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Puternică angajare în fiecare colectiv de muncă

ANUL. XXIX Nr. 7 081

jn întîmpinarea zilei de 23 August 
și a celei de-a XXV-a aniversări a Republicii
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în dialog cu tinerii orașului

PE PODIUMUL DE ONOARE
Cărbune peste plan extras 

cu înalt randament
*

BRIGĂZILE CU CELE MAI MARI

2

Considerînd realizările obținute pînă acum pe luna curen- 
puteni afirma cu certitudine că omogenul șl harnicul colec- 
al sectorului IV al E. M. Aninoasa condus de inginerul

VITEZE DE AVANSARE

INITIATIVE MINTRESTI» >

Brigadierul Tra

ian Pop intr-un la-
§ pldar dialog cu

ortacii lui, înaintea

coborîrii in mină.
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Teodor Cosma se integrează puternic in elanul rodnic al marii 
întreceri socialiste care a cuprins toate colectivele miniere din 
bazin. Pe ce ne bazăm această convingere ? Argumentele ce
le mai elocvente ar fi: depășirea pe ansamblul sectorului a 
planului de extracție la zi cu aproape 150 de tone și sporul 
mediu înregistrat la Importantul indicator al randamentului 
muncii de 151 kg. pe flecare post prestat in perioada respecti
vă.

Dintre brigăzile care și-au adus o contribuție esențială 
la obținerea acestui succes de prestigiu menționăm in primul 
rind pe cele conduse de minerii DUMITRU FULGA. IOSIF SOL- 
CAN. CONSTANTIN lABIKCA si ION IONFSCU.

Fapte semnificative 
la depoul C.F.R.

Prin cele 122 776 tone remorcate de locomotivele depou- 
C.F.R. Petroșani, s-a redus consumul specific de combustl- 
convențional cu 6,6 la sută, obțlnindu-se economii de 1176 

tone combustibil cu care se pot remorca pe o perioadă de 20 
de zile toate trenurile pe distanța Petroșani — Simeria și Pe
troșani — Lupeni. Aceasta 
la prețul de cost de circa 
mediu pe tona remorcată 
valent cu 37 lei/lonă.

Angajați in marea competiție a întrecerii socialiste salari- 
ații depoului C.F.R. și-au'* proP‘". o reducere a consumului de 
combustibil pe tona remorcată cil 1,2 la sută, și cu 4 la sulă 
prețul de cost. Colectivul' atelierului de reparații și-a propus 
ca un număr de 7 locomotive să fie revizuite peste norma o- 
bișnuită intre „tnrnusuri" pentru a elimina pierderile de com
bustibil.

lui 
bll

înseamnă realizarea unei economii 
400 mii lei. reducindu-se consumul
co 5.2 la sută, ceea ce este echi-

Documentele 
Conferinței 
Naționale 

a partidului, 
ghid 

strădaniilor 
cotidiene

al

Printre multiplele acțiuni 
întreprinse de comitetul oră
șenesc U.T.C. Vulcan în 1n- 
timpinarea zilei de 23 August, 
pe primul loc se aflu în aces
te zile întâlnirile tinerilor u- 
teciști cu comuniștii care au 
reprezentat organizația orășe
nească do partid la Conferin
ța Națională a partidului.

Prima întîlnire a avui loc 
la preparația Coroiești. a ti
nerilor din secția spălare cu 
tovarășul Anton Școlnic, vechi 
membru de partid. Intre oas
pete și tinerii preparatori a

avut loc un dialog viu pe te
ma înaltelor răspunderi ale 
tinerei generații in lumina 
hotăririlor adoptate de Con
ferința Națională a partidului.

Asemenea intîlniri ale Iov. 
Anton Școlnic, precum și ale 
minerilor șefi de brigadă Zaha- 
ria Costache și Szabo Balazs, 
tot delegați la Conferința Na
țională. au fost programate 
și cu tinerii de la minele Vul
can și Paroșeni, Fabrica de 
stllpi hidraulici, șantierul de 
construcții si termocentrala 
Paroșeni.

/n orașul Vulcan, am 
venit pentru prima 
oară, cu mulți ani fn 

urmă, cind mina se afla la 
începutul celei de a doua ti
nerețe. Am plecat spre mi
nă, urcind o stradă îngustă, 
cu multe clădiri mici care 
aveau uși și obloane ca de 
prăvălie. Erau crișmele Vul
canului dc atunci...

Era spre dimineață, și mi
nerii, după o noapte albă și 
bogată in rodul cărbunelui, 
petrecută in adincul pămln- 
tului, se îndreptau spre ca-
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ACTIVITATEA
CONTROLULUI OBȘTESC

un puternic factor de 
din unitățile de

educație a lucrătorilor

Așa
dispare

o tradiție

Constituite in baza Legii cu 
privire la organizarea controlu
lui obștesc — lege votată în ul
tima sesiune a Marii Adunări 
Naționale — noile organisme 
de control obștesc și-au începui 
activitatea și în municipiul Pe
troșani.

Se cunoaște că această 
vitale — în conformitate 
prevederile legii amintite 
este organizată și condusă 
Frontul Unității Socialiste, 
unește in rîndurile sale,
conducerea partidului, toate or-

adi
eu

de 
care 
sub

O cerință majoră a unei activități 
de extracție eficiente

CORELAREA JUDICIOASA 
A NORMELOR DE CONSUM 
CU SARCINA DE REDUCERE 

A CHELTUIELILOR MATERIALE

servire publică
ganizațiile de masă și obștești 
și consiliile naționalităților con
locuitoare.

Recenta Conferință I 
nală a partidului a 
in evidență necesitatea 
terii rolului consiliului 
țional și al consiliilor 
ale Frontului Unității Socialis
te în coordonarea activităților 
organizațiilor componente, în
deosebi în domeniul controlului 
obștesc, al educației, al răspin- 
dirii cunoștințelor științifice, 
stimulînd inițiativa maselor în 
opera de construire a socialis
mului.

Pornind de la această cerin
ță impusă de noile realități ale 
vieții sociale, Consiliul munici
pal al F.U.S. a acordat o aten
ție deosebită transpunerii în 
practică a prevederilor Legii 
privind organizarea și desfășu
rarea controlului obștesc.

După cum sîntem informați de 
tovarășul Teodor Rusu. secreta
rul Consiliului municipal al 
F.U.S., în echipele de control 
obștesc au fost aleși oameni 
competenți care se bucură de

Cornel HOGMAN
(Continuare In pag. a 3-a)

Națio- 
scos 

creș- 
i na- 
locale

se. Aproape fiecare dintre ei, 
ducea pe spate o bucată de 
lemn rotund. înfipt in lama 
securii sau intr-o scoabă 
ruginită. Văzlndu-mi mira
rea, un miner mai virslnic, 
mi-a spus că bucata acea de 
lemn, se cheamă CIUT AC. 
Ținea de tradiție...

...Am revenit, din nou, in 
orașul Vulcan tntr-o zi din 
această 
măreață 
noastră.
pe o șosea lată, străjuită de 
zeci de blocuri turn și de 
alte clădiri impunătoare, toa
te la un loc, formînd ceea ce 
acum numim foarte firesc, 
Orașul Nou. Aveam în față 
un peisaj urbanistic inedit, 
plin de vigoare și de tinere
țe.

...Ne-am plimbat ore in șir 
printre noile blocuri pentru 
a ne umple sufletele privind 
la grupurile de mineri care 
se întorceau de la șut, la o 
oră neobișnuită de amiază. 
Mergeau spre locuințele din 
blocurile acelea înalte, cu 
ferestrele din ce in ce mai 
aproape de soare.

Și, nici unul nu mai ducea 
în spate, spre aceste case, 
ciutacul acela rotund.

Așa dispare o tradiție...
Mircea NEAGU

vară tulburător de 
pentru existența 

Mașina ne-a purtat

e&țLaelL&rPULS AL ENERGIILOR
Instantaneu

Dan DUMITRESCU
sectorul

(Continuare în pag. a 3-a)
(Continuare în pas

(Citiți reportajul 
in pagina a IlI-a)
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O. HOGMAN
Șeful serviciului plan analize 

economice — E. M. Dilja

de

VULCAN atmosfera de armonie și eleganța.

—
I K I u ?l,u dacă șeful 

|M sectorului 11 nl 
minei Lonea

I Sever Grozavu, aven 
sau nu motive să lau
de brigada condusă de 
minerul Gheorghe Ba- 
llca. Cind an» văzul 
cifrele însă abia a-

tunci mi-am dat seama 
că inginerul avea la

îndemină fapte deose
bite. Vorbele lui sti
mulează. oferă încrede
re, trezesc ambiții. Mai 
zilele Lrecute, l-am ru
gat să ne vorbească

despic frontul de lu
cru. despre posibilități
le pe care le are sec
torul In realizarea sar
cinilor de plan și mai 
ales, despre brigăzile 
de producție.

— Gheorghe Balica. 
este un șef de briga
dă cu „vechi state" de 
activitate în
nostru, omul care

reușit să-și organize/'? 
mai bine locul de mun
că, pentru că are și un 
colectiv omogen, disci 
plinal și rezultatul di
ll la sulă peste sar 
cinile de plan in pri 
ma decadă este o do
vadă certă a străda 
niei, a hărniciei.

— Numai el? 
Sever Grozavii

privește pe sub sprîn- 
ccne, pe-ndelete, ca șl 
cum n-ar vrea să se 
destăinuiască.

