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Condițiile necesare pentru primirea indemnizațiilor
și a sporurilor de șantier sau izolare

T> zvollarea economica a tu
turor regiunilor țării, dc’ermi- 
nA existența un<»r lucrări dc 
construcții, montai, foraj, pros- 
P tțîuni, etc.. in anumite zone 
In condiții de trai mai dificile. 
In multe situații, .'semenen șan
tiere, sini in continuii mișcare 
*iu se află in locuri i’olatr. 
Aceste condiții deosebi; in
care salariații unor asein 
unități, prestează muncă.
i’i'-iiinai irorcUi.-ea nnnr mw-
niri dr salarii sub forma in
demni zaț iilor dc Siin tier i
sporurilo.r dc șantier sau izo-
ln re. spor tiri cc an menirea de
a 1 ”, mt ir chcllne ■ .h-
1' •e și în același timp de
a constitui un stimulent In
tragere:i forței de muncă in ti

curi.
A (tul normativ, cc regie’rucn-

tează mcordarea îndemn iz;îlnlur
Ș> .» sporurilor de șantier este
H.C.M. J053/1959 ale cărui pre-
vederi principale sînt urmă-
toarele :

Pcntr u șantierele de cons-
♦ructii-montaj. Indemnizația sc 
acorda în sume fixe, numai 
muncitorilor calificați proveni 
ti din alte localități și care au 
o vechime de vel puțin 6 luni 
în unitate. In funcție de impor
tanța lucrării și de posibilită
țile de recrutare a forței de 
muncă, indemnizația Se acordă 
In trepte de 4, 5. 6, 7 și 8 lei pe 
zi cu mențiunea că pentru acor
darea cotei maxime este nece
sară aprobarea Ministerului 
Muncii.

Muncitorii necalificati de pe 
asemenea șantiere, nu primesc, 
de regulă, indemnizații de șan
tier In mod cu totul excepțio
nal atunci cînd nu se poate a- 
sigura forța de muncă necesa-

Carlicrul „Carpați" din Petro
șani dispune de un număr sufi
cient de unități de desfacere ale 
comerțului de stat pentru satis
facerea cu produse alimentare a 
locuitorilor din această parte a 
municipiului nostru.

Sînt aceste unități astfel aprovi
zionate ca să facă față acestei ce
rințe 7 Pot locuitorii din cartier 
să-și procure, fără pierdere de 
timp produsele de consuni cu
rent de care au nevoie, fără a 
fi nevoiți să se deplaseze la 
piață, sau la alte magazine si
milare situate mai în centrul 
orașului ? întrebări la care am 
căutat răspuns vizitind dumini
că 13 august a.c. magazinele 
O.C.L. Alimentara Și Legume- 
Fructe din cartierul Carpați.

la unitatea nr. 131 Pline și 
produse lactate’ — cumpărători
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Duminica 
după 

cumpărături

mulți încă de la ora deschiderii, 
6^0. Dar... plinea albă lipsea. 
Camionul fabricii de pîine a a- 
juns la unitate abia la orele 
3 30. Pînă a fost preluată, in
trodusă in magazin și așezată in 
rafturi a mai trecut o bucată de 
timp. Vinzarea a început abia 
în jurul orei 9,00. Evident că 
sistemul de introducere a pro
duselor in timpul nopții în uni
tățile de desfacere a piinii, aco
lo unde sînt condiții, și începe
rea vînzării către populație încă 
dr ia ora deschiderii magazinu
lui s-a dereglat, spre marea ne
mulțumire a celor care au fost 
nevoiți să aștepte ore întregi 
pentru a putea intra în posesia 
plinii.

La magazinul de autoservire 
nr. 15, lipseau complet franze- 
lăria și apa minerală atît de 
căutata acum în toiul verii. Cea 
existentă, , Hebe" și altele indica
te pmtru tratamente, nu erau, 
din cele căutate.

Vrînd, nevrind cumpărătorul, 
după ce și-a făcut stagiul aștep
tării la pîine, se îndreaptă spre 
piață pierzindu-și din nou timpul 
așleptînd să-i vină rîndul la atît 
dc aglomeratele (duminica mal 
ales) ștanduri ale C.L.F. sau 
Gostat, pentru a-și procura fruc
tele și produsele agro-alimenta- 
re de < are avea nevoie. Defici
ențele întîlnite duminică în car
tierul Carpați Petroșani, în apro
vizionarea magazinelor cu pro
dusele de cerere < urentă nu sînt 
singulare. EIe -_e intllnesc și în 
alte < arfiere din municipiu.

De a<eea le aducem (a <Ho 
oară ?!) la cunoștința r (induce
rilor O.C.L. Alimentara, C.LF. 
și fabricii de pîine. Inspecției 
comerciale, cu solicitarea să se 
ia asemenea măsuri care în fi
nal să ducă la îmbunătățirea a- 
provizionării cu produse alimen
tare a tuturor unităților de des
facere din toate cartierele, la 
sfîrșilul săptămînii — bineînțe
les, fără a se neglija celelalte 
zile — s< utind astfel cumpără
torii de alergături și nervi, de 
pierdere din timpul odihnei lor 
duminicale.

D. IOSIFESCU 

iâ pc plan local, sc poate n- 
eorda și muncitorilor nccalifi- 
cațj Indemnizație dc șantier în 
următoarele eondițiuni :
* aprobtrea Ministerului 

Muncii ;
* valoarea indemnizației a 

ordatc să nu depășească jumă
tate din valoarea indemnizației 
acordate muncitorilor calificați 
din același șantier :

9 să aibe o vechime dc trei 
luni in acea unitate

Personalul tehnico-administra
tiv, beneficiază de indemnizație 
dc șantier sub formă procen
tuală și aceasta cstc corelată cu 
cea a or dată muncitorilor.

CONSULTAȚIE JURIDICĂ
ln lucrările de explorări, 

foraj, prospecțiuni, etc. Indem
nizația de șantier pentru munci
tori și personalul tehnieo-ad- 
ministrativ, se stabilește în pro
cente față dc salariul tarifar și 
pe grade după condițiile social- 
culturale ale șantierului și du
pă distanța față de centrele 
urbane.

Valoarea sporului dc șantier, 
nu poate depăși un plafon dc 
450 Ici lunar, sau 000 lei atunci 
cînd salariații sc deplasea
ză sistematic în afara sediului 
șantierului. Menționăm că după 
aplicarea noului sistem dc sa
larizare, potrivit H.C.'M. nr. 
914/68. cotele de spor dc șan
tier au fost reactualizate în 
funcție de salariile tarifare de 
încadrare în vigoare.

Una din condițiile pentru a 
beneficia de sporul de șantier 
este, potrivit legii, ca salariatul 
să fie nelocalnic. Calitatea dc 
nelocalnic sau localnic în sen
sul acestei legi, se stabilește 
dc regulă pc baza mențiunilor 
din buletinul de identitate. E- 
xistă însă situații cînd mențiu
nea din buletinul de identita
te nu mai reflectă realitatea, 
datorită faptului că, salariatul 
nu a solicitat organului de mili
ție schimbarea aecstora conform 
situației dc fapt reale. Astfel, 
angajatul a primit prin reparti
ție o locuință pe numele său 
sau al unui membru al famili
ei ; și-a construit în localitatea 
locului de muncă o locuință 
personală pe numele său sau al 
unui membru al familiei ; prin 
căsătorie cu Un (o) localnic be
neficiază de spațiul locativ al 
acestuia, ori în cazul căsătoriei 
cu o persoană din altă locali
tate, își face viza de mutare în 
această localitate, deși conti-

CALEIDOSCOP
Legendă și realitate

Lo Cazone, piscurile munților ou înfățișări 
stranii, stirnind imaginația ropsozilor anonimi. 
Ei ou creat balade și legende despre frumuse
țile acestui pitoresc loc, unde Carpoții se intil- 
nesc cu Balcanii. O legenda interpretează in 
mod fantastic o serie de crotere rotunde, core 
se afla pe versonți. Povestea spune că acestea 
ar fi urmele copitelor lăsate de calul nozdrâvon 
pe care a galopat prin partea locului lorgu Ior
govan. Istoria arată că, prin oceleoși locuri, ou 
trecut romanii, conduși de Troian, spre inimo 
Daciei. Astăzi, eroii moderni ol meleagurilor de 
lo Porțile de Fier ou conferit oceluiași drum le
gendar o înfățișare contemporonă, prin construc
ția unei autostrăzi și a unei căi ferate, sprijini
te pe pieptul de slincă al muntelui, prin dante
lări de arce, in metol și beton.

De cînd se bea apă minerală Borsec ?
Stațiunea bolneo-climoterică Borsec este u- 

na dintre puținele localități din lume aflate pe 
fundul unui croter vulcanic. Suflul acestui vulcon 
stins din vremuri imemorabile se moi simte și 
astăzi sub forma emanațiilor de bioxid de car
bon. Vestitele ape minerale de oici, încărcate 
cu acest binefăcător gaz, sînt utilizate in diver
se cure direct la izvoare, sau la domiciliul ce
lor suferinzi, îmbuteliate anual în circa 50 mili
oane de sticle. Primul act care vorbește despre 
existențo Borsecului datează din anul 1767. In 
1770, opa minerală de Borsec ero exploatată 
comercial, fiind vindută in butelii în Transilva
nia, Moldova și Muntenia, precum și la Buda
pesta. Vieno, Praga și Berlin.

Ohîrșia numelui orașului 
Piatra-Neamț

Numele oroșului Piotra Neamț iși are obi’r- 
șiile in odincurile istoriei poporului nostru, cu 
foorte puține modificări. Localitatea este men
ționată de Ptolomeu sub numele cetății dacice 
Petro-dava, cu mult înainte de era noastră. Mai 
tirziu, in perioada formării poporului romăn, a- 
celași loc va purta cind numele de Piatra, deri
vat din Petro-dava, cind Comena, care in slavă 
înseamnă piatră. In pe ioado feudală, orașul se 
va numi pe rind Tirgul de lo Piatra lui Crăciun 
(probabil reședința unui puternic feudal), Tir-

gu Piatra, apoi simplu Piotra. După Unirea din 
1859, oroșul va primi denumirea de Piatra Neamț, 
spre o se deosebi de omonimul său muntean, 
Piotra Olt. Oroșul a cărui denumire exprimă in
tr-un mod lapidar etapele formării și dezvoltă
rii poporului român cunoaște o puternică înflo
rire in zilele noastre. Aproope reconstruit din te
melii, el o devenit un centru industrial, cultu
ral și turistic ol României socioliste.

Restaurarea Cetății de Scaun 
a Sucevei

Lo fosta Cetate de Scaun o Sucevei se des
fășoară importante lucrări de restaurare. Prima 
etapa, începută cu 10 ani in urmă, se opropie 
de fozo finală. In toată această perioadă, meș
teri cu inaltă calificare, indrumoți de cercetă
tori și orheologi, ou refăcut zidul din incintă și 
pulberăria, camera aflată în zidul de opărare 
și in care se păstrau praful de pușca și ghiu
lele. De osemeneo, au fost consolidate zidurile 
exterioare din piatră. Din anul 1971 a începui 
refacerea fortului interior.

Cea mai mare colecție de acarieni
Loborotorul de acarologie al Centrului de 

Cercetări biologice din lași deține cea mai mare 
colecție de acarieni existentă in țara noastră 
Acorienii, artropode asemănătoore cu păianje
nii, formează un mare grup zoologic, care tr< 
iește in diverse medii - in sol, pe plante, in in
teriorul organismelor — dimensiunile acestora 
variind intre 150 de microni și doi centimetri.

In loborotorul ieșean au fost studiate pen
tru prima oara peste 100 de specii noi pentru 
știință, aparținînd unui număr de 40 de genuri. 
Colecția cuprinde peste o jumătate de milion 
de acarieni din majoritatea regiunilor globului. 
Pe baza colecției au fost redactate două mono
grafii și s-a făcut un studiu sintetic asupra u- 
nor grupe de acarieni din întreaga lume. Stu
dierea lor prezintă o mare importanță teoreti
că și practico, unii ocarieni fiind paraziți sau 
transmițători ai unor boli grave pentru om și 
animale, alții folositori, prin parazitarea unor 
dăunători ai agriculturii. Lucrările laboratorului 
sint fructificate pe baza unor contracte inche- 
iote cu diferite instituții, in vederea combaterii 
porozitozelor la onimalele domestice și a dău
nătorilor in agricultură.

