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factor activ de
socialistă 

și mobilizare 
a maselor

Așa după cum am anunțat 
in numărul de ieri al ziarului 
nostru, la încheierea fazei pe 
(județ a concursului gazetelor 
satirice și de perete, partici
pant» din municipiul Petroșani 
au obținut Jocuri meritorii ■ 
gazeta de perine „Minerul" de 
la Exploatarea minieră Petrila
— locul I, gazetele satirice „Pi
conul" de la E.M. Petrila și 
„Sfredelul" de la E.M. Lupeni
— premiul II, iar gazeta satiri
că „Reflectorul", de la E.M. 
Âninoasa — premiul III.

Dincolo de satisfacția justifi
cată pe care ne-o prilejuiesc 
premiile și distincțiile obținute
— pentru care-i felicităm cu 
căldură pe colegii noștri din 
Petrila, Lupeni și Âninoasa — 
remarcăm maturitatea la care 
s-a ridicat această formă a 
muncij politice în Valea Jiului, 
faptul că organele și organiza
țiile noastre de partid folosesc 
în măsură tot mai mare Și cu 
pricepere — și, bineînțeles, cu 
eficiență 1 — presa dc perete 
pentru educarea socialistă a 
maselor, pentru mobilizarea co
lectivelor de muncă din între
prinderi și de pe șantiere la 
realizarea sarcinilor.

Concursul gazetelor satirice 
și de perete recent încheiat se 
distinge ca un moment impor
tant in activitatea organizațiilor 
de partid. Desfășurîndu-se în- 
tr-o perioadă de efervescentă

activitate politică generată de 
Congresul al X-lea al partidu
lui, dc prețioasele indicații da
te de secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu privind îmbunătățirea 
muncii de educație socialistă a 
maselor, concursul a readus în 
prim planul muncii politice de 
masă o formă de educație tra
dițională, folosită cu mult suc
ces în etapele mai vechi — pre
sa de perete — imprimîndu-i 
un dinamism și o eficiență spo
rită, adaptînd-o și ridieînd-o 
la nivelul cerințelor zilelor 
noastre. Principala valoare a a- 
cestui concurs constă în primul 
și în primul rînd în experien
ța pozitivă pe care a scos-o la 
lumină și care acum se cere ge
neralizată. Ca și la faza munici
pală a concursului, la faza ju
dețeană unele gazete satirice și 
de perete premiate ca cele de 
la exploatările miniere Petrila, 
Lupeni Și Âninoasa (noi am 
zice că la faza județeană ar fi 
meritat o atenție mai mare și 
cele de la mina Lonea) ne-au 
convins de marea lor forță edu
cativă și eficacitate, ne-au de
monstrat că gazeta satirică sau 
de perete, avînd în frunte un 
colectiv inimos, priceput, har
nic și cu inițiativă, pătruns 
de importanța misiunii sale, 
care se bucură de îndrumarea 
atentă și de sprijinul organiza-
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ȘEDINȚA COMITETULUI
EXECUTIV

AL C.C. AL P.C.R.

La începutul noului trimestru
DECADA FRUCTUOASĂ

LA SECTOARELE MINEI VULCAN
încheierea primei deca

de din noul trimestru în 
care am intrat înseamnă 
pentru trei din sectoarele 
exploatării miniere Vulcan 
bilanțul a sute de tone 
de cărbune date peste sar
cinile de plan.

Cele mai bune rezulta
te le-au obținut sectoa
rele I și II ale exploată
rii, care au încheiat pri
mul trimestru cu rezultate 
de laudă. In dorința dc

a încheia prima jumătate 
a anului cu planul la pro
ducția de cărbune reali
zat, sectorul III a produs 
și el, pe primele 10 zile 
ale lunii curente, aproape 
100 tone cărbune peste 
sarcină.

Cele 370 tone extrase 
pînă acum de sectorul II 
peste plan sînt rezultatul 
muncii depuse de către 
muncitorii, inginerii și 
tehnicienii colectivului, 
sub conducerea organiza

ției de partid din sector. 
Dintre membrii colectivu
lui se remarcă în mod 
deosebit contribuția cîtor- 
va harnice brigăzi. Or
tacii șefului de bri
gadă GRIGORE CO- 
JOCARU, și-au reali
zat norma, la abatajul 
cameră unde lucrează — 
pe prima decadă a lunii 
— în proporție de 119,7 
la sută; brigada de fron- 
taliști a Iui GHEORGHE 
CIOBANU și-a realizat

planul de producție pe a- 
ceastă perioadă în pro
porție de 113,0 la sută, 
iar norma în proporție 
de 116,1 la sută, asigu- 
rîndu-și astfel pînă acum 
un cîștig de 140 lei/post 
dc miner. Asemănător lor, 
muncitorii mineri de la 
un coborîș de cercetare, 
conduși de brigadierul 
GHEORGHE HANG 
și-au depășit norma sta
bilită prin foaia de acord 
cu 2,1 la sută.

Minerul șef de brigadă Je- 
nică Năstase din abatajul ca
meră nr. 30, sectorul 2, cu
noscut ca un bun și vechi 
miner al minei Uricani, 
schimbînd cîteva vorbe, la 
ieșirea din șut cu ortacii Du
mitru Mardare și Ștefan Pin- 
ciuc.

Constituirea comisiei 
municipale de Cruce Koșie

PREVENIREA PAGUBELOR
ATERIALE Șl BĂNEȘTI —

sarcină a fiecărui salariat

Ieri, după-amiază, în sala mică 
a Casei de cultură din Petroșani, 
în prezența a numeroși delegați din 
localitățile municipiului, din între
prinderile și instituțiile din Petro
șani, a avut loc constituirea comi
siei municipale de Cruce Roșie. La 
constituirea comisiei au participat 
tovarășii IONEL CAZAN, secretar 
al Comitetului municipal de partid 
și TRAIAN BLAJ, prim-vicepreșe- 
dinte al consiliului popular munici
pal.

După prezentarea hotărîrii condu

cerii superioare de partid privind 
funcționarea comisiilor de Cruce 
Roșie și a unei informări despre 
activitatea desfășurată pînă în pre
zent pe tărîmul educației sanitare 
în Valea Jiului, au fost aleși cei 
31 de membri ai comisiei munici
pale. In prima ședință de lucru, au 
fost aleși ca membri ai biroului co
misiei municipale de Cruce Roșie 
tovarășii Francisc Iacob, președinte, 
Iosif Eșanu, vicepreședinte, Octa
vian Boca, secretar, Ioan Voicescu 
și Maria Steiner, membri.

Preocuparea organelor de partid 
și de stat, a cadrelor din econo
mie este concentrată azi în educa
rea politică a tuturor membrilor so
cietății noastre în spiritul eticii și 
echității socialiste și comuniste, în 
spiritul dragostei față de proprieta
tea socialistă. Eforturile depuse în 
direcția popularizării legilor și nor
melor de comportare și de muncă 
au ca scop de a feri de posibili
tatea săvîrșirii unor fapte antisociale 
sub motivul necunoașterii legislației 
și de a crea o opinie de masă 
pentru împiedicarea săvîrșirii unor 
acte ce aduc prejudicii materiale sau 
morale societății.

Prevenirea sau preîntîmpinarea 
cauzelor care generează pagube ma
teriale și bănești unităților socia
liste este o problemă care, deși con
stituie o preocupare permanentă a 
factorilor de răspundere din cadrul 
unităților Centralei cărbunelui Pe
troșani, încă n-a reușit să fie re
zolvată pe deplin. Dacă măsurile 
de depistare, stabilire și valorifica
re a pagubelor materiale și bănești 
nu ridică probleme de o complexi
tate deosebită, ele rezolvîndu-se de 
cele mai multe ori la nivel cores
punzător, se ridică însă probleme 
Complexe în determinarea precisă a 
cauzelor care generează pagube ma
teriale și mai ales stabilirea unor 
măsuri care să conducă la elimina
rea și prevenirea repetării lor în 
viitor.

Cîteva exemple izolate vor subli
nia importanța prevenirii pagube
lor materiale și posibilitățile ce stau 
la dispoziția conducătorilor de uni

tăți cît și a fiecărui salariat în a- 
cest sens.

In problema gestiunilor de va
lori materiale, încă nu se acordă 
importanța necesară recepționării 
corespunzătoare a acestora, în niod 
deosebit la materialele de mare vo
lum și largă utilizare din unitățile 
miniere, ca: lemn mină, cherestea, 
balast, ciment etc. Neefectuîndu-se 
corect recepția materialelor intrate 
în depozit, gestionarul se preocupă 
în continuare să-și ferească gestiu
nea de eventuale minusuri, fapt 
pentru care nu eliberează sectoare
lor consumatoare întreaga cantitate 
de materiale înscrisă în bonurile de 
consum sau fișele limită, favorizat 
fiind și de faptul că în general 
sectoarele împuternicesc pentru ope
rațiunea de ridicare a materialelor 
din depozit salariați necompetenți, 
de regulă muncitori necalificați. Și 
astfel gestionarul se asigură cu plu
suri în gestiune iar cheltuielile de 
producție sînt încărcate în mod ne
cuvenit cu valoarea unor materiale 
neprimite efectiv. Asemenea aspec
te s-au constatat la majoritatea ex
ploatărilor miniere verificate de or
ganele de control financiar intern. 
Efectuarea unei recepții corespunză
toare atît la intrarea materialelor în 
gestiune cît și la predarea lor în 
consum ar putea conduce la pre
întîmpinarea suportării pe cheltuieli 
a unor valori materiale neconsuma
te efectiv.

O altă măsură de preîntîmpinare 
a pagubelor materiale în gestiuni 
este buna depozitare, conservare, 
manipulare și păzire a valorilor ma

teriale. Aici intervin însă mai mulți 
factori și anume : asigurarea spa
țiilor și condițiilor de depozitare, 
aprovizionarea numai în limita po
sibilităților de depozitare și con
servare, întărirea simțului de răs
pundere și de grijă față de bunu
rile gestionate, evitarea manipulări
lor repetate etc. Astfel la E. M. 
Bărbăteni,, deși existau posibilități 
de depozitare a două vagoane de 
ciment (în saci), materialul respec
tiv a fost depozitat sub silozul de 
cărbune din gara Bărbăteni, supus 
intemperiilor și chiar înstrăinării. 
La E. M. Lupeni, o importantă can
titate de împletitură de sîrmă nea
gră, aprovizionată în cantități mari, 
peste necesarul real de . consum, - a 
fost depozitată necorespunzător și 
expusă degradării. La E. M. Dîlja 
s-au aprovizionat materiale ce nu 
erau necesare unității (eclise tip 24) 
ocupînd inutil spațiile de depozi
tare — restrînse — ale: unității și 
cauzînd cheltuieli de transport și 
manipulare, de care unitatea se pu
tea lipsi.

Exemple ca cele de mai sus pot 
fi date și în legătură cu mijloa
cele fixe de la unități și în spe
cial cu utilajele. In privința uti
lajelor și a pieselor de schimb de 
la unitățile de preparare Lupeni și 
Coroești, în cursul anului 1971, au 
fost date pentru reparații motoare

loan POP
șeful serviciului control financiar 

din C.C.P.
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ÎN ZIARUL NOSTRU DE JOI
veți putea citi:

® Din nou un articol ce cuprinde 
constatări desprinse din ancheta so
ciologică pe tema 
tor al adunărilor 
întregii vieți a 
partid".

® Rubrica „In
©■ Reportaj la 

în cărbune".

„Rolul dinamiza- 
generale asupra 
organizațiilor de

reverber", 
rubrica „Portrete

® Rubricile fixe : „Informații u- 
tilitare", „Din sălile de judecată", 
„Cu scrisoarea dv. în față", 
„SPORT".

• In ziar veți putea, de asemenea 
urmări, cele mai proaspete telegra
me externe sosite prin telex, infor
mații și reportaje despre evenimen
tele interne și internaționale.

In ziua de 11 aprilie 1972 a avut 
loc ședința Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., prezidată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român.

Au participat, ca invitați, miniștri 
și alți conducători ai unor organe cen
trale.

Comitetul Executiv a ascultat in
formarea cu privire la vizita tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu în Republica 
Algeriană Democratică și Populară, 
Republica Africa Centrală, Republica 
Populară Congo, Republica Zair, Re
publica Zambia, Republica Unită Tan
zania, Republica Democratică Sudan 
și Republica Arabă Egipt. Prin rezul
tatele sale, vizita se înscrie ca o con
tribuție de o deosebită însemnătate la 
întărirea relațiilor de prietenie și co
laborare dintre Republica Socialistă 
România și țările africane, constituind 
în același timp o puternică manifesta
re de solidaritate cu tinerele state ca
re au pășit pe calea independenței, cu 
lupta acestora pentru dezvoltarea eco
nomică și socială de sine stătătoare, cu 
mișcările de eliberare națională, îm
potriva imperialismului, colonialismu
lui și neocolonialismului, pentru pace 
si securitate în lume.9

Comitetul Executiv a dat o înaltă 
apreciere activității desfășurate de to
varășul Nicolae Ceaușescu, a aprobat 
în unanimitate rezultatele vizitei și a 
hotărît să se ia toate măsurile necesa
re pentru realizarea acordurilor și în
țelegerilor stabilite.

Comitetul Executiv al C.C. al 
P.C.R. a examinat, de asemenea, pro

punerile privind sărbătorirea zilei de 
1 Mai în țara noastră și a stabilit ca 
în întîmpinarea acestei sărbători, or
ganele și organizațiile de partid, de 
sindicat și U.T.C. să intensifice mun
ca politico-educativă și organizatorică 
pentru mobilizarea oamenilor muncii 
de la orașe și sate Ia realizarea planu
lui de stat, a sarcinilor în toate dome
niile de activitate.

