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a președintelui Republicii 

Democratice Sudan, 
Gaafar Mohammed Nimeiri

In întreprinderi și cartiere 
din Capitală

Cincinalul inainte de termen I
i

După un trimestru de activitate:

RITMICITATEA Șl PRODUCTIVITATEA - 
principalele rezerve de sporire 

a producției de cărbune
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E.M. Lonea 100,1 100,9
E.M. Petrila 101,8 101,7
E.M. Dîlja 103,4 101,7
E.M. Livezeni 113,2 106,9
E.M. Aninoasa 97,6 98,3
E.M. Vulcan 105,6 104,6
E.M. Paroșeni 105,9 107,0
E.M. Lupeni 92,3 95,0
E.M. Bărbăteni 100,0 97,7
E.M. Uricani 100,2 100,2

TOTAL 100,0 100,4
Valea Jiului

tru coordonarea muncii în 
abatajele frontale din stra- 
tele XV și XVIII, și apro
vizionarea operativă a locu
rilor de muncă cu materia
lele necesare, dar se mai 
datorează și perseverenței 
și vredniciei minerilor care 
răspund în acest al treilea 
an al cincinalului prin fap
te de muncă demne de tra
diția înscrisă în cartea mi
neritului nostru.

Rezultate bune au obți
nut și formațiile de lucru 
din sectorul de investiții, 
conduse de minerii DIONI- 
SIE BARTHA, IOAN GRI- 
GORESCU și ALEXANDRU 
LASZLO, care au obținut
depășiri de plan, cuprinse 
între 20 și 50 Ia sută, pre
cum și brigăzile conduse de 
GHEORGHE TOMA și AN
DREI ȘANDOR de la pre
gătirea noilor fronturi de 
lucru.

De menționat că toate a- 
cește formații de lucru au 
păstrat, în cursul trimestru
lui, un ritm de lucru optim, 
fapt ce le-a îngăduit încă 
din primele săptămîni ale 
trimestrului să-și îndepli
nească exemplar sarcinile 
de plan.

transformate în „depozite" de 
gunoi, focare de microbi ; în 
numeroase altele domnește 
dezordinea și pericolul de in
cendiu deoarece diverse ma
teriale combustibile (hîrtii, 
ambalaje, cîrpe, lemne, seîn- 
duri) sînt „aruncate" aici claie 
peste grămadă, la întîmplare. 
Și fiindcă sîntem la capitolul 
cu... „gunoaie" trebuie neapă

rat să aducem în atenția fac
torilor în drept ai orașului 
Vulcan, și nu numai a aces
tora, situația depistată la blo
cul C, scara I. La mansarda 
acestuia, ca și a altor blocuri 
din cartierul Sohodol, locu
iesc în spații corespunzător 
amenajate un număr de fami
lii. Unele din familiile ce o- 
cupă aceste încăperi de la 
scara I au găsit o rezolvare 
originală a problemei gunoiu
lui : n-au mai coborît cu el 
pînă la recipienții de jos, ci 
l-au depozitat în spațiul nelo
cuit de la capătul podului 
blocului. Apreciind după înăl-

In exploatările miniere 
sarcinile de extracție 

pot fi realizate
de la începutul pînă la

sfîrșitul lunii
Interviu cu tov. ing. GHEORGHE FEIER, 

secretar al Comitetului municipal Petroșani al 
P.C.R.

— In ansamblu, unitățile 
miniere din Valea Jiului în
cheie primul trimestru cu 
sarcinile dc plan depășite. 
Vă rog, tovarășe secretar, să 
relevați caracteristica princi
pală a activității desfășurate 
în primele trei luni ale anu
lui.

— Este adevărat că, înce- 
pînd cu acest an, primul tri
mestru a fost marcat de re
zultate mai bune decît în anul 
precedent. Cele zece exploa
tări ale Centralei au reușit 
să înregistreze un plus de 
peste 7 600 tone la cărbune
le brut și mai mult de 
6 000 de tone la producția ne
tă livrată economiei naționa
le. Cu toate aceste rezulta
te, în unitățile miniere din 
Valea Jiului se pune și pen
tru trimestrul scurs problema 
ritmicității îndeplinirii planu
lui.

— Vă rog să concretizați.
— Deși nu a existat o rit

micitate strictă pe decadă și (Continuare in pag. a 2-a)

Situarea minei Vulcan în fruntea exploatărilor cu cele mai bune rezultate la în
cheierea primului trimestru a întărit convingerea minerilor acestei exploatări pentru păs
trarea acestui ritm și mai ales pentru a-1 îmbunătăți... Cel puțin, așa reiese de pe chipul 
brigadierului Gheorghe Stoian. unul din destoincii comuniști ai minei, pe care l-am 
surprins împreună <Wi doi ortaci după ieșirea din șut, în plină bună dispoziție.

Foto : I. LICIU

unități, părerea mea este că 
în trimestrul încheiat exploa
tările miniere au făcut „pri
mul pas" pe calea ritmicită
ții. Afirmația e susținută de 
faptul că 6 din cele 10 ex
ploatări și-au îndeplinit sarci
nile de plan în fiecare lună. 
Mă refer la minele Lonea, 
Petrila, Dîlja, Vulcan, Paro- 
șeni și Uricani. Două 
nu și-au realizat sar
cinile în prima lună a anu
lui, respectiv, Livezeni și 
Bărbăteni, iar două, în cîte 
două luni, Aninoasa și Lu- 
peni. Cred că este un lucru 
bun că cele 6 exploatări au 
reușit să-și depășească sar
cinile.

— Care au fost factorii care 
au concurat la obținerea aces
tor rezultate ?

— Rezultatele bune se da-

Interviu realizat de 
Dragoș CALIN

• Cum ați încheiat trimestrul I ?
• Rezultatele înscrise în bilanț 

satisfac condiția ritmicității 
producției ?

• Ce măsuri veți întreprinde pen
tru ca ritmicitatea să se trans
forme din opțiune în realitate ?*

Răspund cadre de conducere 
de la exploatările miniere și centrală

Bilanțul pozitiv al minei 
Vulcan se sprijină pe 

efortul productiv al tuturor
La sfîrșitul primului tri

mestru mina . Vulcan rapor
tează o substanțială depășire 
a sarcinilor de plan: 13 612 
tone. Judecată în sine, a- 
ceastă cifră este realmente 
impresionantă, ea cuprinzînd 
într-o sinteză lapidară un e- 
fort colectiv al întregului co
lectiv de muncă, nivelul ri
dicat al conștiinței minerilor, 
angajați cu tot elanul și capa
citatea de muncă în marea 
întrecere socialistă, un întreg 
complex de măsuri tehnice 
și organizatorice. Pornind de 
la aceste realități am avut o 
convorbire foarte semnificati
vă cu tov. ing. Emil Muru, 
director al E.M. Vulcan.

— Bilanțul cu care mina 
pe care o conduceți încheie 
trimestrul întîi, constituie un 
exemplu cu valoare stimula
toare în Valea Jiului. Avînd 
în vedere întregul proces al 
muncii din perioada econo
mică încheiată, ce considerați 
că este mai semnificativ in 
bilanț ?

—In primul rînd, realizarea 
ritmică a sarcinilor de plan, 
decadă cu decadă și cu depă
șiri substanțiale. In al doilea 
rînd, faptul că am dat cea 
mai mare producție de căr
bune peste plan. O analiză în 
punctele cele mai importan
te ne arată că din cele șase 
sectoare de producție, toate

(Continuare în pag. a 2-a)

Directorul E. M. Vulcan : ...mai ales, sectorul IV cu un 
aport de 6 276 tone, deci jumă tate din sporul minei.

Raid 
anchetă

Raid 
anchetă Sohodolul — așa cum nu-i

Ce poate oferi ochiului și 
judecății o vizită în aceste 
zile în noul cartier Sohodol 
aparținător orașului Vulcan ? 
La această întrebare ar fi 
trebuit să răspundem fără e- 
zitări și răspicat: ceva plăcut, 
ceva de domeniul gospodăresc- 
edilitar bineînțeles, care să 
facă cinste locuitorilor lui, în 
mare majoritate energeticieni, 
angajați la termocentrala Pa- 
roșeni. Dar nu, spre regretul 
nostru, nu putem spune acest 
ceva plăcut, frumos și, mai 
ales, demn despre înfățișarea 
exterioară și, în cazurile vă
zute pe viu, și interioară a a- 
cestui cartier. Dimpotrivă, 
ceea ce vom relata în continu
are nu poate decît să-l um
brească îngrijorător. Dar, să 
dăm „cuvîntul" faptelor con
crete.

Blocul A, primul de la șo
sea, în exterior recent zugră
vit. Sînt curate și casele scă
rilor. La casa scării a Il-a 
însă, deci într-un spațiu de 
folosință comună, observăm la 
toate cele trei nivele, tot a- 
tîtea geamuri sparte. Coborîm 
la subsol. Atît la această sca
ră cît și la următoarele ale 
blocului A (pe parcursul rai
dului aveam să ne convingem 
că și la alte blocuri ca, spre 
exemplu, D) multe boxe sînt

Brigăzile de producție de 
la mina Paroșeni conduse 
de NICOLAE BRUTU și 
IOAN DEMETER, cu un e- 
fectiv total de 100 mineri, 
au încheiat trimestrul I cu 
o depășire de peste 1000 
tone de cărbune extrase in 
afara sarcinilor de plan. A- 
ceastă depășire se datorează 
măsurilor optime luate pen-

EXEMPLE ALE 
PERSEVERENȚEI

PROBLEME GOSPODĂREȘTI 
LA ORDINEA ZILEI

In cursul dimineții zilei de 
marți, 3 aprilie, președintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, și 
tovarășa Elena Ceaușescu, îm
preună cu președintele Repu
blicii Democratice Sudan, Ga
afar Mohammed Nimeiri, și 
soția sa, Buseina Nimeiri, au 
făcut o vizită în Capitală.

Cei doi șefi de stat au fost 
însoțiți de tovarășii Ilie Ver- 
deț, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Gheor- 
ghe Cioară, primarul general 
al Capitalei, Ion Pățan, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul comerțu
lui exterior, Constantin Stă- 
tescu, secretarul Consiliului 
de Stat, George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe, 
și alte persoane oficiale ro
mâne. De asemenea, la vizi
ta în Capitală au luat parte

Convorbiri oficiale româno-sudaneze
La Palatul Consiliului de 

Stat au început, marți dimi
neață, convorbirile oficiale 
înitre președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nioolae Ceaușescu, 
și președintele Republicii De
mocratice Sudan, Gaafar Mo 
hammed Nimeiri.

La convorbiri au participat:
Din partea română ; Ilie 

Verdeț, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Ion 
Pățan, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, ministrul 
comerțului exterior, Ștefan An
drei, secretar al C.C. al P.C.R. 
Constantin Stătescu, secreta 
rul Consiliului de Stat, Geor
ge Macovescu, ministrul afa
cerilor externe, Bujor Almă- 
șan, ministrul minelor, petrolu
lui și geologiei, Vasile Pun- 
qan, consilier al președintelui 
Consiliului de Stat, Dumitru

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Ga
afar Mohammed Nimeiri, to
varășa. Elena Ceaușescu și 
doamna Buseina Nimeiri au a- 
sistat, marți seara, la Opera 
Română, la un spectacol de 
gală oferit de Consiliul Cultu
rii și Educației Socialiste în 
onoarea șefului statului su
danez și a soției sale.

La spectacol au asistat de 
asemenea, Ilie Verdeț, Manea 
Mănesc-u, Maxi.m Berghianu, 
Gheorghe Cioară, Florian Dă- 
nălache, Dumitru Popescu, 
Gheorghe Stoica, Ștefan Voi- 
tec, Constantin Băbălău, Pe
tre Blajovioi, Mihai Dales, A- 
urel Duca, Ion Ioniță, Ion Pă
țan, Ștefan Andrei, Constantin 
Stătescu, secretarul Cons'liu- 
lui de Stat, George Macoves
cu, ministrul afacerilor exter
ne, împreună cu soțiile, mem 
bri ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, conducători de In
stituții centrale și organizații 
obștești și alte persoane ofici
ale.

Erau prezenți Mansour Kha 
lid, ministrul afacerilor exter
ne al Sudanului, Ibrahim Mo
nera Mansour, ministrul eco
nomiei naționale, Izz El Dien 

în numărul de azi:
• Rubrica „Pe urmele semnale- • O rezoluție a Comisiei O.N.U.

lor critice ale ziarului** pentru drepturile omului
• Excursii pentru tineret • Declarația Biroului Politic al
• SPORT Partidului progresist al oame-
• Memento nilor muncii din Cipru
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țimea grămezii de gunoi, în
deosebi hîrtii, după numărul 
ambalajelor de sticlă și a al
tor ambalaje depozitate aici 
timpul de cînd împuterniciți! 
asociației de locatari (ca și alți 
împuterniciți) nu au mai tre
cut pe aici, acesta este de or
dinul... anilor. Aceasta în po 
fida faptului că potrivit pre
vederilor statutului asociației 

de locatari, comitetul de con
ducere al acesteia are obligația 
de a asigura „buna gospodări
re, folosire, întreținere și con
servare a părților și instalații
lor comune din clădire, afla
te în subsol, casa scării, pod, 
etc.“... să „mobilizeze locata
rii Ia acțiuni pentru înfrumu
sețarea clădirii, păstrarea cu
rățeniei și igienei".

Tot aici se cere amintită și 
starea punctelor gospodărești 
din acest cartier. Neprevăzute 
în proiectele inițiale, hotărî- 
rea de a le amenaja totuși, 
dată fiind necesitatea lor, a 
fost luată abia în 1972, iar la 

Mansour Khalid, ministrul a- 
facerilor externe, Ibrahim 
Moneim Mansour, ministrul 
economiei naționale, Izz El 
Dien El Sayed, membru al Bi
roului Politic al Uniunii So
cialiste Sudaneze, și alte per
soane oficiale sudaneze care 
îl însoțesc pe președintele 
Nimeiri.

întreaga vizită în Capitală, 
cu deosebire uzina „23 Au
gust" și întreprinderea „Tri- 
codava", cartierele Titan și 
Drumul Taberei au consti
tuit repere reprezentative 
pentru dezvoltarea economi
că și social-culturală a țării 
noastre, oferind solilor popo
rului sudanez prieten posibi
litatea de a cunoaște direct, 
la fața locului, viața, munca 
și preocupările poporului ro
mân, pentru înflorirea mul
tilaterală a patriei și ridica-

Ghișe, vicepreședinte al Con
siliului Culturii și Educației 
Socialiste, și Florian Stoica, 
ambasadorul României la 
Khartum.