! Boabe de piper
------------------------- ------------------------------------------------------------------------------ --------

J Fals în... relațiile cu organele
) de ordine
\ Eîte „posibil" ca, in codrul 
t relațiilor dr familie intre oameni 
/ să se ivea -â lo un moment dat 
’ neînțelegeri, diferende. Și, de o-
' bicei, pentru Valeriu Sălăjon,
\ așa se intimplă mereu.
| ...Oro 18. 21 iulie o.c. Pe
ț platforma de bagaje a sloției
I C.F.R., Valeriu Sălăjon ore o 

n’>a să locuiască în localitatea 
unde sc află locul de muncă. In 
asemenea situații dovada cu 
buletinul dc identitate nu va 
mu) fi luată în considerare și 
cn atare acordarea drepturilor 
dc șantier se sistează.

Prin angajații localnici în
censul acestei legi, Sc înțeleg 
salariații care ÎȘi au domiciliul 
în localitatea în care sc află 
svdml unității unde își desfășoa
ră efectiv munvu, precum și
i ci care deși au domiciliul în
>ltc localități se pot înapoia zil
nic acasă, după orele normale 
dc lucru. Așa dupfi cum am 
menționat, acestor salariați nu 

li sc acordă sporul dc șantier. 
Există însă anumite șantiere eu 
condiții deosebite de muncă, în 
special în domeniul industriei 
miniere, care plătesc sporul de 
șantier și angajaților localnici, 
cu mențiunea că aceste unități 
sînt nominalizate prin hotărîri 
ale Consiliului de Miniștri.

Nu beneficiază dc asemenea, 
de sporul de șantier, salariații 
angajați Ia cererea lor, in loca
litatea unde sc află unitatea 
sau pentru un anumit șantier. 
In cazul unor asemenea cereri 
de angajare, pc contractele de 
muncă sc face in mod obliga
toriu mențiunea că sînt anga
jați la c6î*crea lor. Acești an
gajați vor putea beneficii» dc
sporul de șantier, numai în
măsura în care sînt trimiși să
lucreze în alte localități sau
șantiere.

Pentru angajați! șantierelor 
in continuă mișcare, sporurile 
de șantier se acordă în urmă
toarele condiții : să existe apro
bată o cotă de indemnizație; 
funcțiile pentru care se acordă 
indemnizația să fie cxpges pre
văzute ; să se stabilească clar 
situația de nelocalnic și să se 
stabilească situația prezenței la 
lucru, în luna respectivă.

Indemnizația și sporul de șan
tier sau izolare, acordate în 
baza acestei legi, sînt impoza
bile și se iau in calcul la sta
bilirea cîștigului mediu. Preci
zăm de asemenea că, indemni
zațiile și sporurile cuvenite în 
baza acestei legi, se plătesc nu
mai pentru timpul efectiv lu
crat, ele neputînd fi plătite pc 
timpul concendiului de odihnă 
sau al concediului medical.

Plafoanele de sporurj acor
date, în baza H.C.M. 1053/59, 
se majorează cu lO«/o în cazul

scurtă altercație cu omul de or
dine ; refuza să plece acoso pe 
motiv că vrea să se „distreze". 
In atari condiții, milițianul il le
gitimează și-i „troge" o omen- 
do de 500 lei. Atît ! Numai a- 
tit ! Deajuns insă ca V. S. să 
plece și să se intoorcă după 
două ore. In furia lui oarbă - 

ș intim lor situate la altiiudinc 
dc 1 000 — 1 50(1 m . i ii l.v în 
cazul șantierelor situate la 
peste 1 300 m. și cu 20*1, ® cînd 
lucrările $'<• execută în conti
nuă mișcare. ț

Potrivit ari 2fl salariații ne
localnici, au dreptul in afară 
de sporuri și Indemnizații și la 
cazare gratuită. Cazarea sr fa
re in baracamenlc sau clădiri 
aparținînd organizațiilor de 
construcții sau închiriate de 
a<-su a. In cazul că nu se poa
le .c ura c azarea în acest mod, 
sc uordă o Indemnizație fixă 
■ Ir • Ici pe noapte. In noțiunea 
<lc cazare se cuprinde: locuință 
mobilată, apă. lumină și încăl
zire. In anumite situații, cînd 
această soluție este mai econo
micoasă. pe distanțe de 5—50 
km., unitățile pot asigura U'ans- 
portul gratuit al angajaților dc 
la locuință la locul dc muncă, 
cu mențiunea că aceștia nu vor 
mai beneficia de sporul de șan
tier.

In continuare. avind alături 
ultimele scrisori sosite la redac
ție RĂSPUNDEM CITIIORILOR.

VOINEA MARIN — Lupeni. 
Potrivit Legii 20/7], contribu
ția bănească se achită la locul 
dc domiciliu. Urmează deci să 
solicitați Consiliului popular 
l.upeni, adeverință despre plain 
contribuției și pc baza aces
teia să înaintați o contestație 
consiliului popular din comu
na natală, pentru a dispune ra
dierea dvs. din listele dc con 
tribuabili din comună.

CSILIK ANA — Vulcan. In 
conformitate cu art. 28 din Le
gea 10 68 chiria sc stabilește 
Iuindu-se la calcul salariul cel 
mai mare realizat de membrii 
familiei ce sînt titulari aj con
tractului dc închiriere, astfel 
că, in cazul dvs. stabilirea chi
riei după salariul realizat de 
ginere, carp locuiește împre
ună cu dvs. și realizează cel 
mai marc salar tarifar din fa
milie, este temeinică și legală. 
Dc asemenea, este legal să su
portați chiria astfel calculată 
Pc ultimii doi ani, deci să plă
tiți și diferențele, deoarece, pe 
dc o parte, aveați obligația să 
declarați dc la început venitu
rile tuturor membrilor fami
liei, iar pe de altă parte în a- 
c castă perioadă a(i folosit efec
tiv spațiul de locuit.

Hor ia NE LEG A,
Procuror — șef adjunct la 

Procuratura Locală 
Petroșan»

In numărul viitor despre 
„ALOCAȚIA DE STAT PEN
TRU COPII".

după o doză strașnică de olcool 
- să se ia la imbrinceli cu mili
țianul... Și totul a pornit de lo 
incăpăținare. A fost deajuns o 
clipă in care rațiunea să fie în
tunecată de alcool, pentru ca 
drumul cel moi bun să fie pă
răsit, iar legea să-și spună cu- 
vinlul.

Contra...
cronometru

Dionisie Făgaș, domiciliat in 
str. Tudor Vladimirescu nr. 72 A 
din Lupeni, recidivist de „mese
rie" - cu cinci condamnări con
secutive — vogabondo prin sta

O îndatorire patfiolică ce trebuie să capteze atenția și preocupările 
tuturor salariaților și organelor de conducere ale unităților 

Centralei cărbunelui

APĂRAIUA AVUTULUI OBȘIfSC ÎMPOTRIVA INCENDIILOR
Pentru apărarea avutului 

obștesc și a vieților omenești 
împotriva incendiilor, toți ce
tățenii Republicii Socialiste 
România, capabili dc muncă 
au îndatorirea patriotică de a 
participa la prevenirea și 
stingerea incendiilor cu mij
loacele Pc care le au la in 
domină (extras din Decretul 
102 16 IV 1963).

Este știut că in fiecare uni
tate a Centralei cărbunelui Pe
troșani funcționează cîte o co
misie tehnică dc prevenire și 
stingere a incendiilor. Aceste 
comisii au sarcina de a fi în
totdeauna bine pregătite și de 
a acționa prompt pentru înlă
turarea tuturor cauzelor care 
pot da naștere unor incendii 
distrugătoare. Comisiilor tehni
ce li se recomandă de pildă, 
ea cel puțin odată pe trimestru 
să efectueze cîte un control 
amănunțit asupra locurilor în 
care se află combustibil sau 
alte materiale inflamabile, in
stalațiilor electrice și termice 
etc. ; să ia pe loc măsuri pen 
tru înlăturarea neregulilor con
statate. Dai numai aceste con
troale periodice nu sînt în
deajuns. De aceea este bine ca 
aceste comisii să întocmească, 
să afișeze și să prelucreze cu 
salariații secțiilor, sectoarelor 
și atelierelor regulile de preve
nire a incendiilor, ținîndu-se 
seama de specificul fiecărui loc 
de muncă.

O atenție deosebită trebuie 
acordată întreținerii și bunei 
funcționări a instalațiilor și u- 
tilajelor destinate combaterii 
focului. Este de asemenea im
portant ea la toate acțiunile pe 
care le întreprind comisiile teh
nice să participe toți membrii 
formațiilor civile de pompi^j 
pentru ca aceștia să cunoască 
amănunțit în orice moment 
cum să acționeze operativ și e- 
ficient.

Pentru ca toți salariații să 
poată participa la nevoie la 
acțiunile de salvare a bunuri
lor materiale ale întreprinderii, 
comisiile tehnice au obligația 
dc a organiza o largă și su
gestivă popularizare a reguli
lor dc combatere a incendiilor 
dar mai ales dc organizare a 
fiecărui loc de muncă astfel în- 
cît să se prevină orice pericol.

A
In atenția coman

danților de formații 
civile de pompieri!
Pentru a vă aduce în mod 

eficace contribuția la apărarea 
avutului obștesc urmăriți cu 
maximă atenție, cu toată răs
punderea și exigența respecta
rea următoarelor cerințe :

<> să se pună un accent deo
sebit pe organizarea temeinică 
a serviciului dc rond, în spe
cial în schimburile II și III :

♦ să se acorde o atenție deo
sebită organizării pazei contra 
incendiilor la locurile de mun
eă, punindu-se accent pe in
struirea întregului personal, pe 
sprijinul ce trebuie să‘l dea in 

țiile C.F.R. intr-o originală 
cursă de... hoț de geaman
tane și serviete. Prins a- 
supra faptului in gara Petro
șani, D. F. dispare cu miinile 
goale și... începe urmărirea con- 
tra-cronometru. Timp de trei luni

Ispita plăcilor de P. F. L.
După un chef strașnic la un 

botez, unde l-au prins zorii zi
lei, Petre Mulu (zis Coplan), din 
Baru Mare, a intrat in triajul 
C.F.R., s-o urcat pe un vagon 
cu plăci P.F.L. destinate expor
tului și o început să... le des- 
corce. După ce și-a făcut „su
mo", a inceput să le care lo 
domiciliul său. Cum asemenea

Sc poate afirma de la bun 
început că majoritatea for
mațiilor civile de pompieri 
din unitățile miniere ale Văii 
Jiului se ridică la un nivel 
bun de pregătire, fapt con
firmat prin intervențiile efi
ciente axate pe localizarea și 
stingerea unor incendii izbuc
nite și măsurile întreprinse

Formațiile civile de pompieri — factor
activ de prevenire a incendiilor

in vederea înlăturării cauze
lor.

Potrivit actelor normative 
in vigoare, sarcina principa
lă a formațiilor este de a 
controla modul de respecta
re a regulilor regimului ge
neral de prevenire și stin
gere a incendiilor, iar in caz 
de izbucnire a acestora să a- 
sigure salvarea oamenilor, să 
evacueze bunurile materiale 
amenințate.

Nu puține, au fost cazuri
le cind, prin controale de 
prevenire executate amănun
țit și de calitate, formațiile 
din exploatările miniere au 
reușit să depisteze și să în
lăture multe din cauzele ca
re produc incendii iar prin 
intervenții prompte să lichi
deze extinderea acestora, a- 
tunci cind s-au produs.

Participind la stingerea in
cendiilor izbucnite, pompierii 
voluntari și formațiile civi
le. în colaborare cu subuni
tățile de pompieri militari, 
au dovedit un înalt nivel de

acest scop șefii de secții, ate
liere, depozite etc.:

4- să sc respecte întocmai 
programul de pregătire pro 
fesională cu întreg efectivul dc 
pompieri ai formației :

< un accent deosebit se va 
acorda întreținerii și menținerii 
in orice moment In stare de 
funcționare a tehnicii de lup
tă din 'dotare;

pompierul care execută 
serviciul dc rond, să fie bine 
pregătit revăzîndu-și în con
tinuu atribuțiile ce le arc de 
îndeplinit :

în executarea serviciului 
dc rond să se parcurgă toate 
locurile dc muncă, luindu-se 
măsuri pe loc de remediere a 
deficientelor constatate;

♦ să sc acorde o atenție 
deosebită activității dc propa
gandă axată Pe prevenirea in
cendiilor In munca de propa 
gandă p.c.i. să se folosească 
toate formele și mijloacele 
(stațiile de radioficare, organi
zări de expoziții p.c.i., instruc
taje la locul dc muncă cu în
treg personalul salariat, orga
nizarea de conferințe etc. ;

< sprijiniți-i îndeaproape pe 
șefii de secții, ateliere, depozi
te etc. pentru organizarea pazei 
contra incendiilor la locurile dc 
muncă. Sprijiniți-i in acțiunile 
de instruire a echipelor de

este urmărit pas cu pas. Așa 
s-o ajuns ca in 27 iulie a.c. să 
se intoorcă la locul startului, in 
stația Petroșani de unde începu
se crosul cu pricina.