Comitetul Executiv al C.C. al 
P.C.R., ținînd seama de propunerile 
unor colective de oameni ai muncii și 
ale sindicatelor, a hotărît ca în Bucu
rești, în localitățile reședință de județ 
și în alte orașe, să aibă loc numai a- 
dunări populare urmate de manifes
tări cultural-artistice și sportive con
sacrate zilei de 1 Mai. De asemenea, 
Ia case de cultură, cluburi, cămine 
culturale, școli și facultăți, în unități 
militare se vor organiza, în preajma 
zilei de 1 Mai, manifestări cultural-e
ducative, artistice și sportive consa
crate acestui eveniment. Activitatea 
politico-educativă prilejuită de sărbă
torirea zilei de 1 Mai se va organiza 
sub semnul traducerii în viață a Pro
gramului adoptat de Plenara C.C. al 
P.C.R. din noiembrie 1971 privind 
îmbunătățirea activității politico-ideo- 
logice.

Comitetul Executiv a examinat și a- 
probat principalii indicatori tehnico-e- 
conomici ai unor lucrări de investiții 
care urmează să fie realizate în actua
lul cincinal. De asemenea, a examinat 
proiectul de lege privind cazierul ju
diciar și a hotărît ca acesta să fie pre
zentat Marii Adunări Naționale.»
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1 Mulți dintre noi i-am văzut, 
'. și ne-amintim bine de ei. E vor- 
1 ba de acei ochi atenți, concen- 
1 trați, sfredelitori, ochi aplecați 

asupra noastră, în clipele cînd ni 
se hotăra „soarta" sănătății sau 
chiar a vieții. Ochi pe care-i uiți

doi, care ești acum elev, tu nu 
cunoști ochii care-ți cîntăreau, a- 
cum zece ani, destinul, hotărînd 
dacă și cum poți trăi. Te-ai năs
cut la Vulcan. Din pricina unei 
incompatibilități sanguine a părin
ților tăi, se formase acel icter

Instantaneu

greu... Fiindcă chipul medicului e 
ascuns de bonetă și mască, lăsind 
doar luminițele privirii să expri
me ele totul t siguranță, încrede
re sau neliniște.

Există, totuși, un caz cînd a- 
cești ochi devin invizibili 1 Și, 
deci, nu-i poți ține minte. Atunci 
cînd ei te-au examinat la o 
vîrstă cînd privirea ta nu distin
gea încă nimic, cînd mintea ta 
nu putea să înregistreze încă a- 
mintiri. Tu, de pildă, Vasile Ră-

grav, care nu prea cruță viața și 
chiar dacă o cruță, poate lăsa 
urme iremediabile în sistemul ner 
vos. Fii fără grijă, Vasilică, asta 
a fost acum zece ani, azi ești să 
nătos tun! Ți s-au făcut atunci 
două exsanguino-transf uzii. Adică 
de două ori sîngele tău a fost 
înlocuit cu altul. Ochii pe care

Dem. D. IONAȘCU
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ROMÂNIA SOCIALISTĂ ÎN IMAGINI Șl FAPTE
INDUSTRIA

TIMIȘOREANĂ ÎN PUN

PROCES PROGRESIV
Există o vîrstă a orașelor. Dar, 

pentru a o afla, e necesară fie o 
observație prodigioasă, fie o bună 
documentare. Cea mai potrivită cale 
e completarea uneia cu cealaltă. In 
Timișoara se află la tot pasul sem
ne ale veacurilor trecute, dar parcă 
istoricitatea lor se estompează prin 
vecinătatea cu arhitectura și urba
nistica modernă, integrîndu-sc și as- 
cunzîndu-se. Alte orașe parcă 
iși reamintesc mereu de trecutul lor, 
în ele istoria te copleșește prin se
veritatea și conștiința valorii ei. In 
Timișoara totul e discret, o atmos
feră de voioșie și optimism te in
vită prin inegalabilele parcuri și 
grădini. Cine mai are timp să afle 
că, prima mențiune documentară a 
cetății Timișoara datează din 1212 i 
încă din secolul al XlV-lea, a de
venit unul din cele mai importante 
centre economice ale Banatului, 
breslele înfloritoare și situarea in
tr-o răspîntie de mari drumuri co
merciale fiind nivelul de la care a 
început evoluția impetuoasă a a- 
cestui mare oraș, cu pondere însem
nată în viața țării.

Epoca de construire a socialis
mului a creat orașului Timișoara 
noi dimensiuni și i-a dat noi ela
nuri. Să recurgem la o comparație

sugestivă în acest sens i în 1938 
industria orașului dădea 4,2 la sută 
din producția globală a țării; în 
1968 — în condițiile creșterii pro
ducției industriale globale de peste 
14 ori față de 1938, ale unei repar
tizări raționale a noilor obiective 
industriale pe teritoriul patriei și a 
ridicării economice a noi și noi ju
dețe —, municipiul Timișoara dă
dea 2.8 la sută din producția in
dustrială a României socialiste. Pes
te 4 miliarde lei s-au cheltuit pen
tru extensiunea economică șt social- 
culturală a orașului între 1960— 
1968. Dintre aceste investiții, 42,5 
la sută au fost orientate spre in
dustrie Astfel au apărut obiective 
noi, o mare atenție acordîndu-se in
dustriei constructoare de mașini cu

T. SPATARU
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Vedere exterioa
ră a cinematogra
fului „Dacia" din 
Baia Mare.

UZINA „UNIO" — SATU 
MARE: Produsele uzinei
UNIO din Satu Mare sînt cu
noscute pe aproape toate me
ridianele lumii. Uzina produ
ce : utilaj minier de trans
port, utilaj minier de ridicat, 
material rulant, utilaje pen
tru prelucrarea lemnului, u- 
tilaj chimic și diferite alte u- 
tilaje tehnologice. Uzina are 
legături cu peste 25 de țări.

In foto : Un nou lot de tra- 
ilere de mare capacitate este 
gata pentru a fi livrat benefi
ciarului.

Modernizări de drumuri s
Pe traseele mai multor drumuri naționa ș 

le se întreprind lucrări de modernizare. Se 
lărgesc astfel actualele artere în sectoarele 
Snagov—Ploiești, București—Bucla (Alexan- 
dria), Piatra Neamț—Săvinești și șoseaua ca- 
re străbate localitatea Eforie Sud. Vor fi 
amenajate patru benzi de circulație, locuri de Ș 
parcare, vor fi înființate stații de benzină Ș 
și unități de deservire a automobiliștilor § 
Intr-un ritm susținut se construiesc varian- i; 
tele rutiere care vor ocoli localitățile Eforie Ș 
Nord, Slobozia și Rin. Vîlcea. Se află, de a- 
semenea, în lucru 15 pasaje care vor facilita $ 
circulația peste căile ferate. Circa 80 la sută 
dintre obiective urmează a fi terminate in 5: 
prima jumătate a anului. **

Sortimente 

superioare 
de produse 

laminate 

puse 
în fabricație

In unitățile siderurgice 
a început fabricația, pen
tru prima dată în țară, 
a unor noi sortimente de 
produse laminate, benzi 
prelucrate la cald și la 
rece din oțeluri patina- 
bile. Produsele realizate 
din aceste oțeluri au pro
prietăți mecanice superi
oare și prezintă o mare 
rezistență la acțiunea a- 
genților externi. Datorită 
acestor calități, ele pot fi 
utilizate în sectorul con 
strucțiilor metalice, fără 
să necesite acoperiri îm
potriva coroziunii. Iși gă 
sesc, de asemenea, o bu
nă utilizare în industria 
constructoare de mașini 
la construcția de echipa

mente și utilaje, material 
rulant, autovehicule, ma
șini agricole, la confecțio
narea stîlpilor electrici de 
înaltă tensiune, în con
strucția podurilor, hanga
relor, în numeroase alte 
sectoare, asigurînd econo
mii de metal, precum și 
o reducere sensibilă a 
cheltuielilor de investiții 
și de întreținere a obiec
tivelor respective.

Noile oțeluri sînt ro
dul eforturilor comuno 
ale lucrătorilor din Insti
tutul de cercetări meta
lurgice din Capitală și ale 
siderurgiștilor de la Ga
lați, Hunedoara și Reșița.

(Agcrpres)
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lucrări de investiții în subteran
 ?

E.M. URICANI
Colectivul sectorului de investiții al Ex

ploatării miniere Urieanî se pregătește pen
tru punerea în funcțiune înainte de termen 
a galeriei transversale vest pilier, orizon
tul 500. Lucrarea minieră este terminată ur- 
mînd a se face amenajarea acesteia și in
stalarea iluminatului. Ea rezolvă favorabil 
transportul, asigură concentrarea produc
ției Ia nivelul orizontului 500.

E. M. UVEZENI
In cursul lunii martie s-a pus în funcțiu

ne circuitul puțului de aeraj numărul 2 al 
exploatării miniere Livezeni, Ia nivelul ori
zontului 475. Lucrarea este de o deosebită 
importanță în viitorul tinerei exploatări mi
niere și contribuie deocamdată Ia aprovizio
narea promptă a brigăzilor care lucrează Ia 
deschiderea și pregătirea zăcământului în 
zona blocurilor II și VI, între orizonturile 
475 și 575.
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APLICAȚII ALE
AUTOMATIZĂRII

Este bine cunoscut faptul că pro
gresele rezultate în mineritul ulti
melor cinci decenii s-au bazat în 
cea mai mare parte pe acțiuni care 
au promovat trei principii de bază : 
concentrare, mecanizare și organi
zare.

In minerit, în general, se consi
dera ca majoritatea proceselor me- 
<;aJiizatc este rezolvată. Abatajele și 
înaintările în cărbune, cu excepția 
cazurilor de incluziuni foarte dure, 
dispun în prezent de un marc nu
măr de mașini de tăiere (deși ex
plozivul sc folosește și în prezent 
pe scară largă) și de încărcare. Pa
sul hotăntor în mecanizarea com
plexă a abatajelor s-a făcut prin 
tczolvarca problemei mecanizării 
zusținerii, realizările din ultima pe
rioadă permițînd ca noțiunea dc a- 
bataje Iară oameni să devină o rea
litate evidenta Mecanizarea trans
portului în abattj și în continuare 
pînă la fluxul principal de trans
port nu mai pune- probleme decît 
Ja debite foarte mari.

Transportul principal pc calea fe
rată dispune în prezerv' de o teh
nica avansată, făcîndu-se progrese 
însemnate și în domeniul transportu
lui materialelor și al oamenilor.

Din aceste motive se consideră 
ca mecanizarea, cantitativ acoperă 
în mare parte necesitățile subterane.

Îndată ce mecanizarea diverselor 
faze ale procesului tehnologic s-a 
pus la punct, s-a trecut la elabora
rea așa-numitei aparaturi dc auto
matizare locală a instalației sau 
procesului • respectiv, vizînd urmă
toarele obiective : reducerea perso
nalului de deservire, funcționare 
precisa, fără greșeli, reducerea ava
riilor, economii dc energie, crește
rea securității personalului din sub
teran.

In prezent numărul instalațiilor și 
complexelor miniere care sc automa
tizează în străinătate este foarte ri
dicat, peste 30, fără a socoti pe cele 
din uzinele de preparare. Trebuie 
arătat că deși unele automatizări lo
cale sînt considerate puse la punct 
și definitivate, totuși în țările cu 
industrie minieră dezvoltată cercetă
rile continuă chiar și 
meniu.

In ultimii cinci ani, 
tră s-au inițiat unele 
au menirea 
acțiune dc automatizare în indus
tria minieră. Este vorba în primul 
rînd despre înființarea laboratoare
lor dc cercetare pentru automatiza
re atît în cadrul ICEMIN București 
cîi și în cadrul centralelor indus
triale mari. In al doilea rînd, s-au 
pus bazele linei producții dc seric 
mica a elementelor de automatizare 
concepute, prin înființarea unor a- 
telierc specializate destinate acestui 
scop. Preocupările existente se referă 
în primul rînd la automatizarea in
stalațiilor generale ale minei (eva
cuarea apelor, aeraj, rambleu etc.) 
și a transportului în general, prin 
crearea în prima fază a elementelor 
de bază necesare automatizării. In 
acest sens, în cadrul C.C.P., la In
stitutul de cercetări și proiectări mi
niere funcționează un laborator de 
mecanizare-automatizare, care între 
altele se ocupă și cu probleme le
gate de automatizarea și dispeceri- 
Zarea minelor ce aparțin centralei, 
lp cadrul acestui laborator se con- 

clemente constructive traductoa- 
ițâ și scheme de aparatură, sc rca- 
fe.ează modele experimentale care 
«e verifică în condițiile din subie-

ran în colaborare cu U.U.M.P. Uzi
na de utilaj minier execută proto
tipurile utilajelor respective care sînt 
supuse probelor de laborator și ca
re se avizează la S.C.S.M. din punct 
de vedere al securității necesare 
pentru condițiile minelor de huilă. 
După omologarea dc prototip a a- 
cestor aparaturi, documentația se 
predă uzinei unde trebuie să se pre
gătească tehnologia de fabricație și 
să se execute în serie.

Avînd în vedere că în țara noas
tră, pînă cu cîțiva ani în urmă nu 
exista nici un element de automa
tizare, laboratorul mecanizarc-auto- 
matizare I.C.P.M.H. și-a început ac
tivitatea prin conceperea, proiecta
rea și execuția pînă la omologare 
a unor elemente de bază necesare

PrezentSI
perspectivă

în acest do-

in țara noas- 
măsuri care 

de a dezvolta această 
automatizare în

oricărei instalații de automatizare 
pentru mediul grizutos. Dintre a- 
cestea amintim :

— carcase pentru relee de dife
rite tipuri;

— cutii dc ramificație antigrizu- 
toase-antideflagrante și cu siguranța 
mărită;

— tablouri de semnalizare anti- 
grizutoase.

