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Cincinalul

Pentru a îndeplini tot ceea 
ce economia țării noastre și-a 
propus in acest plan cincinal, 
pentru a grăbi încheierea îna
inte de termen a acestuia, sini 
necesare eforturi susținute ca
re să ducă la ridicarea nive
lului tehnic al producției, re
ducerea costurilor acestuia. In 
acest sens, prin efortul propriu 
al fiecărei întreprinderi indus
triale, acțiunea de autodotare 
și autoutilare devine cale efi
cientă de creștere a produc
tivității muncii, de renunțare 
la importuri, do modernizare 
șl dezvoltare a capacităților de 
producție. înzestrarea tehnică 
superioară, perfecționarea ma
șinilor și asigurarea unor
nelte de mare randament atit 
pentru nevoile proprii cit 
pontru nevoile altor unități 
conomice sînt sarcini «Ic mare
actualitate puse dc partid, a că
ror îndeplinire stă la indemi-

na tuturor uzinelor și ateliere
lor care dispun de capacități 
de prelucrare mecanică.

Dezvoltarea continuă a in
dustriei extractive de cărbune 
din țara noastră, cu sporirea, 
implicit, a sarcinilor de plan 
ale exploatărilor miniere im
pune îmbunătățirea activității 
Uzinei de utilaj minier Petro
șani — verigă dc primă im
portanță în dotarea unităților 
Centralei cărbunelui Petroșani 
în primul rind — cu cele nece
sare muncii mecanizate în in
cintele miniere. Este demn dc 
relevat efortul permanent al 
întregului colectiv al uzinei 
pentru îndeplinirea cu succes 
a sarcinilor mobilizatoare ce 
ne stau in față, cu cheltuieli de 

aprccia- 
ce in fi- 
scăderea 

utilajelor

investiții reduse, cu 
bile economii bănești 
nai vor contribui la 
prețului de 
produse.

l’e această linie se înscrie la 
loc de frunte activitatea desfă
șurată în vederea autodotării 
și autoutilării secțiilor uzinei, 
conlucrarea Judicioasă a ser
viciilor noastre, receptivitatea 
cadrelor noastre tehnico-ingi- 
nerești la ultimele idei nova
toare menite a îmbunătăți ac
tivitatea in construcțiile de ma
șini, consolidarea rețelei de 
inovații, invenții și raționali
zări.

Grație preocupărilor existen
te în acest sens au fost con
cepute, proiectate și, mai apoi, 
executate o seric de obiective 
de mare complexitate șl impor
tanță prin a căror realizare a 
fost posibilă creșterea valori-

înainte de termen !

eiploalare la lucrările de deschideri si pregătiri
Două cicluri lunar in plus la abatajele front.ill!
Patru cimpuri pe zi și aripă la abatajele cameră

In semestrul II angaja 
mentele vor fi depășite

Trei initiative minerești
9 9

cuceresc Valea Jiului (IV)

Realizările obținute în luna 
vul Depoului de locomotive Petroșani în fruntea întrecerii 
ce se desfășoară între depourile de pe raza regionalei de 
căi ferate Deva.

Locul de fruntaș în întrecere este confirmat și de suc
cesele obținute de inginerii, tehnicienii și muncitorii de
poului în luna iunie — luna care a contribuit la încheierea 
cu rezultate meritorii a primului semestru al anului, și a- 
nume i depășirea planului de producție cu 7,54 la sută și al 
productivității muncii cu 7,61 la sută. La prețul de cost s-au 
realizat, în șase luni, economii în valoare de peste 300 000 
lei. Normele tehnice de consum au fost reduse cu 7,50 la 
sută, ceoa ce reprezintă o economie de peste 1 000 tone 
combustibil convențional, corespunzător remorcării la loco
motivele cu abur timp de 20 zile a tuturor ' 
distanța Petroșani — Simeria — Petroșani.

La înfăptuirile remarcabile a contribuit, 
comuniștii, întregul colectiv al depoului, din 
menționăm pe mecanicii de locomotivă Pavel 
da Pavcl, Nicolae Cacea, Ștefan Hora, fochiștii Ion Danciu, 
Băiuț Vintilă, Augustin Hoalgă, Tănasc Tacoviță și mese
riașii Crăciun Purece, Constantin Iliuță, Ames Haidu.

Patosul
Cu privire 

la convocarea
trenurilor pe

în frunte cu 
rîndul căruia 
Revitea, Pre-

Constructori la datorie

Continuăm ancheta noas-
tră în rîndul factorilor de
conducere de la exploata
rile miniere, cu întrebările.

1) Ce probleme ridică generali
zarea celor trei initiative ?

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

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

La ancheta redacției
răspund astăzi:
Ing. AUREL 

directorul
BRÎNDUȘ, 
minei,

ANDREI COLDA, 
secretarul comitetului de partid,

IOAN ȘILINCA, 
președintele comitetului 

sindicatului de la E.M. Lonea :

„Perspective largi pentru extin
derea inițiativelor la toate brigăzile 
de mineri"

chiar
Vom da și noi două cicluri în plus șl 
mai mult
O foarte importantă măsură — extin- 
lucrului în acord la echipele de descr-derea 

vire
9 . ________________

tindere a inițiativelor
© Fiecare inginer și tehnician — strîns 

legat de activitatea ce se desfășoară în subte
ran.

Să cunoaștem posibilitățile reale de ex-

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

cuvintelor aprinse
și ef ectul lor

celei de-a
XXVI-a sesiuni
a

Cerința constructorilor era clară : pînă dimineața, ma
caraua mare, de 100 tone/metri să fie dusă de lîngă bloc, 
pentru a elibera terenul în scopul sistematizării și finisării 
exterioare a clădirii !

Să demontezi și să muți o macara marc, noaptea ? $i 
totuși, constructorii trebuiau ajutați. De aceea, comuniștii 
de )a I.P.S.P. Livezeni au hotărît că o vor face, și, întregul 
colectiv de mecanici și șoferi s-a alăturat hotărîrii lor.

...Ploua, ploua mărunt și rece, uneori cu rafale bezmetice 
neobișnuite pentru un miez de vară. A fost o noapte... 

albăx pentru mulți i maistrul de utilaje Ilie Pomană, mon- 
torii Ioan Fleischer, Traian Furdui, Dieter Schmidt, șeful de 
garaj Leonte Costineanu, tehnicianul auto Constantin Po
mană, macaragiștii Aurică Stoica. Nicolae Bîzu, ing. Du
mitru Albescu — șeful I.P.S.P. Livezeni, escavatoristul 
Gheorghe Petrișor, șoferii Mihai Lencz. Constantin Bălan, 
loan Mureșan și alții. Insă, zorile dimineții au găsit peisa
jul schimbat prin munca oamenilor! într-un termen cu 
12 ore mai redus decît „obișnuit11, și în condiții grele de 
noapte, de ploaie macaraua mare era demontată și pregă
tită pe mașină pentru a fi transportată la Vulcan.

Cherestea peste plan
Colectivul de numai 70 de oameni al gaterului Lonea 

desfășoară lună de lună o activitate rodnică, prelucrînd o 
bună parte din buștenii exploatați din estul bazinului.

Circulariștii Maria Bordeanu și Eva Goja, mașiniștii 
I. Bocșe, I. Coman, Gh. Năsui, I. Gorci, „buștenarii1* loan 
Rusu, Teodor Barneanu, Petru Terțea. muncitoarele Anica 
Varga, Marla Brînzan, Ioana Mutu, Maria Voinea — sînt 
doar cîțiva din cei care au contribuit ca, în întrecerea des
fășurată în întîmpinarea Conferinței Naționale a partidu
lui să realizeze sarcinile de plan și să producă încă în plus 
100 mc cherestea rășinoase.

In prima jumătate a anului, micul colectiv al gateru
lui Lonea a prelucrat cca. 10 000 mc bușteni, producînd 
3 000 mc cherestea rășinoase și 1 025 mc cherestea fag. 3 600 
traverse normale, 230 mc traverse speciale, 155 mc doage 
cherestea, 460 mc celuloză rășinoase, 740 mc steri lemn foc, 
320 mc lemn mină etc.

s Reprezentanți autentici ai Văii Jiului
delegați la Conferința Națională a partidului n

n

...Atenți, concentrați, oamenii as
cultau. Sorbeau parcă cuvintele cal
de, dospite la flacăra argumentației 
precise, ale celui ce le vorbea. Pu
neau întrebări și ascultau răspun
surile. Și răspunsurile, exacte, clare 
se... rostogoleau spre ei sigur, parcă 
spre a cimenta convingeri... Asis
tam la conversație, și mă gîhdeam 
la unul dintre secretele elocinței. 
Sau al virtuții. Sau al autorității mo
rale a unui secretar de partid. Care 
anume ? Acela de a avea de partea 
lui adevărul. E o maximă a vieții, 
dacă vreți, e adevărat, dar este și 
o cerință a timpului. Nu de... sus, 
nu pentru a se achita de o obli
gație. le vorbea tovarășul Andrei 
Colda celor 24 de auditori despre 
istoricul minei, despre condițiile 
grele de lucru din trecut și despre 
utilajele moderne de azi. Ne aflam 
în cabinetul de științe social-politice 
al E. M. Lonea și jur-împrejurul li
nei mese lungi, grupul „detașaților" 
din Comăneștii Moldovei asculta, 
cu vădit interes, cuvintele secreta
rului de partid al minei. „Cine e 
miner în Vale, oriunde în lume tot 
miner va fi". Cine a învățat școala 
minei din Valea fiului, adică, ori
unde va putea fi socotit ca atare i 
un adevărat și vajnic miner. Oame
nii află cit vor primi pe post. Tre
sar. Sînt mulțumiți. Deplin satisfă- 
cuți. Fac comparație, calcule și par 
hotărîți să se angajeze la o treabă 
bună. Li se și cere acest lucru. Și 
nu numai atit. Să se integreze or
ganic în colectivul sănătos al mi
nei, să se adreseze cu încredere or
ganizației de partid. „E o vorba 
pe la noi: baia e cu baiuri. Nu 

lăsați micile nemulțumiri să vă co-

pleșească. Vcniți la noi din timp, 
ca să le înlăturăm la timp". At
mosfera e destinsă, caldă. întrebă
rile curg cu repeziciune. Răspunsu
rile sînt prompte, precise. Președin
tele comitetului sindicatului, Ion Și- 
linca, le vorbește și el oamenilor. 
Cu aceeași vervă, cu aceeași con
vingere. „Dacă există disciplină fer
mă și rezultatele vor fi bune și cîș- 
tigurile mari". Cit se poate de eloc
vent... In sală intră ing. Aurel Mar
ban, ș.eful sectorului IV. Le este pre
zentat oamenilor. Se aud cîteva 
zumzete aprobatoare / „Tînăr ! Ne 
place să lucrăm cu ingineri tineri". 
Abia ieșit din mină, cu fața inun
dată de bucuria datoriei cu sîrg să-

de Ajutor 
Economic
Reciproc

V. TEODORESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

In ziarul nostru 
de mîine 

veți putea citi:
© In cadrul rubricii „Cinci

nalul înainte de termen" 
continuăm ancheta noas
tră „Trei inițiative mine
rești cuceresc Valea Jiu
lui".