Justiția va ovea ultimul... cu- 
vînt.

plăci, de 3\3 metri potrați, nu 
puteou să... nu botă lo ochi 
(chiar mai tirziu I), infractorul a 
fost descoperit.

Plăcile și-au reluat drumul lor 
firesc, dar făptașul și-l va relua 
numai după... cjtvo timp de me
ditație petrecut intre gratii.

D. IONESCU
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pregătire, curaj și spirit de 
sacrificiu, solvind din calea 
flăcărilor însemnate bunuri 
materiale. Exemple pozitive 
in acest sens constituie for
mațiile de pom peri civile de 
la minele Petrila, Livezeni. 
Lupeni, Vulcan și altele.

De asemenea, prin exerci
ții de alarmă și stingere, prin 

aplicații de cooperare intic 
formații, precum și prin con
cursurile profesionale, s-a ri
dicat continuu capacitatea 
combativă, s-au generalizat 
metodele rapide și eficiente 
de intervenție folosite de 
formațiile fruntașe de pom
pieri.

Majoritatea formațiilor ci
vile de pompieri execută cu 
regularitate programul de 
pregătire. valorifică expe-' 
riența ciștigată in decursul 
anilor hi plus, conducerile 
unităților miniere, comisiile 
p.c.i. sprijină activitatea de 
prevenire a incendiilor do- • 
tează formațiile cu utilaje și 
accesorii de înaltă ținută 
tehnică in așa fel incit fiecare 
este gata oricînd să intervină 
cu rapiditate și eficiență in 
caz de foc.

Avind o bogată experiență 
acumulată de-a lungul anilor, 
formațiile de pompieri tre
buie să-și perfecționeze pre
gătirea, să devină mai sigu
re, mai încrezătoare în for

primă intervenție și a întregu
lui personal salariat ;

0 urmăriți ca la toate locu
rile de muncă să se respecte 
regulile de prevenire $i stinge
re a incendiilor. In acest con
text controlați ca: executarea 
lucrărilor dc sudură să se c- 
fectucze respectîndu-se regulile 
de prevenire; fumatul să fie 
admis numai în locurile spe
cial amenajate; exploatarea 
instalațiilor electrice de ilumi
nat și de forță să Se facă con
form normelor in vigoare, să 
se mențină ordinea Și curățe
nia in ateliere, depozite etc.

4 REȚINEȚI 1 Neregulile 
semnalate Pe timpul executării 
serviciului de rond sau a altor 
controale efectuate in teren și 
care nu pot fi remediate pe 
loc să se aducă dc urgentă la 
cunoștința conducerii unității 
economice și a comisiei tehnice 
dc prevenire și stingere a in
cendiilor.

în atenția tuturor 
« salariaților!
Pentru Ca fiecare Șef dc ate

lier, depozit sau orice alt sala
riat din unitățile miniere să 
cunoască și să poată lua la 
timp măsurile ce se impun în 
vederea înlăturării cauzelor ce 
provoacă incendii, este nece
sar :

— instalațiile electrice de i- 
luminat și de forță să fie ve- 
rif'cate in amănunțime numai

Instantaneu de la stația de betoane 11» exeaj.
rălo : Ion L1C1U

țele și posibilitățile lor pro
prii. spre îndeplinirea mi
siunilor și sarcinilor re le 
sini încredințate.

Factorul determinant de 
care depinde ridicarea capa
cității combative a formați
ilor și îmbunătățirea mun
cii de prevenire îl constituie 
executarea programului de 
pregătire. Ședințele de in
strucție trebuie să aibă un 
caracter practic și aplicativ 
incit fiecare pompier să știe 
perfect ce are de făcut in 
cadrul formației, să știe să 
folosească utilajele din dota
re, să le întrețină corespun
zător.

Controalele de prevenire 
să se execute cu regularita
te, în scopul descoperirii și 
înlăturării tuturor cauzelor 
de incendiu, (inindu-se sea
ma de specificul fiecărei sec
ții, atelier, d^ fiecare loc de 
m uncă.

In același timp temele de 
specialitate trebuie pregătite 
și predate de către personal 
calificat iar exercițiile de 
noapte să fie executate co
rect, fără conrenționalisme.

Prevenirea și stingerea in
cendiilor este o problemă de 
stat, o îndatorire patriolică a 
fiecărui cetățean capabil de 
muncă. De aceea formațiile 
civile de pompieri, folosind 
diver.se forme și mijloace de 
propagandă, au sarcina să 
mobilizeze și să antreneze pe 
toți salariații la respectarea 
regimului general de pază 
contra incendiilor, să-i pre
gătească pentru a putea ac
ționa in caz de nevoie.

de către electricieni, luindu-se 
măsuri energice pentru înlătu
rarea oricărei defecțiuni sau 
improvizații;

— să se interzică executarea 
de improvizații la instalațiile 
electrice de iluminat și de forță 
sau exploatarea acestora con
trar normelor în vigoare ;

— să sc execute un control 
amănunțit la toate locurile dc 
muncă, pentru a se depista și 
înlătura orice cauză care ar 
putea provoca incendii :

— paza contra incendiilor la 
locurile de muncă să se asigu
re temeinic prin instruirea per
manentă a tuturor salariați
lor ;

— fiecare salariat la locul 
său de muncă să respecte re
gulile de prevenire a incendi
ilor, iar la terminarea lucrului 
să verifice amănunțit dacă nu 
cumva răinin surse de foc care 
ar putea ducc la izbucnirea u- 
nui incendiu ;

— verificarea amănunțită a 
stării de funcționare a materia
lelor inițiale de stingere a in
cendiilor (stingătoare etc.);

— sudorii să nu fie lăsați 
si execute lucrări dc sudură, 
tăieri de metale in locuri cil 
pericol de incendiu fără per
misul de foc — și numai după 
ce s-au asigurat că au luat 
toate măsurile de prevenire a 
incendiilor ;

— să nu se admită folosirea 
de radiatoare, reșouri electrice 
precum și orice alte instalații 
de încălzire avind construcția 
necorespunzătoare cu normele 
p.c.i., sau fiind amplasate în 
locuri cu pericol de incendiu.

diver.se
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Cit costă vizionarea
unui film

!a Petrila ?
-un mijloc de 
fie el tren, au- 
sau avion — 

intimpla să se afle doar 
<~ălăt or. cursa 

i obișnuitul pro- 
doar o ipoteză, 

exclus ca in 
realitate astfel de tntimpUrj 
să se producă oriei! ar ivi
rea ele de neobișnuite. In 
acest cadru putem cuprinde 
și cinematograful, și el prile
juiește spectatorului o călăto
rie, c adevărat, de un tip 
special — in lumea atit de 
costa a artei —, dar tot un

un obicei fnoi'implarf, C4
un nărav) al ope- 
Nu

.spunem 
r nt oarei.
rile rind discuțiile din cabi
nă știnjenesc buna vizionare, 
fapt cri determină pe specta
tori să intervină, să se de
plaseze fn cabină pentru a 
calma spiritele prea încinse. 
Dar ceea ce s-a petrecut în 
amintita dimineață este con
cludent pentru conștiința 
profesională a operatoarei 
dc In cinematograful din Pe
trila.

Socotim cu totul 
file nemulțumirile

line rare cazu-

indreptiî- 
locuitori-

Nu contestă nimeni că în mi
norit cu tonic preocupările pen- 
lr»> creșterea gradului do meca
nizare a unor operațiuni do lu
cru, cu țoale eforturile pentru 
sporirea zestrei tehnico prin do
tarea cu noi și noi utilaje care 
reduc munca fizică a omului, lo
pata continuă să fio Inc a de ne
înlocuit. Fapt pentru rare in l.ița 
< omplexității unor mecanisme, 
pii|infifalea «Ic ntrntir pe < are 
o cerc un atit de neînsemnat in
strument nu trebuie ■- adă 
sub limita urn i anumite răspun
deri. Adică, o fi on lopula, rol 
mai simplu instrument de lucru 
dnr aceasta nu înseamnă că 
problemele ce le ridică se rezol
vă do la sine.

Sesizați do ■ ■■•.«i multe rrrln- 
mnții privind calitatea nccorc’»- 
punzătonre n lope.ților «le. inimi, 
no-ațn interesat la una «lin unf- 
iățile C.C.P. (și anume la mina 
Petrila) despre cauzele nemul
țumirii minerilor. Prima consta
tare no-a lost prilejuită do o 
cifră statistica : de la începutul 
anului au fost eliberate din ma
gazia minei nici mai mult nici

mai puțin decit 3262 lopeți 
(pină la <l»tn vizitei noastre din 
9 august *.<•.). Raportat la nu
mărul de zile rezultă un consum

inovație 
complicată

de 15 lopeți pe zl, ceea co se 
pare < «i este totuși cam mult. 
Raportat la efectivul productiv 
al minei rezultă, de ascnmnen, 
un consum exagerat, de aproa

pe trei lopeți pe cap de salariat.
Cauzele ni le explică mine

rii :
— Tabla lopeții eslr oron 

moale. Ar trebui să fie mai oțe- 
filă iPantellmon ( inngu. f de 
schimb In sectorul I).

— Cozile sini necorcspunză- 
toarc, minerul in formă de T se 
rupe « Ic (mai multi mineri din 
același sector).

lată deci LOPATA cu proble. 
mele oi, unul dintre cele mal 
simple instrumente do lucru, un 
$ubie< l căruia, categorie nu-l 
acordam ntlta atenție șî atlfa 
timp dacă nu ar fi făcut-o și al
ții înaintea noastră. Căci, lot 
la mina Petrila. intre numeroa
sele dosare ale cabinetului teh
nic există și unul pe « are scrie 
cu majuscule LOPATA DE MI
NER titlu însoții <Je o expli
cație rare ne edifică asupra u- 
nor evidente preocupări pentru 
r< medierea neajunsurilor • INO
VAȚIE I

Dc ce, atunci, atilea proble
me, ofilea nemulțumiri?

I. M.

(Urmare din pag I)

— E puțin spus — mun
ca e tot ce poate fi mai o- 
menesc pentru mine.

— Lucrați in depou de 2<> 
de ani. par<?-mi-s»’, cel mai 
r< <hi. un veteran

Nu știu precis, nu asta 
este important. Aici nu e vp>r 
nici pentru mine nici pentru 
alții. Eu sint un pasionat al 
meseriei și moi știu că omul 
se formează la flacăra pa-

STATOR
NICIE
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scut 
de 
in

„transport", o călătorie ră- 
mine. Fără îndoială că ra
ționamentul este cum 
factorilor răspunzători 
distribuirea filmelor și.
consecință, au fost elaborate 
niște norme, valabile, fără 
excepție, tuturor lucrătorilor 
din acest sectar care iși pro
pun un țel nobil — educa
rea omului prin intermediul 
artei, îmbogățirea spiritului. 
Iată. însă, ce se întimplă în 
realitate...