In continuare s-au elaborat și o- 
mologat sau sînt în curs de omolo
gare o seric dc traductoare și relee 
specifice proceselor tehnologice din 
subteran care urmează să fie auto
matizate :

— relee dc nivel pentru contro
lul prezenței materialului aglomeră
rii la punctele dc transfer ale trans
portoarelor sau umplerii silozului;

— relee de viteză tip RVI-1 con- 
stînd din traductor de viteză și 
amplificator, pentru controlul lanțu
lui cu raclele sau al benzii dc cau
ciuc folosite la transportoarele mi
niere;

— traductor pentru controlul de
vierii din aliniament a benzii;

— traductor pentru controlul 
temperaturii lagărelor;

— traductor pentru controlul pre
zenței materialului rulant pe o por
țiune dc cale ferată;

— traductor pentru numărarea 
vagonetelor.

Pe baza 
fiind 
noastre 
modele și prototipuri 
de automatizare sau 
astfel :

— aparatură pentru 
tomată a agregatelor 
la stîlpii hidraulici cu pompă cen
trală;

— aparatură pentru 
rea comenzii macazelor 
lor la nodurile de cale 
terana;

— aparatură pentru 
rea transportoarelor 
cu bandă, conținînd 
transportoare înseriate, 
ficație;

— aparatura de telemccanică cu 
separare în frecvență pentru dispe-

acestor elemente, date 
condițiile specifice minelor 

s-au conceput și executat 
de aparatură 
dispecerizare,

comanda au- 
hidraulice de

automatiza
și semnale- 
ferată sub-

atitomattza- 
cu raclele și 
pînă la 10 

fără rami-

r

j

ț 
ț

cerizarea proceselor tehnologice din 
subteran.

Desigur, fiecare dintre aceste e- 
lemcnte sau aparaturi își au stadiul 
lor dc realizare, cele mai multe din 
ele se pot întîlni în subteran în 
2—3 exemplare, modele experimen
tale sau prototipuri la care se ur
mărește comportarea în vederea de
finitivării soluției și proiectelor de 
execuție. O parte din acestea (cu
tii de relee, cutii dc ramificații, ta
blouri de semnalizare, relee de nivel, 
aparatură pentru comanda automa
tă a agregatelor hidraulice) se exe
cută deja în seric și se obțin pe baza 
de comandă directă la U.U.M.P.

Trebuie menționat că pentru ex
tinderea acestei acțiuni și pentru a 
putea obține efectele scontate se ri
dică cîteva probleme dc organizare 
și concepție în conducerea sectoa
relor și unităților miniere:

1. La funcționarea unui proces 
automatizat poate participa numai 
o mașină cu funcționare ireproșabilă, 
altfel apar deranjamente care de o- 
bicei se atribuie aparaturii dc au
tomatizare. Ori această aparatură nu 
este în măsură să evite aceste de
ranjamente. Dc aceea, cel puțin pen
tru aceste cazuri, se impune organi
zarea unei întrețineri preventive a 
utilajelor și a lucrărilor miniere în 
care acestea se aplică. De aseme
nea se impune o organizare specia
lă a întreținerii chiar pentru apa
ratura dc automatizare care însăși 
poate deveni o cauză de defecțiuni 
și stagnări în producție.

2. Itste necesar ca industria mi
nieră să se preocupe de pregătirea 
cadrelor de specialiști la toate ni
velele. Conducerea trebuie să-și în
sușească un minim de cunoștințe ne
cesar pentru a cunoaște posibilită
țile și lipsurile unei astfel dc apa
raturi. Trebuie să existe cel puțin 
o persoană cu pregătire superioară 
care să cunoască amănunțit instala
ția și care să coordoneze întreți
nerea, chiar dacă muncitorii și teh
nicienii sînt oarecum specializați în 
domeniul respectiv.

3. E necesar să existe o rezerva 
minimă din blocurile funcționale im
portante pentru eventualitatea unei 
defecțiuni. Aparatura de acest gen 
nu se poate repara în subteran. Ea 
trebuie adusă la suprafață sau chiar 
la un atelier central specializat care 
dispune de piesele și aparatele dc 
măsură necesare.

4. E nevoie ca în acest domeniu 
să se schimbe însăși concepția con
ducerii sectoarelor și exploatărilor 
miniere. Este de subliniat 1 aptul ca 
în minele din R. P. Polonă. însăși 
șeful exploatării conduce toate ac
țiunile dc dispecerizare, telecomuni
cații și automatizare, maniiestînd in
teres și perseverență pentru învin
gerea greutăților inerente oricărui 
început.

In concluzie, trebuie să arătăm 
că mecanizarea complexă, automati
zarea și telemecanizarca minelor dc 
cărbune are realizări importante fă- 

crcșterea substanțială a 
nu

ră de care 
indicatorilor tehnico-economici 
esie posibilă. Se impune o contribu
ție susținută din partea tuturor ca
drelor de conducere pentru ca și 
în Valea Jiului această acțiune să 
poată fi extinsă, la procesele în ca
re există premisele necesare.

Ing. Nicolae HÎNDOREANU 
șeful laboratorului de mccanizare- 

automatizare al I.C.P.M.H.
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0 nouă linie tehnologică
La preparația Petrila a fost concepută 

executată, prin contribuția colectivului,
foarte utilă linie tehnologică de vulcanizare. 
In cadrul acestei linii sînt instalate trei 
prese hidraulice care pot executa următoa
rele lucrări independente :

vulcanizarea gulerelor de cauciuc pen
tru pînzele filtrante de la instalația de epura
re a apelor reziduale. Această operație consti
tuie o noutate tehnică, folosita .pentru prima 
dată la noi în țară. Prin confecționarea pînze- 
lor filtrante în atelierele preparației s-a re
nunțat Ia achiziționarea din import a acestor 
piese;

@ confecționarea prin vulcanizare a baloa- 
nelor de cauciuc pentru recipientul de azot 
al pompelor S.H.Z. de la exploatările miniere. 
Acestea, de asemenea, se aduceau din străi
nătate. In prezent preparația Petrila și le 
produce singură.

Instalația permite confecționarea de some- 
ringuri pentru centrifugile HVO-2. Se pot 
confecționa de asemenea piese de cauciuc pen
tru pompele Willett și pentru pistoanele de 
stingere de înaltă presiune la filtrele de pre
să, existînd posibilitatea lărgirii tipurilor de

(Urmare din pag. /)

electrice Ia unitățile cooperației 
meșteșugărești din Lupeni și Vulcan, 
aceste unități încasînd în contul re
parațiilor sume mai mari decît cele 
cuvenite operațiilor executate. Pagu
be de zeci dc mii de lei au fost 
suportate dc cele două unități de 
preparare, datorită faptului că s-au 
dat la reparații motoare electrice 
fără forme legale de stabilire a a- 
variei, de scoatere din incinta uni
tății și transport la cooperativă, fă
ră forme legale dc predare în re
parație și dc preluare (recepție) a 
motoarelor reparate. La aceasta a 
contribuit și faptul că antecalcula- 
țiile și situațiile dc lucrări n-au fost 
verificate de beneficiari asupra le
galității și realității operațiunilor e- 
xecutaic, unele din acestea fiind 
semnate dc muncitorii care au ri
dicat motoarele de la cooperativă, 
altele nici măcar de aceștia ci de către 
executant. Sc puteau preveni aceste 
pagube ? Răspunsul este simplu : da, 
cu îndeplinirea corectă și precisă a 
îndatoririlor de serviciu de către 
personalul răspunzător de la unită
țile respective.

O problemă deosebită ridică pre- 
întîmpinarea pagubelor cauzate de

TEHNICA MINIERA PE MAPAMOND
Utilaje noi pentru 

galerii miniere
Chiar din primele zile ale 

folosirii sale, combina a per
mis sporirea de 2—3 ori a 
productivității muncii mineri
lor Ia înaintare. Au fost li
chidate toate operațiile ma
nuale și s-a asigurat o secu
ritate integrală a muncii.

se excavează căr- 
masiv fără ea în 
acesta să fie su- 
explozii. Excavato- 
funcționa și pe un

tone

1975, 
pro-

In Kazahstan, la o mină din 
Karaganda, funcționează com
bina de săpat puțuri „PD-2“. 
Mina unde este folosită a- 
ceastă combină furnizează în 
24 de ore peste 11060 
cărbuni.

La finele cincinalului 
se scontează o sporire a
ducției cu 700 000 tone. Acest 
spor va fi realizat prin re
construirea minei „A 50-a a- 
niversare a Revoluției din 
Octombrie". Se preconizează 
intensificarea exploatării eîm- 
purilor miniere disparate de 
pe un același orizont, extrac
ția la suprafață a cărbunelui 
urmînd să se facă printr-un 
singur puț. Combina „PD-2“ 
urmează să fie folosită pen
tru săparea unui astfel de 
puț cu două mașini de extrac
ție multicablu.

Excavator cu rotor 
pentru exploatarea la 

zi a cărbunelui
La combinatul Ekibastuzu- 

gol din Kazahstan se află în 
curs de montare un excava
tor 
ale 
zi.
ne.

cu rotor. Cele 16 cupe 
sale pot excava într-o

80 000 tone de cărbu- 
Montat, acesta va avea o

lungime de peste 120 m. Ex
tremitatea brațului se ridică 
de la nivelul 0 la o înălțime 
echivalentă cu aceea a unei 
case eu 20 etaje. Cu acest

î «al ? Abateri, sub ochii 
conducătorului

un 
mi-

Cu citva timp in urmă, 
nou abataj al exploatării 
niere Paroșeni a fost dotat cu 
o combină de tăiere a cărbu
nelui. Din păcate condițiile in 
care primele tone de cărbune au 
fost produse, au constituit a- 
bateri flagrante de la cele mai 
elementare reguli de protecție 
a muncii in subteran. La aba
tajul 6 123 din sectorul I s-a 
executat operația de tăiere fă
ră aplicarea măsurilor de com
batere a prafului de cărbu
ne, exploziv. In prezența șe
fului de sector, ing. Radu To- 
mescu, s-au încălcat normele 
departamentale de protecție a 
muncii precum și instrucțiuni
le cuprinse in cartea tehnică 
a combinei care prevăd inter
zicerea categorică a funcțio
nării utilajului fără dispozitiv 
de stropire cu apă.

Faptul sesizat in scris 
tre măsurătorul de gaze
Costina nu a găsit ecou 
în drept, nu au fost înlăturate de
ficiențele. La citeva săptămâni 
după prima abatere, in ziua de 
14 martie a.c., schimbul con
dus de minerul Pisok a execu
tat operația de tăiere cu aceeași 
combină „pe uscat", nefiind 
presiune corespunzătoare, la re
țeaua de apă. Această lipsă de 
apă'se constată deseori și in ca
drul sectorului II al minei, fără 
a fi luate măsurile cuvenite.

Este necesar să se grăbească 
punerea în stare de funcționare 
a tuturor instalațiilor — oricit 
de auxiliare ar fi ele — cu care 
este echipată combina 1

nitățile miniere aparținătoare o 
dispoziție ce se considera cate
gorică, cuprinzind ubligația sec
toarelor miniere de a rearma 
nișele instalațiilor electromeca
nice cu materiale incombusti- 
bile, in scopul combaterii in
cendiilor. Se prevedea și dota
rea acestora cu extinctoare an- 
tiincendiare.

Nici pină acum, nișele de la 
nivelul orizonturilor 575 și 535 
ale planului înclinat nr. 27, mi
na Paroșeni, nu sînt susținute 
conform dispoziției, lipsind 
extinctoarele necesare'. După 
mai bine de șase luni..'.! Ce 
mai așteaptă 7

Neglijențe 
care strangulează 

producția

produse ce se pot elabora. Instalația permite 
dezvoltarea unei presiuni de strîngere de pes
te 300 atm.

.Autorii și executanții ei, inginerul Alexan
dru Hadnagy, maistrul principal electrome
canic Ion Horga, vulcanizatorul Petru Lugo- 
ja, șefii de echipă Teodor Butkovschi și Oc
tavian Olteanu, împreună cu ceilalți muncitori 
din colectiv au creat posibilitatea economisi
rii unor importante sume de valută, cheltuite 
pînă acum pentru obținerea produselor din 
import.

Aparat de ungere automată
Demnă de evidențiat este 

autor este șeful echipei de 
Latkulik. Aparatul de ungere automată con
ceput și executat la preparația Petrila are 
largi posibilități de folosire la instalațiile de 
preparare. Pînă acum el se folosește Ia unge
rea sitelor Zimmer, elevatoare, mașini de ze- 
țaj și ciururi cu rezonanță, putîndu-se lărgi 
întrebuințarea lui, pe măsura creșterii numă
rului de aparate confecționate, și pentru alte 
instalații. Pînă în prezent, astfel de aparate 
de ungere erau importate.

inovația al cărui 
lăcătuși Francisc

de că- 
Viorel 
la cei

Dispoziții... neluate
în seamă

In urmă cu peste o jumătate 
de an, Centrala cărbunelui Pe
troșani a emis către toate u-

Vineri, 7 aprilie, in schimbul 
II, la abatajul brigăzii lui Du
mitru Cîrșmaru, din sectoral 
11 al minei Paroșeni : minerii 
au stat tot șutul 
pușcat de ortacii 
precedent. Cauza 
poate de simplă : 
transportorului din galeria co
lectoare. Dar, privit cazul mai 
atent, se putea constata o cra
să neglijență : maistrul minier 
loan Stănoiu. din schimbul I — 
cînd s-a produs defecțiunea — 
nu a transmis nimănui: cele în- 
timplate. In cartea de raport 
era notat, ca de obicei, „nici 
o abatere". In plus, schimbul 
11 condus de maistrul Grigore 
Dumitrașeu nu dispunea de lă
cătuși pentru revizii și repara
ții. Repararea defecțiunilor la 
turbi na-angrenaj nu a fost po
sibilă in această situație. Astfel 
că un schimb a fost pus in im
posibilitate de a-și onora sarci
na de producție.