Din partea Republicii Demo 
cratice Sudan participă : Man 
sour Khalid, ministrul a lace 
rilor externe, Ibrahim. Moneim 
Mansour, ministrul economiei 
naționale, Izz El Dien El Sayed, 
membru al Biroului Politic a) 
Uniunii Socialiste Sudaneze,
Aby Bakr Osman Mohamed
Jalih, secretar general la pre 
ședinția Republicii, Bona Mai- 
wal, adjunct al ministrului in
formațiilor și culturii, Gamal 
Mohamed Ahmed, ambasador 
în M.A.E. al Republicii Demo
cratice Sudan, general de bri
gadă Omar Mohammed El Ta- 
yeb, Gindeel Ibrahim Gindeel, 
adjunct al secretarului gene
ral pentru problemele ~abine-

Spectacol de gală
E1 Sayed, membru al Biroului 
Politic al Uniunii Socialiste 
Sudaneze, Aby Bakr Osman Mo
hamed Jalih, secretar general la 
Președinția Republicii, Bona 
Malwal, adjunct al ministrului 
informațiilor și culturi', Ga
mal Mohamed Ahmed, amba
sador în M.A.E., generai de 
brigadă Omar Mohamed El 
Tayeb, Gindeel Ibrahim Gin
deel, adjunct al secretarului 
general pentru problemele ca
binetului, și celelalte persoane 
oficiale care-1 însoțesc pe pre
ședintele Re.publicii Democrati
ce Sudan în vizita pe care o 
întreprinde în țar>a noastră.

Au asistat șefi de misiuni 
acreditați la București, alți 
membri ai Corpului Diploma
tic.

. Apariția în loja oficială a 
președinților Nicolae 
Ceaușescu, Gaafar Mohammed 
Nimeiri, a tovarășei Elena 
Ceaușescu și a doamnei Bu- 
sein-a Nimeiri a fost întîmpi- 
nată de asistentă cu puternice 
aplauze.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale celor două țări.

In deschiderea spectacolului, 
au fost prezentate selecțiuni 

construcția lor propriu-zisă s-a 
trecut în toamnă tîrziu. Rezul 
tatul : cărămizile fixate cu 
mortarul care a înghețat i- 
mediat stau acum gata să ca
dă, în jurul „punctelor gospo
dărești" dăinuie grămezile de 
materiale care nu au mai pu
tut fi utilizate și de pămînt 
dizlocat din fundații ; gunoiul 
este depozitat în continuare, 
după cum am arătat, prin 
boxe și în podurile blocurilor, 
ori „la stradă", cum fac loca 
tarii blocurilor A și B care 
au amplasat recipienții în
tr-un loc cu totul nepotrivit, 
la șoseaua națională și în 
preajma stației de autobuz a 
cartierului.

Mai sînt și alte aspecte în 
acest cartier care dovedesc, 
cel puțin în prezent, că gos
podarii lui — fiindcă e de ne
crezut că în rîndurile celor 
peste 700 de salariați ai ter 
mocentralei Paroșeni care lo
cuiesc aici nu există asemenea 
oameni —, văzînd că forurile 
și persoanele competente, plă
tite pentru aceasta, nu și-au 
mai făcut simțită prezența, 
prin fapte, în cartier, au alu
necat pe panta comodității și

T. ȚÂȚÂRCA

(Continuare in pag. a 3-a) 

rea nivelului său de viață.
In acest context, primul 

complex urbanistic vizitat — 
cartierul Titan — a oferit o 
imagine sintetică pentru în
fățișarea de astăzi a Bucureș- 
tiului. La intersecția bulevar
delor Leontin Sălăjan și Ba
ba Novac, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și președintele 
Gaafar Mohammed Nimeiri 
sînt înconjurați cu multă căl
dură de un mare număr de 
bucureșteni. Urările „Bine ați 
venit, stimați oaspeți", „Tră
iască pacea și prietenia în* * 
tre popoare" exprimă senti
mentele cu care sînt întâmpi
nați reprezentanții poporului 
sudanez.

In fața unei machete, arhi
tectul șef al orașului, Tibe- 
riu Ricci, prezintă diferite

(Continuare în pag. o 4-a)

tului, Tag Elsir Mohamed Ab
bas, însărcinatul cu afaceri 
ad-intenim al Republicii Demo
cratice Sudan la București.

In timpul convorbirilor pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Gaafar Moham
med Nimeiri s-au informat re
ciproc asupra activității si pre
ocupărilor celor două state. A- 
bordîndu-se o serie de proble
me privind stadiul actual și 
de perspectivă al relațiilor bi
laterale, au fost evidențiate 
noi căi și mijloace de extin
dere a colaborării româno-su- 
daneze în domeniile politic, e- 
conomic, tehnico-științific și 
cultural în spiritul legăturilor 
de prietenie ce unesc cele do
uă popoare și țări.

Convorbirile se desfășoară 
într-o atmosferă de caldă prie
tenie, de stimă și înțelegere 
reciprocă.

din muzica cultă și populară 
românească, cîntece patriotice 
câre exprimă bucuria de â trăi 
zilele marilor înnoiri ale Ro
mâniei socialiste, hotărîrea de 
a spori, prin muncă, bogățiile 
și frumusețile țării. Au urmat 
momente coregrafice sugesti
ve, suite de dansuri populare 
din diferite zone etnografice, 
care au reliefat originalitatea 
și strălucirea creației noastre 
folclorice.

In semn de omagiu, au fost 
interpretate melodii din folc
lorul sudanez, cu vechi și va
loroase tradiții.

Spectacolul s-a bucurat de 
un frumos succes, artiștii fiind 
îndelung aplaudați.

Interipreților le-au fost ofe
rite flori din partea președin
ților Nicolae Ceaușescu și Ga
afar Mohammed Nimeiri.

La reușita spectacolului și-au 
dat concursul Corul Filarmo
nicii „George Enescu", orches
tra, ansamblul de balet și ce
rul Operei Române, ansamblu
rile „Ciocîrlia", „Rapsodia ro
mână" și Uniunii Tineretului 
Comunist, precum și numeroși 
artiști de frunte ai scenelor 
bucureștene.

(Agerpres)

Numele lui Zoltan Kiraly 
e cunoscut cititorilor din 
paginile de magazin ale zi
arului nostru, unde a apă
rut în repetate rînduri ea 
semnatar al unor caricaturi. 
Acest tînăr, student al In
stitutului de mine, ne-a o- 
lerit de mai multe ori lu
crări reușite, mult gustate 
de public. Recent, el a des
chis o expoziție în sala clu-

Expoziție 
de caricaturi

bului studențesc Petroșani, 
expoziție care întrunește ce
le mai reușite lucrări ale 
sale, numărînd 27 de lu
crări, dintre care 12 inedite. 
Surprinde încă de la înce
put varietatea tematică a 
lucrărilor. Teatrul, sportul, 
circulația, școala și caprici
ile supertehnicii reprezintă 
cele mai frecvente subiecte. 
Inspirate din realitățile vie
ții contemporane, lucrările 
ridiculizează o serie de ma
nifestări nesănătoase, avlnd 
un puternic caracter mora
lizator. Satira de bun gust, 
împreună cu realizarea gra
fică bună, îngrijită și origi
nală, fac din expoziția lui 
Zoltan Kiraly, o reușită a 
genului. Expoziția, deschisă 
duminică, a cunoscut o pu
ternică afluență de vizita
tori, bucurîndu-se de un bi
nemeritat succes.

B. VALERIU
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principalele rezerve de sporire a producției de cărbune
Bilanțul pozitiv al minei 

Vulcan se sprijină pe 
efortul productiv al tuturor

(Urmare din pag. 1)

și-au realizat cu deplin suc
ces sarcinile de plan trimes
triale. Doar într-o singură lu
nă — ianuarie — sectorul I 
nu și-a făcut planul. Acestea 
ar fi cele trei elemente prin
cipale, coordonatoare care se 
desprind din procesul de 
producție al etapei economi
ce încheiate. Și activitatea la 
investiții a fost pozitivă — 
s-a realizat o depășire a sar
cinilor de plan cu 97 ml.

— Cum interpretați aceste 
caracteristici ale minei Vul
can, și cum s-a ajuns la ele ?

- S-ar putea spune că prin- 
tr-o gîndire în perspectivă, și 
iată de ce. Pregătirea produc
ției pentru trimestrul I al a- 
nului în curs s-a putut reali
za în condiții normale deoa
rece i-am asigurat premise
le încă din trimestrul IV al 
anului trecut, cînd noi am a- 
vut un plan echilibrat. Este o 
primă condiție, deoarece a 
doua constă în eșalonarea pro
ducției în mod uniform și" e- 
chilibrat pe toate lunile tri
mestrului și anului fapt care 
a contribuit ca toate sectoa
rele să-și realizeze planul, 
toate fiind încărcate în mod 
echitabil, în funcție de rezer
va de cărbune pregătită. Aș 
mai dori să adaug foarte 
consistentul sprijin al orga
nizațiilor de partid și sindi
cat, care, prin forme diver
se, au contribuit la actualul 
bilanț al nostru. In toate o- 
caziile au fost popularizate, 
cu eficiență educativă și pro
ductivă, sectoarele, brigăzile 
ii oamenii a căror muncă a 
înregistrat depășiri. Este un 
real stimulent. Trebuie să ac
centuez asupra contribuției 
comitetului de partid și a 
comitetului oamenilor mun
cii, aflate în fruntea tuturor 
inițiativelor și a activității ge

In angrenajul organizării 
producției sînt încâ 

necesare reglări, puneri 
la punct

Despre bilanțul încheiat la 
producția cfe cărbune pe tri
mestrul I de exploatarea mi
nieră Dîlja ne-a relatat amă
nunte tov. Dumitru Opriș, in
giner șef In Centrala cărbu
nelui Petroșani.

— Colectivul minei Dîlja, 
unitate a cărei activitate este 
eoordonată de acum în colo 
direct de centrală, se prezintă 
la ședința primului trimestru 
din acest an, am putea zice, 
cu certitudinea că și-a onorat 
obligațiile de plan. In fieca
re lună și-a îndeplinit și de
pășit sarcinile iar trimestrul 
l-a încheiat cu realizarea pre
vederilor planului în propor
ție de 101,7 la sută.

— Certitudinea de care ne 
vorbeați stă în picioare în con- 
iruntarea cu rezultatele la 
ioți indicatorii, cu toate exi
gențele de plan ?

— Dacă vorbim de rezulta
tele înregistrate la pregătiri și 
lucrările de deschideri — nu, 
certitudinea onorării sarcini
lor și angajamentelor nu stă 
tn picioare. La pregătiri pla
nul nu s-a realizat la Dîlja 
cu 386 mc iar la investiții mi
niere trimestrial s-a încheiat 
cu o restanță față de plan de 
360 mc.

— Dacă ar fi să acordați 
colectivului de la Dîlja un ca
lificativ pentru ritmicitatea cu 
care a extras cărbunele, ce 
notă a-ți acorda activității 
minei ?

(Urmare din pag. 1)

toresc în primul rînd faptu
lui că s-au făcut pregătiri 
corespunzătoare în vederea 
preluării sarcinilor sporite 
din acest an. Mă refer la pre
gătirile efectuate încă în 
trimestrul IV al anului tre
cut, chiar în semestrul II al 
anului 1972. Fructuoasă s-a 
dovedit și pregătirea liniei 
de front a minelor, la nive
lul actualelor sarcini. Cu toa
te acestea, la mina Livezeni 
s-au manifestat scăpări în 
probleme de transport ceea 
ce a adus la nerealizarea 
planului lunii ianuarie. O si
tuație aparte se prezintă la 
Aninoasa. După scăparea din 
mînă de către conducerea o- 
perativă, a sarcinilor de 
producție pe luna ianuarie, 
în februarie s-a simțit o în
viorare, pentru ca în martie 
din nou să se intre în gol de 
producție, ceea ce a atras du
pă sine nerealizarea sarcinilor 
de plan. In ceea ce privește 
Lupeniul, sînt cunoscute greu
tățile cu care se confruntă 
acest colectiv, greutăți peste 
care va trece curînd, dar ca
re au determinat rămînerea 
în urmă în ultimele două 
luni ale trimestrului. Cît pri
vește colectivul minei Bărbă- 
teni, apreciez ca pozitiv fap
tul că în ultimele luni își 
realizează sarcinile de plan, 
februarie și martie mareînd 
un remarcabil succes. Ne bu
cură faptul că și colectivul 
minei Uricani, cu toate greu
tățile pe care Ie-a avut, a reu
șit să-și găsească locul în 
„plutonul fruntaș" îndeplinin- 
du-și sarcinile fiecărei luni.

— Cum apreciați contri 

nerale. Numai prin conver
gența acestor eforturi o- 
rientate spre realizarea sarci
nilor de plan, a fost posibil 
să muncim așa cum reiese 
din trimestrul trecut. Și o a- 
tenție specială, consecventă 
am avut față de normele de
partamentale de protecție a 
muncii.

— Cine și cum s-a remar
cat în acest efort general ?

— Toți oamenii au muncit 
bine. Mă opresc doar asupra 
sectorului IV (șef sector — 
ing. Mihai Cioiu), care a con
tribuit la depășirea planului 
cu 6 276 tone, deci jumătate 
din sporul minei. Și e un 
fapt foarte bogat în sugestii: 
anul trecut, și tot în primul 
trimestru, acest sector avea 
un minus de peste 18 000 to- 
ne.Iar acum e fruntaș ! Prin 
munca tuturor s-a redresat 
atît de bine. In continuare ne 
bizuim pe ei, dar sîntem con
vinși că în trimestrul aces
ta vor dovedi și alții că sînt 
capabili de asemenea rezul
tate.

— Cum apreciați munca din 
trimestrul I și cum se va des
fășura în viitor pentru a ne 
oferi aceeași ritmicitate și 
depășire de plan ?

— S-a muncit bine și aș 
dori ca întregul colectiv să 
muncească la fel pentru men
ținerea rezultatelor obținute 
pînă acum. Să luptăm pentru 
ca ele să fie păstrate, deoa
rece vom întîmpina unele 
greutăți pe drum. Planul va 
fi realizat ritmic chiar dacă 
în prima lună (aprilie) vom 
înregistra niște minusuri. 
Dar ele nu vor fi atît de mari 
încît să depășească puterile 
colectivului nostru în a le re
cupera. Angajamentul nos
tru, al colectivului dc mun
că de la mina Vulcan, în 
cinstea zilei de 1 Mai este să 
păstrăm aceste rezultate ale 
muncii noastre.

