cer unui membru de partid. O altă deficiență in munca de 
educare a celor primiți constă în faptul că nu sint cuprinși ope
rativ in formele de invățămînt de partid, nu au sarcini concrete 
care să contribuie la creșterea lor din punct de vedere partinic. 
Kămîne să manifestăm deci o preocupare mai mare pentru in
tensificarea muncii de educare a comuniștilor, mai ales a noilor 
membri de partid.

Pentru eliminarea acestor neajunsuri, biroul comitetului de 
partid, organizațiile de bază de la E. M. Vulcan vor depune 
strădanii susținute. Vom acorda mai multă atenție îmbunătățirii 
propagandei prin conferințe, desfășurării invățămîntului de 
partid, antrenării tuturor comuniștilor la rezolvarea diferitelor 
sarcini profesionale șr obștești, măririi numărului de abonamente 
la presa de partid și publicațiile social-politice, îmbunătățirii 
activității in cadrul cabinetelor și a lectoratelor tehnice. Intr-un 
cuvint, vom persevera pentru a spori competența, rolul, partici
parea fiecărui comunist la îndeplinirea sarcinilor de răspundere 
ce stau în fața organizației noastre de partid.

își completează studiile etc. Tot 
iților sint abonați la presa de 

crtce.

Mica publicitate

Petroșani desface în toate loca

VÎND motocicletă U. — 350 cmc.
Cartier 7 Noiembrie, bl. B4, ap. 26, sc. HI, Petrila.

T.A.PL

cioasa înghețată „POLAR

^flNGHETATd 1 'Cu acest prilej Fabrica de produse lactate face

Fabrica de produse lactate

litățile municipiului nostru deli

z/Tz conținut bogat de vitamine 
împachetată igienic

insistent tuturor cetățenilor consumatori de înghețată să 

dea dovadă de mai multă responsabilitate civică în respec-

tarea deciziilor in vigoare privind menținerea curățeniei 

orașului : SA NU ARUNCE AMBALAJUL ÎNGHEȚATEI PE 

ASFALTUL STRĂZILOR, PE ZONELE VERZI ȘI PELU

ZELE DE FLORI, CI NUMAI IN COȘI RILE DE I11RT1E !

PENTRU VINZAREA ÎNGHEȚATEI în 
toate localitățile din Valea Jiului.

Cei interesați pot lua zilnic informații între 
orele 7—15 de la serviciul plan și organizarea 
muncii și biroul personal din cșdrul T.A.P.L., 
str. Republicii nr. 92, telefon 1623.

Mama
și copilul 

trăiesc
Soția lui Dumitru Drulu din 

Vulcan a avut o naștere 
grea. N-a avut timp sa ajun
gă la maternitate ci.nd cel 
de-al patrulea copil al său 
a intrat în viata. O hemora
gie puternică a facut-o să 
piardă mult singe. Era aproa
pe pierdută. A mai apucat 
să-i spună solului su aibă 
grijă de copii că ea părăseș
te lumea. Dar „Salvarea" a 
dus-o cu viteză la materni
tatea din Lupeni unde i s-au 
acordat de urgentă toate în
grijirile. I-a fost administrat 
aproape un litru de singe. Lu
mina i-a revenii pe fată. Fu
sese salvata. Mama și copi
lul trăiesc. Intervenția promp
tă și competenta a persona
lului maternității din Lupeni 
a salvat incă două 
ONOARE MUNCII ’

Condica la...

Cetățeanul Ștefan .Andrei 
din Petrila a intrat in ziua 
de 18 martie a.c. la bufetul 
„Jiul" din Petroșani pentru a 
lua. la repezeala, o gustare. 
A cerut o porție de 3atrici- 
eni*. I s-a spus că-i I lei 
porția. Nedumerit, r il a 
întrebat unde scrie prețul. 
Nu scria nicăieri. L_ fapt 
aici preturile nu-s afișate. Se 
servește după cum apreciază 
bufetiera Salvina Popescu. 
Făcînd parte și dintr-o co
misie de control obștesc. 
Ștefan .Andrei a cerut condica 
de reclamații. I s-a răspuns 
pe un ton arogant că-i la... 
spălat. Pe bufetiera Salvina 
Popescu, oare, n-o spală ni
meni ? Dar, în prealabil, o 
recomandare : s-o săpunească 
bine!...