© Coordonate hunedorenc.
• Reportajul: Reprezen

tanți autentici ai Văii Jiu
lui — delegați la Confe
rința Națională a partidu
lui.

© Rubricile : „Cu scrisoarea 
dv. în față", „Informații 
utilitare", „Din lumea ști
inței și tehnicii".

© Programul T.V. săptămî- 
nal.

© In ziar veți afla, de ase
menea, ultimele eveni
mente din țară și de peste 
hotare.

La 10 iulie a.c., la Mosco
va, vor începe lucrările celei 
de-a XXVI-a sesiuni a Con
siliului de Ajutor Economic 
Reciproc. In conformitate cu 
înțelegerea intervenită, se
siunea se va desfășura la ni
velul șefilor de guverne din 
țările membre ale C.A.E.R.

(Agerpres)
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® FEMEIA — MILL

TANT
sau DESTINUL

ȚII

Sensul noului

• Cu duh și... năduf

PERSONALITĂ
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FEMEIA - MILITANT
sau

DESTINUL PERSONALITĂȚII
• De la „eterna mi

noră" la „eternul 
feminin"

• A milita: mini
mum de „neutra
litate", maximum 
de angajare

• EA, printre cei 
dinții...

Destinul Istoric 1 a
Bnsi'innat un indeta.i...ii și dra
matic travaliu fizic și spiritu
al. C« să permanentizeze con
diția socială umilitoare a fe
me:: — inegalitatea sa econo
mică. eliminarea ei din viata 
sr. :a]-politivă și refuzul de 
a-: da acces Ia luminile cultu
rii — toate elementele de supra
structură ale orinduirilor de ieri 
s-au unit în cea mai inuma
nă conjurație pe care a cunos
cut-o istoria. Cele zece porunci 
b’blice ca și legile din Grecia 
hii Homer au făcut din femeie 
Un obiect de inventar sau pro- 
prietatca -bățului. Roma, din 
wtv'trie următoare, nu i-a re- 
ennoscut statutul de cetățean, 
ei numai acela de .soție a ce- 
16 iranului* Filozofia bisericii 
eet lire din evul mediu a con- 
eiderat-o un „om nedesăvîrșît**, 
iar dreptul canonic al aceleiași 
epoci, o slujnică „îndatorată la 
«hjjbelc* către bărbat. Filozo
ful germaw Schopenhauer a ca
racterizat^) -un copil mare*, 
Cop; ă doar de suferință nu 
ți de acțiune, iar legislația bur
gheză — în ciuda lozincilor sa
le despre libertate și egalitate 
rit și a unei _De
ci a rafii asupra
drepturilor omu- 
kn* — i-a dat 
Matutul civil al 
incapabilului și al 
debilului mintal, 
fârind din ea o 
„eternă minoră" 
pusă sub protec
t’d bărbatului. Fe
meia a rămas, în 
continuare. «1 o- 
bhgtețiil? ei casni
ce cuprinsă în ce
fe trei faimoase 
K-uri: Kuche,
ftucătârie). Kih- 
cfer (copil), Kirche 
(b serică).

Ctt îoate încer
cările unor miș
cări feministe §1 
a unor pledoarii 
generoase; ideta 
emancipării soci
ale e femeii a fost 
înscrisă tîrZiu pfe 
agenda istoriei, o- 
Bată cu revendi
cările revoluțio- 
hf.rb afe proletari
atului.

După cucerirea 
puterii politice în 
țara noastră. Con
stituția din 1948 
a proclamat, pen
tru prima oară 
la noi, principiul 
fegalitățu depline 
dintre bărbat și 
femeie in toate 
"domeniile vie-

mente și că personalitatea ce
tățeanului înaintat se defineș
te nu numai prin cunoaștere 
ci șl prin poziția sa: mir.mum 
de .neutralitate' și maximum 
de angajare socială. A fi mi
litant deci. înseamnă a acționa 
de pe această poziție și în chip 
consecvent, în spiritul idealu
rilor sociale superioare, al ce
lor mai înaintate idei ale epo
cii, al progresului. In această 
poziție sînt implicate atit di- 
nensiunea științificului ce defi
nește ne specialist cit și dimen
siunea umanistă — a atitudini
lor — ce definește pe cetățean. 
Convertind toate aceste valen
țe intelectuale și etice în con- 
știin’ă profesională și conștiin
ță civică. în energie creatoare 
și spirit angajant, socialismul a 
făcut din militantul social — 
bărbat sau femeie, fără discri- 
minare — figura de prim plan 
a vieții noastre publice din ul
timul sfert de veac.

★

Personalitatea ing. RODICA 
TATULICI — directorul Fabri-

Z' >

Statui... fără soclu
Au apărut:

Omul de idei — stegar al noului

• Apostolul sau patosul profesiei

• Omul cu samarul

• Omul de acțiune sau fascinația perso
nalității

• Omul de principii sau frumusețea per
sonalității

• Omul de omenie sau caratele persona
lității

• Activistul de partid sau noblețea per
sonalității

C Omul de caracter sau tăria personalită-

ru] comitetului de partid din 
•fabrică). Apoi, a avui de învins 
prejudecata «vechimii** și pro
pria sa neîncredere : ..Mi-a fost 
greu la început, mai ales că 
erau cadre mai vechi decît mi
ne și nu aveam suficientă expe
riență organizatorică.*' A mun
cit cît doi, a perseverat cît pa
tru. Ajutată de organizațiile de 
partid și de sindicat — conduse 
tot de femei — a reușit să in
fringe prejudecățile, să-și în
vingă neîncrederea, să dobîn- 
dească autoritate și să se bucu- 
re de stima colectivului. Ce poa
te fi mai semnificativ în acest 
sens — în afara realizărilor in 
producție — decît opinia oame
nilor cu care lucrează ? „După 
venirea tovarășei Tatulici ca 
director, s-au îmbunătățit atit 
stilul de organizare cît și rela
țiile dintre oameni. Dinamică 
și cu inițiativă, ia imediat mă
suri, ajutîndu-ne ori de cîte 
ori avem nevoie' (tov. Susana 
Maghiar — ajutor de maistru). 
Principială, „ceea ce promite 
face și nu protejează pe ni
meni' (tov. Tiberiu Farcaș — șef 
de secție). „Principiul conduce

rii colective este 
aplicat acum cu 
mai multă con
secvență și fideli
tate' (Maria Tom- 
ȘH).

Receptivă la n<Mi 
— după o vizită 
dc documentare în 
maț multe țări so
cialiste — a fost 
cea dinții dintre 
conducătorii fa
bricii „Viscoza" 
care a încadrat fe
mei în funcția de 
operator chimist 
In secț.ia filatură, 
»în locUri de mun
că ocupate, pînă 
atUnoi, numai de 
bărbați Scăpăm 
astfel de fluctua
ție și rezolvăm, în 
parte, și o proble
mă socială".

Cu gîndul la vi
itorul fabricii, la 
creșterea randa
mentelor și ridi
carea calității pro
ducției, și-a pro
pus să lupte pen
tru reutilarea și 
modernizarea ei, 
să îmbunătățeas
că profilul știin
țific al cadrelor 
de specialitate 
prin cursuri de 
perfecționare. Și-a 
impus această
exigență sieși.
A fost prin-
ti-e cei dintîi

ț sociale. A portul pe plan po- 
litîc, economic și social al fe- 
ine-ii în construirea noii socie
tăți a repre zen: ’.. istfel, actul 
Be acuzare ce. ma-. e’< event îm- 
p. va prejudecății milenare 
Bt-spre inferioritatea femeii. 
O dată cu redobândirea demni
tăți; ca om. ea și-a recâștigat 
și acel ..etern feminin ce ne 
înalță-,

★

Virtutea militantă ă fewfeii 
hu se poate realiza deplin de
tect în condițiile unei adevăra
te emrant ipări sociale a aceste- 
fa. Mișcările feministe — deși 
j>-oferamaiicâ — râmîn pur re- 
vertfieativfe și ineficiente în 
kvndhi-Je exploatării și antago- 
nisrrfelor de clasă. Num ni soefa- 
Fsmul poate crea femeii posi- 
b.litatea de a desfășura o mun- 
Vă socială egală cu a bărbatu
lui în toate sferele de activita
te și, o dată cu aceasta, posibi
litatea dezvoltări, ei ca perso
nalitate multilaterală.

Mutațiile adînci produse în 
bondilia socială a femeii ca și 
în profilul său spiritual moral, 
In anii construct ici socialiste. 
5-au format convingerea că nu 
Iesle suficientă aderarea la un 
*pr ..-am politie fără a milita 
fcentru înfăptuirea lui. Că a 
Vrăi la modul cel mai uman 
înseamnă nu numai a fi liber, 
ei, mai ales, a te obliga social

ei: de fibre artificiale «Visco- 
za- Lupeni — aparține mai pu
țin trecutului. Puternic ancora
tă in actualitate dar cu fața 
spre viitor, biografia acestei co
muniste cu virtuți militante, nu 
poate fi scrisă deeît la timpul 
prezent. Căci „zînele biine-* i-au 
urzit un destin generos : să fie, 

în avangarda progresu
lui. fttefeu printre cei dintîi, 
ca o mărturie grăitoare a unor 
calitȘu refuzate cîndva femeii.

Debutul în viață i-a fost 
spectaculos: a terminat liceul 
cu diplomă de merit, iar facul
tatea — secția chimie industri
ală — cu calificativul maxim. 
Timp de 7 ani, pînă în 1966. a 
lucrat ca inginer chimist în ca
dru] Trustului minier din De
va. iar apoi la fabrica -Visco- 
za" unde a îndeplinit, pe rind, 
funcții de răspundere : inginer 
principal — șef al serviciilor 
tehnic și de producție și. din 
aprilie 1970, aceea de director. 
A fost cea dintîi femeie con
ducător de întreprindere din 
industria chimică și, în prezent 
singura în această funcție din 
județul și municipiul nostru. In 
■/.castă importantă muncă, nu 
i-a fost deloc ușor. A avut de 
Învins, mai întâi, prejudecăți le
gate de sex : „Rezerva unora, la 
venirea sa ca director. viza 
doar faptul că era femeie și că 
n-ar avea energie și autoritate** 
(tov. Maria Tomșa, — secreta-

conducătorî de unitate din sis
temul industriei chimice care 
a urmat cursurile Centrului de 
perfect ion arfe a cadrelor.

Neobosită militantă pe lărîin 
obștesc, activează în aproape 
toate organizațiile și organele 
mai de seamă. Este propagan
dist, deputat în consiliul popu
lar al orașului. membră a co- 
miictulUi orășenesc de partid, 
a Consiliului municipal F.U.S. 
Activă în toate, este în frun
tea tuturor inițiativelor.