— Satisfăcător, cu specifica
rea că are reale posibilități de 
o mai mare afirmare pe linia 
ritmicității. De ce spun aceas
ta : e adevărat că ritmicitatea 
nu a fost respectată în totali
tate însă față de perioadele 
anilor trecuți este pozitiv fap
tul că mina a făcut progrese 
demne de consemnat. O ana
liză a lunii martie scoate și 
mai pregnant în evidență a- 
cest lucru. Dacă în primele 
zile rezultatele au fost nega
tive, la încheierea primei de
cade planul s-a realizat 
(102,2 la sută) iar la decade
le a doua și a treia, respectiv 
la încheierea lunii nivelul în
deplinirii prevederilor de 
plan s-a menținut constant 
peste 103 la sută, comparativ 
cu ianuarie și februarie cînd 
mina nu-și realizase planul 
Ia decada I (85,2 și, respectiv, 
97,1 la sută) iar la decada a 
Il-a de asemenea mai avea 
restanță (99,8, respectiv, 99,0 
la sută) ca pînă la sfîrșit să 
realizeze și depășească totuși 
planul pe ianuarie cu 36 de 
tone iar pe februarie cu 308 
tone. Activitatea miriei s-a 
îmbunătățit mult sub raportul 
organizării producției, asigu
rării asistenței tehnice la a- 
bataje frontale, mai cu seamă 
la sectorul II unde oamenii 
s-au obișnuit cu tehnologia de 
extracție de acolo. Repet, la 
Dîlja s-au făcut progrese evi
dente sub aspectul ritmicității, 

buția organizațiilor de par
tid din exploatările miniere 
la realizarea sarcinilor pla
nului primului trimestru ?

— Fără doar și poate, tri
mestrul I a fost marcat și de 
o intensă activitate politică, 
desfășurată în cadrul exploa
tărilor miniere. Aș scoate în 
evidență acțiunile importan
te dintre care se remarcă a- 
dunările generale ale sala

in exploatările miniere sarcinile de extracție 
pot fi realizate de la începutul pînă la sfîrșitul lunii

riaților și reprezentanților a- 
cestora, care au avut loc la 
nivelul tuturor sectoarelor 
pentru prelucrarea cifrelor de 
plan. Măsurile adoptate în 
aceste adunări, cît și în cele 
ale organizațiilor de partid, 
și-au găsit eficiența în rezul
tatele mai bune obținute în 
acest trimestru față de tri
mestrele anului precedent.

— In cele ce ne-ați spus 
va-ți referit la ritmicitate, dar 
Ia nivelul lunilor. Nu con
siderați, tovarășe secretar, că 
la nivelul decadelor ritmici
tatea și, implicit, producti
vitatea muncii sînt rezerve 
deosebit de valoroase de spo
rire a producției de cărbune ?

— Spuneam că, deși s-a 
marcat un prim pas pe ca
lea ritmicității producției, a- 
ceasta rămîne totuși o pro
blemă, existînd încă însemna- 

îndeplinirii sarcinilor de pro
ducție, acesta este doar un 
început promițător pe care 
sîntem datori să-l permanen
tizăm, să-l dezvoltăm, să-1 
consolidăm.

— Cum, prin ce mijloace și 
măsuri ?

— Punînd un accent mai 
consistent pe îmbunătățirea 
în continuare a organizării 
producției și a muncii sub toa
te aspectele — adică reglînd 
mecanismul organizării pro
ducției pe exigențele majore 
ale eficienței. Trebuie să ac
ționăm ferm în această direc
ție pentru a se crea premisele 
realizării sarcinilor de extrac
ție pe luna aprilie (sporite cu 
80 de tone pe zi), a sarcinilor 
pe cel de-al doilea trimestru, 
realizării planului de pregă
tiri și deschideri — concomi
tent cu recuperarea cît mai 
mult posibil din restanțele în
registrate în primele trei luni 
la aceste lucrări. Asigurarea 
capacităților de producție e o 
cerință prioritară. Pentru a 
pregăti la Dîlja noi fronturi

Roadele efortului stăruitor 
pentru îndeplinirea 
sardntor de pian

Mina Paroșeni s-a situat, 
cu consecvență, în dșcursul 
primului trimestru al actualu
lui an, în grupul exploatări
lor fruntașe ale bazinului. E- 
fortul stăruitor al colectivelor 
de muncă de aici s-a concreti
zat in depășirea (cu excepția 
doar a primei decade a lunii 
ianuarie) perseverentă a sarci
nilor de plan, în sporurile de 
cărbune substanțiale raportate 
la sfîrșitul fiecărei decade sau 
luni...

împreună cu inginerul șef 
al E. M. Paroșeni, loan Stoi- 
cescu, încercăm un bilanț al 
realizărilor primului trimestru.

— S-a acreditat, pe alocuri, 
ideea că mina Paroșeni își 
realizează ușor sarcinile de 
plan. Fals 1 E o părere erona
tă pe care, trebuie s-o spun, 
o afișează doar cei ce uită că 
soianta producției e în mîiniie 
lor. Noi nie realizăm și depă
șim, decadă de decadă, pla
nul. Nu înseamnă însă că nu 
avem greutăți. Dar acestea 
trebuie înfrînte. Dacă nu ur
mărești îndeaproape „mersul" 
producției, dacă nu intervii 
prompt, operativ, acolo și a- 
tunci unde e nevoie, finalul 
unei perioade nu poate să se 
materializeze decît în neinde- 
plinjrea sarcinilor...

încheiem trimestrul cu un 
spor de cărbune peste plan 
de 9 561 tone. Nu-i mult dar 
nici puțin. Puteam „scoate" 
mai mult...

— In privința ritmicității. 
graficele indică o consecven

Realizările pozitive 
sa însemne aportul 
tuturor din colectiv!

Previziunile exprimate de 
către inginerul Dumitrie Si- 
mota. directorul exploatării 
miniere Petrila, ca și de alți 
factori responsabili de la mi
nă, în cursul intervențiilor 
noastre anterioare s-au dove
dit acum, la sfîrșitul primului 
trimestru din an, temeinice. 
Sarcina de plan la producția 
de cărbune a fost depășită rit
mic, lună de lună, în perioa
da scursă de la începutul a- 
nului pînă acuta, sporul de 
cărbune cumulat însumînd 
4 529 tone. Iată reflecțiile di
rectorului la ora bilanțului :

— Realizările pe ansamblul 
minei sînt fructul muncii ma
jorității membrilor colectivu
lui. Se evidențiază aportul co
lectivului din sectorul I care 

te rezerve de valorificare a 
capacităților de producție. 
Spun aceasta deoarece în pri
ma decadă se lucrează încă, 
sub nivelul posibilităților. Aș 
dori însă să mă refer la cî
teva rezerve care consider că 
mai există în cadrul exploa
tărilor miniere. Nivelul pro
ductivității muncii nu atin
ge încă cerințele. Dacă a 
crescut productivitatea mun

cii în abataj — și putem spu
ne că în primul trimestru s-au 
atins productivitățile obținu
te în vechiul program de lu
cru, de 8 ore — pe exploa
tare productivitatea realizată 
nu e la nivelul cerințelor. A- 
ceasta din cauza numărului 
mare de efective utilizate la 
lucrările auxiliare și de de
servire.

— Dar asemenea indicații 
s-au dat în repetate rînduri 
conducerilor exploatărilor mi
niere...

— S-au întreprins unele 
măsuri de către organizați
ile de partid și condu
cerile exploatărilor, dar nu 
s-a ajuns încă la nivelul ce
rut, iar măsurile luate nu și- 
au atins, în totalitate, eficien
ța scontată.

Rezerve sînt și în ceea ce 
privește utilizarea capacități- 

de abataj, trebuie formate cel 
puțin trei brigăzi de pregătire 
bine închegate și capabile să 
realizeze viteze mari de avan
sare și productivitate înaltă, 
în condiții tectonice mai difi
cile. Concentrarea pe un nu
măr mai restrîns de lucrări, 
aplicarea soluțiilor tehnologi
ce cele onai corespunzătoare 
condițiilor de zăcămînt, extin
derea extracției în abataje 
frontale, punerea la punct în 
continuare a căilor de acces 
din subteran, îmbunătățirea 
aprovizionării și a asistenței 
tehnice la toate brigăzile, îm
bunătățirea aera.jului și în 
general a condițiilor de mun
că — iată doar cîteva direcții 
care trebuie să le aibă în ve
dere, la mina Dîlja, cadrele 
tehnice din aparatul centralei 
care se ocupă de conducerea 
activității acestei unități, pen
tru că numai astfel se va a- 
sigura ritmicitatea în noul 
trimestru în care am intrat, 
realizarea planului pe luna a- 
prilie și. chiar depășirea lui 
cu aproximativ 300 tone de 
cărbune.

ță, o staționare care denotă a- 
siduă preocupare. Preliminarul 
zilnic a fost depășit întotdea
una ?

— Nu cu regularitate. Am 
avut și greutăți mari, cum 
spuneam. Și vom mai avea. 
Sîntem — specific cu prci >zie 
acest lucru — condiționați, 
foarte condiționați de zăcă
mînt. Perspectivele nu sînt 
chiar atît de promițătoare. 
Vom lua însă măsuri de asa 
natură încît să avem mereu 
garanția realizării sarcinilor 
de plan.

— Mai precis 1 Adinciți, vă 
rugăm, ideea...

— Nu mă gindesc la cine 
știe ce măsuri concrete. Nu 
poate fi vorba de altfel, de
cît de o mobilizare generală 
a întregului colectiv la lupta 
pentru îndeplinirea sarcinilor. 
Fiecare membru al colectivu
lui să-și aducă corect, total 
și la timp, întreaga contribu
ție, la nivelul lui, la realiza
rea planului I

— Acesta este, carevasăzi- 
că.......secretul" celor 9 561
tone de cărbune date peste 
plan, pe primul trimestru și al 
realizării ritmice a planului...

— Nici nu poate fi vorba 
de altceva. Pentru ca ritmici
tatea să nu rămînă o voroă 
care... flutură și atît, e nevoie 
de muncă, munca, muncă. Zil
nic. Adică de rezolvarea opor
tună, la orice nivel, a tuturor 
treburilor. Fără aceasta nu e- 
xistă sarcini îndeplinite la 
timp și în bune condițitini, 
corect 1 

a reușit să depășească ritmic 
sarcinile de cărbune ce-i re
vin, extrăgînd în ultima lună 
un plus de 911 tone, raportînd 
în același timp îndeplinirea 
integrală și a sarcinii de plan 
la lucrările de pregătire. Este 
remarcabilă contribuția colec
tivului sectorului IV care, cons
tant, din ianuarie s-a achitat, 
așa cum se cuvine, de îndato
ririle ce-i revin, deși o bună 
parte din perioadă a întîmpi- 
nat greutăți în exploatare — 
prin apariția unor apofize ale 
stratului principal în zona a- 
batajelor 19—20. Asemenea 
lor, realizări pozitive au înre
gistrat și sectoarele II și III-

— Ne e cunoscut că sectorul 
V nu a păstrat „mers normal" 
de extracție, afectînd atît 

lor de producție, și cînd spun 
aceasta mă refer la folosirea 
din plin a echipelor și brigă
zilor plasate la lucrările de 
deschidere și pregătire unde 
se obțin randamente încă 
scăzute și viteze mici de a- 
vansare.

— N-ați vrea să nominali
zați ?

— Sînt cazuri la minele U- . 
ricani, Aninoasa, Dîlja și 

chiar Livezeni unde brigăzi
le din acest gen de lucrări 
înregistrează viteze reduse de 
avansare.

In trimestrul trecut și-a 
mai făcut loc o altă deficien
ță : necorelarea capacităților 
de producție, din care cauză 
abatajele de mare producti
vitate au intrat în gol de 
producție, mai ales la înce
put de lună. Mă refer la 
minele Aninoasa, Bărbăteni, 
Livezeni și, în unele perioade 
Petnjla. Aceasta datorită 
dirijării necorespunzătoare, 
la nivelul cadrelor tehnice 
care conduc procesele de 
producție. Părerea noastră 
este că dispunem încă de 
rezerve foarte mari în core
larea indicatorilor fizici cu 
cei economici și în mod deo
sebit financiari, cheltuielile 
și costurile de producție men- 

nivelul depășirilor pe întrea
ga mină, care putea fi majo
rat, cît și, mai ales, ritmici
tatea producției. S-au luat ori 
se vor lua de acum înainte 
măsuri care vizează îmbună
tățirea activității acestui sec
tor ?

— Colectivul sectorului V, 
dincolo de unele cauze obiec
tive, socotesc că nu s-a mobi
lizat îndeajuns în toate etape
le. Nu mai departe decît în 
martie, aproape în aceleași 
condiții, decada a IlI-a a fost 
foarte rodnică în .realizări la 
fronturile de cărbune, dar nu 
suficient pentru a putea re
cupera integral nereal izările 
primei jumătăți de lună. Deo
camdată am procedat la o 
reorganizare în structura sec
torului, care, credem, va avea 
efectul scontat. In plus se vor 
lua măsuri hotărîte care au ca 
scop creșterea potențialului de 
extracție, pe două căi :

crearea de noi capacități 
de producție — prin punerea 
în exploatare a unui nou pa
nou în stratul 13 precum și 
prin introducerea combinei 
TEMP-1 pentru strate subțiri ;

< intensificarea plasării 
prin completarea efectivului 
și, îndeosebi, prin înlăturarea 
fluctuației, dat fiind că aici 
măsurile în acest sens de pînă

Slaba mobilizare a condu
cătorilor de sectoare și 

inevitabilele ei consecințe
— Luna martie am încheia

t-o din păcate, cu un bilanț 
negativ, reflectat într-o res
tanță față de prevederile pla
nului de 2 175 tone cărbune, 
fapt ce a condus și ta nerea
lizarea planului trimestrial de 
extracție, fămînînd deficitari 
față de acesta cu o cantitate 
de 4 403 tone cărbune — ne 
spunea tov. ing. Constantin 
Moraru, directorul E.M. Ani- 
noasa. La timpul potrivit, cu 
ocazia discuțiilor anterioare, 
purtate la finele decadelor lu
nii trecute am arătat cauzele 
principale care au făcut ca rit
micitatea producției să fie în 
regres, ca producția exploată
rii să înregistreze stagnări 're
petate, unele în parte argu
mentate, altele însă... Perioa
da lipsei de efectiv a fost de
pășită. Actualmente lucrăm 
chiar cu un efectiv majorat.

— Care au fost totuși moti
vele care au făcut ca realiză
rile exploatării să se prezinte 
la sfîrșitul lunii și al trimes
trului sub așteptări ?

— Am avut în ultimul timp 
unele probleme mai deosebite 
de rezolvat la sectorul III. A- 
ici s-a efectuat mutarea unui; 
abataj cu front lung, a lui Me- 
reuță, de pe un panou pe al
tul. S-a pierdut foarte mult 
timp cu această schimbare, cu 
transferarea utilajelor dintr-o 
parte în alta, faipt ce a atras 
evident după sine și nereali
zarea preliminariilor acestui 
sector. Și cred că și în prima 
decadă în care ne aflăm, situ
ația, încă, aici nu se va redre
sa. La sectorul IV, de aseme
nea s-a pornit un nou abataj 
frontal, dar care, în ultima 
decadă a mers — inexplicabil

Planul nu se realizează nu
mai în ultima parte a lunii

Inginerul Carol Schreter, 
directorul E. M. Uricani ne-a 
vorbit despre rezultatele cu 
care <j încheiat colectivul mi
nei luna martie și primul tri
mestru al anului :

— Rezultatele pe care le-am 
obținut mulțumesc în oareca
re măsură colectivul nostru 
de muncă pentru faptul că 
atît la nivelul luni: cît ș: al 
trimestrului sarcinile stabilite 
au fost îndeplinite. Este ade
vărat plusul înregistrat de 

ținîndu-se ridicate în cadrul 
unităților miniere De rezerve 
dispunem și în folosirea 
mai eficientă a cadrelor con
ducătoare la nivel de sectoa
re și exploatări, prip apropie
rea lor de producție, proble
mă care cred se va rezolva 
prin aplicarea Decretului cu 
privire la simplificarea apa
ratului și apropierea cadre
lor de specialiști de produc

ție.
— Ce măsuri preconizați 

pentru remedierea acestei si
tuații ?