-Jtfiercuri, 9 august. ora 
10.30. Cinematograful din Pe
trila este chiriașul clubului 
sindicatelor din localitate. 
In hol. zarvă mare. Aflăm 
repede despre ce este vor
ba ; în matineul zilei respec
tive era anunțat filmul : ,A- 
pele primăverii". Casierița
(suplinită de cea de la Lo- 
nea, deoarece titulara se
afla in concediu de odihnă) 
a vindut bilete doar la vreo 
cinci amatori. Au mai venit 
câțiva — s-au făcut nouă. 
Așadar, se aștepta începerea 
filmului— Dar n-a început 
pentru ca operatoarea, intri
gată de puținătatea spectato
rilor. n-a acceptat acest lu
cru. Drept motivare in plus 
a acestei hotărîri — poate 
personale — s-au emis o 
seamă de cuvinte nepoliti
coase și ofensatoare care au 
revoltat, pe drept cuvint. pu
ținii spectatori. Sfieșitul : o- 
peratoarea a plecat în tre
burile ci. oamenii au rămas 
cu amărăciunea 
tlmplări"...

loan
SJetcu.
Kopșin. Simion 
doar 
vroiau să
ne-au relatat că nu e o

lor. Mulți dintre 
să radă filmul in matineu 
pentru că dupS-amiază lu
crează. De ce o operatoare 
împiedică dorința omului de 
a se instrui, de a se educa? 
Cine-i dă 
comporte 
proprietara _ .
iui ? Chiar dacă există dispo- 
zifiuni interne care să pre
cizeze că filmul rulează nu
mai dacă se întrunesc un a- 
numit număr de spectatori 
(să zicem peste zece), nimic 
nu-i permite și nici nu-i 
scuză comportarea necivili
zată. Presnpunind. totuși, că 
aceste dispozițiuni (privind 
rularea) ar fi, ele trebuie să 
precizeze un fapt indispensa
bil : restituirea costului bile
telor. Fapt pe care casierița 
nu l-a făcut. invocînd ches
tiuni de ordinul controlului 
financiar. Auind în vedere 
specificul muncii minerilor 
(in patru schimburi) și obli
gativitatea tuturor instituți
ilor și întreprinderilor de 
a-și regla programul potrivit 
acestui criteriu, socotim 
nici cinematografului nu i se 
poate permite sa facă

ci doresc

dreptul să se 
ca și cind ar fi 

cinematografu-

că

acestei .In

Mirion, 
Viorel

Constantin 
Ilie, Marin 
Nicorici 

cițiva dintre cei
vadă filmul

ce

poate permite să facă ex
cepție. mai ales atunci cind 
este vorba despre capriciile 
unei singure persoane. Aș
teptăm un răspuns matur și 
responsabil in această ches
tiune, dar, mai mult, măsuri 
practice care să le permită 
locuitorilor din Petrila să- 
vadă filmele in liniște ?i in 
condițiuni optime, fără ati
tudini ostile din partea per
sonalului cinematografului. 
In atari condiții, vizionarea 
unui film la Petrila e mult 
prea scumpa...

in- T. SPÂTARU

(Urmare din pag. I)

2 V, 2 E randamentele au scă
zut lață do nivelul mediu atins 
in anul 1970 de 6,97, 6,64 res
pectiv 6,00 tonc/posl, la 4,35, 
4,55 respectiv 4.42 lone/post.

In același timp în sectorul 11 
la cele mai bune abataje ale 
blocului II — este vorba de 
cîmpul abatajelor cameră nr. 7, 
8. 9, 10 — randamentele au scă
zut variind între 5,81 și 6,5 Io- 
ne/post la media de 4,3 lo- 
ne/posl. La sectorul 111 randa
mente foarte scăzute s-au reali
zat în stratul 5 și în straiele 
subțiri 7 și 13 din blocul IV (in
tre 3.34 — 3,80 tonc/posl) ceea 
ce a determinat o scădere și pe 
sector, datorită ponderei apre
ciabile pe ansamblu a produc
ției din aceste strate. Unele cau
ze apar oarecum obiective, cum 
ar fi tendința pronunțată de efi- 
lare în adincime a stratului 3 
din blocul 1.

Nu se poate admite însă si
tuația fronturilor de lucru din 
blocul II, abatajele la care s-au 
obținut randamente de peste 6 
tone/post prin metoda abataje
lor cameră și randamentul a scă
zut la 4,3 tone/post printr-o me
todă mai modernă, aceea a aba
tajelor frontale orizontale, sus
ținute cu echipament metalic. 
Deși este recunoscută superiori
tatea ultimei metode atit sub as
pectul creșterii producției cil și 
a productivității muncii, cit mai 
ales sub aspectul reducerii con
sumului de material lemnos, nu 
s-au realizat pînă în prezent re
zervele scontate. De ce? Și aici 
cauzele sînt mai multe :

0 nivelarea blocului II. in 
vederea pregătirilor necesare in
troducerii frontalelor s-a reali
zat intr-o perioadă nepotrivit a- 
leasă și la un nivel neadecvat. 
Ca perioadă este vorba de faza 
de trecere la schimbul de 6 o* 
re în subteran și de experimen
tare a acestui regim de lucru în 
care, in loc să se mențină aba
tajele cameră — metodă cu ca
re muncitorii sectorului II reali
zau randamente mari — s-au o-

pril fronturile cele mai produc
tive și ș-au plasat abataje In a- 
celași bloc cu randamente cu
prinse între 3,9 lone/post și 5,4 
lone/post. In același timp s-au 
înregistrat importante pierderi 
de producție.

0 Ca nivel de exploatare s-a 
începui nivelarea blocului II 
deasupra orizontului 440 m, lă- 
sind < irca trei felii pentru fron
tale pină la orizont, cind acest 
lucru era foarte indicai să se 
Iacă numai sub orizontul 440.

0 Pe lîngă toate aceste defi
ciențe C.C.P. nu a asigurat la 
timp dotarea cu echipament de 
susținere, iar mina nu a avut

Generalizarea acestor frumoa
se realizări se cere la scara în
tregii exploatări, lată «Io < •' sur
vine oportunitatea studierii în 
detaliu a posibilităților de ri
dicare a productivității muncii 
in abataje. Căile de creștere a 
acestei productivități s-au axai 
pînă acum în principal, pe redu
cerea timpului de execuție Ia 
toate fazele tehnologice și în 
special la forarea găurilor do 
mină, la evacuarea cărbunelui 
din abataj, la încărcarea căr
bunelui, la susținere și la diri
jarea presiunii. Pentru fiecare a- 
bataj in parte s-au dirijat acești 
timpi și adăugind îmbunătățirile

pildă poate atinge în abataje o 
creștere de productivitate de la 
3,96 la 5,03 tone/post, sectorul 
11 de la 4,17 la 5,35 tone/post 
și sectorul III de la 4,05 la 5,18 
tone/post, ceea ce la nivelul ex
ploatării s-ar concretiza la o 
creștere de la 4.10 la 5.23 lo- 
ne/posl.

Sub aspectul plasării abata
jelor, nr însemna că o continua
re a activității minei la același 
nivel do productivitate în aba
taje, pentru realizarea sarc inilor 
de plan pe trimestrul III ar im
pun»? in medie 503 posturi pre
zente pe zi, în timp ce cu ran
damentele rezultate din studiu

PRODUCTIVITATEA MUNCII
posibilitatea (și lipsa de efective 
a cauzal această stare) să in
struiască brigăzile destinate aba
tajelor frontale, prin schimburi 
de experiență cu exploatările 
care deja aplică metoda, această 
instruire lăcindu-se în mers.

Iată greșeli care, cu puțin mai 
multă gindire și cu fermitate 
din partea conducerii minei ar 
li putut evita o situație care, în 
Ioc să rezolve o problemă, a con
tribuit la înrăutățirea rezultate
lor economice. Calea spre reali
zări mai bune nu trebuie să ne 
fie deci, indiferentă. Nu avem 
voie să compromitem o nouă 
metodă dc lucru.

Nu putem insă trece cu vede
rea faptul că în această perioa
dă s-au obținut in unele abata
je și randamente bune. Dintre 
brigăzile în cărbune se detașea
ză cele conduse de minerii F. 
Dane, de la sectorul II care a 
obținut randament mediu pe 6 
luni 6.47 tone/post și Ștefan 
Ghioc < u 6,22 lone/post în me
die. Și putem afirma că aceste 
două brigăzi de la E.M. Dîlja 
răspund holărît inițiativei de a 
da patru cîmpuri pe aripă de 
abataj și zi.

de. natură organizatorică la spe
cificul fiecărui loc de muncă, s-a 
exprimat concret îmbunătățirea 
folosirii timpului de muncă și 
nivelul de productivitate care 
se poate atinge. Pentru exem
plificare ne vom referi la ace
leași abataje pe care le-am evi
dențiat anterior. La brigada lui 
F. Dane, care lucrează în aba
tajul nr. 11 din blocul II, s-a de
terminat prin studiu posibilita
tea ridicării productivității mun
cii la tăiere în abataj, de la 6,47 
la 7 tone/post, reducind timpii 
de execuție la fazele de lucru 
amintite cu 181 om/minute. A- 
ceasta înseamnă o îmbunătățire 
a folosirii timpului de lucru cu 
7,8 la sută și o creștere de pro
ductivitate cu 8,4 la sulă. Pen
tru a asigura această creștere 
s-au prevăzut toate măsurile teh
nice și organizatorice necesare. 
. In același mod s-a determinat 
că brigada condusă de Ștefan 
Ghioc poate atinge randament 
în abataj de 7,1 tone/post. Cen- 
tralizînd pe sectoare și la nive
lul exploatării aceste posibilități, 
s-a determinat că sectorul I de

sini sulicicnți 393 dc muncitori.
Care ar fi eficiența economi

că ? Productivitatea muncii ar 
crește pe exploatare cu 8,7 Ia 
sută și s-ar realiza pe trimestru 
o economii? dc 850 mii lei, nu
mai la fondul de salarii.

Cum s-a conceput însă trece
rea la măsuri concrete ? S-au 
centralizat la nivelul minei toa
te măsurile necesare atingerii 
productivității scontate la fiecare 
loc de muncă și s-au repartizat 
spre executare cu termene și 
responsabilități precise. Fiecare 
maistru miner răspunde concret 
de o brigadă de abataj, căreia 
trebuie să-i creeze condițiile ne
cesare realizării sarcinilor re
considerate. Această responsabi
litate se extinde la toate patru 
schimburile, ceea ce înseamnă 
că sarcinile sint mult mai con
crete ca înainte și se înlătură 
posibilitatea eschivări; unora 
dintre maiștri de la unele proble
me. Dacă la E.M, Dîlja nu s-au 
obținut pînă în prezent rezul
tate satisfăcătoare, este bine să 
precizăm că la această stare de 
lucruri au contribuit în primul

rind maiștrii, aceia care trebuit 
să conducă și să organizezi 
producția. Maiștrii mineriră Vir
gil Banc, Mircea Helgiu, Ghcor- 
gho Cnsinn au dat dovadă că 
nu se ridica la înălțimea sar
cinilor pe care Ic au, nu rezol
vă problemele ce intră in raza 
atribuțiilor lor dc serviciu și 
lucrează cu lipsă de răspundere. 
Pină < înd ?

Vechea conducere a minei a 
tolerat asemenea aspecte și re
zultatele nu au fost cele cores
punzătoare.

O contribuție dc scamă la nc- 
realizarca sarcinilor minei Dilja 
au avut-o și compartimentele 
C.C.P. care trebuiau să rezolve 
mai operativ uncie probleme, in 
special sub aspectul dotării și 
aprovizionării tehnico-maleriale. 
Din planul de măsuri al minei, 
a rezultat că o scrie dc aspecte 
condiționează traducerea în 
practică a măsurilor preconiza
te in privința aprovizionării : n- 
sigurarea cu plăcuțe Vidia, per
foratoare PR-8 și piese de 
schimb pentru acestea, transpor
toare TP-2 și TR-2 precum și 
piesele lor de schimb, corpuri 
de iluminat, cabluri electrice 
ș.a., toate contribuind la crearea 
unor condiții bune de lucru. In 
asemenea probleme trebuie ac
ționat mai operativ. Fără aces
te lucruri nu se pol asigura con
diții ca fiecare muncitor din 
subteran să folosească in mod 
cit mai eficient, integral cele 
șase ore de lucru.

Nici un minut neproductiv in 
abataje ! Aceasta rămine sarcina 
imediată a fiecărui miner și al 
fiecărui faclor răspunzător de 
bunul mers al producției minei 
Dîlja. Numai așa vom puica 
răspunde imperativului de a ne 
ridica eficiența activității în
tregii întreprinderi și numai a- 
ccastă ridicare a eficienței ne 
va asigura creșterea bunăstării 
materiale și spirituale a mine
rilor, a întregului popor, preo
cupare fundamentală a partidu
lui, țel suprem al politicii sale.

siunii, la această școală a 
muncii. Atelierul nostru și-a 
onorat .polițele" pe semestrul 
I, reducind prețul de cost < u 
5,2 Ia sută, ceea ce înseamnă 
.180 770 lei, față dc 138 000 lei 
cil era angajamentul. Pină la 
23 August, ne-am angajat să 
reparăm două locomotive pes
te planul obișnuit.

— Un bagaj serios de glo
duri și succese.