In cffdntl familiei 'ei, aduce 
acel faustic «etern feminin ce 
ne înalță-* cu afecțiunea sa 
spontană-, CU devotamentul Ci 
genCtos. cu sinceritatea ei inge
nuă și cu pneocujjările ei pen
tru lectură, ce fac din căminul 
său un mediu cald și elevat, dc 
o neasemuită frumusețe spiri
tuală $i morală.

...A fost și rămâne printre 
cei dintîi. Una din acele admi
rabile femei c-e infirmă o pre
judecată : a „eterrfei minore* 
de altă dată și care cinstesc o 
tradiție : a înaintașelor luptă
toare pentru emancipare și pro
gres. Una din acele femei de 
virtute căreia i se potrivește 
atât de bine îndemnul Iul Di
derot : „cind eca-ii despre fe
mei să-ti înmoi pana in lumi
nile curcubeului'...

David MANIU

ATITUDINI

(Urmare din pag. /)

Ilie PURCARU

n aspunsul la în- 
' trebarea noas

tră, deși nu dtn 
putea susține că este su-

FAPTE, GINDURI, SENTIMENTE 
DE MINER, DE COMUNIST

chiar și el în cele citez a 
minute in care l-am a- 
vut ca interlocutor.

— In 1955 cînd mi 
s-a încredințai pentru 
prima dată misiunea de 
secretar al organizației 
de bază — își aminteș
te Aurel Cristea — in 
sector erau doar 15 
membri de partid. In 
decurs de numai 8 ani, 
în care comuniștii mi-au 
reîncredmțat de cîteva 
ori calitatea de secretar, 
organizația noastră a a- 
juns la peste 100 de 
membri de partid, a de
venit mult mai puterni
că, și-a amplificat, pe 
multe planuri, influența, 
eficitnța, rolul conducă
tor. M-a>n orientat spre

numeroși mineri din 
brigadă și din sector ca
re, pc baza pregătirii și 
a aportului în produc
ție, a comportării intre 
oameniș și in j familie, 
rneritaU să devină 
membri ai partidului. 
M-am preocupat de 
pregătirea lor și după 
ce am fost solicitat, 
i-am recomandat orga
nizației de baza. Mircea 
Dănila, Ioan Blagu, Pe
tru Elizei, mineri șefi 
de schimb. Petru Vișo- 
van, ajutor miner, Cos- 
ma Ciulea, Nicolae Bla
gu, mineri, sînt doar 
clțiva dintre aceștia.

ficient de cuprinzător, 
l-a dat secretarul comi
tetului dc partid al mi
nei, tovarășul DUMI
TRU HER. „Aurel este 
unul dintre comuniștii 
care a acordat toată a- 
tenția întăririi rînduri- 
lor organizației de 
partid de la mina noas
tră, atît în calitatea de 
secretar al unei puterni
ce organizații de bază 
pe care a avut-o mu Iți 
ani, cît și ca membru al 
Comitetului județean de 
Îiartid. iar în prezent ca 
ocțiitor al meu. Este 

lin om de poziție, exi
gent față de el și față 
de alții, spunînd întot
deauna lucrurilor pe nu
me".

Intre altele l-am în
trebat pe Aurel Cristea

cu ce se pregătește să se 
prezinte la Conferință, 
ce gînduri îl preocupă.

— Primul meu gind 
este să-mi îndeplinesc 
angajamentul dc 1 CCO 
de tone de cărbune pes
te plan. Cred că aceas
ta este prima ditalie 
mea, a brigăzii mele.

fapte, gînduri, 
sentimente înăl
țătoare, pornite 

din conștiința înaintată 
a unui om, a unui mi
ner, a unui comunist. 
Fapte și năzuinți care 
dau deplina certitudine 
că Aurel Cristea va re
prezenta cu cinste pe 
comuniștii din Aninoa
sa, din Valea fiului în 
înaltul forum <tl parti-

CU DUH Șl... NĂDUF
Ce doresc ? 

O vînzătoare 
care... să vîndă
Nu ! Nu e priiha dală. Că de ar 

fi, n-aș zice nimic. Sînt om și înțe
leg. Dar, să se repete aproape în fi
ecare zi, e mult. E mult prea tmdt. 
Iși iese din sările pînă și omul 
cel mai răbdător. Mă refer la tiniti* 
tea nr. 8 — autoservire a O.C.L. A- 
limentara. La care 
putea spune ca la 
la dulciuri.

— Un sfert de 
Pot să mâ rog

Anume raion ? .4$ 
oricare. De pildă

n-o fi foc. Să vedem acum ce va 
spune conducerea. Poate se aprinde 
totuși ceva...

...Dar, nu la acestea mă gindeam 
cînd am zis că NU E PRIMA DA
TA. Mă gîndeam la raionul de me
zeluri. Pentru că pe vînzătoarele de 
aici, cînd le cauți, atunci nu le gă
sești. Mereu în „vizite", in „șuicte" 
prin toate colțurile magazinului. 
Poate or fi avînd și alte misiuni. 
Mai știi ? Interesant de știut este 
dacă știe și conducerea, iar dacă e- 
ventual știe, atunci interesant rămî
ne doar faptul că nu se iau masuri...

cafea, vă rog...
.......... mult ți biYre ca 

vînzătoarele (amîndouâ) nu au vre
me să ia aminte la Astfel de rugă
minți. Ele sînt ocupate <u... discu
ții. Ața, una cu alta, iși comunică 
impresii și noutăți interraroane. Ia 
Un moment dat se întlură sămri a- 
COrdi ți mte o fârîmă de atenție.

— Ce dm-îț i ?
— Am spus'!
— Și ce ? Nu mai puteți spune 

o dată ?
— Ba da!
Și mai spun O dată, ca doar

Sînt pentru 
des ființarea 

ultimelor zile 
din lună !

Cine a zis că atîta vreme cit tră
iește omul tot învață, a știut el ce 
spline. Uite eu, dacă se întîmpla să 
mor mai înainte de a scrie aceste 
rtnduri, plecam pe lumea cealaltă 
fără a ști că în zilele de sfirșit de 
luna, autobuzele nu mai circulă CA

DL OBICEI. De fapt nici ca DE 
OBICEI nu circulă ele prea grozav, 
dar totuși...

Bunăoară, în ziua de 30 iunie, am 
așteptat in stația din centrul orar 
șului autobuzul pentru Aeroport 
exact 57 de minute. A, nu, nu-i 
vorba de nici o exagerare. Știu că 
se cam obișnuiește, dar eu o spun pe 
cuvint; an fost -57 de minute, nici 
o secundă mai mult sau mai puțin

Ce aș vrea să pot nota aici, toi 
ce am auzit atunci in stație, la a- 
dresa I.G.C. ! Dar nu se poate. Cum 
o să se poată ? In primul rînd că 
n-ar suporta bîrtia. Ei, da! Eacto
rii răspunzători de la I.G.C. supor
tă. In orice caz, a fost o mare ner
vozitate. de mare, că de aș fi 
aruncat un chibrit, totul ar fi luat 
foc. Incendiu nu altceva. Cu ocazia 
aceea am aflat și eu cum că, in ul
timele zile ale lunii, s-ar petrece niș
te chestiuni legate de benzină, de 
plan. de... în fine, de midie. Și că 
din cauza aceasta se circulă așa de 
prost. O fi așa, n-o fi așa, personal 
nu susțin nimic. Spun ce spune lu
mea și atit. De la mine spun doar 
că oamenii stau prin stații teribil de 
mult. Poate conducerea I.G.C. va 
spune și ca acum ceva. Și bine va 
face. Să spună clar, să se știe, o dată 
pentru ce anume stau lucrurile așa ? 
Și. să nu mai stea !!

Piuă la urma am plecat cu un 
autobuz de Aninoasa, arhiplin. Și 
<nn plătit un leu. Adică mai mult 
cu 50 de bani. Probabil pentru că.

In chip cu totul ciudat, o națiune atît dc familiară, de 
cunoscută, cum e disciplina, loțiune arc implică prin exce
lență rigoarea, desenul geometric a) sensurilor, se destramă, 
pentru unii, în jumătăți sau sferturi de înțelesuri ireme
diabil opuse, bătîndu-se cap in cap... Pentru unii, disciplina 
înseamnă încă, în mod exclusiv, o formalitate : promptitudi
nea cu care răspunzi la „ordinele de sus**. O astfel de promp
titudine este, firește, un lucru cit se poate de necesar și dc 
important. Cu condiția, însă, de a nu renunța la propria res
ponsabilitate, lăsind-o integral pe seama '-lor ce au emi 
respectivele „ordine**...

Cînd, cu mai mult timp în urmă, comunistul Ion Suciu. 
locțiitorul șefului sectorului fruntaș nr. VI de la mina Lu- 
j ii, ti preluat — printr-o deci i inducerii între pr <• 
rii — răspunderea dirijării unei anumite zone a aceluiași sec
tor. deficitară față de sarcinile de plan, una din recomandările

care i s-au făcut atunci a fost — cităm — „adoptarea tuturor 
măsurilor cuvenite pentru întărirea urgentă a disciplinei 
muncii '. Puțini ar fi bănuit pe atunci (și cu atît mai puțin 
eroul nostru !) că nu peste multă vreme, noul conducător a- 
vea să intre în controversă tocmai cu..... disciplina** sau, mai
exact, cu o anume accepțiune a acesteia, reflectând o anume 
mentalitate.

Intrînd în realitățile noii sale arii dc activitate, căutînd 
rădăcinile lipsurilor, Suciu a ajuns, procedînd prin elimina
re (eliminînd cu alte cuvinte, toate lacunele care puteau fi 
lichidate cu forțele colectivului), la un punct nevralgic, la 
un fel de zid față de care eforturile lui și ale celorlalți se 
loveau fără succes : aprovizionarea defectuoasă cu materia
le și piese, frecvența excesivă a defecțiunilor electromeca
nice etc. Pentru remedierea acestor lipsuri trebuiau atrase 
în intervenție alte servicii ale minei, inclusiv factorii de 
răspundere... Drept pentru care, abandonînd „disciplina** 
formală — care se mulțumește să înregistreze .ordine". Ion 
Suciu a început să „deranjeze**... Să se zbată, să ceară, să- 
„plictisească" cu repetate pretenții pe unii din factorii care. . 
în ochii adepților „disciplinei** formale, nu trebuie în nici 
un caz „deranjați**... Primind o sarcină de înaltă răspundere, 
comunistul Suciu înțelesese nu să se subordoneze unor gre
șeli și lipsuri, ci să lupte împotriva lor, să lupte pînă la ca
păt, ,,subordonîndu-se“ în felul acesta unui scop major, unor 
principii superioare. Direcția, comitetul de partid al minei 
l-au înțeles și l-au ajutat.

Urmarea ?
In luna imediat următoare, restanțele de plan au fost 

în întregime recuperate. Adevărata disciplină — care în
seamnă, înainte de toate, răspundere — a triumfat.

