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Al C.C. Al P.C.R. SI A
r

In ziua de 8 iulie a. c. a avut loc ședința comună 
a Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. și a Con
siliului de Miniștri, prezidată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România.

La ședință au participat conducătorii organizați
ilor și instituțiilor centrale, șefii de secții ale C.C. 
al P.C.R., conducătorii organizațiilor de masă.

Cu acest prilej s-a analizat îndeplinirea planului 
de stat de dezvoltare a economiei naționale în pe
rioada 1 ianuarie — 30 iunie 1971; au fost, totodată, 
examinate problemele înfăptuirii și depășirii sarci
nilor prevăzute pe semestrul al II-lea al acestui an, 
precum și ale pregătirii condițiilor pentru realizarea 
planului pe anul viitor, adoptîndu-se măsuri cores
punzătoare.

In încheierea lucrărilor ședinței, a luat cuvîntul 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a vizitat
Expoziția „Realizări și 
ale industriei ușoare

Unul din pavilioanele mare
lui Complex din Piața Scînteii 
găzduiește zilele acestea expo
ziția „Realizări și perspective 
ale industriei ușoare româneș
ti".

In cursul după amiezii de 
joi, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
împreună cu tovarășii Manea 
Mănescu, Gheorghe Pană, ilie 
Verdeț, precum și Ion Crăciun, 
ministrul industriei ușoare, au 
vizitat expoziția, amplă frescă 
a succeselor din această ramu
ră importantă a economici na
ționale, atît în domeniul auto- 
utilării cît și al realizării de 
bunuri de larg consum, precum 
și a perspectivelor sale în ac
tualul cincinal.

La intrarea în expoziție, con
ducătorilor de partid și de 
stat li se prezintă, prin inter
mediul unei hărți, dezvoltarea 
pe care a cunoscut-o industria 
ușoară, ale cărei întreprinderi 
sînt amplasate pe întreg cu
prinsul patriei. Rod al politi
cii partidului de repartizare 
judicioasă a forțelor de pro
ducție. de ridicare pe vertica
la industrializării a tuturor 
zonelor în actualul plan cinci
nal : în industria ușoară ur
mează să intre în producție al
te 54 de întreprinderi moder-

Ședința de constituire a Comisiei 
Centrale de partid și de stat 
pentru elaborarea prognozelor

de dezvoltare economică
și socială a României

Pe baza hotărârii adoptate de 
plenara C.C. al P.C.R. din 5—6 
mai 1971, ieri, 8 iulie a. c., a 
avut loc, sub președinția tova
rășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Co
munist Român. președintele 
Consiliului de Stat, ședința de 
constituire a Comisiei Centrale 
de partid și de stat pentru e- 
(aborarea prognozelor de dez
voltare economică și socială a 
României.

Componența comisiei este ur
mătoarea : președintele Comisiei 
Centrale de partid și de stat 
pentru elaborarea prognozelor 
de dezvoltare economică și so
cială a României. NICOLAE 
CEAUȘESCU: membri : Nicolae 
Agachi, ministrul industriei me
talurgice, Gheorghe Aldea, doc
tor inginer, directorul Institu
tului de cercetări și proiectări 
foraj-extracție Cîmpina, Bujor 
Almășan, ministrul minelor, pe
trolului și geologiei, Ioan A- 
vram. ministrul industriei con
strucțiilor de mașini. Iosif Banc, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri Constantin Băbălău, 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean de partid Dolj. George 
Bărănescu, profesor, rectorul 
Institutului Politehnic din Bu
curești. Maxim Berghianu. pre
ședintele Comitetului de Stat al 
Planificării. Alexandru Bîrlă- 
deanu. academician. Petru Bla- 
govici. președintele Comitetului 
de Stat pentru Economia și 
Administrația locală. Emil Bod- 
naraș. vicepreședinte al Consi
liului de Stat, Mihai Bogdan 
profesor, rectorul Institutului de 
Petrol, Gaze și Geologie, Ni
colae Bozdog. ministrul comer
țului interior. Aurel Bozgan. 
inginer, directorul general al 
Fabricii de mașini-unelte și a- 
greeate București. Anton Brei- 
tenhofer. redactor-șef al zia
rului „Neuer Weg“. Petru Bu- 
nea. inginer, directorul general 
al Grupului industrial petrochi
mic Borzești. Cornel Burtică, 
ministrul comerțului exterior, 
Zoe Dumitrescu Bușulenga. pro- 
fes-'c. Universitatea din Bucu
rești Cornel Cazan. inginer, di
rectorul general al întreprin
dere de construcții-montaje si
derurgice Galați. Ton Cătunea- 
nu. doctor inginer, decanul Fa
cultății de electronică — Insti
tutul Politehnic din București. 
Elena Ceaușescu. doctor ingi
ner. directorul Institutului Cen
tra1 de Cercetări Chimice. Stoi
ca Chivu. președintele Comi
siei Centrale de Revizie. Gheor
ghe Cioară, președintele Consi
liului Național pentru Știință și 
Tehnologie, Miron Constanti- 
nescu, președintele Academiei 
de Științe Sociale și Politice, 
fon Gosma. ministrul turismu-

lui. Ion Brăduț Covaliu, pre
ședintele Uniunii Artiștilor Plas
tici, Ion Crăciun, ministrul in
dustriei ușoare, Georgeta Cris- 
toloveanu, inginer, director teh
nic la Combinatul de mătase 
București, Mihai Dalea, pre
ședintele Colegiului Central de 
Partid, Marțian Dan, prim-se
cretar al C.C. al U.T.C., mi
nistru pentru problemele tine
relului, Florian Dănălache, mi
nistrul transporturilor și tele
comunicațiilor, Miu Dobrescu, 
prim-secretar al
județean de partid Iași, Con
stantin Drăgan, prim-secretar 
al Comitetului județean de 
partid Brașov. Emil Drăgănes- 
cu, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, Aurel Duca, 
prim-secretar al Comitetului 
județean de partid Cluj. Flo- 
rea Dumitrescu, ministrul finan
țelor. Ion Dumitrescu, președin
tele Uniunii Compozitorilor, E- 
duard Eisenburger, președintele 
Consiliului oamenilor muncii de 
naționalitate germană. Don E- 
nâchescu, ministrul sănătății. 
■Janos Fazekas, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri. Lu
dovic Fazekaș, prim-secretar al 
Comitetului județean de partid 
Harghita, membru în Consiliul 
oamenilor muncii de naționali
tate maghiară, Ion Fătâceanu, 
inginer, directorul Institutului 
de proiectări pentru construc
ția de mașini. Mihail Florescu. 
ministrul industriei cliimice. 
Vaier Gabrian, doctor inginer, 
directorul general al Centralei 
de minereuri neferoase Baia 
Mare, Mihai Gere, secretar al 
C.C. al P.C.R., Matei Ghigiu, 
ministrul construcțiilor indus
triale, Nicolae Giosan, președin
tele Academiei de Științe A- 
grîcole și Silvice, Suzana Gâ- 
dea, profesor, prorector al In
stitutului Politehnic din Bucu
rești, Marin Grigore, inginer, 
directorul general al Centralei 
industriale de electronică și 
tehnica vidului, Octavian 
Groza, ministrul energiei e- 
lectrice, Virgil Ianovici, profe
sor, membru corespondent al 
Academiei Republicii Socialiste 
România, Ion Iliescu, secretar 
al C.C. al P.C.R., Ion Ioniță. 
ministrul forțelor armate, Ște
fan Ispas, președinte al Centra
lei industriale de mecanică fi
nă și aeronautică. Traian Ispas, 
ministrul industriei materiale
lor de construcții. Carol Kiraly, 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean de partid Covasna, Ce
zar Lăzărescu, președintele U- 
niunii Arhitecților, Jean Lives- 
cu, profesor, rectorul Universi
tății din București. Marin Lupu. 
profesor, rectorul Academiei de 
Studii Economice din București, 
Petre Lupu, ministrul muncii,

Comitetului

Pompiliu Macovei, președintele 
Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă, Mircea Malița, 
ministrul învățământului, Mihai 
Marinescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri, Corne- 
liu Mănescu, ministrul afaceri
lor externe. Manea Mănescu, 
secretar al C.C. al P.C.R., An
gelo Miculescu, ministru secre
tar de stat în Ministerul Agri
culturii, Industriei Alimentare, 
Silviculturii și Apelor, Aurel 
Moga, academician, președinte
le Academiei de Științe Medi
cale, Roman Moldovan, preșe
dintele Comisiei de Demogra
fie, Nicolae Moraru, președin
tele Comitetului Uniunii Sindi
catelor din întreprinderile in
dustriei metalurgice și construc
țiilor de mașini, Miron Nicoles- 
ou, academician, președintele 
Academiei Republicii Socialiste 
România, Paul Niculescu-Mizil, 
secretar al C.C. al P.C.R., 
Gheorghe Pană, secretar al C.C. 
al P.C.IL, Vasile Patilineț, se
cretar al C.C. al P.C.R., Ștefan 
Pavel, secretar al Consiliului 
Central al U.G.S.R., Ion Pățan, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri. Ștefan Peterfy, vice
președinte al Consiliului de 
Stat, Gheorghe Petrescu, pre
ședintele Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Pro
ducție, Gheorghe Petrescu, vice
președinte al Consiliului Cen
tral al U.G.S.R., Constantin 
Pîrvulescu, membru în Comisia 
Centrală de Revizie, Dumitru 
Popa, prim-secretar al Comite
tului municipal de partid Bu
curești, Dumitru Popescu, se
cretar al C.C. al P.C.R., Radu 
Prișcu, profesor, rectorul Insti
tutului de construcții din Bu
curești, Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Leonte Răutu, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, Aurel Rizea, inginer, di
rectorul general a! Combinatu
lui de industrializare a lemnu
lui Pipera-București, Costache 
Sava, inginer, directorul gene
ral al Combinatului petrochi
mie Pitești, Constantin Savu. 
inginer, director general al Cen
tralei siderurgice Reșița, Ale
xandru Sencovici. președintele 
Comisiei permanente pentru in
dustrie, construcții și transpor
turi a M.A.N.. Cristofor Simio- 
nescu. academician, președintele 
Filialei Tași a Academiei Repu
blicii Socialiste România, Zaha
rin Stancu, academician, pre
ședintele Uniunii Scriitorilor, 
Ton Stănescu, președintele Con
siliului Securității Stalului, 
Leon Steinbach, directorul ge
neral al Combinatului de con-

(Continuare in pag. a 4-a)

ne. Ele vor spori „zestrea*1 a- 
cestei ramuri, care și în trecu
tul cincinal a cunoscut o dez
voltare deosebit de dinamică. 
Mărturie stau noile fabrici, ale 
căror produse sînt destinate sa
tisfacerii nevoilor crescînde ale 
populației : „Argeșeana" din 
Pitești. Țesătoria de mătase 
..Victoria'* din Iași. Fabrica de 
tricotaje de lînă din București. 
Filatura pentru fire din 
fibre chimice și bumbac 
de la Oltenița. Tăbăcăria mi
nerală din Corabia, Fabrica de 
talpă și încălțăminte dc cau
ciuc din Drăgășani, Fabrica dc 
articole dc sticlărie din Bucu
rești, Fabrica dc confecții din 
Vaslui și 
măr din 
tente au 
reutilate.
cesul 
Și 
valorificarea superioară a resur
selor de materii prime.

Mari grafice înfățișează re
zultatele obținute pe linia creș
terii și diversificării produci i-j 
ei. Sînt semnificative rezulta
tele din ultimul cincinal, cînd 
s-a obținut o producție supli
mentară de 14 miliarde lei, un 
ritm anual de creștere de 11.6 
la sută, o sporire a producti
vității muncii de 38,9 Ia sută 
și o depășire a volumului de 
export cu 84,5 la sută. Produ
sele industriei ușoare româneș
ti sînt exportate astăzi în 72 
de țări, de 
tele lumii.

Rezultate 
consemnate 
bunătățirii 
diversificării producției, 
de mare importanță pe 
conducerea partidului și 
tului le-a pus în fața industri-' 
ei ușoare. Specialiștii Institu
tului de cercetări textile arată 
că o serie de procedee noi au 
contribuit la dezvoltarea bazei 
de materii prime, ]a elabora
rea unor tehnologii moderne 
în vederea folosirii mai rațio
nale a linii și bumbacului, a 
îmbunătățirii calității produse
lor. In discuțiile cu cercetăto
rii sînt subliniate și rezultatele 
obținute de specialiști din sec
torul pielăriei și cauciucului, 
care au pus la punct în ulti
mul timp o serie de 
moderne de tăbăcire a 
noi tipuri de coloranți 
vopsirea blănurilor și 
crarea pieilor de bovine, 
producere și folosire largă a 
înlocuitorilor sintetici. Se ara
tă că specialiștii români au 
pus la punct o tehnologie și 
pentru prelucrarea pieilor de 
pește oceanic, care pot fi bine 
folosite în marochinărie și la 
încălțămintea ușoară.

La standul rezervat sectoru
lui de încălțăminte din piele 
și din înlocuitori, unde sînt ex
puse modele variate, care vă
desc bun gust și preocupare 
pentru calitate, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu dă indicația 

întreprinderile producătoare 
organizeze magazine proprii 
desfacere incit cumpărăto- 
să aibă posibilitatea să-și 

gustul

altele. Un mare nu- 
întreprinderile exis- 
fost modernizate și 
fapt ce oglindește pro- 

continuu de perfecționare 
modernizare al acestui sector.

pe toate continen-

apreciabiie sînt 
și în privința îm- 
sortimentelor și a 

sarcini 
care 
sta-

metode 
pieilor, 
pentru 
prelu

de

ca 
să 
de 
rii 
aleagă modelele, după 
lor, eliminîndu-se astfel inter
mediarii care există încă între 
industrie și comerț.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
celorlalți conducători de partid 
și de stat le sînt prezentate în 
continuare rezultatele cercetă
rilor întreprinse în domeniul

La Porțile de Fier
ULTIMUL 

hidroagregat 
în montaj

In timp ce hidroagregatul nr. 
5 de la Porțile de Fier este 
supus probelor tehnologice, pe 
șantierul hidrocentralei se a- 
samblează piesele mari ale ul
timului agregat. A fost montat 
rotorul turbinei, aparatul di
rector și arborele subansamblu- 
lui, a fost încheiată operația de 
bobi nare a statorului generato
rului, se asamblează ultimii poli 
magnetici ai rotorului — ope
rații care marchează apropie
rea momentului cînd și această 
ultimă piesă, în greutate de 
650 tone, va fi fixată la locul 
de funcționare.

