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în ziarul nostru de mii ne 
VEȚI PUTEA CITI

In cadrul rubricii „Cincinalul înainte de termen 
nuăm ancheta noastră ..Trei inițiative minerești cucrresc 
Valea Jiului".
Pagina INDIVID-COLECTIV1TATE.
Rubricile „Răspundem celor ce ne scriu", „Informații u- 
f ilitarc".
In pagina a iV-a veți afla ultimele știri din (ară și de 
peste hotare.

Colecționarea și studierea măr
cilor poștale — filatelici — nu 
este doar o simplă pasiune lip
sită dc efect asupra spiritului li
man. I'a ascute observația }i dez
voltă simpli artistic, îmbogățiți- 
du-l considerabil cu cunoștințele 
generale indispensabile filateliștii- 
lui cu preocupări superioare — 
ilustrarea unor teme impuse de 
viață. Silit doar cîteva conside
rente dc ordin general ce se des
prind din actuala expoziție jude
țeană „Filateliștii minieri" deschi
sa la Casa de cultură fi organi
zată de centrul filatelic „Mine
rul* din Petroșani In expoziție 
se operează, totodată, și o selecție: 
cele mai reușite exponate vor face 
parte dintr-o viitoare manifestare 
internațională de acest gen ce se

va deschide la Petroșani In cursul 
lunii septembrie cu ocazia Con
gresului mondial al mineritului, 
găzduit de {ara noastră.

Expozi{ia „Filalclistul minier” 
se impune ca un frumos rezultat 
al pasiunii. Cîteva teme se re
marca atlt prin valoarea plastică 
a concepției, dar fi prin minu
țioasa compoziție. Am reținut 
..Realizări economice fi social-po- 
litice din (ara noastră după pro
clamarea Republicii” de Nicolae 
Popon, președintele cercului „Mi
nerul”, care, prin mărci poștale, 
figurează cele mai reprezentative 
momente petrecute în evoluția ță

Profitind de cîteva" clipe 
de soare 

foto : Ion LEONARD

Dacă cererile sînt soluționate
100 ml. avansare in medie lunar pe brigadă și
exploatare la lucră rile de deschideri și pregătiri

Un succes al 
constructorilor și 

mentorilor din Petrila

DE CE MAI RECLAMA OAMENII ?

Două cicluri lunar in plus la abatajele frontale 
Patru cimpuri pe zi și aripă la abatajele cameră

Trei inițiative minerești 
cuceresc Valea Jiului (III)

Ca lege de bază a statului, Constituția țării noastre 
acordă dreptul de petiționare tuturor cetățenilor: pentru 
rezolvarea unoi treburi, personale sau obștești, toți pot 
să adreseze cereri, să facă reclamații, sesizări și propuneri 
organelor în competența cărora intră problemele solicita
te.

Tocmai de aceea a fost legiferată obligativitatea or
ganizării și asigurării prin aparatul de specialitate a ac
tivității de primire in audiențe, de examinare și rezol
vare a cererilor și sesizărilor făcute de cetățeni. Soluțio
narea și comunicarea rezolvării lor, constituie, așadar, o 
normă stabilită prin lege de la care nu poate face excep
ție nici un organ.

Pornind de la necesitatea obiectivă a traducerii în 
viață a prevederilor Decretului nr. 534/1966 și a hotări- 
rilor conducerii superioare de partid și dc stat privind 
obligațiile de soluționare a cererilor și sesizărilor oameni
lor muncii, să urmărim pe baza unor cazuri modul cum 
anumite organe de conducere din cadrul unităților eco
nomice, întreprinderi și organizații socialiste respectă nor
mele stabilite de lege, căutînd totodată să găsim un răspuns 
la dilema de ce totuși, după „soluționarea" problemelor, oa
menii continuă să reclame 
noastre.

Cînd cererile
rămîn fără

altor organe. Iată constatările

constă inci-
3 aprilie, la

Birocrația
la ea
acasa

Continuăm ancheta noas
tră in rîndul factorilor de 
conducere de la exploată
rile miniere, cu întrebările:

1) Ce probleme ridică generali
zarea celor trei inițiative ?

2) Ce măsuri ați luat în vede
rea optimizării condițiilor de 
muncă la fronturile de lucru?

8) Ce acțiuni ați inițiat pentru 
ridicarea pe o treaptă supe
rioară a întrecerii socialiste?

La ancheta redacției 
răspund astăzi:

Ing. EMIL MURU, 
directorul minei Vulcan

„Condiții de obținere a unor viteze 
sporite de avansare :

ORGANIZAREA PRECISA A FIECĂRUI 
LOC DE MUNCA — FOLOSIREA DEPLINA A 
TIMPULUI DE LUCRU"

© Am dovedit că se pot obține viteze cu 
mult mai mari decit cele pe care ni le-am pro
pus

© Schimbul săptăminal de păreri intre con
ducerea tehnico-administrativă și brigadieri — 
un dialog foarte util

• Criterii importante pentru ridicarea în
trecerii socialiste la un nivel superior

Ing. CONSTANTIN MORARU, 
directorul minei Aninoasa

„COLECTIVUL MINEI NOASTRE A PRI
MIT CU VIU INTERES ȘI ENTUZIASM INI
ȚIATIVELE"

• Măsuri concrete în vederea optimizării 
condițiilor de muncă

• O întrebare a rămas fără răspuns. Dorim 
să cunoaștem opiniile comitetului de partid al 
minei

(Citiți în pagina a 3-a 
dialogul cu interlocutorii noștri)

Loturile de construcții, și montaj-instalații Pe
trila din cadrul?. Șantierului Valea Jiului al 
T.C.M.M. au încheiat de curînd lucrările la un 
important obiectiv — ramura nr. 4 a funicula- 
rului Petrila.

Punerea în funcție a acestui funicular solu
ționează înhaldarca sterilului rezultat de la pre- 
parația Petrila. E.M. Petrila și instalația de 
filtre presă, care, pină in anul 1980, va ajunge 
la un volum de 1 400 000 tone. Capacitatea de 
transport a ramurei nr. 4 este de 180 tone/oră.

Text și foto V. BORDEA 
corespondent

(Continuare în pag. a 2-a)

Bilanț rodnic la Atelierul 
de zonă C. F. R.

Colectivul de muncă al Atelierului de zonă 
C.F.R. Petroșani a încheiat semestrul 1 al anu
lui 1972 cu importante succese în producție, în
chinate Conferinței Naționale a partidului și 
celei de-a XXV-a aniversări a Republicii.

Planul de producție al atelierului pe această 
perioadă a fost îndeplinit încă de la data de 18 
iunie a.c., obținindu-se pină la finele semestru
lui o depășire de 7 la sută, ceea ce înseamnă o 
producție peste plan de 86 vagoane echivalente.

Iată și alte cifre din bilanțul rodnic al unită
ții pe primul semestru : productivitatea muncii

Ilie ARDELEANU 
corespondent

(Continuare în pag. a 2-a)

Reprezentanți autentici ai Văii Jiului — 
delegați la Conferința Națională a partidului

O
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răspunsuri
Elisabeta Stanciu din Petro

șani, Aicea Mesteacănuiui nr. 
2, a trimis în data de 4 aprilie 
o cerere adresată tov. director 
al O.C.L. Alimentara, prin ca
re relata incidentul cu vînză- 
toarea Elena Rusu de la ma
gazinul alimentar nr. 3, cerînd 
totodată luarea unor măsuri de 
sancționare a acesteia pentru 
comportarea incorectă în ser
viciu și abaterile de la etica

profesională. In ce 
dentul ? In ziua de 
ora 11,30, Elisabeta Stanciu a 
plătit vînzătoarei în cauză su
ma de 
ceasta, 
ție cu 
numai
50 de bani. Atenționată asupra 
faptului, vînzătoarea în loc să 
repare ..greșeala1' a avut o 
comportare necuviincioasă față 
de clientă, refuzînd în același 
timp să-i dea condica de recla
mații.

Era firesc deci să aducă la 
cunoștința conducerii O.C.L. A- 
llmentara cazul relatat. Numai 
că cererea prin care solicită 
rezolvarea incidentului amintit 
a rămas pînă la intervenția 
noastră fără nici un răspuns. |

11 lei pentru 10 ouă. A- 
antrenată într-o discu- 

o altă persoană i-a dat 
cinci ouă și un rest de

Ioan Pîrvulescu, lui Nicolae 
din orașul Lupeni str. Brazilor 
nr. 34 și-a achitat în ziua de 15 
mai 1972 la serviciul financiar 
al Consiliului popular Lupeni 
suma de 250 iei, reprezentînd 
contribuția bănească pe anul 
în curs.

După o lună de zile, în baza u- 
nei somații trimisă de serviciul 
respectiv, aceeași sumă i-a fost 
reținută pe statul de plată la 
întreprinderea unde lucrează. 
In zadar a încercat omul să de
monstreze cu fișa de rol nr. 22 
prin care achitase contribuția 
bănească la consiliul popular. 
Banii i-au fost reținuți. Acum 
loan Pîi-vulescu aleargă pe la 
diferite uși să-și primească sa
lariul fără reținere, așa cum i 
se cuvine.

Numai funcționarii de la ser
viciul financiar Lupeni 
l-au produs acest necaz 
liniștiți între hîrtiile pe 
nu le mai rezolvă.

Un articol

Cursuri de reciclare
Regionala de căi ferate Deva a luat măsuri de organi

zarea, în cadrul marilor unități, a unor cursuri de perfecțio
nare profesională a lucrătorilor feroviari.

Astfel, la depoul de locomotive Petroșani, unde există 
condițiile necesare, s-au organizat cursuri cu durata de un 
an, fără scoaterea din producție, diferențiate pe categorii de 
funcțiuni și specialitate, pentru maiștri, șefi de tură, meca
nici, fochiști, meseriași și personalul din sectorul financiar- 
contabil, frecventate de un număr de 110 salariați.

