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Tovarășul Nicolae Ceaușescu
a primit pe însărcinatul

cu afaceri a. i. al U.R.S.S.
la București

Luni, 18 septembrie, a.c., to
varășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al partidului Co
munist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, a prl-

mit pc V. S. Tikunov, însărci
natul cu afaceri a.i. al Uniunii 
Sovietice la București, la ce
rerea acestuia.

Cu acest prilej u avut loc o 
convorbire tovărășească.

MINERII SÎNT FERM HOTĂRÎTI 
SĂ TRANSPUNĂ ÎN FAPTE

sarcinile reieșite din vizita de lucru 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu în Valea Jiului
I
I SA ASIGURAM CAPACITATI CIT MAI PRODUCTIVE!
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Vizita de lucru tă
cută de conducerea de 
partid și de stat. in 
frunte cu tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU 
in Valea Jiului, a a- 
vut ca țel major — cu 
toții ne dăm seama de 
aceasta — îmbunătă
țirea și perfecționarea 
activității economice a 
bazinului, mai ales in

ceea ce privește ex
tracția de cărbune, 
pentru sporirea eficien
ței. in vederea realiză
rii exemplare. înainte 
de termen, a sarcinilor 
ce ne revin in actualul 
cincinal. Este greu de 
exprimat in cuvinte de 
plina satisfacție și min- 
drie totodată pe care 
le-am trăit cu acest rar

prilej. Fac parte din 
comitetul oamenilor 
muncii de la mină șl 
am participat Ia neui
tatul dialog de lucru, 
cu factorii răspunzători 
de bunul mers al pro 
ducției. de la unitatea 
noastră, al secretarului 
general al partidului. 
L-am urmărit cu cea 
mai mare dragoste

i-am sorbit înțeleptele 
și atit de prețioasele 
Indicații. Aveam și eu 
o serie de probleme 
de ridicat, voiam să nu 
Iau cuvtntul chiar prin
tre primii, dar mai apoi 
mi-am dat seama că ar 
fi fost inutil să mai a- 
daug ceva, pentru că 
se spusese lotul, pe 
nume — cum se zice

— lucrurilor care ne 
Irămîntă, în mod abso
lut deschis, fără mena
jamente. Fiecare a a- 
vul ce învăța

Stere PĂDURARU 
maistru minier 

principal sectorul I 
E.M. Petrlla
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A trăi sentimentul
împlinirii și dăruirii

Am ascultat stăpinil de emo
ție, cuvintele calde, pline de 
substanța, ale secretarului gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. într-o atmos
feră de nestăvilit entuziasm. A- 
cum cînd totul îmi este clar, aș 
dori să mă refer, ca un comu
nist ca secretar al organizației 
de partid, și ca miner cu vechi 
state de muncă în subteran, la 
sarcinile care se degajă pentru 
noi minerii din cuvintele secre
tarului general, pentru sporirea 
producției de cărbune, cocsifica- 
bil. Cred că este bine, să încep 
cu ceea ce mi-a atras atenția in 
mod deosebit. Este vorba de cla
ritatea și limpezimea cu care to
varășul Nicolae Ceaușescu, a 
știut să ne facă să înțelegem 
rațiunea și idealul muncii noas
tre care devine cu fiecare zi, 
tot mai necesară mai plină de 
roade, dar și de cerințe. Am în 
vedere mai ales sarcinile care, 
în următorii ani prevăd ca Va
lea noastră să dea circa 7 mili
oane tone cărbune cocsificabil.

Această claritate și limpezi
me, m-a ajutat să înțeleg că 
sarcinile minerului sînt din ce 
in ce mai multiple, că se impun 
măsuri eficiente în organizarea 
producției, în aprovizionare. De 
o reală însemnătate mi se pare 
munca cu omul. Cointeresarea 
acestuia, educarea lui, ridicarea 
calificării profesionale. întărirea 
dsciplinei. sînt cheia de boltă a 
îmbunătățirii activității in subte
ran. Am avut tot timpul cuvîn- 
tării impresia că tot ce soune 
secretarul general al parti
dului nostru mi se adre
sează mie. îmi vorbea mie, orta
cilor, nouă minerilor din Valea 
Jiului, ne trasa noi sarcini de 
viitor. Rezultatele obținute în în
trecerea socialistă, angajamente-

Vasile RUȘITORU, 
miner șei de brigadă, secretarul 

organizației de partid a 
sectorului VI E.M. Lupeni

(Continuare în pag. a 3-a)

O vibrantă chemare 
pentru înfrîngerea greutăților

Succese demne i

Mesajul adresat de președintele 
Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România, 
Ion Cheorgbe Maurer, 

celei de-a Ala Săptâmini 
Medicale Balcanice

Cel mai emoționant moment 
pe care l-am trăit în ultimul 
timp — nu numai eu, ci toți 
minerii și oamenii muncii din 
Valea Jiului — este fără în
doială vizita de lucru pe care 
secretarul general al partidului 
nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a făcut-o în ziua de 
15 septembrie a.c. în munici
piul Petroșani.

Nu voi putea uita niciodată 
vibranta întîlnire a secretarului 
nostru general cu minerii de 
la Petrila și Lonea, în cadrul 
consfătuirii de lucru ce a avut 
loc la E. M. PetrHa.