— Puteam să avem 
un plus de citeva su
te de tone și la abata- 
tajele 71 și 75, dar, așa 
cum se întîmplă in 
timpul verii, concediile 
ne-au dereglat pentru 
moment.

— Și lotuși ?

>z//////////////////////////Z///////
In structura cheltuielilor 

producție, ponderea cheltuieli- 
ior cu materialele variază In 
limite relativ largi la unitățile 
miniere din Valea Jiului. Aceste 
variații sînt cauzate în princi
pal de condițiile de zăcămînt, do 
volumul specific de pregătire 
și de metoda de exploatare.

Ținînd seama de acești fac
tori de influență, la mina Dilja 
cheltuielile cu materialele se ri
dică cu cca. 30 la sută peste 
nivelul mediu pe bazin, respec
tiv intră cu o pondere de 20 la 
sută în cheltuielile de produc
ție. Datorită condițiilor specifi
ce acestei mine, în structura 
cheltuielilor cu materiale, lem
nul de mină și cheresteaua o- 
cupă o pondere de 56 la sulă, 
fiind urmat de elementele de 
susținere metalică a galeriilor 
cu 17 procente, explozivi

morse electrice cu 10 la sută și 
diverse materiale cu 17 ia sulă.

Normele de consum, deși pre
zintă o scădere continuă, totuși 
au încă o valoare ridicată dato
rită unor factori de influență 
dintre care amintim i predomi
narea abatajelor chmeră, creș
terea ponderii abatajelor din 
straiele subțiri cu susținere în 
lemn, bandajarea cu lemn a ga
leriilor, volumul de întreținere, 
pierderi la debitare și frecven
te treceri prin lucrări vechi. In 
raportul prezentat la Conferin
ța Națională a partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu subli 
niază că „Trebuie luate măsuri 
hotărite pentru reducerea con
sumurilor specifice de materii 
prime. Este necesar să ne preo 
cupăm intens de economisirea 

etalului*'. Și apoi, se Impune

ca un imperativ major funda 
mentarea științifică a normelor 
de consum.

Cu toate că normele de con
sum în general scad la E. M. 
D i 1 j a, cheltuielile materiale 
au cunoscut o variație însem
nată în perioada 1968 — 1972, 
atingînd limita superioară de 20 
la sută din totalul cheltuielilor 
de producție. Rezultă că influ
ența holărîtoare asupra cheltu
ielilor cu materialele nu a a- 
vut-o materialul lemnos, ci ele
mentele de susținere metalică 
a galeriilor, care în 1972 se ri
dică la 9,19 lei/tonă față de nu-

jrA nu vedea PADUREA din cauza COPACILOR". 
Plastică, această sinteză morală și filozofică, condamnă prin 
.decodare", preocuparea excesivă pentru amănunt, pentru 
detaliu .uitindu-se* ansamblul, organicitatea unei situații, 
unei probleme, unei opere. Caracterul reflexiv al proverbe
lor asigură insă și reversul medaliei, admițind și replica 
firească inversă: „A nu vedea COPACII clin cauza PĂ
DURII*.

Excesul ca orice exces, se amendează. Dar despre ce e 
vorba ? Să dăm citeva exemple:

Un director de mină .visează" dc mai mult timp o 
mină-model. cu o producție dublă fată de cea actuală (PA-

DUREA, deci). Dar pentru realizarea .visului său" face e- 
forturi minime ca să se informeze temeinic despre situația 
reală, de astăzi, a minei, de problemele ei (mai „mărunte', 
evident). Legătura cu informația practicii e pe undeva 
ruptă, și nici un calcul, nici c „viziune" nu poate compen
sa acest liant dintre omul de conducere și practică. Tre
burile nu merg cum ar trebui să meargă; directorul in 
schimb visează .pădurea" ;

Un alt exemplu : un profesor, excelent student altă
dată, are ambiția (mărturisită sau nu) de a ține prelegeri, 
cursuri universitare, unor elevi de clasa a noua. Nivelul 
.înalt" al lecțiilor sale primește un deznodămint neaștep
tat ; zece corigenți la sflrșitui anului (Intr-o singură cla
să), nici un elev calificat într-o etapă superioară a olim
piadei de română. Adreslndu-se unor .vlrfuri" inexistente, 
profesorul uitase că o clasă se compune din elevi, că acești 
elevi se constituie intr-un colectiv, că acest colectiv are o 
capacitate medie de .receptare'. Profesorul uitase ■•'vracii*.

Exemplele de față, nasc unele întrebări; ,.buu, dar ce e 
interzis visul ? In fond directorul vroia... Sau „e rău 
fn faptul că profesorul se străduia să dea un nivel înalt 
lecțiilor sale i Dacă nu mă înșel, tindem spre autoperfec- 
ționare, spre..."

Nu, nu e interzis visul. Avem nevoie de vise. Dar aiU 
timp cil aceste vise nu se încheagă In matrițele realității. 
asemenea vise, ca acela al directorului se condamnă. Pen
tru simplu fapt că nu oferă ceva tn schimb. Nu txlstă uU 
.gratuit". Chiar visul biologic, cel de cart am ousts cu 
aduce o realizare, o odihnă n-'cesară creerului
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PE PODIUMUL DE ONOARE
BRIQÂZILE CLI CELE MAI MARI VITEZE DE AVANSARE
la txploatarea minieră lirica ni, inițiativele

minerești dau măsura timpului
CV aproape duuă luni 

fn urmă. ziarul nostru 
•ăc»-»i «unosrulr ini- 

țiAtirelr minerilor din Va
lea Jiului. .100 ml avansa
re medie lunară la lucrări
le dr deschidere și pregă
tiri’ , .Patru cîmpuri de căr
bune în fiecare zi pe aripă 
la abatajele cameră". ..Două 
cicluri, in plus, in medic lu
nar la abatajele Iroulalr* 
inițiative care nu răsărit tn 
murea ini m ere socialistă 
•'« un ptUcrnic stimulent nl 
• lanului minerilor in fapta 
<f se dă in adineuri pentru 
cărbune mai mult, mai bun 
și mai ieftin. Inițiativele de 
la Uricani, Lupcni și Ani- 
noasa, au avut un larg ecou 
printre minerii bazinului car
bonifer. Obiectivele propuse 
ATUNCI, au devenit acum 
termen de comparație la mai 
bine de 100 de brigăzi, iar 
ejectul pozitiv dovedit in 
realizări, mult mai bogat.

.In comparație cu aceeași 
perioadă a anului trecut — 
ne spunea inginerul Nico- 
lae Nicorici, directorul Ex
ploatării miniere Uricani — 
producția medie dc cărbune 
pe abatajele cameră este mai 
marc cu aproape 120 tone, 
rezultatele fiind superioare 
și prevederilor dc plan fa
ță de primele cinci Juni ale 
anului.

Avem la indemină citeva 
cifre. Încercăm să realizăm 
o sinteză. „Este edificator 
cred — ne spunea șeful 
sectorului 11 al minei — să 
ne oprim asupra faptului că 
in luna iulie Constantin Gră
dinarii a realizat 123 ml la 
un profil dc 12 mp, cu 52 
mi mai mult dccit planul, iar 
în iulie 127 ml, depășin- 
du-și sarcinile de plan cu 
41,5 la sută. Sinlcm mulțu
miri eă inițiativa s-a sta
tornicit, a prins rădăcini la 
noi*.,. Cunuscind emulația ce 
naște intre mineri, inițiative
le îmbrățișate, nu ne sur
prinde faptul că minerii În
șiși găsesc noi căi și modali
tăți de a-și măsura forțele 
in lupta pentru sporirea pro
ducției de cărbune. Poate că 
o să pară ciudat, dar in pri
ma decadă a lunii august 
brigada lui Nistor Hrincescu, 
din sectorul 11, a realizat 53 
ml, la un profil de 12 mp. 
Mihm Ceucă 40 ml, la ace
lași profil, iar Ștefan Nagy, 
la un profil de S mp, 34 ml. 
„Dacă comparăm realizările 
din prima decadă — ne-a 
declarat tehnicianul Vasilc 
Matei. șeful sectorului — 
avem premise sigure, cel 
puțin la Hrincescu și Ceucă 
să depășim 160 ml, respectiv 
125 ml. Acolo unde există 
preocupare, disciplină și mai 
ales răspundere, mă refer la 
mina noastră, inițiativele au

o constanță a lor. se învio- 
renză zi de zi, găsindu-sc noi 
resurse, noi metode dc mun
că Rezultatele o confirmă-, 

Ixi mtna Uricani, Bob Vian 
și Romulus Boia cu oamenii 
lor w situează fn primele 
rînduri la viteze dc avansa
re fn abataje cameră. A»n 
încercai să aflăm cum a reu
șit. de pildă, Romulus Boia, 
fn condițiile abatajului cu o 
singură aripă, să obțină (;» 
luna iulie un plus dc 1 000 
tone cărbune, iar Bob Vian, 
in aceleași condiții, .să rea
lizeze 6 cîmpuri pe zi. Deci, 
fără a avea criterhle iniția
tivei aninosenilor, aici, in- 
vingind cerbicia naturii, mo- 
bilizîndu-se, folosind timpul 
cu chibzuință inHt să nu-și 
dezmintă hărnicia, să nu-și 
poată reproșa că-s mai pre
jos dccit Simion Budeseu, ca
re fn prima decada a lunți 
august a realizat un plus de. 
273 tone cărbune, iar Ștefan 
Ncag 146 tone. Despre totala 
lor mobilizare, despre dărui
rea și pasiunea in muncă de 
care sint capabili urieânenn, 
nc putem face o primă ima
gine dacă luăm ca .model* 
ultima decadă a lunii iulie, 
cind exploatarea avea un 
minus de 4 000 tone cărbune, 
in această situație, repetăm, 
nu ne surprinde faptul că 
s-g recuperat acest minus, 
dovedind astfel că hărnicia 
și dăruirea sint criterii 
ale întregului colectiv, care 
a știut să-și valorijicc cu 
multă pricepere posibilitățile 
existente. Valoarea acestei 
reușite a însemnat un imbold 
in munca colectivului, tim
pul ciștigat in aproviziona
rea cu materiale și organiza
rea, valorează mult. Avintul 
întrecerii, dorința de a fi 
in pas cu alții, a făcut ca 
in subteran să se prețuiască 
mai bine timpul.