Avîndu-se în vedere importanța cursurilor, predarea 
lecțiilor, pe baza unor tematici diferențiate, se face de către 
lectori recrutați dintre cadrele cel mai bine pregătite ca in
gineri, instructori, buni cunoscători ai problemelor complexe 
ale tracțiunii pe căile ferate.

care 
stau 
care

de lux pentru
cetățenii din 

cartier
Distribuirea apei potabile 

răspunde în linii generale ce
rințelor firești ale locatarilor. 
Cu toate acestea, există încă un 
mare decalaj între programul 
de distribuire și necesitățile 
reale ale cetățenilor, în marea 
lor majoritate mineri și mun
citori la diferite întreprinderi, 
care lucrează în 3 și 4 schim
buri. Așa de exemplu, locata
rii blocului 9 A, situat pe stra
da Viitorului din cartierul A- 
eroport. au reclamat în repeta-

Cornel IIOGMAN

(Continuare în pag a 3-a)

ROMÂNIA SOCIALISTĂ ÎN IMAGINI Șl FAPTE
De la Verești spre Botoșani 

trenul pufăie parcă asemenea
că. La fabrici, pe șantiere. Io ei, alta-i viața și la sat.Tractoa- ' cuști oameni, pînă mai ieri lu-
mi-s fierar — betonist la șan- re. combine, tot felul de ma- crâtori ai ogoarelor, azi texti-

fahrinii undo ,Q_nr fare sini. în«răsăminte chimice. Din listi. metalurgiști sau construe-
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secvențe culturale
O modalitate de exprimare 

artistică
METALOPLASTIA
In urmă tu cca. trei ani, pe lingă Casa tic 

cultură din Petroșani lua ființă un nou cerc ar
tistic al amatorilor care ieșea din cadrele obiș
nuite — de metal o plastic. Mctaloplastia es1e o 
modalitate de exprimare a ideilor in relief, prin 
plasticizarea metalului. Pătrunzînd in atelierul 
mctaloplasticienilor, aflat în subsolul Casei de 
cultură, nu vei mai afla arsenalul de ustensile 
tradiționale artei plastice. Se mai păstrează 
doar atmosfera de boemă, dezordinea specifică 
artistului. daT în care el se descurcă foarte les
nicios. Așadar, in locul pensulelor. pinzelor, 
crochiurilor și șevaletelor, descoperim ciocane 
de diferite dimensiuni Și tipuri (amintind de 
sculptură), tablă și alte unelte care te fac să 
Intuiești o artă nouă, de sinteză.

In fiecare după-amiazâ, invariabil, in atelier 
se află animatorul acestui cerc, intr-un fel șef 
de scoală — OSCAR BRAUTIGAM. Și despre 
pasiunea și îndeletnicirea sa artistică iți vor
bește ai lux de amănunte.

— Mctaloplastia se înrudește mai mult cu ba
sorelieful, prin rezultatele sale. Dar, ca teh
nici, doar cu forja artistică, dacă va mai fi 
existind. Această modalitate nu este, așa cum 
s-ar putea crede, artizanat, ci un mod autentic 
de existentă a artei. Noi nu lucrăm — de fapt 
■ici nu ar fi posibil — obiecte in serie (prima 
condiție a artei). Prin tridimcnsionalilatc și 
paf in arc corespunzătoare (sau oxidare) se ob
țin nuanțe de mare efect.

Oscar Brautigam a evoluat pe o traiectorie 
artistică interesantă : desen, pictură, mctalo- 
plastie. Experiența se adună, concentrată, in 
Bctuala-i preocupare, care solicită calități de 
desenator, dar și o privire coloristică de an
samblu. Pină acum a executat aproape 160 de 
lucrări, cunoscute din cele patru expoziții orga
nizate pină acum.

— Mctaloplastia are totuși limite in posibili
tățile de exprimare. Cel mai mult sint solicitate 
peisajele portretele, temele folclorice, modela
rea unor obiective de decorațiunc interioară Ce 
spuneți in acest sens ?

— Fără îndoială că are limite. Ele sint im
puse de materia cu care lucrăm — metalul, ta
bla de cupru. Eu mă simt cu adevărat perso
nal. original in tematica folclorică, și nu un fol
clor in general, ci acesta de aici, din Valea Jiu
lui. Mulți socotesc folclorul local sărac, dar 
pentru un artist plastic el este foarte bogat in 
sugestii Eu sint născut aici și nu încetez de a- 
iita timp să-1 observ’ și să-l studiez De pildă, 
atitudinea și felul de a fi al locuitori’or de aici, 
e xpresiile lui sint unice. Oricit am căuta, nu le 
găsim echivalent. Toate acestea am încercat să 
ic exprim in lucrările melc de metaloplastie și

au venit, dar putini au fost chc-

mctaloplastic poate fi recu-

cnut să Ic transmit același interes și celor cu 
care lucrez.-

După înființare. < ereul dc metaloplastie (pre
cedat de o foarte convingătoare expoziție) a re
unit cițiva începători. Dar puțini dintre ci s-au 
statornicit. Printre cei care s-au fixat în această 
tehnică artistică sint Victor Ardeleanu, Florin 
Teacă-Plaur, Ștefan Szokc, Cornel Morarii. Evi
dent, mulți 
mâți.

Un începător in 
noscut tocmai prin lipsa originalității și necu
noașterea materiei cu care lucrează. Dar mem
brii cercului au depășit această etapă de novi
ciat, dovedesc acum virtuozitate tehnică și a- 
bordează teme dificile Pe care le execută cu 
reală măiestrie Dc pildă : „Copacul" dc Victor 
Ardeleanu. ..Sub brad", „Corabie" dc C. Mora
rii. „Farfurii" de Șt. Szokc, „Geniu", „Familie 
dc țărani". „In pădure" dc O. Brautigam.

Mctaloplastia este o expresie relativ recentă 
a artei Ș’ nu e prea răspîndită. Cercul de ama
tori din Petroșani a ajuns destul de cunoscut și 
favorabil apreciat dc toți ce i-au admirat lu
crările Faptul că acestea — ilustrate dc ultima 
expoziție — au fost achiziționate aproape in în
tregime dc stațiunea balnco-climaterică Mo- 
ncasa (Arad) nu face altceva docil să Ic con
firme valoarea plastică. Mctaloplastia nu este 
destinată doar decorării interiorului (prin farfu
rii ornamentale, suporturi, veioze etc.), ci este 
aptă și pentru arta monumentală, prin executa
rea basoreliefurilor in metal. Cercul Casei de 
cultură a fost prezent in decorarea experiment- 
< lobului și in executarea plachetelor pentru re
centele concursuri artistice de amatori desfășu
rate in Valea Jiului.

Din intreaga-i existență se desprinde o neîn
cetată ascensiune către perfecționarea mijloace
lor dc expresie, efort transpus în lucrări deo
sebit dc izbutite sub raport artistic. Sint con
cluzii care pot fi extrase cu regularitate din ex
pozițiile organizate și caro trebuie să determine 
Casa de cultură să popularizeze acest cerc cu 
mai mult curaj, să-l ajute, in limita posibili
tăților. cu materiale de strictă necesitate. Meta- 
loplastia din Petroșani poate face parte din ori
care expoziție bienală sau pot fi inițiate alte
le. itinerante, in Valea Jiului și in județ, aces- ’ 
tea pentru a fi cunoscută și apreciată în adevă
ratele ei dimensiuni.

Părăsind atelierul mctaloplasticienilor. ești 
împovărat de efortul lor de a găsi un limbaj 
artistic adecvat metalului și dc a crea omului o 
ambiantă plăcută.

S. TIBER1U

Holografia garantează sculpturile 
împotriva atentatelor

O "'Aripă de oameni de ști
ința experimentează la Vene
ția o nouă metodă de imorta
lizare a operelor de artă. De 
data aceasta nu este vorba de 
o nouă metodă de conservare 
a acestora, ci de crearea unui 
fel de „muzeu imaginar" prin- 
fr-un procedeu de reproducere 
cnnoscut sub numele de holo
grafic : fotografierea tridimen
sională, prin intermediul lase
rului .a obiectului dorit.

Acest procedeu a fost inven-

cut, el nu putea fi aplicat de
ci! pentru reproducerea unor 
obiecte care nu depășeau 
cițiva centimetri. Cu ajutorul 
laserului se pot obține acum 
hologramele unor obiecte ca
re depășesc 1 m înălțime.

La ce vor folosi aceste holo
grame s-au întrebat, initial, 
foarte multi specialiști ? Răs
punsul a venit imediat de la 
laboratorul San Gregorio unde 
a fost realizată holograma li
nei statui sculptată de Dona-

fectă după original. Așadar, 
aceste holograme, executate in 
prealabil, vor permite recons
tituirea, pină la cele mai mici 
detalii, a unei opere de artă 
in eventualitatea In care ele 
ar avea soarta celebrei „Picta" 
— serios deteriorată de un 
psihopat — sau ar fi chiar ire
mediabil distrusă. Un avantaj 
marginal : în cursul executării 
hologramei, razele laser cură
ță de impurități originalul, fă-

( Urmare din pag. I) 

rii. Inedită fi foarte izbutită este 
tema .Stema țării" dr prof. dr. 
Ai on Popa. Valoarea educativii a 
filatelici ne apare intr-un mod 
pregnant și privind o altă suită 
tematică, a lui Carol Bredan .1 e- 
niniada", cuprinzind momente din 
viața fi activitatea lui V’. /. 
I.enin. Tematica expoziției este 
foarte întinsa: „Cucerirea lunii" 
(trei panouri de Igor Caneli), 
„Sportul pe mărcile poștale ro
manești" (elevul Cristian I pure), 
..Shiul în filatelic" (Vasile Cros). 
Sini prezente lucrări cu caracter 
inedit și mai dificile în realizare,

„filate 
liștii 
minieri" 

cum sini „Antarctica" (dr. Ale
xandru Chirmiciu, președintele fi
lialei Hunedoara), „Cîinele" și 
„Cerbul" (Bencea Epure). Se de
gajă din multe panouri evoluția 
preocupărilor filatcliștilor spre un 
stadiu superior, în care tematica 
este aleasa fi susținută cu grijă. 
S. Eissgus expune „Viena în fila
telie", temă mult prea vastă. Ar 
trebui, pentru viitor, o limitare 
la ci leva teme mai importante (de 
pildă „Viena orașul muzicii" sau 
,J ’icna fi arta plastică"). Specifi
cul Văii Jiului, mineritul, nu este 
reflectat decît de ing. Ștefan Som- 
lo cu „Mineritul și filatelia", în 
care se face un rezumat al evo
luției acestei îndeletniciri umane.

După vizitarea acestei frumoase 
fi profitabile, sub raport spiri
tual, expoziții rămîi fi cu citeva 
nedumeriri. In primul ritul aceea 
că față de numărul membrilor 
cercului „Minerul" (peste 200) 
prea puțini expun. O altă consta
tare — participarea tinerilor este 
foarte redusă.