Intcresîndu-se îndeaproape de 
modul cum este organizată ac
tivitatea productivă, de măsu
rile practice ce s-au întreprins 
o dată cu trecerea la ziua de 
lucru de 6 ore, extinderea me
canizării și organizarea judi
cioasă a muncii brigăzilor, to
varășul, Nicolae Ceaușescu a 
discutat direct cu minerii des
pre greutățile existente care 
au generat rămînorile în urmă

față de sarcinile de plan, des
pre condițiile de viață și mun
că ale muncitorilor. In timpui 
celor două ore cit a durat con
sfătuirea de lucru minerii șefi 
de brigadă Mihai Țigăieru, 
Costache Bîgu, Enache Chiri- 
ță ș.a., au arătat neajunsurile 
în aprovizionarea ritmică a a- 
batajelor cu materialele necesa
re, s-au referit la faptul că 
mecanizarea nu și-a găsit o 
rezolvare corespunzătoare din 
vina conducerii Centralei și a- 
ministerului dc resort. Critici 
serioase s-au formulat și la a- 
dresa organelor locale care nu 
privesc întotdeauna cu simț de 
răspundere problemele bunei 
aprovizionări a cetățenilor și 
modul cum funcționează can
tinele.

Dialogul purtat de secretarul

Andrei COLD A 
secretarul comitetului de partid 

E. M. Lonea

(Continuare in pag. a 3-a)
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I
de stimă

nlrecerea, care a primit 
un nou și rodnic im
puls prilejuit de vizita 

de lucru a secretarului gene
ral al partidului, in Valea Jiu
lui, înregistrează in cartea ei 
de onoare șl unele realizări 
meritorii ale 
fruntașe de la mina 
Este vorba de rezultatele ob
ținute la zi pe luna in curs de 
către harnicii f ronialiș ti de la 
sectorul V, conduși de VASI- 
LE RUSU. Onorindu-și norma 
în proporție de 102,5 la sută, 
„brigada de la , 6“ a lui Rusu, 
a reușit să acumuleze un spor 
substanțial de cărbune : circa 

de tone. Succesul —demn 
toată stima

unor brigăzi 
Lupeni.

efectul unei organizări supe
rioare a muncii, al respectării 
neabătute a ciclului de pro
ducție, la care și-au adus o a- 
preclabilă contribuție șefii de 
schimb CONSTANTIN POP și 
STERE ENE.

Cu un bilanț pozitiv pe sep
tembrie se prezintă și briga
da de pregătiri 
CONSTANTIN 
care raportează 
medie a normei 
șl un surplus dc metri 
excavați de 47. Galeria trans
versală, la al cărei front acti
vează ortacii lui Prisecaru, fa
ce parie din complexul dc lu
crări destinate pregătirii liniei 
de abataj penlru anul v

condusă dc 
PRISECARU, 
o depășire 
de 10 la sută 

cubl
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i
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—constituie

Reparațiile și verificările 
ventilatoarelor cer o riguroa
să atenție din partea electri
cienilor. In acest sens, Instan
taneul nostru vă prezintă pe 
șeful echipei de electricieni 
suprafață Aladar Petzl dînd 
explicații amănunțite echipei 
sale privind verificarea venti
latorului de 6,5 kw de la sec
torul IV investiții al E.M. Lo
nea.

în pregătire
totv eanalizînd în spiritul
IO indicațiilor concrete șl 

1^ mobilizatoare, primite 
cu ocazia recentei vizite în 
Valea Jiului a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, posibili
tățile de creștere a producției 
de cărbune, conducerea secto
rului II de la E.M. Dîlja a dis
pus trecerea in zilele imediat 
următoare la efectuarea lucră
rilor de pregătire in vederea 
deschiderii abatajului nr. 14 
din stratul 3. blocul II vest. 
Aici va îi plasată brigada spe

cializată in lucrări de deschi- | 
dere și pregătire condusă de * 
minerul DÂNILĂ NAGY care j 
urmează să execute suitorul I 
și preabalajul de atac ce con- ' 
diționcază suplimentarea lini- | 
ei de front activ a sectorului ' 
în blocul II. Din noul abataj | 
se preconizează să se extra- > 
gă zinic între 90—100 tone de I 
cărbune, cantitate cu care mi- ' 
nerii vor contribui la redresa- i 
rea producției sectorului in • 
întîmpinarea celei de-a XXV-a j 
aniversări a Republicii. I

PENTRU CURMAREA UNUI PRELUNBIT
CONFLICT CU IGIENA

A

Incepînd cu acest număr, ziarul nostru 

oferă cititorilor o nouă rubrică : 
„FAȚĂ î N F A T Ă°

Inspecția sanitară de stat — o spadă cu tăiș, 
care poate și trebuie să fie mai bine ascuțit!

In dorința de a infățișa mai pe larg cititori
lor noștri activitatea entuziastă, plină de căutări 
creatoare a colectivelor miniere, ziarul nostru Iși 
propune, incepînd cu acest număr, să aducă in 
prim plan reușitele unor colective minerești in 
marea întrecere socialistă, să stimuleze mai viu 
munca și eforturile lor de gindire și de acțiune, 
in lupta ce se desfășoară in adincuri pentru căr
bune mai mult, mai bun ți mai ieftin.

Rubrica „Față in față" pe care o inaugu
răm in numărul de azi al ziarului iși propune o 
confruntare concretă a brigăzilor, sectoarelor și 
exploatărilor miniere cu condiții asemănătoare, 
nu numai in ceea ce privește rezultatele obținu
te ci ți metodele folosite, punind alături de co
lective care în întrecerea socialistă se evidenți
ază prin rezultate de prestigiu - colective care 
nu se ridică incă la nivelul sarcinilor.