Ecoul unor 
discotii

Discuțiile purtate în aduna
rea asociației de locatari din 
cartierul Aeroport — Petro
șani n-au rămas fără ecou. 
Astfel, locatarii blocului nr. 
26 de pe strada Unirii au 
ieșit la muncă patriotica, au 
amenajat spațiul din jurul 
blocului, au săpat un șanț 
de scurgere a apei pe ltpgu 
bloc în canal, dar au, totuși, 
o nemulțumire : capacele dc 
la pun<lele de canalizare sint 
veșnic înfundate și astfel, 
cînd ploua, în fața blocului 
se formează un ..lac" aprecia
bil. ale cărui ape deversează 
în subsolul blocului. Cei de 
la canalizarea orașului pe ce 
canal recepționează, oare, a- 
semeoea ecouri ?

După pingele
La atelierul de cizmărie 

din cartierul Braia — Lupeni 
se lucrează cu o operativi
tate de invidiat. Pentru pin- 
•ivlirea unei perechi de iu 
(ălf.nninte trebuie să taci ati- 
h?a drumuri cile cuie se bat 
pentru prinderea tălpii. De 
multe ori clienții nu num.i; 
ca pleacă nemulțumiți dar isi 
mută hxul de reparat incul 
țămintea la alte unități din 
ora>. Piuă iți scoli pantoltr 
reparați de la această cizmă
rie din Braia trebuie s«i-ți lași 
alți panloli la pinqclit. Eu 
i-a> trimite pe meșterii de 
aici să le pună talpă un fot
balist... pe care-1 știu eu. Tot 
din Lupeni. De se vor mai 
juca ei... cu clienții...

Rubrica redactată de 
Dumitru GHEONEA

t
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la naș- 
„V. I. 

zvoltării 
i. culturii și invățămin-

VIAȚA INTERNAȚIONALĂ

organizat de

Rustinga si Songor (Kenya) care aparțineau. 
’ ’ ’ trăit

I
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DIVERSE
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nu găsesc de lucru în Na-
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la 320
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După asasinarea ambasadorului vest-german (din „Le Monde")
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interviu
News 

premie-

din 10 
reu- 

inchise, semna- 
în re

in a-

SAIGON 7 (Agerpres). — Un 
bilanț difuzat de agenția de

l.a 6 aprilie, a fost semnat la Varșovia programul pri
vind schimburile culturale dintre Polonia și Algeria pe anii 
1970—1971. Se prevede, intre altele,j lărgirea schimburilor 
intre cele două țări, in domeniile științei, culturii și artei, 
precum și al sportului.

în Guatemala

In orașul chilian Antofagasta a avut loc un mare miting 
de solidaritate cu greviștii de la minele de salpetru „Maria 
Helena" și ..Pedro de Valdivia". Zeci de mii de locuitori ai 
orașului au răspuns chemării Centralei unice a oamenilor 
muncii din Chile de a participa la acest miting.

GENEVA 7. — Coresponden
tul Agerpres, H. Liman, trans
mite : In ședința de marți a 
Comitetului pentru dezarmare, 
șeful delegației britanice, lordul 
Chalfont, a expus punctul de 
vedere al guvernului său cu 
privire la problema interzice
rii armelor chimice și bactc- 

s-a pronunțat din 
irea încheierii unui 
să interzică numai 
?tcriologicc. respin- 
ul care prevede a- 

imbelor categorii de 
fără distincție.