O întîmplare simplă, cr morală simplă... Dar cîți cunosc 
o astfel de morală — și mai ales cîți o aplică ?...

cel puțin zece călători, urcați prin 
față nu plătiseră nimic. Dar nimeni 
nu a avut grija lor. In afară de ta^ 
xatoare, care, din cînd în ci ud ținea 
să repete prea bine cunoscuta fra
ză :

— Mai e cineva fără bilet ?
Bineînțeles că NU ERA NI

MENI. Că doar nu era... fraier să 
se autodenunțe !

N-aude, 
n-a vede !

Am vrut să mănînc ceva. Era tir- 
ziu, orele 22 noaptea. Nu știu cum 
se făcuse, cum nu se făcuse că în 
ziua aceea nu pusesem nimic in gu
ră. Ajunsesem, ce mai! Am intrat 
la restaurantul „Minerul" din Pe
troșani și m-am așezat la o masă, 
așa mai retrasă. Obiceiul meu.

Și am star și am stat, in vreme ce 
minutele treceau și o dată cu ele tre
ceau și... ospătarii pe lingă mine. 
Fără să mă întrebe nimic. Nu se 
dovedeau deloc curioși. Și unde mai 
pui că ii cunoșteam și mă cunoșteau. 
In sectorul unde mă așezasem servea 
ospătară Bălan .liiri și ospătarul 
Teslici Constantin (cînd s-au petre
cut cele notate aici încă nu țușese 
repromovat. Aceasta s-a intimplat, 
după).

/i fost bucuros să mă întrebe 
careta din ei chiar și numai dacă... 
mai plouă afarăDar, nu m-au

întrebat. Cred că nu... aveam MU
TRA și atunci, cu ce sint de vini 
ei ?! La un moment dat, au început 
a mă încerca niște gînduri, destul 
de bizare : să fac ceva ața extraor
dinar, să mă „evidențiez" într-un 
fel, să INTRU în ochi... îmi venise 
mai întîi ideea să arunc pe jos cu 
scrumiera, să răstorn masa, in sfir
șit ! Dar, am stal cuminte. Nu mă 
cobor eu la astfel de lucruri. S-a co- 
borît însă altcineva, unul de la o 
masă vecină; a spart scrumiera. MS 
așteptam (și era cazul) să se pro
ducă o adevărată alarmă. Dar de 
unde f Ce dacă a spart-o ? Parcă 
ospătarii aveau timp să se ocupe de 
un asemenea fleac ? Erau ocupați cu 
alte treburi. Cu... dar vă rog să mă 
iertați, nu știu cu ce erau ocupații!

In sfirșit.
— Dumneiwoastră ce doriți ? Era 

glasul ospătarei Bălan.
— Ce doresc ? Ei, na că 

ce doream! Ah, da! Să
Apoi, mi-am luat inima
— Aștept de—
— Nu : am observat!
Ca să vezi. Nici nu știam că am 

darul de a fi și invizibil.
...Pînă la urmă am mîncai. ;otuși. 

Dar nu se putea și fără „prefața" 
descrisă ?! Se putea desigur, numai 
că... Numai că ce ? Ei, vedeți ? A- 
ceasta vreau să știu și eu. Fapt pen
tru care și întreb. Pe conducerea 
T.A.P.L. o întreb.

am uitat 
martine ! 
în dinți.

P. Troșăneanu
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privind creșterea vitezelor de avansare
BRINDL'S, Andrei COLDA, loan ȘILINCAIng. Aurel

ÎS

„Perspective largi pentru extinderea

IN 1NTIMPINAREA CONFERINȚEI NAȚIONALE A P.C.R 
Șl A CELEI DE-A XXV-A ANIVERSĂRI A REPUBLICII

Răspunsurile la ancheta redacției 
în legătură cu inițiativele minerești

inițiativelor la toate brigăzile de mineri“

Largă participare 
a României 
la tîrgurile 

și expozițiile 
internaționale

(Urmare din pag. /)

această perioadă au fost cele 
din petrol-chimie. industria de 
prelucrare a lemnului, indus
tria bunurilor dc consum etc.

înfățișarea în cadrul acestor 
manifestări, a celor mai repre
zentative realizări ale economi
ei naționale, a determinai spo
rirea interesului oamenilor de 
afaceri și specialiștilor străini 
față de participările Și expo-
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1 Dorim sa arătam dc 
la început că apre
ciem în mod deo- 
sebit cele trei ini
țiative care rcflec- 

inaltul patriotism al mi- 
■As- 

hemarca adre- 
‘crctarul -general al

ta
nerilor din l alea Jiului, 
punsui lor Ia 
setă de 
partidului, tovarășul NICOL \1 
CE SI SCU. întregului po
por român de a realiza pla
nul cincinal în patru ani și 
jumătate. Chiar din primele 
zile cînd ne-a parvenit ecoul 
inițiativelor pornite din bri
găzile conduse de PETRE 
CONSTANTIN de la Lupeni. 
PETRI ROMAN de Ia Ani
noasa si CONSTANTIN GRĂ
DINARE de la Uricani. ana- 
lizind sensul și conținutul a- 
cestor inițiative ne-am dat 
seama că preluarea și extin
derea lor la mina noastră ar 
putea duce la rezultate eco
nomice bune, grăbind redre
sarea și intrarea în normal a 
activității de producție. Spe
cificul lucrărilor ce trebuiesc 
executate in perioada actuală 
la mina Lonea limitează cîm- 
pul de acțiune al inițiativei 
de creștere a vitezelor de a- 

la lucrările de des- 
i pregătiri. Din anali-

vansare I 
chideri și

za pc care am făcut-o a re
zultat că in prezent avem con
diții pentru realizarea vitezei 
medii lunare de 100 ml la lu
crările de deschideri și pre
gătiri in blocul 6 din sectorul 
III prin înlocuirea a două 
brigăzi preconizate aici, cu o 
singură brigadă bine organi
zată — este vorba do brigada 
condusă do minerul GHF.RA- 
SIM FUTd. Piuă la sfirșitul 
acestui trimestru numărul 
brigăzilor cu viteze medii de 
peste 100 ml lunar va crește 
la trei — prin dotarea lor co
respunzătoare cu mașini de 
încărcat, asigurarea deservirii 
și asistentei tehnice. In afară 
de aceste trei brigăzi avem 
șase formații de lucru care 
deocamdată nu întrunesc con
dițiile pentru preluarea ini
țiativei deoarece execută lu
crări mai mici, de durate 
scurte. Desigur, noi nu ne 
mulțumim cu realizarea unor 
viteze sporite de avansare 
doar la o parte din brigăzi și 
vom acorda atenție creșterii 
vitezelor și la brigăzile de 
care vorbeam, în sensul ca o 
astfel de formație, muncind 
intr-o luna în mai multe 
locuri succesiv, să totalizeze

totuși înaintări de peste 100 
ml.

Un viu interes a trezit la 
mina noastră inițiativa lui 
PETRE CONSTANTIN de in 
mina Lupeni -DOUA CI
ULI RI IN PLUS LUNAR LA 
ABATAJELE FRONTALE . 
Brigăzile de frontaliști con
duse dc LUDOVIC REPAȘ și 
IOAN COJOC ARI din secto
rul III, precum și cea condu
să de ALEX ANDRU IIRIȚ- 
CAN din sectorul IV au și 
preluat această inițiativă. Bri
găzile conduse de minerii 
IOAN BALEA și CLEMENT 
IIÎRLUȚ din sectorul IV, am
bele in reorganizare, se pre
gătesc să treacă in curind la 
aplicarea inițiativei. De ase
menea, brigada de frontaliști 
condusă de IOAN MICLEA 
HI. din sectorul IV, o briga
dă omogenă, care se află in 
atenția factorilor de conduce
re politici și administrativi 
ai minei, își eîntărește in pre
zent forțele, posibilitățile pen
tru a se alinia brigăzilor ca
re și-au însușit inițiativa (..Nu 
ne vom face de ris. vom da 
și noi două cicluri în plus -și 
chiar mai mult").

După unele calcule estima
tive, prin însușirea și aplica-

rea cu succes a inițiativei mi
nerilor din Lupeni «le către 
toate cele șase brigăzi de 
frontaliști de la mina noas
tră, putem realiza lunar în 
abatajele respective o produc
ție suplimentară de 3 600 — 
4 000 tone de cărbune ceea ce 
ar însemna pe întregul se
mestru in care am intrat 22 
— 25 mii de tone. Și aceasta 
numai prin aplicarea unei sin
gure initiative 1

In ceea ce privește abata
jele cameră, 
brigăzi, șase 
la .aplicarea 
l’ETRl’ ROMAN de la mina 
Aninoasa ..PATRU CIMPURI 
DE CĂRBUNE PE FIECARE 
ZI ȘI ARIPA". Este vorba de 
brigăzile conduse de MARIN 
CIUBĂR, TRAIAN MOLNAR. 
DRlSTAUllE BORȘ. GIIEOR- 
GHE COSMA, CONSTANTIN 
CHIȚOIU, ș.a. Pregătim con
dițiile pentru o antrena și ce
lelalte brigăzi Ia aplicarea 
inițiativei, desfășurind în rîn- 
dul lor o susținută muncă de 
convingere și luînd măsuri 
pregătitoare ca in fiecare 
schimb, la aceste abataje, să 
se poată executa un ciclu com
plet de operații : 
pușcare, evacuare

ti in cele 20 de 
au trecut deja 
inițiativei lui

perforare, 
și armare.

s'

Problema cu care 
dorim să începem 
răspunsul la cea 
de-a doua întreba
re este APROVI- 

ZIONAREA BRIGĂZILOR cu
AS lot ceea 

fășurârii
!a 
n

I

acord la echipele de 
am extins apoi 

acord și la trans- 
ori7.ontală și pe 
pentru asigurarea 

cu vagonete goale.

!)a tusu l ciulin te /o r a țtrin j e 
// epetvuL lor
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Vbșitc, in mijlocul oamenilor, a noi
lor angajați ai minei, apare fi in
ginerul șef Aurelian Rusii. Și-apoi 
ceilalți ingineri, șefi de sectoare, că
rora li se vor repartiza oameni noi 
Inginerul șef atrage atenția celor
lalți corifrați ca noii angajați să fie 
repartizați •„în primirea" unor oa
meni cu responsabilitate mărită. E 
firesc să fie așa. Și nu doar din 
pură ospitalitate. Din grijă față dc 
om, de creșterea lui valorică in mc 
serie, e firesc să fie așa...