Evidențele operative indică 
faptul că în centrala electrică 
românească de la Porțile de 
Fier au fost montate pînă în 
prezent 30 000 tone utilaje hi
dromecanice — cantitate ce re
prezintă 95 la sută din cea 
prevăzută în proiectele finale.

(Agerpres)

perspective
românești"
utilizării cît mai largi a ma
selor plastice, al perfecționării 
continue a tehnologiilor și pro
ceselor de fabricație din indus
tria textilă, a confecțiilor, sti
clăriei. Ele ilustrează faptul că 
sînt create posibilități multiple 
pentru realizarea unor articole

• de consum diverse, atrăgătoare 
în cantități mereu sporite, în 
pas cu cerințele populației.

Ponderea cea mai mare a 
expoziției o cuprind mașinile 
și utilajele folosite în această 
ramură și care sînt realizate 
de întreprinderile Ministerului 
Industriei Ușoare. Unitățile au 
fost dotate cu utilaje de înalt 
nivel tehnic, peste 59 la sută 
din totalul războaielor fiind în
locuite cu mașini automate, 
ceea ce a condus la creșterea 
cu mai bine de 50 la sută a 
productivității muncii. Se ara
tă că întreprinderile Ministe
rului Industriei Ușoare asigură 
în prezent mai bine de 50 la 
sută din necesarul de mașini 
pentru întreprinderile din acest 
sector Fabricând aproape 300 de 
tipuri.

Pe parcursul vizitei sînt pre
zentate oaspeților cele mai mo
derne războaie de țesut, ma
șini de tricotat, de cusut pen
tru textile și încălțăminte, rea
lizate de întreprinderile .,1 Iu
nie" din Timișoara, „Metalul 
Roșu" din Cluj, întreprinderea 
de utilaje din Tîrgul Mureș. 
..Nicovala"

Se relevi 
în acest domenii 
întreprinderile de textile și 
călțăminte prin autodotare. 
Fabrica de ace din București, 
de exemplu, este evidențiată 
ca fiind înzestrată aproape în 
totalitate cu mașini produse în 
cadrul întreprinderii.

Atrage atenția în 
mașinilor și utilajelor 
rate linia tehnologică 
tă pentru realizarea 
mintei. Se relevă că 
asimilate în ultimul timp pen
tru acest sector au permis in
dustriei pielăriei să producă 
noi sortimente de încălțăminte.

In discuțiile dintre oaspeți și 
gazde se subliniază că pentru 
ridicarea nivelului tehnic al 
producției, pentru îmbunătăți
rea calității produselor, specia
liștii au făcut o serie de ino
vații și raționalizări de o deo
sebită importanță. Multe ino
vații ale specialiștilor români 
din industria ușoară au fost 
medaliate în cadrul unor târgu
ri internaționale. Se prezintă 
printre altele mașina de trico
tat degete pentru mănuși rea
lizată de ing. Virginia Juncu 
de la întreprinderea „Metalul 
Roșu" din Cluj, care a obținut 
medalia de aur la Tîrgul in
ternațional de la Viena. De 
fapt, toate cele opt invenții 
prezentate de întreprinderile 
din această ramură la princi
palele saloane internaționale de 
la Bruxelles, Nurnberg și Vie
na au fost medaliate, dovedin- 
du-se și cu acest prilej presti
giul de care se bucură con
structorii de mașini și utilaje 
din industria textilă peste ho
tare, spiritul de inventivitate, 
puterea de creație a muncito
rilor, inginerilor și tehnicieni
lor, marele potențial de care 
dispune industria noastră so
cialistă.

din Sighișoara.
o serie de realizări 

iu obținute de 
în-

standul 
prezeu- 
complc- 
încălță- 

utilajele

Ion MĂRGINEAM 
Mircea IONESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

■

B

■ 
e
H

■

Bilanț la cotele unor valori imite
Prima etapă — se

mestrul I — a între
cerii socialiste din a- 
cest an de început al 
cincinalului actual, 
sub care s-a (ras de 
curînd linia socoteli
lor de bilanț, a fost 
bogată in realizări in 
toate unitățile econo
mice din municipiul 
nostru. Răspunzînd cu 
entu/iasin 
Consiliului 
al Frontului 
Socialiste adresate tu
turor cetățenilor pa
triei noastre pentru 
creșterea aportului la 
edificarea luminoase
lor obiective încredin
țate de partid pentru 
cincinalul și etapa ac
tuală a dezvoltării 
multilateraie a Româ
niei socialiste, colect’-

chemării 
Național 
Unității

vele de muncă din 
Valea Jiului nu înscris 
realizări deosebite, 
semnificative, pe file
le bilanțului încheiat 
Pe cele șase luni. PLA
NUL PRODUCȚIEI 
GLOBALE PE AN
SAMBLUL MUNICI
PIULUI A FOST ÎN
DEPLINIT IN PRO
PORȚIE DE 102,5 LA 
SUTA, AL PRODUC
ȚIEI MARFA INDUS
TRIALA IN PROPOR
ȚIE DE 102,4 LA SU
TA, IAR AL PRO
DUCȚIEI MARFA 
VÎNDUTA ȘI ÎNCA
SATA IN PROPORȚIE 
DE 102,1 LA SUTA. A 
fost obținut peste sar
cini un spor de 28,8 
milioane lei la pro
ducția globală, de 26.7 
milioane lei la pro-

ducția marfă industri
ală și de 24,1 milioa
ne lei la producția 
marfă vindtdâ și 
casată.

Oamenii 
municipiul 
frunte cu 
și-au materializat 
forturile și abnegația 
lor pentru creșterea 
aportului Văii Jiului 
la satisfacerea cerin
țelor industriei socia
liste cu combustibili 
primari și alte mate
rii prime, printr-un 
volum sporit de pro
duse realizate 
plan in semestrul 
aproape 40 000 
cărbune brut, 
71 000 tone < 
net, 
car 
mc

in-

din 
in

muncii 
nostru, 
comuniștii, 

e-

peste
I I : 
tone

, peste 
cărbune

14 500 tone cal- 
metalurgic, 1 125 

lemn celuloză și

peste 3«0 mc cheres
tea de rășinoasc, 3.8 
tone fire de mătase ar
tificială, mobilă în va
loare de 38 000 lei și 
alte produse.

Din șirul succeselor 
se desprinde, de ase 
menea, un fapt demn 
de evidențiat. Sporuri
le consistente realiza
te la producție au 
fost determinate într-o 
însemnată măsură de 
creșterea productivită
ții muncii, indicator 
care in primul semes
tru a fost îndeplinit 
în proporție dc 102,1 la 
sută, reprezentînd un 
spor de 956 lei/salariat. 
Toate unitățile econo
mice importante ale 
municipiului au înde
plinit și depășit sarci
nile de creștere a pro
ductivității muncii.

O UTILI
iatîlnire

CETĂȚENII
In cadrul celei de-a Il-a e- 

diții a „Colocviilor ziaristice" 
— manifestare organizată de 
Filiala Deva a Uniunii Ziariș
tilor. în colaborare cu Comi
tetul județean pentru cultură 
și artă — ieri după-amiază, în 
sala mică a Casei de cultură 
din Petroșani, a avut loc o în
tâlnire a cetățenilor cu tovară
șul Clement Negruț. prim-se
cretar al Comitetului munici
pal dc partid, primarul ora
șului, pe tema ..Valea Jiului — 
coordonate industriale .și ur
banistice”. La întâlnire a -părți-*

„Colocvii ziaristice"

cipat și un redactor al ziarului 
«Drumul socialismului11.

Tovarășul Clement Negruț a 
făcut o succintă trecere în re
vistă a succeselor dobîndite în 
ultimii ani pe tărîmul econo
mic, social-cultural în Valea 
Jiului, reliefînd în continuare 
cîteva din obiectivele impor
tante care se vor edifica în 
municipiul nostru în anii actua
lului cincinal. Vorbitorul a a- 
rătat că toate marile realizări 
de pînă acum au fost posibile 
datorită condițiilor deosebite a- 
sigurate de partidul și statul 
nostru pentru dezvoltarea ar
monioasă, multilaterală a loca
lităților Văii Jiului și că stă 
în puterea noastră a tuturora 
să înfăptuim și să depășim 
substanțial ceea ce ne-am pro
pus pentru anii următori, prin- 
tr-o muncă plină de abnega
ție și elan.

Tn cadrul discuțiilor care au 
urmat, numeroși oameni ai 
muncii, participanți la întâlnire, 
au dezbătut cu seriozitate și 
răspundere multe aspecte ale 
dezvoltării urbanistice a Văii 
Jiului, făcînd propuneri utile 
privind amplasarea unor obiec
tive, realizarea unor acțiuni 
prin munca voluntar-patriotică 
a cetățenilor etc.

Astăzi la Lupeni, în cadrul 
aceleiași manifestări, va avea 
loc, la ora 17, o întâlnire a ti
nerilor cu minerul Petre Con
stantin. Erou al muncii socia
liste.

Activității politico-ideologice

ÎNALTĂ 
COMBATIVITATE, 

SPIRIT PARTINIC, 
MILITANT

Parte integrantă a operei de 
edificare a noii orânduiri so
ciale, vasta activitate politico- 
ideologică desfășurată de partid, 
a adus și aduce o contribuție 
de mare preț la formarea și e- 
ducarea marxist-leninistă a 
membrilor de partid, a tuturor 
oamenilor muncii, la călirea 
ideologică a participanților la 
procesele transformărilor pro
funde cile României socialiste. 
Apreciind rolul educației mul
tilaterale. condusă și îndruma
tă de partid, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat la șe
dința din 6 iulie a Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R. :

„Ca rezultat ai profundelor 
transformări petrecute in anii 
de după eliberare, al victoriei 
orinduirii socialiste, al uriașei 
activități politico-educative des
fășurate de partid, în țara 
noastră s-au obținut rezultate 
deosebit de importante in lăr
girea orizontului cultural, în ri
dicarea nivelului politic și ideo
logic. în formarea conștiinței 
socialiste a celor ce muncesc. 
Aceasta se exprimă în faptul 
că întregul nostru popor, toți 
oamenii muncii, fără deosebire 
dc naționalitate, înfăptuiesc

neabătut politica internă și ex
ternă a partidului, pe care o 
consideră drept propria lor po
litică, văzînd în ea garantarea 
bunăstării șj fericirii lor".

Aualizînd orientarea, nivelul 
și conținutul de idei al propa
gandei desfășurate de către 
partid, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a prezentat într-o 
largă și profundă viziune rea
listă un adevărat program con
sacrat îmbunătățirii muncii po- 
litico-ideologice, de educare 
marxist-leninistă a membrilor 
dc partid, a tuturor oamenilor 
muncii. Comitetul Executiv al 
C.C. al P.C.R. a adoptat în u- 
nanimitate propunerile tovară
șului Nicolae Ceaușescu, hotă- 
rînd publicarea lor în presă.

Vizînd cele mai diverse la
turi ale activității de educa
ție, precum și organele chemate 
să depună eforturi pentru îm
bunătățirea multilaterală a 
muncii educative, propunerile 
secretarului general al parti
dului pun acest important do
meniu al edificării într-un or
ganic raport cu cerințele eta-

(Continuare în pag. a 3-a)
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ERGONOMIA
Oboseala și factorii de ambianță (II)

In activitatea dc producție, în afara efortului fizic mai 
există o serie de factori legați de mediul, de ambianța în 
care se desfășoară munca și care exercită o influentă di
rectă asupra gradului de oboseală. In funcție de natura lor, 
acești factori sînt de ambianță fizică : iluminatul, tempera
tura, aerisirea, umiditatea, culoarea, zgomotul; de ambianță 
psihică : factorul repaus, odihnă, relaxare, practica și an
trenamentul, durata zilei de lucru.

Aceste grupe, enunțate în mod succint, fac parte din 
preocupările ergonomiei și se impun a fi luate în conside
rație atunci cînd se studiază sub aspect ergonomie un anu
mit loc de muncă. Natural că fiecare din acești factori vor 
face obiectul unor teme distincte, în cele ce urmează însă 
ne vom preocupa mai mult de factorii de ambianță fizică 
și psihologică cu influență directă asupra rezultatelor 
muncii.

Se cunoaște că munca în subteran, desfășurîndu-se în 
condiții mult deosebite de cea de Ia suprafață, cere un efort 
suplimentar din partea executantului. Este suficient să spu
nem că în subteran procesul de producție se desfășoară în 
semiobscuritate, fapt care cere un efort deosebit din partea 

ochiului. Pe măsura creșterii adâncimii, cresc emanațiile

de gaze, gradientul termic, presiunea, accentuîndu-se peri
colul de accidentare. Locurile de muncă sînt în continuă 
mișcare existînd în permanență o doză de necunoscut, care 
cere atenție încordată și mărită în mod continuu. Pe mă
sura creșterii gradului de. mecanizare, o dată cu scăderea 
efortului fizic, crește însă efortul de gîndire, de decizie, 

'deci de solicitare nervoasă. Unul din factorii de ambianță 
fizică care exercită o influență importantă, fiind un element 
legat nu numai de eficacitatea muncii, ci și dc siguranța 
împotriva accidentelor, este iluminatul. Importanța aces
tui factor crește o dată cu gradul de precizie al muncii și 
depinde atît de cantitatea de lumină cît și de calitatea 
acesteia. In mediul minier activitatea în subteran este de 
neconceput fără iluminat și acest lucru, perfect cunoscut, 
impune luarea unor măsuri cu totul deosebite de care con-

Ing. Mircea FELEA, 
directorul Cabinetului municipal 

pentru organizarea științifică a producției și a muncii

(Continuare in pag. a 3-a)
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TOII CA UNUL, UNUL CA TOȚI
o resie mereu actuală

Uzina ue utilaj minier din 
Pe'.iușani a ui scut substanțial 
In timp și-n spațiu. Generații 

rînd și-au încheiat activita
tea aici, generații la rînd le-au 
!u; ■ locul. Cine trece azi prin 
secțiile uzinei râmîne plăcui 
impresionat de tinerețea pre
zentă lingă fii •. are nașină. de 
roadele muncii acestei tinereți 
viguroase și capabile. Valorile 
r-ou cernut cu atenție și exi
gență. Veteranii u inei predau 
dm mers ștafeta unor tineri 
harnici Și pri' /puți. Nucleul de 
*R.lm lăți al U.U.M.P. primește 
coeziune și soliditate in fieca
re in. prin încadrarea rapidă 
n noilor venit.) in fluxul mun
cii productive.

Discutam deunăzi, in biroul 
său cu directorul uzinei — ing. 
Gheorghe Olariu. Li un mo
ment dat a venit vorba des
pre climatul de muncă în uzi
nă. despre experiența unor me
ii vbiși 'i activitate îndelunga
tă în mină, despre modul cum 
sînl prim i și cum se încadrea
ză în angrenajul producției ti
nerii lucrători — proaspeți ab
solvenți -'i unor școli.