Șeful delegației bulgare, Krum 
Kristov, a făcut un scurt isto
ric al utilizării armelor chi
mice și bacteriologice, evocind 
primejdiile pe care acestea le 
prezintă. El a amintit că o se
ric do state nu au semnat încă 
protocolul din 1925 dc la Ge
neva și că — fapt încă mai 
grav — se manifestă actual
mente modificări dc atitudini 
chiar și față dc protocol. Vor
bitorul a combătut punctul dc 
vedere britanic și american, 
subliniind că problema arme-

Guvernul elvețian a hotă- 
rit lansarea unui împrumut 
intern de 320 milioane franci 
elvețieni. Durata împrumutu
lui este fixată la 10 ani. 
Absorbind, printr-o asemenea

Mesajul lui U Thant adresat

Nu demult, doctorul Louis Leakey a anunțat la Nairobi 
capitala Kenyei, că a identificat un grup uman ce datează 
de aproximativ 20 milioane ani, ceea ce dublează virsta 
fosilelor unor specii înrudite cu omul descoperite pînă in 
prezent.

Doctorul Louis Leakey a declarat că, potrivit descope
ririlor sale, epoca în care omul s-a separat de maimuță 
poate fi împinsă înapoi cu aproximativ un milion de gene
rații. In sprijinul afirmației sale, el a adus maxilarele și 
dinții găsiți la ” ' e' /"--—■* -
probabil, unei

lor chimice și bacteriologice 
trebuie considerată în perspec
tiva unei soluționări globale. 
El a cerut măsuri radicale pri
vind producția și stocarea a- 
ccstor arme și a preconizat in
terzicerea lor. ca și distruge
re i stocurilor existente, in spi
ritul proiectului dc convenție 
prezentat Adunării Generale a 
O.N.U. de țările socialiste.

Problemele deceniului dezar
mării au fost abordate de șe
ful delegației birmanc, U. Chit 
Myaing, care a preeonizat ela
borarea unui program complex 
do dezarmare generală și to- 
t îlă. preconizind. totodată, mă
suri concrete de dezarmare și 
măsuri colaterale, pe primul 
plan urmînd a se afla dezar
marea nucleară. După părerea 
sa. programul de activitate al 
Comitetului ar trebui să aibă 
ca punct de plecare propune
rile sovietice și americane din 
1962. La negocieri, a subliniat, 
vorbitorul, trebuie să participe 
toate puterile nucleare, inclus1 
Republica Populară Chineză 
Franța.

măsură. o parte din lichidi
tățile de pe piață, guvernul 
speră să atenueze astfel ten
siunea inflaționistă pe care o 
cunoaște in prezent economia 
elvețiană.

Numărul persoanelor care ....
rea Britanic și Irlanda de nord a fost in luna martie de 
C61 000, cu 33 000 mai mare decit in perioada corespunză
toare a anului precedent.

După datele oficiale, in Irlanda de nord șomajul afec
tează 9 la sută din întreaga populație aptă de muncă.

Un mare juriu din distric
tul Dukes, alcătuit 
bărbați și 10 femei, s-a 
nit luni, cu ușile 
pentru a ancheta — indepen
dent de instrucția judiciară 
desfășurată in luna ianuarie

— împrejurările accidentului 
de automobil al senatorului 
Edward Kennedy, care s-a 
soldat cu moartea, prin înec, 
a tinerei Mary Jo Kopechne, 
fostă secretară a senatorului 
Robert Kennedy.

• „Demonstrație de forță" aviatică deasupra 
capitalei guatemaleze ® Patrule militare efec
tuează percheziții din casă în casă • Justifică
rile guvernului guatemalez • întregul perso
nal al ambasadei vest-germane părăsește azi 
Guatemala, ca urmare a unei hotărîri a guver
nului de la Bonn • Willy Brandt își exprimă 

temerile cu privire la extinderea răpirilor 
de diplomați

CIUDAD DE GUATEMALA 7 
(Agerpres). — Situația din Gua
temala ^se menține încordată 
după uciderea ambasadorului 
vest-german, Karl von Spreti. 
de către elemente ale organi
zației „Forțele Armate Rebele**. 
In tot 
vioane 
zburat 
cadrul 
ter consideră drept „o 
strație de forță* 
cestor avioane - 
genția citată -

cursul zilei de luni, a- 
militare guatemaleze au 
deasupra capitalei, in 
a ceea ce agenția Reu- 

demon- 
„Zborurile a- 
subliniază a- 
urmârosc să

reamintească că Guatemala se 
află sub stare de urgență, in
stituită la 24 de ore după ră
pirea ambasadorului, și că Mi
nisterul Apărării deține acum 
controlul asupra țării". Patrule 
militare efectuează percheziții 
din casă in casă, într-o încer
care de a-i găsi pe cei care 
l-au ucis pe ambasador.