Stau de vorbă, printre „picaturi", 
cit cei ce se îndreaptă înspre ma
gazia cu echipamente. In sală, dia

logul dc început s-a metamorfozat 
intr-o conversație amicală. Sinceră. 
Ca dc la om la om. Stau tic vorbă, 
zic, cu cîțiva dintre moldovenii noi 
veniți. Sint deschiși, fără subînțele
suri și subterfugii printre cuvinte. 
O sa am 98 Ici pe șut — îmi șop
tește cu satisfacție Gheorghe Da- 
miau. Ochii ii rid. li ride întreaga 
laț....... Vom face treabă. Sîntem cu-
nmeuți vechi. Prieteni. Stăm în a- 
creași cameră, de aceea dorim să 
jim și la șut împreună. Toți patru. 
Privifi-ne — îmi spune Alexandru 
Puiu și mi-i arătă pe Ion Maxim, 
pe Dumitru Bobeică fi pe Toma 
Crăciun — puteți citi pe fața noas
tră ca n-am li hotărîți sa ne fa

cem întrutotul datoria i" Evit să i 
răspund. Poate fără să 'creau. Și 
pentru a-și întări spusele, adaugă : 
„I promit c-o să mai auziți dc 
noi' . 11 cred. Și îi cred și pe Va- 
sile llrițcii, și pe Constantin I 'a- 
lache. Ic deslușesc în priviri holă- 
rirca de a se avînta cu elan într-o 
muncă pe care o cunosc.

Cuvintele și-au făcut efectul. Ade- 
■ ărurile, mai bine zis, și-au găsit 
ilustrarea în convingeți. In hotărbi 
ferme. „Și cine știe — mi se adre
sează un tinăr vioi, cu privirea a- 
prinsă — ciți dintre noi nu se vor 
impăminteni, stabilindu-se in Vale".

Sint convins. Sînt absolut convins 
de acest lucru...

notele românești, fapt demon
strat, intre altele, de tranzac
țiile comerciale încheiate cu b- 
semenea ocazii care s-au ridicat 
la o valoare aproape dublă, 
comparativ cu perioada simi
lară a anului precedent.

In programul prezențelor Ro
mâniei la manifestările inter
naționale similare din semes
trul II al acestui an sint în
scrise circa 30 dc participări 
cu expoziții generale dc măr
furi Ș> cu standuri pe ramuri 
de producție, precum și alte 
circa 80 de expuneri ale între
prinderilor dc comerț exterior. 
Tendința de participare la tir- 
gurile specializate continuă și 
în cea dc-a doua parte a anu
lui, industria constructoare de 
mașini, chimia și petrochimia.

front, 
acest

ce este necesar des- 
normale a lucrului 
Ca o primă măsură 
sens am extins Iu

crul in 
deservire : 
munca în 
portul pe 
verticală, 
brigăzilor _
Pentru optimizarea condițiilor 
de muncă la fronturile de lu
cru s-au luat ori sînt în curs 
de aplicare și o seamă de al

te măsuri. De pildă, în ultima 
vreme in formațiile de lucru 
miniere au fost repartizați în 
număr suficient pentru a pu
tea interveni operativ în toa
te schimburile, muncitori e- 
lectricieni și lăcătuși. S-a în
tărit, în același timp, asisten
ta tehnică în schimburile HI

ordine deși IV. In această 
idei s-a luat măsura ca fie
care din brigăzile care aplică 
una din inițiativele amintite 
să fie dată în grija unui ca
dru tehnic din conducerea teh- 
nico-administrativă pentru a-i 
asigura îndrumarea și asis
tenta tehnică necesară.

Însușirea de către 
ÎNTREAGA MA
SA DE MINERI a 
noilor inițiative 
menite să ducă la

44 creșterea vitezelor de avansa- 
-- re și obținerea unei produc- 
..'4 tivități ridicate in subteran 
s< este în prezent cel mai im- 

44 portant lucru pe care ii pu- 
•$S tem face acum pentru 
Ț< ridicarea întrecerii socialiste 

Pe o treaptă superioară. Creș- 
•<< lerea vitezei medii de avan
ii sare la toate brigăzile de ina- 
•*’< in tare, realizarea unui număr 
55 sporit de cicluri lunar la fie- 
44 care abataj frontal și extra- 
v gerea ritmică, în fiecare 

schimb a unui cimp de căr- 
V bune |a abatajele cameră ar

insemna nu numai redresarea 
minei. îndeplinirea pianului1 - - 
zi dc zi și lună de lună ci și 
realizarea unui plus impor-
iant de producție pe baza creș
terii productivității muncii și 
— bineînțeles — ciștiguri mai

bune pentru mineri. De aceea, 
concomitent cu organizarea 
mai bună a producției și a 
muncii, desfășurăm o vie ac
tivitate pentru a determina 
ca toți factorii producției să 
devină conștien(i de valoarea 
inestimabilă a acestor iniția
tive, să și le însușească și să 
le aplice. In acest sens ați vă
zut in incinta minei panourile 
care .arată concret cum în bri
gada lui Repaș, prin aplica
rea inițiativei ..Două cicluri 
în plus pe lună" se realizează 
peste plan 700 tone de căr
bune pe lună și un ciștig pe 
post de miner de 150 lei, sau 
cum in brigada lui Bălăuță 
prin aplicarea inițiativei ..Pa
tru cimpuri de cărbune pe «zi 
și aripă" se obține un surplus 
de 500 tone cărbune pe lună 
și un cîștig pe post de miner 
de 160 lei. Astfel de exemple 
concrete -sint convingătoare 
și de ^ceea vom persevera în 
folosirea lor. In prezent pre-

-gătim un 
care vom 
străm valoarea 
celor trei inițiative pentru în
treaga mină. Concomitent, du
cem in acest sens o muncă 
directă cu fiecare brigadier, 
cu șefii de schimburi și cu 
ceilalți membri ai formațiilor 
de lucru din -subteran, de- 
monstrind clar și concret ce 
înseamnă aplicarea de către 
toate brigăzile de la abataje
le frontale a inițiativei „două 
cicluri in plus lunar, de că
tre toate brigăzile de la aba
tajele cameră," a inițiativei 
„patru cimpuri de cărbune pe 
zi și aripă" și obținerea unei 
viteze medii de 100 ml lunar 
la lucrările de deschideri și 
pregătiri sub raportul crește
rii producției, productivității 
muncii, cîștigurilor și al e- 
ficienței economice pe întrea
ga mină.

Comitetul de partid a orga
nizat recent o investigație la

panou mare prin 
încerca să demon- 

economică a

toate locurile de muncă din 
■subteran pentru a cunoaște 
posibilitățile reale de extinde
re a celor trei inițiative. Con
cluzia care s-a desprins din a- 
ceastă investigație este aceea 
că avem largi perspective in 
acest sens prin îmbunătățirea 
întregului proces de producție, 
prin întărirea disciplinei și 
creșterea răspunderii tuturor 
factorilor producției. De im
portanță esențială este de a- 
semenea în acest sens legarea 
fiecărui inginer și tehnician 
de activitatea ce se desfășoa
ră în subteran pentru spriji
nirea concretă a brigăzilor de 
mineri. In aceste direcții este 
orientată în prezent inlreaga 
activitate pe care o desfășoa
ră sub conducerea organizației 
de partid comitetul oamenilor 
muncii, organizațiile de sindi
cat și (U.T.C., întregul coledtiv 
al minei.

>ș

Anchetă realizată de 
C. MAGDALIN

Impuls al acțiunii de autodotare 
și autoutilare a uzinei

(Urmare din pag. I)

că a produselor noastre. îm
bunătățirea condițiilor de mun
că, reducerea efortului fizic al 
muncitorilor, asimilarea unor 
procedee avansate dc finali
zare a multor sortimente pe ca
re le avem cuprinse in regis
trul de fabricație. Numai prin 
^autodotare și autoutilare, 
U.U.M.P. și-a lărgit aria de ac
tivitate prin nașterea unui 
nou atelier, cel de automa
tizare. Există perspective cer
te ca in viitorul cel mai 
apropiat noul atelier să con
tribuie în mod decisiv la 
confecționarea unor elemen
te de automatizare abso
lut necesare unei industrii mi
nerești la nivelul tehnicii mon
diale, avansate. De altfel, în
treaga atenție a conducerii u- 
aiuei este îndreptată asupra 
«nodernizării și extinderii aces
tei, deocamdată, miero-serții, 
pentru a o situa la cotele ad
misibile secțiilor moderne de 
Acest gen din țara noastră.

Ani de-a rindul. activitatea 
productivă din -secțiile și ate
lierele uzinei a fost evident 
frinată de situația total neco- 
respunzătnarc a mijloacelor de 
transport uzinal și, în mod spe
cial, a utilajelor de ridicat. La 
fiecare loc de muncă au înce
put studii și cercetări asupra 
posibilităților concrete de înlă
turare a deficiențelor, ajun- 
Sindu-se in cele din urmă la 
•oluționarea problemei, rezer- 
vindu-ne dreptul de a mențio
na că posibilități de „corectare" 
a situației actuale există și în 
continuare. Tot prin autodotare 
și autoutilare au fost puse la 
punct și procedeele de presare 
c tablei expandate pentru 
handajare. de îndoire a Han
țelor necesare tuburilor de ae- 
raj, de ridicare, galvanizare și 
neutralizare a unor subansam- 
ble ale stilpilor hidraulici, tip 
SA.J. (fabricați Ia F.S.H. t ul
eau), de împletire a cablului 
lat și altele.

In prezent se lucrează in ca
drul colectivelor secțiilor și al 
nucleului nostru de concepție 
pentru perfecționarea instala
țiilor existente, pentru conti
nuarea activității de dotare a 
locurilor de muncă cu cele ne
cesare realizării și depășirii 
sarcinilor de plan ce ne stau 
in față in anii cincinalului 1971 
—1975. Se poate evidenția apor
tul colectivelor de muncitori, 
ingineri și tehnicieni de la 
sculărie. turnătorie, fabrica de 
stîlpi hidraulici, de la serviciul 
mecanic șef, angajate pe baza 
unuj program judicios in con
tinuarea muncii începute încă 
de la finele anului 1970. A de
venit o tradiție in colectivul 
dc aici ca an de an, in parolei 
cu realizarea sarcinilor de plan, 
să se producă, prin mijloace 
proprii, interne, o scrie de mij
loace de lucru mecanizate, di
ferite dispozitive, mașini și ins
talații menite a înlocui .pe cele 
-ce se procură cu mare dificulta
te. acționind pe plan centrali
zat in limita fondurilor de -in
vestiții -de care se dispune. Me
rite deosebite în realizarea 
acestora revin colectivului din 
secția de prelucrări mecanice, 
angajat în permanență în două 
căi paralele — producerea de u- 
tilaje și piese de schimb j>en- 
tru beneficiari și prelucrarea 
(aproape in exclusivitate nu
mai a unor unicate) a numeroa
se dispozitive de prindere, a u- 
nor complicate matrițe (in co
laborare cu sculăria).