O chestiune de natură organi
zatorică, dar fi de preocupare in
dividuală, este că timbrul nostru 
nu este suficient cunoscut, colec
ționat fi studiat. Se constată și o 
goană după pitoresc fi mărci 
străine, cind timbrul românesc are 
o tematică largă fi e apt pentru 
a forma colecții cu caracter spe
cial de un mare interes (agri
cultură, transporturi etc.). Pentru 
aceasta e bine ca în atenția fila- 
teliștilor locali să-și -facă loc ideea 
ca la expoziția internaționala din 
toamna să fie prezentate, tema
tic, mărcile poștale autohtone care 
să exprime diversitatea domeni
ilor de activitate din (ara noas
tră, realizările societății socialiste. 
Impresia de ansamblu pe care o 
lasă prima expoziție județeană 
,dilateliftii minieri" este pozi
tivă și se înscrie ca o frumoasă 
manifestare organizată in cinstea 
Conferinței Naționale a partidu
lui și în intîmpinarea celei de-a 
A.W-a aniversări a Republicii.
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Să scrii despre 
croitori sau des
pre cizmari, des

pre munca și gîndurilc 
ce-i încearcă de multe 
ori în dialoguri cu clien- 
ții, printre care dc fapt 
sintem și noi — repor
terii — este uneori cit 
se poate de greu. La u- 
nilatca 71 a cooperati
vei „Unirea", însă lu
crurile au fost mult mai 
simple. Croitorii s-au 
bucurat că mă cunosc 
și că vor citi în ziar 
și numărul unității lor; 
totuși a trebuit sa ape
lez la clicnți, la acei oa
meni care își lucrează 
îmbrăcămintea aici, ca 
să pot creiona cît de cît 
activitatea micului și 
harnicului colectiv.

Vorbesc cu un cetă
țean, funcționar undeva 
la Livezcni. II întreb ce 
mai face și observ că 
se miră, nu știe ce să 
răspundă. După o frîn- 
tură de ezitare îmi răs
punde sec : Bine ! Apoi 
discutăm, spunem glume, 
rîdem și: ...„Croitoria.1? 
După mine — își ros
tește gîndul Marin Nico- 
laescu — merită toată 
stima. Oamenii de aici 
își cunosc meseria, lu
crează cu gust și... la 
timp. Eu îmi fac haine 
de vreo 5 ani acolo și-s 
foarte mulțumit..." Și un 
alt client, Ion Mănoiu 
— miner : „Nu poate fi 
pusă la îndoială calita
tea lucrului și bunul gust. 
După mine este cea mai 
bună croitorie din Pe-

poarte cu omul, nu te a- 
mînă din an în paf te / 
— îmi mărturisea Ale
xandru Arpad, miner, li
nul din noii clienți ai 
unității. Am discutat fi 
cu Ioan Popp, Eteica 
Szabo, Gheorghe Opriș, 
Carolina Muică, cu 
mulți alți cetățeni care 
nu au decît vorbe de

— Scrieți despre 
schimbul lui Cristea, 
mi-a zis Vasile Marin.

— Argumente!
— Are un plus dc 10 

la sută față de schim
bul meu.

Vasile Marin, un om 
mărunțel, nins la tim- 
plc — seralistul —r cum 
i sc mai spune, pentru

NOTA ZECE 
pentru calitate, 

frumusețe și bun gust
INSTANTANEU

troșani. Și pentru copii 
tot aici..." Și replica al
tuia n-a întîrziat : „Lu
crează frumos, știu să se

laudă pentru croitorii ti
ni tații. Din carnetul de 
însemnări am redat doar 
citeva păreri Sini cil se 
poate de sugestive, de 
convingătoare pentru a 
defini, ceea ce spuneam 
la început: „croitorii în 
dialog cu clicnții I". 11 o- 
tărit, clientul, este bare
mul care, atunci cind 
laudă pe croitor sau pe 
cizmar, trebuie să aibă 
la îndemînă calitatea lu
crului acestuia. I 'orbele 
lui stimulează, oferă în
credere, trezesc ambiții. 
Mai zilele trecute am in
trat din nou în atelier. 
Știam că unitatea este 
fruntașă, că lună de lu
nă își depășește sarcinile 
de plan.

că urmează liceul seral 
— este un om vesel, pus 
pe șotii. Dacă la înce
put toate acestea m-au 
dezarmat puțin cu 
„scrieți despre schimbul 
lui...", mi-am dat scama 
că îndărătul vorbelor se 
ascunde greul faptelor 
sale, că ele vorbesc des
pre oameni obișnuiți. co
tați totuși cu nota 10 
pentru calitate. Pe cițiva 
dintre ei i-am cunoscut. 
Despre Gheorghe Miran- 
cea, Gheorghe Roșu, Pe
tre Dorobanțu, Constan
tin Ioan comuniști har
nici, disciplinați, mi s-a 
vorbii in termeni clo- 
gioși: „Nn știu să le fi 
făcut vreodată vreo ob
servație, îmi spunea Ef-

timie Cristea, al doilea 
responsabil al unității. 
Așa se poate vorbi și 
despre Marin lovan, llie 
Alexandru, And Alexan
dra, Ana Buzdugan, Pe
tre Pcrju, Aurel Balaș, 
Ion Ncacșu, omul cu 
„veselia" despre care se 
spune că-i „mină de 
aur" la cusut costume, 
Niculae Rotarii, Con
stantin Rogojină, Tiberiu 
Erdy, Elisabeta Stroescu, 
Elisabeta Matt și Con
stantin Cimpoieru, așa 
că... De'fapt, cu toții se 
străduiesc, iși îndeplinesc 
datoria față de client, 
care nu-i altul decît un 
om al muncii ca și ei. 
„A lucra bine, cu gust, 
il mulțumești pe cetățea
nul care vine in atelier 
cu ‘încredere. Această în
credere trebuie prețui
tă I" zi simți că ai a 
ceasta datorie înseamnă 
să fii conștient de ro
lul tău social, să te simți 
răspunzător pentru o 
parte oricît de mică din 
necesarul aspect estetic 
al omului: îmbrăcămin
tea.

...I-am ascultat vor
bind, cu încredere des
pre munca lor. Nici un 
cuvint despre măiestrie. 
Și, in fond, cliențiî, 
acei oameni anonimi ca
re se îmbracă aici, în 
unitatea nr. 71 și-au 
spus și își vor spune cu- 
vintul: „Nota zece pen
tru calitate 1" E cit se 
poate de convingătoare 
aprecierea pe care și re
porterul o subliniază.

Dem. D. IONAȘCU

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
8 
I 
I 
I 
I
6 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

Din sălile de judecată
tello, obținîndu-se o copie per- ră să-I deterioreze.tat in 1964, dar, pină anul tre- C

ind Petru Matei din Lu- 
peni, angajat la I.L.H.S. 
șantierul Valea de Pești, 

a plecat la 1 august anul trecut 
cu camionul nr. 22 B 1119 fără 
aprobare, spre Subcetate, să pes
cuiască in Strei, împreună cu 
L.P. nu știa că peștii se vor as
cunde de dinsul, deoarece prea 
duhnea a băutura. Necazul a 
fost însă oltul. Pe drum s-a în- 
tilnit cu organele de miliție care... 
l-cu mirosit. In urma analizei fă
cute s-a constatat că „pes
carul amator" avea in- 
singe 2,94 la mie alcool. 
Așa că in loc să pescuiască cum 
și-a planificat, a fost el pescuit 
și depus la loc sigur pentru un an 
de zile.

Dorel Diaconescu din Petro
șani a avut anumite ne
înțelegeri cu S.F. tatăl 

său vitreg în legătură cu o casă. 
Deși instanța a soluționat defini
tiv litigiul el nu a fost mulțumit 
și, în ziua de 28 octombrie 1971, 
după ce s-a tratat cu băutură 
„să prindă curaj" a intrat in ca
sa respectivă de unde a strîns 
mai multe lucruri ușor inflamabi
le și le-o dat foc.

Numai datorită intervenției 
prompte a pompierilor militari ca
sa a putut fi salvată. Pentru în
cercarea de a reedita la scară

redusă gestul lui Nero, care a 
dat foc Romei, epigonul D.D. a 
fost condamnat la doi ani și șase 
luni închisoare.

Adrian Popa din Petrila a 
ținut morțiș să-și boteze cei 
doi copii cu numele său A- 

drian și Adriana pentru ca lumea 
să vadă ce mult îi iubește ca ta
tă. Numai că în scurt timp acesta 
i-a părăsit. Instanța insă le-a stabi
lit din 1970 cite o pensie lunară 
de întreținere de 300 lei, pe care 
Adrian Popa a plătit-o o scurtă 
perioadă. Din toamna anului tre
cut, sentimentalul părinte a uitat 
de copii, sustrăgîndu-se cu rea 
credință de la plata pensiei. Le
gea i-o adus aminte de obliga
țiile sole părintești. Condamnat 
la un an închisoare pentru aban
don de familie, el are acum tot 
timpul să-și revizuiască sentimen
tele.

B
ună „văcuță de muls" era 
unitatea nr. 14, aporți- 
nîna O.C.L. Alimentara 

Petroșani, pentru Maria Rica vîn- 
zătoare la acest magazin. In pe
rioada noiembrie 1970 — martie 
1971 a „muls-o" de frumoasa su
mă de 7 317 lei, sustrași din ges

tiune. Numai că văcuța... a în
țărcat. De acum doi ani și 6 luni 
Maria Rica nu moi ore ce mulge.

Lui Andrei Drăgănescu din
Pui i se părea că are ap
titudini de... gangster așa 

că s-a gîndit să le pună în apli
care. Drept urmare, in seara de 
7 ougust 1971, împreună cu mi
norul B. A. au spart pereții agen
ției C.E.C. din comună și pătrun- 
zînd înăuntru, după ce ou forțat 
alte încuietori și-au însușit un sti
lou, citeva pixuri și cărți. Cu 
ajutorul unui tîrnăcop au spart 
apoi cosa de bani și au scos su
ma de 26 225 lei, după care au 
fugit pe cîmp, unde și-au împăr
țit prada culeasă.

„Dotat" de acum cu tot ce tre
buia Andrei Drăgănescu a por
nit la plimbare prin țară, (Deva- 
— Sighișoara — Brașov - Arad — 
Timișoara). Dar se crede că „tur
neul" nu i-a prea priit deoarece a 
fost prins de organele de Miliție și 
condamnat la 5 ani închisoare. Sufi
cient pentru o se convinge că 
gangsterii, oricît or fi de gang
steri, pînă la urmă tot după gratii 
ajung.

N. GHERGHIN
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(Urmare din nr. 7 049)

La ora actuală, automatele 
obișnuite, „necibernetice- au 
«porit în așa măsură producti
vitatea muncii îneît au devenit 
indispensabile în unele ramuri. 
Ar fi de neconceput, de exem
plu. să se imagineze construc
țiile mecanice fără să se folo
sească presele automate, mași- 
nile-unelte automate sau apa
ratele de măsură automate. La 
fabricarea anumitor articole de 
producție de serie — de Ia ele
mentele posturilor de radio și 
pînă la rulmenți — se utilizea
ză lanțuri automate, respectiv 
ansambluri de mașini de execu
ție, de transfer și de control 
capabile sâ realizeze o piesă 
fără intervenția omului.