— Fuziunea între cei vechi 
și • ei noi, da ă mă pot expri
ma așa, se produce rapid, dar 
fără salturi spectaculoase — ne 
spunea iirectoru) Gheorghe O- 
lariu. Ș asta pentru că la noi 
n" vine ine vrea și pleacă 
cioc poate. Nu Noi ne preocu
păm J n 'imp, cu grijă, de re- 
•- Parca viitorilor muncitori. îi 

•imjndăm școlii profesionale 
> îi calificăm în școala uzi

nei nons're. așa că nu ne fa
ct *n prob'eme atunci cînd le 
ț, -■•cdin'ăm mașinile să le con- 
«lu-ă Muncitorii cu experiență 
»• primesc întotdeauna cu dra
goste. ca pe copiii lor, pe noii 
veniți. 'e împărtășesc cu plă- 
<«re din cunoștințele lor. le 
preda»» nu doar lecții de pro
ducție dar și lecții de viață. 
To aces' fel. climatul de mun
că nu suferă la noi și rezulta
tele sînt dintre cele mai bune.

OCH
„Fata eu ochii ca marea...'*, 

„Ochi căprui, unde sinteți 
noi". „Sini alifia ochi frumoși 
pe lume / Verzi. albaștri, 
negri sau căprui"... Atitea și 
atitea ciniece despre o'hi. 
atitea versuri închinate lor. 
ochilor — ferestrele mintii 
și-a inimii, îndrumătorii pa
șilor noștrii — incit n-am 
putea delimita un spațiu pen
tru a le aminti. Privind in 
ochi poți citi sufletul. ade
vărul ori minciuna. Ei te pot 
fascina prin splendoarea lor, 
dar tot atît de bine, unii ochi 
te pot năuci, dezorienta. Și 
aceștia din urmă cu osebire 
7a cei cu care Natura a fost 
mai „stângace". In cele ce 
urmează rom încerca să a- 
minlim intr-un spațiu mai 
restrins, de ceea ce numim 
„strabism" — adică ochii in 
ipt tază sașie și care majo
ritatea celor care ii posedă 
astfel nu știu (unii nu vor 
să știe) că această deficien
ță se poale înlătura fără să 
fie vorba, in acest sens, de 
„sacrificii"...

Am asistat de curind, in

Micuțul R Daniel
înainte dc operație...

® ,,Climatul de muncă ni-1 pregătim singuri*4
• O clasificare ad-hoc a generațiilor

Azi, meseria nu se mai fură
® încredere în acest tineret entuziast

Pledoaria directorului Gheor- 
ghe Olariu mi-a readus in min
te spusele de acum doi ani 
ale unui pricepui maistru de 
l i U.U.M.P. : ..Pe copiii ăștia 
care vin din școală mă simt 
obligat de propria mea con
știință să-i ajut. Și îi ajut eu 
atît nai cu plăcere cu cît văd 
ă mă ascultă și sînt cuminți. 

Eu nu am gîndit niciodată așa 
cum mai gîndesc, din păcate, 
unii; să muncească, să învețe, 
să fie atenți cum lucrez eu, că 
nici mie nu mi-a explicat ni
meni la vremea mea. E drept 
că noi, generația cu tîmple ar
gintii. am furat meseria, dar 
cit s-au schimbat de atunci 
timpurile..."

Bătrînul meșter avea multă 
dreptate. Și ca el procedează 
mulți la U.U.M.P. Tocmai de 
aceea, prin priceperea și ex
periența lor, fuzionate cu ela
nul și dorința de afirmare a 
celor tineri, rezultatele muncii 
sînt mai bune, mereu mai bune.

Am trecut din nou prin sec
țiile Uzinei de utilaj minier din 
Petroșani Atent, ochiul a în
registrat munca trepidantă a oa
menilor de aici. Structura colec
tivelor secțiilor uzinei eviden
țiază pregnant trei grupe • ve
teranii, cei mai tineri, iar la 
mijloc generația de transmisie 
— muncitorii care au acumu
lat experiență de la înaintași, 
care s-au rodat lîngă mașini și 
s-au îmbogățit cu taine din 
cărți, iar acum transmit din 
zestrea lor celor tineri. înse
tați de cunoaștere, de nou, de 
imprevizibil.

— De jjună seamă — a ținut 
să ne facă a corectură direc
torul Gheorghe Olariu — noi 
punem mare bază pe meseriașii

veterani, care cunosc în amă
nunt toate secretele meseriei. 
Ei și-au făcut din muncă un 
mod de existență, au învățat 
să nu facă niciodată rabat 
normelor de disciplină, dispo
zițiilor de serviciu, corectitudi
nii și sincerității. De aceea, aș 
zice că o grupă aparte în u- 
zina noastră o alcătuiesc ab
solvenții din acest an, schimbul 
sigur al acelora care și-au fă
cut datoria și care vor primi 
dreptul cuvenit la odihna bă- 
trîneții. Spre cei mai tineri 
muncitori, care ieri au făcut 
prima lor zi de serviciu pe 
bani, trebuie să ne îndreptăm 
atenția, să-i primim cum se 
cuvine, să-i învățăm numai ce-i 
bine și folositor despre muncă 
și despre viață.

Iar ei, adăugăm noi, să re
cepționeze întotdeauna și să 
îmbine armonios plăcutul cu u- 
tilul, spre mulțumirea colecti
vității, spre satisfacția perso
nală. Colectivul de la U.U.M.P. 
ii primește cu dragoste în si
nul său. iși pune dintru înce
put nădejdi în ei, convins că 
încrederea nu va fi dezmințită. 
„Este și norma] să le acordăm 
încredere — ne spunea maistrul 
principal Viorel Anghel dc la 
secția mecanică. Ei au învățat, 
doar la școala uzinei, au ab
solvit cu medii mari ații la 
teorie, cît și la practică, au 
lucrat efectiv la mașini și le 
cunoaștem calitățile, capacitatea 
de muncă. Sînt convins că ab
solvenți ca Ladislau Vereș, Ion 
Dobre (alezori). Franeisc Veg. 
Nicolae Popescu (strungari), 
Octavian Haring, Iosif Benko 
(frezori) vor deveni meseriași 
de nădejde".

Dacă vor deveni — convin

gerile interlocutorului nu pot fi 
puse la îndoială — înseamnă 
ă celula de bază a U.U.M.P. 

și-a amplificat dimensiunile și 
și-a solidificat structura, in- 
svamnă că un nou examen pe 
tema climatului de muncit a 
fost trecut cu bine.

Și va fi trecut. Va fi trecut 
pentru că există asemenea pre
cedente la U.U.M.P. Ele se nu
mesc Carol Fantini, Lucaci Do- 
bai. Ștefan Zoran, Ioan Firă- 
nescu, Gheorghe Smcu, Maria
na Boța, Mariana Radu, Sîn- 
floarca Bălțat — absolvenți de 
anul trecut ai cursurilor de ca
lificare de scurtă durată din 
uzină, care sînt azi exemple 
de pricepere și conștiinciozi
tate în muncă, de modestie și 
seriozitate.

Va fi trecut pentru că există 
aici, la U.U.M.P. — cu refe
rire, de dala aceasta, la secția 
mecanică — un colectiv de oa
meni vrednici și primitori, bine 
pregătiți și interesați să-și creas
că cu grijă colegii mai tineri
— schimbul lor de mîine. Să-i 
numim doar pe cîțiva din cei 
aparținînd generației de mijloc
— după o clasificare ad-hoc, 
neoficială, a reporterului i FIo- 
rca Măciucă, Mihai Orehov, 
Ștefan Mara, Virgil Stoica, Io
nel Bodca, Nicolae Mițu, Mir
cea Lancrăjan, Nicolae Vecsci, 
Grigore Burlan. Ion Popa — 
meseriași energiei și bine pre
gătiți, care primesc în fiecare 
an ucenici spre instruire, dar 
care îi ajută cu dragoste și pe 
colegii lor mai tineri, nou ve
niți în uzină.

La U.U.M.P., inima colecti
vului pulsează la unison pentru 
interese comune : muncă mai 
multă și de mai bună calitate, 
câștiguri mai mari, viață mai 
îndestulătoare. Aceste coordona
te sînt prezente în conștiința 
fiecărui salariat — nou venit 
în uzină sau care așteaptă să-și 
ia rămas bun de la muncă.

Dumitru GIIEONEA

Medicii I. Eșanu. N. Marian și asistenta medicală Ileana Mălai operînd .cazul" nr. 3 333.

La orașul Petrila trăiesc a- 
pruape 30 mii de oameni. Ei 
lucrează .și învață, iși duc exis
tența în familii și colective u- 
nite, bucurîndu-se de condiții 
optime dc muncă și dc viață. 
Noul, frumosul se întilnește la 
tot pasul in orașul Petrila — 
vechi și puternic centru mi
nier. In apartamentele spațioa
se, moderne, soarele socialismu
lui pătrunde cu generozitate. 
Viața prosperă cu fiecare zi. 
Iar la prosperitatea ei. o mo
destă contribuție o aduce și 
personalul spitalului din loca
litate — un ••olcctiv redus ca 
număr, dar bine pregătit pro
fesional, care intervine cu ope
rativitate și competență în toate 
cazurile, în toate condițiile de 
timp și de spațiu.

Nu o dată am primit la re
dact ie scrisori de mulțumire Și 
recunoștință din partea unor 
oameni care și-au tratat sănă
tatea la spitalul din Petrila. 
Mai mult : spitalul din Pctrila 
a devenit, în ultimii ani, o a- 
devărală pepinieră. Aici și-au 
dezvoltat pregătirea profesiona
lă multe cadre tinere care-și 
desfășoară acum activitatea Ia 
spitalul-frate din Petroșani. Co
lectivul de muncă dc aici — 
de la spitalul din Petrila — 
la care alăturăm si anexa sa 
(policlinica) — se bucură de 
încrederea și stima unanimă a 
locuitorilor orașului, a tuturor 
acelora care .și-au tratat aici 
sănătatea. Este meritul acestui 
colectiv de oameni sîrguincioși 
și pricepuți, este meritul di
rectorului spitalului — Gheor
ghe Drăghici —. el însuși bun 
medic, la fel de bun condu
cător, care găsește întotdeauna 
antidotul necesare în orienta
rea colectivului spre obținerea 
celor mai bune rezultate.

Uneori însă intervin și aici, 
ca în multe alte colective dc 
muncă — mai mari sau mai 
mici — divergențe de păreri 
și de aprecieri, uneori chior 
șicanări reciproce, directe sau 
indirecte, fapt ce zdruncină te
melia solidă a întregului, Și 
oricare ar fi părțile oponente 
(șcf-subaltern ori membrii co
lectivului între ei), consecin
țele sînt aceleași : șubrezirea re
lațiilor de înțelegere și într-a- 
jutorare reciprocă, șubrezirea a 
însăși celulei dc muncă.

Aspecte de acest fel s-au sem
nalat în ultima vreme .și la 
spitalul din Petrila. Deși se 
prezintă la o limită minimă, 
ele s-ar putea agrava dacă nu 
se vor lua grabnic măsuri de 
limpezire a apelor Și aceasta 
atît ia nivelul colectivului aflat 
in discuție — prin forța pu
ternică a membrilor săi corecți, 
cinstiți, principiali — dar și din 
partea orcanelor competente din 
localitate.

De fapt, despre ee este vor
ba ? Cititorul loan Stanciu ne-a 
scris că, într-una din zile, a 
avut niște crize puternice. A 
fost chemat la domiciliu) său 
medicul Gheorghe Drăghici. A- 
cesta l-a consultat și i-a reco
mandat medicamentele necesa
re. Dar crizele s-au accentuat. 
Peste scurt timp, la căpătîiul 
bolnavului a sosit medicul Ni
colae Daniel. Și acesta l-a con
sultat, apoi i-a eliberat un bi
let de internare în spital. (Am 
vrut să-l scot din familia in
trată în panică — ne spune 
doctorul Daniel). Era medic de

gardă Maria Balea. Văzînd bi
letul semnal de medicul Daniel 
— subaltern >') său in secția 
de interne — doctorița Maria 
Balea, șefa secției, ,,1-u sfătuit" 
pe bolnav, prin nepotul (ces
tuia — Gheorghe Dubai -, ca
re a mers cu biletul de in
ternare, să-l interneze la doc
torul Danie) acasă dacă el i-a 
dat biletul dc internare. După 
discuții de loc plăcute, loan 
Stanciu a fost internat totuși,

NICI O
UMBRĂ 
SĂ NU 
ÎNTU
NECE 
CLI

MATUL 
DE

MUNCA
pentru o noapte, în spital, dar 
a fost tratat cu multă super
ficialitate.

Acest mod de comportare cu 
un bolnav — indiferent cine 
era el și cine l-a trimis spre 
internare — a provocat reac
ții negative atît pentru bolnavul 
in cauză și pentru familia a- 
eestuia. cît și pentru medicul 
Daniel. Pacientul a înțeles că 
între cei doi medici există vi
nele divergențe. Și a mai în
țeles că urmarea acestor diver
gențe o suportă bolnavii, pier- 
zîndu-și încrederea în unii sau 
alții dintre slujitorii sănătății.

— Da, intimplarea cu Stan
ciu așa s-a petrecut — ne-a 
confirmat medicul Daniel. Doc
torița Balea a greșit grav pro- 
ccdind așa cu el. Intre mine 
și «linsa au mai fost unele dis
cuții, «Iar fără ca ele să aibă 
repercusiuni asupra bolnavilor.

Dacă alte discuții între cei 
doi medici din secția de inter
ne a spitalului din Petrila s-au

repercutat sau nu asupra bol
navilor, nu știm. Ele s-au re
percutat însă, precis, asupra re
lațiilor dintre cei doi medici 
și, poale, au influențat nega
tiv și atmosfera generală de 
lucru din sinul colectivului. ‘\- 
ccaslă stare de lucruri are ră
dăcini ceva mai vechi. Unii 
medici, care lucrează mai de 
mult la Pctrila, sînt mai bine 
cunosctiți decât alții și sînt mai 
solicitați de pacienți. La rân
dul lor, acești medici sini ex
cesiv de amabili eu unii bol
navi — uneori chiui- împotri
va unor rigori și normative — 
ingreunînd oarecum activitatea 
a Hora. In felul acesta se creea
ză animozități in rîndul pa- 
cienților, preferințe .și neîn
crederi — lucruri supărătoare, 
cu atît mai supărătoare, cu cit 
este vorba de un domeniu în 
care în atenție se află însăși 
viața oamenilor.