JEste bine cunoscută preocu
parea colectivului nostru de a 
dota exploatările miniere cu 
echipament de susținere meta
lică a galeriilor și abatajelor. 
Nașterea, in urmă cu puțini 
ani, a fabricii de stîlpi hidrau
lici din Vulcan, ca secție a 
U.U.M. Petroșani, a permis pro
ducerea pe scară largă a stil
pilor metalici de susținere cu 
acționare hidraulică. Cred că e 
necesar să remarcăm apreciabi
lele eforturi depuse de colec

tivul tinerei fabrici vdlcăncnc, 
ale serviciului mecanic șdf, pen
tru realizarea unor importante 
obiective prevăzute in cadrul 
etapei a II-a de dezvoltare a 
acestei unități economice, efor
turi ce se concretizează prin 
darea în folosință a liniei me
canizate pentru montajul stîl- 
pilor hidraulici, a liniei de a- 
samblarc a furtunurilor de 
înaltă presiune, a liniei meca
nizate de vopsire, a instalației 
exterioare de ridicat, a depo
zitului de laminate, a atelieru
lui de montaj pompe și multe 
altele. In secțiile mai vechi ale 
uzinei există preocupări spo
rite pentru creșterea actualei 
capacități de producție. Lărgi
rea spațiului de lucru la tur
nătoria de fontă prin scoaterea 
in exterior a activităților ane
xe (prepararea amestecului de 
formare, etc.), îmbunătățirea 
micro-climatului, mărirea capa
cității de formare in coji de 
bachelită pentru piese mărun
te, amenajarea platformei des
chise dc lucru pentru construc
ții metalice, inclusiv realiza
rea unei macarale pivotante de 
3 tone, extinderea pieselor mă
runte ou containere dc tip nou, 
amenajarea unui atelier de 
curbat armături și flanșare dc 
tuburi în zona macaralei por
tal, amenajarea unei camere de 
oxigen și îmbunătățirea încăl
zirii cuptoarelor de >reeoacere 
din incinta turnătoriei prin 
completarea cu 4 autoaaloare 
sînt numai eiteva din obiecti
vele aflate -în faza de proiecta
re, obiective ce vor fi cit de 
curind materializate in cadrul 
acțiunii de autodotare și autou- 
(ilare. Seria acestora va fi com
pletată prin abordarea, încă 
din acest an, a studierii posibi
lităților de executare a unei 
grinzi culante la sculărie pen
tru sarcina de 1 000 kgf, cu 
acționare manuală, instalarea 
unuj pod rulant cu capacitate 
de 5 tf la secția mecanică- 
grea, montarea unui pod ru

lant de £ tf în hala de ajus
ta j, realizarea unui sistem de 
•Tecirculare a apei industriale 
la F.SiH.—A7ulcan etc.

Vorbind dc plandl de mică 
mecanizare pe anul 1972, se 
întrevede o vie activitate in 
domeniul activității de proiec
tare și in vederea obținerii do
cumentației necesare aprobării 
a tot ceha ce se concepe. Un 
calcul orientativ asupra cumulu
lui de ore ce vor fi afectate 
proiectării și întocmirii docu
mentației aferente, ne face să 
avem certitudinea că cele 5 500 
ore autoevaluate vor impune 
și o mai mare mobilizare a 
cadrelor noastre tehnieo-ingine- 
rești, a acelora ce-și vor pune 
in joc întreaga capacitate crea
toare in folosul unității econo
mice ai cărei angajați sint. 
Pentru bunul mers al viitoarei 
activități apare imperios nece
sitatea acordării unei atenții 
sporite reproiectării unor utila
je menite a completa dotarea 
uzinei, Tefaeerii documentațiilor 
dopășite, întocmirii documen
tațiilor de omologare.

Inițiativele individuale și co
lective, romarcate mai la fie
care pas în uzina petroșăneană, 
constituie o garanție concretă 
a continuării in ritm ascendent 
a acțiunii de autodotare și 
autoutilare. Avem oameni bine 
pregătiți din punct de vedere 
profesional, cu o vechime a- 
preciabilă in această industrie 
a construcției ufilajdlor minie
re ce pot asigura dezvoltarea 
U;U.M.P. și, implicit, a reali
zării cu succes a sarcinilor 
mobilizatoare ce ne stau în 
față. Contăm pe fiecare din 
angajații noștri, in ampla ac
țiune de îmbunătățire a proce
sului de lucru, de perfecționa
re a unor procedee moderne 
de fabricație.

Aveți nevoie să căutați o adresă în Paroșeni sau doriți 
să vizitați un prieten din această localitate componentă a 
orașului A'ulcan ? Treceți maj întii pe la sectorul I.G.L. să 
vă prezinte planul dumnealor după care sînt stabilite adre
sele.

Vi se pare cumva ciudată această invitație ? Probabil. 
Dar să știți că nu-j vorba dc nici o ciudățenie. Să ne lămu
rim.

Sectorul IiG.-L. Vulcan, în dorința de a se afirma pro
babil și el prin ceva în activitatea de gospodărire și între-

NOTĂ
£ine a încurcat lucrurile 

să le și descurce
ținere a fondului locativ a .«modernizat’* tăblițele indica
toare cu numele străzilor și numărul blocurilor existente in 
Paroșeni.

De exemplu, pe fațada blocului A, .a fost bătută solid 
în cuie tăblița pe care scrie așa : „I.G.L. sat Paroșeni nr. 
169“. De ce sat și dc ce numărul 169 cînd toți locatarii din 
blocul respectiv .au trecut în buletinele de identitate elibe
rate de miliția orașului A’ulcan, str. Paroșeni, bloc A, nr. 
167 ?

La blocul B tăblița indioatoare informează că e vorba 
de I.G.L. sat Paroșeni, nr. 167 ș.a.m.d.

Să avem <de-a face doar cu o simplă greșeală a celor ca
re au confecționat adresele și le-au aplicat pe fațada blocu
rilor ? Nu-i de crezut, deoarece nu vizează un caz sau două.

Și atunci ce-i de făcut ? „Soluția salvatoare" a fost dată 
tot de «către tovarășii de la sectorul l.G:L. Arillcan: cetățenii 
să se prezinte la miliție și să-și facă o nouă -mutație pe 
buletine.

Numai că nU‘C bună ! Adică, pentru că dumnealor au în
curcat lucrurile, să ifie puși pe drumuri o mulțime de cetă
țeni ? Fapt pentru care, soluția coreotă răniîne a fi aceea 
dc a repara singuri ce au stricat. Pentru ca altă dată să 
deschidă bine odhii atunci cînd se -apucă de un lucru și să-l 
facă ca lumea.

C. M. .

Mica publicitate
‘Vinii casă cu grădină, A’ulcan — -Caoașvar, 'str. -Perilor, 

nr. 2.
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JOI 6 IULIE
Soarele răsare la ora 4.38 și 

apune la ora 20,02.
Zile trecute din an

Zile rămase — 178.

evi:ntmi\’te

1KS.

1876 — S-a născut Constantin 
'Popovici, militant al mișcării 
muncitorești din România (m. 1. 
IX. 1940); 1415 — A lost ars 
pc rug Jan Hus, inițiatorul și 
conducătorul mișcării populare 
bușite (n. 1371); 1885 — Savan
tul francez Louis Pasteur a pre
parat primul vaccin antirnbic; 
1950 — A fost semnam conven
ția privind frontiera Odei — 
Neisse (R. D. Germană — R. P. 
Polonă); 1964 — Proclamarea in
dependenței în Malawi; 1966 — 
Proclamarea Republicii Malawi. 
Sărbătoare națională; 1962 — A 
murit scriitorul american William 
Faulkner, laureat al Premiului 
Nobel (n. 1898).

mergem
EXPOZIȚII. In foaierul Casei 

de cultură, o expoziție de pictu
ră, grafică și sculptură a artiști
lor ‘plastici din Petroșani și De
va, organizată în intîmpinarea 
Conferinței Naționale a partidu
lui și a împlinirii unui slcri de

i 4

secol de la proclamarea Repu
blicii.

CASA DE GULTURA URI
CANI. In sala bibliotecii, la ora 
19,30, o masa rotundă cu tema : 
„Producția, izvor al condițiilor 
tot mai bune dc irai".

FDLM
JOI 6 IULIE

PETROȘANI — 7 Noiembrie; 
Preria; Republica : Tick... tick... 
tick: PF.TRILA : Poveste sânge
roasa; LONEA — Minerul ; 
Waterllo, serile 1—II; ANINOA- 
SA : Decolarea; VULCAN : Ulti
mul războinic; PAROȘENI : Do
miciliul conjugal; LUPENI — 
Cultural: Copacii mor in picioa
re; URICANI : Incidentul.

Pompierii militari Petro 
șani — 08 și 1150; Serviciul dc 
urgențe Petroșani — 1313; Mi 
liția Petroșani — 1212; Inspec
toratul comercial de stai — 
1220 interior — *43. Pentru a- 
nunțarea și remedierea deranja
mentelor electrice exterioare în 
Petroșani — 1651.

Miliția Vulcan — 108. Spi
talul unificat A’ulcan, serviciul 
de urgențe — 103. Inspecția co
mercială Vulcan — 105.

Serviciul dc urgențe Lupeni — 
116; Miliția Lupeni — 134; Pen
tru anunțarea și remedierea dc- 
ranjamei.telor electrice — 145;

i

Ședință 
de instruire

Ieri la amiază a avut loc la 
Petroșani ședința de instruire 
a aparatului comitetului exe
cutiv al consiliului popular 
municipal, convocată în confor
mitate cu sarcinile stabilite 
|X?n'.ru îmbunătățirea activită
ții pe trimestrul III.

La ședință au participat con
ducătorii unităților tutelare, șe
fii de servicii din cadrul con
siliului popular municipal, vice
președinții -consiliiilor populare 
orășenești și primarii de la co
mune. Cu acest prilej, s-au 
dezbătut problemele economi- 
co-sociale și ale administrației 
•de stat ce trebuie rezolvate pî- 
nâ la Conferința Națională 
partidului și în perioada urmă
toare.

industria de prelucrare a lem
nului și cea a bunurilor de 
consum fiind reprezentate cu 
preponderență. Pe lingă tirgu- 
rile la care prezența României 
a devenit tradițională (Leipzig
— a 39-a oară; Zagreb și Izmir
— a 17-a oară; Brno și Plovdiv
— a 15-a oară etc.) semestrul 
II al anului 1972 consemnează 
participări românești „în pre- 
mieră“ la tîrgurile de la Okla
homa, La Valletta, San Salva
dor și Vancouver. Tot ca cle
mente de noutate sînt și expo
zițiile naționale pe care Româ
nia le organizează în această 
perioadă la Kiev și Lagos.

Toate aceste manifestări re
prezentative sînt menite să 
lărgească aria geografică a par
tenerilor comerciali ai Româ
niei, să oglindească cit mai con
cludent posibilitățile sale ac
tuale de a participa într-o mă
sură tot mai marc la schim
burile internaționale de valori 
materiale.
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Din inițiativa 
grupei sindicale

In urma discuțiilor din șe
dința care a ținut-o recent, 
grupa sindicală a secției de 
rambleu de la mina Vulcan a 
hotărît ca eei 99 de membri ai 
să- să întîmpine Conferința 
Națională a partidului și cea 
de-a XXV-a aniversare a Re
publicii cu următoarele anga
jamente i depășirea planului 
fizic de rambleiere hidraulică cu 
500 mc, realizarea unor econo

mii de materiale in valoare de 
10 000 lei, din care pină la 19 
iulie 4 000 lei. întărirea disci
plinei sub toate aspectele, res
pectarea cu strictețe e N.D.P.M

Cu -aceste angajamente grupa 
sindicală a secției rambleu a 
chemat la întrecere celelalte 7 
grupe sindicale din cadru] sec
torului IX al E.M. Vulcan.