Cum reușesc unele colective să obțină in în
trecerea socialistă rezultate de inoltă valoare ? 
Ce metode folosesc ? Cum iși oraonizează mun
ca ? Cum acționează organizațiile de partid, 
comuniștii pentru organizarea mai bună o pro
ducției și a muncii, pentru stimularea inițiativei 
și dezvoltarea entuziasmului, pentru întărirea
răsDunderii si disciplinei ?

De ce alte colective, desfășurindu-și activita
tea in condiții asemănătoare, obțin rezultate

sub nivelul potențialului de care dispun, nu reu
șesc să-și îndeplinească sarcinile de plan și an
gajamentele ?

lată scopul urmărit prin ciclul de materiale ce 
vor fi publicate in cadrul noii noastre rubrici.

Pentru atingerea scopului propus, rugăm citi
torii să vină cu sugestii ți recomandări vizind 
imbunătățirea conținutului articolelor ți tematicii 
rubricii.

In numărul de azi punem „față in față" două 
brigăzi de frontaliști de la mina Lupeni.

Citiți în pagina a 3-a
In balanța îndeplinirii sarcinilor dc pro

ducție, două brigăzi miniere din frontalele 
minei Lupeni.
• FRONTALIȘTII LUI GAVRA 

ȘI-AU DEPĂȘIT ANGAJA
MENTELE

® DE CE NU ȘI-A ONORAT 0- 
BLIGAȚIILE BRIGADA LUI 
GRIGORE MOLDOVAN ?

La secția din Petroșani a In
spectoratului sanitar de stat am 
stat îndelung de vorbă cu medicii 
Ovidiu Frățilă și C. Ardeleanu. 
După ce ne-a fost expusă, lapi
dar, strategia organelor de con
trol sanitar — abordînd proble
mele la o altitudine destul de 
ridicată, cei doi interlocutori 
ne-au vorbit despre frecvența 
controalelor efectuate în în
treprinderile eu profil de fa
bricație a produselor necesare 
comerțului alimentar, în uni
tățile organizațiilor comercia
le locale (O.C.L. Alimentara 
și C.L.F.) despre... eficiența 
acestora. Ne interesa și căutam 
să extragem, din multitudinea 
de ..date și exemple", o cil 
de mică „fărîmă" de adevăr, 
care să pună in lumină calea 
pentru curmarea unui vechi și 
persistent dialog contradictoriu, 
dintre cerințe și realități, pe 
tărimul abaterilor de la legi
le igienei. Nu am reușit inte
gral și-atunci nc-am propus 
ca, trecînd în revistă o parte 
din suita ultimelor flagrante 
derogări dc la elementarele noi
me ale igienei, semnalate t dc 
Inspecția sanitară de stat, să 
consemnăm (pentru început, 
doar enunțiativ, urmînd ca a- 
poi să venim cu argumentați

ile necesare), faptul că, deși 
organele de control sanitar Iși 
exercită cu seriozitate atribuți
ile, dovedindu-se cu adevărat 
o ...spadă cu tăiș, în menirea 
pe care o au, de retezare a a- 
baterilor, numărul încălcărilor 
regulilor de igienă e departe 
de a se afla in scădere. Ce se 
poate deduce din această con
statare, fără a forța, cit de cit, 
preceptele logicii, decît conclu
zia că Inspecția sanitară de. 
stat poate și trebuie să devină 
un instrument de îndreptare a 
„păcatelor" mult mai eficient, 
o autentică autoritate medicală. 
Nu pretindem — și specificăm 
de la început acest lucru — 
mărirea neapărată a volumului 
dc lucru al organelor igieniste, 
ci, doar necesitatea ca acestea, 
să uzeze de întregul arsenal al 
„prescripțiilor" legislației în 
vigoare, cu importantele ci in
strumente de intervenție.și mă
suri de eradicare a „răului”.

Dar, să dăm, mai întîi... cu
vin tul cîtorva „fapte". Și, pen
tru a evidenția nu „răspunsul” 
pe care-1 dau unele întreprin
deri „șiragului" de avertismen
te și ultimatumuri ale medici
lor igleniști (pentru că acesta, 
deși pozitiv, vine cu exagerat 
de mare întîrziere I), ci faptul

că există garanții pentru • des
fășurarea unei mai eficiente 
activități in viitor, vom începe 
prin a enumera cîteva „repere" 
ce deja se zăresc la orizont.

La Fabrica de produse lacta
te Livezeni, instalațiile frigori
fice prezentau, vizibil, o serie 
de defecțiuni. Dar nu orice fel 
dc defecțiuni... Erau nereguli 
din... construcție! Instalația 
s-a dovedit a fi ineficientă. Dc 
ani de zile I Inspecția sanitară 
de stat a văzut, a constatat, a 
atras atenția, a făcut recoman
dări. a dat avertismente... Și 
anul acesta (mai bine mai tîr- 
ziu decît niciodată I), s-a ob- 
ținut, cu chiu cu vai, revizui
rea întregii instalații. Lucruri
le, s-au îndreptat și... lotul c 
bine cînd se sfîrșește cu bine. 
Palidă consolare I Laboratorul 
de preparate al T.A.P.L, — 
acest lucru îl știm și noi dc a- 
tita timp — nu corespunde ce-, 
rințelor de igienă. Nu mai e- 
numerăm „treptele" utilizate de 
Inspecția sanitară de stat pen
tru îndreptare. Acestea se sub
înțeleg. Acum, în acest an, es
te deschisă finanțarea pentru 
amenajarea unui laborator gc-

Viorcl TEODORESCU
(Continuare in pag. a 3-a)

In numele guvernului Repu
blicii Socialiste România, adre
sez un cordial salut parlicipan- 
țllor la reuniunea dv„ prilejui
tă de împlinirea a patru decenii 
de la înființarea Uniunii Med’- 
cale Balcanice și de organiza
rea celei de-a Xl-a Săptămîni 
Medicale Balcanice.