Intr-o declarație radiotelevi
zată. guvernul guatemalez a în
cercat să justifice refuzul său 
de a accepta condițiile puse 
de răpitorii ambasadorului vest-

nai de la Tampere, organizat de

HELSINKI 7 (Agerpres). — 
La Tampere, in Finlanda, se 
desfășoară simpozionul științific 
internațional 
U.N.E.S.C.O. cu prilejul aniver
sării a 100 de ani de 
terea lui Lenin, cu tenia 
Lenin și problemele de; 
științi...............................
tului*

La lucrări participă oameni 
de știință din numeroase țări, 
precum și reprezentantul per
sonal al secretarului general al 
O.N.U., U Thant, reprezentanți 
ai comisiei O.N.U. pentru drep
turile omului, ai Consiliului 
Economic și Social al O.N.U., 
Comisiei economice a O.N.U. 
pentru Europa și ai altor or-

ganizații internaționale.
Secretarul general al O.N.U., 

I Thant, a adresat simpozio
nului un mesaj. „Lenin — se 
arată în acest mesaj — a fost 
un om cu o minte clarvăză
toare și pătrunzătoare, iar ideile 
sale au avut o influență pro
fundă asupra cursului istorici 
contemporane**. In activitatea 
sa politică, el „a îmbinat ar
monios profunzimea și amploa
rea unui teoretician și a unui 
practician politic. Ideile sale 
și-au găsit concretizarea nu nu
mai in realizările poporului so
vietic, ci au fost recunoscute 
și aprobate de multe alte țări 
și popoare".

Presiunile inflaționiste care afectează de peste un an 
economia Statelor Unite se repercutează puternic pe fron
tul brațelor de muncă, unde rata șomajului crește lună de 
lună. Cunoscutul economist dr. Charles Killingsworth, pro
fesor la Universitatea Michigan și expert în problema șo
majului, a declarat că în Statele Unite există pericolul ca 
numărul celor fără de lucru să se dubleze.

SAIGON 7 (Agerpres). — 
Pentru a șaptea noapte conse
cutiv, forțele patriotice sud- 
vietnameze au lansat puternice 
acțiuni ofensive împotriva unor 
obiective militare americano- 
saigoneze. In ultimele 24 de 
orc, menționează în legătură cu 
aceasta agențiile de presă, au 
fost bombardate cu obuze, mor- 
tiere și rachete 13 baze ameri
cane, cele mai puternice atacuri 
fiind declanșate asupra celei de 
la Nha Trang (situată 
kilometri de Saigon).

De asemenea, au fost 
late incidente violente 
giunea Platourilor înalte, ii 
propierea bazei militare ameri
cane de la Dak Seang.

presâ Eliberarea anunță că, m 
perioada 31 martie — 4 aprilie, 
forțele Guvernului Revoluțio
nar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de sud au atacat 
peste 20 de poziții fortificate 
americano-saigoneze în provin
ciile Quang Ngai și Binh Dinh. 
In urma acestor atacuri, for
țele patriotice au scos din luptă 
peste 200 de soldați inamici și 
au distrus 6 tancuri și care 
blindate. Se precizează că. la 
1 aprilie, într-o ambuscadă, or
ganizată pe una din șoselele 
strategice din provincia Binh 
Dinh, a fost surprinsă o coloană 
de mașini în marș; au fost dis
truse 30 de vehicule militare.

In aceeași perioadă, anunță 
agenția citată, 3 avioane ame
ricane au fost doborite, iar alte 
3 au fost avariate.