— Organul municipal de 
partid și-a propus analizarea 
amănunțită a cauzelor care 
duc la această necorelare în
tre indicatorii fizici și cei 
calitativi. Cred că vom găsi 
soluții care să conducă la 
recuperarea rămînerilor în 
urmă din primul trimestru, 
pentru ca pe semestrul I să 
ne realizăm angajamentele. 
Pe de altă parte, biroul Co
mitetului județean de partid 
a analizat, în ședința sa din 
31 martie, problemele lega
te de asigurarea și utilizarea 
capacităților de producție, la 
minele din Valea Jiului. Cu 
acest prilej s-au stabilit mă
suri concrete pentru organi
zațiile de partid care să ana

acum nu au avut încă eficien
ță. Bineînțeles că și discipli
narea efectivelor rămîne, în 
continuare, o sursă importan
tă...

— Ce prevederi din planuri
le de măsuri existente le con
siderați esențiale pentru a a- 
sigura o ritmicitate neabătută 
a îndeplinirii obligațiilor de 
plan ?

— Unele generale, spuse în 
parte pînă acum, și altele, între 
care, pe loc central, sînt ace
lea ce ne vor sprijini în do
rința de a majora continuu 
productivitatea muncii pe sa
lariat, sarcină deosebit de în
semnată ce ne preocupă. Este 
vorba de introducerea combi
nei amintite, în scurt timp, și 
de pregătirea tuturor condiți
ilor pentru succesul unei pre
miere pe țară ce se va efectua 
în cursul trimestrului urmă
tor : folosirea echipamentului 
de susținere mecanizată de 
producție indigenă, pentru 
stratul III. Continuînd să ma
nifestăm același interes pen
tru activitatea curentă și a- 
vînd în atenție aceste proble
me, noi ne angajăm ferm ca 
și în acest trimestru să ne a- 
chităm perseverent de obliga
țiile de plan ce ne revin, im- 
primînd acțivității noastre o 
ritmicitate strictă.

— sub posibilitățile pe care le 
avea. Șefii sectoarelor nu s-au 
mobilizat suficient în ultima 
decadă ca și în alte etape pen
tru ieșirea din impasul exis
tent, neonorîndu-și nici anga
jamentele asumate...

— Cum vedeți, tovarășe di
rector redresarea situației e- 
xistente, care considerați că 
sînt măsurile cele mai efici
ente ce trebuie întreprinse cît 
mai grabnic pentru ca ritmi
citatea producției să înregis
treze încă de la începutul a- 
cestei decade o stare de fapt 
pozitivă ?

— In primul rînd o plasare 
judicioasă a efectivelor la a- 
batajele cu posibilități ridica
te de realizare a unor produc
tivități ridicate — izvorul u- 
nei producții sporite de cărbu
ne. De Asemenea, trebuie să 
ne îndreptăm o mai mare a- 
tenție asupra frontului din 
stratul 15, sectorul III, pentru 
ca această capacitate de pro- 
'ducție să intre în cel mai scurt 
timp posibil în exploatare cu 
întregul potențial de care dis
pune. Asigurarea fronturilor 
de lucru de Ia sectoarele I și 
IV cu materiale și piese de 
schimb în cantități suficiente 
va da posibilitate brigăzilor 
de aici să-și suplimenteze pro
ducțiile zilnice, echilibrînd 
astfel, într-o măsură oarecare, 
bilanțul general al producției 
exploatării. Sper că la decadă 
să ne putem realiza planul, a- 
vînd în vedere startul bun pe 
care l-am luat și contînd și oe 
ajutorul E.M. Livezeni, care 
acum aparține de noi, și de 
unde avem asigurări că nu 
vor avea probleme cu reali
zarea producției.

noi nu este mare dar atestă 
posibilitățile reale de care dis
pune colectivul nostru pentru 
ca planul fiecărei luni să fie 
îndeplinit fără eforturi supli
mentare. Fără îndoială, în
tregul colectiv s-ar fi bucurat 
mai mult dacă depășirea sar
cinilor era mai mare. Dar.. 
Acestea sînt rezultatele...

— Vă mulțumiți cu ele ?
— Desigur că nu. Știm cu 

toții că posibilitățile noastre 
sînt mai mari. Dar, a fost ne- 

lizeze modul cum s-au înde
plinit sarcinile primului tri
mestru și să stabilească mă
suri pentru recuperarea res
tanțelor pe linia indicatorilor 
calitativi.

— Ce ați propune, tova
rășe secretar, conducerilor 
Centralei și exploatărilor mi
niere pentru ca ritmicitatea 
să devină o realitate ?

— Aș propune ca încă de 
la întocmirea diagramelor de 
producție trimestriale, eșalo
narea lunară să ducă la pro
gramarea judicioasă a tutu
ror capacităților, a tuturor 
fronturilor, a abatajelor, în 
așa fel încît ele să asigure 
realizarea ritmică a planului 
pe tot parcursul lunii, și în 
mod deosebit la început de 
lună cînd se constată stag
nări determinate de ieșirea 
din producție a unor abataje. 
După părerea mea, lucrurile 
se petrec așa pentru că la 
întocmirea diagramelor de 
producție nu concură specia
liștii care conduc procesele 
de producție, în unele uni
tăți fiind lăsate pe seama al
tor cadre care nu pot să re
partizeze judicios sarcinile de 
plan și să întocmească co
rect astfel de diagrame de 
producție. Aș propune, deci, 
ca diagramele să fie întoc
mite de conducerile sectoare
lor, exploatărilor, respectiv, a 
centralei. Avem creată aceas
tă posibilitate și prin noua 
reașezare a cadrelor, prin a- 
propierea specialiștilor de 
producție, astfel încît eșalo
narea capacităților va ajunge 
în mîiniie celor mai buni 
specialiști. Este o condiție 
certă a realizării ritmice a 
planului.

cesar, consider eu, ca să de
monstrăm că planul poate fi 
realizat lună de lună, că nu 
ne depășește forțele, ci dim
potrivă.

— In discuțiile anterioare 
făceați referiri la unele defi
ciențe care au grevat asupra 
activității de producție. Cum 
s-au rezolvat și ce rezultate 
ați obținut ?

— In general, problemele 
legate de linia de front au 
fost rezolvate în cursul tri
mestrului, fapt dovedit de re
alizarea planului la nivelul 
fiecărei luni. Am avut însă u- 
nele deficiențe la utilaje. Mă 
refer la defecțiunile met anii e 
care ne-au provocat multe 
greutăți. Procesul nostru de 
exploatare prevede serii de 
abataje legate de același co
lector. In cazul că acest -elector 
nu funcționează, atunci stag 
nează activitatea în toate a- 
batajele. Pentru preîntîmpina- 
rea unor asemenea situații 
s-au luat măsuri care au con
dus la reducerea considerabilă 
a defecțiunilor mecanico. Am 
reușit chiar să schimbăm se
rii întregi de transportoare 
fapt ce a permis o bună func
ționare a utilajului și deci, 
desfășurarea normală a mun
cii brigăzilor de minori.

— O analiză atentă a acti
vității primului trimestru a- 
rată că în prima decadă ex
ploatarea nu și-a realizat sar
cinile de extracție. Care sînt 
cauzele ?

— Intr-adevăr așa este. In 
prima decadă activitatea a fost 
mai slabă.

— De ce ?
Consider că nu este vor

ba de o problemă de natură 
tehnică ci ține de domeniul 
subiectivismului, o problemă 
de psihoză, aș spune. Stă în 
puterea noastră să o rezolvăm 
printr-o muncă educativă care 
cade în seama personalului teh- 
tac, organizațiilor de partid, de 
sindicat și de tineret. Dar re
pet, cadrele tehnice vor tre
bui să demonstreze necesita
tea realizării planului in fie
care decadă.

Din partea noastră se 
cere un psius de mobilizare

Confirmînd hotărîrea comu
niștilor, a tuturor salariaților 
minei exprimată la început de 
an, privind îndeplinirea ex
emplară a sarcinilor de plan, 
mina Lonea a raportat înche
ierea trimestrului l cu un plus 
de peste 1 000 tone de cărbu
ne. Este un rezultat bun, dar 
care nu reflectă, cu toată fi
delitatea, potențialul colec
tivului. Cunoscînd acest po
tențial se poate afirma că re
zultatele erau cu totul altele 
— cu mult mai sporite — da
că anumite greutăți nu ar fi 
stînjenit ritmul de lucru al oa
menilor. Dintre aceste greutăți 
cea mai acută rămîne aceea 
a lemnului verde, necorespun
zător din multe puncte de ve
dere (greutate, calitate etc.) 
care aduce după sine opera
țiuni de armare suplnnenr-ire 
și un efort fizic mai mare.

Dar, greutățile au fost în
vinse de către mineri. O pri
vire retrospectivă asupra tri
mestrului ne arată chiar păs
trarea unui ritm de lucru bun. 
Astfel, din 9 decade ale tri
mestrului, doar 3 au fost în
cheiate cu restanțe față de 
plan, celelalte 6 fiind soldate

„Rezultatele nu ne pot
_______mulțumi** ______
Ing. Vasile Ciriperu, direc

torul E. M. Lupeni :
— Cu toate greutățile pe 

care le-am avut, cu toate e- 
forturile depuse, rezultatele cu 
care încheiem luna martie și 
trimestrul nu ne pot mulțumi. 
Totuși aș dori să spun 
că am o mulțumire: în- 
ceipînd din ziua de 16 
martie oamenii noștri, in- 
țelegînd perioada critică prin 
care trecem, au depus eforturi 
suplimentare pentru a trans
pune în viață măsurile teh
nice și organizatorice pe care 
le-am stabilit în vederea dimi
nuării cu cît mai mult posibil 
a minusului ce l-am acumu
lat. Pe lîngă aceasta, s-a luat 
măsuri plasării mai bune a 
unor abataje, a îmbunătățirii 
asistenței tehnice. Repet, dacă 
am reușit să reducem minu
sul de care vorbeam, aceasta 
se datorește muncii cu oame
nii, eforturilor lor deosebite.

— Vă referiți la întregul 
colectiv. Dar cițiva dintre ci, 
vă rog totuși să nominalizați.

— Avem într-adevăr oa
meni minunați. Și dacă ar fi 
să rețin cîțiva dintre ei m-aș 
referi la șeful de brigadă 
loan Sălăjan de la sectorul 
IV care a preluat o brigadă 
ce era pe punctul de a se dez
membra și cu care a realizat 
o avansare de peste 40 de 
metri în luna trecută, cu o 
productivitate de peste 9 tone 
pe post. Aceasta a condus 
la plusul de peste 5 000 
de tone al sectorului IV. Mai 
avem și alți oameni valoroși 
cum sînt șeful de brigadă Du
mitru Ciochia, care a reali
zat peste prevederi două fîșii 
în luna care a trecut. Bine a 
muncit și brigada Eroului 
Muncii Socialiste Petre Con
stantin care, deși lucrează în
tr-o zonă foarte grea, a reușit 
ca în luna trecută să-și res
pecte angajamentul ce și l-a a- 
sumat odată cu chemarea lan
sată de brigada lui.

— Cifrele arată însă că pe 
lingă sectorul VI sînt două 
sectoare respectiv III și VII 
care nu și-au realizat sarcini
le de plan. Care este explica
ția ?

— Ce învățăminte desprin
deți din activitatea primului 
trimestru ?

— Primul trimestru ne-a în
vățat că toate reparațiile și 
reviziile tehnice trebuie să se 
facă în zilele de repaus și la 
începutul fiecărui schimb. Cîș- 
tigăm astfel multe ore de 
funcționare, care să spunem 
deschis, se materializează în 
producție mai mare decît cea 
realizată cu eforturi supli
mentare. Mai bine revizuim 
utilajele decît să pierdem timp 
cu repararea — în condiții de 
stagnare a producției — a u- 
nor căderi accidentale. Cine 
nu vrea să creadă îi spun că 
e posibil ca aceste reparații 
să sc realizeze în zilele de re
paus, iar în zilele lucrătoare 
să se muncească din plin pen
tru realizarea planului. Dar, 
riscînd chiar, trebuie respec
tate programele de revizii 
tehnice și reparații din zilele 
de repaus. N-aș vrea să se 
înțeleagă că am făcut totul. 
Dacă am fi reușit să eliminăm 
defecțiunile mecanice n<- im 
fi prezentat la încheierea tri
mestrului cu cel puțin 1 500 de 
tone extrase peste plan. Spor 
însă să reușim să reducem a- 
ceste defecțiuni la cît mai pu
ține cu putință.

— Ce v-ați propus pentru 
perioada care urmează ?

— Realizarea sarcinilor le 
plan în mod ritmic decadă le 
decadă, astfel ca la 1 Mai să 
ne prezentăm cu sarcinile Je 
plan realizate In acest s-oo 
vom acționa în continuare oe 
întărirea disciplinei, pe îm
bunătățirea stării tehnice a 
mașinilor și utilajelor, în 
condițiile respectării stricte a 
normelor de protecție și secu
ritate a muncii, Vom des'ășm a 
o activitate susținută tn 1 <»»>« e 
privește crearea liniei de 'ronț, 
pentru a putea .avea în per
manentă fronturi de lucru de 
rezervă. Chiar dacă mă 
afirm că colectivul nostru este 
angajat plenar în realizarea 
sarcinilor ce ne revin si sner 
să facem d’n ritmicitate — 
deocamdată la nivel de deca
dă o realitate a minei Uri
cani.

cu realizări situate inue 
și 103,9 la sută In continuare, 
sînt așteptate și cuveb/eie 
măsuri pentru aprovizion <rea 
brigăzilor cu lemn cnr»,.>iu- 
zător, pentru reducerea efor
tului fizic ca și pentru r-j■tinde
rea consumului de material 
lemnos.