Dufă cum se știe, mișcarea 
penlru colaborarea și înțelege
rea popoarelor balcanice are 
vechi, chiar foarte vechi tradi
ții. Coexistenta în aceeași zonă 
geografica, similitudinea circum
stanțelor istorice in care aces
te popoare au evoluat au dat 
naștere unor preocupări și in
terese comune care au atras 
după sine nevoia, tot mai viu 
resimțită de ele, a organizării 
și dezvoltării unor relații de 
bună vecinătate, de înțelegere 
și cooperare. Aceste relații au 
căpătat, de-a lungul timpului, 
concretizări pe planuri dintre 
cele mai diverse.

O expresie a constituit-o și 
crearea, acum 40 de ani a or
ganizației dv.. prima organiza
ție interbalcanică. însăși vechi
mea acesteia, țelul nobil pe ca
ro șl l-a propus rodnica activi
tate desfășurată pe tărimul, 
prin excelentă umanitar, al ocro- 
Lirii sănătății ilustrează o dală

mai mult faptul că ea s-a năs
cut șl ființează pe un teren 
fertil.

Este cit se poate de evident 
că confluența de Interese alo 
popoarelor balcanice reprezintă 
o realitate, iar conlucrarea pen
tru satisfacerea lor o necesita
te vitală, slujind deopotrivă fie
căruia dintre statele balcanice 
și cauzei generale a prieteniei 
intre popoare, a păcii șl cola
borării în Europa și în întrea
ga lume,

Reuniunea de față, abordînd 
problemele sănătății oamenilor 
din această regiune a lumii din 
perspectiva progresului tehnico- 
șliințific contemporan și propu- 
nindu-șl să contribuie la inte
grarea tehnologiei moderne, a 
informaticii, automatizării, tele
comunicațiilor în teoria și prac
tica medicală, va marca, desi
gur. un moment însemnat !n ac
tivitatea Uniunii. Nu încape În
doială că dezbaterile ce vor a- 
vea loc vor îngădui un schimb 
de experiență fructuos, vor 
prilejui o nouă afirmare a spi
ritului de înțelegere și co >pe- 
rare interbalcanică.

Cu aceste gînduri, vă doresc 
o ședere cît mai plăcută in țara 
noastră și deplin succes în mun
ca ce o desfășurați.

în Capitală s-a deschis

Cea de-a Xl-a „Săptămînă 
Medicală Balcanică"

Luni s-a deschis în Capitala 
cea de-a Xl-a „Săptămînă me
dicală balcanică", manifestare 
ale cărei lucrări se desfășoară 
sub înaltul patronaj al preșe
dintelui Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste Româ
nia, Ion Ghorghe Maurer.

Această manifestare științifi
că coincide cu a 40-a aniversa
re a Uniunii’ Medicale Balcani
ce.

In ședința inaugurală, Teo
dor Burghele, ministrul sănătă
ții, a dat citire mesajului de 
salut adresat participanților la 
reuniune de tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer. Mesajul a 
fost primit cu îndelungi aplau
ze de cei prezenți.

Au rostit cuvinte de salut

prof. M. Popescu-Buzeu, preșe
dinte de onoare și secretar ge
neral al Uniunii Medicale Bal
canice, precum și reprezentanți 
ai secțiilor naționale ale sta
telor membre ale acestui orga
nism.

In continuare au fost acorda
te titlul și diploma de membru 
de onoare al Uniunii Medica
le Balcanice acad. Ștefan Milcu 
și prof. J. Mialaret de la Aca
demia de Medicină din Paris, 
vicepreședinte al Asociației in
ternaționale pentru cercetarea 
medicală și schimburi cultura
le.

In cursul după-amiezii. lucră
rile au continuat în ședințe ști
ințifice plenare.

(Agerpres)

Delegația
Republicii Socialiste România 
la cea de-a XXVII-a sesiune 
a Adunării Generale a O.N.U.

A fost numită delegația țării 
noastre la cea de-a XXVII-a 
sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U. >

Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, șeful dele
gației.

Din delegație fac parte George 
Macovescu, prim-adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
locțiitorul șefului delegației : 
Ion Datcu, ambasador, repre
zentantul permanent al Repu
blicii Socialiste România la 
O.N.U.; Cornel Bogdan, amba
sadorul Republicii Socialiste 
România în Statele Unite ale 
Americii; Constantin Ene, am
basador, reprezentantul perma
nent al Republicii Socialiste 
România pe lingă Oficiul Na

țiunilor Unite din Geneva. 
Membrii supleanți ai delegației 
sînt ’ Virgil Constantinescu, E- 
milian Manciur, directori în 
M.A.E., Ion Duma și Dumitru 
Ceaușu, consilier și respectiv 
prim-secretar la Misiunea Per
manentă a României la New 
York.

Delegația este însoțită dc con-1 
silieri și experți.

La 18 septembrie a.c., a ple
cat la New York, pentru a par
ticipa la cea de-a XXVII-a se
siune a Adunării Generale a 
O.N.U.. George Macovescu, 
prim adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, locțiitorul șe
fului delegației române.

In legătură cu recentele acțiuni 
militare ale Israelului 

împotriva Libanului
In ziua • de 18 septembrie 

1972, C. Mănescu, ministrul 
afacerilor externe al Republi
cii Socialiste România, a in
vitat în audiență pe ambasado
rul Israelului la București. 
Raphael Benshalom, căruia i-a 
exprimat îngrijorarea guvernu
lui român cu privire la re
centele acțiuni militare ale Is
raelului împotriva Libanului.