în cadrul 
acordat revistei „Us 
and ’ World Report", 
rul guvernului recent instau
rat la Phnom Penh, genera
lul Lon Noi, a declarat ca. 
jn caz de „necesitate abso
lută". Cambodgia va accepta 
sprijinul militar al Statelor 
Unite. Șeful regimului cam
bodgian s-a pronunțat, pe de 
altă parte, în favoarea unei 
ridicări la nivel de ambasadă 
a relațiilor diplomatice din
tre Cambodgia și Statele 
Unite.

german pentru eliberarea aces
tuia, arătind că acestea 
stituiau o 
constituției 
Guatemala 
le sale în 
rea vieții 
mâților străini 
clarația arată că 
urgență căreia ii face față țara 
face ca aceste obligații să fie 
îndeplinite cu dificultate".

Un purtător de cuvînt guate
malez a declarat că corpul am
basadorului von Spreti va fi 
transportat miercuri, cu avio
nul, în R. F. a Germaniei. Cu 
același avion, va părăsi țara 
întregul personal al ambasadei 
vest-germane, ca urmare a unei 
hotărîri luate de guvernul de 
la Bonn.

„con- 
violare flagrantă a 
țării". Subliniind că 
recunoaște obligații- 
ce privește asigura
și securității diplo- 

acreditați, de- 
„situația de

dorului R. F. a Germaniei în 
Guatemala, Karl von 
a renunțat să facă o 
lătorie în localitatea 
Juarez, limitîndu-se 
inspectarea trupelor 
mane care se pregătesc la baza 
militară Fort Bliss.

Intr-o convorbire cu un grup 
dc ziariști, Willy Brandt și-a 
exprimat teama ca răpirile de 
diplomați să nu se extindă la 
fel ca deturnările de avioane. 
El a reafirmat criticile la a- 
dresa guvernului guatemalez 
„care nu este în stare să asigu
re protecția diplomaților".

Spreti. El 
scurtă că- 
mexicană 
numai la 

vest-ger-

★
EL PASO 7 (Agerpres). — 

Cancelarul vest-german, Willy 
Brandt, care se găsește la El 
Paso (Texas), în cadrul vizitei 
ce o întreprinde în prezent în 
S.U.A,, și-a contramandat o 
parte a programului oficial 
prevăzut pentru ziua de luni, 
ca urmare a uciderii ambasa-

Ziarul „New York Times" 
publică un articol datat din 
localitatea Spriengfield (Mas
sachusetts) în care relevă că 
un fost pilot de elicopter, 
adjutantul David Bressem, a 
acuzat luni pe un comandant 
al armatei americane de asa
sinarea a 33 de civili sud- 
vietnamezi neînarmați — 
bărbați, femei și copii — în 
cursul unei operații între
prinse. in 1967 pe platourile 
înalte. Bressem a declarat 
că a luat cunoștință de” acest 
masacru ascultînd o conver
sație prin radio in timp ce 
se afla la bordul elicopte
rului său. El s-a îndreptat 
imediat spre locul indicat in 
conversație și a constatat a- 
sasinatul comis.

4 Corespondentul Agerpres, 
St. Deju, transmite : In anul 
de învățămînt 1969—1970. in 
universitățile și școlile superi
oare din R.D.G. au fost înma
triculați 34 250 studenți. 50 500 
tineri urinează cursurile dc zi, 
serale sau fără frecvență ale 
școlilor profesionale.

In școlile elementare 
2 615 000 elevi, cu 52 7 
mult decit in anul trecut.