Tudor MUCUȚA 
corespondent

I I Sr,

dc 
lu-
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9,00 Deschiderea emsiunii 

dimineața; 9,05 România în 
mc; 9,35 Prietenii lui Așchiuță;
10,00 Curs de limba franceză;
10.30 De la Alfa la Omega — 
enciclopedic pentru elevi; 11.CC 
Telccinematcca — „Soarta unui 
om"; 12,30 Telejurnal; 1’5,CD 
Deschiderea emisiunii. Tenis de 
cimp-: Ilie Năstase — Mantiei 
Orantes (Spania). Transmisiune 
directă dc la AX’imblcdon; 17,30 
Emisiune în limba maghiară;
18.30 I-a volan — emisiune pen
tru conducătorii auto; 18,50 Sen
sul acțiunii — perfecționarea;
19.20 1 COI dc seri; 19.30 Tele
jurnal; 20,00 In întimpinarca 
Conferinței "Naționale n 'Partidu
lui Comunist Român și a celei 
dc-a 25-a -aniversări a Republicii;
20.20 Tinerii despre ei înșiși; 
21.00 Retrospectivă Walt Disney; 
21,50 'Universitatea T\r;

țările socialiste; 11.40 Cîntecul 
săptămînii; 12,00 Profil sonor; 
12,15 Recital de operă; 12.30 In- 
tilnire cu melodia populară și in
terpretul preferat; 13,00 Radio
jurnal; 13,30 Estivală — muzică 
de prînz; 14,40 Melodii populare: 
15,00 Buletin dc știri: 15,05 Tri
buna radio: 15,20 Muzică de es
tradă; 16,00 Radiojurnal; 16,35 
Interprcți de muzică populară: 
17,00 Antena tineretului: ÎS,02 
Orele serii; 20,05 Zece melodii 
preferate; 20,40 Marea întrecere 
socialista în îniîmpinarea Confe
rinței Naționale a partidului și 
a celei de a 25-a aniversări a 
Republicii; 21,00 Cîntă Irina Lo- 
ghin; ,21,10 Revista șlagărelor; 
21JO' Bijuterii muzicale; 22,00 
Radiojurnal; 22,32 Concert de 
seară; 24,00 Buletin de știri: 
0,03—6,C0 Estrada nocturnă.

VREMEA

Pronoexpres
La tragerea nr. 27 din 5 iulie 

a. c. au ieșit ciștigătoare urmă 
toarele numere :

Extragerea I : 44 18 24 9
13.

Fond de premii : l 569 986 lei.
Extragerea a II-a : 45 43 21 

17.
Fond de premii : 673 724 lei.

JOI 6 IULIE
PROGRAMUL I : 6,CC Muzica 

și actualități; 7,C0 Radiojurnal: 
8,C0 Sumarul presei; 9.30 Odă 
limbii române; 9,50 Melodii dis
tractive; 1C,CO Buletin de știri: 
10,05 Muzică populară din Do- 
brogea; 10,30 Clubul călătorilor; 
11,00 Buletin de știri; 11.05 Or
chestra Jerry Mungo; 11.15 Din

temperatura maximă a 
fost la Petroșani de plus 19 gra
de, iar la Paring de plus 11 gra
de. Minima din cinstii nopții a 
lost de plus 9 grade și, respec
tiv. dc plus 6 grade

Pentru următoarele 2-/ dc ore: 
Vremea răniîne instabilă, cu cerul 
mai mult noros. După-amiază. se 
vor semnala averse de ploaie, în
soțite de descărcări electrice.
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4 Steagul roșu
JOI fi IULIE 1972

j
Ultimele știri Ultimele știri Ultimele știri Ultimele știri Ultimele știri Ultimele știri

IMN ȚARĂ Șl DE PESTE HOTARE
Vizita oficială de prietenie 

a ministrului afacerilor 
externe al Republicii 
Populare Polone în 
Republica Socialistă 

România
Ministrul afacerilor externe al Republicii Populare Po

lone, ștefan Olszowski. va face o vizită oficială de priete
nie in Republica Socialistă România, la invitația ministru
lui afecerilor externe al Republicii Socialiste România. Cor
neli» Mănescu, in perioada 10—11 iulie 1972.

Convorbiri oficiale între miniștrii 
de externe ai României și S. U. A.

Miercuri dupâ-amiaza, la Ministe
rul Afacerilor Externe, au început 
convorbirile oficiale între Corncliu 
Mancscu, ministrul afacerilor exter
ne al Republicii Socialiste România, 
p William Rogers, secretarul de stat 
ăl Statelor Unite ale Amcricii.

In cadrul convorbirilor a avut 
loc un schimb de vederi cu privire 
la relațiile bilaterale româno-ameri- 
tane, evidențiindu-se cu acest prilej 
posibilitățile multiple de dezvoltare 
în continuare a acestor relații.

★

Miercuri, 5 iulie 1972. s-a sem
nat la Ministerul Afacerilor Exter
ne Convenția consulară dintre Re

La invitația ministrului afacerilor externe, Corncliu 
Mănescu. miercuri după-amiază, a sosit la București, intr-o 
vizită oficială. William Rogers, secretarul de Stat al S.U.A., 
împreună cu soția.

Cea de-a 800-a croazieră turistică
In jurnalul dc bord al motona

vei „Transilvania" a fost con
semnata cea de-a 800-a croazieră 
turistica, pe care această încercată 
navă, cunoscută și sub numele de 
„Lebăda Mării Negre" a efec
tuat-o în cei 34 de ani de exis
tență. In 193S, la intrarea în ex
ploatare, „Transilvania" era cea 
mai rapidă și mai elegantă navă 
de pasageri din apele Mării Ne
gre și ale Meditcranei. Și în pre

Record național 
la operațiile de 

montare 
a sondelor

Montorii de sonde din brigada 
condusă de Ion Giurgioiu au asam
blat o instalație de lipul 2 DH în 
mai puțin de 4 zile efective de lu
cru. Acesta este cel mai redus timp 
fctregistrat pină acum de întreprin
derea de foraj Craiova și conside
ra: de către specialiști record na
țional. El reprezintă jumătate ’ din 
timpul mediu înregistrat anul aces
ta în operațiile de montare a son
delor și, comparativ cu timpul re

publica Socialistă România și Sta
tele Unite ale Amcricii.

Din partea română, Convenția a 
fost semnată de Corncliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe al Ro
mâniei. iar din partea americană 
de William Rogers, secretarul de 
stat al S.U.A.

După semnare, ministru] de ex
terne al Republicii Socialiste Româ
nia. Corncliu Măncscu, și secretarul 
de stat. William Rogers, au rostit 
scurte alocuțiuni, evidențiind că a- 
ccst document va contribui la spo
rirea contactelor și vizitelor între 
cele două țari, în folosul cauzei 
păcii și înțelegerii internaționale.

(Agerpres)

zent ea transporta anual, în con
diții optime de confort fi deser
vire, circa 20 000 de turiști străini 
în porturile celor două mări. Po
trivit datelor înscrise în registru, 
după cel de-al doilea război mon
dial, „Transilvania" a transportat 
aproximativ o jumătate milion 
de pasageri, parcurgi nd un mi
lion de mile marine — ceea ce ar 
reprezenta de circa 43 de ori în
conjurul pămîntului.

Noi măsuri în scopul 
îmbunătățirii asistenței 
medicale a populației

In scopul îmbunătățirii asis
tenței medicale a populației, 
Ministerul Sănătății a stabilit 
recent noi măsuri. In baza a- 
cestor măsuri, în fiecare comu
nă va funcționa cîte un dis
pensar de circumscripție înca
drat cu medic și personal me
diu sanitar. In satele îndepăr
tate de centrul comunei func
ționează puncte de sănătate de
servite de personal mediu sa
nitar. Au fost organizate 250

Expozifia 
„Cartea 
social- 

poliiică 
și grafica 
militantă 

1972“
Ia Muzeul de artă din Cluj s-a 

deschis, miercuri la amiază, expozi
ția „Cartea social-politică și grafi
ca militantă 1972“, manifestare con
sacrată Conferinței Naționale a 
partidului. Sînt reunite aici lucrări 
editate în ultimii ani pe teme so- 
cial-polilicc, precum și creații de 
grafica inspirate din realitățile Ro
mâniei socialiste.

Consemnăm, de asemenea, organi
zarea, în pavilionul din Parcul mu
nicipal, a unor expoziții care ilus
trează contribuția cercetării științi
fice în industrie, succesele obținute 
în realizarea unor noi materiale de 
construcții, ca și sistematizarea te
ritoriului județului. La Galeriile de 
artă din localitate se mai află ame
najată o expoziție privind dezvol
tarea social-culturală a meleagurilor 
clujene în anii socialismului.

(Agerpres)

O nouă inițiativă
Colectivul Fabricii de ciment din 

Bicaz, care a chemat la întrecere 
socialistă întreprinderile de mate
riale de construcții din întreaga ța
ră — a lansat, de curînd, o nouă 
inițiativă sub deviza „Productivi- 
catc orară maximă cu consumuri 
specifice minime". Animatorii noii 
inițiative, maiștrii Filip Ghcrasim, 
Gheorghe Pădure, Constantin Pană, 
Emilia Tirtca, Nicolae Banu și Ște
fan Ghimpe, și-au propus să asi
gure folosirea maximă a capacită
ților de producție, să asimileze noi 
sortimente de ciment, mai ieftin și 
cu parametri calitativi superiori, să 
diminueze cu 3 lei cheltuielile la fie
care 1 000 lei producție marfă și să 
reducă consumul de energic electri
că cu 1 kW/h pe fiecare tonă de 
ciment realizată. Primele rezultate 
ale noii inițiative s-au concretizat 
în realizarea, peste prevederi, a circa 
10 000 tone ciment, a 9 800 tone 
var și în asimilarea a două noi 
sortimente de ciment, RIM 300 și 
RIM 400.

(Agerpres)

tralizarea laboratoarelor și a 
serviciilor de consultații din 
spitale și policlinici, dirijarea 
specialiștilor către centrele me- 
dico-sanitare, extinderea dis- 
pensarizării unor categorii de 
cetățeni cu risc crescut de îm
bolnăvire. Concomitent se ur
mărește reglementarea funcțio
nării spitalelor, a timpului de 
muncă, a gărzilor, ridicarea ca
lității asistenței medicale pe ba
za îndrumării de către specia-

Alger

Vizita delegației de partid 
și guvernamentale române
ALGER 5. — Corespondentul A- 

gerpres, G. Benga, transmite: De
legația de partid și guvernamentală 
a Republicii Socialiste România, 
condusă dc tovarășul Paul Nicu- 
lescu-Mizil, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent 
al Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, a depus o 
coroană dc flori la mormîntul e-

capitala Algeriei
ALGER 5 — Corespondentul 

Agerpres, C. Benga, transmite i 
Festivitățile prilejuite de cea 
de-a X-a aniversare a procla
mării independenței Algeriei au 
fost marcate, miercuri, de o de
monstrație a oamenilor muncii 
din diferite sectoare ale econo
miei naționale, de o defilare a 
sportivilor și de o paradă mili
tară.