Se stă așa de bine cu produc
ția de cărbune la Paroșeni, Incit 
sînt tolerate asemenea crase 
manifestări de lipsă de răspun
dere în îndeplinirea atribuțiilor 
de serviciu ?

pe cărbunele 
schimbului 

părea cit se 
defecțiunea

acordarea unor drepturi nccuveniic 
de salarii sau alte sume dc bani 
similare. Aproape un sfert din per
sonalul tehnico-administrativ dc la 
unitățile miniere este antrenat în 
stabilirea, calcularea, verificarea și 
plata drepturilor dc personal. La 
efectuarea pontajului, stabilirea nor
melor, întocmirea rapoartelor, recep
ția lucrărilor executate, 
cîștigurilor și înscrierea 
în statele de plată, un

calcularea 
reținerilor 

număr în
semnat de cadre- ca maiștri, maiștri 
principali, normatori, șeii de sectoa
re, ingineri șefi,- șeii serviciu de sa
larizare și de contabilitate — finan
ciar, calculatori de salarii au toate 
posibilitățile la îndemînă pentru a

zuri aceste fișe dc stabilire a nor
melor conțin greșeli elementare de 
calcul aritmetic sau operațiuni sau 
tarile necorespunzătoare cu toate că 
ele trec prin mîna factorilor enu- 
merați mai sus. Neatenția în stabi
lirea corectă a normelor, pe lîngă 
aspectul pagubelor materiale, con
duce la nesiguranța brigăzilor în 
temeinicia normelor brigăzii, în si
tuația necesității recalculării ulteri
oare a acestor norme. Cazuri de a- 
ccst gen s-au semnalat la E. M. Pa
roșeni și la E. M. Lupeni.

Frecvente sînt și cazurile în care 
unele drepturi dc personal ca : spo
ruri, indemnizații, ajutoare, alocații 
dc stat pentru copii se acordă fără

E. M. Aninoasa, E. M. Uricani, 
E. M. Vulcan și E. M. Petrila) în 
acordarea salariului tarifar de înca
drare a personalului tehnico-adminis
trativ sau muncitoresc de regie în 
funcție de realizarea anumitor indi
catori cantitativi sau calitativi, prin 
cuprinderea în realizările proprii a 
unor lucrări ce n-au fost efectiv rea
lizate dc către aceștia, fapt ce a 
condus la pagube dc zeci dc mii de 
lei la fiecare din unitățile respec
tive.

In prevenirea pagubelor materiale 
și luarea măsurilor de preîntîmpina- 
re a producerii lor, un rol impor
tant revine controlului propriu al 
unităților socialiste, respectiv con-

m subordine, faptul că se c.xecinS 
operativ asupra operațiunilor In curs 
de efectuare cît și faptul că se exe
cută curent cu obligativitatea de a 
se efectua cel puțin o dată pe lună, 
sînt motive de a considera că are 
la îndemînă posibilități deosebit de 
eficiente 
oricăror 
conduce 
ștesc. In 
ganizării 
controlul 
trebuie astfel organizat.

ra

sarci» a l'iecărui salariat

excavator 
buni din 
prealabil 
pus unei 
rul poate 
ger de — 40 grade Celsius. 
Puterea motoarelor sale elec
trice este de 4 000 KW.

Excavatorul este extrem de 
manevrabil. Cu ajutorul lui 
se pot executa trepte în stra
turi cu lățimea de pină Ia 
100 de m și cu înălțimea de 
30 m. El va fi folosit într-o 
exploatare carboniferă la zi 
Ia care s-a calculat să se 
extragă în decurs de un an 
45 milioane de tone de căr
bune. In acest scop aici se 
vor utiliza patru excavatoare 
de tipul celui descris mai sus.

Sistem de foraj 
prin topirea rocii

Cu un sistem de foraj prin 
topirea rocii, permițînd stră-

potpungerea granitului, se 
realiza viteze de avansare de 
7,5 m/oră. Acesta a fost pus 
la punct de un grup de spe
cialiști americani la un labo
rator din Los Alamos.

Autorii săi scontează utili
zarea acestui sistem revolu
ționar pentru străpungerea 
scoarței terestre în cadrul ten
tativei de pătrundere pînă 
la mantaua globului teres
tru.

Dispozitivul de penetrare 
este constituit dintr-un virf 
termic. Un avantaj suplimen
tar al noului 
raj este acela 
topite pătrund 
rocii din zona
re, crcînd o perfectă etanșei
tate a pereților găurii de son
dă.

sistem de fo
că mineralele 
în interstițiile 
înconjurătoa-

1

I

L r

preveni orice eroare sau alți factori 
subiectivi care duc la păgubi rea a- 
vutului obștesc și totodată la nemul
țumiri cauzate de reținerea ulteri
oară a unor sume de la salariați.

Deseori se -constată că pontajul 
nu se întocmește corect pe lucră
rile executate, se scot posturi 
la lucrarea de bază pentru care 
xistă norme de lucru 
se pontează și plătesc în 
toate că din celelalte 
rapoartele maiștrilor, 
lor, etc. rezultă că s-a 
lucrarea de bază. Însăși pontajul co
rect este o măsură dc prevenire ce 
stă la îndemînă maiștrilor și a con- 
ducerii sectoarelor în prevenirea pa
gubelor de această natură, cpnstatate 
la exploatările miniere verificate în 
acest an (Aninoasa, Dîlja, Bărbăteni 
și Lupeni).

Largi posibilități dc prevenire a 
pagubelor stau la îndemînă tehni
cienilor normatori prin stabilirea co
rectă a normelor de producție sau 
de lucru, la îndemînă șefilor de sec
toare care vizează fișele de stabi
lire a normelor în cunoștință de 
cauză a situației de fapt de la lo
curile de muncă, la îndemînă șefi
lor serviciilor de salarizare și a- 
plicare a normelor care verifică fie
care fișa de stabilire a normelor 
cît și a inginerilor șefi care apro
bă fișele respective. In frecvente ca-

dc
e-
?i 

cu 
ca 

anificieri- 
muncit la

în acord 
regie, 

evidențe 
a

o prealabilă cunoaștere și interpre
tare corecta a legislației în vigoa
re care reglementează acordarea a- 
cestor drepturi și lără a se lua din 
timp măsuri de prcîntîmpinare a 
unor plăți necuvenite. Este cunos
cut 1 aptul că, în anumite perioade 
de caicul a salariilor și întocmirea 
statelor de plată, lucrările se aglo
merează. Dar tot atît de cunoscut 
este .și faptul că sînt, în cursul lunii, 
perioade dc timp mai puțin aglo
merate sub acest raport, cînd facto
rii legați dc calculul și plata drep
turilor de personal ar putea pre
găti și verifica lucrările de execu
tat sau executate, referindu-mă la 
perioada pînă la efectuarea plăți
lor sau imediat după efectuarea lor. 
Spre exemplu, la E. M. Bărbăteni, 
organele de control financiar au e- 
iectuat verificarea documentelor dc 
salarizare și alte drepturi pentru 
luna ianuarie 1972 înainte de efec
tuarea plății chenzinei a Il-a, con- 
statînd ca s-au cuprins sume necu
venite în documentele respective de 
cca. 35 mii lei, prevenindu-se ast
fel plata necuvenită a acestor drep
turi. Dar această măsura de pre
venire stătea și în sarcina și posi
bilitățile personalului tehnico-admi- 
nistrativ din unitatea respectivă.

Lipsa dc preocupare în preveni
rea pagubelor materiale s-a consta
tat la unele unități (E. M. Dîlja,

trolului financiar preventiv și con
trolului ierarhic operativ-curent. 
Controlul financiar preventiv, prin 
însăși natura sa, este menit ca, prin 
organizare corespunzătoare și o e- 
xercitare plină dc răspundere, să a- 
sigure ca nici o fisură prin care 
să se scurgă pagube materiale sau 
bănești să nu fie nescmnalată și să 
împiedice orice încercare dc a se 
produce asemenea pagube. Prin con
trolul financiar preventiv nu tre
buie să se înțeleagă numai aplica
rea unei vize de atestare din par
tea compartimentului de resort sau 
a vizei personalului din comparti
mentul financiar-contabil al unității, 
ci o verificare atentă, minuțioasă și 
cu simț de răspundere a fiecărui 
act, a fiecărei operațiuni supuse u- 
nui asemenea control.

Controlul ierarhic operativ — cu
rent, forma nouă de control la dis
poziția unităților socialiste, prin ca
racterul său desprins din reglemen
tările legale în vigoare, are posi
bilitatea de a sesiza, depista, sem
nala și consemna aspectele negative 
existente în interiorul unității, dc a lua 
măsuri de prevenire și eliminare a 
tuturor deficiențelor generatoare dc 
pagube materiale. Faptul că se e- 
xercită de către conducătorii com
partimentelor de resort din unitate 
care cunosc și trebuie să cunoască 
îndeaproape activitatea salariaților

în vederea preîniîmpinarn 
fenomene negative care ar 
la păgubirea avutului ob- 
curs de definitivare a or- 
sale în unitățile ceniralei, 

ierarhic operativ curent 
t, îndrumat și 

desfășurat îneît să conducă într-a- 
de văr Ia realizarea scopului pentru 
care a fost creat.

In afara mijloacelor enumerate nu 
trebuie neglijat aportul deosebit de 
prețios cc-1 poate aduce fiecare ce
tățean, fiecare salariat la locul sau 
de muncă sau ca membru al socie
tății socialiste în prevenirea și e- 
liminarea cauzelor generatoare de 
pagube materiale. De exemplu, dacă 
primitorul valorilor materiale din- 
tr-o magazie, ca delegat al secto
rului, ar pretinde de drept de Ia 
gestionar ca acesta să-i elibereze în
treaga cantitate dc materiale înscri
să în bonurile aprobate, gestionarul 
n-ar mai avea posibilitatea sa-și 
creeze plusuri în gestiune care în 
multe cazuri sînt 
nări, iar sectorul 
necuvenit cheltuielile de 
Dacă funcționarul tehnic 
nistrativ ar fi mai atent 
trims de răspunderea în 
care o execută, n-ar lăsa 
mîna și rațiunea sa să 
mente care să genereze pagube ea 
de exemplu cele descrise la lucrările 
executate prin cooperația meșteșugă
rească sau în general cele privind 
salarizarea. Nu trebuie să fie indi
ferent nimănui, trăind în colectivi
tate, ceea ce face cel din jurul său.

Lichidarea pagubelor materiale 
este o activitate greoaie, uneori chiar 
imposibilă de realizat din cauza in
solvabilității unor debitori, în timp 
ce prevenirea producerii pagubelor 
respective este mult mai facilă de 
realizat deoarece în afara efortului 
social realizabil din partea factori
lor menționați, nu necesită nici 
fel dc cheltuieli materiale, în schimb 
rezultatele sînt 
zitive, îndeosebi 
rial. Așa cum 
Nicolae Ceaușescu în cuvîntarea ros
tită la Conferința pe țară a cadre
lor de conducere din întreprinderi 
și centrale industriale și de construc
ții „în spiritul principiului echită
ții socialiste, este necesară aplica
rea justă, exigentă și corectă a co
interesării materiale în producție în 
raport cu contribuția fiecăruia, cu 
eforturile și grija pentru interesele 
generale ale economici socialiste**.

surse de însirăt- 
nu și-ar încărca 

producție, 
sau admi

și mai pă- 
munca pe 
ca dc sub 

iasă doctt-

un

în exclusivitate po- 
sub raport mate- 

a subliniat tovarășul



MIERCURI 12 APRILIE 1972 Steagul roșu 3

căreia

Petroșani 
în calita- 
fiind, nu 
drepturile

- Lu-
Legea

glonte

Industria timișoreană
in plin proces progresiv

(Urmare din pag. 1)

cu mașinuțele la ..Luna Park — Paris". Foto : I. LEONARD

cu 57 la 
motoare.

de
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50 de ani de la moartea lui LEONTE FILIPESCU
Istoria mișcării muncitorești 

din țara noastră, a Partidului 
Comunist Român este bogată în 
pagini de luptă eroică. Pentru 
viitorul luminos al patriei, 
jpentru cauza dreaptă a parti
dului Și a poporului, comuniș
tii și numeroși alți patrioți au 
luptat cu abnegație, au înfrun
tat eroic teroarea claselor ex
ploatatoare sacrificîndu-și chiar 
și viața.

Unul dintre acești 
este 
tat 
ruia 
i-au

militanți
Leonte Filipescu, fiu devo- 
al clasei muncitoare, că- 
dușmanii comunismului 
rupt firul vieții cînd nici 

»u împlinise 27 de ani, la 13 
aprilie 1922. Creșterea și forma
rea lui Leonte Filipescu ca mi
litant revoluționar este strîns 
legată de două perioade ale miș
cării noastre muncitorești, cea 
■ele dinaintea primului război 
mondial și cea a avîntulu; re
voluționar al maselor muncito
rești, al marilor bătălii dc cla
să dintre anii 1918 și 1921.

Născut la 18 septembrie 1895, 
la Bîrlad, în familia unui mun
citor cu multe greutăți materia
le, Leonte Filipescu a trebuit să 
muncească din greu, la Galați, 
încă de la vîrsta dc 14 ani, 
cînd alți copii mergeau mai de
parte să învețe carte. La vîrsta 
de 15 ani pleacă la București 
unde îmbrățișează o altă profe
siune, cea de ospătar. Era anul 
0910, anul reorganizării parti
dului clasei muncitoare, anul 
cînd în breasla ospătarilor se 
duceau în continuare puternice 
ficțiuni de organizare și de 
luptă.