• Două noi explozii 
produs în noaptea de luni 
marți în capitala Irlandei de 
nord, prorocind numai pagube 
ușoare, a anunțat cartierul ge
neral al forțelor armate bri
tanice. Cu acestea, numărul ex
ploziilor produse la Belfast. în- 
copînd de vinerea trecută, se 
ridică la șapte și la 24 de la 
începutul anului. Autoritățile 
au anunțat că oferă o recom
pensă de 10 000 lire 
persoanelor care dau 
ții ce pot să ducă la 
rirca autorilor acestor

sterline 
informa- 
dcscope- 
atentatc.

locale
în Austria •••

VIENA 7 (Agerpres). — Ale
gerile locale care au avut loc 
duminică în 1 095 de comune 
din landul Austria inferioară 
n-au adus nici o modificare 
importantă în raportul de forte 
dintre partidele politice 
triece.
păstrat 
obtinînd 
fragiile 
51,86 la 
ultimele
Partidul socialist și-a îmbunătățit

aus- 
Partidul populist și-a 
majoritatea absolută, 
50,32 la suta din sU- 
exprimate, fată de 

sută cît îi revenise la 
alegeri locale în 1965.

pozițiile în comparație cu anul 
1965, obtinînd 45,04 la 
din voturi, adică cu 2.5 la sută 
mai mult. Aceste rezultate scot 
în evidență o anumită stabili
tate a electoratului din landul 
Austria inferioară, considerat a 
fi favorabil populiștilor.

Potrivit observatorilor poli
tici, alegerile de duminică nu 
vor influența actualele nego
cieri dintre cele două mari par
tide austriece în vederea for
mării unui guvern de coaliție.

• •• și districtuale
în Marea Britanie

sută

• Spania și Portugalia au 
anunțat intențiile lor dc a or
ganiza, în cel mai scurt timp, 
o „comunitate peninsulară". A- 
ceastă perspectivă, care, in con
cepția inițiatorilor săi, urmea
ză să ducă la o ..integrare11 a 
economiilor celor două țări, s-a 
desprins în urma convorbirilor 
pe care le-a avut Rogelio Mar
tins, secretar de stat portughez 
pentru industrie, aflat în vizi
tă oficială în Spania, cu prin
cipalii responsabili ai econo
miei spaniole.

LONDRA 7 (Agerpres). — 
Primc-le rezultate ale alegerilor 
districtuale, care au început 
luni în Anglia și Țara Galilor 
și care vor dura pină sîmbdta, 
sînt favorabile Partidului con
servator, anunță agențiile de 
presă. Din 58 de locuri asupra 
cărora s-a pronunțat electora
tul, conservatorilor le-au reve-

nit 43, laburiștilor — 4 și can- 
didatilor independenți — II. 
Cercurile politice britanice aș
teaptă cu deosebit interes re
zultatele alegerilor pentru Con
siliul municipal al Londrei, care 
nu vor fi cunoscute decît joi. 
So apreciază că de aceste re
zultate va depinde hotărirea 
guvernului laburist de a fixa 
data alegerilor parlamentare.

& Situația din Ixvsotho con
tinuă să se înrăutățească, scrie 
ziarul ..Star1* din Johannesburg. 
Premierul -Jonathan Leabua de
pune eforturi pentru a neutra
liza forțele de opoziție, care 
nu se împacă cu politica aces
tuia de colaborare cu regimul 
rasist din R.S.A. In timpul u- 
nui atac al poliției asupra unui 
sat. au fost distruse -88 de case. 
Ca urmare a represaliilor po
lițienești, locuitorii multor sate 
sint nevoiți să-și abandoneze 
locuințele.

NEW YORK 7 (Agerpres). — Greva lucrătorilor de la 
serviciile de salubritate din orașul Atlanta (statul Georgia) 
a intrat in cea de-a 20-a zi fără să se întrevadă vreo pers
pectivă de reglementare a acestui conflict de muncă. Parli- 
cipanții la grevă organizează numeroase manifestații de 
stradă în sprijinul revendicărilor lor. I» cursul unei ase
menea demonstrații au avut loc ciocniri intre greviști și 
spărgători de grevă, soldate cu rănirea mai multor persoane.

timpul primei jumătăți a mioccnului, cu mult înainte 
perioada glacială.
Fosilele expuse spre examinare, provenind se parc dc 