Electronica, cu noile sale 
posibilități, a lărgii sfera auto
matizării. împingind limitele 
acesteia pînă la infinit. Utila
jul c-u comandă programată a 
devenii prima etapă a ^roboti
zării" producției, căci acesta 
este capabil să îndeplinească 
nu numai operații care se re
petă 5i care au fost date pen
tru lotdeauna dr.r și să se a-

dapteze la condițiile de lucru 
care ar suferi modificări. De 
exemplu mașinile-unelte cu co
mandă adaptativă aleg singure 
regimurile necesare în funcție 
de duritatea metalului, de exce

nipulatoare automate cu co
mandă programată îndeplinesc 
funcția de manevrare în fa
bricarea pinioanelor la cutiile 
de viteză. Automate și mai in
genioase au fost create de firma

„pure", domeniul lor de aplica
tivitate este aproape nelimitat 
Potrivit aprecierilor unanime, 
la ora actuală funcționează în 
lume peste 120 000 ordinatoare 
de diferite clase. Aproximativ

ROBOȚII: 
prieteni sau dușmani ? 
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dentul lăsat pe schiță, de uzura 
uneltei.

Firma americană Unimation 
fabrică in serie automate cu 
..memorie magnetică- folosite la 
sudura caroseriilor automobile
lor. 26 dintre acestea funcțio
nează la General Motors din 
Lordstown (statul Ohio). La u- 
zina firmei North American 
Rockwell, din Winchester, ma

japoneză Hitachi care pot să 
citească desene prin interme
diul unui ochi de televiziune 
și să ansambleze diferite arti
cole pornind de la piese cu o 
configurație destul de simplă. 
Schema asamblajului este „stu
diată" de un ordinator care re
prezintă partea esențială a in
stalației.

In ce privește calculatoarele

nouă zecimi sint folosite pen
tru a rezolva probleme econo
mice, dar totodată, ordinatoa
rele ajută la organizarea unei 
alimentări raționale a anima
lelor, la descoperirea răufăcă
torilor, la executarea diferite
lor experiențe științifice, la sta
bilirea planurilor de construc
ție a orașelor, la elaborarea u- 
nuj automobil, la diagnosticarea

unor maladii, la reglementarea 
circulației... Ordinatoarele sînt 
din ce în ce mai des folosite 
la elaborarea altor ordinatoare. 
Marile circuite integrate n-ar 
fi putut fi create fără ajutorul 
unui „creier electronic", căci 
combinațiile posibile se numără 
cu milioanele.

Inspirați de succesele spec
taculare ale automaticii, specia
liștii îi prezic un avînt mai 
rapid în viitorul apropiat. Ast
fel, potrivit experților de la 
Rând Corp., mașinile de învă
țat vor fi larg răspîndite înce- 
pînd din 1975 ; patru ani mai 
tîrziu vom asista la apariția 
mașinilor capabile să ia auto
mat hotărîri complexe compor- 
tînd o mare responsabilitate; 
către anul 1988. gospodinele 
vor încredința toate sarcinile 
lor roboților, iar la începutul 
secolului XXI se Va produce o 
simbioză între om și mașină 
electronică, cu alte cuvinte or
dinatorul va deveni un auxiliar 
indispensabil creierului uman.

(Va urma)

(După „Novoe Vremea")
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Un succes al constructorilor 
și montorilor din Petrila
(Urmare din pag. 1)

La realizarea aceslei lucrări 
dc mare imi>ortanță pentru 
sectorul minier Petrila au de
pus eforturi deosebite echipele 
conduse de comuniștii VASILE 
BOBOC, care a executat 16 600 
mc săpături, a turnat 868 mc 
beton Și a manipulat un volum 
dc pămînt de 10 533 tone, ION 
POKOY și SIGISMUND 
SZAKACS, dulgheri, care au 
executat 1 633 mp cofraje și pi
lonii dc lemn, DUMITRU CO- 
STICA, care a montat 57 tone

piloni, 32 tone utilaj și 61 tone 
cablu de funicular, ISPAS O- 
PRIȘA care a executat cele 
două stații metalice, GHEOR- 
GI1E TAMPA și EMILIAN 
BURNAZ, electricieni.

De mare utilitate a fost con
tribuția tractoriștilor ION POP 
și DUMITRU PĂUN. S-au evi
dențiat, de asemenea, printr-o 
pricepută organizare a activi
tății, maiștrii comuniști ERVIN 
HTESENMAYER, ION SANIO- 
IU. inginerul CONSTANTIN 
DINCA. șefii <le lot DUMITRU 
GHEORGHE și OSVALD HEL- 
LBERG.

Bilanț rodnic la atelierul 
de zonă C.F.R.

(Urmare din pag. 1)

a fost realizată in proporție (le 
130 la sută, timpul de imobili
zare a vagoanelor in reparație 
a fost redus cu 22 la sută, pre
țul de cost a fost redus cu 5 la 
sută, realizindu-se totodată eco
nomii in valoare de 25 mii lei. 
In fruntea întrecerii socinliste, 
in toată perioada, s-au aflat

brigăzile complexe conduse de 
comuniștii Ioar Codcanu și 
loan Straja, sub îndrumarea 
maistrului Virgil Colțaiu.

Despre calitatea mult îmbu
nătățită a reparațiilor, vorbește 
cu prisosiuță faptul că in peri
oada primului semestru, unita
tea noastră nu a avut vagoane 
căzute, defecte in termenul dc 
garanție.

>

Caleidoscop
Elefanți... 
la start

Pe hipodromul din onșul 
Colombo, copitolo Republicii 
Shri Lanka (Ceylon) a avut 
loc o interesantă întrecere : a- 
lergorea pe distanța de 200 
yarzi (180 metri). La start s-ou 
prezentat oproximotiv 20 de e- 
lefonți, condus fiecare de către 
un dresor. La comanda „Start", 
concurenții pornesc in cursă Io 
pas, iși ridică trompele, sporind 
treptat viteza. Unul dintre ele
fanți . s-o angajat insă inlr-un 
finiș otit de puternic, incit nu o 
moi putut fi oprit Io linia dc 
sosire. împrăștiind spectatorii, 
elefantul care luase o viteză a- 
preciabilă a ieșit pe poarta hi
podromului conlinuindu-și cursa 
pe străzile orașului. Poliția o 
oprit circulația pentru a face 
drum liber alergătorului.

Specialiștii in materie și in 
dresarea eiefanțilo- afirmă că, 
in ciuda greutății sale de citevo 
tone (uneori de patru—cinci to
ne), elefantul este capabil să 
atingă o viteză de 35-40 km pe 
oră.

Insula păsărilor
Organizația internațională 

pentru protejarea păsărilor a 
hotărit sâ construiască pe Insu
la Coussen din Oceanul Indian 
o mare rezervoție și o Stațiune 
științifică de ornitologie. Supra
fața insulei este de aproximativ 
27 km pătrați. Condițiile pentru 
popularea insulei cu păsări sini 
foarte favorabile : lipsesc cu 
desăvirșire pisicile, bufnițele și 
alți dușmani neimpăcați ai pă
sărilor. In centrul insulei se 
eflă o stincă de granit înaltă de 
70 metri pe care există zeci 
de mii de cuiburi aparținind 
diferitelor specii de păsări.

Rinicui 
artificiali

Specialiștii japonezi au creat 
rinichi artificiali cu un diame
tru de cinci centimetri. Eficien
ța lor a fost demonstrată în pe- 
rioado experimentării la un nu
măr de peste 200 ciini-cobai. 
Aparatele similare, utilizate in 
alte țări, sint mai complexe și 
au parametri mai mari, cea ce 
face ca ele să fie mai costisi
toare și mai puțin eficace.

Automobil 
electric

Concernul japonez de outo- 
mobile „Toyoto" o anunțat că 
este în curs de o definitiva . 
proiectul unui prototip de au
tomobil electric care va înlocui 
automobilele convenționale și o 
cărui intrare in producție de 
serie va contribui la reduce
rea substanițală a poluării me
diului înconjurător. La punerea 
la punct o automobilului elec
tric cooperează și firmele „Ni- 
hon Denso" și .Nihon Denchi". 
Reprezentanți oi administrației 
concernului Toyota au declorct 
că automobilul electric va avea 
trei sau patru locuri și că el va 
putea dezvolta o viteză de pină 
la 80 km pe oră. Nu au fost 
dezvăluite olte amănunte. S-o 
precizat doar că experimenta
rea primului prototip va avea 
loc în octombrie o. c.

Abandon fortuit
Revenit în cursul nopții de 

duminică spre luni în portul 
Plymouth, navigatorul englez 
Francisc Chichester, care a 
fost nevoit să abandoneze, din 
motive de sănătate, cursa so
litară transatlantică, a fosl in
ternat intr-un spital al forțe
lor navale pentru un examen 
general. Starea sănătății sale 
nu este considerată îngrijoră
toare. Se știe că Francis Chi
chester este în vîrstă de 70 de 
ani. Primele zile ale cursei s-au 
dovedit pentru el deosebit de 
dificile, vremea proastă adău- 
gindu-se defectării aparotului 
de radio-emisie.

Erupțiile solare 
au efect 
pe Terra

După cum relatează revista 
sovietică „Terra și Universul", 
în urma analizării materiale
lor științifice furnizate de sis
temul de sateliți artificiali ai 
Păminlului .Intercosmos", fizi
cienii sovietici au ajuns la con
cluzia că, în timpul erupțiilor 
ce ou loc periodic pe Astrul 
Zilei, materia solară este expul
zată in spațiul cosmic cu o vi
teză de circa 100 de kilome
tri pe secundă.

După cum se știe, pătrun
derea in spațiul circumterestru 
a radiațiilor și fluxurilor cor- 
pusculore solare rezultate din 
erupții provoacă furtuni mag
netice și aurore boreale și 
perturbă in mod sensibil legă
turile radio pe întreaga emis
feră terestră luminată în res
pectivul moment de Soare. La 
acestea se adaugă, de aseme
nea, o serie de alte fenome
ne interesante, iar cercetările 
efectuate cu ajutorul aparatu
rii de la bordul sateliților au 
permis înregistrarea nemijloci
tă a particulelor și radiațiilor 
generate de erupțiile solare, 
elemente care, la altitudini in
ferioare, sint absorbite com
plet de atmosfera terestră. Stu
diind variațiile cimpului mag
netic al Terrei in timpul erup
țiilor, sovonții au descoperit, 
totodată, fenomenul de pola
rizare a radiației optice. S-a 
mal stabilit, în plus, că tempe
ratura particulelor emise esto 
de ordinul a citeva zeci de 
milioane de grade Celsius.

k_____________>
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Răspunsurile la ancheta redacției 
în legătură cu inițiativele minerești 
privind creșterea vitezelor de avansare

EMIL MURU

(Urmare din pag I)

Practic, generaliza
rea la brigăzile de 
mineri a avansării 
de 100 MI. PE 
BRIGADA și EX

PLOATARE nu este o impo
sibilitate pentru Exploatarea 
minieră Vulcan. Aici s-a rea
lizat, așa cum se cunoaște, în 
anii trecuți. avansarea record 
de 341 m/lunâ la săparea ga
leriei principale de transport 
din orizontul 480. După 
ceasta s-au obținut și alte 
alizări de peste 100 ml pc 
nă in special la lucrările 
pregătire in cărbune și la 
crările de deschideri.