— In prima decada a lunii 
august, brigăzile angajate fu 
bătălia cu timpul și-au rea
lizat sarcinile de plan și 
chiar le-au depășit : Romulus 
Boia — 351 tone în plus; 
Bob Vian — 124 tone; Nico- 
lae Crețu — 70 tone; Gfieor- 
ghe Scorpie — 30 tone; Ion 
Nichițelu — 133 tone. O în
trecere animată, vie„.

Intr-un anume fel inițiati
vele înseamnă și o școală. 
Prin .școala’ abatajelor trec 
toți minerii, e un fel de că
line, o școală .strategică’, o 
resursă a inteligenței active, 
practice.

„Noi nu avem condițiile 
cerute de inițiativa aninose- 
nilor — se destăinuia Bob 
Vian, șeful de brigadă din 
blocul 3 — dar la frontul pe 
care îl avem, ne bazăm pe 
disciplină fia Uricani disci
plina ocupă primul loc în ac
tivitatea colectivului!), orga-

nizare, hărnicie și cointere
sare mtilorialn — utilizind cu 
maxim dc randament timpul 
de lucru. Cu jumătate dc e- 
f re tiv în brigadă, n-am reu
șit 16 cimpuri, ci 12, deci 
cu peste 50 la sută mai mult 
docil nc cere inițiativa1*. 
Spusele lui Bob Vian răstoar
nă toate previziunile. De 
altfel, minerii de la Uricani, 
„inimoșii*, cum li se mai 
spune, săritori și avizi, de a 
/• mai presus decit alții, nu 
și-au dezmințit eforturile iii 
nici o lună din acest an. 
.Este adevărat, viteza de a- 
vansare in galerii și abata
je — imi spunea Simion Bu
ci eseu. șef de brigadă — te 
obligă să acționezi rapid, să 
te organizezi la centimetru, 
iar disciplina, despre asta nu 
cred că merită să mai vor
bim, loji membrii brigăzii cu 
care încep luna trebuie să 
fie statornici... La noi nu se 
admit fluctuațiile și din asta 
nu facem un secret". Con
stantin Trifan, cel care a 
stabilit — la săpări de gale
rii — 160 ml avansare, de 
trei ori mai mult ea in luni
le precedente — asta se fn- 
timpla in aprilie — cel care 
acum sapă o galerie in blo
cul 3 A, realizindu-și in pri
ma decadă sarcinile și chiar 
dcpășindu-le cu 30,7 la su
tă. ne spunea : „nu avem re
țete speciale și nici nu cred 
că in minerit se pot găsi a- 
scmcnca rețete. Disciplina, 
hărnicia și mai ales cointe
resarea materială... asta-i". 
Acestea sint spusele unui bri
gadier, un fost .recordman", 
unul care știe ce are de fă
cut in sectorul III al minei.

Auzim deseori vorbindu-se : 
conducerea minei e totul, ce 
mai! Ei bine, la mina Uri
cani, această optică e puțin 
schimbată.

— La prima vedere se 
crede că totul depinde de di
rector, de șeful de sector, 
ne spunea inginerul Constan
tin Cărăvan, șeful sectorului 
I. Ei bine, lucrurile nu stau 
chiar așa. Fără îndoială, rolul 
acestora rămîne incontesta
bil. dar problema cea mai 
importantă e aceea a cointe
resării minerului, a așeză
rii disciplinei muncii pe 
primul loc. La noi regia 
este bine organizată, fără a 
face reduceri, pentru că a- 
tunci cind iei ceva, trebuie 
să inlocuiești cu ceva, ori in 
condițiile noastre nu avem 
aceste posibilități. >î atunci... 
I-a noi salariul mediu lunar 
față de aceeași perioadă a 
anului trecut a crescut la 129 
lei pe cap de miner... Brigă
zii nu trebuie să-i lipsească 
nimic la locul de muncă, să 
poată folosi din plin și. cu 
toată capacitatea cele 6 ore. 
Dacă nu știi să folosești re

gia. s-o organizezi așa cum 
trebuie ca șef de sector, nu 
poți avea certitudinea reali
zărilor.

lată niște adevăruri simple 
dar dc o deosebită esență. 
Cele șase orc trebuiesc folo
site din plin la ort, nu pe 
galerii după goale Și materia
le pentru armare / — căci, 
dacă-i adevărat că măsura 
timpului, o parte din el, o 
cuprind faptele, este neîndo
ios că in acest context ne 
putem referi și la omogeni
tatea colectivului, la pasiu
nea și priceperea lui. Resur
sele, noul, întregesc, pe lingă 
satisfacții, farmecul. mineri
lor uricăneni. Toți minerii 
cu care am discutat : Con
stantin Grădinara, Ion Tri- 
fan, Ștefan Uie, Nicolae Ște
fan, Ion Petrean, Traian Bc- 
je«n, Mihai Ceucă, toți, dar 
aproape toți susțin că : 
.munca hotărăște succesul. 
Dc aceea venim la mină, să 
muncim !*. Vorbe concise, 
clare, pline dc înțelesuri. Că 
ei au obținut rezultate Jru- 
moase, nimeni nu contestă, 
pentru că .el", colectivul, a- 
re un cuvînt greu de spus. 
>i pentru reevaluare e destul 
să amintim rezultatele lunii 
iulie ; bune, chiar foarte bu
ne 1

Poate că aceste rezultate 
vin in sprijinul ideii că ini
țiativele, atunci cind se sim
te mina organizatorică, ex
periența, hărnicia, nu se 
poate, n-are cum să nu se 
ajungă prin aplicarea lor la 
rezultatele scontate. Și cum 
este firesc, minerii care au 
stăruit, au fost consecvenți, 
au obținut rezultatele dorite.

„Cumani reușit să săpăm 
în prima decadă 55 ml de 
galerie ? Simplu ; sintem o 
mînă de oameni, o familie 
omogenă, ne spunea minerul 
Nistor Hrincescu. Adică, noi 
știm să respectăm disciplina 
timpului*.

— O să atingi recordul lui 
l'rifan.

— Nu-i vorba de asta, ex
ploatarea are nevoie de front 
pentru cărbune și noi trebuie 
să-l deschidem. Că aș putea 
să-l depășesc, asta-i o trea
bă ușoară la noi.

Spusele lui Nistor Hrinces
cu merită a fi reținute: in
fluența dintre om, faptă și 
gind, nu rămine niciodată 
fără rezultat. Aici la Uri
cani, dialogul muncii se am
plifică zi de zi, vibrează 
mereu mai amplu, mai pu
ternic. Inițiativele constituie 
o uriașă forță catalitică, lasă 
destule porți deschise afir
mării, îndrăznelii și resurse
lor încă nedescoperite, dar și 
un model, o măsură pentru 
rezultatele de miine...

Dom. D. IONAȘCU

(oMa jndiooasâ a mi» da k 
(u sanina de ffcm a «teii materiale

(Urmare din pag /)

moi 1,16 Ici/lonă in 1968, și a 
materialelor diverse < arc do la 
6,75 lei/tonă in 19(,8 se ridl< 
la 11,27 loi/tonă în 1972.

Datorită prețului a< olora,
< it și volumului mare <!<• pre- 
gălifi <e se execută la mina Dtl- 
ța, a fost .Șie< esar ea minimum 
25 la sulă din armarea metalică 
să se exe» ute cu armături re-
< uperatc din lucrările mai vechi. 
Această prevedere a fost depă
șită In sensul că. pe primele 
cinci luni ale anului < urent, din 
cele peste 4000 bucăți armături 
metalice utilizate. 53 la sută 
provin din recuperări. Gradul 
de utilizare nu este încă sails- 
făcător, ținlnd seama de posl 
bililățilc existente.

Consumul de armături meta
lice pentru galerii pe 1000 tone 
producție extrasă siluon/u mi
na Dilja pe primul lot iu Valea 
Jiului. Exchizînd unii factori o 
bfectlvl care justified un consum 
specific dc armături superior 
altor unități din bazin, putem 
afirma cu certitudine că aceas
tă problemă nu a fost privită 
cu atenția cuvenită atit la nivel 
de sector cit și Ia nivelul corn- 
pariimenlulul de resort al minei. 
Există posibilități ca cel puțin 
70 la sulă din armăturile uliii 
zale să provină din recuperări 
iar tipurile care nu se mai u 
mizează decit la un număr res- 
trins de lucrări pol li valorifi
cate la alte unități sau ca fler 
vechi.