8 „oameni11, purtau urmele destul de vizibile ale devo- 
ii : hiene sau alte carnivore asemănătoare lor care „ro- 
:iu" cadavrele in urmă cu 19 milioane de ani pe colinele 

ce mărgineau lacul din regiunea estică a Kenyei. ..La prima 
vedere, nimic nu pare extraordinar, spunea doctorul, dar 
in realitate este vorba de cele mai vechi ominide identifi
cate pină in prezent *. El a propus ca noua specie să poarte 
numele de Kenyapilhecus Africanus: o ființă apropiată 
omului, mică și omnivoră fără nici o armă pentru a se 
apăra împotriva carnivorelor rapace. El este considerat pre
cursor al speciei Kcnyapithccus Wirkcri. care a existat 10 
milioane de ani mai tîrziu și ale cărui fosile au fost des
coperite de același doctor Leakey în urmă cu șase ani la 
Fort-Ternan. in Kenya. Pină in prezent, aceasta era consi
derată cea mai veche specie dc strămoși ai omului, deși 
mulți specialiști bănuiau că ar putea fi descoperite și fo
sile mai vechi, in special in India sau Africa. Noua desco
perire a prof. Leakey vine să confirme această ipoteză.

(„Action11 — Tunis)

„Situația se deteriorează cu 
fiecare zi in Republica Domi
nicană pe măsura apropierii 
datei de 15 mai, cind sini 
programate alegeri generale. 
Discursul pronunțat la 25 
martie de către președintele 
Joaquin Balaguer cind a a- 

-nunlal hotărî rea sa irevoca- 
a-și pune din nou

opoziție condus dc fostul pre
ședinte Juan Bosch — Par
tidul revoluționar dominican 
— care încă în urmă cu o 
lună și-a făcut cunoscută ho
tărî rea de a nu participa la 
alegeri. Toate aceste partide 
și grupări de opoziție apre- 
ciază că Balaguer, menținîn- g 
du-se în postul său dorește a

DESPRE SITUAȚIA DIN
REPUBLICA DOMINICANA ‘■■
candidatura pentru funcția 
de șef al stalului, în ciuda 
ostilității majorității partide
lor politice și a populației, a 
cristalizat rezistența opozi
ției.

In urma respingerii de că
tre Balaguer a ultimatumului 
prin care i se cerea să re
nunțe la exercitarea iuncți- 
ilor sale înainte de 1 aprilie, 
ca o condiție a asigurării 
unei depline egalități între 
candidați la alegerile prezi
dențiale, cele șapte princi
pale partide de opoziție au ho- 
tărît să boicoteze aceste ale
geri. Este vorba de Mișcarea de 
integrare democratică împo
triva realegerii, condusă de 
actualul vicepreședinte al 
țării, Francisco Lora, de Miș
carea de conciliere națională 
a lui Garda Godoy, de Uni
unea civică națională, de 
Partidul social-creștin al lui 
Morena Martinez, de grupa
rea generalului anticonslitu- 
ționalist Wessin y Wessin, 
cR- alianța social-democrală și 
de cel mai mare partid de

• Poliția braziliană a anun
țat arestarea a doi bărbați, 
suspectați de a fi făcut parte 
dintr-un grup de persoane 
înarmate care a încercat să-l 
răpească, duminica trecută, p-? 
consulul S.U.A. la Porto Ale
gre. Ei sint în prezent intero- 
ga(i. între timp, politia eonli-

să beneiicieze în timpul cam
paniei sale electorale de toa- g 
te armele puterii.

Balaguer și-a motivai re- — 
fuzul declarînd că renunțarea g 
precipitată la funcțiile aciua- — 
le „ar deschide poarta unei 
lovituri de stat"...