Condiția principală, după 
părerea noastră, pentru obți
nerea unor viteze mari de a-

vansarc, constă in ÎMPLETI
REA XRMONIOASA ÎNTRE 
O ORGANIZARE PRECISA 
A FIECĂRUI LOC DE MUN
CA CU FOLOSIREA DEPLI
NA A TIMPULUI 
CRU \L TUTUROR ’ 
BEILOR FORMAȚIEI 
LV CRI’ LA NIVELUL 
RINȚELOR nou apărute 
reducerea programului la Gore.

Aceasta presupune pentru 
fiecare brigadă DESFĂȘURĂ
RI. \ 1 V CRI LV I Dl PA UN 
PROGRAM BINE CONCE
PI T O DISCIPLINA FER
MA DIN PARTEA TUTUROR 
MEMBRILOR BRIGĂZII, FO
LOSIREA DIN PLIN A MA
ȘINILOR DE ÎNCĂRCAT 
DIN DOTARE ȘI — foarte

DE LU-
MEM- 

DE
CE- 

* prin

BINE

important — O DESERVIRE 
IREPROȘABILA PRIVIND 
FUNCȚIONAREA INSTALA
ȚIILOR ȘI APROVIZIONA
REA TEHNICO-MATERIA- 
LA.

La mina Vulcan am mai 
practicat cu rezultate bune și 
vom relua formarea de BRI
GĂZI MĂRITE, pentru 2—3 
locuri de muncă apropiate, 
sub conducerea unor briga
dieri destonici și cu multă i- 
nițiativă, lucru ce-1 vom înce
pe de acum cu pregătirea în 
continuare a stratului 13 blo
cul II.

Pentru abatajele frontale, la 
mina noastră, avind în vedere 
că brigăzile ating avansarea 
programată, mai concludent

credem că va fi OBȚINEREA 
ȘI DEPĂȘIREA curenta a 
UNEI PRODUCTIVITĂȚI A 
MUNCII DE 10 TONE/POST. 
Și aici tonul va fi dat in pa
noul I stratul 13 blocul II de 
brigada condusă de Gheorghe 
Ciobanu.

Pentru abatajele cameră nu 
este posibil să extindem ini
țiativa „PATRU (IMPURI PE 
ZI ȘI ARIPA" la toate locu
rile de muncă deoarece la 
unele abataje din straiele 
3 și 5 se merge încă cu pro
gram de curățire în zone ex
ploatate și cu lucrări vechi. 
Inițiativa va fi extinsă deo
camdată Ia un număr 
redus de 
III, blocul

Ou pe săptămină lUprinziiid toa
te cele patru schimburi"), la toa
te ședințele comitetului oamenilor 
muncii, la ,.raportul" de diminea
ță, la tonte consfătuirile de pro
ducție, ba ii mai rămîn ceasuri 
disponibile pentru a vizita mine
rii internați in spital, cantina sau 
c immul pentru nefamdiști, creșa 
de copii, ori cursurile școlii de 
calificare. O preocupare care i-a 
intrat „în singe" este aceea de a 
îndruma dires l gazeta de perele 
și pe cea 'atinsa, agitația vizua
lă. întreaga muncă politică de 
masă, („Dacă nu ne ocupăm sie 
munca politii a de masa, înseam
nă c<i nu ne-am ale- cu nimic slin 
munca de partid" .'),

După părerea dv.,' tovarășe 
Raczek, ce este mai important in 
munca unui u< ir ist de pariul (

Activistului i se pun in fie
care zi multiple sarcini și nu pu
ține din acestea sînt deosebit de 
complicate. Pentru a le onora el 
trebuie să fie pregătii corespun
zător, atil politic cit și profesio
nal', să știe sa pătrundă in ini
mile oamenilor, să învețe să i cu
noască și să și i apropie, <<î se 
priceapă sa an'reneze la sarcini 
pe fiecare după puterile sale. Nu
mai in măsură in care reușește 
să dea inum ii un caracter co
lectiv, să creeze in jurul sau un 
climat sănătos, de conlucrare to
vărășească, poate conta pe suc
ces.

— In ierarhia calităților unui

actnist, pe care o socotiți pri
mordială f

Aceea de a ști _•/ de a avea 
tăria să se dăruie cu totul mun
ții ini icdmțalc, de a ști și de a 
avea tăria să renunțe la micile 
plăceri personale și de a pune in 
toate împrejurările, mai presus

WiW nbiiîowaiwt.

TARI A
DEA TE

DĂRUI
MuniiuniimiiiiHiii

de orice, cauza celor mulți 
jirea țelurilor partidului.

— Ați avut în viață satisfacții 
l a amintiți, care a lost cea mai 
mare f

— Am avut in viață multe sa
tisfacții. Aproape de fiecare dala 
mi s-a părut, pentru moment, ca 
aceea e cea mai importanta. A- 
cum, ci nd mina noastră ie află 
temporar sub plan, mi se parc că 
cele mai mari satisfacții le am 
avut de fiecare dată — în tot 
timpul celor J ani de cînd sini 
secretar al comitetului de partid

dr In mina Lupeni — atunci tind 
lolerlirul minei noastre se situa 
in fruntea celorlalte colective mi
niere, cuserind drapelul de frun
taș pe ramură. Am ai ut și sa- 
tisfacții personale dar nici una 
din acestea nu pot fi atil de mare 
ca aceea a unui fapt care știi că 
servește unui scop înalt și că um
ple de bucurie inimile unui colec
tiv întreg. Pentru a avea in con
tinuare asemenea satisfacții, dedic 
toata actir itatea, întreaga mea 
putere de muncă mobilizării co
lectivului minei, în frunte < u co
muniștii, la redresarea grabnică a 
producției, la obținerea unor re
zultate tot mai bune pentru men
ținerea minei pe locul fruntaș.

Cum explicați alegerea dv. 
ca delegat la Conferința Națio
nală a partidului ?

— (ia o cinstire adusă muncii 
întregului nostru colectiv de mun
ca și trudiți Hor sale glorioase, ca 
c> înalta prețuire a rezultatelor 
frumoase obținute de-a lungul a- 
nilor construcției socialiste, ca o 
încredere deosebită acordat i ce
lor / 600 comuniști de .< mina 
/ upeni.

Un singur lucru mai rămine re
porterului de adăugat a/estor rin
ei uri. Dc peste 25 de ani, acti- 
r tul de partid loan Raczck slu

jește < u devotament cauza parti
dului. cauza celor mtdți și ale
gerea a printre cri care vor re
prezenta comuniștii din lalea 
Jiului la înaltul forum al parti
dului, este prin ea însăți o cin
stire a colectivului minei Lupeni.

INFORMAȚII 
UTILITARE

187.

Soarele răsare la ora 4,37 ți 
apune la ora 20.02.

Zile trecute din an
Zile râmase — 179.

EVEN I Ml NTE

1880

mai 
abataje in stratul 
III și VIII.
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actorul 
Constantin lănase (m. 29. VIII. 
1945); 1972 - In 5 ți 6 iulie 
are loc vizita oficială a secreta
rului de stat al S.U.A., William 
Rogers, in țara noa1 
A fost proclamată 
Algeriei; 1972 
externe france/, 
mann vizitează 
R. P. Chineză;
cut Georges Pompidou, 
tele Republicii Eranța 
S-a născut Claw Zctki 
tă a mișcării muncitorești ger
mane și internaționale (m. 20. 
VI. 1933); 1945 - In R. D. 
Germană a fost creat Partidul 
Liberal Democrat; 1972 — Intre 
5—8 iulie se desfășoară vizita o- 
ficială a secretarului gcucral al 
O.N.U.. Kurt Waldheim, în Po
lonia; 1918 — A fost creat Parti
dul Comunist din Ucraina; 1811 
— A fost proclamată independen
ța în Venezuela. Sărbătoare 
ționala.

ură; 1962 - 
independența 
Ministrul de 

Maurice Schn- 
intre 5—11 iulie 
1911 — S-a năs- 

președin- 
1857 — 

;in, militan-

Vulcan 
s-a încetățenit în 
acest an practica 
organizării in fie
care săptămină a 

unor discuții libere intre con
ducerea exploatării și șefii 
brigăzilor de mineri. Aceste 
schimburi de păreri s-au do
vedit a fi foarte utile, au 
conturat o scrie de probleme 
și evidențiind pe de o parte 
unele aspecte bune, iar pe de 
altă parte o serie de stări de 
lucruri deficitare in activita
tea de conducere a procesului 
de producție, de execuție a 
lucrărilor, de aprovizionare și 
in modul de folosire a utila
jelor. Selectarea problemelor 
importante rezultate

ceste confruntări pentru re
zolvarea lor operativă, consti
tuie o serioasă preocupare in 
activitatea noastră pentru îm
bunătățirea întregii activități 
a minei. încurajarea și stimu
larea inițiativei brigadierilor 
a determinat in mare măsură 
ca in adunările ținute in luna 
iunie, majoritatea brigăzilor 
să-și propună in întrecere o- 
biective mai mobilizatoare, 
să-și reactualizeze și să-și ma
joreze, în cinstea Conferinței 
Naționale a partidului, anga
jamentele de întrecere. In 
sprijinul îndeplinirii acestor 
angajamente conducerea ex
ploatării și conducerile sec
toarelor au stabilit programe

de lucru judicios întocmite 
pentru toate locurile de mun
că, urmărindu-se asigurarea 
condițiilor necesare pentru 
realizarea ritmică a sarci
nilor de plan de către fiecare 
brigadă și sector. Aș vrea să 
arăt, in această ordine de i- 
dci că pentru a asigura func
ționarea cit mai bună a utila
jelor și instalațiilor s-au con
stituit echipe de lăcătuși și 
electricieni care răspund fie
care concret de Un număr 
precis de locuri de muncă. In 
continuare ne procupăm de 
îmbunătățirea căilor de rulaj, 
restructurarea parcului de 
vagonete pe orizonturi și ex
tinderea muncii in acord la

lucrările 
în special 
tul de 
gurarea 
Concomitent, se depun c- 
forturi pentru crearea con
dițiilor cit mai bune de lu
cru la fiecare loc de muncă în 
conformitate cu normele în 
vigoare se pune accent deo
sebit pe pregătirea și perfec
ționarea personalului prin 
școala minieră și cursurile i- 
nițiate in acest scop. împreu
nă cu organizațiile sindicale, 
de U.T.C. și sub conducerea 
organizațiilor de partid desfă
șurăm o muncă susținută 
pentru întărirea disciplinei 
sub toate aspectele ei și la 
toate nivelele.

de deservire, și 
privind transpor- 

materiale și asi- 
cu vagonete goale, 

se depun 
crearea i

s'

Instantaneu de 

la unitatea nr. 20 

a C.L.F. din carti

erul Acroport-Pc- 

troșani

foto : I. LICIU

mergem
EXPOZIȚII. La Casa de cui- 

tură o expoziție dc pictură, gra
fică și sculptură a artiștilor plas
tici din Petroșani și Deva.