Există lucrări miniere undo 
armăturile metalice rămîn a- 
bandonate în mod definitiv da
torită închiderii lente a acesto
ra. Or, un sumar calcul econo
mic atestă că recuperarea și va
lorificarea ca fier vechi a unei 
armături degradate aduce un 
venit net de 85 lei/bucată. iar 
recuperarea și repunerea in cir

cuit a accșlela facilitează redu
cerea < heltuiolilor cu materia
lele in prețul de cost, Mel.dul 
— rn material deficitar pe e- 
conomia națională și a cărui 
pondere in cheltuielile dc pro
ducție crește in fiecare an 
nu este gospodărit in modul 
cel mai judicios, pierderile 
menținindu-se la un nivel ridi- 
<al. Materialele cu perioadă în
delungată <le utilizare ca : șină, 
mocaze, tuburi, cabluri, lanțuri 
pentru transportoare, râpele de 
acționare și întindere ele., im- 
pin A < heltuicli de peste 3,5 mi
lioane lei pe an. Și aceste ma
teriale concură la realizarea 
procesului de produt ție prin 
transferarea treptată a valorii 
asupra produsului extras. Cu 
(îl utilizarea lor este mai înd»1- 
lungală in limp cu atit valoarea 
economiilor la prețul de cost 
este mai mare. Totuși, nici a 
teslei probleme nu i se acordă 
atenția cuvenită prin faptul că 
unele din aceste materiale ră- 
min in lucrările părăsite fără 
ca. in prealabil, să-și fi trans
ferat întreaga valoare asupra 
producției. Neglijența la dirija
rea închiderii abatajului sur
prinde coloane dc aeraj sau ar
mături metalice nerăpite. Exem
ple? de acest fel pol fi dale de 
la sectorul I undo în galeria de 
cap la straiul 7 au rămas neră
pite clementele de susținere lip 
TH, iar de la sectorul II coloa
ne de aeraj la abatajul nr. 11 
și elemente de susținere în 
preabalajele abatajului frontal 
nr. 1. Și. alunei, cum să nu se 
depășească prețul de cost ?

In ceea ce privește materia
lul exploziv, consumul specific 
planificat în exploziv echiva
lent a fost depășit în medie cu 
30 kq/1000 tone, ceea ce repre 
zintă pierderi la prețul de 
cost de circa 200 mii Iei. Ten
dința de o se împușca în mod 
ncrațional — în scopul creșterii

elhnrilățil do rupere — con- 
du( e olit la depășirea consumu
lui normat de exploziv cîl și la 
o creștere a ponderii cărbunelui 
mărunt, ceea ce ore drept con
secința neplăcută '.căderea pre- 
(ului de desfacere a cărbunelui 
net dc către preparație.

Am prezentat succint strînsa 
dependență intre normele de 
consum și cheltuielile materia
le de producție, fără insă o c- 
puiza toate aspectele acestei 
probleme. In vederea unei eli- 
< iențe economico sporite, con
siderăm că In atenția noastră 
vor trebui să stea unele măsuri 
«■are pol ii realizate necondițio
nat și care prezintă garanția 
reducerii cheltuielilor cu mate
rialele. Dintre aceste măsuri, 
cele mai urgente nr li :

• recopțlonarea volumetrică 
a materialului lemnos provenit 
dc la furnizor ;

• extinderea armării meta
lice a unor suitori cu durată 
îndelungată dc utilizare, in ve
derea înlocuirii materialului 
lemnos șt a redncerll volumu
lui de inireținere ;

ln\cnlarierea și răpirea ar
măturilor metalice din lucrările 
miniere care nu mai sini nece
sare ;

întocmirea unor acle de 
pușcare judicios corelate cu 
consumul de exploziv determi
nat pentru flecare lip de lucra
re minieră.

Considerăm că prin aplicarea 
acestor măsuri, conducerea E.M. 
Dilja, întregul colectiv al minei, 
vor reuși Să îmbunătățească 
normele de consum, in sensul 
de a se încadra în sarcina do 
reducere a acestora, concomi
tent cu reducerea cheltuielilor, 
cu materialele în costul produc
ției extrase.
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— Pînă la 23 August, 
toate brigăzile angajate 
în competiție, vor fi cu 
obiectivele propuse la 
zi. Organizăm o apro
vizionare ritmică, folo
sim toate posibilitățile 
pentru creșterea ran
damentelor în abataje
le noastre. Că astăzi 
am obținut în schim
bul I numai 154 tone 
în plus, iar la sfirșilul 
zilei avem toate premi-
sele să dăm peste 300 Cind Îmi vorbește de

Puls al energiilor
de tone față de prob- succese, inginerul Se
minar, e un fapt. ver Grozavu nu uită

Sînl cifre care spun să-i amintească pe 
mai mult decît vorbe- Vaier Opreanu, Glieor- 
le. Că întregul colectiv ghe Rusii, lordaclie Fă- 
își dă obolul pentru re- sui, Petre Clapa, Ște- 
alizarea obiectivelor fan Damian, Grigore 
propuse, nu mai e un Toma, Gheorghe Do- 
sccret pentru nimeni, brogeanu, frații Ionel 
Fiecare brigadă are to- și Vasilc Moldovan, 
tul la indemină pentru Ion Babi. oameni har- 
a se putea realiza, nici, de nădejde.

L-am înlîlnil pe Tra

ian Molnar, vesel ca 
deobicei.

— Mai sint citeva 
zile pină la 23 August, 
cum o fi nea Traianc, 
o să ieșiți la liman ?_

— Dacă avem mate
rial dc armare și goa
le, nimic, nu ne stă in 
cale. Front de lucru și 
pofiă de muncă este ’

Minerii loncni sînl 
la datorie. Faptele, re
zultatele, acțiunile lor, 
sînl o mărturie gră
itoare.
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Activitatea controlului obștesc
(Urmart din pag Ij

aprecierea colectivelor în care 
muncesc, avînd experiență în
delungată în activitatea obșteas
că și socială. Componența aces
tor organisme a fost supusă a- 
probării oamenilor muncii in 
cadrul grupelor sindicale și in 
organizațiile de tinerel, cit și in 
circumscripțiile electorale pe 
cartiere și blocuri.

Biroul executiv al Consiliului 
municipal al F.U.S. a trecut ime
diat la acțiunea de instruire a 
echipelor de control obștesc, 
antrenind în acest scop specia
liști din domeniul justiției, co

merțului și aparatului adminis
trației de slat, care au contri
buit la cunoașterea cit mai a- 
mănunțită a drepturilor și înda
toririlor acestor organisme și 
au dat indicații cu privire la 
modul de interpretare și aplica
re a legislației privind organi
zarea activității în sectoarele ce 
urmează să fie controlate.

Cele 163 echipe de control ob
ștesc, constituite în conformitate 
cu prevederile legii, cuprind 750 
de membri aleși din cele mai 
diferite categorii profesionale : 
mineri, maiștri, tehnicieni, ingi
neri, funcționari, medici, juriști, 
profesori, studenți, femei, pen-

Inslantanru de la „Cafe dul clurl" din Petroșani.

Foto: Ion LEONARD

sionari, deputați care au și în
ceput activitatea in unitățile co
merciale de alimentație publică 
și deservire, in cantine și trans
port in comun dc pe raza mu
nicipiului.

In noua formă de organizare, 
echipele de control obștesc au 
posibilitatea să efectueze un 
control de calitate și în profun
zime, pe specificul fiecărui sec
tor de activitate. Lărgirea sferei 
de investigație și alegerea unor 
cadre de specialitate permite 
efectuarea unui control multila
teral. i apabil să depisteze cauze
le neajunsurilor constatate pe 
teren și competent să indice so
luții pentru remedierea acestora. 
Cu toate că a trecut puțin timp 
de la constituire, echipele de 
vntrol obștesc și-au luat în se

rios obligațiile ce le revin. Pu
tem aminti în acest sens, echipe
le conduse de tovarășii C. Ar
delean, Gheorghe Răducu, I. Io- 
nuț, Liviu Flețan, D. Trocan, 1. 
islrătescu ș.a. care au efectuat 
controale la diferite unități din 
rețeaua comercială și coopera
ția meșteșugărească de pe raza 
municipiului. Cele constatate cu 
acest prilej au fost consemnate 
in procesele verbale întocmite, 
propunîndu-se totodată măsuri 
pentru 'îndreptarea situației.

La unitățile alimentare, 
T.A.P.L și de deservire a popu
lației s-au constatat neajunsuri 
in aprovizionarea și desfacerea 
produselor, in servirea consu
ni.■sJril<>r respectare,- t gulilor 
de igienă, corectitudinea perso
nalului. respectarea (-rarului ma
gazinelor și a programelor șefi
lor de unitate. Astfel de cazuri 
au fost semnalate la restauran
tele „Transilvania" din Petrila, 
„Intim" Vulcan, unitatea dc car
ne 116 Lonea, magazinul alimen
tar nr. 3 din Petroșani, „Trico
taje" Vulcan, atelierul de repa
rații televizoare din Lonea, nu
meroase unități C.L.F. din Petro
șani, in special cele din cartie
rele mărginașe.

In urma controlului efectuat 
s-au făcut propuneri concrete 
pentru remedierea neajunsurilor, 
propuneri pe care echipele de 
control obștesc lc-au înaintat 
spfe rezolvare organelor în 
drept.