In cadrul acestei uniuni, pli
nă de frămîntări, militau a- 
lunci Gh. Niculescu-Mizil, Iancu 
Olteanu, Marian și Teodor Cris- 
tescu și alți muncitori înain
tați. In mijlocul acestor revo
luționari a crescut Leonte Fili
pescu. Muncea și învăța. Citea 
cu pasiune vie literatura socia
listă, participa entuziast la de
monstrațiile și întrunirile mun
citorești. In anii 1914—1916 îl 
găsim prezent la marile acțiuni 
Antirăzboinice duse de partidul 
clasei muncitoare din România.

Alături de elementele înain
tate din breasla sa, Leonte Fi
lipescu s-a format în cadrul a- 
ripei de stînga ce se contura 
în acea vreme în partidul so
cialist. In primăvara anului 
0917, a luat parte, sub ocupația 
dușmanului, la demonstrația 
populației Capitalei în fața co
mandamentului german, sub lo
zinca : ..Pentru pace și pline !“ 
Jn 1918, în vîrsta de 23 de ani, 
Leonte Filipescu era de acum 
un militant revoluționar format, 
cu solide cunoștințe marxiste. 
Cunoscuse asprimile și groză
viile războiului. Văzuse apărînd 
zorile revoluției proletare.

Intre anii 1919 și 1921, Leonte 
Filipescu s-a aflat printre frun

tașii curentului de stînga din 
Partidul socialist. In acei ani 
el participa activ la organiza
rea grevelor și demonstrațiilor 
din Capitală. In cadrul nume
roaselor întruniri și mitinguri, 
în presa muncitorească, Leonte 
Filipescu s-a remarcat ca un a- 
gitator și propagandist de pres
tigiu. In gazeta „Federația" el 
arăta că revendicările muncito
rești trebuie „cucerite" și nu 
„cerșite". In articolul intitulat 
„Trecut, prezent și viitor", apă
rut în „Federația" din iulie 1919 
el atrăgea atenția muncitorilor 
să aibă grijă ca evenimentele 
să nu-i găsească nepregătiți. Ca 
membru al grupurilor comunis
te el a militat pentru transfor
marea 
partid 
cialist 
cu — 
tr-un 
comun

In ajunul grevei generale din 
1920, Leonte Filipescu mergea 
din fabrică în fabrică și stătea 
de vorbă cu muncitorii în ve
derea luptei ce va să fie. După 
încetarea grevei, în condițiile 
prigoanei antimuncitorești dez
lănțuită de autorități intră în 
ilegalitate. împreună cu alți mi
litanți din fruntea mișcării 
muncitorești a luat parte la e- 
ditarea și răspîndirea literaturii 
revoluționare în care erau ana
lizate problemele pregătirii și 
desfășurării grevei generale din
1920.

La ședința Consiliului Gene
ral al partidului și sindicatelor 
din ianuarie — februarie 1921, 
Leonte Filipescu a fost unul din
tre cei mai aprigi susținători ai 
moțiunii curentului comunist 
care s-a pronunțat pentru con
vocarea Congresului de la 8 mai
1921, pentru transformarea par
tidului socialist în partid comu
nist și afilierea sa La Internațio
nala a treia. împreună cu Pavel 
Tcacenco și cu alți membri ai 
grupurilor comuniste a inițiat 
și organizat Conferința de la 
Iași din 3—6 martie 1921, în 
cadru] căreia a accentuat nece
sitatea luptei pentru transfor
marea partidului socialist în 
partid comunist.

Leonte Filipescu participă cu 
febrilitate la pregătirea Congre
sului din mai 1921. Urmărit de 
agenții poliției, Comitetul Cen= 
trai al grupurilor comuniste, 
pentru a-1 feri de arestare, l-a 
trimis în Bulgaria de unde a 
fost rechemat la sfîrșitul lunii 
iulie a aceluiași ân. Din acest 
motiv el n-a putut lua parte la 
Congresul de constituire a 
P.C.R.

Leonte Filipescu, care avea 
sarcina din partea conducerii 
provizorii a partidului comunist 
să desfășoare activitatea în or
ganizațiile P.C.R. din Capitală, 
a dus cuvîntul partidului

partidului socialist în 
comunist. „Partidul so- 
— scria Leonte Filipes- 
trebuie transformat în- 

puternic partid politic 
ist".

munist în rîndul muncitorilor 
din cartierele Belu, Ferentari, 
da la Uzinele „Lemaitre", „Vul
can", inițiind aici acțiuni de 
solidarizare și de ajutorare a ■ 
comuniștilor închiși Ia Jilava, 
Văcărești și Doftana.

Sub îndrumarea lui, comitetul 
local al partidului a reușit să 
înființeze, în vara anului 1921, 
noj organizații comuniste. To
todată, a îndrumat activitatea 
U.T.C. din Capitală. Pentru ac
tivitatea sa revoluționară, în 
octombrie 1921, a fost arestat și 
schingiuit. In timpul procesului 
din Dealul Spirii. trebuia să 
apară ca martor în proces dar 
nu i s-a admis. Se urzea planul 
asasinării lui. Sfidînd adevărul, 
eu cinism, autoritățile au publi
cat în ziarele cu data de 14 a- 
prilie 1922 următorul comunicat; 
„joi dimineața a fost împușcat 
comunistul Leonte Filipescu, în 
dreptul cantonului care duce 
spre Jilava, din cauză că a în
cercat să evadeze. Un
i-a pătruns în inimă și altul în 
creier : moartea i-a fost fulge
rătoare".

O puternică revoltă cuprinse
se muncitorimea noastră, pe toți 
oamenii cinstiți față de acest 
asasinat monstruos, „Tineretul 
socialist" din 22 aprilie 
scria : „Leonte Filipescu 
încercat să fugă pentru 
cioarcle lui slăbite de
nu-1 ajutau, pentru că știa în 
spatele său un soldat care l-ar 
fi putut prinde îndată și mai 
ales, care ar fi putut trimite pe 
urma lui cinci gloanțe în zece 
secunde".

Tinerii comuniști își mărturi
seau adînca lor durere prin cu
vinte de foc : „glonțul care a 
răpus viața tovarășului nostru 
a răzbit în inima noastră. Sim
țim răceala lui de plumb în 
inimă, acolo unde au pătruns 
toate gloanțele ucigașilor celor
lalți martiri".

Stelian POPESCU

1922 
n-a 

că pi- 
boală

C. C. Vulcan — Concediul de 
odihnă se calculează propor
țional cu timpul lucrat. Unita
tea la care sînteți angajat v-a 
acordat corect concediul ce vi 
se cuvine.

CIOARA AMELIA - 
Dv. ați fost angajată 
te de sezonieră. Așa 
puteți beneficia de i 
pe care le pretindeți.

P1RVU CONSTANTIN
croni. Nu putem să vă dăm un 
alt răspuns decît cel ce v-a fost 
dat de unitatea la care lucrați. 
Pentru a beneficia de spor de 
șantier, se cer o seamă de con
diții, printre care și aceea de 
care amintiți. Cum dv. nu o 
îndepliniți, acest spor nu 
poate fi acordat.

RADEȘ GHEORGHE -
câni : Potrivit legii, aveți drep
tul la concediul de odihna, nu
mai aupă 11 luni de iu anga
jare. In consecință veți putea 
beneficia doar în anul 1973.

BOI MIRON - Vulcan. Din 
moment ce ați fost pensionat, 
este firesc să nu mai puteți be
neficia și de concediu de odih
nă. Ne scrieți că „ați tost in
format" cum că ați avea to
tuși un asemenea drept. Ar fi 
interesant să putem cunoaște 
și noi pe acel grozav atotștiu
tor. In orice caz, dacă o să vă 
mai dea și pe viitor asemenea 
prețioase indicații, vă sfătuim 
să-l întrebați ceva și despre... 
textul legii, în temeiul 
înțelege să vorbească.

MANEA CONSTANTIN 
peni. Conform art. 4 din 
nr. 20/1971 privind organizarea 
contribuției bănești și în muncă, 
suma la care ați fost impus 
trebuiește achitată în localita
tea unde domiciliați. In cazul 
cînd ați fost impus și în comu
na natală, aveți dreptul la con
testație, în termen de 10 zile, 
de la data comunicării.

■pil
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Noi hoteluri 
date în 

folosință la 
Eforie Nord

ți stațiunea Eforie Nord au 
fost date în folosință noile hote- 

„Meduza" și 
cu 1 360 de 

a in-

luri „Delfinul" 
„Steaua de mare" 
lacuri. O dată cu aceasta, 
trat în faza finală de construc
ție cea mai mare bază de trata
ment a litoralului. Ea va dis
pune de cabinete medicale și la
boratoare de analize, ~ secții de 
balneo, hidro și kineto-terapie, 
precum și de cosmetică terapeu
tică. Băile și împachetările de nă
mol, băile de lumină, saline și 
galvanice, dușurile terapeutice, 
aerosolii, inhalațiile etc. vor fi u- 
tilizate în afecțiunile reumatisma
le și ginecologice, bolile de piele 
și insuficiențele respiratorii. Baza 
va fi dotată și cu trei bazine cu 
apă de mare, cu apă și nămol 
din lacul Techirghiol. Aici se vor 
putea realiza zilnic 1 500 de pro
ceduri majore fi 3 700 de pro
ceduri asociate. (Agerpres)

■

H

■

B
■
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B

(Urmare din pag. 1)

tu nu i-ai văzut s-au aplecat în
delung asupra ta și, în cele din 
urmă, în ei a sclipit victoria.

Azi, la Vulcan, ca și în alte 
maternități din Vale, cazurile 
dramatice reprezintă o excepție. 
O tot mai rară excepție. Copiii, 
îndeobște, se nasc normali. Aces
tor copii nu li se face nimic ex
traordinar. Aproape totul face 
natura. La scurt tâmp după naș
tere, atunci cînd „fac" prima 
strigare vieții au, fiecare, o bio
grafie, notată cu grijă : starea de 
sănătate a mamei, numărul ei de 
sarcini și nașteri, profesia părin
ților, starea economică, gradul de 
cultură sanitară și generală, con
dițiile precise în care copilul a 
venit pe lume și acea confruntare 
cu „stasul" noului născut, totul 
e coiisemnat cu grijă, pentru că 
face parte integrantă din „viito
rul" noului om. Tocmai acest 
control prenatal și natal face ca, 
în cazul incompatibilității san
guine sau al altor defecțiuni, să 
se poată lua măsuri din timp. 
Dar să ne menținem, încă, în sfe
ra cazurilor normale...

Copilul a plecat acasă. Cu încă 
o biografie, acumulată în pri
mele zile de viață. Creșterea greu
tății, starea fizică, psihică... . „O 
fișă de legătură" va face ca pe
diatrul de circumscripție să-l preia 
ca pe un vechi cunoscut. In nici 
o perioadă a vieții, ochii medicu
lui nu privesc ființa omeneasca

de atitea ori pe zi, și cu alîta 
grijă, ca in aceste prime zile. 
Ochii aceștia pe care tu, cel e- 
xaminat, cîntărit, urmărit, nu-i 
poți vedea, ei te văd, te știu, îți 
urmăresc pașii.

— In ultimul an, Vulcanul, 
adică populația din raza noastră 
de activitate, s-a mărit cu încă 
580 de noi născuți, îmi spunea 
medicul ION RADULESCU, di
rectorul spitalului, care trebuie ur
măriți, supravegheați, cum s-ar 
zice, medicul pediatru să-i aibe in 
atenție. Ne străduim, în ciuda lip
sei de personal — în special me
dici de specialitate — să Știm 
totul despre viața viitorului om...

Era în glasul acestui medic și 
mîndrie dar și satisfacția depli
nătății. Că unele cadre sanitare 
medii nu au simțul răspunderii, 
că fluctuația populației este încă 
o „necunoscută" pentru un pedia
tru, sînt probleme pe care medi
cul Ion Rădulescu, cu ai săi con
frați de breaslă, luptă să le în
lăture, să le aducă la liman. Și 
le vor aduce...

Peste 300 de sugari și 580 noi 
născuți. Cifre simple, obișnuite, 
care exprimă una din cele mat e- 
moționante realități; adevărate 
contingente de oameni predați 
vieții, care-i așteaptă, după mi
găloase și neobosite examene, tra
tamente, urmăriri.

Ochii aceștia, pe care nu-i vezi, 
atunci, te însoțesc pe lungul dru
mului ce începe aici, în mater
nitate, cu modestia anonimatului.
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JHesaqeri talentul! ai artei
populare din TJalea (Jiului

Cu cîteva zile în urmă 
s-a încheiat Festivalul na
țional al formațiilor fol
clorice studențești, eveni
ment artistic important 
care a relevpt că studen
ții sînt receptivi la como
rile bogate ale artei noas
tre populare, pe care o 
promovează în ce are ea 
mai specific, păslrîndu-i 
autenticitatea, spiritul in
tegral și valoarea artisti
că în reprezentare. Pre- 
zenți la această manifes
tare, studenții din Petro
șani au cîștigat două pre
mii semnificative : pentru 
cea mai înaltă ținută a 
spiritualității unci zone 
folclorice, acordat ansam
blului, și premiul I solis
tului vocal Drăgan Mun- 
teanu. Prin aceste confir
mări valorice este aprecia
tă o pregătire minuțioasă 
și îndelungată a studenți
lor, de cunoaștere și pă
trundere a obiceiurilor

artei specifice Văii fiului.
Semnif icația acestor pre

mii sporește, dacă ne o- 
prim asupra unui fapt re
cunoscut : fiind regiune 
de interferență, zona fol
clorică a Văii fiului ridi
că numeroase dificultăți 
de cercetare și selectare 
a elementelor originale, 
s peci fice. Discernămî ntul,
în acest caz, fiind echi
valent cu o foarte solidă, 
cunoaștere a folclorului 
hațegan, oltenesc, al măr- 
ginimii Sibiului etc. Am 
mai putea adăuga și in
fluențele, destul de nume 
roase, altor zone ale ță
rii, populația de aici fi
ind, de multe decenii, în- 
tr-o foarte vie mișcare și 
aducînd noi elemente ca
re s-au suprapus peste un 
fond folcloric local. In 
acest context e necesar a 
fi apreciate competența și 
efortul celor care au pre
gătit ansamblul — FLO-

RIN PLAUR — (concep
ția regizorală), GHEOR- 
GHE POPA (conducerea 
muzicală) și VASILE 
CI1EVEREȘAN (coregra
fia). In aceeași măsură fi 
studenții care au înțeles 
nota specifică a obiceiuri
lor, dansurilor și cîntece- 
lor, care trăiesc pe aceste 
meleaguri de sute de ani, 
cu un caracter mai inte
riorizat, mai sobru, liste 
o optică meritorie care 
elimină de la început ten
dința de falsificare a ar 
tei populare și de specu 
lare facilă a elementelor 
exterioare, spectaculoase 
dar subsidiare spirituali 
tății populare.