CASA DE CULTURA URI- 
CANI. In sala mică, la ora 18.30, 
expunerea: „P.C.R. — conduia- 
torul și făuritorul revoluției cul
turale din țara noastră".

CLUBURI — Vulcan. La ora 
15 in intimpinarca Conferinței 
Naționale a partidului este orga
nizat un simpozion cu tema : 
„Creșterea susținută a eficienței, 
obiectiv central al întregii acti
vități economice". Participă ca
dre dc conducere, tehnicieni, maiș
tri, șefi de brigadă.

FQLM

binc 
puse 

de 
noas- 

din 
s-au

Cunoscind 
problemele 
de scarcinile 
plan la mina 
tră, folosind

plin părerea maselor 
conturat cîteva criterii impor
tante pentru ridicarea între
cerii socialiste Ia un nivel 
mai superior. Comitetul oa
menilor muncii și comitetul 
sindicatului, sub îndrumarea 
comitetului de partid al minei 
au stabilit aceste criterii di
ferențiat, pe genuri de lu
crări : abataje frontale, aba
taje cameră. lucrări de des-

chidcri și pregătiri. Buza a- 
cestor criterii o constituie toc
mai acele probleme, de a că
ror rezolvare depinde in mod 
hotăritor îndeplinirea sarcini
lor de plan la mina noastră, 
ca de exemplu :

— realizarea și depășirea 
vitezelor de avansare Pe baza 
creșterii productivității mun
cii, la abatajele frontale.

— realizarea planului de 
producție la abatajele came
ră.

— stimularea obținerii de 
avansări superioare la lucră
rile de deschideri și pregătiri

precum și a îmbunătățirii ca
lității producției prin acor
darea unui punctaj suplimen
tar special.

întărirea disciplinei in pro
ducție și respectarea normelor 
de protecție a muncii este de 
asemenea cuprinsă în> criteri
ile stabilite, prin pierderi sub
stanțiale de punctaj pentru 
fiecare absență nemotivată și 
pentru fiecare accident la 
locurile de muncă.

Pentru sectoare, criteriile 
se extind' și asupra realiză
rii unor indicatori de plan

tehnici, creșterii productivită
ții muncii în abataj 
sector și încadrării în 
ielile de producție.

Toate aceste criterii 
discutate cu membrii 
zilor și conducerile 
lor, fiind însușite în 
pentru aplicarea în

Bineînțeles, odată 
tea, ne-am propus să îmbună
tățim sistemul de urmărire Ș> 
popularizare a rezultatelor 
obținute în întrecere prin 
formele ce ne stau Ia îndemî- 
nă. ___ _

și pe 
cheltu-

au fost 
brigă- 

sectoare- 
totalitate 
practică, 
cu aces-

Dacă cererile sînt soluționate 
de ce mai reclamă oamenii ?

MIERCURI 5 IULIE

PETROȘANI — 7 Noiembrie : 
Ancheta de la hotel Excelsior; 
Republica : Olesia; PETRILA : 
Poveste singeroasă; LONE A — 
Minerul: Waterloo, seriile I—II; 
VULCAN: Sorgul roșu; PARO- 
ȘENI : Domiciliul conjugal; LU- 
PF.NI — Cultural: Silvia: URI- 
CANT : Incidentul.

Ing. CONSTANTIN MORARU

„Colectivul minei noastre a primit
cu viu interes și entuziasm inițiativele"

In năzuința unanimă 
de a contribui cit 
mai plenar, alături 

• de colectivele de 
oameni ai muncii

Valea Jiului, din întreaga 
tară la îndeplinirea sarcini
lor actualului cincinal înain
te de termen, colectivul mi
nei noastre a primii cu viu 
interes și entuziasm inițiati
vele lansate de minerii 
Aninoasa, Lupeni și 
„PATRU

\RIPA LA ABATAJELE CA
MERA", „DOUA CICLURI 
LI NAR ÎN PLUS LA ABA
TAJELE FRONTALE" și „100 
ML AVANSARE IN MEDIE 
LUNAR PE BRIGADA ȘI 
EXPLOATARE LA LUCRĂ
RILE DE DESCHIDERI ȘI 
PREGĂTIRI".

Factorii de conducere poli
tică și obștească, împreună cu 
comitetul oamenilor muncii, 
au analizat posibilitățile de

generalizare a acestor iniția
tive și au stabilit măsuri de 
optimizare a condițiilor de 
muncă acolo unde este posibil 
să se aplice aceste inițiative. 
Pină acum inițiativele amin
tite au fost îmbrățișate de 
formațiile de lucru din aba
tajele cameră nr. 6 și 8 con
duse de brigadierii 
ROMAN și IULIU 
abatajele frontale 
nr. 1, 2 și 3 din

PETRU 
DAMIAN, 
orizontale 
sectorul 1

conduse de brigadierii AU
REL CRISTEA, NICOLAE I- 
LIE și BODNAR EUGEN, a- 
batajul frontal 2—4 din sec
torul IV condusă de DUMI
TRU FULGA și înaintarea in 
galeria de legătură cu suitorul 
de aeraj Piscu, orizontul IX 
condusă de brigadierul 
DALBERT KOVACS, 
ocupăm de preluarea 
inițiative și în alte 
unde sînt condiții.

A- 
Nc pre- 
acestor 

locuri

(Urmare din pag. I)

te rînduri asociației de locatari 
și I.G.C. Petroșani, că intre o- 
rele 20,30 seara și 5,30 diminea
ța nu se pot aproviziona cu 
apa necesară. Deși s-au dat a- 
sifiurări în sensul că problema 
aceasta va fi rezolvată in fa
voarea locatarilor, situația re
latată se menține și la ora ac
tuală. Ba mai mult, ea a fost 
generalizată în tot cartierul 
Aeroport. In ultimele două 
săptămîni, tot mai mulți loca
tari din acest cartier au recla
mat și nerespectarea programu
lui de apă caldă. De data a- 
ceasta s-a justificat că situația 
a fost cauzată de necesitatea 
umplerii bazinului de înot de 
la ștrand. Bazinul s-a umplut 
dar apa caldă continuă să fie 
un „articol de lux1* în aparta
mentele locatarilor din Aero
port.

Probleme

Iar au dat asigurări ferme în 
sensul rezolvării acestei pro
bleme. Cu toate acestea școala 
amintită continuă să folosească 
strada 9 Mai pentru antrena
mentele elevilor săi. deranjînd 
liniștea locatarilor, periclitând 
viața copiilor din blocurile si
tuate aici. Datorită faptului că 
programul școlii nu este res
pectat. iar organele amintite nu 
supraveghează pe cei care folo
sesc strada drept pistă de an
trenamente, aici vin numeroși 
amatori care-și ambalează mo
toarele pînă la căderea nopții. 
Printre aceștia se află și pro
prietarii autoturismului 1 HD 
4731 și ai motocicletei nr. 46 
HD 1584. Credem că a sosit 
timpul să se pună capăt aces
tor procedee de-a spune cetă
țenilor una și în practică a fa
ce alta. Răspunsul dat în legă
tură cu mutarea pistei de an
trenamente în altă parte tre
buie respectat în primul rînd 
de cei wire acționează în nu
mele legii.

11 ie Filip din Petroșani, str. 
Republicii nr. 109 și-a cumpă
rat un aparat de radio porta
tiv. Defect în du-se, l-a dus la 
atelierul de reparat radio al co
operativei Unirea, predîndu-1 
lucrătorului Ioan Popescu. In 
ziua stabilită de acesta, pose
sorul aparatului s-a prezentat 
să-1 ridice. Dar stupoare. Apa
ratul nu era nicăeri. I s-a dat 
in schimb altul mai vechi. Bine
înțeles că Hie Filip nu l-a luat 
și a insistat să-și primească 
propriul său aparat. Așa a des
coperit că Ioan Popescu împru
mutase aparatul unui prieten 
chipurile, să asculte meciul de 
fotbal.

Iată de ce cetățeanul în ca
uză și-a manifestat profunda 
nemulțumire față de procede
ul lucrătorului de la atelierul 
de radio al cooperativei Unirea, 
căci pe bună dreptate ne‘ îmtre.’i 
bă el : „cine-i dă dreptul tova
rășului Ioan Popescu să-și ser
vească prietenii cu aparatele 
client ilor* ?

MIERCURI 5 IULIE

In vederea optimi
zării condițiilor de 
muncă la fronturi
le de lucru s-au 
luat pină acum o 

serie de măsuri ca :
— aprovizionarea tehnico- 

materială cu un schimb îna
inte;

— asigurarea posturilor 
planificate la tăiere;

— introducerea, in acordul 
brigăzii a lăcătușilor pentru 
atragerea lor mai eficientă la

remedierea la timp a defec
țiunilor ivite întimplător și ea 
Pe timpul eind nu apar lu
crări mecanice lăcătușii să ia 
parte împreună cu brigada 
la procesul tehnologic minier 
din abataj;

— suprapunerea schimburi- 
in care nu 
lucrările din

lor, in măsuTa 
sînt terminate 
ciclu;

— tragerea la 
nivelul fiecărui 
pînd cu șeful de brigadă

răspundere la 
schimb inc-e-

conducereade schimb pînă la 
sectorului pentru nerealizarea 
sarcinilor programate acolo 
unde e cazul.

Măsurile au fost prelucrate 
organizațiile de bază, gru-în

N. R. Intrucit tov. ing.

întreg 
supra-

pelc sindicale și cu 
corpul de conducere și 
veghere de la sectoarele care 
au îmbrățișat aceste inițiati
ve.

Constantin Moraru, directorul 
minei Aninoasa. n-a răspuns și la cea de a treia intrebare 
„Ce acțiuni ați inițiat pentru ridicarea pe o treaptă superi
oară a întrecerii socialiste" ?, așteptăm acest răspuns pen
tru a fi publicat în unul din numerele viitoare ale ziarului, 
din partea comitetului de partid al minei.