Intr-o instituție de sănătate, 
alterarea climatului dc muncă 
estp 'nai dăunătoare decît în 
oricare alt domeniu. Și nu mai 
trebuie să explicăm de ee. Via
ța se cere apărată în liniște 
cu calm, cu multă, foarte mul
tă grijă. Nici un pacient nu a- 
parține exclusiv unui medie a- 
nume, chiar dacă el preferă 
să fie consultat și tratat de un 
doctor sau de altul. In slujba 
sănătății oamenilor, lucrătorii 
in alb nu trebuie să aibă re
zerve față de nimeni, ci tre
buie să acționeze la fel de c- 
portun și de interesat în toate 
cazurile.

Directorul spitalului din Pe- 
taila — medicul Gheorghe Dră
ghici — cunoștea bine „cazul 
Stanciu"... și alte cazuri. Dîn- 
sul ne-a dat însă asigurări că 
atmosfera din colectivul de 
muncă pe care-l conduce nu-i 
îngrijorătoare. „Faptul că sin- 
tem doar 2D de medici la a- 
proapc 30 mii de oameni ne 
solicită eforturi deosebite, dar 
fiecare este conștient de me
nirea Iui — ne spunea medi
cul Gheorghe Drăghici. Că mai 
sînt unele inadvertențe în acti
vitatea unora, este adevărat. 
Insă ne străduim să rezolvăm 
onorabil problemele între noi 
ea bolnavii să nu sufere din 
această cauză".

Cine cunoaște situația asisten
ței medicale la Pctrila de acum 
7—3 ani, iși dă scama cît de 
mult s-a îmbună'ățit ea in ul
timul timp. Medici bine pre
gătiți stau zi și noapte de ve
ghe la sănătatea oamenilor, le 
administrează tratamente cu 
multă competență, le redau în
crederea în ei. în viață. Tar 
oamenii vin cu încredere la 
spital, simt aproape umărul și 
vorba bună a lucrătorilor în 
alb, pleacă mulțumiți, cu să
nătatea refăcută.

Este aici, la spitalul din Pe
trila, un colectiv harnic și pri
ceput. De aceea. considerăm 
necesar ca orice urmă dc ncsin- 
eeritate și incorectitudine, dc 
relații neprincipiale dintre unii 
membri ai colectivului să fie 
ștearsă înainte de a se ampli
fica, în interesul general al 
colectivității. Conducerea aces
tei instituții de sănătate, oa
menii care lucrează aici au ca
pacitatea de înțelegere a aces
tor lucruri, au puterea de a 
le elimina din nobila lor acti
vitate.

G. DUMITRU

înainte de tîrg
Nu de Minerva Postogan ti

vea nevoie Gheorghe Turc .n 
searo zilei de 17 martie a.c., 
ci de citeva obiecte din lo
cuința ei. Tocmai de oceeo, 
o mers acosă Io Mineivo exact 
cind aceosto obsento. Băiat 
isteț, Ghiță o forțol un la
căt, o pătruns in locuință, 
o luot citevo lucruri și o plecot 
să le comercializeze. N-o moi 
opucot să focă tirgul. A fost 
descoperit de oiganele de mi
liție și luot. La întrebări. A 
trebuit să răspundă cu „da".

Tată 
uituc

Mihai Codrea o fost căsăto
rit. Dupo un timp o devenit 
lată. Știa și el acest lucru, do» 
l-o uitot repede. Copilul insă il 
striga pe nume - toto —, stri
ga după bonii ce i se cuve
neau de Io tatăl său. Codreo 
nu uioio să audă. Uitase de 
obligații, l-o odus ominte de 
ele instonțo de judecotă. A ji- 
tol din nou, foorte repede. In
stanța de judecotă i-o readus 
ominte de ele, condomnindu-t 
Io un an și două luni închisoa
re. Poote că. după aceea, Co 
dreo nu va moi uita că ore un 
copil și că fiul său ore nevoie 
de tată sau măcar de ajutorul 
său.

sala de operație din secția 
oflalmologică a Spitalului ti
ni ficat din Petroșani la o in
tervenție chirurgicală de stra
bism. Numărul de înregistra
re — surpriză — era exact 
3 333, ceea ce a suscitat in
teresul înregistrării pe peli
culă. Pacientul se numește 
Traian Puia de la E. i\l. I.o- 
nea și... se simte bine. După 
operație medicul Iosif Eșanu. 
directorul spitalului ne-a a- 
cordat citeva clipe. Din dis-

...și «lupă !

cuția noastră am reținut că. 
zilnic în secția oftalmologică 
se fac operații de acest gen, 
deci, în medie, aproximativ 
320—350 de intervenții anual. 
Am mai aflat că persistă la 
unii părinți ai căror copii 
sînt strabici. un climat de 
frică in a-și lăsa odraslele 
supuse acestor intervenții. Și 
acest climat are întotdeauna 
o inriurire negativă m psi
hologia copilului piuă la ma
turitate și chiar pînă la bă- 
trinețe. Pentru că, în gene
ral. copiii prin natura lor 
sînt la fel de sinceri cum 
pot fi și „cruzi" cu cei care 
suferă de-' strabism, tachi- 
nîndu-i... Astfel, copilul se 
complexează, devine sensibil 
și o dată înrădăcinat in psi
hologia lui acest „complex 
de inferioritate", acesta ii 
va afecta întreaga lui acti- 
i itate, întregul caracter, 
curbind linia sobră a vieții 
lui atît interioare cit și ex
terioare...

Și, de ce, din moment ce 
aceste deficiențe se pol în
lătura ?

Ion LICIU

M AIM GA LI ZATO R I I
In popor circulă, de 

cine știe cînd, o ciudă : 
„Arde mangalul", adică 
nu prea are ce face. 
Cine și-a pus, oare, 
vreodată. întrebarea de 
unde provine această zi
cală ? Nici noi nu 
ne-am pus-o și totuși 
i-am găsit un răspuns 
aproape sigur, cu pufin 
timp în urmă, cu pri
lejul unei vizite la sec
torul forestier Cimpu 
lui Neag. Printre va
riatele profesiuni ale oa
menilor de aici figurea
ză și aceea de prepara
re a mangalului. Cei 
care o ț)ractică se nu
mesc man ga li: at ori. Pro
cesul de preparare a 
mangalului nu este prea 
simplu. El presupune 
cunoștințe speciale care 
se amplijică și se ci- 
mentează cu timpul, la 
locul de muncă.

Răspunsul de care

i orbeam l-am aflat toc
mai in acest proces de 
preparare a mangalului
— materie deosebit de 
necesară in industrie.

Interlocutorii — ing. 
Mihai Florescu și mun
citorul Dionisie Ciocan
— ne-au explicat în a- 
mânunțime acest proces 
pe care nu ne-am pro
pus să-l descriem aici. 
Am extras din el numai 
răspunsul de care spu
neam. El vine de la pe
rioada de timp destul 
de lungă — de două 
săptămîni — cit durea
ză arderea unei bocșe 
de 150—200 kg mangal. 
Adică, lemnul, stivuit 
după niște reguli anu
me in bocșe, trebuie să 
ardă lent, pe dinăuntru, 
de sus in jos, Jără fla
cără, timp de două săp
tămîni, piuă deține 
mangal. De aici, pro
babil, provine expresia

„Arde mangalul".
Dar nu aceasta este 

tema reportajului nos
tru. Tema o constituie 
priceperea și dăruirea 
in muncă a unei echipe 
de mangalizatori de la 
șantierul Bula. echipă 
care lucrează de mulți 
ani la „arderea manga
lului" aici, in sihăstria 
pădurilor de la Cimpu 
lui Neag, realizindu-și 
întotdeauna sarcinile de 
plan, bucurindu-se de 
apreciere din partea 
celorlalte echipe simi
lare și din partea con
ducerii U.E.I.. Petro
șani.

Este vorba de echipa 
lui Constantin Ciocan, 
compusă din soția sa. 
luliana, din jiul său 
Dionisie și dintr-un alt 
lucrător. Acești patru 
oameni au meseria in 
singe, cum se spune, o 
practică de mulți ani

cu pasiune și conștiin- 
'■iozitate, iar rezultatele 
silit pe măsura muncii, 
cîșligurile — pe măsu
ra rezultatelor. Din cele 
peste 100 de tone pe 
care le dă lunar șan
tierul de mangalizare 
de la Buta, aproape 
jumătate le produce e- 
chipa lui Constantin 
Ciocan. Aici fluxul 
muncii nu se întrerupe 
niciodată. Vara sau iar
na, pe vreme bună sau 
rea, mangalul se arde 
in voie. Lingă o bocșă 
„jumegindă", discutam 
cu Dionisie Ciocan deș- 
pre munca lor, a mem
brilor familiei de man
galizatori.

— Ne-am (intuit aici, 
pe aceste locuri. Tata 
a venit de la Piatra 
Neamț la Cimpu lui 
Neag acum 25 de ani. 
zllunci am venit și cu
pe lume. Și am rămas

aici să ardem manga
lul. T • 25 de ani lata 
face același lucru. De 
la un timp a început 
să lucreze și mama la 
mangal. Ce să facă alt
ceva ? Apoi am început 
să lucrez și eu.

Alături, trei bocșe, la 
distanțe reiat i' mici 
una de alta, se aflau 
in diferite stadii. Una 
ardea înăbușit, alta iși 
aștepta focul, iar ultima 
urma să dea la ireală 
mangalul negru, strălu
citor.

L-am lăsat pe Dioni
sie Ciocan in tovărășia 
bocșelor lui și am ple
cat cu ginduri de -apre
ciere la munca acestor 
oameni. Totodată ne-am 
propus să nu... ardem 
mangalul și su spunem 
citeva cuvinte despre ei. 
Ceea ce am și făcut.

D. G.

Răspunsul pe core vi l-o dot
dv. conducereo Spitalului 
unilicot Vulcon, ni l-o 

io: și noua — tovorâșo Elisabeta 
Șimon. Trebuia sa oveți încredere 
<• :eeo ce vi s-o spus. Boolo 
d. »ste cronică — ne-o declorot 
persono' Lovoroșul medic loon 
Rădutescu, directorul spitolului. 
In cazul dv. mino poote sori ori- 
cind din umor, Io cei moi mic 
•fort, in orice împrejurări - după 
cum Jv. înșivă recunoașteți 
oțc că nu vi s-o putut întocmi 
certificat medical de occident în 
munco. Co otore. vi s-o elibeiot 

certificat de booio, zilele res
pective liindu-.o plătite conform 

'egilor in vigoare.

Fopiul că mulți comeni ur
că in autobuze prin ușa 
din fotă, pe bozo unui 

joviol „noroc bun", o unui dră
găstos „servus" sau o unui zim- 
bet șăgalnic, adresate șoferului, 
este, din nefericire, foarte ode- 
vărot și face obiectul multor dis
cuții neprincipiole, oproope zil
nic, pe traseele transportului in 
comun. El este procticot, îndeo
sebi, de prieteni oi conducători
lor outo sou de anumite persoa
ne cu munci de răspundere, fiind 
toleiot olit de omul de Io volan, 
cit și de opinia publică. In cozul 
ambelor părți este vorba de ne
înțelegerea sou ignoioreo unor 
principii elementare de educație,

de goluri in conștiința persoane
lor in cauză, de subaprecierea 
colectivității, de indiferențo opi
niei publice. Vino aparține bine
înțeles, moi cu seamă tovorășilor 
de Io volan, care, nu i-ou atitu-

I-, sie de neînțeles atitudinea
4 dv. — tovorășă Paroschi- 

vo Sandu - la adresa u- 
nor persoane de la spitolul din 
Petrilo, după ce ne descrieți, cu 
lux de amănunte, cit de mulțu-

nind pentru puțin timp Io rude 
Io Petrilo - aveați dreptul să fiți 
internotă la spitalul de aici sau 
nu. Răspunsul vi l-au dat med:- 
cii despre care chiar dv. v-oți ex-

POȘTA PAGINII
dinea cuvenită, așa după cum 
conducerea icspectivei unități, 
nu io otitudine hotărită și 
consecventă fotă de ei. Ne rom 
ocupa pe larg, de aceste aspec
te. (Răspunsul este adresot citito
rului Petre Nedo-’o/n din Pet>o- 
șoni).

mită eți fost de amabilitatea și 
competența medicilor care v-au 
oplicol tratamentul, in urma că- 
ruio ați plecat tămăduită din 
spital. Dv. ne inlreboți dacă - 
nefiind din Petiilo, ci din Corbii 
Mori, județul Dîmbovița, și ve-

primol satisfacția că v-ou tratat 
cu multă conștiinciozitate. Ceea 
ce nu ne spuneți este compor- 
taiea dv. neprincipială, omeni îlă- 
loore, Io adresa femeii de servi
ciu de Io spital și a directoru
lui acestui lăcaș de sănătate. In 
rest, toate bune Multa sănătate !

De bună seamă — tovorășe
llie Dăroșteanu - vă pu
neți și ne puneți cu juste

țe întrebarea docă ou procedat 
bine sou ou greșit tovarășii de Io 
secția gospodărie o Consiliului 
popular municipol Petroșani in 
problemo repartizării dv. o unui 
apartament pe strada Păcii din 
cartierul Aeropoit. Au procedat 
bine otunci cînd. Io propunerea 
conducerii șantierului T.C^M.M. — 
unde lucrați ca sudor —, vi s-a 
repartizot apartamentul. Apoi ou 
greșit - și nu e singura greșeală 
de acest fel a tovorășilor respec
tivi - că nu l-au scos din opor-

lomentul dv. pe minerul Dobre 
Dobrono care l-a ocupat obuzîv, 
fără reportiție. înainte ca dv. să 
introți in el. Au greșit apoi, onu- 
lindu-vă dv. reportițio și ocordîn- 
du-i-o lui, deși apartamentul era 
pl T.C.M.M. și nu al minei Dilja, 
unde lucrează respectivul, dv. 
fiind neindreptățit obsolut. Acum, 
după moi bine de 6 luni de cînd 
așteptați dreptatea, se pare că 
sinteți foarte oproope de ea. La 
T.C.M.M. ni s-a spus că din /.oul 
lot de apartamente ce i-o lost 
reporlizot zilele ocesteo, .-eți pri
mi și dv. unul. Eio și timpul. 
Numai sa vă mutați repede in 
el.

D G.

Pe stop
Lo buletul din comuna Boru 

era liniște. Eio liniște pină ou 
luot-o pe... olcool Nicolae Cu
relor și Aurel Munteanu. Apoi 
totul s-o tronsformot in vocorm. 
Au sosit insă lo vreme orgone- 
le de miliție și ou restabili! 
ordineo. Celor doi turbulenți li 
s-ou întocmit acte de dare in 
judecotă in bozo decretului 
153/1970. Timp de două luni. 
Nicolae Curelor și Au'el Mun- 
teonu nu vor oveo prilejul să 
intre la bufet Sînt pe stop.