Ce măsuri au luai Insă condu
cerile organizațiilor cQmșrcjițJe 
și ale sectoarelor controlate, 
precum și responsabilii unități

lor amintite, în spiritul obliga
țiilor legale ce le revin ?

Pentru a da un răspuns la a- 
ceastă întrebare am cerul citeva 
relații dc la tovarășul Gabriel 
Kanduth, inspector comercial de 
stat, membru al comisiei de co
ordonare a controlului obștesc.

„Deși prevederile legii cu pri
vire la organizarea și desfășura
rea controlului obștesc sînl 
foarte clare în legătură cu o- 
bligațiile ce revin conducerilor 
organizațiilor comerciale și a u- 
nitâților controlate, se întimplă 
frecvent ca cei investiți cu 
funcții de conducere să nu răs
pundă in legătură cu deficiențe
le constatate și trecute in regis
trul unic de control, iar în pri
vința luării măsurilor preconiza
te de echipele de control ob
ștesc să nu miște un deget. 
Acest lucru s-a constatat mai a- 
les la unitățile de alimentație 
publică, magazine alimentare și 
unități de legume și fructe. Cea 
mai gravă situație se intîlnește 
insă la unitățile cooperativei 
meșteșugărești unde încă nu au 
fost introduse registrele unice 
de control.

Asemenea atitudini, lipsite de 
răspundere civică, trebuie sanc
ționate in conformitate cu legea, 
cu alil mai mult, cu cîl uneori 
ele sint încurajate tocmai de 
conducerile organizațiilor co
merciale respective, care tratea
ză cu indiferență echipele de 
control obștesc".

Iată deci o prima constatare 
care reflectă în mod real situa
ția existentă în această direcție 
în Valea Jiului. Tocmai de a- 
ceea este necesar ca toate con
siliile locale ale Frontului Uni
tății Socialiste, atil de la orașe 
cit și de la comune, sa transpu
nă imediat in viață măsurile 
preconizate pentru creșterea ro
lului lor in domeniul controlului 
obștesc.

Pentru ca activitatea echipelor 
de control obștesc să-și dea roa
dele scontate, trebuie să se a- 
corde cea mai mare atenție a- 
plicMrii măsurilor propuse în 
funcție de situațiile constatate 
pe teren. Este necesar, de ase
menea, ca aceste organisme de 
participare cetățeneascfl a ma
selor la conducerea treburilor 
obștești st fie incurajale prin 
toate mijloacele și căile pen
tru a-și cișliga prestigiul și o 
deveni pe deplin eficiente.

Rînduri

pentru 
viitor

Am vizitai recent, la noi. in 
municipiu, un bufet aflat în in
cinta unei exploatări miniere. 
Bufet? Cil d»> nepotrivită esle 
accaslă denumire ce i-a fost 
dală <ii ani in urmă și pe < «re 
și-o păstrează în virtutea (să 
zicem) n tradiției. Nu, nu esle 
un simplu bufet.

Aprovizionat din abundentă 
cu preparate și seniiprcpnrate 
de bucătărie (meniuri pentru 
pauza do masă, produse de pa
tiserie și < ofetărie, mezeluri, 
produse lactate, un sortiment 
bogat dc compoturi și dulciuri), 
această mică unitate comei, ială 
a devenit un fol de a doua < *1- 
tnară a celor 3000 dc salariațl

însemnare
de la suprafață și chiar din 
subteran, o cămară cure oferă 
celor de-ai casei o corlă garan
ție în satisfacerea cerințelor a- 
limentare cotidiene. Mulți din
tre minerii care, pînă deunăzi, 
veneau de acasă cu suplimentul 
în buzunar, au renunțai la n- 
ccaslă soluție recurgînd astăzi 
la serviciile bulctuluj ; la intra
rea în șut aceștia trec mai întii 
pe la unitatea comercială de 
unde își procură suplimentul, 
pregătit dinainte, în pungi spe
ciale care nu au oferit nicio
dată decît surprize plăcute ji.o- 
naților, cîștigiu<1u-i priritr-un 
conținut bogal in proteine și 
vitamine.

Intr-un cuvînt, este vorba de 
o unitate model care poate con
cura oricînd cu orice alte uni
tăți similare, un bufet care se 
distinge prin abundență, solici
tudine, elegantă.

Dar unde am vizitat acesl bu
lei ?

Deocamdată recunoaștem, 
doar cu ochii minții, cu spriji
nul imaginației, fiindu-ne suge
rat de o situație aflată in totală 
antiteză cu acest bufet a) viito
rului. situație întilnilă la mina 
Petrila (și nu numai aici) pe 
care am dori-o cit mai grabnic 
schimbată în sensul sugestiilor 
de mai sus.

Cind oare vom republica a- 
cesle rînduri (despre unitaica 
comercială ideală, corespunză
toare unei holărîri a conducerii 
superioare de partid și de stal) 
cu mențiunea că ele nu sint o 
simplă dorință, ci o realitate ?
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Femei în ofsaid; Republica : 
Hei, puștiule! Petrila: Mirii a- 
nului II; LONEA — Minerul: 
Tată dc duminica; VULCAN : 
Nu le întoarce; LUPENI — 
Muncitoresc: Tick, lick, tick; 
Cultural: Torentul de tier.

MARȚI 15 AUGUST
Soarele răsare la ora 5,19 și 

apune la ora 19,21. Zile tre
cute din an — 228. Zile răma
se — 138.

EVENIMENTE
1714 — A murit Constantin 

Brîncoveanu, domn al Țării 
Românești între anii 1688 — 
1714; 1931 — Ziua presei ro
mâne. A apărut primul număr 
ilegal al ziarului „Scîntciu", or
gan al Partidului Comunist 
Român; 1771 — S-a născut ro
mancierul Walter Scoli (ni. 
1832); 1939 — A lost creat 
Partidul Comunist in Birmania; 
1963 — Victoria revoluției 
populare — înlăturarea regimu
lui reacționar al lui Fulbert 
Youlou. Sărbătoare națională 
in R.P. C< ngo. 1945 - Elibe
rarea Coreei de sub jugul co
tropitorilor japonezi. SaruaLoa- 
re națională; 1947 - Procla
marea independenței Indiei.

Filme
MARȚI 15 AUGUST 

PETROȘANI — 7 Noiembrie:

ționale a P.C.R. : Democrația 
socialistă și perfecționarea ac
tivității sociale; 19,20 1 001 de 
seri; 19,30 Telejurnal. In 
cinstea zilei de 23 August — 
Marea întrecere la zi; 20.00 
Înflorești pămint al bucuriei. 
Cinlece patriotice-, 20.15 .Seara 
dc teatru : „Trei generații" dc 
Lucia Demetrius; 22,15 Tele 
glob : Republica Populară Con 
go. Reportaj filmat; 22,35 „2->
de ore".

MAR|I 15 AUGUST

9,00 Deschiderea emisiunii. 
Telex; 9,05 Melodii populare 
interpretate de Ion Dolănescu; 
9,20 Căminul; 10,00 Curs de 
limba engleză. Lecția a 9-a; 
10,30 Prim-plan ; „Inventato
rii"; 11,00 Film serial; Salul 
Germain' . Lili Marlen schim 
bă (rontul; 11,40 Selecțiuni din 
emisiunea „Promenada dumf- 
nicală"; 12,30 Telejurnal; 17,30 
Deschiderea emisiunii de (lupa- 
amiază. Curs de limba france
ză. Lecția a 12-a; 18,00 Steaua 
polară. Emisiune de orientare 
școlară și profesională. Strun
garii; 18.20 Săptămîna folclo
rului timișorean. Aspecte de la 
o interesantă confruntare a va
lorilor folclorului bănățean; 
18,50 Dezbateri, confruntări in 
lumina tezelor Conferinței Na

MAR|I 15 AUGUST

letin dc știri; 15,05 Radiosim 
pozion; 15,40 Muzică de eslra 
dă; 16,00 Radiojurnal; 16,15 
Melodii dc Ion Crislinoiu, 
16,30 Știința la zi; 16,35 Cinic- 
cui săptămînii : „Cînlare anii i 
lumină"; 17,00 Antena Tinere 
tului; 17,30 Program inu/i. ... 
oferit colectivului Uzineb 
„Semănătoarea"; 18,00 Ore? 
serii; 20,00 Zece melodii piele 
rate; 20,40 La microfon, Mi.i 
Braia; 21,00 Revista șlagărelor; 
21,25 Moment poetic; 21,30 Bi
juterii muzicale; 22,00 Radio
jurnal; 22,30 Concert de seară; 
24,00 Buletin dc știri; 0,03- 
6,00 Estrada nocturnă.

6,00 Muzică și actualități; 
7,00 Radiojurnal; 8,00 Sumarul 
presei; 9,30 Atlas cultural; 
10,00 Buletin de știri; 10,05 Cu 
cinlec și joc pe plaiuri 
muscelene; 10,30 Start la inter
secție 11,00 Buletin de știri; 
11,05 Bucureșliul povestind — 
muzică ușoară; 11,39 Formația 
Titel Popovici; 12,00 Discul zi
lei; 12,30 Intîlnire cu melodia 
populară și interpretul prcle- 
rat; 13,00 Radiojurnal; 13,30 
Estivală; 14,00 Compozitorul 
săptămînii: George Enescu; 
14,40 Ciută Nicu Moldovan și 
Dumitru Ciobanu-, 15,00 Bu

Ieri, temperatura maximă <i 
lost la Petroșani de plus 28 
grade, iar ia Paring de plus 20 
grade. Minima din cursul nop
ții a lost de plus I I grade alî' 
la Petroșani cit și ta Paring.