Anchetă realizată de Constantin M AGDA LIN

„rezolvate" 
și din nou 
reclamate

In urma repetatelor interven
ții ale cetățenilor de pe stra
da 9 Mai din cartierul Carpați 
Petroșani, privind mutarea tra
seului folosit de școala de șo
feri drept pistă de antrena
ment pentru viitorii posesori de 
carnete de conducere auto, ser
viciul dc circulație din cadrul 
miliției și serviciul de gospodă
rie din cadrul consiliului popu-

&

Avind in vedere conținutul problemelor ridicate de ce
tățeni, rezultă că cei vizați in cazurile relatate, nu se ocupă 
cu toată răspunderea și competența de soluționarea cereri
lor legitime, adresate lor spre rezolvare. Răspunsurile for
male, promisiunile și aminările, sau pur și simplu neluarea 
lor in seamă, determină ca soluționările cuvenite să nu aibă 
loc, ori să fie lipsite de un conținut reăT, astfel incit oame
nii să rămină pe mai departe, cu problemele deschise, să 
alerge și să bată la ușile altora pentru rezolvare.

Așa stînd lucrurile, dovedite și cu alte prilejuri, se im
pune ca organele locale să exercite un riguros control asu
pra unităților subordonate, pentru ca acestea să respecte 
cu strictețe hotărîrea secretariatului C.C. al P.C.R. și De
cretul 534/1966 asigurindu-se o rezolvare competentă și ope
rativă a fiecărui caz în parte.

Respectind drepturile legitime ale cetățenilor și stimu- 
lind inițiativele acestora în rezolvarea problemelor pe «are 
le ridică fiecare sector de activitate, ne îndeplinim obliga
țiile ce ne revin răspunzând încrederii ce nc-a fost acordată 
de cei care ne-au ales și numit în funcția pe care o deți
nem.

PROGRAMUL I : 6,C0 Muzieă- 
și actualități; 7,00 Radiojurnal; 
8,C0 Sumarul presei; 9,30 Viața 
cărților (reluare); 10,CO Buletin 
dc știri; 10,05 Melodii populare; 
10.30 Vreau să știu; 11,00 Bule
tin de știri; 11,15 Consultație ju
ridică; 11,30 Cîntare patriei; 
12,00 Din repertoriul soliștilor 
Doina Badea și Giorgio; 12.15 
Recital Mihaela Botez; 12,30 In- 
tilnire cu mdodia populară și in
terpretul preferat; 13,00 Radio
jurnal; 13.15 Avanpremieră cotL 
diană; 13,30 Estivală -— muzică 
de prînz; 14,40 Interpreți de 
muzică populară; 15,00 Buletin 
de știri; 15,05 Creștere și eficien
ță economică; 15.30 Muzică de 
estradă; 16,C0 Radiojurnal; 16,35 
.Muzică ușoară; 17,C0 Antena ti
neretului; 17,30 Melodii populare; 
18,00 Orele serii; 20,C5 Zece me
lodii preferate; 20,40 Marea în
trecere socialistă în întîmpinarea 
Conferinței Naționale a partidu
lui și a celei de a 25-a aniversări 
a Republicii; 21.10 Revista șla
gărelor; 21,30 Bijuterii muzicale; 
22,00 Radiojurnal; 22,30 Concert 
de seară: 24.C0 Buletin de știri; 
0>C3—6,00 Estrada nocturnă.

MIERCURI 5 IULIE

(Urmare din pag. 1)

fjr cuvfn-tul dat e pentru noi 
lege.

M-am despărțit nu fără o 
oarecare strîngere de ;n.imă de 
acești urmași ai răscu taților de 
Ja 1907 care, laoialtă cu cei
ls Iți locuitori ai orașului, ai 
județului își dăltuiesc cu tena
citate, cu optimism și avînt, 
destinul socialist. Dar i-am re- 
intîln’t pe mulți dintre ei în 
vibrația calmă și, totuși, clo
cotitoare a orașului.

Aflăm dintr-o monografie a 
județului că pe cîmpurile mă
noase dintre Șiret și Prut 
creștea griul roșu de Botoșani 
din care se făcea cunoscuta 
făină ..patru nule' ce răspîndi- 
ee faima tîrgului în multe țări 
ale lumii. Cîmpuri mănoase, 
rod îmbelșugat. Și totuși de pe 
«este cîmpuri mănoase, din a- 
ctfit județ, din satul numit Flă- 
mînzi a izbucnit în ’907 răscoa
la ale cărei vîlvătăi aveau să 
cuprindă întreaga țară — ca 
simbol al jalnicei stări a tru

ditorilor ogoarelor, a setei lor 
de pămînt. de dreptate socială. 
Unsprezece mii de țărani au 
plătit cu viața pentru îndrăz
neala de a se fi ridicat să-și 
ceară dreptul legitim la • exis
tență mai omenească. Muzeul 
din comuna în care s-a aprins 
seînleia marii răscoale stă măr
turie peste vreme cruzimii cu 
care un regim odios, durat pe 
temelia unei orînduiri crude și 
nedrepte, a înăbușit în sînge 
lupta țărănimii. Și cînd te gîn- 
dești că pe aceste meleaguri, la 
numai cîțrva kilometri de Bo
toșani. în Ipotești răsărise cu 
cîtva timp în urmă luceafărul 
poeziei românești, acel ce pu
sese la stîlpul infamiei în ..Îm
părat și proletar" ..orînduirea 
cea crudă și nedreaptă' — ma
rele Mihai] Eminescu Dar ce 
putuseră învăța și reține boie
rii. arendașii și mai-marii sta
tului din violenta critică emi
nesciană ?

Idealul poetului de a fi zdro
bită orînduirea cea ciudă și 
nedreaptă ce împărțea lumea

în mizeri și bogați a putut de
veni o roalitate numai după 
insurecția națională antifas
cistă înfăptuită sub con
ducerea comuniștilor. Tn toată 
acea perioadă, ca si azi, Boto
șanii au fost conectați cu toa
te fibrele la bătălia întregii

roșului. Aici a ascultat vraja 
muzicii George Eneseu de aici 
a răsărit „fenomenul lorga* ; 
aici va fi privit cu ochi arși, 
pentru prima oară, anemonele 
și tufănicele sale pictorul Lu- 
chian, cel Ce se numea atlt de 
simplu „un zugrav".

puterea „industrială' a Botoșa
nilor consta în morărit, în exi
stența cîtorvu mici rafinării 
de spirt, ateliere de luminări 
și „apă gazoasă’ (adncă sifon), 
de frînghii și de lenjerie. A- 
tîta tot !

Mai exact, în producția in-

țări pentru progres social, pen
tru transformări revoluționare, 
pentru o viață nouă. .Clopo
tul', pe atunci gazetă săptâ- 
mînală, cu apariție din iunie 
1933, condusă de P.C.R. s-a bu
curat de colaborarea unor per
sonalități proeminente ale cul
turii românești ca Tudor Ar- 
ghezi. Gala Galaction, N.D. Co
cea. George Călinescu.

Botoșenenii se mîndresc, pe 
bună dreptate, cu mulți oameni 
de vază care au dat faimă o-

Dincolo însă de geniile prin 
care își nutrește substanța spi
rituală, Botoșanii au fost o ur
be a latifundiarilor, a'arenda
șilor, cămătarilor și negustori
lor. Clădirile somptuoase s-au 
ridicat din truda celor obidiți. 
Viața de huzur dintre zidurile 
lor s-a întemeiat pe aceeași ne
miloasa exploatare. Ca și ju
dețul, orașul era aproape total
mente lipsit de industrie. In
tr-o monografie a urbei, da- 
tînd din 1932, citim că toată

dustrială a țării,. Botoșanii re
prezentau aproape zero. Azi ? 
Ei bine, azi situația e radical 
alta. Ștefan Huțanu, un local
nic ce ne-a fost ghid de-a lun
gul și de-a latul urbei — cel 
care ne-a povestit nenumărate 
peripeții din istoria așezării, 
neomițînd nici captivantele is
prăvi ale vestitului haiduc 
Gheorghe Coroi — ne dă amă
nunte prețioase cu privire la 
transformările petrecute in .inii 
noștri. Orașul a devenit un pu

ternic centru industrial ; județul 
produce azi peste 33 la sută 
țesături tip bumbac, peste 41 
la sută fire tip bumbac și 57 
la sută din cantitatea de zahăr 
realizate la aceste bunuri de 
industria întregii țări în anul 
1938 ; numai la Fabrica de con
fecții și la Uzinele textile „Mol
dova' din Botoșani lucrează a- 
proape 5 000 de muncitori : în 
oraș funcționează de asemenea 
o mare uzină care efectuează 
reparații capitale la tractoare 
și motoare și confecționează re
țele pentru irigații : un șir de 
unități ale industriei locale 
produc o gamă variată de bu
nuri de larg consum ; Uzina de 
utilaje și piese de schimb pen
tru industria ușoară — aflată 
în plină construcție — va face 
să sporească și mai mult, în 
anii ce vin, forța economică a 
orașului și a județului.

O data ajuns în inima „tîr
gului lui Botăș' senzația de 
mai înainte a unei călătorii 
spre necunoscut dispare eu de

săvârșire. Căci la Botoșani ai 
ce să vezi, ai ce să admiri. Ora
șul vechi, mai ales centrul său, 
degajă un aer de monumenta
litate prin clădiri de o rară fru
musețe și somptuozitate. Căro
ra li se adaugă altele, moderne 
— și mai impunătoare — din 
noul centru și din noile cartie
re printre care palatul admi
nistrativ, hotelul turistic, in
stituții de cultură, complexe 
comerciale și de deservire, 
blocuri cu mii de apartamen
te. In perioada actualului cin
cinal. în Botoșani și în celelal
te orașe din județ vor fi con
struite din fondurile statului 
peste 2 500 de noi apartamen
te.

Parafrazînd o idee a unui 
crainic al televiziunii noastre, 
putem spune că, la fel ca și 
celelalte orașe ale țării. Boto
șanii e o urbe care învață să 
viseze tot mai cutezător, să se 
ridice sus. tot mai sus pe trep
tele civilizației socialiste.

19,C0 Deschiderea emisiunii dc ■ 
dimineață; 9,05 „La mijloc de I

I codru des"; 9,30 O viață pen- |
tru o idee : Nicolae lorga; 10.C0 i 

_ Curs de limba rusă. Lecția I; I 
I 10.30 Reflector (reluare); 10,45 J 
I Tele-cinematec.i pentru copii ; I 
I „Operațiunea 1"; 12,15 Dinamica •

societății românești; 12,45 Tele- I 
I jurnal; 17,30 Deschiderea emt- I 
I siunii de după-amiază; 18,00 Mu- I 
Izica — emisiune dc actualitate |

muzicală; 18,25 Alger — orașul . 
Ialb; 18,40 Tragerea Pronoexprcs; I

18,50 Timp și anotimp în agri-

I cultură; 19,20 1 001 de seri; I
19,30 Telejurnal; 20,00 In intim- • 

Ipmarea Conferinței Naționale a I
Partidului Comunist Român și i | 

. celei dc 
I publică; 
1 misiune
I
I

I

pinarea Conferinței 
Partidului Comunist 
celei de-a 25-a aniversări a Rc- 
, i; 20,20 Partidului — c- 
misiune de versuri; 20»35 Tele- 
eincmateca : „Soarta, unui om"; 
22,05 O seară de operetă la Bra
șov; 22,25 Secvențe veneaudene; 
22,40 „24 dc orc".