Prin 
buzunare

Nu știa că pe omul pe coro 
pusese ochii in pioțo oroșului 
Peliosoni il cheomă Gheorghe 
Bucă'.aru. Totuși, s-a gindil că 
trebuie să oibă cevo „gras" 
in buzunar. Cu acest gind. 
Marin Cenușă s-a dot pe lin
gă Bucătoru, i-o făcut un mi
nuțios control prin buzunare 
și... o fost prins. L-ou luat in 
primire oiganele de miliție și 
l-ou dot in primire instanței de 
judecată. Urmează ca instanțo 
să-i interzico lui Cenușă plim
barea prin buzunare străine 
Cel puțin pentru un timp

Copilul are doi 
ani

Docă Mihai Codrea o uitat 
că este totă, luliana Tobă, an- 
gojolă Io Grupul T.C.H. Petro- 
șoni, a uitat că este mamă. Ea 
ș o lăsot copilul de doi onî pe 
strodă și o pornit după... tre
buri. Copilul o fost odus lo mi
liția Petroșoni de oameni bine 
voitori. Abio o'upă oio 19,30 a 
oceleioși zile, luliono Tobă o 
venit lo miliție să in'.rebe dace 
nu se știe cumva oici de un 
copil de doi ani ce-i poartă 
numele. Și-o luat copilul și o 
plecot smerită spre cosă. Acum, 
copilul nu știe multe. Moi tir- 
zîu !...

A doua dragoste
Deși se căsătorise de curind. 

Marin Obleagă nu s-o mulțu
mit doar cu o d'ogosle. A mai 
căutot uno. O chemo E. C. A 
ocostot-o intr-o seoră și o obli- 
got-o să răspundă la pasiuni
le lui. Drogosteo a douo însă 
î-o barat calea spre miliție. De 
aici, „îndrăgostitul'' vo p'eca 
intr-o perioodă de miere... o- 
moro. Drogostea, bat-o vina..

G. DINU 
I. DURECI |
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ÎNALTĂ COMBATIVITATE, 
SPIRIT PARTINIC, MILITANT

(Urmare din yay l)

pei actuale a construcției socia- 
)>- . ij marile obiective ce stau 
în fața partidului și poporului 
în făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate. Pornind 
de Ia aceste cerințe majore, 
du imentul prezentat întregu
lui partid subliniază că este ne
cesar să se ia măsuri pentru 
ridicarea nivelului combativi
tății revoluționare și a spiritu
lui militant, partinic, al între
gi- activități politice, ideologice 
și de educație comunistă a ma- 
M’lor desfășurate de organele și 
organizațiile de partid, de or
ganizațiile de masă și obștești, 
de organismele de stat, de insti
tuțiile de propagandă, ideolo
gice și cullural-arlislice. Cum 
este și firesc, greul sarcinilor 
cade, ca de altfel în toate do
meniile. pe umerii și în răs
punderea organelor și organi
zațiilor de partid. Direcția prin
cipală a acestor răspunderi este 
crientată în primul rînd spre 
sferele de cea mai mare în
semnătate pentru munca de e- 
ducație, spre acele zone care 
presupun struct-ura și conținu
tul educației marxist-leniniste 
— promovarea largă în mase a 
ideologiei partidului nostru, a 
politicii sale, creșterea comba
tivității împotriva influențelor 
ideologiei burgheze, a menta
lităților retrograde, străine prin
cipiilor eticii comuniste și spi
ritului de partid, prezentarea 
marilor cuceriri obținute de 
poporul român, sublinierea ro
lului conducător al clasei mun
citoare, cultivarea respectului 
față de muncă, față de produ
cătorii bunurilor materiale din 
s*> ' etatea noastră.

Un ansamblu esențial de sar
cini ale muncii politico-educa
tive desfășurate de către orga
nizațiile noastre de partid se 
referă la educația tuturor oa
menilor muncii în spiritul pa
triotismului socialist, al dra- 
gostei și devotamentului ne
țărmurit față de patrie, al ho- 
tărîrii de a nu precupeți ni
mic pentru apărarea cuceriri
lor noastre revoluționare, a in- 
«tonendenței și suveranității ță
rii, pentru întărirea și în
florirea continuă a României 
socialiste, cimentarea mai pu

ternică a unității și frăției din
tre oamenii muncii români, ma
ghiari, germani, sîrbi și de alte 
naționalități. In fața organelor 
și organizațiilor noastre de 
partid se deschide astfel pers
pectiva abordării domeniului e- 
ducațional într-o viziune mai 
amplă și într-o profunzime mai 
realistă, in strînsă legătură cu 
obiectivele concrete politice, e- 
conomice și sociale fundamen
tate de Congresul a) X-lea al 
partidului.

Conștiința, educația, convin
gerile oamenilor iși găsesc în
totdeauna expresie concretă în 
terenul fertil al practicii, al 
muncii de zi cu zi pentru în
făptuirea obiectivelor curente 
și de perspectivă. In lumina 
acestui adevăr, secretarul ge
neral al partidului atrage aten
ția că activitatea educativă tre
buie să fie ferm orientată îm
potriva oricăror manifestări de 
indisciplină, de încălcare a nor
melor de conviețuire socială, în 
direcția dezvoltării respectului 
față de avutul obștesc, față de 
legile țării, pentru întărirea 
legalității socialiste și a ordinei 
publice. Experiența organelor 
și organizațiilor noastre de 
partid a demonstrat con
vingător că una din prin
cipalele condiții ale eficienței 
activității este ancorarea tutu
ror acțiunilor în realitățile e- 
fec-tîve ale exploatării și sec
torului, ale șantierului, atelie
rului, școlii, în viața reală a 
colectivelor de muncă. Propu
nerile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cer ca, în continua
re, munca de partid să fie o- 
rientată cu fermitate spre zona 
concretă, practică a activității 
umane.

In acest context capătă o 
însemnătate deosebită formele 
și mijloacele prin care parti
dul este chemat să realizeze 
sarcinile ce se desprind din pro
punerile secretarului general al 
partidului. Un loc de mare im
portanță ocupă aici învățămîn- 
tul de partid, formele de pre
gătire politică și ideologică a 
cadrelor și a membrilor de 
partid, a maselor largi de oa
meni ai muncii, în vederea 
dezvoltării spiritului partinic, 
revoluționar, al ridicării nive
lului muncii de partid. între

gului sistem de organizare a 
invățămîntului de partid i se 
vor imprima valențe noi edu
cative in vederea înarmării ca
drelor cu cunoașterea profundă 
<i problemelor fundamentale ale 
muncii de partid, ale științei 
conducerii politice. .Acordînd a- 
precierea cuvenită unor metode 
îndelung verificate care și-au 
dovedit eficiența in procesul 
construcției socialiste, măsurile 
preconizate cer extinderea și 
activizarea formelor muncii po
litice de masă cum sînt: acti
vitatea agitatorilor, a gazetelor 
satirice, a brigăzilor artistice 
dc agitație, a diferitelor for
me de agitație vizuală la locu
rile de muncă, atit în vederea 
popularizării și generalizării ex
perienței pozitive, a realizărilor 
și atitudinilor înaintate, cit și 
pentru combaterea activă a stă
rilor de lucruri negative. Așa 
cum se subliniază in propune
rile secretarului general al 
partidului, va trebui să crească 
rolul adunărilor de partid in 
dezbaterea principalelor proble
me ale vieții colectivelor de 
muncă, în sporirea combativi
tății și vigilenței politice a 
membrilor de partid, în ridi
carea spiritului critic și auto
critic, în promovarea poziției 
ferme împotriva fenomenelor 
negative, a atitudinilor neco- 
respunzătoarc față de muncă 
și avutul obștesc, de dezinteres 
față de cerințele oamenilor 
muncii, a manifestărilor dc in
dolență și superficialitate.

Complexele probleme ale îm
bunătățirii activității polilico- 
ideologice, de educare marxist- 
lcninistă a membrilor de partid, 
a tuturor oamenilor muncii, va 
antrena într-un puternic suflu 
înnoitor și munca organizațiilor 
sindicale și U.T.C.

Măsurile preconizate de con
ducerea partidului se înscriu 
organic în coordonatele pro
gramului elaborat de Congresul 
al X-lea de perfecționare con
tinuă a vieții noastre politice, 
sînt menite să lărgească per
manent cadru] afirmării perso
nalității umane, a resorturilor 
sale psiho-sociale, să contribuie 
la creșterea neîncetată a rolu
lui conducător al partidului în 
procesul făuririi societății so
cialiste multilateral dezvoltate.

O amintire de la încheierea anului școlar Ia Dealul Babii

Certificat de calitate
In urma verificări

lor efectuate, în ulti
mul timp, la exploată
rile minere din Valea 
Jiului s-a constatat un 
aspect negativ în ceea 
ce privește modalita
tea de verificare a 
calității lucrărilor mi
niere susținute defini
tiv cu beton monolit 
și cu bolțari. Așa se 
explică unele avară 
avute la acest gen de 
lucrări (E.M. Livezeni, 
E. M. Petrila), ceea ce 
a condus la întîrzier: 
în deschiderea și pre

gătirea noilor capaci
tăți dc producție. In 
scopul înlăturării a- 
cestei situații necores
punzătoare, un colectiv 
de specialiști din ca
drul serviciului me
tode din Centrală 
a elaborat și în
tocmit un regulament 
special care prevede 
pregătirea și confec
ționarea unor eprubete 
din betonul preparai 
și supunerea lor Iu 
analize de laborator. 
In felul acesta, se cre

ează posibilitatea de a 
verifica — pe par
cursul efectuării lu
crărilor în cauză — 
calitatea materialului 
de construcție și de a 
realiza, în final, con
dițiile de respecta; e 
întocmai a mărcii pres
crise prin proiect pen
tru betonul respectiv. 
Nou] procedeu îngă
duie refacerea opera
tivă a porțiunilor ne
corespunzătoare.

Regulamentul a fost 
difuzat la unități cu

obligația de a se or
ganiza și permanenti
za metodologia indi
cată, în lumina căreia 
recepționarea va fi 
condiționată și de 
prezentarea certificatu
lui de rezistență me
canică elaborat de la
boratorul care a efec
tuat încercâri.c Fap
tul -Va spori, catego
ric, răspunderea și in
teresul executanților în 
vederea realizării u- 
nor lucrări de calitate 
în subteran.

■■■■■■■■■■■■«■SB

N-a trecut nici un an de cînd 
Jr, abatajul cameră nr. 4, stra
tul 5, blocul VIII, de la E. M. 
Vulcan, s-a produs o aprinde
re a. prafului de cărbune, ca 
urmare a sâvîrșirii unei aba
teri flagrante de la normele 
D.P.M. pentru industria mini
eră, prin dizlocarea cărbune
lui cu explozivi •n-dinari (dina
mită);

Abatere
gravă

in
recidivă

Este lesne de înțeles ce ur
mări catastrofale putea avea 
această aprindere a prafului 
de cărbune dacă s-ar fi trans
format în explozie...

Nimeni nu și-ar fi putut, 
onsă, închipui că o astfel de 
abatere s-ar mai putea repe
ta, și totuși recidiva a avut loc 
de această dată la E. M. Dîlja, 
cînd în ziua de 15 mai a.c. ar
tificierul Anton Decuseară a 
efectuat piișcarea in galeria di
recțională de pe stratul 13, 
blocul V, orizontul 517, cu di
namită. chiar fără să se ia nici 
cea mai mică măsură de com
batere a prafului de cărbune.

Faptul că nu s-a aprins pra
ful de cărbune — poate că e 
un aspect legat mai mult de 
șansă...

Fără îndoială că repetarea 
unei atîl de grave abateri ne 
îngrijorează, și trebuie să în
grijoreze. deopotrivă, și pe fac
torii răspunzători din conduce
rea minei a căror atitudine 
„înțelegătoare* a permis ca 
artificierul în cauză să conti
nue netulburat să manipuleze 
și să folosească materiale ex
plozive, dînșii mulțumindu-se 
să cerceteze cazul cu întîrzieie 
și în mod superficial, aplicînd 
vinovatului doar o blîndă sanc
țiune administrativă...

Avem convingerea că o ast
fel de atitudine nu este de na
tură să rezolve unele greutăți 
privind realizarea sarcinilor de 
producție, ci, dimpotrivă !

Ce au de spus cei în cauză ?

!ng. Vasile APOSTOL, 
Inspector cu proiecția muncii

Se ridică „laterala"
unui apartament...

Foto : I. LEONARD
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Indicatori 
înalți la 
preparare

Activitatea colectivelor pre- 
parațiilor Văii Jiului se bucu
ră — la încheierea bilanțului 
semestrului I a.c., — de re
zultate meritorii. Producția 
globală și producția marfă 
au fost îndeplinite în propor
ție „ de 102,7 respectiv 102,3 
la u sută Producția prepa- 
,r.al| netă, pe întregul ba

it zi n* înregistrează o depășire de 
• pește 71000 de tone, în care o 

■ pondere importantă deține căr
bunele sortat, unde sporul în
trece 30 000 dc tone, ceea ce 
reprezintă o realizare de 109 
la sută. La cărbunele spălat 
pentru cocs și pentru semicocs 
— sorturi solicitate de benefi
ciar — se raportează un plus 
total la tonajul livrat dc 12 000.

Cu toate că planul la bri
chete, după prima jumătate a 
anului, nu a fost onorat. s-a 
făcut simțită, în ultimul timp, 
o îmbunătățire apreciabilă în 
acest domeniu. Datorită faptu
lui că și preparația Coroești a 
reușit să obțină o depășire a 
sarcinilor la brichete pe luna 
iunie și sporul total înregistrat, 
pe perioada respectivă a fost 
substanțial : peste 3 000 dc tone.

Soluții 
ingenioase, 
eficace

Un colectiv de proiectanți, 
condus de ing. Avram Edel

stein, din cadrul I.C.P.M.H. — 
C.C.P., a realizat recent pro
iectul de execuție a lucrărilor 
de deschidere, la orizontul 400, 
a cîmpurilor miniere Uricani 
și Hobiceni.

Colectivul tînăr, cu icmarca- 
bij potențial creator, a reușit 
să ajungă la unele soluții ra
ționale, eficiente prin care se 
exclud anumite lucrări de in
vestiții ce ar presupune mari 
cheltuieli suplimentare și -m 
timp îndelungat de execuție. 
S-a prevăzut vehicularea căr
bunelui pe benzi transportoare 
de fabricație autohtonă. Lungi
mea totală a lor este de cea, 5 
km.