PENTRU URMĂTOARELE 21 
DE ORE: Vreme frumoasă >i 
călduroasă, cu cerul mai mul! 
noros după-amiază. Vint slai. 
pină la polrivi.1 din sectorul 
sud-veslic.

@ informații utilitare @ informații utiîîtnPB
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Cel de-al V 1-lea Pavilion de mostre 
de bunuri de consum, in atenția 

publicului și a specialiștilor
Cel de al Vl-lca Pavilion de 

mostre de bunuri dc consum — 
inaugural în i nmplexul expozi- 
țiunal dc In Piața Scînteii din 
Capitală — sc află în atenția 
publicului larg și a specialiștilor 

țara noaștr*. precum și a

reiate de peste hotare. Cu 
te că de la deschidere au tre- 

numoi cîtcva zile, numărul 
ilalorilor a depășit 64 000. In 
jele de sondaj" și sugestiile 
crisc în „cărțile pavilioanc- 
'. circa 15 000 de vizitatori 
iu exprimat preferințele și 
ințelc în legătură cu produ-

înst 
lor1 
și-a 
dor

sole expuse, în special pentru 
inspiratele modele noi de con
tor ții și încălțăminte, articole dc 
sticlărie Și ceramică, mobilă mo
dernă lrigidere „Frigero**, mo- 
toi ii lele, autoturisme. Un inte
res deosebit acordă publicul mo
delelor de confecții, tricotaje, blă
nuri, încălțăminte și marochină- 
rie, prezentate dc organizatori, 
precum și demonstrațiilor practi
co pentru unele articole dc uz 
casnic și gospodăresc, electro
tehnice. televizoare, radio ele., 
care au loc zilnic — în pavili- 
nanele A și P — în orele dc 
mare afluență.

despre concretizarea tratatelor 
semnate cu U.R.S.S. și Polonia

„In 
a 

cu

BONN 14 (Agerpres). — 
l.iț.i noastră stă sarcina dc 
concretiza tratatele semnate 
Uniunea Sovietica și Polonia,
dc a stabili legături cu alte sta
te membre ale Tratatului c’e la 
Varșovia și, înainte de toate, 
de a reglementa relațiile cu 
R. D. Gerniană", a declarat, în- 
tr-un interviu acordai ziarului 
„Neu Rhcin Zeitung", cancela
rul R. F. a Germaniei, Willy 
Brandt. Prin concretizare, a su
bliniat el, înțelegem. îndeosebi, 
folosirea deplină a posibilități
lor existente în planul rclațil-

lor bilaterale. De ambele pârli 
există posibilități mari în dome
niul relațiilor comerciale. Ase
menea posibilități există șt in 
sfera schimburilor lehnico-șliin- 
lifice. Concretizarea, transpune
rea in viață a tratatelor, implică 
și contacte politice cu aceste 
țări.

Reglementarea relațiilor cu 
țările socialislc. a spus în în
cheiere cancelarul federal, a 
consolidat ponderea R.F. a Ger
maniei în sfera politicii interna
ționale.

Ciu En-lai 
a avut o 

întrevedere 
cu secretarul 

general al O.N.U.
PEKIN II (Agerpres). — 

Ciu En-lai, premierul Consiliu
lui de Stat al R. P. Chineze, 
și Ciao Kn.in-hua, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
au avut o întrevedere cu se
cretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, aliat in vizi
tă in R. P. Chineză, informea
ză agenția China Nouă.

Manifestări prilejuite de aniversarea 
Zilei Independenței Indiei

DELHI I I - Trimisul ,p.u ml 
Agerpres, Ion Puțlnclu, trans
mite : In cadrul manifestărilor 
prilejuite de aniversarea Zilei 
independenței, la Delhi s-au 
desfășurat lucrările Convenției 
pe întreaga Indie o luplătoillor 
pentru libertate. Au participat 
peste 1 500 de veterani ai luptei 
pentru independența, venițl din 
toate colțurile țării.

Primul ministru Indira Gan
dhi, prezentă la această manifes
tare, a adus un călduros oma
giu celor-care, infruntînd teroa
rea fostelor autorități colonia 
le, au luat parte activă la lupta

cucerirea independenței,pentru 
subliniind că exemplul lor tre
buie urmat de actualele genera
lii, angajate In depășirea sub
dezvoltării și reconstrucția țării. 
„Odată Încheiată lupta pentru 
libertate, a început o altă acți
une împotriva sărăciei șl dispa- 
rilăților economice", a declarat 
Indira Gandhi. La a cerul să se 
facă mal bine cunoscute faptele 
de eroism din timpul luptei 
pentru Independentă, astfel In
cit ele să inspire generațiile de 
azi și de miine în eforturile 
spre realizarea aspirațiilor și 
destinelor națiunii.

■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■{■■■■■■■■■■a'

FAPTUL
DIVERS

PE GLOB
căldură care a 
italia se face din

Primul excavator 
pentru cariera 

de lignit Roșia de Jiu
Colectivul Grupului dc șan

tiere Rovinari. aparținînd 
Trustului dc construcții și 
montaje miniere București, a 
încheiat operațiile de asam
blare a primului excavator 
destinat carierei de lignit Ro
șia de Jiu, cea mal mare uni
tate carboniferă aflată in curs 
de deschidere. în țara noas
tră.

O adevărată mașină-gigant. 
în greutate de 3 000 tone a- 
vînd o înălțime egală cu a 
unul bloc cu 13 nivele și o su
tă de metri lungime, excava
torul dispune de o putere in
stalată de 50 MW. Intr-o sin
gură oră. cu ajutorul Iul poa
te fi extrasă o cantitate de 
lignit pentru transportul că
reia sînt necesare două gar
nituri feroviare cu o încărcă
tură de 1 500 tone fiecare. El 
va lucra împreună cu un a- 
gregat de aceeași capacitate 
folosit pentru îndepărtarea 
stratului de steril.

(Agerpres)

■

■

■
■■
■

■

Expoziția filatelică
„Litoral ’72"

s-aIn holul hotelului .Parc11 din stațiunea Mamaia, 
deschis, în cinstea zilei de 23 August, expoziția filatelică 
.Litoral ’72*. Filateliști din Bacău, Botoșani. Brașov, Con
stanța și Rîmnicu Vîlcea prezintă 46 teme de filatelie și 
maximafilie, printre care) .Pagini din istoria patriei-, 
.Lupta P.C.R. pentru bunăstare și socialism', .Momente din 
activitatea U.T.C.1*, .Pionierii, viitorul țării', .România, țara 
turismului', .Costume naționale românești', .Oameni de 
seamă români', .Litoralul românesc".

Cu acest prilej, a fost emis un plic ocazional și s-a editat 
un catalog.

poligon al N.A.T.O.

■

■■

E

Pentru

ROMA 14 (Agerpres). — Sar
dinia este transformată în pre
zent înlr-un poligon al N.A.T.O.. 
scrie ziarul italian „Unita". 
Coastele Sardiniei au devenii 
zone de antrenament pentru de
santurile marine ale flotei mi
litare a S.U.A., iar de pe teri
toriul ei îșl iau zborul avioane 
militare americane.

Populația localităților situate 
în apropierea poligoanelor de 

_ rachete americane din Sardinia 
a fost obligată să-și părăsească 
locuințele.

După cum subliniază ziarul 
„Unita", acumularea de tehnică 
de război americană pe terito
riul Sardiniei are loc în condi
țiile înrăutățirii crescînde a si
tuației economice a :•’ 
împotriva voinței 
muncii din Sardinia.
Sallo di Birra, unde au loc ex
periențe cu rachete, au fost dis
truse regiuni întinse de pășuni, 
vii și livezi, locul lor fiind luat 
de poligoanele americane. Lu
crătorii agricoli din aceste zone 
îngroașă rîndurile șomerilor.

insulei și 
oamenilor 

In zona

drumețiile
in Deltă

Delta Dunării se dovedește nu 
numai un punct irezistibil de a- 
tracție, dar și o gazdă ospitalie
ră pentru numeroși turiști din 
țară și de peste hotare. Autori
tățile locale se străduiesc să cre
eze condiții cit mai agreabile 
pentru drumețiile în Deltă. Ast
fel, la dispoziția turiștilor se a- 
flă acum opt hidrobuze și o na
vă de pasageri însumind 800 de 
locuri, precum și zeci de lotci și 
alte ambarcațiuni. Totodată, s-a 
extins capacitatea campingurilor 
de la Tulcea, Murighiol și Ba- 
badag, iar unitățile de alimenta
ție publică și popasurile turisti
ce de la Tulcea, Sulina. Topolo- 
gu, Horia, Maliuc, și de pe alte 
trasee turistice au fost moder
nizate. Pe brațul Sulina, in apro
pierea localității Crișan, sc con
struiește un hotel-cabană dc 
mare capacitate, cu restaurant, 
bar și bază nautică de agrement, 
iar la Mila 23 s-a trecut la în
făptuirea planului de sistemati
zare care va transforma așeza
rea pescărească într-o pi
torească localitate cu străzi-ca- 
nale navigabile, cu amenajări 
turistice și unități moderne de 
deservire.