— De fapt, nu e mult. Dar 
e o dovadă că nu ne mul
țumim cu ceea ce-am obți
nut. Am pregătit niște studii 
pentru .un canal cu buzu
nare", necesar reparațiilor 
locomotivelor Diesel-elect ri
ce. E un studiu comun al co
mitetului de partid și al co
mitetului oamenilor muncii, 
care va aduce mari economii 
depoului. Resursele atelieru
lui sintem noi oamenii, e 
foarte simplu, dar după pă
rerea mea trebuie să în
drăznim -,â căutăm și să gă
sim aceste resurse noi, ne- 
bănuite : fiecare să-și facă da
toria ca om și comunist, 
la locul lui de muncă. Aici, 
in depou nu-i deloc ușor să 
lucrezi, mai ales că 80 la su
tă sint tineri. Unii dintre ei, 
sosiți direct de pe băm ilc 
școlii poartă cu ei și unele 
.tare", așa cum aveam și eu 
in tinerețe. De aceea, cred 
că am înțeles mai bine cum 
să lucrez cu ei, cum să-i ajut. 
Calificări și la locul de mun
că... Tinerii sini i-iitorul de
poului.

Ion Crișan a fost recent 
desemnat ca fruntaș pe re
gionala C.F.R. Este dovada 
prețuirii de care se bucură 
comunistul Crișan la depou, 
dovadă căreia destoinicul 
maistru, intransigentul comu
nist, e hotărit să-i răspundă 
prin noi fapte de muncă, 
prin noi succese care se ală
tură efortului întregului co
lectiv, de asigurare a unui 
transport feroviar optim și 
in bune condiții.

0

Ce fac tinerii între două adunări generale ?
(Urmare din pag. Z)

gilimă îngrijorare nu numai 
pentru mina Petrila. ci pentru 
mai toate exploatările din Vale 
— este marca fluctuație a an- 
gajaților tineri. In luna iulie de 
la mina Petrila au plecat 23 de 
nleciști, majoritatea prin desfa
cerea contractului de muncă. A- 
cesl fapt, desigur, trebuie să 
dea de gindit celor rare au res
ponsabilități în soluționarea pro
blemelor legate de asigurarea u- 
nor condiții optime de cazare, 
masă și altele, dar în mare mă- 
Eură trebuie să preocupe și co
mitetul U.T.C. răspun/ător de a-

te 
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Soarele răsare la ora 5,23 și 
apune la ora 19,16. Zile trecu
te din an — 231. Zile rămase 
— 135.

EX ENIMENTE

0 1858 — A murit Barbu 
Lautaru (pe numele ad< vârât 
VasiJe Barbu) renumit inter
pret al muzic ii populare româ
nești (n. 1799 ) 0 1897 — S-a 
născut Romulus C. Coslescu, 
gem-ral-locolenent în retrage
re, participant la luptele d<- la 
Mărășeșli (m. 19681 0 1944 
A fost asasinat in lagărul dc 
la Buchenwald, Ernst Thăl- 
mann, militant al mișcării co
muniste și muncitorești germa
ne și internaționale (n. 16. IV. 
1886| 0 Ziua aviației in
U.R.S.S.

Filme
VINERI 18 AUGUST

PETROȘANI — 7 Noiembrie :
Robin Hood ; Republica : Wa

Iragerea tinerilor spre mină, 
prin activități atractive, eficien
te.

Combaterea fluctuației poate 
și trebuie să înceapă cu prima 
absență nemotivată. Ori, cum 
poți acționa în acest sens, dacă 
la comitetul U.T.C. nu sînt cu- 
noscuți tinerii ce absentează ne
motivat pentru u se sta de vor
bă cu ei. imediat după această 
abatere, a doua sau a treia zi ?

Slaba mobilizare a tinerilor a 
făcut ca unele organizații să 
nu-și poată ține ședințele luna
re, fapt ce denotă că unii secre
tari nu depun destule eforturi 
pentru a se achita de saTcinile 

terloo, seriile 1 și II; PETR1- 
IA: Dragoste la zero grade; 
LONEA — Minerul : Micul 
scăldător; VULCAN : Farmecul 
ținuturilor sălbatice; BARBA- 
TENI : B. D. in alertă; LUPENI 
— Cultural : Evadare din pla
neta maimuțelor.
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9 00 Deschiderea emisiunii. 
Telex; 9 05 Universitatea TV;
9,50 Muzic ă populară cu acor- 
dionislul llie Udilă; 1000 Curs 
de limba germană. Lecția a 
12-a; 10,30 De la deci/Je la ac
țiune. Prezent și viitor in viața 
Uzinei de mecanică fină din 
București; 11,00 Pagini de u- 
mor. Aventuri in epoca de 
piatră"; 11,50 Film serial pen
tru copii ; ,,riul Mării*; 12,15 
Telejurnal; 17,30 Deschiderea 
emisiunii de după-amiază. Curs 
de limba engleză. Lecția n 
10-a; 18 00 Pentru sănătatea 
dv. : „Vacanța. Datura, alimen
tația și sănătatea'; 18,15 Sa
tul contemporan. Anchetă des
pre felul în care organele lo
cale din comuna Liești, jud. 
Galati, vin în întimpinarea do
leanțelor cetățenilor; 18,45 

lor. Pe luna iulie, din 11 adu
nări cile trebuiau ținute nu au 
avut loc decit 6. Dacă viața de 
organizație constă doar în ține
rea adunărilor generale cum ar 
crede unii, putem spune că cinci 
organizații nu au avut această 
viață. Or, activitatea organiza
ției nu poate fi rezumată doar 
la această adunare, ea fiind ne
cesar a se desfășura pe tot par
cursul timpului cuprins intre 
două adunări. Este necesar ca 
în cadrul ședințelor — și nu 
numai atunci! — tinerii să fie 
ajutați să înțeleagă însemnăta
tea contribuției lor în amplul 
proces al muncii, în realizarea

Tragerea Loto; 18,55 Revista 
literară TV.; 19,20 1 001 de 
seri; 19,30 Telejurnal. In cins
tea zilei de 23 August — ma
rea întrecere la zi; 20,00 Oa
meni și fapte din -marea în
trecere; 20,15 Film artistic: 
,,Un suris in plină vară". Cu : 
Sebastian Papaiani, Florina 
Luican, Dem. Radulescu; 21,45 
Panoramic științific : „Scutul 
de la Bănița" — o realizare 
care revoluționează săparea 
tunelurilor; 22,10 Avanpremie
ră; 22,15 Seară dc balet; 22,30 
„24 de ore". Din țările socia
liste.
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6,00 Muzică și actualități. 
7 00 Radiojurnal; 8.00 Sumarul 
presei; 9,30 Memoria pămintu- 
lui românesc (reluare); 10.00 
Buletin de știri; 10,05 Oltule ce 
c urgi la vale — cintece și 
jocuri populare; 10,30 Din op« - 
retele lui Rodgers; 11,00 Bu
letin de știri; 11,05 Cintece și 
dansuri ale popoarelor; 11 15 
Pe teme juridice; 11,25 Partid 
al luptei pentru fericire - cin
tece și versuri; 12,00 Discul 
zilei; 12,30 Intilnire < u melodia 
populară și interpretul prefe

sarcinilor exploatării. Dăruirea 
și pasiunea In muncă amplifica
te de elanul creator specific 
vîrstei, vor trebui să-și spună 
< uvinlul în activitatea lor viitoa
re. Dar pentru aceasta organiza
ția U.T.C. trebuie să-și facă sim
țită prezența in viața colectivu
lui. a tinerilor îndeosebi.

Considerăm că aceste succinte 
referiri Ia activitatea organiza
ției de tineret de la mina Petrila, 
observațiile inserate in aceste 
rlnduri vor constitui pe parcurs 
un mijloc de a privi lucrurile cu 
mai multă responsabilitate, eli- 
minindu-se cit mșj grabnic ca
rențele relevate din cadrul or
ganizației.

rat; 13,00 Radiojurnal; 13,30 
Estivală; 14,00 Compozitorul 
săplămînii; 14,40 Piese pentru 
fanfară; 15,00 Buletin de știri; 
15,05 Radioancheta Economică;
15,20 Muzică de estradă; 16,00 
Radiojurnal; 16,30 Știința la 
zi; 16,35 Concert de muzică 
populară; 17,00 Pentru patrie;
17.30 Compozitori și interpreți; 
18,00 Orele'serii; 20,10 Zece 
melodii preferate; 20,45 Cîntă- 
reți de operă interprclind mu
zică poulară; 21 00 Revista șla
gărelor; 21,25 Moment poetic;
21.30 Bijuterii muzicale; 21,45 
Dedicații pentru astrul nopții

muzică ușoară; 22,00 Radio
jurnal; 22,30 Conc ert de seară; 
24,00 Buletin de știri; 0,03-6,00 
Estrada nocturnă.

Ieri, temperatura maximă a 
aerului la Petroșani a fost de 
plus 29 de grade iar In Paring 
de plus 21 de grade. Minima a 
fost de plus 15 grade atîl la 
Petroșani cit și la Paring.

PENTRU URMĂTOARELE 24 
DE ORE : Vreme in general 
instabilă cu cer mai mult no- 
ros favorabil precipitațiilor sub 
formă de averse Însoțite de 
descărcări electrice. Vint slab 
pină In potrivit din sec torul 
sud-vestic.
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(Urmare din pag. 1) 

fiecărui sector de activitate, ast
fel incit, să un rămină nimic pe 
dinafară.

Credem că tocmai clin aceas
tă cauză adunarea generală la 
care ne referim, nu s-a deose
bit prea mult de celelalte care 
au precedat-o. Fără îndoială că 
fiecare problemă prezintă im
portanța ei, dar, există întot
deauna ceea ce se cheamă c 
problemă a problemelor, care 
nu e mereu aceeași și tocmai 
aici trebuie să intervină spiri
tul nostru de selecție și ierar
hizare. Căutînd să nu lase ni
mic netratat darea de seamă s-a 
risipit intr-o multitudine de as
pecte, pe (are apoi nu au reu
șit să le aprofundeze decît par
țial. De aici pornește și faptul 
că, vorbindu-se despre unele si
tuații create, au fost evidenția
te in unele c azuri soluționări 
de-a dreptul bizare. De pildă, 
referindu-se la activitatea re
vizorilor de gestiune (despre 
care se știe că a fost cu to
tul nesatisfăcătoare) se arată, 
că s-a luat drept măsură ca a- 
ceștia (revizorii) să fie dotați cu 
actele normative CARE RE
GLEMENTEAZĂ OPERAȚIUNI
LE DE CONTROL ȘI INVENTA
RIERE. Dar, in fața unei ase
menea afirmații, nu se poate 
pune decît o singură și foarte 
legitima întrebare: cum adi
că ? înainte, acești oameni au 
lucrat fără a fi dotați cu astfel 
de acte ?

Ca să nu mai insistăm asupra 
destul de numeroaselor consta
tări, care, în contextul dării de 
seama amintite, rămîn a fi... 
simple constatări.

Nu s-a mers, decit foarte a- 
rar pe analiza fenomenelor, pe 
stabilirea precisă a cauzelor și 
a celor vinovați pentru produ
cerea lor. Din această pricină, 
critica făcută a trecui îndeobș
te pe deasupra lucrurilor, fără 
a „deranja" prea mult.

Pornindu-se de la <> astfel de 
concepție, bineînțeles că nici 
planul de măsuri ce a lost în
tocmit, nu a putut fi ferit de 
greșeli. E adevărat, in el au fost 
trecute o seamă de obiective 
bine alese, dar. In același timp, 
conține și destule prevederi, < e 
nu sint In fond decit simple 
sarcini curente de serviciu, cel 
mai adesea prezentate la un 
mod supărător de general. S iu, 
pot fi considerate altfel consem
nări ca : se va crea personali
tate unităților prin extinderea 
producerii și desfacerii anumi
tor preparate ;... se va îndru
ma și verifica in permanență 
diversificarea producției pro
prii;... micul dejun va fi extins 
și permanentizat la majorita
tea unităților cațș ay «r.-.ite 
posibilități;... se vor efectua ie
șiri pe teren prin care se ' U ur
mări folosire^ cil mai raționa
lă a personalului operativ;., se 
va urmări și verifica permanent 
aplicarea coiQQtă â legSlației 

(intr-adevăr obiectiv concret și... 
foarte nou) etc. etc.