A început 
livrarea 
complexului 
de abataj

La exploatarea minieră Lu- 
peni au sosit, începînd de la 
finele lunii trecute, în mare 
parte, elementele componente 
ale complexului de tăiere Ș> 
susținere mecanizată O.M.K.T.. 
din import, prevăzut să se in
troducă la unul dintre fronta
lele unității. In anul curent se 
preconizează ca mina respecti
vă să-și îmbogățească dotarea 
cu încă o asemenea instalație 
de abataj modernă, de mare 
capacitate.

Experiența de bun augur a 
Paroșeniului în domeniul ca 
atare este prin urmare. pe 
cale de a se extinde.
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ducătorii proceselor dc producție trebuie să țină seama 
organizmd rețeaua de iluminat fix portativ fără repaus. 
Cu toate acestea sc constată des deficiențe cum sînt lămpi 
defecte, instalații fără corpuri de iluminat, ba în unele 
cazuri chiar infracțiuni < um ar fi deteriorarea voită a 
acestora. Trebuie să recunoaștem că normativul minim 
de 10 lucși în subteran este foarte mic, el trebuie neapărat 
crescut deoarece s-a constatat că o mică îmbunătățire ;> 
«luminatului conduce la creșterea productivității muncii <-u 
o—6 la sula, accidentele fiind reduse cu peste 30 la sută.

Sănătatea și efortu) muncitorilor și însăși rezultatul 
muncii acestora depind în mare măsură de: temperatura, 
aerisirea și umiditatea mediului în care lucrează. Priviți 
in ansamblu, toți a-ești factori formează condițiile de mi
croclimat. O temperatură prea ridicată sau prea scăzută, o 
aerisire necorespunzătoare sau un coeficient prea mare de 
umiditate reduc vitalitatea executantilor, sporesc riscul de 
îmbolnăvire și reduc implicit productivitatea muncii. Se cu
noaște că în general omul nu împrumută temperatura me
diului. Reglarea temperaturii corpului se face diferit, după 
cum este cald sau rece. în mod Titomat și deci omul pus 
intr-un microclimat neeores pânză lor își consumă o parte 
dm rezerva de forță pentru compensarea climatului De 
exemplu la fenomenul de termoliză (pierdere de căldură) 
prin evaporare (transpirație) la l mm2 suprafață de corp 
se pierd 0.533 calorii. In subteran climatul de abataj este 
un < limat specific de seră, stagnant, unde umiditatea este 
marc și curenții de aer aproape imperceptibili. Șederea 
într-un asemenea climat aduce capilarele în situația să nu 
mai lucreze și omul devine foarte sensibil in special la 
diferențele de temperatură. De aceea • •
abatajele minelor temperatura să nu 
d'lalea între -10—6O‘\ iar curenții să nu fie sub 0.2 m/sec. 
Pentru evitarea răcelilor, circulația și transportul persoa
nelor să se execute în trenuri cu vagoane închise, să se 
utilizeze în permanență e hipamenlul de protecție,’stațiile 
de așteptare a autobuzelor să fie încălzite, băile din clădi
rile social-administrative să fie prevăzute cu instalații de 
uscat părul ele.

Luînd asemenea măsuri, conducerile unităților vor con
stata o îmbunătățire consistenta a rezultatelor economice, 
deoarece condițiile de confort conduc direct la creșterea 
productivității muncii. De exemplu, dacă la temperatura 
mediului între 18—24° se consideră productivitatea reali
zată în proporție de 100 la sută, la 28—300 aceasta scade 
la 60 la sută, iar posibilitățile de accidentare cresc cu 40 
la suta. Deoarece cunoaștem că în subteran se degajă în 
permanență gaze, unele ca urmare a procesului tehnologic, 
altele în mod natural din zăcămînt, în mod obligatoriu 
acestea trebuie captate pe c-ît posibil chiar la punctul de 
origine și nu trebuie lăsate să se amestece în atmosfera 
locurilor de muncă. Pentru aceasta activitatea de aeraj tre
buie să stea în permanență in atenția celor ce conduc și 
urmăresc procesul de producție, să se evite deteriorarea 
instalațiilor, să se urmărească folosirea permanentă și ra
țională a acestor instalații în vederea respectării norma
tivelor prevăzute prin normele departamentale de pro
tecție a muncii. Un alt factor caro influențează foarte mult 
productivitatea executanților este zgomotul. Ca factor dc 
ambianță, el este adesea cauza oboselii, a nervozității sau 
a scăderii calitative sau cantitative a producției. La peste 
90 de foni, el devine vătămător și, cimescîndu-se că o scrie 
de utilaje din subteran ca: ’inele ciocane de abataj, perfo
ratoare, sondeze ele. depășes- chiar )00—HO foni, trebuie 
luate măsuri de protecție prin folosirea antrfeanelor. înlo
cuirea pe cît posibil a acestora '>> alte instalații cu un 
zgomot redus.

O deosebită importanță pentru activitatea productivă a 
executantului o are și factorul psihologic. Esle bine cunos
cut și dovedit că fiecare om este influențat de mediul în 
care trăiește. Oamenii petrec o treime din timpul lor dis
ponibil în întreprindere și sînt în mod inevitabil influen
țați de stilul și de aptitudinea ce le esle propusă, dacă nu 
chiar impusă în cadrul acesteia.

Activitatea profesională poale contribui la dezvoltarea 
personalității individului. întreprinderea fiind cea care 
poate și trebuie să participe la formarea salariaților ca 
oameni și cetățeni. Dar pentru aceasta trebuie create toate 
condițiile ca omul să se simtă în largul săi. în întreprindere’, 
să simtă atașament față de colectivul cu car? muncește și 
acest lucru trebuie gîndit chiar de la primirea unui nou 
angajat, deoarece cadrul și condițiile de muncă, crimele 
imagini și informații asupra întreprinderii, pe care ie re
cepționează nou] angajat au o influență aproape determi
nantă asupra comportamentului de viitor al acestuia. In 
condițiile fluctuației actuale, foarte mari, din exploatările 
miniere, aceste măsuri trebuie să preocupe îndeaproape 
conducerile unităților.

In materialul prezentat s-au expus foarte succint cîteva 
din preocupările de bază ale ergonomie» fără a avea pre
tenția că s-au abordat eîl de cît toate laturile acestei ști
ințe legate de adaptarea omului în muncă. Ca orice ști
ință, ergonomia trebuie cunoscută, și în actualele condiții 
de dezvoltare, fără precedent, a științei și tehnicii în țar i 
noastră cu atît mai mult ea se impune a fi însușită apli
cată. Cei care organizează și conduc procesul de producție 
trebuie să se folosească din plin de multiplele avantaje pe 
care Ic are aplicarea ergonomiei care, printr-o organizare 
rațională a efortului uman, conduce incontestabil la creș
terea productivității muncii.

Cunoașterea ?i aplicarea ergonomiei în actuala etapă 
dc dezvoltare multilaterală a societății noastre devine un 
deziderat care se impune a fi satisfăcut tot mai concret în 
unitățile noastre economice. Valea .Jiului constituind în a- 
ccst sens un vast și permanent cîmp de aplicare, contri
buind in felul acesta la ridicarea pe o treaptă tot mai înalta 
a eficienței întregii activități în domeniu] producției ma
teriale.

s-a

a este indicat ca în 
depășească 28°C, umi- 

sub 0.2 m/sec.
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<► DUMINICĂ 11 IULIE

8,3(1 Deschiderea emisiunii.
, Sport și Sănătate. Tema emi

siunii : Mișcarea rațională in 
folosul cardiacilor; 9,00 Ma
tineu duminical pentru co
pii ; 10,00 Viața satului ;
11,15 Albumul compozitorilor 
români : Tudor Jarda ; 12,00

i Dc strajă patriei ; 12,30 In
i reluare, la cererea telespecta

torilor. Selecțiuni din „Revis
ta operetei" — spectacol rea
lizat de Televiziunea din 
R.D.G.: 13.00 Emisiune în 
limba maghiară. 14,30 I’ost-

1 meridian. Sport. Din sumar : 
„Regata Snagov" la caiac- 
canoe. Ziua a Il-a — finale 
probe neolimpice. 15.30 Ma
gazin ; 18,10 Planeta Gigan- 
ților : 19,00 Vetre folclorice. 
..Ca pe Someș* ; 19,20 1 001 de 
seri : 19,30 Telejurnalul de 
scară. Sport ; 20,00 Reporta
jul săptămînii. ..Aici a fost 
cîndva un golf!": 20,15 Film 
artistic : Feroviarul ; 22,05
Recital Ruxandra Ghiață » 
22,25 Telejurnalul de noap
te ; 22,40 Telesport.

+ LUNI 12 IULIE

18.00 Deschiderea emisiunii. 
Patriei — Emisiune de ver
suri : 18,15 Scena : 18,45
Stop — cadru ; 19,15 Publi
citate : 19,20 1 001 de seri ;

; 19,30 Telejurnalul dc seară.
Sport ; 20,10 Roman foileton : 
Mizerabilii (IV); 21,05 Idei 
contemporane. Sociologia as
tăzi ; 21,35 Steaua fără nu
me — muzică ușoară; 22,35 
Telejurnalul de noapte ; 22,45

■ Telesport.< __

4. VINERI 16 IULIE

14.30 Deschiderea emisiunii.
Tenis dc cimp : România (Ion 
Țiriac, Ilic Năstase) — R.F.G. 
(Wilhelm Bungert, Christian 
Kuhnke) : 18,50 Lumea co
piilor (Interviziune) „Călăto
rie... năzdrăvană cu balo
nul*. 19,10 Tragerea Loto: 
19,20 1 001 de seri : 19,30
Telejurnalul de seară : 20,00 
Reflector; 20,15 Ce vreți să 
știți despre Marketing ? 
21,05 Ecran românesc : Moa
ra cu noroc. Producție a Stu
dioului Cinematografic „Bucu
rești". Scenariu inspirat după 
nuvela cu același titlu de 
Ion Slavici. Regia Victor 
Iliu. Interpretează : Constan
tin Codrescu. Ioana Bulcă. 
Geo Barton, Marietta Rareș, 
Colea Răutu. Benedict Da- 
bija. Aurel Cioranu. Sandu 
Sticlaru : 22.50 Telejurnalul
dc noapte.

4 SIMBATA 17 IUI IP

15.30 Deschiderea emisiunii.
Tenis de cîmp : România — 
R.F.G., în fina'A grupei B din 
zona europeană a „Cupei 
Davis". Partida de dublu: 
17,30 Emisiune în limba ger
mană : 18.15 Bună seara,
fete! Bună scara, băieți! : 
19,15 Publicitate: 19’’0 1001 
de seri : 19,30 Telejurnalul
dc seară. Sport : 20.10 Tele- 
cnciclopedia: 21.10 Intilnire 
cu... Venus. Spectacol inuzi- 
cal-disiractiv transmis din 
stațiunea Venus : 22,40 Tele
jurnalul de noapte: 22,50
Săptămîna sportivă. 23,30 în
chiderea emisiunii. —

rație !* : 18,25 Mult e dulce 
și frumoasă...: 18,40 Confrun
tări. Cum onorați efortul so
cietății ! : 19,10 Tragerea
Pronoexpres; 19,20 I noi de 
seri : 19,30 Telejurnalul de 
scară ; 20,00 Reflector : 20.15 
Tele-cinemateca: Salariul
groazei ; 22,25 Teleglob. Tran
dafirul și sarea. Un film des
pre Normandia ; 22,50 Tele
jurnalul de noapte.

MARȚI 13 IULIE

10,00-11,00 Teleșcoală. Con
sultații pentru examenele de 
admitere. Matematică : pro
bleme de geometrie sintetică 
(II). Fizică : Cimp și substan
ță, forme structurale ale ma
teriei : 18.00 Deschiderea e 
misiunii. Revista literară 
TV; 18,30 .Toatu pinzeîe 
sus* — emisiune pentru pio
nieri : 19,15 P jldicitatc ; 19 20CRONICAI 
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știință și | 

....... I 
Grinko, Marina | 

Telejurnalul de noapte. | 

Închiderea emisiunii. |

17,00 Deschiderea emisiunii.
Teleșcoală. Consultații 
pentru examenele de 
admitere. Chimie: Re
acții organice (I). Isto
rie : România pe dru
mul construcției socia
lismului.

TV
18,00

18,50

19,10
19,20
19,30

20,10

20,25

21,10

22,35
22,45

Căminul.
Lumea copiilor. 
nu| cu pisicuțe.
Tragerea Loto.
1 001 de seri.
Telejurnalul de seară. 
Sport.
Reflector.
Panoramic științific. 
Prognoze în 
tehnologie.
Film artistic : „Subiect 
pentru o schiță". Cu 
Nikolai
Vlady.

Pentru lipsurile în organiza
rea desfacerii mărfurilor, in 
gospodărirea și păstrarea fun
dului de marfă, precum și pen
tru nerespeclarea regulilor de 
igienă Ia desfacerea produselor 
agroalimentare constatate cu 
ocazia vizitei de lucru a con
ducerii de partid și de stal in 
unele piețe și magazine agro- 
alimentare din municipiul 
București, prin hotărîre a Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România au fost sanc
ționați cu ..avertisment*: 
Nicolae Staneiu, vicepreședinte 
al Comitetului Executiv al 
Consiliului Popular al munici
piului București, Toma Albuleț

directorul general al Direcției 
generale comerciale a munici
piului București, Dimitrie Ia- 
coviță, șeful Inspecției comer
ciale de stat a municipiului 
București, și Andrei Kelemen, 
șeful Inspecției sanitare de 
stat a municipiului București.

Totodată, s-a atras atenția 
tovarășilor Nicolae Bozdog, mi
nistrul comerțului interior, și 
Dan Enăchescu, ministrul să
nătății, asupra lipsurilor con
statate în domeniul lor de ac
tivitate și s-a dispus luarea i- 
mediată a măsurilor necesare 
pentru Înlăturarea acestor lip
suri.

PROGRAMUL
PENTRU

SĂPTĂMiNA
VIITOARE

FILME
PETROȘANI — 7 Noiembrie: Sunetul muzicii, seriile 

1 și II (5—11 iulie); Republica: Al • 8-lea (8—II iulie); PE
TRILA : Iubirea strict oprită (7—9 iulie); LONEA — 7 No
iembrie : Republica felelor (8—10 iulie); Minerul : Doi băr
bați pentru o moarte (8—11 iulie); AN1NOASA : Un italian 
în America (8—9 iulie): BARBATENI : Ultima noapte a 
copilăriei (9—11 iulie); VULCAN : Haiducii lui Șaptecai 
(8—11 iulie): LUPENI — Cultural : Zestrea domniței Ralu, 
scria a II-a (8—11 iulie).