(Agerpres)

Congresul 
internațional 
de biofizică

MOSCOVA 14 — La Moscova 
și-a încheiat lucrările al IV-lea 
congres internațional de biofizi
că, la care au participat aproxi
mativ 3 000 dc oameni dc ști
ință din peste 40 de țări ale lu
mii. Lucrările congresului s-au 
desfășurat în cadrul a 12 simpo
zioane și secții tematice, pri
lejuind prezentarea a mii de re
ferate și comunicări științifice.

Membrii delegației. de cerce
tători științifici din România, In 
frunte cu prof. univ. Vasile Va- 
silescu, șeful catedrei de biofi
zică de la „I.M.F." București, au 
prezentat o serie de referate și 
comunicări științifice, care s-au 
bucurat de o înaltă apreciere.

In timpul congresului, a avut 
loc, de asemenea, adunarea ge
nerală a Uniunii internaționale 
de biofizică teoretică și aplicată. 
In calitate de președinte al aces
tei uniuni a fost ales J. Linen, 
(R.F.G.), laureat al premiului 
Nobel, iar în calitate do secretar 
general — R. Keynes (Anglia). 
S-a stabilit ca următorul congres 
internațional de biofizică să aibă 
loc în anul 1975, la Copenhaga.

Evoluția situației militare
VIETNAMUL DE SUD 14 (A- 

gerpres). — Agenția „Eliberarea" 
relatează că, timp de patiu luni
— din aprilie pînă în iulie a.c.
— în cadrul operațiunilor ofen
sive declanșate de forțele pa
triotice de eliberare împotriva 
bazelor și pozițiilor strategice 
deținute de trupele regimului de 
la Saigon, au fost tăiate și izo
late liniile de comunicație ale i- 
namicului pe teritoriul unor re
giuni întinse ale fronturilor de 
luptă, fapt care a contribuit la 
izolarea inamicului și la aduce
rea sa într-o poziție extrem de 
critică. In prezent, forțele pa
triotice dețin controlul princi
palelor căi de comunicație rutie
re și fluviale, din provincia 
Quang Tri pînă în Delta Mekon- 
gului. Ca urmare, ambuscadele 
repetate organizate de forțele 
patriotice pentru a împiedica e- 
fectivele saigoneze izolate 
primească provizii și întăriri au 
fost încununate de succes, 
cadrul acestor ciocniri inamicul 
înregistrind pierderi ridicate în 
oameni și echipament militar.

Ca urmare a Interceptărilor re
petate de către forțele patrioti
ce a transporturilor militare fl
ic inamicului de-a lungul șose
lelor 14, 18 și 19 din provincia 
Kontum, traficul a fost complet 
oprit, timp de două luni, dc-a 
lungul acestor căi dc comunica
ție. Șoseaua nr. 14 se află, de la 
22 aprilie, sub controlul neîn
trerupt al forțelor de eliberare.

★
14 (Agerpres). — 
de luptă ale F.N.E. 
luni în interiorul u-

zona

să

în

SAIGON 
Formațiuni 
au pătruns 
nei baze saigoneze din 
Platourilor centrale, aruneînd în
aer tone de muniții, relatează «- 
genția Reuter, adăugind că ex
ploziile depozitului de muniții 
situat la 6 km de Pleiku au (ost 
resimțite timp de mai multe ore 
în acest oraș.

Este al treilea depozit de mu
niții aruncat în aer de patriot! 
în ultimele 24 de ore. Duminică, 
după cum s-a mai anunțat, pa- 
trioții au atacat uriașa bază 
Long Binh, făcînd să sară în aer

circa G000 tone muniții. Cinci 
ore mal lîrziu patrioții au pă
truns în interiorul bazei de la 
Thanh Tuy Ha, la numai 10 km 
est de Saigon, distrugind peste 
100 tone de mine și bombe cu 
napalm.

★

HANOI 14 (Agerpres). — A- 
viația militară a Statelor Unite 
a bombardat din nou, duminică, 
zone populate din numeroase 
provincii ale R.D, Vietnam — 
transmite agenția V.N.A. In a- 
ceeași zi, superbombardierele a- 
mericane „B-52" au efectuat rai
duri asupra regiunilor Vinh Linh 
și Quang Binh, tar navele mi
litare ale S.U.A. au supus unul 
puternic tir de artilerie regiu
nile de coastă ale provinciilor 
Ha Tinh, Quang Binh și Vinh 
Linh. In urma acestor bombarda
mente, au fost Înregistrate nu
meroase victime în rîndul popu
lației civile și au fost distruse 
locuințe, întreprinderi industria 
le și instituții cultural-educatl-

Valul de 
pătruns in 
ce in ce mal mult simțit. Re
cordul îl deține Florența, un
de s-a înregistrat, vineri, o 
temperatură de 38 de grade 
la umbră. Urmează, in ordine. 
Roma — cu 35 de grade, Bol
zano (în munții Dolomlțl) șl 
NapoII — cu 34 de grade 
Căldura excesivă nu 11 împie
dică. însă, pe turiști să-și con
tinue vacanța, deplasările In 
masă fiind supravegheate de 
100 000 de agenți dc circula
ție, carabinieri șl militari, do
tați, de asemenea, cu... 60 de 
elicoptere.

★
Un grup de zoologi ae la 

Universitatea din Melbourne 
a descoperit, in partea de 
vest a statului australian Vic
toria, urmele unui animal ver
tebrat care a trăit In urmă cu 
350 milioane de ani. Esto vor
ba de un animal amflbie cu 
lungimea de un metru, care 
este considerat ca cel 
vechi din cite au fost ( 
perite pînă in prezent | 
rltoriul Australiei

I mal 
desco- 
pe te-

*1

Cunoscutul oui ue 
francez, Alain bombard, șl-a 
exprimat Îngrijorarea în le
gătură cu viitorul Borel șl 
faunei din Marea Medileia- 
nă. Peste numai 20 de ani. a 
opinat el, Mediterana poale 
deveni o mare moartă din 
cauza poluării ei tot mal ac
centuate cu reziduuri de pe
trol șl ale Industriei chimii c

Savantul consideră că sin 
gura soluție constă in insll 
tufrea unui control sever a- 
supra vărsării în mare a ori
căror reziduuri industriale, șl 
mai ales a acelora care nu su
feră o descompunere blolo-

■jiiința

£ In urma convorbirilor ca
re au avut loc între inalți re
prezentanți ai guvernelor Bul
gariei și Republicii Zair, guver
nele celor două țări au luat ho- 
tărirea de a restabili relațiile 
diplomatice și de a iace schimb 
de ambasadori în viitorul apro
piat. informează agenția B.T.A.

• Intr-o declarație difuzata 
presei, Ministerul Apărării al 
Indiei a anunțat că soldații in
dieni au început acțiunile de 
înlăturare a minelor de-a lungul 
frontierei de vest pentru a se 
putea preda Pakistanului teri
toriul ocupat în timpul războ
iului din decembrie 1971.

• Abdel Halim Khaddam, vl- 
cepremler șl ministru de exter
ne al Siriei, aflat In vizită la 
Port of Spafn, 
deri cu primul 
tului Trinidad 
Williams, și cu
terne Kamaluddin Mohammed. 
In cadrul convorbirilor au fost 
abordate probleme privind pers
pectivele cooperării economice 
și tehnice bilaterale.

a avut intreve- 
minlstru al sta- 

Tobago, Eric 
ministrul de ex-

@ Rima Aissa Tanous și Thc- 
rese Halasseh, membre ale re
zistenței palestiniene, care au 
participat, în luna mai, la detur
narea, pe aeroportul Lod, a u- 
nui avion aparținînd companiei 
„Sabena", au fost condamnate 
de către un tribunal militar ls- 
raelian la închisoare pe viață, 
anunță agenția France Presse.

C Anul acesta, recolta de ca
fea a atins in Mexic un nivel 
record — 3 500 000 de saci a 60 
kg. fiecare .depășind cu 200 000 
de saci producția de anul trecut.

• „Vizita pc care primul mi
nistru al Cubei, Fidel Castro, a 
făcut-o la Freetown, la începu
tul lunii mai, a fost foarte u- 
tilă" — a declarat, într-un In
terviu acordat agenției Prensa 
Latina, vicepreședintele statului 
Sierra Leone, Sorie Koroma. 
„Conducătorii celor două țări, 
a spus el, s-au Intîlnit pentru 
prima dată și au examinat pro
blemele comune cu care sint 
confruntate țările lor, căutîad 
să găsească soluții adecvate.

I.L.H.S.-S.U.C.T. Bucureslî
SECȚIA VALEA JIULUI -URICANI!

Gestionar pentru piese de schimb 
auto și utilaje
Automacaragii aotorizați
pentru automacarale de la 5-25 tone

pentru secția S.U.C.T. Valea Jiului, cu sediul în Uricani.
Condițiile de angajare și salarizare sînt cele prevăzute de H.C.M.

914/1968, Legea nr. 1'1970, Legea nr. 22'1969 și H.C.M. 2 230'1969. 
Informații suplimentare se pot obține, zilnic, de la serviciul personal 

din cadrul întreprinderii cu sediul în Uricani, telefon 122.

"T
Redacțlst §1 administrate zla rylul i. Petroșani, strada Republicii Nr. PO, telefon t 1662

< In insula Berezan din Ma
rea Neagră, arheologii au desco
perit cea mai veche „scrisoare'1 
pe placă de plumb din lume.
Este vorba de o misivă a nijul 
negustor grec adresată fiului
său, acum 27 de secole, șl gra
vată pe o placă de plumb, pro
cedeu folosit de antici 
purtarea corespondenței.