Guvernul român, a subliniat 
ministrul afacerilor externe, 
dezaprobai aceste acțiuni — ca
re nu pot fi cu nimic justifi
cate și care constituie o încăl
care a independenței, suverani

tății și integrității teritoriale a 
Libanului, contravin tendinței 
generale spre destindere, spre 
soluționarea conflictelor pe ca
lea tratativelor.

Ministrul afacerilor externe a 
arătat că România cere în mod 
hotărît încetarea oricăror ac
țiuni militare, curmarea repre
saliilor împotriva populației ci
vile și consideră că trebuie de
puse eforturi stăruitoare penlru 
soluționarea politică a crizei 
din această regiune, în spiritul 
rezoluției Consiliului de Secu
ritate din 22 noiembrie 1967.



MARȚI 10 flmnw t»71

Frontaliștii lui Gaura
și-au depășit angajamentele

Despre minerii dc la fron
talul din stratul 3. b/o- 
ul 5, se spun multe. E 

f> firesc să Se imrbească desnr.’ 
«a, Dețin primul loc fn intre. 
ecrco socialistă. Și cuni se spu
ne In mina I upeni. sint niște 
eiiivetașU Șeful d« brigadă 
NICOLAE GAVHA, nr spunea : 
„Nu slnlem singurii In '■ector 
care obținem rezultate bunice
le. sîtu șj alții Omul aces
ta. care a acut marele privile
giu de a se fi instruit la școa
la adincului lupenran — de 12 
ani 'c află aici — se dove
dește de o rară modestie.

— Ai'eți un frontal cu 
nie dc front scurtă... Nu p greu 1

— In sectorul nostru lotul e 
simplu, mult 
s-ar părea

— De cine 
tea ?

— De noi. 
că ră întrebați la fel cum 
întreabă mulți „ce faceți, cum 
o scoateți hi capăt ?“ Răs
punsul mi Se pare simplu. Nu 
m-am întrebat niciodată dacă 
alții jac așa- sau altfel; ca să 
facem nea|>ărat ca ei noi știm 
una și bună : după locul și con
dițiile dc 2âcămînt să te orien
tezi și după cum ai la înde- 
mină oameni și t<‘hnică... Ista i 
primul și ccl mai important 
lucru pe care-1 avem în vede-

Fapt cert, dovedit cu priso
sință. și anume, că frontaliștii 
din sectorul V al minei, sint 
totodată, printr-o coincidență 
ce nu surprinde — brigada cu 
«'ca mai mare viteză... de gin- 
dirc, de acțiune. Atunci cind 
ci sint sprijiniți de corpul teh
nic ingineresc in brigada lor se 
conturează noi perspective ale 
perfecționării producției, se 
nasc noi idei novatoare. Este 
de notat faptul că un colectiv 
restrins de maiștri și munci
tori. au confecționat din pro
prie inițiativă niște panouri de 
plasă de 3 mp. panouri cu ca
re au înlocuit seîndura ce finea 
ortul. „Păi. noi ne-am gindit 
să le ușurăm munco — ne- 
spunea tehnicianul Augustin 
Belea; panourile sint simple, 
dar eficace. Sc economisește, 
timp, dar și materia} lemnos". 
O bună organizare, a muncii, o 
aprovizionare perfectă, utilajele

fj talul

0 liu

de mineri... Știu
se

dog-funcționcazd normal, jără 
nări.

Brigada are un nucleu
Wimt
nfflu
in minerit. Ofnd au 
mai 5 zile, o . .
in plus, unii din brigăzile

ris : ..sc grozăvesc, și 
Faptele au dot a
se țmatr fn per*

rte 
ui i hi. omogenizați. o fn- 
utlifh, Trifi au Stabilitate 

os in nu- 
ftșic și jumătate

De ce nu și-a onorat obligațiile 
brigada lui Grigore Moldovan ?

cine au 
ei, asfa-i 
dit-o insă <*ă 
manențA.

— Asta-i 
spunea șeful 
Tătar, un miner trecut de mult 
de prima tinerețe. Muncim bi
ne. avem condiții nu numai noi. 
tonte abatajele din jur, Mai
ștrii. șeful de sector, au pus re
gia la punct și... De aceea, sec
torul arc aproape 6 ono de tone 
de cărbune In plus

„Noi am avut noroc că avem 
și maiștri și șef de sector buni 
— zicea zlh'X'andru Alti. Șeful 
dc brigadă e un oin dinlr-o 
bucală, un om care știe cc-i 
trebuie. Iși cunoaște meseria.

Să nu uităm că frontaliștii 
lui Gavra. n-au făcut nu știu 
ce minuni. Ei știu să-și organi
zeze munca, să folosească din 
plin timpul. Asta-i cheia succe
selor noastre in producție. Ei 
se bazează pe disciplină (au 
modele destule in sector), orga
nizare judicioasă, utilizînd totul 
pentru tona de cărbune. Nu lip
sesc materialele de la frontul 
de lucru — de remarcat că sec
torul are organizată o brigadă 
in acord pentru aprovizionarea 
cu materiale a locurilor de 
muncă, foarte important — 
schimburile se preiau din mers, 
se pușcă la timp. Cum s-ar spu
ne. totul merge ca... ceasul. In 
această lună roadele n-au 
departe de cele așteptate, 
primele cincisprezece zile 
fost scoase două fișii fn 
ceea ce echivalează cu 400 to
ne de cărbune peste plan. Iată 
o certitudine că angajamentele 
luate in întrecerea socialistă pot 
fi îndeplinite in modul cel mai 
onorabil, minerește. Cine ar 
putea afirma că nu-s posibili
tăți, că „nu se poate* 1