'i elejurnalul de seară 20.00 
România 75 Cincinalul ca
lității. Elemente de ordin ca
litativ care vor accelera dez
voltarea economică •. țării; 
20,20 Seară de teatru : Despot 
Vodă — de Vasile Aletsan- 
dri. Interpretează colectivul 
Teatrului de Stai din trad ; 
22,10 Soliști de muzică u- 
șoară ; 22,35 Breviar juridic : 
22,50 Telejurnalul dc noapte.

4 MIERCURI 14 IULIE

18,00 Deschiderea emisiunii. 
Ex-Terra ’71. Emisiune-con- 
curs de construcții tehnice 
pentru pionieri și școlari. 
„Din imaginație ! După inspi

< JOI 15 IULIE

17,30 Deschiderea emisiunii. 
Emisiune in limba maghiară ; 
18,30 La volan ; 18,50 Timp 
și anotimp în agricultură ; 
19,15 Publicitate: 19,20 1001 
de seri; 19,30 Telejurnalul 
de scară. Sport : 20,10 15 mi
nute despre sănătatea dv. 
„Ce trebuie să facem pînă la 
sosirea medicului ?“ ; 20,25
Dinamica societății româ
nești. Socialismul și valoarea 
umană ; 21,00 .Antologia umo
rului ; 21,25 Cadran interna
țional ; 22,10 Interpretul săp
tămînii : Constanța Cîmpea- 
nu ; 22,30 Telejurnalul de 
noapte.
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Steaqu! roșu vineri 9 iulie îmi

ÎOVflRflSUL NltOlflE (EABJESCO 
a viziîal Exflozifia „Realizări și perw- 
live m industriei ușBare românești*'

(Urmare din pag. 1)

Tovarășul Nieolae Ceaușeseu. 
ceilalți conducători de partid 
și de stat se opresc deseori in 
f?' unor mașini și utilaje ex
puse. Unele din ele se află în 
funcțiune, teșind, tricotind sau 
cfectuînd alte operații de spe
cialitate. Oaspeții cer explica
ții in legătură cu caracteristi
cile tehnico-funcționale, cu 
preocupările specialiștilor pen
tru diversificarea lor. cores
punzător necesităților înlre- 
prnderilor.

Specialiștii arată că in pre
zent sînt în curs de realizare 
pr .cetele necesare fabricării în 
cursul acestui plan cincinal a 
încă aproximativ 100 de tipuri 
de r.stalații diferite, necesare 
acestei ramuri de producție.

Dînd o înaltă apreciere suc
ceselor dobîndite. preocupărilor 
susținute pentru dezvoltarea 
acțiunii de autoutilare. secreta- 
ru' general al partidului su
bliniază faptul că este necesar 
ca asemenea mașini și utilaje 
să fie realizate în primul rînd 
In fabricile și întreprinderile 
ministerului, întrucît colective
le acestora cunosc cel mai bi
ne necesitățile producției, ce
rințele de dotare tehnică pen
tru a fabrica mărfuri noi, în 
pas cu cerințele modei. Toto
dată. tovarășul Nieolae
Ceaușeseu a dat indicația ca 
între Ministerul Industriei U- 
șoa c și celelalte ministere e- 
conomice, în special ale Indus
try Constructoare de Mașini 
și Industriei Chimice, să exis
te o mai strînsă colaborare, în 
scopul producerii de mașini și 
utilaje, de materii prime atît 
pentru necesitățile interne cit 
și pentru export. îndeosebi în 
direcția realizării instalațiilor 
și aparatelor electronice și de 
mecanică fină.

Se subliniază în discuții că 
acțiunea de diversificare a ma
șinilor și utilajelor, de ridicare 
a performanțelor lor tehnice 
a fost strîns îmbinată cu pre
ocuparea pentru micșorarea 
consumului de metal.

Este necesar — a spus tova
rășul Nieolae Ceaușeseu — ca 
să acordați în continuare o a- 
tenție deosebită reproiectării 
unor utilaje și îmbunătățirii 
tehnologiilor de fabricație, ast
fel incit să se asigure o redu
cere și mai substanțială a con
sulului de metal.

Ca rezultat al cercetărilor, a 
introducerii tehnologiilor mo
derne, a preocupării continue 
pentru dotarea întreprinderilor 
cu utilaje de înalt nivel teh
nic. la etajul pavilionului sînt 
prezentate noutățile din pro
ducția industriei ușoare.

Sectoarele de confecții și tri
cotaje, de produse de sticlărie 
și porțelan, jucării și bunuri 
casnice, articole de îmbrăcămin
te demonstrează, prin expona
tele prezentate strădania crea
torilor de modele, a colecti
velor diferitelor întreprinderi 
de a realiza sortimente tot mai 
diverse, mai atrăgătoare, în spi

ritul indicațiilor date în repe
tate rînduri de conducerea 
partidului, personal de secreta
rul general, pentru ca indus
tria ușoară să răspundă în și 
mai mare măsură exigențelor 
populației.

Oprindu-se la standul în care 
sînt expuse diferite tipuri de 
ceasornice, tovarășul Nieolae 
Ceaușeseu recomandă conduce
rii ministerului, specialiștilor 
prezenți să se treacă mai ra
pid la diversificarea producției 
pentru ca cetățenii să găsească 
in magazine cele mai diferite 
tipuri inclusiv ceasuri de mină 
de producție românească.

Apreciind calitatea unor măr
furi, tovarășul Nieolae Ceaușes- 
cu. atrage totodată atenția con
ducerii ministerului să mani
feste exigență sporită față de 
finisajul și calitatea materiei 
prime a țesăturilor de bumbac, 
tricotajelor, stofelor, încălțămin
tei. pentru ca în comerț să se 
afle numai mărfuri de‘calitate 
superioară, subliniind necesita
tea adaptării întregii activități 
a întreprinderilor la gustul și 
cerințele cumpărătorilor.

In continuare sînt prezentate 
oaspeților alte utilaje modeme 
expuse pe un platou în aer li
ber : ventilatoare cu debite pî- 
nâ la 280 000 mc aer/h, agre
gate de vopsit diferite materii 
prime, prese folosite în proce
sele telinologice de pielărie, in
stalații pentru mecanizarea lu
crărilor de transport intern, 
produse de întreprinderi ale in
dustriei ușoare. Stîrnesc și aces
tea interesul oaspeților atît în 
ce privește concepția, cit și ni
velul tehnic la care sînt rea
lizate.

La încheierea vizitei, adre- 
sîndu-se conducătorilor Ministe
rului Industriei Ușoare, specia
liștilor prezenți, tovarășul 
Nieolae Ceaușeseu spune : Vă 
felicit pentru rezultatele bune 
obținute în realizarea unor ma
șini .și utilaje. Trebuie să dez
voltați capacitățile pentru pro
ducerea acestora. îneît să se a- 
sigure atît necesitățile interne, 
cît și cerințele pentru export. 
Consider că în acest domeniu 
ați lucrat mai bine decit în 
producția de mărfuri. Trebuie 
să vă preocupați în continuare 
de îmbunătățirea calității fini
sajului prezentării mărfurilor, 
să realizați o diversificare cît 
mai bogată a producției.

Vizita de lucru a secretarului 
general al partidului la expozi
ția „Realizări și perspective ale 
industriei ușoare", discuțiile a- 
vute cu conducerea ministeru
lui, cu specialiștii, indicațiile 
prețioase date și cu acest pri
lej. reflectă preocuparea stator
nică a tovarășului Nieolae 
Ceaușeseu de a analiza modul 
în care se traduc în viață ho- 
tărîrile Congresului al X-Iea 
al partidului, sarcinile planului 
cincinal privind dezvoltarea tu
turor ramurilor economiei na
ționale și asigurarea pe această 
bază a creșterii continue a ni
velului de trai al oamenilor 
muncii. înflorirea României so
cialiste.

Ajutorul acordat
de guvernul român 
populației chiliene

sinistrate
SANTIAGO DE CHILE 8 — 

Corespondentul Agerpres, Eu
gen Pop, transmite: Ambasa
dorul Republicii Socialiste Ro
mânia la Santiago de Chile, 
Vasile Dumitrescu, a transmis 
guvernului Republicii Chile un 
cec in valoare de 3 000 dc do
lari, reprezentînd ajutorul a- 
cordat de guvernul român 
populației chiliene sinistrate, 
care a avut de suferit de pe 
urma recentelor calamități na
turale ce s-au abătut asupra 
acestei țări. De asemenea, am
basadorul român a făcut cu
noscut ajutorul în medicamen
te și îmbrăcăminte acordat de 
Crucea Roșie română în valoa
re de 7 000 de doiari.

In numele guvernului chili
an, Alcide Leal, subsecretarul 
Ministerului Relațiilor Externe 
a mulțumit pentru acest aju
tor și a apreciat că el consti
tuie o dovadă de simpatie și 
solidaritate a României priete
ne ‘ ~față de poporul chilian.

--- -----

Localitate 
israeliană 

bombardată 
cu rachete

TEL AVIV 8 (Agerpres). — 
La Tel Aviv s-a anunțat că, 
miercuri seara, localitatea is
raeliană Petah Tikva a fost 
bombardată cu rachete. Loca
litatea se află in imediata a- 
propiere a Tel Aviv-ului. In 
cursul atacului, au fost ucise 
două persoane, iar alte 19 ră
nite.

★

BEIRUT 8 (Agerpres). — 
Printr-un comunicat dat publi
cității joi, Oficiul din Beirut al 
organizației de rezistență pale
stiniană ..Al Fatah" și-a asu
mat responsabilitatea atacului 
asupra localității Petah Tikva.

Evenimentele

VARȘOVIA 8 — Corespon
dentul Agerpres, Iosif Dumi- 
trașcu transmite : Joi, în cea 
de-a treia zi a vizitei sale ofi
ciale de prietenie în Polonia, 
Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe al Republi
cii Socialiste România, împre
ună cu membrii delegației, a fost 
primit dc Jozef Cyrankiew.c .. 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Polone. 
A participat Ștefan Jedrycho- 
wski, ministrul afacerilor ex
terne al Poloniei. Au fost de 
față Mihai Marin, ambasadorul 
României la Varșovia, și Jaro
mir Ocheduszko, ambasadorul 
Poloniei la București.

Convorbirea cu președintele 
Consiliului de Stat, desfășura
tă într-o atmosferă sinceră și 
tovărășească, a constituit o bu
nă ocazie pentru realizarea u-

nui bogat schimb de păreri 
privind posibilitățile și căile 
de dezvoltare în continuare a 
relațiilor româno-pulune. pre
cum și asupra unor ai pecie 
actuale ale situației internațio
nale.

In aceași zj tovarășul Cor
neliu Mănescu a vizitat Casa 
memorială Chopin de l-> Zela- 
zowa Woia, precum și palatul 
muzeu Wilanow.

La palatul Jablonna, minis
trul român al afacerilor exter
ne a oferit un prînz în onoa
rea omologului său polonez. 
Ștefan Jedrychowski. Au parti
cipat K. Olszewski, ministru) 
comerțului exterior, St. Trep- 
czynski, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, funcționari 
superiori din M.A.E.. ambasado
rii celor două țări la Varșo
via și București.

R. D. Germană cere
primirea în E.C.O.S.O.C

Plenara
Comitetului 

Central
al Partidului

Calea 
Birmană

spre
Socialism

RANGOON 8 (Agerpres). — 
In cadrul plenarei Comitetului 
Central al Partidului Calea 
Birmană spre Socialism, gene
ralul Ne Win a fost în unani
mitate reales președinte al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
Partidului. Totodată, generalul 
de brigadă San Yu a fost rea
les în funcția dc secretar ge
neral al Comitetului Central 
al partidului.

BERLIN 8. — Corespondentul 
Agerpres Ștefan Deju, transmi
te : Intr-o scrisoare adresată 
președintelui actualei sesiuni de 
la Geneva a Consiliului Eco
nomic și Social al O.N.U. 
(E.C.O.S.O.C.), ministrul de ex
terne al R. D. Germane, Otto 
Winzer, a cerut primirea R.D.G. 
în această organizație interna
țională. Otto Winzer subliniază 
în scrisoare importanța pe care 
o acordă țara sa activității 
E.C.O.S.O.C. și arată că ea poa
te avea, în calitate de mem-

bru al organizației o contribu
ție constructivă la colaborarea 
economică și tehnico-științifică 
europeană. Colaborarea inter
națională, reciproc avantajoasă 
în rezolvarea unor probleme 
importante, de interes pentru 
toate popoarele, se arată în 
scrisoare, impune grabnic ca 
R. D. Germane să i sc asi
gure locul care îi revine în 
O.N.U., în organizațiile specia
lizate ale acesteia și la confe
rințele O.N.U.

JAPONIA : Un telefon cu 
un dispozitiv de imprimare 
a convorbirilor telefonice, mai 
bine spus a apelurilor tele
fonice, atunci cînd posesorul 
telefonului este plecat de la 
domiciliu. La întoarcere este 
suficient să dea drumul ben
zii de magnetofon spre a afla 
cine l-a căutat și ce a avut 
de comunicat.

In foto : Noul telefon pro
dus de Sharp Co și Daiko 
Denki Co din Japonia.

A

încheierea lucrărilor 
Adunării

a R. P.
SOFIA 8 — Corespondentul 

Agerpres, Constantin Amariței, 
transmite t In cadrul lucrări
lor Adunării Populare a R.P. 
Bulgaria, la propunerea lui

Ședința de constituire 
a Comisiei Centrale de partid 
și de stat pentru elaborarea 
prognozelor de dezvoltare 

economică și socială 
a României

SAIGON 8 (Agerpres) — 
Un purtător de cuvînt mili
tar a anunțat că 1 500 de sol
dați saigonezi au fost trimiși 
joi, la bordul unor elicop
tere americane, în regiunea 
Ciocul de Papagal din estul 
Cambodgiei, pentru a lansa 
o nouă operațiune agresivă 
pe teritoriul acestei țări. El 
a menționat că, înainte de 
aterizarea elicopterelor, avi
oane ale forțelor saigoneze 
au bombordat această regiu
ne cambodgiana.