La conducerea minei n.e-ain 
interesat despre măsurile lua
te pentru trimestrul II. Tova
rășul Aurel Brinduș, directo
rul exploatării ne-a relatat >

— Vom menține ajelași 
ritm de lucru pentru a real'/a 
planul la fel de bine, $au 
chiar mai bine, și pe trimes
trul II, cu toate că din partea 
noastră se cere, pentru acea
sta, un plus de mobilizare. In 
această perioadă, preliminarul 
nostru crește cu 50 de tone pe 
zi. Aparent e o creștere mică, 
dar, dacă sectoarele, brigăzile 
vor ieși din ritm, vor acumula 
din nou minusuri, care — știm 
bine — sînt mai greu de recu
perat la sfîrșit de lună sau 
decadă. Deci, un obiectiv al 
nostru este tocmai acesta : 
PĂSTRAREA CU STRICTEȚE 
A RITMICITĂȚII PRODUC
ȚIEI.

— In cadrul sectorului III 
neajunsurile s-au remediat 
începînd cu decada a Ill-a In 
primele două decade am avut 
un abataj frontal din care a 
trebuit să răpim toate elemen
tele de susținere fără să dăm 
nici o tonă de cărbune In a- 
ceastă lună însă vom introdu
ce în felia a treia un plug de 
cărbune Eu spun că'în cadrul 
acestui sector nu vom mai a- 
vea probleme atît în ceea ce 
privește linia de front cît și 
producția de cărbune. Referi
tor la sectorul VII s-a ajuns 
cu un frontal pe o lungime de 
90 metri în piatră. L-am oprit 
și brigăzile au fost trecute la 
alte lucrări dar s-au acutaulat 
pierderi mari. In luna aceas
ta, însă, și acest sector își va 
face planul.

— Dată fiind experiența pri
mului trimestru care credeți 
că sînt condițiile pentru ca în 
afară de sectorul VI celelal
te sectoare să-și realizeze rit
mic planul ?

— Pentru ca planul să fie 
realizat ritmic e necesară — 
după părerea mea — îmbina
rea unei munci de concepție 
în perspectivă cu atașamentul, 
cu entuziasmul colectivului. 
Ritmicitatea producției mai 
este determinată și de un alt 
aspect pe care noi am încer
cat să-1 rezolvăm prin niște 
dispoziții. Este vorba despre 
modul în care se muncește la 
începutul lunii cînd, în afara 
unor greutăți inerente, se face 
simțită o tărăgănare, o aștep
tare care în realitate nu face 
altceva decît să deregleze 
producția pe o lună întreagă. 
Va trebui să stăm de vorbă cu 
oamenii, să le explicăm că de 
fapt pierd „lamentîndu-se“. 
Nu este mai puțin adevărat că 
problemele ce se ridică tre
buie rezolvate, și încă opera
tiv, în lumina legii. Cred că 
dacă am „răsturna" începutul 
de lună ritmicitatea ar deveni 
o rezervă de producție de care 
în prezent puțini își dau sea
ma. Dacă ar cunoaște valoa
rea acestei rezerve ar lupta — 
acesta e cuvintul — ar lupta 
Dentru RITMICITATE.
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fndiferenței. Altă explicație 
n-am găsit, de pildă, la faptul 
că în casele scărilor de la blo
curile A și B, văzute pe viu, 
și la altele, există numai apli
cele și duliile, că din aceleași 
spații de folosință comună ale 
celor mai multe blocuri din 
cartier caloriferele sînt „blin
date" (a se citi scoase din 
funcție), că lăcașele hidranți- 
lor nu au rame, geamuri, fur
tunuri, (și am văzut ce se de
pozitează în boxele și podurile 
blocurilor) că, după cum ne-au 
declarat, nemulțumiți, locata
rii Gheorghe Stănișel, preșe
dintele blocului B și Victor 
Roșculescu, tensiunea în rețea 
este sub cea nominală din 
care cauză televizoarele nu 
pot fi folosite în condițiuni 
optime, că alimentarea cu a- 
gent termic este inegală de la 
un bloc la altul și incompletă, 
că tablourile electrice nu sînt 
de nimic protejate și asigu
rate. Fiecare familie plătește 
minimum 3 lei pe lună pen
tru becurile care nu luminea
ză casele scărilor. (Paradoxal, 
toate acestea persistă într-un 
cartier al energeticienilor I).

Ar mai trebui adăugate la 
acest „tablou" scările de ac
ces de la blocurile 
tele deteriorate, 
burlane degradate 
date. La scara I a 
spre exemplu, apa 
pe perete de la acoperiș (eta
jul III) și pînă la fundație. In 
apartamentul nr. 8 de pe a- 
ceastă scară în care locuiește 
Ion Mitrache apa pătrunde în 
interior degradînd tencuiala și 
lucrurile locatarului. De ase
menea, zonele verzi nepăstra
te, rîmate de porci, intersec
tate adînc de făgașele roților 
unor autovehicule de la un 
drum la altul pe de-a dreptul, 
peste glia care se va vrea să 
fie mai verde, exemple care 
explică de ce și aici zonele 
verzi trebuie reamenajate în 
fiecare primăvară. In spatele 
blocului El — blocul maga
zin —, ochii au văzut, iar pi
cioarele au trebuit să învin
gă noroiul și grămezile de 
moloz rezultate din modifică
rile făcute în toamnă la eta
jele blocului.

— Am făcut și referat la 
conducere — ’ spune gesti
onara Lucia Aron. Degeaba 
însă, aspectul neplăcut între
ținut de prezența acestui mo
loz lîngă intrarea magazinului 
este privit cu indiferență de 
către sectorul I. G. L. Vulcan.

Ordinea perfectă și igiena 
din interiorul magazinului 
(partea de desfacere a produ
selor cerealiere) contrastează 
puternic cu exteriorul lui.

Prezentînd aceste aspecte 
din Sohodol (cartierul energe
ticienilor de la Paroșeni), ni 
s-ar putea spune că din cau
za uscăturilor nu am _ văzut 
copacii, pădurea, adică și u-

D, P și al- 
numeroase 
ori înfun- 
blocului C, 
se scurge

nele aspecte pozitive. Nu, ca
tegoric nu putem fi de acord 
cu asemenea poziție, cu defi
ciențele existente aici în pre
zent. Am văzut, stimate citi
tor, un cartier nu chiar nou 
dar nici vechi, un cartier fru
mos, fără praf și fum, necon
turbat de artere de circulație, 
dotat cu unități de deservire, 
un cartier care dacă ar fi bine 
gospodărit, ar prezenta multe 
trăsături comune cu o coche
tă stațiune de odihnă. Dar, re
alitățile sînt realități; cartie
rul este serios amenințat de 
consecințele unei neglijențe 
condamnabile din partea aso
ciației de locatari, a unității 
I.G.L. Vulcan, de comoditatea 
și absența de la inițiativele 
gospodărești dovedite de foar
te mulți președinți de blocuri, 
responsabili de scări, de lo
catari, care, profitînd de lipsa 
de îndrumare, a controlului, a 
măsurilor organizatorice, de 
mobilizare și a măsurilor de 
constrîngere, prevăzute de le
ge, au transformat, după cum 
am văzut, boxele și podurile 
blocurilor în depozite ale... 
dezordinii.

Se poate ameliora ori chiar 
schimba complet în bine as
pectul deficitar gospodăresc 
prezent al cartierului ? Cu si
guranță că da. După cum spu
neam, majoritatea locuitorilor 
lui sînt salaniați ai E. G. E. 
Paroșeni. Aici. în Sohodol, lo
cuiesc tovarășii Ion D. Popes
cu. Ilie Deaconu și Schmidt 
Alfred, respectiv inginerul șef, 
secretarul comitetului de 
partid și președintele comite
tului sindicatului de la E. C. E. 
Paroșeni. Nici tovarășul ing. 
Eugen Traistă, directorul ter
mocentralei nu locuiește prea 
departe de cartier. Această 
apartenență la viața cartieru
lui, dar mai ales funcțiile pe 
care le au, îi obligă pe toți a- 
cești factori să-și unească în
datoririle vizînd grija față de 
condițiile sociale ale proprii
lor salariați ce le revin lor cu 
cele ale asociației de locatari, 
sectorului I.G.L. și consiliului 
popular și sub îndrumarea co
mitetului de partid al orașului 
Vulcan să chibzuiască măsuri
le ce se impun și să acționeze 
imediat, împreună cu cetățe
nii cartierului, pentru înfăptu
irea lor, pentru aducerea So- 
hodolului pe coordonatele e- 
dilitar-gospodărești firești pe 
care le reclamă însăși poziția 
sa dar mai ales obligația ce 
ne revine tuturor de a asigu
ra păstrarea în modul cuve
nit a fondului de locuințe în 
care statul a investit valori 
deosebit de mari.

După cum era și firesc, rug- 
biștii de la Știința au popo
sit pe meleagurile sucevene 
dornici de a se reabilita 
fața suporterilor săli din 
treaga țară, dornici de a 
monstra că înfrângerea 
jocul cu Steaua a fost doar o 
simulare de... desființare, 
Adversarul de duminică, chiar 
și în propriul „fief", oferea 
condiții propice obținerii unei 
victorii...

Nu se poate spune că XV-le 
petroșănean nu a făcut totul 
pentru a-și atinge scopul. 
Dimpotrivă, pachetul de înain- 

a
exse- 

înalta-i 
treister-

taȘl, în
reintrat 
lent) a 
valoare, 
turi, bine „jucată" de Bărgău- 
naș, a oferit publicului moldo
vean un spectacol reușit. Și

totuși, după 80 de minute de 
dominare copioasă, tabela ac 
marcaj a stadionului din Su
ceava a rătna-s imaculată. Per
formanța și meritul nu revin 
însă gazdelor, care In 'rea- 
căt fie spus au încercat totul 
pentru a 
petroșănean 
(să-l scoată 
Constantin
sfert de oră), ci arbitrului bu- 
cureștean Ștefan Cristea (o 
cunoștință mai veche a ama
torilor de rugbl din Valea 
Jiului). Acesta a manifestat o 
exagerată clemență față de 
gazde, fluierând la nesftrșit 
orice pătrundere mai periculoa
să a oaspeților înspre terenul 
de țintă advers. Ștefan Crisrea 
a „văzut" în permanentă, ju
cători în ofsaid, baloane 
scăpate în „înainte" sau re-

puse greșit în tușe, 
nînd numeroasele șarje 
ofensivei studenților, 
totdeauna la 
de buturi...

...Sperăm 
reabilitării 
petroșănean 
cel de la 29 
studențesc la București. O pa
uză deci, sperăm suficientă 
pentru eventuale recuperări, 
pentru retușările necesare.

Echipa din Petroșani a in
trat pe teren cu următoatea 
formație : Talpă, Dinu, Radu 
— Moroe, F. Constantin — 
Veștemeanu, Băltăreții, Lomo- 
tă — Bărgăunaș, Fălcușanu — 
Abribula, Rădulescu, Burghe- 
lea, Stănculescu —

Moderni
zarea
străzii

Anton Pann
Lucrările de 

a străzii Anton 
troșani, întrerupte în 
iernii, au fost reluate la pri
mele semne ale primăverii.

In execuția serviciului 
gospodărie a municipiului, 
întreaga porțiune dintre 
23 August și podul peste 
rîul Maleia, strada a fost 
velată și s-au montat bordu
rile din bolțari prefabricați.

Echipa de muncitori con
dusă de Nicolae Stoica lu
crează în prezent la întinde
rea stratului de piatră conca- 
sată, care în continuare ur
mează a fi cilindrată.

Prin lucrările ce se execu
tă intr-un ritm susținut strada 
Anton Pann asigură trotuare
le pentru pietoni, iar prin lăr
girea suprafeței carosabile 
condiții optime pentru circu
lația mijloacelor de transport 
rutiere.

modernizare 
Pann din Pe- 

timpul

de 
pe 
str. 
pî- 
ni-

excursii pentru tineret
Conform promisiunii făcute, revenim în aceste rînduri 
date privind excursiile ce vor fi organizate de Biroul 
turism pentru tineret în acest an. Pentru economie de 

spațiu le vom reda p® scurt:
TIMIȘUL DE SUS : serii de cite 12 zile, între 10 iunie

— 20 septembrie; costul excursiei pentru o persoană 391 
lei ; IZVORUL MUREȘULUI: serii de cile 10 zile. între fi 
aprilie — 21 decembrie, costul 300 lei; COMPLEXUL DE 
ODIHNA COSTINEȘTI : serii de cite 12 zile, între 4 iunie
— 14 septembrie, la vile, căsuțe și campinguri. Costul bi
letelor se calculează în funcție de categoria de confort, pe
rioada de sezon și salariul tarifar de încadrare. Studenții 
și elevii vor fi încadrați în categoria de prețuri ce cores
punde venitului realizat de părinți. Informații suplimenta
re se pot obține de la comitetele orășenești ale U.T.C., pre
cum și de la comisia de turism a comitetului municipal 
Petroșani al U.T.C.

Aproape 80 de tineri luptă
tori și-au dat întîlnire în sala 
de sport „Constructorul1' din 
Hunedoara pentru a participa 
la etapa județeană a catniiio- 
natului republican individual 
de lupte libere, rezervat 
niorilor I și II.

La această competiție, 
participat „speranțele de 
tor" de la Școala sportivă 
troșani, Școala sportivă Deva, 
Jiul Petrila și Constructorul 
Hunedoara.

Parfciclpînd cu un lot nume
ros, Școala sportivă din Pe
troșani (antrenor, prof. Gheor- 
ghe Pop) a reușit să cucereas-

99

au 
vii- 
Pe-

ii

că nu mai puțin de cinci 
tluri 
iar

au
obținînd și
a participa alături de 
lalți cinci la etapa de zonă 
care va avea loc chiar în a- 
ceasta lună în orașul Arad.

Iată numele câștigătorilor 
cît și a celor clasați pe 
secund.

CAMPIONI JUDEȚENI,
niori II: categoria 75 
Iosif Tomșa și categoria 
kg : Aurel Coman; juniori I, 
categoria 57 kg: loan Șerban; 
categoria 82 kg : Grigore Dur-

locul

ju- 
kg :

87

lă și categoria + 
mil Costaș. Ocupanții locului 
secund sînt loan Corbei, Du
mitru Mustață, Dorel Tămaș, 
George Bălan, Doru Iancu și 
Mîhaj Asanache, toți de la 
Școala sportivă Petroșani.

Dintre juniorii petrlleni, 
Vasile Niță deși nu s-a califi
cat pentru etapa superioară, 
a dovedit cu acest prilej că 
posedă calități deosebite pen
tru sportul pe care îl practică 
de foarte puțin timp iar teh
nicienii prezenți în sală l-au 
prevăzut frumoase perspec
tive.

Dovedind operativitate, 
conducerea I.G.C. Petroșani 
a trimis redacției cu nr. 
3117 din 27 martie răspun
sul referitor la notele publi
cate în „Steagul roșu" nr. 
7 267 din 16 martie a.c. la 
rubrica „De-ale transportu
lui în comun".