— Numai cine-i comod și lip
sit de previziune poate spune 
așa. I.a mină trebuie să dove
dești nu numai că ai putere,

nu par
„nw'ne- 

prieflput, 
harnic, ordonat, cumpănit fn 
»W ceea <■<• foca, dar aceasta 
nu-i doajuns El mii trebuia și 
AJUTAT, prin crearea unor 
■ondiții de muncă corespunză
toare, adică să aibă tot cc-i 
trebuie, ca sfl-și poată dovedi 
atft priceperea <ît și voința fii 
mun<ă, hotărârea de a transpu
ne fn viață prin fapte concre
te in producție, politica parti
dului. De fapt, omul adincului 
ntt trebuie împins de la spate. 
Ale.re Codin, Gheorghe. Co-

Firește, uormn de viață s-a 
rolnnjlt. treptat, fn oa
meni. pe măsura înțele

gerii, profnnd conștienlc, a cali
tății lor de slăplnl șl »n același 
llmp de producători șl benefi
ciari ai avuției naționale.
Dlscnlind rn Ironlallștil de
la straiul 5. blocul 4. al sec
torului 111 de la I upeni. nl se con
tura lot mal clar Ideea că, prin
tre preocupările despic care cl 
tm| vorbeau aici, in mină, mino
rii trăiesc cu acuitate valoarea 
fiecărei picături dc llmp. Nil la 
modul general, cl la cel dens, 
al iaplelor, subordonate căută 
rllor penlrii a Ieși din impas. O 
pasionantă întrecere <1 oameni
lor cu e| înșiși. „In fond mi-a

Firește, norm o de > 
rotunjit, treptat,

«orbire.

Pentru curmarea unui
prelungit conflict cu igiena
(Urmare clin pag. 1)

A-neral modern, la Petrila. 
cum, deci, au fost obținute și 
fonduri, a fost stabilit și un 
termen de predare (31 decem
brie 1972), se știe și cine e- 
xccută lucrarea (I.G.L.-ul). A- 
ccasta contează I Mai ales dacă 
judecăm înlănțuirea „datelor 
problemei", de pe poziția ce
lor care știu de cîți ani se pro- 
noslichcazâ construirea unei 
asemenea unități, absolut nece
sare™ De acord, e veridic și 
lipsit de orice nuață augmenta
tivă. faptul că indicele care 
„înmănunchează* intoxicațiile 
cu produse ale T.A.P.L. ar pu
tea să lipsească cu dcsăvîrșire 
din scriptele Inspecției sanita
re de siat din municipiul 
troșani, dar acest adevăr 
poate și nici n-ar fi putut să-l 
excludă pe celălalt (totuși, luat 
în „evidență'), care a prins în 
.mreje' și n-a lăsat să scape, 
deficiențe intolerabile... Există 
cîteva unități, despre care am 
aflat — și acum, ca și altăda
tă că vor fi... închise, in ur
ma întocmirii unor documen
tații. pînă la remedierea to
tală a deficiențelor. Avertis
mente și amenințări, deci. Din 
nou avertismente și amenin
țări ! Și totuși. laboratoarele 
dc cofetărie și patiserie ca și 
carmangeria T.A.P.L. din Petro
șani — pentru că despre aces- 
1ca este vorba — continuă să... 
producă. Inspecția sanitară de 
Mat. în loc să acționeze, ener
gic. drastic, uzilind de puternice
le pirghii pe care i le oferă le
gislația noastră socialistă. se 
mulțumește să insereze fn re
gistrele de ontrol ultimatu
muri după ultimatumuri. De 
partea cealaltă, „inamicul" (ca 
In ..serbările galante' ale unui 
război ^,'esel !) sfidează ame
nințările și se face că... plouă. 
Cit timp va dura această ..pe
liculă" amuzantă, vom vedea. 
Ecranul e, se pare, panoramic 
și ..filmul* arc lungimea și fi
nișul ..Invadatorilor" 1 Să ne 
mai mirăm — este, oare ca
zul ? — că T.A.P.L.-ul uită 
să anunțe Inspecția sanitară 
de stal și deschide, fără apro
bare prealabilă, un chioșc 
gogoși, iangoși, ciocolate și 
viță pe băț. la „hale', fn 
ta Pelroșaniului ! Nu. nu 
nici un rost. Este efectul unei...

Pe- 
nu

cu... 
hal- 
pin- 
are

FAȚĂ ÎN FAȚĂ

za In suspensie. In 
pauza aceasta descrie o aștep
tare. In munca lor, 
frontalului, au
(easlă așteptare, crcînd 
mod 
nual 
aleii, aproape 
ciuda lipsei cb 
organizări in 
vizionare. In luna Iulie, de pildă 
lață dc norma ccrulă de 8 lone, 
ci au realizai 7.71 lone pc post 
ceea ce reprezintă 96.3 la sulă 
din plan. Iar fn august, cu 2100 
lone mal puțin docil sarcinile 
prcvăzule. «ceasta obllgfnd con 
diKerca sectorului la măsuri 
mal ciiciente pentru înlăturarea 
lipsurilor șl mai ales, pentru că 

orba dc producția dc căr 
de (omplctarea efective

OMlenll
anulai Insă a

un nou 
ni eonii 
r-un ritm 
renii fn

do a munci. FI ai 
să muncească intr 

de necl 
e electiv, a slabei 
transport șl apio-

fost
In 
nu 

plus

cauze nesusțînutc așa cum s-ar 
fi cerut!