@ In cursul ultimelor 
statele de pe coasta de vest a 
S.U.A. — California, Oregon, 
Utah și Nevada — aii fost sce
na a peste 10 incendii de mari 
proporții și a sute de incenc’ii 
locale, provocate și extinse de 
vremea extrem dc , secetoasă. 
Unul din aceste incendii a cu
prins șl orășelul Shasta din par
tea de nord a Californiei, unde 
a distrus 11 clădiri, obligînd un 
număr de peste 2 000 de locui
tori să se refugieze în afara o- 
fașului,

La Ulan-Bator s-a deschis 
cea de-a doua Conferință a fe
meilor afro-asiatice. La lucrări
le ei participă delegați, obser
vatori și oaspeți din 56 de țări, 
precum șl reprezentanți ai u- 
nor organizații democratice in
ternaționale. La Conferință par
ticipă o delegație a Consiliului 
Național al Femeilor din Re
publica Socialistă România, con
dusă de tovarășa Cornelia Di- 
nescu, secretară a Consiliului;

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Ciolea 

loan, eliberată de E, M. Livezeni. Declar nulă.

ÎNTREPRINDEREA
DE GEAMURI

Buzău
Produce și livrează pe bază de comandă fermă geam 

dublu izolant cu proprietăți tenno și fonoizolatoare (termo- 
pan) cu un distanțier din bandă de plumb, în grosime de 
6, 9 și 12 mm.

Geamul dublu izolant se utilizează în construcții in
dustriale și civile, asigurînd 
izolare termică și acustică.

o vizibilitate maximă, o bună

Se produce geam în 
mensiunile comandate intre

grosime de 3 la 6 mm la di-
400 — 2 500X400 — 3 000 mm.

stoc geam șlefuit 5—6 mm ca
litate vitrină, în următoarele dimensiuni :

De asemenea, vinde din

150—160X260 cm
80—100x150—200 cm
100—150X200 cm 
65X92 cm.
Relații suplimentare la sediul întreprinderii. Aleea in

dustriilor nr. 1, telefon 14422/152 Buzău.

Un proces neobișnuit a în
ceput la Johannesburg. In 
boxă : studenți, ziariști, foto
reporteri. In total: 53. Capete
le de acuzare: activitate anti- 
apartheid. Să nu se creadă 
cumva că Republica Sud-Afri- 
cană ar fi săracă in asemenea 
procese politice. Instanțele abia 
prididesc să judece dosarele ce
lor care, intr-o manieră sau 
alta, au încălcat prevederile a- 
,:artheidului (in bunul caz cind 
asemenea „contravenienți" mai 
sînt judecați). Pînă acum, un 
atare proces avea un caracter 
oarecum mixt, in sensul că 
„împărțitorii dreptății" erau 
obligatoriu albi, iar pe banca 
acuzaților luau loc totdeauna 
așa-numiții „coloured" : afri
cani, metiși, asiatici.

Procesul de la Johannesburg 
schimbă insă brusc și fără me
najamente tradiția. El este in 
întregime alb, căci acei care 
au protestat fățiș împotriva dra
conicei discriminări rasiale, de
venită principiu de bază al a- 
cestei „republici", nu mai apar
țin populației de culoare, ci 
însăși minorității dominante. 
Este un proces al „opoziției 
albe', o noțiune nouă și tul
burătoare in acest bastion al 
rasismului, ilustrind existența 
reală in sinul comunității albe 
din Africa de Sud a unui cu
rent net defavorabil actualei 
politici de „dezvoltare paralelă 
și separată", denumirea elegan
tă a apartheidului, chintesență 
de legi și practici rasiale discri
minatorii.

„Opoziția albă* nu reprezin
tă insă o categorie unitară; de
numirea înglobează un ansam
blu de cele mai diverse pre
ocupări și interese, de la oa
menii de afaceri ce se pronun
ță împotriva apartheidului in 
virtutea unor considerente de 
ordin economic, pină la inte
lectuali care acționează in ba
za unor principii umanitare.

Din punct de vedere al dez
voltării economice, apartheidul 
nu este nici pe departe o so
luție fericită pentru R.S.A. Ța
ră a aurului și a diamantelor, 
Africa de Sud posedă o indus
trie relativ modernă. Doctrina 
dezvoltării paralele și separate 
interzice insă categoric popu
lației de culoare accesul în 
industrie, in centrele urbane,

limitind-o, in general, la exe
cutarea unor servicii necalifi
cate. Or, declara recent Harry 
Oppenheimer, unul din cei mai 
de seamă reprezentanți ai cercu
rilor industriale din țară, „ori
ce analiză onestă și lucidă de
monstrează că nu poate fi via
bilă pe termen lung o . ./au
ntie care implică bariere rasia
le pentru marea majoritate a 
populației, ce nu se poate ca
lifica".

Impiedicind calificarea și 
pătrunderea africanilor in in- 

oapartheidul obligă

SHmare parte a locuitorilor 
practice o agricultură rua.nu 
tară ce furnizează țării doar IU 
la sută din totalul venitului ei 
național. R.S.A. este poate sin
gura țară din lume care-și per
mite luxul unui șomaj accele
rat in rîndul populației majo
ritare (80 la sută din forța dc 
muncă nu poate fi folosită la 
potențele ei), in vreme ce in
dustria cunoaște o penurie a 
miinii de lucru. Pe de altă par
te, ca intr-un adevărat cerc vi
cios, o asemenea situație în
răutățește continuu condițiile de 
trai ale majorității locuitorilor, 
fenomen, care, la rîndul lui, are 
consecințe defavorabile tot a- 
șu'pra evoluției economice a ță
rii.

Străinul care, la ora prinzu- 
lui, se află pe străzile Johan- 
nesburgului are surpriza să se 
ciocnească de diverși cetățeni 
ce aleargă spre posturile dc 
poliție. Spre seară, aceleași 
persoane pot fi zărite mergind 
in grabă spre locuințele lor. 
„Grăbiții" sint reprezentanți ai 
unor alte categorii din sinul 
opoziției albe : scriitori, me
dici, membri ai diverselor parti
de politice, profesori universi
tari, avocați, ziariști, sau stu
denți, supuși arestului la do-

O bandă de gangsteri new 
yorkezi și-a oîerit serviciile 
unui iabricant de lacăte cu 
siguranță. Gangsterii l-au pro
mis că in schimbul unei su
me frumușele. voi afișa pe 
fiecare magazin jefuit de ei 
următorul anunț : „Spargerea 
n-ar îi Izbutit dacă magazinul 
ar fi fost încuiat cu lacătele 
speciale ale firmei x“—

Fabricantul a respins insă 
oîerta. A doua zi, pe un ma
gazin devalizat de gangsteri 
a apărut următorul afiș : „Așa 
se va intîmpla cu toate maga
zinele care întrebuințează la 
cățele firmei x I"

miciliu (de la ura 18,30 piuă la 
6,30), interdicției de a participa 
la întruniri cu mai mult de o 
persoană, obligativității de a fi 
prezenți la prinz la posturile 
de poliție, pentru că au consta
tat cu glas tare că... apartiiel- 
dul costă prea mult! De astă- 
dată, din punct de vedere mo
ral.

Puternicele demonstrații stu
dențești din vara acestui an, 
al căror epilog il constituie pro
cesul de la Johannesburg, aa 
conferit o importanță deoseoitd 
activității acestui gen de ,/intt- 
apartheizi", reatiztnd 
de la procesul-verbal singular 
la acțiunea de masă. Declan
șate de exmatricularea unui 
student de culoare care ceruse 
un sistem de invățămînt egal 
pentru toate rasele, manifesta
țiile din lunile mai, iunie și iu
lie in cea mai mare parte a 
orașelur din R.S.A. au prilejuit 
apariția unui element nou ii» 
viața internă sud-ajricană: in
tr-o țară in care orice legături 
intre un european și un’ ne- 
european se pedepsesc automat 
la 7 ani închisoare, tinerii albi 
și negri au demonstrat pentru 
prima dată alături, împotriva 
unui sistem de invățămînt total 
anacronic (Maupassant, Faulk
ner, Aldous Huxley sau He
mingway sînt cunsiaerați „sub
versivi*), împotriva discrimină
rii rasiale.

Studenții au just crunt bă
tuți de poliție, răniți sau ares
tați, dar manifestațiile lor, ges
tul simbolic al strîngerii de 
mină, au declanșat in întreaga 
(ară, simultan, adeziuni șt con
damnări violente, fenomen ac
centuat acum de procesul care 
se desfășoară la Johannesburg. 
„Se poate presupune, scrie ir» 
legătură cu aceasta publicația 
italiană „L‘ Espresso', că re
zistența albilor la apartheid, 
pînă acum limitată la persoane 
sau grupuri fără rezonanță, a 
început să dobindească propor
ții de natură să alarmeze in 
mod cit se poate de serios re
gimul de la Pretoria. Nicioda
tă, după masacrul de la Shar- 
peville din I960, comunitatea 
albă sud-africană, nu a fost o- 
bligată să rejlecteze cu at (ta 
intensitate asupra viitorului et“«

Venera ANGHEL

trecerea

Tiparul — întreprinderea poligrafică Hunedoara — Subunitatea Petroșani 40 390