Prin participarea fruc
tuoasă la acest eveniment, 
studenții din Petroșani au 
făcut o foarte grăitoare 
dovadă a disponibilități
lor artistice ce vor trebui 
susținute și valorificate pe 
mai multe planuri (teatru,

brigadă artistică, cor, 
neclub etc.). In ce pri
vește ansamblul, vor tre
bui efectuate mai multe 
spectacole, știut fiind că 
acesta este cel mai adec
vat mijloc de pregătire și 
formare a talentului in
terpretativ.

Din experiența pozitivă 
a ansamblului studenților 
Institutului de mine, pot 
extrage concluzii profita
bile fiecare club sau că
min' cultural în ce pri
vește preluarea 
folclorice, 
lor și transpunerea în sce
nă. Recenta izbîndă artis
tică a studenților are sem
nificația unei împliniri de 
înaltă ținută artistică și 
a unui stimulent în afir
marea, pe mai departe, 
multiplelor înzestrări, i 
numai profesionale, ci 
artistice.

ti

faptelor
autenticitatea

, a 
nu 
fi
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(Urinare din pag. /)

ției de partid și care Știe să a- 
tragă în jurul său lot ce are 
mai bun 
din care 
să devină 
de partid
nic de educare a maselor, de în
dreptare a lipsurilor, de însănă
toșire a climatului de muncă, 
de mobilizare a întregului colec
tiv. Intrucît ne-am propus ca 
în numerele următoare ale zia
rului, să redăm sistematic ex
periența colectivelor de redac
ție ale gazetelor premiate nu 
vom insista în materialul dc 
față asupra acestui lucru. Ceea 
ce dorim să relevăm sînt doar 
cîteva considerațiunj de ordin 
mai general, asupra cărora se 
impune o atenție mai mare.

Este vorba în primul rînd de 
faptul că, alături de gazete 
bune, cum sînt cele premiate, 
în municipiul nostru există un 
număr încă mare dc gazete sa
tirice și de perete din întreprin
deri, instituții, șantiere care des
fășoară o activitate slabă sau 
își duc pur și simplu o existen
ță formală. Fie că sînt negli
jate de organele de partid că
rora le aparțin, fie că au în 
colectivele de redacție oameni 
lipsiți de orice chemare și res
ponsabilitate pentru răspîndirea

colectivu] de muncă 
face parte, reușește 
în mina organizației 

un instrument puter-

cuvîntuluj și a 
lui, asemenea 
de ploi și arse de soare, acope
rite nu numai de colbul uitării 
dar și de colbul cel adevărat, 
de praf, nu demonstrează altce
va decît existența unor carențe 
grave în activitatea politică a 
organizațiilor de partid respec
tive, subaprecierea, neglijarea, 
ignorarea unor mijloace de edu
care a căror folosire eu price-

opiniei partid u- 
,,gazete" bătute

care se află în fruntea acelei 
organizații, a cărei gazetă sa
tirică sau de perete este o „sim
plă formalitate" ? E o întrebare 
care ar trebui să invite la se
rioase reflecții pe mulți din 
secretarii comitetelor de partid 
și organizațiilor de bază din 
municipiu 1

Experiența gazetelor satirice 
și de perete premiate a demon
strat că rezultate bune, eficien

PRESA DE PERETE
n

pere ar putea duce la înlătu
rarea multor neajunsuri, la a- 
sigurarca succesului acțiunilor 
întreprinse, la dezvoltarea spi
ritului de emulație și inițiativă 
și — în final — la obținerea u- 
nor rezultate mai bune. Dacă 
gazeta satirică sau de perete 
dintr-o întreprindere sau de pe 
un șantier ar fi j luată drept 
unul din principalele etaloane 
— și este normal, este firesc, 
este just să fie așa — la stabi
lirea cărții de vizită a comite
tului de partid din unitatea 
respectivă, ce părere să ne fa
cem, în acest caz, despre cei

ța scontată se pot obține numai 
acolo unde organizația de partid 
consideră realmente gazeta ca 
organ al său de presă, îndrumă 
și controlează permanent colec
tivul de redacție, îl ajută și 
stimulează în muncă, îl apără 
împotriva gîtuitorilor criticii, 
urmărește îndeaproape eficaci
tatea articolelor și caricaturilor 
expuse. Bine procedează unele 
organizații de partid ca cele 
de la exploatările miniere Pc- 
trila, Lonea, Lupeni, Aninoasa 
ș.a. care, considerînd activita
tea gazetelor satirice și dc pe-

subansamblurile ei și industriei chi
mice.

Să ne amintim un moment 
mare importanța pentru oraș : 
noiembrie 1884, cînd se pune în 
juncțiune o uzina electrică de 300 
C.P. In 1968, producția de ener
gie electrică era de 56 297 kWh.

In Timișoara pulsează • o viața 
industrială cu o deosebită intensi
tate, multe unități purtîndu-și cu 
demnitate un solid prestigiu inter
național. Uzinele Mecanice, apărute 
în 1960, sînt un apreciat, partener 
comercial pentru India, Cehoslova
cia, Polonia, Cuba, produci nd uti
laje speciale pentru pompieri, pen
tru vinificație și industria cărnii, 
instalații pentru ridicat și transportat, 
subansamble pentru material rulant 
etc.

Re utilare a fabricilor mai vechi cu 
mașini și utilaje la nivelul tehnicii 
moderne a fost o altă cale prin 
care s-a întărit'- industria orașului. 
Este cazul uzinei Electromotor, pu
ternic stîlp al electrotehnicii româ
nești. Ponderea produselor exportate

A 
împăduriri 

iu campania 
de primăvară

Potrivit datelor centralizate, din 
întreaga țară, în cadrul actualei 
campanii dc primăvară au fost îm
pădurite mai bine de 34 CCO 
Circa zece la sută din această 
praf ața o reprezintă terenurile dc 
folosință comunală. Un număr 
7 200 ha au fost împădurite prin 
muncă voluntar-patriotică, iar dintre 
acestea 1 200 ha sînt opera directă 
a tineretului.

Din
acum 
pic și 
Arad, 
tegral ~ a , 
lei campanii dc împăduriri, 
rile de împădurire continuă 
cu intensitate în zona de munte.

(Agerpres)

în 1968 este echivalentă 
sută din producția de 
„l.l-Ba" este o firmă binecunoscută 
nu numai în țară, ci și peste hotare, 
produsele ei fiind solicitate în mul
te țări europene.

Industria chimică e o ramură im
portantă în economia timișoreană. 
I zina „Azur", întreprinderile „Sol
ventul" și „Dermalina" etc. au a- 
vut în 1969 o producție a cărei 
valoare depășea 1043 milioane lei. 
La fel de bine reprezentată e și in
dustria lemnului — Tehnolemn fi
ind doar una din cele mai proemi
nente Întreprinderi. Bibliotecile, su
frageriile, dormitoarele confecționate 
aici sînt exportate în peste 14 țări 
ale lumii.

Din diversificarea industrială nu 
lipsesc textilele — cu o producție 
globală de 15 la sută pe ansamblul 
orașului — și pielărie-încălțămintea. 
Fabricile de ciorapi, de tricotaje „1 
iunie", de pălării, industria linii, u- 
zinele textile sînt tot 
care exprimă calitatea, durabilitatea 
și eleganța. Timișoara e un centru 
binecunoscut în țară și peste hotare 
în ce privește confecționarea obiec
telor din piele și a încălțămintei. 
Fabricile „Banatul", „Modern", de 
piele și mănuși, (cu o

atitea mărci

gamă de fabricație de bogată di
versitate, de la încălțăminte de lux, 
bijuterii, instrumente muzicale, pînă 
la produse chimice pentru piele jj 
încălțăminte) sînt unități ale , .Ircr 
procese tehnologice moderne și ca
litatea produselor le fac foarte so
licitate. Din varietatea economiei nu 
pot să lipsească industria alimen
tară și construcțiile.

Dar e foarte temerar să încerci 
a cuprinde sutele de unități econo- 
mice-industriale ale Timișoarei, mul
te dintre ele întreprinderi republi
cane. Important este că printr-un 
foarte tenace proces de autoutilare, 
dovedind în mod constant inițiativă 
și spirit creator, industria progresea
ză intr-un ritm alert. Producția in
dustrială a județului Timiș sporește 
cu peste 12 la sută de la un an la 
altul. In anul trecut, de pildă, pro
ducția marfă dată peste plan avea 
o valoare ce depășea 400 milioane 
lei, adică dublul angajamentelor 
luate.

Ca un efect al acestei tumultuoa
se vieți industriale, Timișoara se 
află în plin proces de extensiune. 
Ritmul industrial transpare și în 
viața străzii, în arhitectonica mo
dernă. Aceste clemente îi atribuie 
orașului o permanentă prospețime, 
o atmosferă tinerească ce se ampli
fică în acest anotimp.

ha.
su-

de

aceeași sursă rezultă că pînă 
17 județe din zonele de cîm- 
coline, printre care Olt, Dolj, 
Galați, Bihor au realizat in- 
sarcinile majorate ale actua- 

Lucră- 
acum

cete ca o latură importantă a 
muncii de partid, analizează pe
riodic această muncă, luînd 
măsuri concrete de îmbunătăți
re, ajutîndu-le să-și concentreze 
atenția asupra problemelor e- 
sențiale, să le trateze operativ, 
să-și întărească în permanență 
combativitatea.

O problemă care rămîne des
chisă este aceea a generalizării 
experienței cîștigate Și a îmbo
gățirii ej în cadrul viitorului 
concurs ce se va desfășura în
tre gazetele satirice. Organiza
rea în continuare a unor întîl- 
niri între colectivele de redac
ție pe orașe credem că ar fi 
fost foarte utilă în acest sens. 
In ceea ce-1 privește, ziarul 
nostru și-a propus să înfățișeze 
sistematic în coloanele sale ex
periența celor mai bune gazete, 
să dea ajutor concret unora din
tre ele.

Există toate premisele ca pe 
parcursul activității, gazetele sa
tirice și de agitație, alături de 
alte forme ale muncii politice de 
masă din municipiul nostru să 
se ridice la noi cote ale efi
cienței, contribuind tot mai ple
nar la educarea socialistă a ma
selor, la transpunerea în viață 
a sarcinilor puse de partid în 
fața oamenilor muncii din Va
lea Jiului în etapa actuală.

CAUT îngrijitoare 2 copii, str. Institutului, bl. 10, sc. 1. 
ap. 2, Petroșani.
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Lucrările
pentru 

de la

Comitetului 
dezarmare
Geneva

Londra Sesiunea
Comisiei Dunării

InGENEVA 11 (Agerpres). — 
Șd'dința din 11 martie a Comi
tetului pentru dezarmare de la 
Geneva au continuat dezbateri
le pe marginea proiectului de 
convenție privind interzicerea 
perfecționării, fabricării și sto
cării armelor chimice Și distru
gerea acestora. Reprezentantul 
^Cehoslovaciei a relevat că sco
pul proiectului de convenție îl 
Constituie interzicerea tuturor ti
purilor de agenți chimici desti-

nați obiectivelor militare, 
bliniind că acesta reflectă 
rerile majorității țărilor mem
bre ale O.N.U. și ale Comitetu
lui pentru dezarmare.

Reprezentanții Marocului șl 
Egiptului au salutat, de aseme.- 
nea, inițiativa statelor socia
liste, care au propus proiectul, 
calificînd-o drept «n pas con
structiv pe calea soluționării 
problemei interzicerii armei chp 
mice.

su- 
pă-

LONDRA 11 (Agerpres). — Se
cretarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, care se află la Londra 
într-o vizită oficială de trei zile, a 
declarat marți, în cadrul unei confe
rințe de presă, că oferirea bunelor 
oficii ale Națiunilor Unite pentru 
a contribui la soluționarea proble-

BUDAPESTA 11. — Corespon
dentul Agerpres, Al. Pintea, 
transmite! la 11 aprilie s-au 
deschis la Budapesta lucrările 
celei de a 30-a sesiuni a Comi
siei Dunării. La lucrările sesiu
nii participă delegațiile țărilor 
membre — Austria, Bulgaria, 
Cehoslovacia, Iugoslavia, Romă-» 
nia, Ungaria și Uniunea Sovie
tică. Delegația Republicii Socia
liste România este condusă de 
ambasadorul României la Bu
dapesta, loan Cotoț, reprezen-

tantul țării noastre în Comisia 
Dunării. Participă, de asemenea, 
observatori din partea Ministe
rului Transporturilor din R. F. 
a Germaniei și ai unor organi
zații internaționale, reprezen
tanți ai Administrației fluviale 
a Porților de Fier.

Actuala sesiune’ dezbate pro
bleme legate de regimul navi
gației pe Dunăre, precum și u- 
nele probleme organizatorice 
privind activitatea comisiei.