Ultimele raiduri ale Inspec
ției sanitare de stat prin uni
tățile aparținînd O.C.L. Ali
mentara și C.L.F. s-au soldat 
cu aceleași ..roade' : numărul 
deficiențelor, al abaterilor de 
la normele de igienă nu urca 
să scadă. S-a arătat — ni se 
spunea — fiecărei unități, fie
cărui responsabil ce are de 
făcut pentru a se încadra rapid 
în ..prescripțiile' regulilor sa
nitare. Dar. ne întrebăm, de 
cîte ori s-a „arătat" pînă acum 
acest lucru, cîte dintre neregu
lile întîlnite săptămîna trecu
tă, hu au fost întîlnite și în 
raidurile din primăvară sau 
chiar de anul trecut ? Vinzăto- 
rii de la C.L.F., in marea lor ma
joritate. continuă să desfacă mar
fa nesortată, așa cum o primesc 
(dar de ce o primesc așa ?). 
Da, e adevărat, așa este, și 
nu... vor să înțeleagă că se poa
te face și altfel, pentru că... 
amenzile i-au ocolit. E sin
gurul motiv ! In multe unități 
ale O.C.L. Alimentara, se pun 
in vtnzare mărfuri necorespun
zătoare (la magazinul, vizavi 
de restaurantul „Cina", din 
[.upeni, au fost vindute conser
ve bombate și pește saramurat, 
cu miros de putrefacție! ?), 
depozitarea plinii in rafturi nu 
se face pe alocuri corect, se 
mai păstrează chiar și în vrac, 
in lăzi. De ce ? De ce le sint 
permise asemenea abateri, da
ră totuși sint cunoscute, văzu
te ?...

In fața unei asemenea si
tuații (din care nu poți să nu 
deduci că, totuși, eficiența con
troalelor Inspecției sanitare nu 
este cea așteptată, in totalitate) 
— cu avertismente, ultimatu
muri. amenințări, pe de o par
te, și cu flagrante abateri de 
la elementarele norme ale i- 
gienei — pe de altă parte — 
considerăm necesar să reliefăm 
faptul că oamenii muncii, le
gislația socialistă, pretind In
specției sanitare de stat să de
pășească — pentru că are po
sibilități s-o facă — faza ..cău
tărilor", afirmlndu-se total, ca o 
adevărată autoritate medicală 
și edilitară. Inerția și proaste
le moravuri pe care le mai 
intilnim incă in comerț pot fi 
învinse, cu largul și intransi
gentul concurs al Inspecției 
sanitare de dat

Mircea 
Victor 

Arhip, Emil 
m-am gtnd.it 

,Noi

drea, Stroe Cernal, Gheor- 
ghe llădulescu. Ion Huța n, 
Martin Boldi, Gheorghe Lasz- 
lo, Titi Bulgaru, dețin o 
bogată comoară de experiență 
din care ar avea multe de fn- 
vățat și alții. Cele 6 000 tone 
peste plan, de la începutul a- 
nului, sint rodul hărniciei unui 
colectiv unit, harnic, destoinic. 
La ora schimbului i-am cunos
cut și pe Teodor Budelecan, 
Constantin Cojocaru, 
Boca. Marin Năstase, 
Boantă, Dumitru 
Tătaru și atunci
la spusele unui frontalist 
muncim dar ca să putem munci 
cu spor, ca primă măsură ne or
ganizăm bine locul de muncă; 
dincolo de gura frontalului se 
hotărăște soarta producției. Un 
colectiv e bun sau rău și după 
„mina* care.-i dirijează munca, 
efortul.Și această „mină" 
este conducerea sectorului.

La [.upeni cind se vorbește 
de oamenii lui Gavra, nu se 
ride : se vorbește cu respect 
și stimă, pentru că frontaliștii 
de la cinci, sint un colectiv de 
nădejde.

r

spus șeful de brigadă Grigore 
Moldovan, un miner cu expe
riență, călit la marca școală a 
adincului, — frontalul este ogo
rul nostru ; așa că toi ce ne stă 
fn putință investim pentru scoa 
ferea cărbunelui..."

Nu vrem să se creadă că mo 
dul in care oamenii din acest a- 
bataj, cu o linie de front de 
peste 160 m.l. iși Înțeleg mun
ca este o excepție în cadrul sec
torului III al minei I upeni.

— Practic, noi n-am reușit fn 
nici o lună din acest an Să ne 
realizăm sarcinile de plan ! ne-a 
sintetizat ideea fn jurul căreia 
se desfășoară căutările și hăr
nicia minerilor, șeful de briga
dă. L-am privit contrariați. Ori
cum, in frontalul lor sfnt con
diții, mica mecanizare, entuzi
asm pe măsură... Atunci unde-i 
buba ? Am căutat coresponden
ța acestor cauze fn modul de 
muncă al brigăzii în care mun
cesc, In medie pe zi, cam 66 de 
oameni. Nu din vina 
săi........N-aveam aprovizionarea
materială asigurată, ne lipsesc e- 
fectiveie necesare (în loc de 80 de 
oameni sîntem nevoiți să lu
crăm 60—66 de oameni) liniei 
de front, formînd, după posibi
lități, numai 5—6 echipe de lu
cru. ori..." Șeful de brigadă 
Grigore Moldovan. Iși lasă fra-

oamenilor

dlsculăm cu minerii A 
RON MOLDOVAN, GHEORGHI 
IEACU. IOSII- KIRAIY, ION 
COȚOFAN, NICU1 AE IONES 
Cil, oameni cu o vastă expe 
riență, cu rutină „inlr-alc hon 
talelor", le înțelegem starea de 
„nervozitate", consemnind fap
tul că in sectorul III al minei 
lupeni. inerția sc mal păstrează 
incă. Conducerea sectorului 
inginerii Pavel Vitan și Paul 
1 uculcscu — nu s-a adaptat o 
perativ la condițiile existente ; 
lipsește capacitatea de organiza 
re, inregistrindu-se rămîneri in 
urmă la realizarea sarcinilor de 
plan.