Așa slind lucrurile și cei ca
re s-nu înscris la cuvînt au în
țeles să nu încalce tipicul .și au 
mers pe același drum bălMorit 
al repetării problem<‘Ior, al cău
tării cauzelor in altă parte, al 
motivărilor și evitării cu grijă 
a lipsurilor proprii. Tov. Dumi
tru Ghițan bunăoară, cu toate 
că a vorbit mult, (promițînd bi
neînțeles așa ca toți ceilalți că 
„va fi scurt") s-a referit la o 
seamă de chestiuni de ansam
blu, printre care la faptul că 
problema deservirii va trebui 
să stea în atenția tuturor lucră
torilor din comerț (ca să vezi 
< e descoperire), că vor trebui 
evitate „golurile" în aprovizio
nare (idem ca în paranteza de 
mai sus) că aspectul localuri
lor va trebui îmbunătățit etc. 
Și, pentru toate lipsurile a gă
sit și vinovatul : comitelui oa

C3

ttifc uni* de nlimenlt 
plită ii iDlele topsnmatalui

menilor muncii! Ca și cind a- 
cesta ar fi ceva abstract, așe
zat undeva deasupra activității, 
numai bun dc făcut țap ispăși
tor și nu ar fi in realitate al
cătuit din oameni care muncesc 
in diverse unități și sectoare, 
cu răspunderi precise și care au 
obligația să ia toate măsurile 
pentru ca treburile să meargă 
așa cum se cere. El nu a jude
cat așa, ci din punctul de vede
re care i-a fost cel mai comod. 
Pentru că in alt caz, ar li lost 
necesar să vorbească In primul 
rind despre propria sa activita
te, < a membru in comitetul 
im>nționat. Iar atunci cind a po
menit c’espre aspectul localuri
lor, ar fi fost obligat să nu sca
pe din vedere restaurantul „Pa
ri ngul" a cărui gestiune o are 
in primire, ci dimpotrivă, să 
spună, care anume ii este pă
rerea cu privire la faptul că a- 
proape zilni< acest local, la n- 
numite ore, oferă imagini supă
rătoare, despre «are, ne propu
nem să ne ocupăm îndeaproa
pe, cit de curind...

Tovarășul Ioan Ilicș. de 
asemenea membru al comitetu
lui oamenilor muncii, a mers 
pe o ținută mai avansată. Refe- 
rindu-s»’ îndeosebi la activita
tea comisiei de calitate, a apre
ciat că de fapt aceasta a devenit 
ce mult o pură formalitate. E 
o chestiune asupra căreia, ac
tivitatea de viitor, va trebui să 
se aplece cu mai multă grijă și 
răspundere.

Jn continuarea celor care au 
vorbit, tovarășul Ladislau Szabo 
a făcut tot ce i-a stat în putin
ță, să se motiveze pentru even
tualele lipsuri, Teodor Crăciun 
a arătat că...... de fapt ce ar pu
tea să facă el, deoarece, clien- 
ții rup și distrug bunurile mai 
ales pe cele de la grupul sanitar, 
concluzionînd că se impune nea
părat să fie luate măsuri, fără 
a arăta insă ce fel de măsuri 
și cine anume trebui să fe ia ? 
Nicolae Alexe, după ce în mod 
just a subliniat că figura prin
cipală este șeful dc unitate, s-a 
străduit apoi să-l scuze. înlru- 
cîl este extrem de încărcat (In
tr-un viilor material privind ac
tivitatea de o zi a unul respon
sabil de unitate T.A.P.L. i se va 
putea demonstra contrariul) 
ș.a.m.d. Vorbe! Generalizării 
Justificări! Intr-adevăr, nu se 
știe oare precis cine anume tre
buie tras la răspundere pentru 

o deficiență sau alta? Ori se 
știe, numai că „se sare" pe^te 
acest punct, deoarece e mai 
„călduț" așa ? 1

Rezumind cele arătate, se poa
te arăta că adunarea generală 
a oamenilor muncii din cadrul 
alimentației publice, nu s-a de
tașat prinlT-o problematica de 
cel mai înalt conținut, că i-a 
lipsit spiritul de analiză auto
critică, fapt pentru care nic i nu 
s-a putut stabili o perspectivă 
care să garanteze îmbunătățiri
le dorite de populația inunic i- 
piului. Vorbindu-se despre fie
care problemă cile ceva, lunu
rile s-au limitat cel mai ade-ea 
la o simplă enumerare a lor. 
Nu s-a pornit (la mai .nult, toc
mai această problemă inegala
bilă prin conținutul său, a lost 
aproape complet neglijată) de 
la cerința stringentă a asigură
rii unui program constant de c- 
ducare a lucrătorilor din comerț, 
cunos< ut fiind faptul că de rea
lizarea acestui deziderat depin- 
zînd apoi toal»? celelalte rezul
tate. Nici un cuvint despre sar
cina lucrătorilor mai vechi, cu 
experiență, de a se preocupa 
de elementele tinere, in sensul 
de a le transmite din ceea «e 
au acumulat pe parcursul ani
lor. Bineînțeles bun și rn rău. 
așa cum din păcate se mai in- 
limplu la unele unități. Durea 
de seamă prezentată nesulisla- 
c ind prin exiqențele ei critn e 
și autocritice, a influențat apai, 
imprimînd întregii adunări o notă 

scăzută in ceea ce privește --pi- 
ritul obiectiv de analiză.

Cineva, in cuvîntul său, a a- 
minlit de reciclare. Dar. s-a o- 
pril la atit. Probabil nu a știut, 
sau poate că a știut dar a prefe
rat „să nu știe" cum in realita
te, această reciclare e departe 
de a fi chiar ce trebuie, că ea 
se desfășoară pe expunerea u- 
nor lecții, voit savante, golite 
de un fond educativ, rupte- de 
realitate, generale și cel mai a- 
desea, datorită strădaniei lecto
rului de a se dovedi cit maî 
deștept posibil, neînțelese. Se 
pol da multe exemple, dar și a- 
cestora, e cazul să le rezervăm 
un articol special.

Dacă această problemă a e- 
ducației, de însemnătate primor
dială. a fost „scăpată" din a- 
tenția celor ce au pregătit do
cumentele adunării, ori au vor
bit in cadrul ei, concluziile < e 
s-au tras dc către tovarășul Du
mitru Bogdan, directorul Direo 
ției comerciale județene și în
deosebi dc către tovarășul iDn 
Ghinea, secretar al comitetului 
municipal al P.C.R. au adus rea
bilitările corespunzătoare. Ocu- 
pindu-se de un astfel de as
pect, tovarășul Ion Ghinea. a 
subliniat cu deosebită pregnan
ță necesitatea împlinirii întoc
mai a sarcinii puse de partid 
în fața tuturor sectoarelor de 
activitate ; omul potrivit la lo
cul potrivit. Nu-i posibil sa se 
ajunqă la rezultate superi >arp, 
decit prinlr-o muncă sistemati
că, stăruitoare și de nivel. Tre
buie să vedem care este veriga 
principală a muncii și de ea să 
prindem, iar atunci in mod fi
resc, întregul lanț va curge nor
mal. Nu se poate vorbi dc o 
deservire civilizată, de o igie
nă ireproșabilă in localuri, de 
interes in aprovizionare, îtita 
vreme cit nu am asigurat la fie
care loc de muncă oameni < u 
un înalt qrad de educație, cu 
o zestre bogată in ceea ce pri
vește conștiința socialistă. Spre 
acest front dificil trebuie îndrep
tat înlrequl tir si rezultatele bu
ne nu vor inîirzia să vină.

4r
Adunarea generală a oameni

lor muncii din cadrul T.A.P.L., 
cu toate evidentele c arențe sem
nalate, a reușit totuși să stir- 
nească unele probleme, «are 
însă, vor trebui temeinic anali
zate. iar apoi in deplină cunoș
tință de cauză, rc-zolvate cit 
mai nelntîrziat. Următorul pri
lej dc acest fel, va trebui să a- 
du< ă mai multe satisfac țq, 
să demonstreze că s-a Ințclq^ 
pe deplin, cum că, nu în a ne 
intîlnl pentru a discuta ceea ce 
am mal discutat «onstă rolul u- 
nor astfel de evenimente. > în 
a examina colectiv problemele 
cele mai importante șt mergin- 
du-se pină la cea mai adinei 
rădăcină a cauzelor ce împiedi
că la un moment dat o aniunilîi 
activitate, să se ga-enscă ■ e-lo 
mai chibzuite rezolvări.
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PREMIERE TEHNICE
SLATINA: Anozi cu secțiune mărită

U ino de aluminiu din Slatin , a realizat, 
In premieră pe țară, după o soluție proprie, 
anozi cu secțiune mărită, utilizați tu bune re
zultate in noua secție de electroliză,, recent 
inaugurată. Procedeul care stă In baza fabri
cării acestor produse are in vedere răcirea 
pustei anodic o cu apă. asigurlnd în afara o- 
mogenitî ții necesare și un continui mai ma

re de liant, fapt care Îmbunătățește substan
țial calitatea și caracteristicile tehnice ale a- 
nozllor.

Calculele arată că prin Introducerea in 
procesul de producție a anozilor cu secțiune 
mărită se poate obține anual tn plus, circa 
3500 tone aluminiu electrolitic de bună cali
tate.

Manifestări 
peste hotare consacrate 
sărbătoririi Zilei eliberării 

României de sub jugul

BRAȘOV: Primul motor Diesel de autocamion
fascist

Atentat nereușit împotriva 
regelui Marocului

rii si tehnicienii Uzinei 
•ev au realizai primul 
nmton. Testat la bancul 

urmează 
auto- 

aseme-

nea, în vederea asimilării noului autoca
mion. nu fost pregătiți și specializați munci
torii. tehnicienii și maiștrii necesari, iar ca
drele tehnico-inginerești au efectuat practic 
și documentarea in străinătale.

t Agerpres)
noul 

Roman.

LIMA 17 (Agerpres). — In 
cadrul manifestărilor consacra
te sărbătoririi în Peru a zilei 
de 23 August, in orașul A 
requipa a fost inaugurată Săp 
tămina prieteniei peruano-ro- 
mâne, organizată sub auspiciile 
Universității San Augustin din 
localitate. Cu acest prilej, 
avut loc 
de fotografii „Aspecte 
România socialistă" 
organizată o gala de 
cumentare românești, 
de radio locale au 
programe de muzică 
românească.

In cadrul adunării 
le au vorbit Pero Luis Gonza
les, vicerectorul Universității 
San Augustin, dr. Julio Castro 
Franco, președintele Fundației 
culturale peruano-române. pre
cum și secretarul Ambasadei 
române în Lima, Cornel Măr- 
găuan. Au participat personali
tăți ale vieții politice, 
de artă și de cultură, 
meros public.

a 
vernisajul expoziției 

fotografii „Aspecte din 
și a fost 
filme do- 

. Posturile 
i transmis 

populară

inaugura

oameni 
un "nu

■I

★

TIRANA 17 (Agerpres). — 
La Ambasada Republicii So 
cialistc România din Tirana a 
fost organizată o conferință de 
presă cu prilejul celei dc-a 
XXVIII-a aniversări a eliberă

ÎNTREPRINDEREA SPORT•SPORT

DE GEAMURI
Buzău

Produce și livrează pe bază de comandă fermă geam 
dublu izolant cu proprietăți termo și fonoizolatoare (termo- 

pan) cu un distanțier din bandă de plumb în grosime de 

6. 9 și 12 mm

Geamul dublu izolant sc utilizează în construcții in

dustriale și civile, asigurind 
izolare termică și acustică

o vizibilitate maximă, o bună

Pentru prima oară
campionatul asoc ia fseî 

de fotbal

Se produce geam in 

mensiunile comandate intre

grosime de 3 Ia 6 mm la di-

400 — 2 500X400 — 3 000 mm.

stoc geam șlefuit 5—6 mm ca

litate vitrină, în următoarele dimensiuni :

De asemenea, vinde din

Profitînd de pauza dintre cam 
pionale, consiliul asociației spor 
tive Energia Paroșeni a organi
zat, pentru prima oară în acest 
an, campionatul asociației la 
fotbal, în care își dispută întîie- 
tatea nu mai puțin de 10 echipe 
reprezentative ale secțiilor de 
muncă din cadrul termocentralei, 
început în data de 1 iulie 1972, 
campionatul sc desfășoară în 
sistem turneu.

După cinci clape disputate, pe 
primul loc se află echipa „Repa
rații turbine" care a cîșligat toa
te cele cinci meciuri susținute.

După cum era de așteptat, 
dintre cei care se întrec pe te
renul de sport multi se eviden
țiază și în producție unde obțin, 
de asemenea, rezultate bune. 
Amintim doar numele cîtorva

dintre aceștia : Ion Rad, Ili.e 
Stancu, Cornel Nlță, Iosif Danțj, 
Petru Micin, Marin Gova, Du
mitru Avramescu, Dumitru Vlă.- 
deanu etc.