împotriva celor două ta
xatoare, Ioana Firu și Clara 
Blaga despre care se arăta 
în una din note că s-au ur
cat neregulamentar în au
tobuz „s-a propus și urmea
ză să li se aplice sancțiunea 
disciplinară prevăzută de 

lit. a din Codul 
adică mustrare

S. BĂLOI

nu poate acoperi apatia !
Așa, e fără îndoială, și a- 

ceasta nu se întîmplă de azi, 
de ieri. Așa e de ani de zile. 
Se anunță, din diverse surse, 
se ține morțiș să apară în ziar 
o oarecare informație prin care 
să informăm oamenii, întreaga 
masă a cititorilor că duminică 
(sau în oricare altă zi) va a- 
vea loc, în cutare loc, la cu
tare oră, cutare manifestație... 
Și nu are loc. De multe ori știi 
că sigur nu va avea loc, îți 
dai perfect seama că în joc 
nu este, decît o abilitatei fără’ 
acoperire (care .tinde să îm
presoare o apatie) dar mergi 
acolo să vezi, să afli, să cu
noști, să nu... rămîi ignorant 
(în ultima instanță). Și deși 
presupui totul, ca Al Capone, 
nu poți să rămîi indiferent, 
insensibil în fața acestei „in
dustrii" a... informării dezin- 
formative. Așa e, știam de

art. 100, 
Muncii",
(n.n.),

Pentru 
șoferul Ion Cîrstea, să 
mai „spele" pietonii de 
trotuarele din Lupeni 
apă și noroi, așa cum a 
cut în ziua de 2 martie 
„s-a propus a fi sancționat 
disciplinar cu retrogradarea 
(mai precis retragerea n.n.)

a determina pe 
nu 
pe 
cu 
fă- 
a.c.

unei trepte de salarizare pe 
termen de o lună".

Referitor la nota publica
tă sub titlul „Autobuz sau 
dubă" ni se precizează că 
„geamul din spatele mașinii 
(3876) devenise mat (fiind 
acoperit de praf și noroi — 
n.n.) din cauză că se circu
lă pe timp ploios (I). Feno
menul se repetă în aseme
nea situații" — ne asigură 
răspunsul. Totuși „I.G.C. a 
dispus ca în asemenea cazuri 
mașina de îndată ce intră în 
garaj să fie spălată", iar „la 
ieșire pe poarta garajului 
fiecare autobuz să fie con
trolat dacă este curat".

După cum rezultă din mo
dul în care este formulat 
răspunsul, măsurile pentru 
înlăturarea aspectelor nega 
tive semnalate de ziar sînt 
numai propuse. Așadar I.G.C. 
rămîne datoare cu o preci 
zare din care cititorii noștri 
să-și poată da seama cînd 
aceste măsuri vor fi aplica
te.

Fiind sesizată de mai mulți 
cetățeni despre anumite nere
guli existente la magazinul nr. 
36 din localitate al O.C.L. 
Produse industriale Petroșani, 
comisia de control obștesc 
compusă din Mania Patalita, 
Victor Radu și Cornel Bololoi 
de la Uricani a efectuat un 
control pentru stabilirea a- 
devărului. Cu această ocazie 
s-a constatat că la data de 3 
martie 1973 magazinul nr. 36 
Uricani a primit cu factura 
nr. 10 034 un număr de 6 cu
verturi plușate, pe care le-a 
depozitat în magazia de mină 
întrucît la acea dată unitatea 
era în inventar. La data efec
tuării controlului, 17 martie 
a. c„ orele 17, magazinul fiind 
deschis recent, deși cuverturi
le nu fuseseră puse în vînza- 
re, ele erau deja vîndute. Din 
procesul verbal încheiat de e- 
chipa de control obștesc reie
se că una din cuverturi a fost 
cumpărată chiar de către ges
tionară sub motivul că, ,.e 
și normal să ia și ea una". A 
doua cuvertură a dat-o sorei 
sale, Zamfira Pera, gestiona
ră la magazinul fero-metal 
din localitate, considerînd că, 
la rîndul său, și ea îi va fi 
recunoscătoare în calitatea ce 
o are și-i va întoarce moneda. 
Nu a vrut să fie nepoliticoasă 
nici față de sora ei mai mică, 
Elena Talianu, vînzătoare la 
magazinul fero-metal și i-a 
dat și ei o cuvertură. Fiind în

viață și mama s>a, a ținut 
mult să-și facă datoria pînă la 
capăt. Deși este plecată din o- 
rașul Uricani de cca. 10 ani, 

, ia repartizat și acesteia o cu
vertură. Și pentru că au mai

vității de control obștesc din 
Uricani a solicitat de urgentă 
concursul Inspecției comercia
le de stat din cadrul Consiliu- . 
lui popular municipal Petro
șani. Sosiți la Uricani în ziua

și indiferența 
manifestate în- 

prin neîntocmirea 
comandă scrise 

asigura o bună a- 
a magazinului și 
din oraș cu măr- 

existente în depozit.

,Jticau profesională a
gestionarei Vasiliea Georgescu
rămas două cuverturi, le-a re
partizat și pe acestea 
două vînzătoare din 
respectiv lui Nedelea 
și Marcela Vasîi.

Controlând amănunțit 
zia de mînă, echipa de 
obștesc a mai găsit încă două 
cuverturi plușate primite în 
cursul lunilor ianuarie — fe
bruarie care aveau în mod 
sigur o destinație tot după 
placul gestionarei Vasiliea 
Georgescu.

Pentru confirmarea celor 
constatate de echipa de con
trol obștesc, comisia orășe
nească de îndrumare a acti-

celor 
unitate, 

Toma

maga- 
control

de 19 martie, delegații inspec
ției comerciale s-au edificat 
mai întîi asupra veridicității 
constatărilor echipei de con
trol obștesc. Totodată, au sta
bilit o serie de alte deficiențe 
între care încă o cuvertură 
plușată dosită în magazia de 
mînă și alte mărfuri cu vînza- 
re rapidă cum sînt, covoare 
de iută, perdele, materiale de 
huse etc. De asemenea, s-au 
semnalat ; lipsa unor etichete 
cu prețurile mărfurilor, marfă 
depozitată în mod necorespun
zător care se putea deteriora 
din punct de vedere al calită
ții, iar pe deasupra acestora

comoditatea 
gestionarei 
deosebi j 
notelor de 
pentru a se 
provizionare 
a populației 
fur i le 
Pentru toate aceste abateri de 
la etica profesională, 
indiferența dovedită 
buna aprovizionare 
lației, gestionara 
Georgescu a plătit 
cuvenita amendă, 
gestionară are o atitudine ne
corespunzătoare față de comi
sia de control obștesc cît și 
față de alte organe de control 
și îndrumare cărora nu o da
tă le-a adresat cuvinte jigni
toare.

O atitudine lipsită de recep
tivitate, de gratitudine și chiar 
arogantă are această gestio
nară și față de cumpărători. 
Și, urmînd probabil exemplul 
șefei și vînzătoanele Lorna 
Nedelea și Marcela Vâsli au 
o comportare necuviincioasă.

Considerăm că este necesar 
ca și conducerea O.C.L. Pro
duse industriale Petroșani să 
ia măsuri împotriva acestor 
lucrătoare care ignorează re
gulile generale de comerț, 
sfidează drepturile populației 
din orașul Uricani.

pentru 
față de 
a popu- 
Vasilica 
pe loc 
Această

loan MIHUȚ, 
secretarul consiliului orășe

nesc Uricani al F.U.S.

mult acest lucru și lotuși u- 
neori, din diverse motive am 
preferat, spre liniștirea spirite
lor aprinse care știu să ra
porteze decît că „va avea loc" 
și nu că „s-a desfășurat"... sta
rea de imponderabilitate apa
rentă în defavoarea adnotării 
unor considerații pe marginea 
„veritabilei treceri' în revistă" 
anunțate. La ce ne referim ? 
Bineînțeles, la ultimul episod 
al unei perpetue piese, cu re
prezentații fără contenire ia... 
Consiliul municipal pentru e- 
ducație fizică șl sport. A ținut 
neapărat președintele acestui 
consiliu coordoriator pe lirtid' 
de sport în municipiu, prof. 
Dorel Vladislav, să introducem 
în coloanele ziarului de dumi
nică un anunț (nu chiar de 
mici dimensiuni) cu privire la 
„Crosul celor 12 orașe hunedo- 
rene", manifestare în intenție 
cu frumoase implicații, care 
trebuia (cităm din nr. 7 281 al 
ziarului nostru) „să dea un ma
re avînt mișcării sportive șco
lare și universitare, să mobili
zeze tineretul studios la prac
ticarea organizată a educației 
fizice și a sportului, să atragă 
spre sport mase tot mai mari 
de tineri..." Și? Ce s-a ales 
din toată această „reclamă" ? 
Nimic. Absolut nimic. Din cele - 
5 orașe ale municipiului, Pe- 
troșaniul singurul, a „scos" în 
stradă nici măcar 50 de elevi 
de la Școala generală nr, 1 și 
de la Liceul industrial minier. 
In rest — nici o mișcare. Mo
bilizare — nici gînd. Motivul 
— tinerii au fost la muncă pa
triotică. Foarte bine, se știa 
că vor ieși, pentru că tinerii 
noștri elevi, din Vulcan, Uri
cani, Petrila sau Lupeni, îșl

iubesc orașul și-l doresc mai 
frumos, mereu mai frumos. Dar 
tot ei, acest tineret studios ca
re „acoperă" intr-un fel toată 
lipsa de preocupare a 
C.M.E.F.S.-ului, nu s-ar fi dat 
înapoi să participe și la un 
cros în favoarea dezvoltării lor 
armonioase. Dar unde să fugă, 
cînd cei care trebuiau să-i di
rijeze cine știe pe unde se a- 
flau ?... Au făcut totul, cei de 
la C.M.E.F.S., dar absolut to
tul să afle și presa centrală și 
radioul că în Valea Jiului pes
te 10 200 de tineri vor fi pre- 
zenfi la o „manifestare de vi
goare și tinerețe" pentru ca 
poi (avlnd în vedere că, 
dosar poate fi pus chiar și 
nunțul umflat, despre care 
mințeam, în caz că cineva În
treabă cum a fost, se poate 
spune că... formidabil, dar nu 
am reținut numărul de ziar ca
re ne-a lăudat 1!) să uităm și 
habar să nu avem dacă iese 
ceva la „afacerea aceasta" sau 
nu I

Nu, categoric, 
pilulă care ne-a 
e prea amar ca 
tăm. In 
tot I E 
nă capăt 
dee care 
jează, dar calcă în 
cele mai elementare precepte 
ale eticii noastre cetățenești, 
Nu putem tolera niciodată a- 
ceastă inadmisibilă dezinfor
mare a publicului nostru ci
titor și — fără a diminua din 
greșelile celor care trebuie 
să... răspundă — cerem cuve
nitele scuze celor pe care i-am 
indus în eroare...

episodul 
fost servit, 
să-l îngurgi- 
e prea de 
să se pu- 
atari proce-

fond, 
cazul 

unor 
nu numai că deran- 

plcioare

V. TEODORESCU

toi T

FILME
MIERCURI, 4 APRILIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Micul om mare ; Re
publica : Călătorie pentru 
un surîs ; PETRILA : Silvia ; 
LONEA — Minerul : Am în
călcat legea ; VULCAN : 
Capcană pentru general ■ LU
PENI — Cultural ; Capcană 
pentru general ; Muncitoresc 
Liubov larovala.

de
„Doina 

10,30 
Dansuri 
Buletin

Buletin de știri ; 5,05 
Muzică populară ; 5,40 Melo
dii în zori de zi ; 6,00 - 8,08 
Radioprogramul dimineții ; 
8,08 Matineu muzical; 8,25 
Moment poetic ; 8,30 La mi
crofon, melodia preferată; 
9,00 Buletin de știri ; 9,30
Viața cărților ; 10,00 Buletin 
de știri ; 10,05 Formația 
muzică populară 
Moldovei" din lași ; 
Vreau să știu ; 10,50 
instrumentale ; 11,00
de știri ; 11,05 Cîntă Trio Ca
ban ; 11,15 Litera și spiritul 
legii; 11,30 Muzică la fil-

mul documentar „Muntele 
Retezat"; 12,30 întîlnire
cu melodia populară și inter
pretul preferat ; 13,00 Radio
jurnal ; 13,30 Concert de
prînz ; 14,00 Compozitorul 
săptămînii ; 14,40 Scene din 
operete; 15,00 Buletin de
știri ; 15,05 Fișier editorial;
15,15 Muzică populară unga
ră ; 15,30 Piese de estradă ; 
16,00 Radiojurnal; 16,15 Al
bum coral ; 16,35 Melodii de 
Alexandru Mandy și Vasile 
V. Vasilache; 17,00 Variati- 
uni simfonice pentru pian și 
orchestră; 17,20 Arii din o- 
pere ; 17,30 „Pe pîrîu de ro
uă" ; 18.00 Orele serii ; 20,00 
Zece melodii preferate ; 20,45 
Consemnări ; 20,50 Jocuri
populare; 21,00 Revista șla
gărelor ; 21,25 Moment poe
tic ; 21,30 Bijuterii muzicale ; 
22,00 Radiojurnal ; 22,30 Con- 

i cert de seară; 24,00 Buletin 
de știri; 0,03—5,00 Estrada 
nocturnă.

MICA PUBLICITATE
PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Ludovic

Gergely, eliberată de E. M. Paroșeni. O declar nulă.

9,30

10,00

10,05

10,50

11,50

13,05

17,30

Micii meșteri r»ari ;
Telex ;

Publicitate ;

Azi, sărbătoarea Repu
blicii Populare Ungare;

20,25 <

Film
mele

serial — „Pe ur- 
lui Caiplja" i

clul „Filme mari 
genuri cinematografi
ce diferite" — Cetă
țeanul Kane — Premi
eră pe țară ;

22,30
La ordinea zilei — Azi, 
județul Sălaj (reluare)

Revista 
că Tv.

Telejurnal ;

literar-artisti- 
(reluare);

23,00

Curs de limba qerma- 
nă — Lecția a 47-a;

Telex i

. 18,05

18,15

18,40

19,20

MIERCURI, 4 APRILIE

— cauză 
popor ;

Telejurnal — Cincina-
Iul înainte de termen 

a întregului

9,00 Curs de limba enqleză.
— Lecția a 47-a ; 20,05

Timp și anotimp în 
gricultură ;

A 28-a aniversare a 
liberării Ungariei 
sub jugul fascist ș

1 001 de seri ;

Cîntecul
„Țara 
de foc" 
roveanu

e- 
de

săptămînii - 
mea cu viers 
de Aurel Gi

»

Teleobiectiv ;

24 de ore. România în 
lume ;

Fotbal: Bulgaria
U. R. S. S.

Tragerea Pronoexpres;

a-

Valorile temperaturii 
gisitrate în cursul zilei 
ieni:

înre- 
ae

Maximele : Petroșani 
grade ; Paring + 8 grade.