In același timp represiu
nile nu încetează să ia am- _ 
ploare, iar lista arestărilor gi 
și asasinatelor să se lărgeas- gp 
că, mai ales in provincie. g* 
Hector Arristv. fost ministru g 
constitutionalist și ambasa- 3 
dor al P.eDublicii Dominirane & 
la U.N.E.S.C.O., lider al Miș- ■ 
carii 21 iunie, a fost arestat g 
de poliția secretă. El a fost g 
apoi expulzat din țară, g 
Arrislv s-a pronunțat împo- g 
triva organizării alegerilor in ■ 
aceste condiții și pentru for- | 
marea unui guvern de unitate g 
națională care să ceară relra- ■ 
gerea imediată a misiunii ■ 
militare a S.U.A. și să pro- ■ 
cedeze la naționalizarea unor ■ 
întreprinderi străine. ■

nuă cercetările pentru descope
rirea tuturor autorilor acestei 
tentative de răpire.

Consulul american, Curii» 
Cutter, care a fost rănit, a 
putut să se înapoieze luni la 
locuința sa, după ce i-au (ost 
acordate îngrijirile medicale 
necesare.

Reprezentanțîi adjunct! la O.N.U. ai celor patru mari 
puteri au avut luni o reuniune în cursul căreia au lucrat 
la redactarea unui memorandum privind eforturile depuse 
pînă acum pentru găsirea unei soluții a conflictului din 
Orientul Apropiat. Ei își vor continua lucrările joi la sediul 
reprezentanței permanente a Uniunii Sovietice la O.N.U.

• In ultimii 20 de ani, in 
R.D.G. au fost produse 90 000 
de vagoane și locomotive. Pes
te 50 la sută din acestea ru
lează azi în 23 dc țări ale 
lumii.

întreprinderile din R.D.G. 
s-au specializat în producția 
vagoanelor dc călători. „Veb 
Waggonbau Ainendorf" — cea 
mai mare întreprindere de a- 
cest tip — produce vagoane de 
călători pentru distanțe lungi.

• Cu prilejul deschiderii se
siunii noului Parlament al 
Finlandei, președintele țării, 
Urho Kekkonen, s-a pronunțat) 
din nou împotriva semnării a- 
cordului privind realizarea 
„Uniunii economice nordice", 
cunoscută sub numele de planul 
Nordek. Kekkonen a subliniat) 
că. după încheierea tratativelor 
privind realizarea Nordek-ului, 
nu au fost create condițiile ca
re să țină cont de neutralita
tea politică a Finlandei.

U Thant a decis să „trateze cu autoritățile care controlează 
în mod efectiv guvernul** Cambodgiei. Un purtător de cuvînt al 
O.N.U. a precizat că secretarul general a luat această decizie după 
ce a primit două comunicări contradictorii. Prima de la prințul 
Sianuk, prin care acesta cere ca locul reprezentantului permanent 
al Cambodgiei la O.N.U. să rămînă vacant „pînă la încheierea 
luptei duse de poporul cambodgian" contra regimului ilegal de la 
Phnom Penh, iar a doua de la Ministerul de Externe al actua
lului guvern de la Phnom Penh, care informează pe secretarul 
general al O.N.U. despre numirea lui Kim Thet in funcția de re
prezentant permanent al Cambodgiei la O.N.U., în locul lui Huot 
Sambath, demis recent din funcție.

Azi la Stuttgart:

R. F. a Germaniei
Astăzi l.i Stuttgart selecționatele dc fotbal ale

ii. F. a Germanici și României se întîlncsc" in
tr-un joc amical care constituie un excelent 
prilej de verificare in vederea turneului final 
al campionatului mondial din Mexic.

Jocul, care se va desfășura pe stadionul 
„Neckar" in nocturnă, va începe la ora 20.30 
(ora Bucureștiului) și va fi arbitrat dc maghia
rul Gyula Emszberger. Vor juca următoarele 
formații : R. F. a GERMANIEI : Maier — Vogts,

România
Ilottges, Beckenbauer, Schnellinger, Weber, 
Grabowski, Haller, Muller, Overall), Maas. 
ROMANIA : Răducanu — Sătmăreanu, Lupescu. 
Dinu. Mocanii. Dumitru, Nunweiller VI, Ncagu. 
Dobrin, Dumitrache, Lucescu.

★

Stațiile noastre de radio vor transmite în în
tregime desfășurarea acestui meci.

(Agerpres)
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