MOSCOVA. — De curînd au 
fost încheiate lucrările 
struire a uneia dintre 
mari mine de cărbune 
nul siberian Kuznețk. 
săpate trei noi puțuri 
mărind astfel capacitatea de pro
ducție a minei la 600 000 tone 
pe an. In cursul planului cincinal 
1971—1975, vor fi efectuate lu
crări de reconstrucție la încă 30 
de mine și exploatări carbonifere 
clin acest bazin. In 1975, capa
citatea de producție a bazinului 
Kuznețk se va ridica la 25 mi
lioane de tone.'

de recon- 
cele mai 

din bazi- 
Au fost 

verticale,

proximativ un milion de metri 
de țesături din mătase naturală.

Întreprinderea este supusă per
manent unui proces de extindere 
și modernizare. Au fost date în 
folosință secții noi, înzestrate cu 
mașini și utilaje moderne. Spre 
sfîrșitul actualului cincinal, com
binatul își va spori producția la 
peste un milion metri țesături din 
mătase naturală și va fabrica a- 
proximativ nouă milioane metri 
țesături din mătase artificială.

★

★

economice împotriva 
secretarul general al

Declarația guvernului R. D. Vietnam 
în legătură cu escaladarea 
agresiunii de către S.U.A.

HANOI 11 (Agerpres). — Agen
ția VNA informează că guvernul 
R. D. Vietnam a dat, marți, publi
cității o declarație în legătură cu 
escaladarea agresiunii S.U.A. împo
triva R. D. Vietnam.

începînd cu data de 6 aprilie și 
pînă în prezent — se arată în de
clarație — sute de avioane ameri
cane, inclusiv bombardiere-gigant 
pR-52“, zeci de nave aparținînd flo
tei a 7-a americane au desfășurat 
puternice atacuri împotriva zonei 
Vinh Linh și provinciilor Quang 
Binh, Ha Tinh și Nghe An.

Toate acestea — subliniază de
clarația — constituie o nouă și ex
trem de serioasă escaladare a agre
siunii, o încălcare a suveranității și 
securității R. D. Vietnam, o gravă 
nerespectare a acordurilor de la Ge
neva din 1954 cu privire la Viet
nam și a normelor de drept inter
național, violarea angajamentelor a- 
sumate de guvernul S.U.A. cu pri-

vire la încetarea deplină și necon
diționată a bombardamentelor asu
pra teritoriului R. D. Vietnam.

In oricare parte a teritoriului 
Vietnamului — se arată în decla- 
rație — orice vietnamez are drep
tul și datoria să lupte în numele 
apărării independenței și libertății 
patriei sale. Acesta este dreptul sa
cru la legitimă apărare al poporului 
vietnamez, ca și al oricărui alt po
por din lume.

Referindu-se la afirmațiile cercu
rilor guvernamentale din S.U.A., po
trivit cărora bombardarea teritoriu
lui R. D. Vietnam urmărește „să 
protejeze viețile soldaților americani 
din Vietnam", declarația guvernu
lui R. D. Vietnam arată că singura 
cale de apărare a vieții soldaților 
americani o reprezintă încetarea 
neîntîrziată a războiului de agre
siune, retragerea rapidă și deplină 
a trupelor americane. In cazul în 
care guvernul S.U.A. ar fi dat un

SOFIA. — Constructorii între
prinderii „Transstroi" care lu
crează la electrificarea liniei fe
rate Sofia — Burgas, una dintre 
principalele magistrale ale Bulga
riei de sud, au terminat ultimul 
tronson electrificat, Ciumerna — 
Burgas. O dată cu aceasta, pri
ma locomotivă electrica a stră
bătut, în cadrul probelor tehno
logice, distanța Sofia — Karlovo 
— Burgas in numai 4 ore și 40 
de minute. Eficiența economică 
a acestei linii este evidențiată de 
faptul că tonajul mediu al tre
nurilor de marfă poate crește cu 
300 de tone.

Noua magistrală feroviară face 
parte din cei 722 de km planifi
cați a fi modernizați în perioa
da actualului cincinal. La finele 
acestuia, transporturile', bulgare 
de mărfuri vor dispune de o lun
gime totală de căi ferate elec
trificate de peste 1500 de km

FIANOI. — Ramura metalur
gică și constructoare de mașini 
a economiei R. D. Vietnam și-a 
îndeplinit, în proporție de 102,15 
la sută, planul producției globale 
pe primul trimestru al anului în 
curs, depășind astfel cu 20,9 la 
suta nivelul realizat în aceeași pe
rioadă a anului trecut.

Conakry

mei Ulsterului rămîne în continuare 
valabilă. El a adăugat, însă, că pri
mul ministru britanic, Edward 
Heath, a ținut să amintească pozi
ția guvernului de la Londra, po
trivit căreia această chestiune nu 
intră în competența O.N.U.

Răspunzînd la o întrebare privind 
sancțiunile 
Rhodesiei,
O.N.U. a amintit că Statele Unite 
au ridicat embargoul asupra impor
turilor de crom din Rhodesia, „ceea 
ce constituie o violare a rezoluțiilor 
O.N.U.".

In legătură cu Orientul Apropiat, 
secretarul general al O.N.U. a de
clarat că reprezentantul său per
sonal, ambasadorul Gunnar Jarring, 
va sosi spre sfîrșitul acestei luni 
la New York și că speră să ob
țină un răspuns de la acesta, astfel 
îneît să poată fi reluate convorbi
rile. „Sînt profund convins că și 
această problemă trebuie rezolvată 
pe calea negocierilor", a declarat 
Kurt Waldheim.

Deschiderea sesiunii 
Comitetului pentru 

decolonizare al O.N.U

★
VARȘOVIA. — Orașul Mila- 

nowek, din apropierea Varșoviei, 
este principalul centru al indus
triei mătăsii poloneze. Cu o ju
mătate de secol în urmă, o mică 
fabrică din oraș a începui pro
ducerea țesăturilor de mătase. In 
prezent, combinatul, care poartă 
numele orașului, produce anual a-

I
I

sesiunii Adunării Ge- 
din septembrie 1960.

CONAKRY 11 (Agerpres). — 
Președintele Guineei, Seku Ture, 
a inaugurat, la Palatul Poporu
lui din Conakry, sesiunea Co
mitetului pentru decolonizare al 
O.N.U., organism creat în vede
rea aplicării Declarației O.N.U., 
privind acordarea 
denței țărilor și 
lor coloniale, adoptată

prilejul 
nerale
Membrii Comitetului se vor în- 
tîlni cu reprezentanții mișcări
lor de eliberare națională de 
pe continentul african și vor 
examina, în cadrul actualei se
siuni, problemele actuale ale 
luptei popoarelor Africii pen
tru eliberarea definitivă a con
tinentului de sub dominația co
lonială.

In discursul rostit, președin
tele Republicii Guineea a rele
vat caracterul agresiv al colo
nialismului care asuprește și 
exploatează popoarele Africii, 
jefuiește bogățiile lor, împiedi
că înfăptuirea aspirațiilor lor 
de libertate și progres. El a 
chemat pe membrii Comitetu
lui pentru decolonizare al 
O.N.U. să elaboreze măsuri efi
ciente și să asigure înfăptuirea 
acestora pentru a se pune capăt 
colonialismului și neocolonialis- 
mului pe continentul african.

Președintele Seku Ture a re
levat repercusiunile deteriorării 
termenilor de schimb asupra 
economiilor țărilor africane, 
precum și dificultățile pe care 
acestea Ie întîmpină ca urmare 
a crizei monetare interocciden- 
tale. Comitetul pentru decolo
nizare al O.N.U., a spus el, tre
buie să acționeze în direcția 
ajutorării țărilor care și-au cu
cerit independența pentru a 
lupta împotriva tuturor forme
lor de exploatare.

răspuns serios la propunerile în șap
te puncte ale Guvernului Revolu
ționar Provizoriu al Republicii Viet
namului de Sud, toți militarii ame
ricani, inclusiv prizonierii de răz- 
boh s-ar fi putut întoarce acasă 
încă din 1971. Adevărul este însă 
— continuă declarația — că gu
vernul S.U.A. continuă să sprijine 
regimul-marionetă de la Saigon, ca 
un instrument al instaurării domi
nației neocolonialiste a imperialis
mului S.U.A. în Vietnamul de sud.

Prin noile aventuri militare îm
potriva R. D. Vietnam, S.U.A. în
cearcă să salveze planul de „viet- 
namizare" a războiului, condamnat 
la un eșec sigur. Toate acestea de
monstrează că „vietnamizarea" nu 
este menită să pună capăt războiu
lui, ci, dimpotrivă, să intensifice și 
să extindă agresiunea — se subli
niază în declarația guvernului R. D. 
Vietnam.

Guvernul R. D. Vietnam — men
ționează declarația — cheamă gu
vernele și popoarele țărilor socia
liste frățești, țările iubitoare de pace 
și de dreptate, organizațiile inter
naționale, popoarele întregii lumi, 
inclusiv poporul american, să acțio
neze ncîntîrziat pentru a opri esca
ladarea războiului de agresiune pur
tat de S.U.A., să-și intensifice aju
torul și sprijinul acordat luptei 
drepte a poporului vietnamez, ca și 
celei a popoarelor din Laos și Cam- 
bodgia, pînă la victoria finală.

In încheierea declarației, guver
nul R. D. Vietnam adresează for
țelor armate și populației apelul de 
a intensifica lupta de rezistență în 
apărarea cuceririlor socialiste ale 

.JȘiordului, pentru reunificarea pașni
că a patriei.

R.D. VIETNAM t 
Membrii unității 
de Miliție din sa
tul Chu Phan — 
provincia Vinh 
— Phu, în tim
pul unui exerci
țiu militar.

Congresul
National

Pafesfmeao
încheiat

indepen- 
popoare- 
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0 Participanții la lucrările Con
gresului extraordinar al Partidului 
Radical din Chile — grupare po
litică componentă a Frontului Uni
tății Populare ' — și-au reafirmat 
sprijinul pentru programul guverna
mental și pentru acțiunile privind 
consolidarea unității forțelor de stin
gă în fața uneltirilor opoziției.

0 Jean Marin a fost reales luni, 
pentru a șasea oară, președinte-țli- 
rector general al Agenției France 
Presse, El define această funcție din 
anul 1954.

0 Comitetul executiv al P.C. din 
Irlanda a dat publicității o decla
rație prin care cere ca trupele bri
tanice aflate în Irlanda de Nord 
să înceteze perchezițiile și arestă
rile în cartierele catolice ale Ulster- 
ului și să renunțe la urmărirea ce
tățenilor pașnici. Singura cale pen
tru realizarea păcii în Ulster, se 
spune în declarație, constă în înce
tarea imediată a internărilor în la
găre, eliberarea tuturor deținuților 
arestați pe baza legii cu privire la 
starea excepțională, anularea acestei 
legi și retragerea trupelor britanice 
din Irlanda de Nord.

0 O suprafață de circa 50 de 
hectare din sudul Franței va fi plan
tată, anul acesta, cu o varietate o- 
riginală de... tutun. Ea conține un 
foarte redus procent de nicotină și 
a fost obținută la Institutul de cer
cetări „Bergerac", prin combinarea 
unor soiuri de tutun german și a- 
merican.

0 Camera Superioară a Parla
mentului indian a aprobat proiec
tul de lege prin care se instituie 
controlul guvernului asupra Corpo
rației extractive cuprifere. Luînd 
cuvîntul în Parlament cu acest pri
lej, ministrul de resort a relevat că 
aplicarea acestui proiect de lege va 
favoriza creșterea considerabilă a 
producției de cupru în India. Pînă 
în anul 1980, 
va putea să-și 
din necesitățile

a relevat el, India 
satisfacă 80 la sută 
de cupru.

tot mat numeroase 
italieni sînt

0 Categorii 
ale oamenilor muncii 
angrenate în largi acțiuni revendi
cative. După greva personalului de 
la sol al companiei aeriene „Alita
lia", funcționarii tribunalelor se află 
într-o grevă de patru zile, în semn 
de protest față de „birocratismul 
excesiv ce caracterizează sistemul 
judiciar italian". Pe de altă parte, 
conducerea sindicatului muncitorilor 
petroliști a anunțat că salariații tu
turor rafinăriilor de petrol din țară 
au hotărît să declare, începînd de 
miercuri, o grevă de 
sprijinul satisfacerii 
lor.

două zile, în 
revendicărilor

anunță că la0 Agenția TASS
Moscova a fost semnat acordul din
tre U.R.S.S. și S.U.A. pe anii 
1972—1973 privind schimburile și 
colaborarea în domeniul științei, teh
nicii, învățămîntului, culturii și în 
alte domenii.

S.U.A. vor trimite
noi întăriri aeriene și navale

în Asia de sud-est
WASHINGTON 11 (Agerpres). 

— Ministerul apărării al S.U.A., 
Melvin Laird, a anunțat că Sta
tele Unite vor trimite, în cursul 
acestei săptămîni, noi întăriri 
aeriene și navale în Asia de 
sud-est, în încercarea de a con
tracara acțiunile ofensive de
clanșată de forțele patriotice 
din Vietnamul de sud.

Totodată, în cursul unei con
ferințe de presă, purtătorul de 
cuvînt al Departamentului de 
Stat, Robert Mc Closkey, a re
fuzat să specifice dacă există 
limite geografice pentru raidu
rile de bombardament efectua
te în prezent de aviația ameri

cană asupra Republicii Demo
crate Vietnam.

Pe de altă parte, agențiile 
United Press International șl 
Associated Press informează că, 
o dată cu port-avionul „Mid
way", alte opt nave de război 
americane, pregătite de luptă, 
și-au părăsit luni bazele din 
Statele Unite, îndreptîndu-se 
spre o destinație necunoscută. 
Deși oficialitățile au refuzat să 
facă precizări în legătură cu 
destinația acestor nave, agen
țiile respective citează declara
ții ale marinarilor care au afir
mat că ele se îndreaptă spre 
Asia de sud-est.

i R A N

Vaste operațiuni de salvare 
a supraviețuitorilor desfășurate 
in zonele răvășite de cutremur

TEHERAN 11 (Agerpres). — 
După violentul cutremur care 
0 zguduit în zorii zilei de luni 
b vastă zonă de regiuni mun
toase Zagros, întregul Iran este 
mobilizat acum în operațiuni- 
(e de salvare a supraviețuito
rilor, relatează agenția Asso
ciated Press. Elicoptere și a- 
Vioane efectuează curse neîn
trerupte spre regiunile sinis
trate, transportînd medicamen
te, alimente și pături; doctori 
și personal medical auxiliar 
continuă să sosească în zonele 
răvășite de cutremur.