La fel ca la asociația sportivă 
Energia Paroșeni, campionatul 
asociației la fotbal a mai fost 
organizat și de către Minerul 
Vulcan cu 12 echipe, Minerul 
Aninoasa cu 6 echipe, Prepara
torul Lupeni cu 6 echipe, Parln- 
gul Lonca cu 8 echipe și Mine
rul Uricani cu 6 echipe. Aștep
tăm ca această utilă acțiune să 
fie continuată și de celelalte a- 
sociații sportive și, în mod deo
sebit, de către Jiul Petrila si Mi
nerul Lupeni, unde acest gen 
de întrecere se bucură de o 
frumoasă tradiție...

S. BÂLOI

150—160X260 cm

80—100X150—200 cm

100—150X 200 cm

65X92 cm.

Relații suplimentare la sediul întreprinderii, Aleea in

dustriilor nr. 1. telefon 14422/152 Buzău.

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Pisculeanu

Ștefan, eliberată de E. M. Aninoasa. O declar nulă.

Telex îBi Telex Telex
VARȘOVIA. După consuma

rea a opt runde, în turneul in
ternațional de șah ..Memorialul 
A. Rubinstein- conduce Smejkal 
(Cehoslovacia) cu 6 puncte, ur
mat de Vasiukov (U.R.S.S.) —
5,5 puncte. Lutlgov (U.R.S.S.) — 
5 puncte, Rozuvaev (U.R.S.S.) șl 
Zuckermann (S.U.A.) — cite 4.5 
puncte etc.

desfășoară la Varșovia, selecțio
nata României a întilnit repre
zentativa U.R.S.S. în lața căreia 
a pierdut cu scorul de 20—24. 
Alte rezultate : Bulgaria — Un
garia 18—16; Polonia (A) — Ce
hoslovacia 15—15.

VARȘOVIA. — In cadrul tur
neului internațional de handbal 
„Cupa Prietenia- (rezervat 
chipelor de juniori), care

e- 
se

BELGRAD. In cadrul turneu
lui internațional de fotbal, care 
se desfășoară la Belgrad, echipa 
locală Steaua Roșie a Întrecut 
cu scorul de 4—1 (1—0) forma
ția Real Madrid.

rii țării noastre. Ambasadorul 
României in Albania, Ion Sto- 
lan, a vorbit despre semnifi
cația zilei de 23 August, a în
fățișat schimbările survenite in 
dezvoltarea economică și socia
lă a României și a prezentat 
obiectivele stabilite de Confe
rința Națională a Partidului Co
munist Român privind edifica
rea societății socialiste multila
teral dezvoltate.

Au participat reprezentanți 
ai principalelor ziare și publi
cații centrale albaneze, ai radio 
televiziunii. Ministerului de 
Externe și ai Comitetului Alba
nez pentru relații culturale și 
de prietenie cu străinătatea.

După conferința de presă, 
participanților le-au fost pre
zentate filme documentare des
pre România

A

STOCKHOLM 17 (Agerpres). 
— In cadrul manifestărilor or
ganizate in Suedia cu prilejul 
Zilei de 23 August, televiziunea 
suedeză a transmis un program 
de muzică populară româneas
că.

Programul a fost alcătuit. în 
cca mai mare parte, din înre
gistrări și filmări realizate cu 
prilejul vizitei făcute în Sue
dia. în primăvara acestui an 
de un grup folcloric românesc.

BERLIN 17 — Corespondentul 
Agerpres, Ștefan Dcju, trans
mite: în zilele do 16 și 17 au
gust, „ii avut loc, la Berlin, pri
mele tratative oficiale între de
legația R.D. Germane, 
de Michael Kohl, secretar 
stat la Consiliul de 
niștri, și delegația R. 
Germaniei, condusă de 
Bahr, secretar de stat la 
celaria federală, in vederea în
cheierii unul tratat care să re
glementeze relațiile între cele 
două stale germane.

In comunicatul dat publicită
ții se menționează că au fost 
discutate probleme privind tra
tatul, cil șl alte probleme care 
interesează ambele părți și că 
următoarea întrevedere urmea
ză să aibă loc la Bonn, în zile
le de 30 și 31 august.

După încheierea acestei prime 
runde a tratativelor, șefii celor 
două delegații au apreciat că 
au fost înregistrate progrese.

condusă 
de 

Mi- 
F. a

RABAT 17 (Agerpres). — „A- 
vionul de tip „Boeing", aparți- 
nind aviației regale a Marocu
lui, care-l transporta pe regele 
Hassan al fl-lca de la Paris spre 
Rabat, a fost atacat în aer, în 
după amiaza zilei de 16 august, 
de unul din avioanele de vină- 
toare din escorta regală", anun
ță un comunicat oficial al Mi
nisterului Afacerilor Externe al 
Marocului.

„Avionul rebel a folosit ra
chete și mitraliera, dar avionul 
regal, care a fost grav avariat, 
a pulul ateriza la Rabat. Regele 
este sănătos și nevătămat toți 
pasagerii sini, deTsemcnea, să
nătoși. Aterizarea a reușit, da
torită curajului și holăririi în
tregului echipaj.

Scurt timp după aceea, alte a- 
vioanc din formația de escortă 
au bombardat clădirile aeropor
tului. S-au înregistrat cîțiva 
niți.

Situați.) •><■ află în prezent 
control, menționează, 
cheiere, comunicatul.

★
RABAT 17 (Agerpres), — 

trivit unui comunicat al Minis-

terului Informațiilor din Maroc, 
Consiliul de Miniștri s-a reunit 
la Rabat, miercuri scara, și a 
continuat dezbaterile tn cursul 
zilei de Joi, sub președinția pri
mului ministru, Mohammed Ka
rim Lamrani. /\ (ost luată In 
discuție situația care s-a deal 
in țară după atentatul nereușit 
împotriva suveranului marocan, 
relatează agenția France Pro .se.

Comunicatul precizează c.i si
tuația este normală pe întreg te
ritoriul țării.

★
RAB/XT 17 (Agerpres). — A- 

genția marocană de presă M.A.P. 
anunță că generalul Moham< I 
Oufkir, ministrul apărării națio
nale al Marocului, s-a sinuos 
în dimineața zilei de joi.

Generalul Driss Benaomor El 
Alami, care deține portofoliul 
poștelor și telecomunicațiilor, a 
fost numit și ministru 
rim al apărării naționale.

Dezangajarea trupelor la frontiera 
dintre India si Pakistan continuă

RAWALPINDI 17 (Agerpres). 
— Dezangajarea trupelor in zo
nele situate de-a lungul frontie
rei dintre India și Pakistan con
tinuă și va fi încheiată in etape, 
pe baza acordului reciproc in
tervenit între comandanții de 
sector ale celor două țări, anunță 
un comunicat militar pakistanez, 
citat <■!<• agenția Associated 
Press.

Comunicatul arată, do aseme
nea, că zonele de tulburări ale 
statelor Jammu și Cașmir au 
fost divi/alc în trei seqloare, în 
scopul stabilirii liniei de con
trol în regiune, așa cum a exis
tat la 17 decembrie 1971.

Intîlniri între comandanții de 
sector ai celor două părți ur
mează să mai aibă loc în cele 
Irei zone stabilite.

# In Uniunea Sovietică ■> fost 
lansat satelitul artificial a! Pă- 
mîntului „Cosmos — 514 •_ Sa
telitul s-a plasat pe o ochita oi 
parametrii : perioada inițială de 
rotație — 104,4 minute, apog.an 
— 999km ; perigeul -- 9.59 km ; 
înclinația orbitei - c3 grade.

Aparalajul șliințifi. inuaiat 
la bord fnn< tinru-i/,, >

- y.7u Km j
<-3 grade.

PROGRAMUL TURULUI CAMPIONATULUI DIVIZIEI C EDIȚIA 1972-1973
Seria a Vll-a

ETAPA 1 - 20 AUGUST
Gorjul Tg. Jiu — Victoria Craiova 
Dunărea Calafat — Meva Drobeta Tr. S. 
Minerul Bocșa — Vulturii textila Lugoj 
Steagul roșu Plenița — Met. Oțelul Roșu 
Minerul Moldova Nouă — Minerul Motru 
Știința Petroșani — Metalul Topleț 
Minerul Rovinari — Pandurii Tg. Jiu 

ETAP/X a Il-a - 27 AUGUST 
Metalul Oțelul Roșu — Minerul Rovinari 
Pandurii Tg. Jiu — Minerul Bocșa 
Meva Drobeta Tr. S. — Gorjul Tg. Jiu 
Victoria Craiova — Știința Petroșani 
Vulturii tex. Lugoj — St. r. Plenița 
Minerul Motru — Dunărea Calafat 
Metalul Topleț — Minerul Moldova Nouă 

ETAPA a III-a — 3 SEPTEMBRIE 
Vulturii textila Lugoj — Min. Motru 
Met. Oțelul R. — Min. Moldova Nouă 
Victoria Craiova — Pandurii Tg. Jiu 
Minerul Bocșa — Metalul Topleț 
Gorjul Tg. Jiu — Dunărea Calafat 
Meva Drobeta Tr. Severin — Șt. Petroșani 
Steagul roșu Plenița — Minerul Rovinari 

ETAPA a IV-a — 10 SEPTEMBRIE
Știința Petroșani — Minerul Bocșa 
Minorul Rovinari — Victoria Craiova 
Dunărea Calafat — Metalul Oțelul Roșu 
Pandurii Tg. Jiu — Meva Drobeta Tr. S. 
Minerul Motru — Steagul roșu Plenița 
Met. Topleț — Gorjul Tg. Jiu 
Min. Moldova Nouă — Vulturii t. Lugoj 

ETAPA a V-a — 17 SEPTEMBRIE 
Steagul roșu Plenița — Pandurii Tg. Jiu 
Metalul Topleț — Meva Drobeta Tr. Sev. 
Minerul Bocșa — Minerul Moldova Nouă 
Met. Oțelul Roșu — Minerul Motru 
Vulturii textila Lugoj — Victoria Craiova 
Dunărea Calafat — Știința Petroșani 
Gorjul Tg. Jiu — Minerul Rovinari 

ETAPA a VI-a — 24 SEPTEMBRIE 
Știința Petroșani — Vulturii textila Lugoj 
Minerul Moldova N. — Gorjul Tg. Jiu 
Meva Drobeta Tr. S. — Steagul r. Plenița 
Minerul Bocșa — Dunărea Calafat 
Pandurii Tg. Jiu — Metalul Oțelul Roșu 
Minerul Rovinari — Minerul Motru 
Victoria Craiova — Metalul Topleț 

ETAPA a Vll-a — 1 OCTOMBRIE
Dunărea Calafat — Min. Moldova Nouă 
Minerul Motru — Victoria Craiova 
Metalul Topleț — Minerul Rovinari

Știința Petroșani — Metalul Oțelul Roșu 
Steagul roșu Plenița — Min. Bocșa 
Gorjul Tg. Jiu — Pandurii Tg. Jiu 
Vulturii t. Lugoj — Meva Drobeta Tr. S.