VREMEA
Ieri, temperatura maximă

■ aerului la Petroșani a fost
a 

de 
jrade, iar la Paring 

* .’rade. Minimele au
fost de 11 grade și, res
pectiv, 6 gtade.

Pentru următoarele 24 de ore / 
Vremea se încălzește ușor. Cer 
variabil. Precipitații izolate sub 
formă de averse de ploaie. Vînr 
slab pină la potrivit din secto
rul nordic.
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VIAȚA INTERNAȚIONALĂ
BT• •J„»izi*a 

delegației 
de partid ți 

guvernamen
tale a II. S. R. 

la Alger
ALGER 4 — Huuari Bourne- 

diene, președintele Consiliului 
Revoluției, președinte al Consi
liului de Miniștri al Republi
cii Algeriene Democratice și 
Populare, a primit marți dimi
neața. la Falatul prezidențial 
din Alger, delegația de partid 
și guvernanientalâ a Republicii 
Socialiste România. condusă de 
tovarășul Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent al 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, vicepre
ședinte a! Consiliului de Miniș
tri.

In timpul primirii. între șe
ful statului nigerian și delega
ția română a avut loc o con
vorbire cu privire la dezvolta
rea relațiilor de prietenie și co
laborare multilaterală dintre 
cele două țări și popoare și cu 
privire la alte probleme de in
teres comun.

★
Luni, delegația de partid și 

guvernamentală română a vizi
tat Palatul de conferințe inter
naționale de la „Club des pins', 
noile și modernele complexe 
turistice de la .Moretti" și „Si
lii Ferouch*, precum și ruinele 
fostelor cetăți romane de la 
Tîpaza și Cherchell.

Au fost vizitate, de asemenea 
monumentele istorice din ca
pitala. precum și cartierul 
«Casbah* — leagăn al luptei 
seculare a poporului algerian 
pentru independență națională.

Acord între R.P.D. Coreeană 
și Coreea de Sud privind 

principiile reunificării
PHENIAN 4 (Agcrpres) — 

Agenția A.C.T.C. informează 
că. în urma contactelor și con
vorbirilor care au avut loc, în 
ultima vreme. între reprezen
tanți ai R.P.D. Coreene și ai 
Coreei de sud. le 4 iulie a fost 
dată publicității o declarație 
comună.

La Phenian și Scul — arată 
declarația — au avut loc re
cent convorbiri în cursul cărora 
au fost discutate problema îm
bunătățirii relațiilor dintre nord 
și sud. precum și chestiunea 
reunificării țării.

Cu prilejul acestor convor
biri, cele două părți au avut 
un schimb de opinii, animate 
de dorința comună dc a se rc- 
unfica pașnic țara, cît mai cu- 
rînd cu putință.

S-a realizat un mare succes 
în promovarea înțelegerii re
ciproce, relevă declarația. In 
scopul înlăturării neînțelegerii 
și neîncrederii dintre nord și 
sud, pentru slăbirea încordă
rii în relațiile dintre ele și pen
tru promovarea reunificării ță
rii, cele două părți au ajuns la 
un acord complet de vederi a- 
supra următoarelor puncte :

Cele două părți au convenit 
asupra următoarelor principii 
privind rcunificarea țării i re- 
unficarea trebuie realizată in 
mod independent, fără ca vre
una din părți să se bazeze pe 
forțe externe și fără ameste
cul unor asemenea forțe ; i-eu- 
nificarea trebuie să fie realiza
tă prin mijloace pașnice, fără 
ca una din părți să recurgă la 
folosirea armelor împotriva ce-

Luptele din
VIETNAMUL DE SUD 4 (A- 

gerpres). — Agenția France 
Presse, anunță, referindu-se la 
Un comunicat al comandamen
tului american, că formațiuni 
de avioane _B-52" au atacat 
poziții ale forțelor patriotice 
șud-vîetnameae situate la 65 și 
112 km de Saigon. Este pen
tru prima dată de la începu
tul ofensivei generale a forțe
lor Frontului Național de Eli- 
be rare cînd forțele americane 
au fost obligate să efectueze 
raiduri cu bombardiere gigant 
Intr-o regiune atît de apropia-

Vietnam
tă de capitala sud-vietnameză 
— precizează agenția franceză.

★
HANOI 4 (Agerpres). — A- 

genția VNA anunță că forțele 
de apărare antiaeriană ale R.D. 
Vietnam au doborît încă trei 
avioane americane de tipul 
„F-4“, care au luat parte la rai
duri de bombardament asupra 
zonelor populate din provinciile 
Lang Son și Ha Tinh, precum 
și asupra capitalei R.D. Viet
nam. Hanoi. Astfel, numărul 
total al avioanelor pierdute de 
forțele aeriene ale S.U..A. în 
R.D. Vietnam se ridică la 3 716.
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leilaltc ; unitatea națională tre
buie promovată, în primul rînd 
în ideea unei națiuni, indife
rent dc deosebirile de ideologie, 
idealuri și sistem.

Cele două părți sînt de acord 
să se abțină de la denigrarea 
și calomnierea reciprocă, pre
cum și de la comiterea de pro
vocări armate, fie ele de mici 
sau de mari proporții ; s-a că
zut de acord asupra luării de 
măsuri eficace pentru p reveni- 
rea conflictelor militare, în ve
derea slăbirii încordării din
tre nord și sud și a creării vi
nei atmosfere de încredere re
ciprocă.

Cele două părți au convenit 
asupra realizării unor schim
buri ample între nord și sud, 
în diverse domenii, în scopul 
restabilirii legăturilor naționa
le, astăzi rupte, al promovării 
înțelegerii reciproce și accele
rării reunificării pașnice inde
pendente.

Roma

Prezentarea 
programului 

guvernamental
ROMA 4 — Marți seara, pre

mierul Giulio Andreotti a pre
zentat în fața Parlamentului i- 
talian programul guvernului pe 
care îl prezidează. Atît în pro
blemele de politică internă, ca
re au ocupat principalul loc în 
declarația-program, cît și în 
problemele internaționale, s-a 
observat un echilibru atent stu
diat pentru a nu lăsa impre
sia că orientarea gencra'.â a 
guvernului s-ar îndepărta prea 
mult, atît în conținut, cît și în 
metode, fațâ de cea a guverne
lor precedente.

In acest cadru general, pre
mierul italian a specificat ur
mătoarele priorități ale progra
mului guvernamental : reforma 
sistemului de învățămînt, la 
to- le nivelele, garantarea ordi
nii democratice prin combate
rea violenței, sub orice formă, 
revizuirea codului penal, și mă
suri de accelerare a instrucției 
judiciare, măsuri economice și 
financiare menite să ducă la

• GEORGE WALLACE, gu
vernatorul Alabamei, viotimfi 
a unui atentat cu focuri dc re
volver la 15 mai, în timp ce-și 
desfășura campania electorală 
pentru a fi desemnat drept 
candidat al Partidului Demo
crat din SA’.A. pentru alegeri
le prezidențiale din toamna a- 
cestui an, a părăsit luni, pen
tru prima oară de la atentat, 
spitalul, pentru a participa la 
o întrevedere cu partizanii săi.

• LA EXPOZIȚIA FILATE
LICA internaționala 
..Belgia 72*. deschisă la Bru
xelles, la care participă filate- 
liști din peste 50 dc țări, fila- 
teliștii români au obținut o me
dalie de aur, 2 medalii de ver
meil, o medalie de argint și al
te distincții.

• MINISTRUL DE EXTER-. 
NE EGIPTEAN, Mourad Gha- 
leb, a reafirmat, într-un inter
viu acordat postului de radio 
-France-inter", dorința guver
nului său ca situația din Ori
entul Apropiat să fie regle
mentată pe calc politică. ,.E- 
giptul, a spus el, va accepta să 
desfășoare toate eforturile ce
rute de comunitatea internațio
nală in interesul păcii".

• GUVERNUL JAPONEZ 
VA DEMISIONA v în bloc joi 
pentru a permite noului prim- 
ministru, ce va fi desemnat de 
Dietă în aceeași zi, să alcătu
iască lista noului cabinet. Du
pă cum se știje, actualul pre
mier, Eisaku Sato, și-a anun
țat hotărîrea de a demisiona 
înainte de termen.

© 65 000 DE MUNCITORI 
constructori din New York au 
declarat grevă reclamînd îmbu
nătățirea condițiilor de muncă 
și viață. Ilotărîrea de încetare 
a lucrului a fost luată ca ur
mare a faptului că patronatul 
a refuzat să includă în noile 
contracte colective de muncă re
vendicările prezentate de sin 
dicat.

© AGENȚIA TASS ANUN
ȚA CA C.C. AL P.C.U.S., 
Prezidiul Sovietului Suprem 
Și guvernul Uniunii Sovie
tice au oferit, marți sea
ra, o recepție la Kremlin, în 
cinstea delegației de partid și 
guvernamentale cubaneze, con
dusă de Fidel Castro. La re
cepție au luat parte Leonid 
Brejnev.. Nikolai Podgornîi A-

CONCURS DE ADMITERE 
pentru 

GRUPUL ȘCOLAR MINIER PETROȘANI 
str. Republicii, nr. 7

CURSURI DE ZI PENTRU MESERIILE:

— electrician de mină — strungar
— lăcătuș de mină — frezor

UCENICIE LA LOCUL DE MUNCA

— inodelier pentru turnătorie — lăcătuși mecanici
— turnător-formator construții de mașini
— oțelar — strungar

Str. Viitorului nr. 27

CURSURI DE ZI PENTRU MESERIILE:

— mecanizator minier — lăcătuș de mină
— electrician de mină — strungar

UCENICIE LA LOCUL DE MUNCA
— electrician întreținere și reparații

Concursul va avea loc la data de 6 iulie a.c., ora 7.
Se pot prezenta la concurs absolvenții școlilor generale 

de 8 și 10 clase, avind vîrsta intre 15—18 ani.
Elevii de la cursurile de zi primesc întreținere gratuită pe

1

I
l

)
i

1
1
I
I 
î

tot timpul școlarizării (hrană, cazare, îmbrăcăminte, rechizi
te și 20 la sută din venitul ce îl realizează în timpul practicii 
în întreprindere). Elevii externi primesc bursa în bani.

înscrierile se fac la secretariatele școlilor.