Operațiunile de salvare se 
'desfășoară în condiții extrem 
(je dificile. După puternica miș
care seismică de luni au ur- 
țțiat succesiv peste 1 000 de alte 
cutremure de mai mică inten

sitate — relatează agenția ira
niană de presă. întregul platou 
din împrejurimile localităților 
Ghir și Kazerin, unde s-a în
registrat epicentrul seismului, 
a fost răscolit și norii de pul
bere au înecat totul, a afirmat 
Manoutcher Pirouz, guvernato
rul provinciei Fars. In tot 
cursul zilei de luni, avalanșe 
de pietre au continuat să se 
rostogolească pe pantele mun
toase și 45 din cele 60 de sate 
care se aflau în zona epicen
trului au fost rase de pe su
prafața pămîntului.

Marți dimineața, agenția ira
niană de presă afirma că în 
urma seismului și-au pierdut 
viața 5 000 de persoane, cea 
mai mare parte prinse sub dă- 
rimături.

lucrările
CAIRO 11 (Agerpres). — Con

gresul național palestinian, în
trunit la Cairo de la 6 aprilie, 
a ajuns în faza finală a discu
tării unui proiect privind uni
ficarea tuturor organizațiilor 
militare și paramilitare palesti
niene sub o singură comandă 
— transmite agenția M.E.N. 
Proiectul, care are la bază pro
punerile prezentate de Organi
zația pentru Eliberarea Palesti
nei, prevede, de asemenea, uni
rea sub aceeași comandă a or
ganizațiilor miliției palestiniene. 
Organizațiile de comando își 
vor menține propria organizare 
internă și propriul program. 
Sînt precizate modalitățile de 
reprezentare a organizațiilor în 
sînul diferitelor organisme de 
conducere ale rezistenței. Pro
iectul — relevă agenția egiptea
nă — urma să fie aplicat pe 
etape, prima urmînd să dureze 
aproximativ trei luni.

★- \
CAIRO 11 (Agerpres). — Con

gresul Național Palestinian și-a în
cheiat lucrările desfășurate în capi
tala Republicii Arabe Egipt, infor
mează agenția MEN.

In cursul dimineții dc marți, cei 
151 membri ai Consiliului Național 
Palestincan s-au întrunit pentru a 
analiza recomandările și observațiile 
formulate de Congresul Național 
Palestinean.

.'Hv.ii.ui /i it (Agerpres). — 
Agenția TASS anunță că în Uniu
nea Sovietică a fost lansat, marți, ‘ 

I satelitul artificial al Pămîntului l
„Cosmos-485", la bordul căruia I 

Ieste instalat aparataj științific 
pentru continuarea cercetărilor în 

u spațiul cosmic.

Redacția și administrația ziarului : Petroșani, strada Republicii Nr. 90, telefon i 1662

U.R.S.S. — Moscova. La întreprinderea „Lihaciov 
Moscova a fost construit un nou tip de microautobuz „ZIL- 
119“. Noua mașină are o înfățișare elegantă, este confortabil 
și are calități funcționale deosebite. Capacitatea salonului 
său — 18 pasageri. Salonul este dotat cu o instalație pentru 
asigurarea aerului condiționat și a unei temperaturi constan
te. Motorul este de 8 cilindri. Viteza pînă la 150 km.

In foto : Noul tip de automobil de mică capacitate.

Kennedy a începutLa Cape
numărătoarea inversă

CAPE KENNEDY 11 (Agerpres). 
— Numărătoarea inversă de șase 
zile, .la sfîrșitul căreia echipajul mi
siunii spațiale americane „Apollo- 
16“ își va lua zborul spre Lună, 
de la baza de lansare de la Cape 
Kennedy, a început luni, ora 13,30 
GMT. Este vorba de o multiplă 
verificare finală a complexului me
canism de lansare a navei „Sa- 
turn-3“, al cărei start — spre sa
telitul natural al Pămîntului — va

fi dat duminică, 16 aprilie, ora 
21,43 GMT. Nava „Saturn-3“ îi va 
purta pe cei trei astronauți — John 
Young, Charles Duke și Thomas 
Mattingly — timp de patru ' zile, 
prin spațiul interplanetar, urmînd 
ca la 20 aprilie să aibă loc cea de-a 
cincea aselenizare a unor pămîn- 
teni.

Actuala misiune va prilejui as- 
tronauților Young și Duke petrece
rea unui timp record pe Lună —

73 de ore 1 Ei vor explora, în trei 
reprize, a șapte ere fiecare, o zonă 
de circa 10 km, avînd ca centru 
craterul de formație vulcanică „Des
cartes". După colectarea a peste 88 
kg de rocă lunară și a unor date 
științifice, cei doi astronauți se vor 
reîmbarca pe modulul lunar și, după 
ce se vor recupla cu cabina de co
mandă, vor porni din nou spre 
Terra, unde vor sosi Ia 28 aprilie.

Agenda campionatului județean de fotbal
Minerul Aninoasa —

Preparația Petrila 2-2
Meci plin de... nervi) confuz. 

Vinovați — jucătorii ambelor e- 
chipe, plus arbitrul Francisc 
Barna (Petroșani), evident de
pășit de joc, autor ai unei suite 
întregi de erori. Primii înscriu, 
în min. 18, minerii prin Tomuș. 
Cei ce controlează însă jocul, 
dominînd copios sînt preparato
rii, care reușesc să egaleze în 
min. 63 (autor Miclea) și să ia 
conducerea în min. 67 prin Hor
vath. In ultimul minut, gazdele 
„primesc" cu ușurință un pe

nalty și egalează prin L. Oltan.
Formațiile : MINERUL : Dan- 

ciu 9 — D. Oltan 7, Szocs 6, E- 
gedboros 6, Tomuș 9 — Gudacu 
8, Șink 9 — Broască 8, Ionică 
7, L. Oltan 7, Băieșu 8; PRE
PARAȚIA : Costea 10, Magda 8, 
Lcsiu 9, Lăscăianu 8, Vrăjitorii 
8 — Horvath 8, Cricovan 8 — 
Mercioiu 7 (Kiss 7), Velea 8, 
Miclea 7, Ilaidu 7.

La juniori : 5—0 pentru gazde.

R. VALEDI

9, Suciu 7 — Beudeanu 6, Bușu 
6 — Haas 4 (Coșa 7), Rusu 6, 
Perju 4, Haidamac 5.

Eugen POPA
★

Iată și celelalte rezultate i 
Minerul II Lupeni — Streiul 
Baru 3—0 (neprezentare); Glo
ria Hațeg — Utilajul Petroșani 
3—0 (neprezentare); Construc
torul Lupeni — Parîngul Lonca 
0—3 (neprezentare).CLASAMENT Seria Valea Jiului

Etapa a XX-a a 
campionatului 

diviziei A la fotbal
Astăzi pe stadionul „23 August" din Capitală (ora 16,30) 

se întîlnesc în cadrul etapei a XX-a a campionatului diviziei 
A Ia fotbal echipele Rapid București și C.F.R. Cluj. In țară 
au loc următoarele partide : A.S.A. Tg. Mureș — Crișul 
Oradea; Petrolul Ploiești — Politehnica Iași; F.C. Argeș — 
Steaua București; Universitatea Cluj — Steagul Roșu Bra
șov; U.T.A. Arad — Jiul Petroșani; Universitatea Craiova — 
Dinamo București. Partida dintre Farul Constanța și Spori 
Club Bacău se dispută în nocturnă cu începere de Ia ora 
19. Stațiile noastre de radio vor transmite aspecte de la 
jocurile de după-amiază cu începere din jurul orei 16,15. 
Transmisia se va face pe programul 1.

(Agerpres)

DE FESTE HOTARE

Minerul Vulcan —
Energia Paroșeni 3-3

Partidă de mare luptă, în 
care latura tehnică a jocului a 
fost neglijată. Dominarea ener- 
geticienilor s-a datorat slăbi
ciunii liniei mediane a mineri
lor și portarului Vinczezi, care 
a primit trei goluri parabile. 
Au marcat : Maioș 2, și Șt. Cu- 
gereanu pentru Minerul, Abra
ham 2 și Deak pentru Energia.

Formațiile : MINERUL : Vinc
zezi 4 — M. Cugereanu 6, Hris-

tea 7, Stăncioiu 7, Sipos 5 —
Florea 5 (Ferenczi 6), Borș 5
— Ripa 6 (Bălan 4), Șt. Cuge
reanu 9, Maioș 7, Zagoni 4; E- 
NERGIA ■ Kedves 7 (Faur 6) — 
Crainic 8, Taborschi 7, Triță 9, 
Nicolau 8 — Gergely 10, Isac 9
— Abraham 9, Niță 8, Deak 10, 
Kontos 6.

A arbitrat corect St. Raica — 
Petroșani.

Tudor MOCUȚA

Preparatorul Lupeni —
Minerul Uricani 1-0

După o repriză echilibrată, 
în care se ratează mult, gazde
le înscriu abia în min. 73 prin 
Ursan, cu largul concurs al 
portarului Găti. Meci *de slabă 
factură tehnică, presărat cu du
rități și „ieșiri" nesportive.

Formațiile: PREPARATORUL!
Graur 8 — Ștefănescu 5, Vișa 9, 
Korvoschi 7, Doroftei 6 — Ră- 
cășan 6, Simionescu 5 — Ursan 
6, Dosan 9, Duli 5, Merean 6 
(Romanți 5); MINERUL ! Găti 5 
— Verterf 6, Udrescu 9, Cristea

1. Parîngul L.
14 10 1 3 50-13 21

2. Minerul V.
14 9 3 2 34-15 21

3. Preparația P.
14 9 2 3 46-19 20

4. Minerul U.
14 8 1 5 34-17 17

5. Gloria
14 7 1 6 33-28 15

6. Energia
14 6 1 7 30-36 13

7. Utilajul
14 6 1 7 20-29 13

8. Streiul
14 5 1 8 25-42 11

9. Preparatorul
14 5 1

L.
8 20-43 11

io. Minerul A.
14 4 2 8 32-31 10

11. Constructorul
14 5 0 9 28-41 10

12. Minerul II L.
14 2 2 10 19-52 6

ETAPA VIITOARE: Con
structorul — Preparatorul L.; 
Parîngul — Minerul A.; Pre
parația P. — Minerul V.; E- 
nergia — Gloria: Utilajul — 
Minerul L.; Streiul — Mine
rul U.

RIO DE JANEIRO. Meciul de 
tenis dintre echipele Braziliei și Ar
gentinei, desfășurat la Rio de Ja
neiro în cadrul turului doi al „Cu
pei Davis" (zona sud-americană) s-a 
încheiat cu scorul de 3—2 în fa
voarea gazdelor.

In turul următor al competiției, 
tenismanii brazilieni vor întîlni se
lecționata Chile.

MADRID. — La Madrid au în
ceput întrecerile turneului interna
țional de tenis contînd pentru „Ma
rele premiu" — FILT.

In primul tur al probei de sim
plu, cehoslovacul Jan Kodes l-a în
vins cu 7—5, 6—3 pe suedezul O. 
Bengston, spaniolul Andres Gimeno 
l-a întrecut cu 6—4, 6—1 pe fran
cezul W. Godrella, iar francezul 
Patrick Proisy a dispus cu 6—1, 
6—1 de australianul K. Warwick. 
Jucătorul român Ion Țiriac l-a în- 
tîlnit pe englezul B. Diggings în 
fața căruia a pierdut cu 2—6, 1—6.

BELGRAD. — După disputarea 
a 5 runde, în turneul internațional 
zonal de șah de la Vrnjacka Banja 
continuă să conducă Malich (R. D. 
Germană) cu 3 puncte și o partidă 
întreruptă, urmat de Boboțov (Bul
garia), Rukavina (Iugoslavia), Smej- 
kal (Cehoslovacia) — 2,5 puncte și 
cîte o partidă întreruptă fiecare, 
Bukici (Iugoslavia) — 2,5 puncte

etc. Maestrul român Victor Ciocîl- 
tea ocupă locul 9 cu 2 puncte și 
o partidă întreruptă.

BUDAPESTA. — In meci retur 
pentru semifinalele „Cupei campio
nilor europeni" la handbal feminin, 
echipa maghiară Bakony Vegyesz a 
întîlnit pe teren propriu formația 
Spartak Kiev. La capătul unui joc 
echilibrat, victoria a revenit la li
mită gazdelor cu scorul de 10—9 
(6-5).

învingătoare în primul meci cu 
14—5, handbalistele sovietice s-au 
calificat pentru finala competiției, 
în care vor întîlni echipa S. G, 
Leipzig (R. D. Germană).

PRAGA. — In cadrul campio
natului mondial de hochei pe ghea
ță (grupa A) de la Praga s-au în
tîlnit selecționatele U.R.S.S. și El
veției. După o primă repriză echi
librată, hocheiștii sovietici s-au im
pus net în următoarele două cîști- 
gînd în final cu scorul de 10—2 
(1—1, 4—1, 5—0). După 4 zile de 
întreceri clasamentul se prezintă ast
fel : 1. Cehoslovacia — 6 puncte 
(31—3); 2. U.R.S.S. — 6 puncte 
(31—4); 3. Suedia — 2 puncte
(13—5); 4. Finlanda — 2 puncte 
(10—15); 5. R. F. a Germaniei —• 
0 puncte (6—27); 6. Elveția — 0 
puncte (4—41).
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