+ 13

Minimele: Petroșani - 1
grad ; Paring — 3 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE: Vreme instabi
lă cu cer variabil. Vînt slab 
din sectorul sudic.
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Vizita in țara noastră a președintelui 
Republicii Democratice Sudan, 

Gaafar Mohammed Nimeiri

r Ultimele știri

i

In întreprinderi și cartiere 
din Capitală

(Urmare din pag. 1)

microraioane, zonele social- 
culturale și comerciale, par
curile și grădinile ce definesc 
acest complex de peste 200 000 
de locuitori. Evoluția cartie
rului ilustrează pregnant mo
dul cum este materializată 
grija partidului și statului 
nostru pentru creșterea bu
năstării oelor ce muncesc, 
perspectivele sale de dezvol
tare reflectînd atenția perma
nentă acordată creării unor 
condiții cit mai bune de via
ță pentru salariații marilor 
uzine de pe această platfor
mă industrială a orașului. In 
acest sens, președintele Ga
afar Mohammed Nimeiri este 
informat că arhitecții . și 
constructorii orașului și-au 
revizuit planurile lor urba
nistice în lumina recentelor 
indicații ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la întîlni- 
rea pe care a avut-o nu de 
mult cu edilii Capitalei. Re
țin atenția oaspeților preocu
pările actuale în direcția îm
bunătățirii confortului, folosi
rii mai bune a terenurilor e- 
xistente, creării de așezămin
te social-culturale, complexe 
comerciale și de agrement 
în imediata apropiere a lo
cuințelor. Șeful statului suda
nez apreciază în mod deose
bit concepția arhitectonică a 
cartierului, aspectul său mo
dern. Realizările prestigioase 
ale arhitecților și constructo
rilor români oglindite suges
tiv de panorama întregului 
cartier se bucură de atenția 
oaspeților, cu atît mai mult 
cu cît țara prietenă, antre
nată în importante planuri 
de dezvoltare, este interesată 
să beneficieze de experiența 
românească în acest dome
niu, în care specialiștii noș
tri conlucrează deja cu suc
ces cu colegii lor sudanezi.

In continuarea vizitei, sînt 
străbătute alte artere ale car
tierului, de-a lungul cărora 
numeroși cetățeni fac o vie 
manifestare de simpatie și 
de stimă conducătorilor celor 
două state.

Aceeași primire deosebit de 
călduroasă este rezervată oas
peților la uzinele „23 August", 
» veritabilă carte de vizită a 
industriei constructoare de 
mașini a țării noastre, a po
sibilităților de cooperare 
fructuoasă în diferite dome
nii de care dipune economia 
românească. La intrarea în 
întreprindere, oaspeții sînt 
întîmpinați de loan Avram, 
ministrul industriei construc
țiilor de mașini grele.

Exprimînd sentimentele co
lectivului față de președin
tele Gaafar Mohammed Ni
meiri, oaspete de seamă al 
poporului nostru, bucuria de 
a se reîntîlni cu președintele 
Nicolae Ceaușescu care, în 
repetate rînduri a venit în 
mijlocul muncitorilor de aici, 
examinînd împreună cu ei 
importante măsuri de dezvol
tare a industriei constructoa
re de mașini, directorul ge
neral al uzinei, Alexandru 
Roșu, prezintă apoi, în fața 
unor machete și a graficelor

Constituirea Asociației de prietenie
In Capitală, a avut loc, 

marți după-amiază, adunarea 
festivă de constituire a Asoci
ației de prietenie româno-co- 
reeană, organizată sub auspi
ciile Institutului român pentru 
relațiile culturale ou străină
tatea.

Au participat Nicolae Aga
chi, membru al C.C. al P.C.R., 
ministrul industriei metalurgi
ce, vicepreședinte al Consiliu
lui Național al Frontului Uni
tății Socialiste, Corneliu Mă- 
nescu, membru al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului Național al Frontului 
Unității Socialiste, Teodor Ma
rinescu, membru al C.C. al 
P.C.R., șef de secție la C.C. al 
P.C.R., membri ai conducerii 
Ministerului Afacerilor Exter
ne, Consiliului Culturii și Edu

Fabrica de medicamente „Polfa" din orașul Poznan, este una dintre principalele în
treprinderi de acest fel dîn R.P. Polonă.

care vorbesc despre istoricul 
întreprinderii, profilul și sta
diul actual al producției, 
realizările acestui colectiv, 
puternic detașament al mun
citorimii bucureștene, din 
rîndul cărora a pornit che
marea realizării planului cin
cinal în patru ani și jumăta
te.

Oaspeții sînt invitați apoi 
să viziteze unele din princi
palele sectoare ale uzinei. Se 
parcurg itinerarii ale proce
sului tehnologic suqestive pen
tru înaltul nivel al producției 
de motoare și locomotive 
Diesel hidraulice. O deose
bită impresie produce atelie
rul de montaj în care se află 
motoare gata de expediție, 
laboratorul și bancurile de 
probă de concepție româ
nească înzestrate cu o inge
nioasă aparatură. La fabrica 
de locomotive se remarcă ma- 
șini-unelte de înaltă precizie 
realizate în țara noastră, dis
pozitivele create de specialiș
tii întreprinderii. La capătul 
benzii de montaj se află gata 
pentru a porni la drum mai 
multe locomotive Diesel hi
draulice de 1 250 CP ; ele fac 
parte dintr-un important lot 
de astfel de produse achizițio
nate de firme străine. Urcînd 
în cabina de comandă a unei 
locomotive, președintele Ni
meiri se informează asupra 
caracteristicilor tehnico-func- 
ționale ale acesteia. Oaspetele 
se interesează de posibilită
țile de export ale diferitelor 
tipuri de locomotive, de mo
dul cum se asigură asistența 
tehnică de către uzină. In a- 
cest sens, gazdele precizează 
că o bună parte din produc
ția de locomotive și motoare, 
purtînd marca „FAUR", se 
exportă în circa 30 de țări, 
între care și numeroase sta
te africane.

In tot timpul vizitei, cei 
doi șefi de stat se opresc a- 
desea, stau de vorbă cu mun
citorii și tehnicienii asupra 
producției și organizării flu
xului tehnologic.

Oaspeții vizitează apoi can
tina uzinei. întregul complex 
atestă, grija deosebită de a 
răspunde cerințelor muncito
rilor.

La plecare, luîndu-și rămas 
bun de lâ colectivul uzinei 
„23 August", președintele 
Gaafar Mohammed Nimeiri 
adresează calde felicitări, 
consemnînd în cartea de o- 
noare frumoase cuvinte de 
apreciere : „Această fabrică 
este o mare mîndrie pentru 
România și nentru președin
tele Ceaușescu. Le urez mun
citorilor progres în munca 
lor".

Intr-un alt cartier al Ca
pitalei — replică într-o ma
nieră arhitectonică diferită a 
complexului urbanistic Ti
tan — oaspeții sudanezi iau 
cunoștință, prin intermediul 
întreprinderii „Tricodava", de 
dezvoltarea industriei ușoare 
a țării noastre. împreună cu 
cei doi șefi de stat au venit 
aici tovarășa Elena Ceaușescu 
și doamna Buseina Nimeiri.

Vizitarea acestui obiectiv 
economic este precedată de 

cației Socialiste, ai unor mi
nistere economice, reprezen
tanți ai instituțiilor centrale 
și organizații obștești, ac
tiviști de partid și de stat, per
sonalități ale vieții noastre 
științifice, culturale și artisti
ce, oameni ai muncii din în
treprinderile și instituțiile bu
cureștene.

Au fost prezenți Lin Min Su, 
ambasadorul R.P.D. Coreene la 
București, și membri ai amba
sadei.

Cuyintul de deschidere a 
fost rostit de tovarășul Andrei 
Vela, membru supleant al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al 
I.R.R.C.S.

A fost constituit, apoi, Co
mitetul de conducere al Aso
ciației de prietenie rotnâno- 

parcurgerea cartierului „Dru
mul Taberei", ale cărui di
mensiuni nu pot fi cuprinse 
decît la scara unei machete 
care este prezentată oaspeți
lor în holul fabricii. Arhitec
ții subliniază cu acest prilej, 
că, în final, în această parte 
a orașului vor locui 120 000 
de bucureșteni, vasta activi
tate de construcții de locuin
țe, de magazine, policlinici, 
școli, terenuri de sport și 
agrement, cluburi și cinema
tografe, care continuă în 
prezent, propunîndu-și să de
finitiveze profilul modern al 
cartierului potrivit unor pla
nuri urbanistice îmbunătățite 
în urma indicațiilor șefului 
statului român.

însoțiți de ministrul indus
triei ușoare. Ion Crăciun, oas
peții vizitează apoi fabrica. 
Hala principală are o cons
trucție puțin obișnuită, fără 
ferestre — potrivit unor ce
rințe ale procesului tehnolo
gic — care, împreună cu di
ferite instalații speciale, asi
gură o perfectă omogenizare 
a luminii, temperaturii și u- 
midității mediului ambiant.

Directorul fabricii, ing. Be- 
none Coman, . informează pe 
oaspeți asupra organizării 
producției, preocupărilor ac
tuale și de viitor ale acestei 
noi și moderne unități indus
triale, creație integrală a 
specialiștilor români. Aici se 
realizează anual 6—7 milioane 
de tricotaje. Oaspeții sînt in
formați asupra perspectivelor 
unității, a cărei suprafață de 
producție se află în curs de 
extindere.

In hala de producție, unde 
sînt concentrate sute de ma
șini, în general de fabricație 
românească, numeroase mun
citoare întrerup pentru cîte- 
va clipe supravegherea aces
tor instalații automate pentru 
a oferi .oaspeților flori, acla- 
mînd cu căldură pe șefii ce
lor două state.

In sectorul de creație, gaz
dele au organizat o sugestivă 
expoziție, precum și o prezen
tare a ultimelor creații aie 
fabricii. Oaspeții apreciază 
varietatea și calitatea mode
lelor, fantezia creatorilor, fi
nețea firelor și fibrelor sinte
tice românești, care au făcut 
ca marca acestei tinere uni
tăți să devină repede cunos
cută, produsele sale fiind ex
portate în prezent în 11 țări.

„îmi exprim admirația pen
tru înaltul nivel la care a a- 
juns industria românească. 
Doresc celor care se ocupă 
de această fabrică să obțină 
progrese și succese și mai 
mari" înscrie în cartea de o- 
noare șeful statului sudanez 
înainte de a-și lua rămas bun 
de la gazde.

Cu această întreprindere, 
vizita în Capitală a luat sfîr- 
șit. In drum spre reședința 
oficială a oaspeților, cetățeni 
ai Capitalei au salutat din 
nou, cu multă cordialitate și 
stimă, pe conducătorii celor 
două state, și-au exprimat cu 
căldură sentimentele lor de 
prietenie față de solii popo
rului sudanez.

(Agerpres).

româno-coreeană
coreeană, al cărui președinte 
este tovarășul Nicolae Agachi.

Din rîndul membrilor Comi
tetului de conducere au fost 
desemnați ca vicepreședinți 
tovarășii Gheorghe Stuparu, 
vicepreședinte al Consiliului 
Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor, președintele Con
siliului municipal București al 
sindicatelor, Alexandru Andri 
țoiu, scriitor, redactor-șef a! 
revistei, „Familia" — Oradea.

Au luat apoi cuvîntul, Nico 
lae Agachi și Lin Min Su, am
basadorul R.P.D. Coreene la 
București.

In încheierea adunării, parti
cipant» au adresat o telegra
mă Comitetului de conducere 
al Asociației de prietenie co- 
reeano-română.

(Agerpres).

O rezoluție a Comisiei O.N.U. 
pentru drepturile omului

GENEVA 3 (Agerpres). — 
Apartheidul este „o crimă îm
potriva umanității", iar auto
rii săi trebuie judecați, oriun
de s-ar afla, de către un tri
bunal național sau internați
onal — a hotărît, luni, Comi
sia O.N.U. pentru Drepturile 
Omului, ale cărei lucrări se 
desfășoară la Geneva.

O rezoluție referitoare la 
elaborarea unei Convenții in
ternaționale în acest sens, ce 
ar urma să fie adoptată de 
Consiliul Economic și Con alini 
Social al Adunării Generale a 
O.N.U., a întrunit votul tutu
ror delegațiilor participante, 
cu excepția a cinci abțineri și

Programul noului guvern 
al Argentinei

BUENOS AIRES 3 (Ager
pres). — Frontul Justițialist 
de Eliberare — al cărui can
didat, Hector J. Cămpora, a 
fost declarat oficial președin
te ales al Argentinei — a dat 
publicității, la Buenos Aires, 
programul său de guvernare, 
elaborat de Consiliul tehnolo
gic al frontului (consiliu de 
experți economiști — n.r.). Po
trivit documentului, în prima 
etapă de guvernare, noul ca
binet va urmări reconstrucția 
și restructurarea economiei 
naționale, în vederea institui
rii controlului de stat asupra 
vieții economice argentiniene. 
In acest sens, se vor naționa
liza comerțul exterior, siste
mul financiar bancar, sectoa
rele de bază ale industriei, 
comerțului intern cu produse

Mesajul președintelui 
Pompidou adresat 
Adunării Naționale 

Franceze
PARIS 3 (Agerpres). — 

Marți, Adunării Naționale 
Franceze i-a fost prezentat 
mesajul președintelui Pompi
dou. In partea consacrată po
liticii externe, mesajul prezi
dențial reafirmă voința de in
dependență a Franței, voin
ță care nu reprezintă „nici i- 
zolare, nici repliere asupra 
ei însăși, ci dreptul de a de
cide liber asupra destinelor 
sale". In toate ocaziile și 
în toate împrejurările — se 
arată în mesaj — Franța va 
trebui să se alăture eforturilor 
în favoarea destinderii, pen
tru realizarea unei dezar
mări reale, restabilirea și 
menținerea păcii.

Mișcări greviste în Franța
și S.

PARIS 3 (Agerpres). — Con
flictul care îi opune pe cei a- 
proape 400 lucrători speciali
zați direcției Companiei „Re
nault" și care a dus la declan
șarea unei greve tehnice, cu 
participarea a 7 000 de mun
citori, rămîne în impas din 
cauză că nu au fost reluate 
negocierile pentru examrna- 
rea revendicărilor propuse de 
greviști.

Greva lucrătorilor speciali
zați a fost declarată la 22 mar
tie, iar, în semn de solidari
tate, au fost declanșate acți
uni de protest la mai multe 
filiale ale companiei. Drintre 
revendicările propuse de mun
citori sînt înscrise trecerea la 
o gradație corespunzătoare a

- PE SCURT - PE SCURT - PE SCURT - PE SCURT -
$ La centrul de conferințe 

internaționale de pe Avenue 
Kleber a avut loc, luni seara, 
o nouă reuniune a Comisiei 
economice mixte R.D. Vietnam 
— S.U.A.