La tribuna oficială se aflau 
președintele Houari Boumedie- 
ne, Moghtar Oould Daddah, pre
ședintele Mauritania, prințul 
Norodom Sianuk, președintele 
Frontului Unit Național al 
Cambodgiei, care efectuează o 
vizită oficială în Algeria, 
membri ai Consiliului Revo
luției și ai guvernului algerian, 
membri ai conducerii aparatu
lui central al Frontului de Eli
berare Națională, personalități 
militare și civile, delegațiile 
străine invitate să ia parte la 
festivități.

In tribuna oficială era pre
zentă, de asemenea, delegația

Fe scurt : Fe scurt
Comunicatul dat publicității 

de agenția MTI, privind convorbi
rile care au avut loc, la Budapesta, 
între Janos Peter, ministrul afaceri
lor externe al R. P. Ungare, și 
Bohuslav Chnoupek, ministrul de ex
terne al R. S. Cehoslovace, releva 
că cei doi miniștri au examinat 
stadiul colaborării bilaterale și au 
făcut un schimb dc opinii asupra 
unor probleme internaționale actuale.

O Consiliul Corporației re
formei agrare din Chile a ho
tărî t să exproprieze în provin
cia Osorno aproximativ 50 de 
latifundii. Potrivit presei chili
ene, procesul de lichidare a 
marilor latifundii în Chile este 
aproape încheiat. De la insta
urarea guvernului Frontului U- 
nității Populare, în Chile au 
fost expropriate peste 3 500 de 
mari latifundii.

In .Tnnnnin continuă i»rp- 

mirului Abdclkader, erou național 
al poporului algerian.

La ceremonia depunerii au fost 
prezenți membrii delegației militare 
române, condusă de general-colonel 
Vasile Ionel, adjunct al ministrului 
forțelor armate ale Republicii So
cialiste România, precum și amba
sadorul Românei la Alger, Ștefan 
MihaL 

de partid și guvernamentală a 
Republicii Socialiste România, 
condusă de tovarășul Paul Ni- 
culescu-Mizil, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, și delega
ția militară română condusă 
de general-colonel Vasile Io
nel, adjunct al ministrului for
țelor armate.

★

ALGER 5. — In cuvîntarca ros
tită la conferința națională a ca
drelor civile și militare, prilejuită 
de a 10-a aniversare a proclamă
rii independenței Algeriei, Houari 
Boumedicne, președintele Consiliului 
Revoluției, președintele Consiliului 
de Miniștri, a făcut un amplu isto
ric al luptei, și un bilanț al -reali
zărilor poporului algerian. Obține
rea independenței, a spus președin
tele, nu este cucerirea unei singure 
persoane sau a unui grup, ci opera 
maselor populare.

Germaniei (Bundesbank) a tre
buit să intervină marți pe pia
ța de devize de la Frankfurt pe 
Main, cunipărînd 300 milioane 
dolari.

Atmosfera de pesimism de la 
Frankfurt îndreptățește pe mulți 
observatori să creadă că Bun- 
desbank-ul va fi obligat să ia 
măsuri mai severe de contro
lare a pieței, pentru a limita 
afluxul de capital speculativ.

O La 16 iulie vor avea loc 
alegeri parțiale în circumscrip
ția La Serena din provincia chi- 
liană Coquimbo, Alegerile au 
devenit necesare în vederea o- 
cupării locului rămas vacant 
prin decesul deputatului comu
nist, Cipriano Porbtigo. Este 
pentru a patra oară, de la ale
gerile prezidențiale din noiem
brie 1970, care au reprezentat 
victoria forțelor Unității Popu-

România la Tîrgul 
internațional „Saba Saba“

DAR ES SALAAM 5 (Agerpres). — Cu prilejul deschi
derii oficiale a Tîrgulul internațional „Saba Saba“ din Dar 
Es Salaam, pavilionul României a fost vizitat de Julius 
Nyercre, președintele Republicii Unite Tanzania, Gaafar El 
Numeiry, președintele Sudanului, aflat într-o vizită oficială 
în Tanzania, Aboud .Tumbe, prim-viccpreședinte al R. U. 
Tanzania, Mafoume Kawawa, al doilea vicepreședinte și 
prim-minislru al R. U. Tanzania, A. Jamal, ministrul co
merțului și industriei, precum și de alte persoane oficiale, 
oameni de afacari, ziariști.

Luptele din Indochina

Noi succese ale forțelor1

patriotice
XIENG QUANG 5 (Agerpres). 

— Agenția Khaosan Pathct Lao a- 
nttnță că forțele armate patriotice 
și populația din provincia Saravane, 
din sudul Laosului, au continuat să 
dea puternice lovituri inamicului 
de-a lungul șoselei nr. 13. Patrio- 
ții laoțicni au eliberat orașul Khong 
Scdon, făcînd să eșueze toate încer
cările inamicului de a relua in sta- 
pinire această poziție, și au scos 
din luptă — în cursul ultimelor 
două luni — peste 8C0 dc militari 
inamici.

★

VIETNAMUL DE SUD 5 (A- 
gerpres). — Agenția de presa „Eli
berarea** comunică noi succese în
registrate în cursul ultimelor zile de 
forțele patriotice dc eliberare națio
nală din Vietnamul dc sud. In ziua 
de 1 iulie, patrioții au scos din 
luptă, în provincia Binh Long, 150 
militari ai regimului marionetă și au 
distrus 7 baterii de artilerie ale ina
micului. Trupele saigoneze au înre
gistrat pierderi, în cursul aceleiași 
zile, și în provinciile Duc Vinh, 
Thanh Binh și Hon Quan. In dc- 

a supraviețuit cel mai mult u- 
nei operații de transplantare 
a inimii: la 24 august el va 
împlini patru ani de cînd a pri
mit, la un spital din Richmond 
(Virginia), inima unui tînăr de 
17 ani, mort într-un accident. 
Russel și-a reluat de mult 
funcția de profesor la un liceu 
din Indianapolis și duce o via
ță absolut normală.

Cel de-al 22-lea festival 
anual internațional de film s-a 
încheiat marți scara în Berli
nul occidental. Producția itali
ană „Povestirile din Canterbu
ry", al. cărei scenariu (după 
Geoffrey Chaucer) și realizare 
au fost asigurate de Pier Pao
lo Pasolini, a obținut premiul 
întîi — „Ursul de aur" — pen
tru cel mai bun film de lung 
metraj. 

cursul lunii iunie, forțele de eli
berare și populația din provincia 
Binh Long au declanșat o puternică 
ofensivă de-a lungul șoselei nr. 13, 
scoțînd din luptă aproape 4 000 de 
militari saigonezi, au distrus 60 de 
vehicule militare, în majoritate tan
curi și blindate, au doborît 60 de 
avioane și au deteriorat grav 55 
dc baterii dc artilerie grea ale ina
micului. Dc asemenea, au fost a- 
runcatc în aer 20 dc depozite de 
combustibil și explozivi, fiind cap
turate sute de arme dc diferite ca
libre și mari cantități de echipa
ment militar.

BONN 5 (Agerpres). — Miercuri, a fost semnat la Bonn 
acordul pe termen lung între guvernele R.F. a Germaniei și 
Uniunii Sovietice cu privire la schimburile comerciale și co
laborarea economică, informează din capitala R.F.G agen
ția TASS.

Acordul, precizează agenția TASS. prevede o dezvoltare 
în continuare a comerțului și o adîncire a colaborării eco
nomice între cele două state.

Alegerea noului
TOKIO 5 (Agerpres). — Ka- 

kuiei Tanaka, ministrul comer
țului internațional și al indus
triei în guvernul Eisaku Sato, 
a fost ales, miercuri, președin
te al Partidului Liberal-Demo
crat. de guvernămînt. din Ja
ponia, urmînd astfel, să devi
nă și prim-ministru. La Con
venția extraordinară a P.L.D., 
Tanaka a obținut, în cel de-al 
doilea tur dc scrutin, majori
tatea absolută necesară — cu 
282 voturi, față de 190 ale prin
cipalului contracandidat, actu
alul ministru de externe, Ta
keo Fukuda (4 buletine de vot 
au fost anulate). In primul tur 
de scrutin al alegerii, Tanaka 
s-a situat în frunte cu 156 vo
turi. precedîndu-i pe Fukuda

Noul 
prim-minislru 

al franței
PARIS 5 (Agerpres). — Primul 

ministru francez, Jacques Cliaban- 
Delmas, a prezentat miercuri șefului 
statului demisia guvernului său — 
transmite agenția Frame Prcsse, 
Președintele Republicii. Georges 
Pompidou, a acceptat demria și a 
numit ca succesor al lui Ch.ib.in- 
Dclmas pe Pierre Messmer.

★

Noul prim-ministru al Franței s-a 
născut la 20 martie 1916, la Vin
cennes. El este doctor în științe ju
ridice și diplomat al Școlii de 
limbi orientale. A participat la cel 
dc-al doilea război mondial în ca
drul forțelor franceze libere care au 
luptat in Africa șt Normandia. In
tre 1950 și I960, a deținut înalte 
funcții guvernamentale în adminis
trarea Africii Occidentale franceze. 
După dizolvarea acesteia, în timpul 
președinției lui Charles dc Gaulle, 
i se încredințează, la 5 februarie 
1960, funcția de ministru al arma
telor, pc care Messmer o păs-rcază 
în cele patru guverne prezidate dc 
Georges Pompidou și in cel al lui 
Couve dc Murville. In luna martie 
1971 a fost desemnat ministru de 
stat însărcinat cu teritoriile dc peste 
mări.

premier japonez
(150 voturi), Masayoshi Ohira, 
fost ministru de externe (110 
voturi), și Takeo Miki (60 vo
turi). La cel de-al doilea tur 
de scrutin. Tanaka a fost spri
jinit de Ohira și Miki.

Kakuei Tanaka va prelua 
funcția de prim-ministru al J i- 
poniei în cadrul reuniunii de 
joi a Dietei. El succede, astfel, 
lui Eisaku Sato, care, după ce 
a condus guvernul nipon timp 
de șapte ani și jumătate, și-a 
anunțat retragerea din această 
funcție la 17 iunie a.c.

După ce a ales pe noul său 
președinte, Convenția Partidu
lui Liberal-Democrat a adoptat 
o rezoluție prin care se anga
jează să acționeze pentru satis
facerea aspirațiilor japonezilor.