★
XIENG KUANG 8 (Ager

pres). — Purtătorul de cu-

Comandamentuluivîrit al
Suprem al armatei populare 
laoțiene de eliberare a dat 
publicității o declarație în 
care denunță noile acte a- 
gresive comise de S.U.A. și 
de regimul de la Bangkok 
împotriva Laosuluj — infor
mează agenția V.N.A. In de
clarație se precizează că ba
talioane de mercenari tailan- 
dezi, susținute de aviația a- 
mericană, au lansat atacuri 
în regiunea laoțiană Ban 
Ton, la sud de Valea Ulcioa- 
relor, în sectoarele Ban 
Nhich și Dong Hen, precum 
și în partea sudică a provin
ciei Xieng Kuang,

Lucrările Comitetului
pentru dezarmare

Populare 
Bulgaria

Todor Jivkov, președintele 
Consiliului de Stat, deputății 
au ales membrii consiliului. 
Kristiu Tricikov a fost ales 
prim -vicepreședinte al Consi
liului de Stat, iar Gheorghi 
Andreev. Peko Takov și Ghe
orghi Djagarov — vicepreșe
dinți.

Adunarea Populară a ales, la 
propunerea președintelui Con
siliului de Miniștri, Stanko To
dorov, pe membrii guvernului. 
Tano Țolov și Petar Tancev au 
fost aleși prim-vicepreședinți 
ai Consiliului de Miniștri. Ca 
vicepreședinți au fost desem
nați Pencio Kubadinslci, Jivko 
Jivkov. Ivan Popov (care de
ține și funcția de ministru al 
construcțiilor de mașini), Sava 
Dilbokov (care deține și fus- 
ția de președinte al Comitetu
lui de Stat al Planificării) și 
Mako Dakov. General-colonel 
Anghel Țanev este ministru al 
afacerilor interne, general de 
armată Dobri Djurov — minis
tru al apărării naționale, iar 
Ivan Bașev — ministru al afa
cerilor externe.

Lucrările sesiunii Adunării 
Populare au luat sfîrșit.

• Consiliul dc Stat al Repu
blicii Populare Polone a apro
bat alegerea a noi membri ai 
Academiei poloneze de științe. 
Printre oamenii de știință stră
ini aleși se află și Miron Ni- 
colescu, președintele Academiei 
de Științe a Republicii Socialis
te România.

Kim Ir Sen, secretar ge
neral al Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Co
reea, președintele Cabinetului 
de Miniștri, a primit miercuri 
delegația dc partid și guver
namentală sovietică, condusă de 
Kiril Mazurov, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
prim-vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., ca
re se află la Phenian, pentru 
a participa la festivitățile pri
lejuite de aniversarea a 10 ani 
de la semnarea tratatului de 
prietenie, colaborare și ajutor 
reciproc dintre R.P.D. Coreea
nă și Uniunea Sovietică.

• Consiliul de securitate al 
O.N.U. se va întruni lunea vi
itoare pentru a discuta plînge- 
rea înaintată de Senegal îm
potriva Portugaliei.

•' Guvernul Japoniei a hotă- 
rît convocarea pentru 14 iulie 
a sesiunii extraordinare a Die
tei. Potrivit presei'nipone, prin
cipalul punct al agendei aces
tei sesiuni va fi ratificarea a- 
cordului japono-american pri
vind retrocedarea insulei Oki
nawa.

© Săptămina aceasta a fost 
experimentată in apropiere de 
Heilbronn, cea de-a treia treap
tă a noii rachete „Europa-2“, 
construită de -firma vest-ger- 
mană „Messerschinit-Boelkow- 
Blohin".

Un purtător de cuvînt al fir
mei constructoare a declarat că 
motorul principal și reactoa
rele de direcție ale treptei au 
funcționat perfect. Au fost, de 
asemenea, experimentate siste
mul de securitate și instalația 
electronică de direcție, iar re
zultatele au fost satisfăcătoare.

de guvernămînt. Particîpanții 
au adoptat mai multe rezolu
ții în care este reafirmată po
litica de nealiniere a Maurita- 
niei. adeziunea ei la cauza uni
tății africane și solidaritatea cu 
popoarele care luptă pentru e- 
liberarea națională.

Șcfu] statului mauritan Mok- 
tar Ould Daddah, a fost reales 
în funcția de secretar general 
al partidului șj propus din nou 
candidat la președinția țării.

• La Santa Cruz, al. doilea 
oraș ca mărime din Bolivia, a 
luat ființă o nouă formațiune 
politică — Frontul Revoluțio
nar Național de Stingă (FRIN) 
— care își propune sprijinirea 
activității guvernului președin
telui Juan Jose Torres. Docu
mentul de constituire precizea
ză că noua organizație nu este 
un partid politic, ci un ..front 
conștient de necesitatea unirii 
tuturor forțelor de stingă din 
țară". In document se subli
niază că eliberarea națională 
trebuie să fie bazată pe indus- 

** progresul economictrializare și 
al țării.

co- 
au 
de 

co-

(Urmare din pag. I)

jeții și tricotaje București, 
Gheorghe Stoica, membru al 
Consiliului de Stat, Mihai Su- 
der, ministrul industriei lemnu
lui. Mihai Telescu, prim-secre- 
tar al Comitetului județean de 
partid Timiș, Gheorghe Trică, 
inginer, directorul general al 
Centralei de tractoare și auto
camioane Brașov, Virgil Trofin, 
președintele Consiliului Central 
al U.G.S.R., Costache Trotuș. 
inginer, directorul general al 
Centralei industriale Hunedoa
ra, Iosif Uglar, prim-secretar 
al Comitetului județean de 
partid Satu Mare, loan Ursu, 
președintele Comitetului de Stat 
pentru energia nucleară, Gheor
ghe Vasilichi, președintele Co
misiei permanente pentru să
nătate, muncă și asigurări so
ciale a M.A.N., Ilie Verdeț, 
prim-vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri. Vasile Vîlcu, 
prim-secretar al Comitetului 
județean de partid Constanța, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, Ștefan Voitec, președin
tele Marii Adunări Naționale, 
Richard Winter, prim-secretar 
al Comitetului județean de 
partid Sibiu, Barbu Zaharescu, 
profesor universitar.

Pentru asigurarea conducerii 
lucrărilor de elaborare a prog
nozelor a fost constituit un 
Birou al Comisiei, din care 
fac parte tovarășii : Nieolae 
Ceaușeseu, Ion Gheorghe Mau
rer. Manea Mănescu, Gheorghe 
Rădulescu. Virgil Trofin. Ilie 
Verdeț și Maxim Berghianu.

S-a hotărit, de asemenea, ca 
în perioada viitoare, să se con
stituie următoarele comisii, pe 
ramuri, pe probleme de sinte
ză și pe județe : Comisia pen
tru baza de materii prime și 
materiale; Comisia pentru ener

getică; Comisia pentru meta
lurgie; Comisia pentru indus
tria construcțiilor de mașini; 
Comisia pentru industria chi
mică; Comisia pentru industria 
materialelor de construcții și a 
construcțiilor; Comisia pentru 
exploatarea și prelucrarea lem
nului; Comisia pentru indus
tria ușoară; Comisia pentru in
dustria alimentară; Comisia 
pentru industria locală de stat 
și cooperatistă; Comisia pentru 
agricultură și silvicultură; Co
misia pentru transporturi și te
lecomunicații; Comisia pentru 
prestări de servicii către popu
lație; Comisia pentru turism; 
Comisia pentru comerț interior; 
Comisia pentru gospodăria co
munală și a locuințelor; Comi
sia pentru creșterea populației 
și resurselor de muncă; Comi
sia pentru nivelul de trai al 
populației; Comisia pentru ști
ință și tehnologie; Comisia pen
tru învățămînt și pregătirea ca
drelor; Comisia pentru relații 
economice externe; Comisia 
pentru problemele gospodăririi 
apelor și ale mediului ambiant; 
Comisia pentru sistematizarea 
și dezvoltarea economico-so- 
cială a teritoriului; Comisia 
pentru ocrotirea sănătății și a- 
sistenței sociale; Comisia pentru 
evoluția structurii sociale și 
problemele organizării societă
ții; Comisia pentru probleme 
culturale; Comisia pentru pro
bleme de apărare.

Pentru fiecare județ și mu
nicipiul București cite a co
misie.

In încheirea lucrărilor ședin
ței. tovarășul Nieolae Ceaușeseu 
a dat indicații cu privire la or
ganizarea și desfășurarea lucră
rilor de elaborare a prognoze
lor de dezvoltare economică și 
socială a României în deceniile 
următoare.

GENEVA 8 (Agerpres). — In 
cursul celei de-a 519-a ședințe 
a Comitetului pentru dezarmare 
de la Genova au luat cuvintul 
șefii ' delegațiilor Cehoslovaciei, 
Pakistanului și Iugoslaviei. Am
basadorul Vojevoda, șeful dele
gației Cehoslovaciei, a afirmat 
că principala problemă pe or
dinea de zi a actualei sesiuni 
o constituie negocierea unei 
convenții de interzicere a ar
melor biologice și a toxinelor. 
El a menționat că trebuie exa
minate, în paralel, și alte mă
suri de dezarmare, în primul 
rînd în domeniul nuclear.

La rîndul său, reprezentantul 
Pakistanului, ambasadorul Niaz 
Naik, și-a consacrat discursul 
problemei interzicerii armelor 
chimice și biologice, făcînd u- 
nele sugestii cu privire la a- 
meliorarea proiectelor de con-

venție depuse în comitet pe 
ma interzicerii armelor biologi
ce. Referindu-se la aceeași pro
blemă șeful delegației Iugosla
viei, Anton Vratușa, a declarat 
că negocierea unui acord de 
prohibire a armelor biologice 
nu trebuie să ducă la ignora
rea interzicerii armelor chimice. 
El a subliniat necesitatea ca, 
în acordul de interzicere a ar
melor chimice ce va fi negociat 
să se stipuleze în mod expres 
și voința politică a statelor de 
a renunța la aceste arme.

Delegațiile S.U.A. și Canadei 
au prezentat cîte un document 
de lucru în problema 
experiențelor nucleare 
ne.

Următoarea ședință 
tetului pentru dezarmare va a- 
vea loc la 10 iulie

te-

încetării 
subtera-

Uganda și-a închis frontierele
cu Tanzania și Ruanda

(Agerpres). — 
militar de la

Deschiderea expoziției 
„P.C.R. la a 50-a aniversare" 

la Saraievo

•' Aspecte ale relațiilor 
merciale sovieto-britanice 
fost abordate la Moscova 
Nikolai Patolicev, ministrul 
merțului exterior al U.R.S.S., și
de Conrad Seward, vicepreșe
dinte al firmei „Polispinners", 
președintele Comitetului execu
tiv al Camerei de comerț so
vieto-britanice. In ultimii cinci 
ani, menționează agenția TASS, 
schimburile de mărfuri dintre 
Uniunea Sovietică și Anglia au 
crescut de aproape 1.5 ori, de
pășind. în 1970 suma de 640 mi
lioane ruble. Murea Britanie 
ocupă primul loc în comerțul 
sovietic cu țările capitaliste 
Europa.

După 
gală de 42 _ __ ,
pescari cubanezi, arestați' 
autoritățile americane sub pre
textul că ar fi violat apele te
ritoriale ale Statelor Unite, au 
fost eliberați. întoreîndu-se 
miercuri la Havana, relatează 
agenția Prensa Latina.

Mii de persoane au luat parte 
la un mitinj 
stea

o detențiune ile- 
de zile, cei patru 

i de

organizat în cin- 
celor patru pescari.

din

♦ 
sil iu
Occidental a 
cea de-a 23-a

La Nouakchott s-au 
cheiat lucrările Congresului 
traordinar al Partidului 
porului din Mauritania, partid

în- 
ex- 
Po-

In clădirea fostului Con
de Control din Berlinul 

avut loc joi 
jedință de lucru

din cadrul convorbirilor dintre 
ambasadorii U.R.S.S., S.U.A.,
Angliei și Franței, în proble
mele legate de situația Berli
nului Occidental.

BELGRAD 8 — Corespon
dentul Agerpres, George Io- 
nescu, transmite : In capitala 
R.S. Bosnia și Herțegovina, 
Saraievo, s-a deschis miercu
ri expoziția ..P.C.R. la a 50-a 
aniversare'. Expoziția a fost 
deschisă de Hasan Grapcea- 
novici, membru al Secretari
atului C.C. al U.C. din Bos
nia și Herțegovina. A luat 
apoi cuvintul ambasadorul 
României la Belgrad, Vasile 
Șandru.

La deschiderea expoziției 
au participat Ilamdia Pozde- 
rat. membru al Secretariatu
lui C.C. al U.C. din Bosnia 
și Herțegovina, Djuro Pucar, 
membru al Consiliului Fede
rației, Djamal Muminagici, 
președintele Skupștinei ora
șului Saraievo. alte persona
lități marcante ale vieții po
litice, sociale și culturale din 
capitala Bosniei și Herțego- 
vinei.

La institutul de proiectări 
miniere din Gliwice, provin
cia Katowice, s-au lucrat pro
iecte de mine atil pentru Po
lonia cît și pentru stăinătatc.

In foto: Macheta minei 
..Luciato", proiectată la Gli
wice. pentru export.

Guvernul chilian
si-a instituit

controlul asupra 
comercializării

KAMPALA 8
Șeful regimului
Kampala, generalul Idi Amin, 
a anunțat hotărîrea guvernu
lui său de a închide frontie
rele Ugandei cu Tanzania și 
Ruanda. In același timp, M. 
Malecela, de naționalitate tan
zaniană, ministru pe lingă Co
munitatea est-africană, însărci
nat cu problemele financiare 
și administrative, a fost de
clarat .persona non grata" de 
către guvernul ugandez. Un alt

rezident tanzanian, M, Simba, 
director al Băncii de dezvol
tare est-africană, a primit or
dinul de a părăsi Kampala.

Autoritățile ugandeze au a- 
nunțat că aceste hotărîri sînt 
consecința măsurilor luate de 
către poliția tanzaniană împo
triva unuia dintre reprezentan
ții Ugandei pe lingă Comuni
tatea est-africană, prin 
cesta a fost împiedicat 
xercite atribuțiile la 
în nordul Tanzaniei.

care a- 
să-și e- 
Arusha,

a Corni- cuprului
SANTIAGO DE CHILE fl 

(Agerpres). — Guvernul Repli
cii Chile a trecut complet 
j controlul său comerciali- 
■ea producției de cupru a 

țării. Această operație, care a 
început în aprilie a.c., s-a în
cheiat cu semnarea unui con
tract intre corporația de stat a 
cuprului „Codelco" și societa- 
te.i minieră ..El Teniente-*. ..Co
delco1*, care a încheiat contract 
te similare și cu grupul „Ana- 
conda", exercită, astfel, contra- 

asupra comercializării In
ii producții de cupru.
aria Isabel Camus, directo

ry Departamentului comercial 
corporației ..Codelco", a de- 
■al că vînzarea directă a 

producției dc cupru de către 
stat va permite economisirea 
a 3—4 milioane de dolari anu
al, plătiți înainte unor societăți 
străine sub formă de comisi
oane.
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