•5$ La sediul reprezentanței 
permanente a Statelor Unite 
pe lingă Oiiciul O.N.U. din 
Geneva, a avut loc, marți, o 
nonă întîlnire din cadrul con 
vorbirilor sovieto-americane 
pentru limitarea armamentelor 
strategice.

@ Potrivit unui bilanț rrans 
mis de agenția khmeră de in
formații forțele patriotice 
cambodgiene care acționează 
în provincia Takeo au scos 
din luptă, în prima parte a 
lunii martie, 1 200 de inamici. 
In intervalul menționat, for
țele de eliberare din aceeași 
provincie au doborît șase a- 
vioane ale inamicului.

® Primul ministru al R. D. 
Vietnam, Fam Van Dong, a 
primit pe generalul Tran Van 
Tra, șeful delegației militare al 
G.R.P. al Republicii Vietna
mului de Sud la Comisia mili
tară mixtă cvadripartită — 
informează agenția V.N.A. 

două voturi împotrivă (State
le Unite și Anglia).

Conform deciziei Comitetu
lui, „actele inumane rezultînd 
din politicile de apartheid și 
alte practici asemănătoare de 
segregație și discriminare ra
sială sînt crime care contra
vin dreptului internațional. 
Statele participante la Con
venție declară criminale orga
nizațiile, instituțiile și indivi
zii care comit crima de apar
theid".

„Sînt considerați responsa
bili, din punct de vedere pe
nal, pe plan internațional, 
persoanele membre ale orga
nizațiilor și instituțiilor și re

de primă necesitate, resursele 
energetice și miniere. Pe plan 
social-economic, guvernul va 
urmări lichidarea șomajului, 
redistribuirea veniturilor în 
scopul ajutorării păturilor să
race ale societății argentinie
ne, reorientarea industriei spre 
producția de consum pentru 
populație, canalizarea unor re
surse financiare spre construc
ția de locuințe accesibile ma
selor populare. Aceste măsuri, 
însoțite de planificarea eco
nomică centralizată, — relevă 
programul Consiliului Tehno
logic al Frontului Justițialist 
de Eliberare — sînt destinate 
să asigure edificarea unei e- 
conomii independente subor
donate intereselor poporului 
argentinian.

„Mexicul se pronunță In favoarea 
readmiterii Republicii Cuba 

in Organizația Statelor Americane**
OTTAWA 3 (Agerpres). — 

Președintele Mexicului, Luis 
Echeverria, și-a încheiat vizi
ta oficială la Ottawa. El 'a e- 
xaminat cu oficialitățile cana
diene căile de dezvoltare a 
colaborării bilaterale, precum 
și unele probleme internațio
nale de interes comun. Intr-o 
declarație făcută după înche
ierea convorbirilor, șeful sta
tului mexican a arătat, între 
altele, că oficialitățile canadi
ene au sprijinit propunerea sa 
cu privire la elaborarea Cartei 
Națiunilor Unite privind drep
turile economice și îndatoriri
le națiunilor. Această nropn- 
nere — a precizat președinte
le Luis Echeverria — vizează, 
în esență, „protejarea statelor

U. A.
lucrătorilor specializați pre
cum și eliminarea discrimină
rilor față de lucrătorii de ori
gine străină. ★

NEW YORK 3 (Agerpres). 
•— Cîteva sute de muncitori și 
salariați ai metroului din New 
York au declarat grevă după 
ce autoritățile au refuzat să 
satisfacă revendicările lor pri
vind îmbunătățirea condițiilor 
de muncă și de trai. Greva a 
paralizat circulația pe liniile 
de metrou din mai multe car
tiere.

Conducerea sindicatului gre
viștilor a declarat că munci
torii și salariații vor continua 
acțiunile greviste pînă la sa
tisfacerea revendicărilor.

® La Paris s-a anunțat că 
Pierre Messmer, care a fost 
însărcinat cu formarea noului 
guvern francez, a început con
sultările oficiale cu reprezen 
tanții grupărilor și partidelor 
majorității guvernamentale 
Componența noului guvern ur
mează să fie anunțată. după 
cum am mai informat, pină la 
sfîrșltul săptămînii in curs

® După cum informează a- 
genția M.T.I., în intervalul 29 
martie — 2 aprilie, la lluda 
pesta s-a aflat o delegație de 
specialiști greci în sondarea 
pieței, condusă de Jean Canei 
lopoulos, președintele Came
rei de comerț și industrie din 
Atena.

$ Deputății Camerei Comu
nelor au adoptat luni, de la 
prima lectură și fără dezbateri, 
proiectul de lege asupra men
ținerii ordinii in Ulster, care 
înlocuiește legea asupra pute
rilor speciale, în vigoare în 
Irlanda de Nord încă din a 
nul 1922.

@ Intre 7 și 10 iunie, can
celarul Republicii Federale 
Germania, Willy Brandt, va 
efectua o vizită oficială în 

prezentanții statelor care co
mit, favorizează sau încura
jează direct săvîrșirea cu pre
meditare a crimei de aparthe
id, sau cooperează direct la 
aceasta". Aceste persoane, 
stipulează textul, pot fi urmă
rite „fie că își au reședința pe 
teritoriul statului unde și-au 
comis actele, fie pe te
ritoriul altui stat" și ele „vor 
fi judecate de un tribunal 
competent al oricărui stat par
ticipant Ia Convenție, sau de 
Tribunalul internațional, care 
va fi competent în numele a- 
celor state participante la 
Convenție, care au acceptat 
competența sa".

Complexul școlar de artă din Havana, pregătește cariT 
in următoarele specialități: pictură, sculptură, muzică balet, 
dans și teatru. In foto : Expoziția de sculptură în aer liber 
realizată de elevii școlii.

mici împotriva abuzurilor de 
ordin economic din partea ma
rilor puteri".

Agenția U.P.I. precizează că 
președintele Luis Echeverria 
a declarat că Mexicul se pro
nunță în favoarea readmiterii 
Republicii Cuba în Organizația 
Statelor Americane. După cum 
s-a mai anunțat, președintele 
mexican s-a declarat, într-un 
discurs rostit în fața parla
mentului canadian, in favoa
rea participării Canadei, în 
calitate de membru cu drep
turi depline la activitatea 
O.S.A., în cadrul căreia are. 
în prezent, numai statut de 
observator. Totodată, Luis E- 
cheverria a confirmat că va 
aveh la Paris, convorbiri cu 
fostul președinte al Argenti
nei, Juan Peron.

Luni seara președintele Me
xicului a sosit, într-o vizită o- 
ficială, în Marea Britanie.

60 DE SEISME 
PE ORĂ !

DJ1BUT1 3 (Agerpres). ■— 
Zece zile de neîntrerupte miș- 
cări seismice au creat o at
mosferă de panică în Djibuti, 
capitala Somaliei franceze, 
pentru toți cei 120 000 de lo
cuitori. Cea mai mare parte 
a locuințelor rămîn încă „în 
picioare", dar se pare că nu 
vor mai putea rezista unor noi 
zguduiri ale solului. Se înre
gistrează circa 60 de seisme 
pe oră. Majoritatea acestora 
sînt insesizabile fără instru
mente adecvate, dar niici un 
pronostic asupra evoluției si
tuației nu poate fi luat în ve
dere.

Israel, la invitația primului 
ministru, Golda Meir.

Directorul general al 
Fondului Monetar Internațio
nal, Pierre Paul Schweitzer, a 
anunțat oficial că, odată cu. 
expirarea, la 31 august, a ce
lui de-al doilea mandat al său, 
va părăsi Consiliul de Admi
nistrație al F.M.I.

Partidul Uniunea Repu
blicană Democratică l-a pro
pus pe Juan Villalba, secretar 
general al partidului, drept 
candidat la funcția de preșe
dinte al Venezuelei, în alege
rile care se vor desfășura în 
luna decembrie a.c. in țară.

@1 Leopold Sedar Senghor 
a depus, luni, jurămîntul de 
președinte al Republicii Sene
gal, inaugurînd cel de-al pa
trulea mandat al său de șef 
al statului.

© Oficiul marocan pentru 
comerț și export a hotărît „să 
sisteze în întregime, pină la 
noi ordine, exporturile de pro
duse citrice pe piețele țărilor 
membre ale comunității Euro
pene" — informează agenția 
France Presse.

Reuniunea 
de ia

HELSINKI 3 — Trimisul spe
cial Dumitru Ținu, transmite : 
Marți, a avut loc la Helsinki 
ședința plenară a Reuniunii 
multilaterale consacrate pre
gătirii conferinței pentru se
curitate și cooperare în Euro
pa. Participant» au făcut un 
schimb de opinii în legătură 
cu organizarea lucrărilor în a- 
ceastă săptămînă și în cadrul 
viitoarei etape a consultărilor, 
care va începe la 25 aprilie.

S-a convenit ca grupul de 
lucru să continue să examine
ze conținutul capitolelor al

Declarația Biroului Politic al Partidului
progresist ai oamenilor muncii din Cipru
NICOSIA .3 (Agerpres). — 

Biroul Politic al C.C al 
Partidului progresist al oame
nilor muncii din Cipru 
(A.K.E.L.) a dat publicității 
o declarație în care cheamă 
pe toți cipriot», indiferent de 
convingerile lor ideologice 
sau politice, să se unească 
în lupta pentru soluționarea 
justă și democratică a pro
blemei cipriote. Recenta ale

Bombardament intens lansat de
aviația americană in Cambodgia

SAIGON 3 (Agerpres). — 
Aviația Statelor Unite a lan
sat asupra Cambodgiei, în 
cursul nopții de luni, cel mai 
puternic bombardament din 
timpul războiului —transmi
te, din Saigon, un corespon
dent al agenției Associated 
Press. La bombardamente au 
participat toate aparatele 
strategice „B-52“ disponibi

Vînturi puternice și ninsori 
abundente în Cehoslovacia

PRAGA 3 (Agerpres). — In- 
cepînd de luni seara, pe teri
toriul Cehoslovaciei au pă
truns mase de aer polar care, 
determinînd mari schimbări 
de temperatură, au dat naște
re la vînturi puternice, ploi, 
scăderi de temperatură și, in 
munți, la ninsori abundente. 
Vîntul a atins, în multe regi
uni ale țării, viteze de peste 
110 km pe oră, smulgînd aco

@ Reprezentanți ai celor 19 
țări africane francofone asoci
ate la Piața comună (grupul 
de la Yaounde) și ai celor 12 
țări africane anglofone, mem
bre ale Commonwealth-ului, 
s-au întrunit, la 2 aprilie, în 
capitala Ruandei, pentru a dis
cuta problema raporturilor vi
itoare dintre aceste state și 
„cei nouă".

0 O cantitate de 20 kg he
roină, în valoare de 14 milioa
ne dolari, la preț de piață, a 
fost capturată la aeroportul 
din San Francisco. Unul din 
traficanți a fos,t arestat.

$ La Moscova a avut loc 
o expoziție internațională de 
caricaturi, intitulată „Satira în 
lupta pentru pace". Au prezen
tat lucrări 177 de artiști ai 
penelului din numeroase țări 
ale lumii. Un juriu, prezidat 
de cunoscutul caricaturist da
nez, Herluf Bidstrup, a acor
dat diplome pentru cele mai 
bune lucrări.

0 Miniștrii de externe ai 
țărilor membre ale Comunită
ții Economice Europene, întru
niți, luni, Ia Luxemburg, au 
căzut de acord să desemneze,

multilaterală
Helsinki

II-lea și al III-lea ale ordinii 
de zi, referitoare la cooperarea 
economică, tehnico-științifică 
și în domeniul protejării me
diului înconjurător și, respec
tiv, în cooper rea culturală. 
La propunerea delegației Ro
mâniei, s-a hotărît ca, joi, să 
înceapă examinarea problemei 
urmărilor instituționale ale 
conferinței (punctul al IV-lea 
al ordinii de zi).

Vineri, la încheierea acestei 
etape a consultărilor, va avea 
loc o nouă ședință plenară.

Anwar Sadat
și-a încheiat vizita

în Libia
CAIRO 3 (Agerpres). — 

Președintele R.A. Egipt, An
war Sadat, care a efectuai o 
vizită de o zi în Libia. a 
înapoiat, marți, în capitala o- 
gipteană — informează agen
ția M.E.N.

In cursul vizitei la Trinoli, 
Anwar Sadat a avut convor
biri cu președintele Consiliu
lui Comandamentului Revolu
ției, Moamer El Geddafi, și n 
alte oficialități libiene. Potri
vit relatărilor agențiilor de 
presă, discuțiile purtate de 
cele două părți s-au concentrat 
asupra unor aspecte privind 
realizarea proiectului de uniu
ne dintre R.A. Egipt și Libia, 
precum și evoluția situației 
din Orientul Apropiat.

gere a președintelui Maka
rios în funcția de șef al sta
tului, relevă declarația, a 
reprezentat o victorie a for
țelor patriotice din insulă.

Declarîndu-și sprijinul nes
trămutat pentru președintele 
Makarios, A.K.E.L. consideră 
că toate partidele și organi
zațiile politice trebuie să sus
țină guvernul în efortur'le 
sale de a menține ordinea în 
țară.

le în Asia de sud-est, conti
nuă corespondentul, adău
gind că, de regulă, sînt ga
ta de acțiune aproximativ 
60 la sută din cele 200 de a- 
semenea avioane existente în 
regiunea menționată. Raidu
rile au cuprins o zonă largă 
și par să fi depășit un simplii 
sprijin tactic acordat trupe
lor terestre ale regimului de 
la Pnom Penh.

perișuri de case și garduri, a 
culcat la pămînt pomi, a dez
velit semănături, punînd, pe 
anumite porțiuni, circulația în 
pericol. Specialiștii Institutu
lui meteorologic central pre- 
vă ' că acest fenomen atmos
feric va persista și în zilele 
următoare, făcînd ca mercurul 
termometrelor să coboare, în 
multe zone ale țării, sub zero 
grade.

temporar, acest oraș ca sediu 
al Fondului European de Coo
perare Monetară. Hotărîrea 
privind stabilirea definitivă a 
sediului acestui organism co
munitar urmează să fie luată 
cel tîrziu pînă la 30 iunie 
1973.

® In cele aproximativ 
17 000 de accidente care s-au 
produs în 1972 pe autostrăzile 
Italiei și-au pierdut viata 392 
de persoane, iar alte 4 830 
au fost rănite. Cauza cea mai 
frecventă a accidentelor o 
constituie — potrivit datelor 
statistice publicate de poliția 
italiană — starea de oboseală 
a conducătorilor aorte, care a 
provocat 111 victime și 1 705 
accidente.

® Un accident de cale fera
tă s-a produs, luni seara, pe 
linia Munster — Kosfeld, in 
landul Renania de nord/West- 
falia. Un arbore dezrădăcinat 
de o furtună deosebit de vi
olentă a căzut peste un vagon 
al cursei locale. Accidentul 
s-a soldat cu un mort și 22 de 
răniți.
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