ETAPA a VIII-a — 8 OCTOMBRIE 
Minerul Rovinari — Minerul Bocșa 
Met. Oțelul Roșu — Vulturii text.’ Lugoj 
Min. Mol. Nouă — Steagul r. Plen.ța' 
Minerul Motru — Pandurii Tg. Jiu 
Gorjul Tg. Jiu — Știința Petroșani 
Victoria Craiova - Meva Drobeta Tr. Sev 
Dunărea Calafat — Metalul Topleț

ETAPA a IX-a — 15 OCTOMBRIE 
Meva Drobeta Tr. Sev. — Min. Rovînari 
Știința Petroșani — Minerul Motru 
Vulturii text. Lugoj — Dunărea Calafat 
Metalul Oțelul Roșu — Gorjul Tg. Jiu 
Metalul Topleț — Steagul roșu Plenița 
Pandurii Tg. Jiu — Min. Moldova Nouă 
Minerul Bocșa — Victoria Craiova

ETAPA a X-a — 22 OCTOMBRIE 
Metalul Topleț — Metalul Oțelul Roșu 
Dunărea Calafat — Pandurii Tg. Jiu 
Victoria Craiova — Min. Mold. Nouă 
Gorjul Tg. Jiu — Minerul Motru 
Min. Bocșa — Meva Drobeta Tr. Sev. 
Steagul roșu Plenița — Știința Petroșani 
Min Rovinari — Vulturii textila Lugoj

ETAPA a Xl-a — 29 OCTOMBRIE 
Minerul Rovinari — Dunărea Calafat 
Minerul Motru — Minerul Bocșa 
Pandurii Tg. Jiu — Metalul Topleț 
Vulturii textila Lugoj — Gorjul Tg. Jiu 
Steagul roșu Plenița — Victoria Craiova 
Meva Drobeta Tr. Sev. — Met. Oțelul R. 
Min. Moldova Nouă — Știința Petroșani

ETAPA a XlI-a — 5 NOIEMBRIE 
Minerul Motru — Meva Drobeta Tr. Sev. 
Minerul Moldova Nouă — Min. Rovinari 
Metalul Oțelul Roșu — Minerul Bocșa 
Știința Petroșani — Pandurii Tg. Jiu 
Vulturii textila Lugoj — Metalul Topleț 
Gorjul Tg. Jiu — Steagul roșu Plenița 
Dunărea Calafat — Victoria Craiova

ETAPA a XIII-a — 12 NOIEMBRIE 
Minerul Bocșa — Gorjul Tg. Jiu 
Steagul roșu Plenița — Dunărea Calafat 
Meva Drobeta Tr. Sev. — Min. Mold. N. 
Metalul Topleț — Minerul Motru 
Victoria Craiova — Metalul Oțelul Roșu 
Minerul Rovinari — Știința Petroșani 
Pandurii Tg. Jiu — Vulturii l. Lugoj

• la capitala Malaiezyej și-a 
început lucrările Conferința A- 
gențiel Internaționale de Infor
mații Islamice (I.I.N.A.), la care 
iau parle delegați din 20 de lări 
islamice. Scopul acestei prime 
reuniuni este, potrivit afirmații
lor primului ministru dl Mala- 
ezyci. Tunku Abdul Razak. Ma- 
bllirea unei punți de legătura 
între aceste țări, crearea uneiîntre aceste 
atmosfere mai bune de înțele
gere și cooperare intre națiu
nile islamice și .-el-klie stale 
ale lumii".

• La aproximativ 4<i mihoa- 
ne de mărci se cifrea/ă piei ce
rile provocate de uraganul ca
re s-a abătut marți asupra ho- 

Bdden — Wur'erolerg. 
persoane și-iu piei du t 

iar alte 40 au lost rănile, 
torențiale nu d-isrjs re
de pe suprafețe întinse, 

an pro
ci lorva qos-

dului 
Șapte 
viața, 
Ploile 
colta 
iar descărcările electrice 
vocat incendierea 
podarii țărănești.

• Agenția P.A.P. anunță că, 
în urma unei explozii care a a- 
vut loc la uzina de mase plasti
ce „Pronit — Erg" patru mun
citori au fost uciși. A fost crea
tă o comisie specială penliu 
cercetarea cauzelor accidentu
lui.

# Ploi și lurtuni da o in
tensitate fără precedent s-au a- 
bătut asupra regiunii B.tr-le- 
Duc din Franța. Pagube materia
le deosebit de însemnate, pre
cum și victime omenești au lost 
înregistrate în circa 30 de loia
lități rurale. Numeroase centre 
populate au fost izolate, cs ur
mare a întreruperii alimeii'ăiil 
cu energie electrică. Au Tost 
distruse poduri, nivelul apei 
crescînd cu cîțiva metri peste 
cel obișnuit, circulația ferovia
ră fiind acum întreruptă pe tra
seul Paris—Strasbourg.

Condițiile meteorologice 
deosebit de nefavorabile din ul
timele zile au provocat pe auto
străzile franceze 220 de victime 
omenești, precum și 2404 lăuiți. 

Agenția France Presse rela
tează că la acest trist bilanț, 
considerat încă provizoriu, se 
mal adaugă 27 de persoane îne
cate.
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DUMINICA 20 AUGUST

8,15 Gimnastica pentru toți.
8,30 Cravatele roșii.

10,00 Viața satului.
11.15 Mari muzicieni la Bucu

rești Emil Ghilels inter
pretează „Sonata Lunii" 
de Beethoven.

11.30 De strajă patriei.
12.30 Emisiune in limba ma

ghiară.
14,00 360 de grade.
14.10 O voce: Lucia Țibuleac.
1435 Începe campionatul na

țional de fotbal — Divizia 
A. Transmisiune directă.

16.15 .Omagiul lui Brâncuși" 
pe muzică de Tiberiu 
Olah.

1635 In direct de la aeroportul 
Clinceni: salt in grup cu 
tentativă de record mon
dial la parașutism.

16,50 Recital in premieră : Mar
gareta Pislaru.

17,05 De vorbă cu handbaliștii 
români.

1730 Moment umoristic: .Viața 
unei artiste".

17.30 Desene animate.
17,45 Cu 6 zile înainte de 

Jocurile Olimpice de la 
Miinchen.

18.10 Film serial pentru tine
ret : Cei trei mușchetari 
— după Alexandre Du
mas (IV).

19,00 Cintece și jocuri de pe 
Valea Bistrei. Interpre

tează Ansamblul artistic 
al clubului muncitoresc 
al centrului siderurgic din 
.Oțelu Roșu".

1930 1001 de seri.
19.30. Telejurnal.
20,00 Ore de August la Tir- 

goviște.
20,10 Cintă Maria Lălărețu.
2030 Film artistic: .Mihai Vi

teazul" (seria I). Călu
găr eni.

22,10. Refrene din Țările de 
Jos. Cintă Therese Stein
metz.

22,25 Telejurnal.
22.40 Duminică sportivă.

LUNI 21 AUGUST

17,30 D.eschidorea emisiunii. 
Curs de limba rusă (lec
ția a 12-a).

18,00 Căminul.
18.40 Ecranul. Emisiune de ac

tualitate și critică cine
matografică.

19,00 Săptămina in imagini.
19,20 1001 de seri.
1930 Telejurnal — In cinstea 

zilei de 23 August — ma
rea întrecere la zi.

20,10 Reportaj TV : Oamenii 
nopților albe. Reportaj de 
Rodica Rarău, realizat la 
Uzina Chimică din Bor- 
zești, Șantierele navale 
din Oltenița și Uzina tex
tilă din Cisnădie.

2030 Film artistic: Mihai Vi
teazul (seria a 11-a): U- 
nirea.

22,05 Vedele ale muzicii ușoare.
22.30 24 de Ore.
22.45 Contraste in lumea capi

talului,

MARȚI 22 AUGUST

9,00 Deschiderea emisiuni. Te
lex.

9,05 Litoral '72. Aspecte din 
cel de-al VII-lea Festival 
de folclor. Astăzi ansam
bluri din județul Dolj.

9,20 Căminul.
10,00 Curs de limba engleză, 

(lecția a 11-a).
10.30 Film serial: Salut Ger

main — .Parola Con fian
ce".

11.10 Reportaj TV: Oamenii 
nopților albe.

11.30 Selecțiuni din emisiunea 
.Promenada duminicală".

12,15 Telejurnal.
17.30 Deschiderea emisiunii. 

Curs de limba franceză 
(lecția a 14-a).

18,00 Cum vorbim.
18,25 Ritmuri — Cintece și 

jocuri populare.
18.45 Film documentar.
18,55 Concert tn Muzeul Enes- 

cu (interviziune).
1920 1001 de seri.
19.30 Telejurnal. In ajunul ma

rii sărbători.
20.10 Reportaj TV. Oameni din 

Poiana Uzului.
20.30 Seară de teatru : Nopți 

in care nu se doarme — 
de Al. Voitin.

22.30 24 de ore.

MIERCURI 23 AUGUST

8,00 Transmisiune de la Pa
rada militară și demon
strațiile oamenilor muncii 
din Capitală și din țară 
cu prilejul celei de-a 25-a 
aniversări a eliberării 
României de sub jugul 
fascist.

12,00 Țara întreagă In sărbă-

PROGRAMUL

TV pentru 
sâptâmîna 

viitoare

toare. Cintece și dansuri. 
Iși dau concursul ansam
bluri ale caselor de cultu
ră și ale căminelor cultu
rale din județele: Arad, 
Bacău, Brașov, Caraș-Sc- 
verin, Cluj, Iași, Ilfov, 
Hunedoara, Mehedinți, 
Satu Mare și Sibiu.

13,00 .Noi sintem mindria ță
rii,..'.

13,50 Film documentar. După 
20 de ani.

14,00 360 de grade. Ediție spe
cială. Din sumar: .De la

0 — la 2 500 de metri"
— reportaj realizat la fa
rul de larg al noului dig 
de la Constanța și replica 
unui alt martor neclintit
— Virful .Omul".

14,22 Autografe muzicale cu 
Nicolae Herlea.

14,35 Destine — Un reportaj 
despre tineri născuți in 
ziua de 23 August.

15.25 Poetul meu — mărturisiri 
lirice cu Elena Sereda.

15.35 Umor de arhivă.
16,05 La poalele Semenicului.
16,20 Desene animate.
16.25 Autografe muzicale.
16.35 Moment umoristic: .Di

vorțul" de M. Alexandru.
16,50 In studio, violonistul Va

lerin Maior.
17,00 Sport.’
17,30 Program de divertis

ment : Zilele săptămînii 
cu... Angela Similea.

18,00 Cinlare României socia
liste. Coruri și versuri pa
triotice.

18.30 Pagini de umor: Aven
turi în epoca de piatră.

1930 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.

20.15 Reportaj TV: Oțelarii.
20,35 Un zimbet, un cintec, o 

floare.
23.15 Telejurnal.

JOI 24 AUGUST

10,00 Matineu pentru copii. Fil
mul artistic: Panlofiorul 
de cristal.

11,40 Cintece și jocuri.
12,30 Emisiune in 

ghiară.
limba ma-

14,00 „Promenadă... in zii de
sărbătoare". Ediție spe-
cială.

16,35 Retrospectivă IValt Dis-
sney.

17,00 Panoramic științific.
17,15 Film serial pentru tine

ret : .Cei trei mușche
tari", după Alexandre 
Dumas (V).

17,25 Binom muzical coregrafic. 
Interpretează formațiile 
artistice ale Centrului u- 
niversitar București.

18,40 Ateneum.
19.20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal.
20,00 Reportaj TV : Metamor

fozele pămintului,
20.20 Film artistic: Omul din 

umbra.

21.30 Varietăți in glb și negru. 
Litoral — Studio TV. in 
zile de vacanță.

22,20 Telejurnal.
22.30 Operetă in carnaval.

VINERI 25 AUGUST

9,00 Deschiderea emisiunii. Te
lex.

9,05 Reportaj TV. Oțelarii (re
luare).

9.20 Orchestra de muzică 
populară .Chindia" din 
Pitești.

9,55 Publicitate.
10,00 Curs de limba germană 

(lecția a 13-a).
10.30 Telecinemateca pentru 

copii (reluare). „Doctorul 
Aumădoare".

12.30 Ateneum (reluare).
17.30 Deschiderea emisiunii de 

după-amiază. Curs de 
limba engleză (lecția a 
12-a).

18,00 Arta plastică.
18.15 Primul festival al dansu

lui fecioresc — Cluj 1972.
18,35 Film documentar.
18,45 Tragerea Loto.
19,00 Legile tn dezbatere pu

blică. Legea privind dez
voltarea economico-socia- 
lă planificată a Româ
niei.

19.15 Avanpremieră.
19.20 1001 de sen.
19.30 Telejurnal.
20,00 Ancheta TV. : Cei care 

nu fac. (Combaterea pa
razitismului social).

I
20,45 Film artistic: Vaporul lui i 

Emil. Ecranizare după nu- ’ 
Vela lui Georges Simons •

22.40 24 de ore. I
SIMBĂTĂ 26 AUGUST j

9,00 Deschiderea emisiunii. I 
Telex.

9,05 România in lume.
9.35 De vorbă cu gospodinele. '
9,50 Teleenciclopedia. ;

10.30 Zimbete și zurgălăi — - 
film muzical pentru copii. I

10.50 Ancheta TV.: Cei care nu >
fac. î

11.30 Emisiune de divertisment. ’
12.15 Legile in dezbaterea pu- 2

blică. [
12.35 Telejurnal. '
15.50 Jocurile Olimpice de va- | 

rd — 1972. Festivitatea > 
de deschidere. Transmisiu- I 
ne directă de la Miinchen. >

18,00 Avanpremieră.
18,10 Emisiune in limba ger- ’ 

mană. 2
19.15 Publicitate.
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Avanpremieră. 
20,05 Teleenciclopedia.
20.50 Film serial: Mannix. E- *

pisodul al IV-lea. Vinal < 
fără cruțare. J

21.40 Estival '72. Spectacol de I

varietăți. jj
22.50 Telejurnal. ’
23,00 Evocări lirice. Romanțe I

cu Ioana Radu. «I
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