— Cauze SUBIECTIVE ?! Sini 
aceleași în flecare zi. Nu merg 
transportoarele defecțiunile e- 
leclrice se țin lanț ; oameni de 
regie „ioc" — ne spuneau 
minerii PETRE DRAGOMIR 
LOADER TAREA, ION POP șl 
ION GlLEA ; adică tocmai a- 
lunci, in orele de virf, iți fac 
pocinogu, sint niște elemente 
care ne iac mereu necazuri...

Despre Grigore Moldovan, 
despre experiența lui și despre 
colectivul cu care muncește la 
l upeni, se vorbește în termeni 
foarte elogioși : „un miner des
toinic, apropiat de oameni, un 
bun organizator". După țoale 
astea, e ușor de bănuit ce se 
inlimplă la locul de muncă. E 
un om așezat, tăcut, ca mai toți 
ortacii Iul. îmi vorbește de Au
rel Țeglea, Ion Coțofan. Ion La- 
zăr, Aurel Mondoacă, Ion Hălă- 
uștean. Marin Zgură, mai mult

despre oameni, despre hărnicia 
șl dorința lor de a se realiza, 
decll despre sine. ,.Dr la ce 
distanță transportați material 1"

- încerc să-l atrag fn discuție. 
„De la 500— 700 -------
răspunde. Dacă 
organiza rcqla. 
sectoare, mi ne am perpeli așa...’

— Datoria noastră e să lălem 
cărbune.- El da, la noi în sec
tor. nu. nu că spun, așa e, 
n-are dnc să ne sprijini- șl 
sînl destule posibilități...

O oră mal tfrzlu :
— Ziceai de sprijin, de...
— Dric» țlunlle mecanice șl 

electrice nc-au mlncal fn luna 
august peste 700 de ore din 
mnncă. Nn șllu cum se la< revi
ziile-.

Da. are perfectă dreptate Io- 
sil Kiraly, cind spune că întrea
ga brigadă glndește. că flecare 
om e corect șl muncește con
știincios acolo la locui său. și 
dacă ar merge șl restul, zău că 
lotul s-ar redresa, 
al 
o 
se _ 
cinci ori pe zi, sau n-ai ce-țl 
trebuie. Să realizezi numai 96.3 
la sulă dn plan cind ai țoale 
condițiile, cind ai oameni cu ex
periență în adine 1 Nu s-a aban
donai încă’ ideea că „nu-i și 
nu-i posibil 1“ — ori în situația 
brigăzii de la frontalul lui Gri
gore Moldovan, unde există con
diții, dar, după, felul cum este 
organizată munca în abataj și 
in sector, și mai ales după mo
dul de repartizare a forței de 
muncă, nu poți cerc mai mult. 
După ce că brigada are un efec
tiv cu peste 30 Ia sută mal pu
țin decit cerințele planului, mai 
face și aprovizionarea materia
lă de la distanțe foarte mari.

metri — Iml 
lectorul și-ar 
cum lac alic

s-ar redresa. Zadarnic 
o brigadă omogenă șl 

gîndire colectivă, dacă ți 
oprește transportorul de

ărnicia șl poate entuzias
mul, însuflețește conti
nuu pe frontaliștii de la 

stratul 5, blocul IV. Un dialog 
in care se caută lin răspuns la 
marile probleme ce le ridică 
munca, poate că șl în sectorul 
III al minei 
o cale spre 
brigada lui 
să iasă din 
nieze brigăzilor fruntașe.

I tipeni. se va găsi 
reușită, pentru ca 
Grigorc Moldovan 

impas și să se ali-

Dem. D. IONAȘCU

A ÂPARUT

Să asigurăm capacități 
cit mai productive!

(Urmare din pag I)

Dar să mă refer la 
un aspect din activita
tea sectorului nostru. 
Noi exploatăm o gamă 
variată de stratificații. 
însă stratul 3 ne dă bă
taie de cap la „reteza
re", fiind pericol de e- 
manațli de gaze șl de 
apariție de focuri endo
gene, in cazul unei ex
trageri neraționale. Din 
discuțiile purtate am 
dedus cit de important 
e să dăm atenția cuveni
tă unei extracții corec
te, loiale, pentru ca 
viața minerilor să nu 
fie nici o clipă pericli
tată. Dacă vor respecta 
toate regulile și preve
derile in acest sens, 

A

vom putea trece. în 
viitor, la o metodă de 
exploatare mal eficace, 
șl anume la Ironlale 
armate în lier, de mare 
productivitate. In 1980, 
așa după cum a arătat 
cu ocazia vizitai, tova
rășul N l C O L A E 
CEAUȘESCU, va trebui 
ca Valea Jiului să pro
ducă 7 milioane tone 
de cărbune cocsificabil, 
de aproape 3 ori mai 
mult ca în prezent. Or, 
pentru aceasta va fi 
necesar să ne preocu
păm de crearea de ca
pacități noi, cu adevă
rat productive, dotate 
cu utilaje adecvate, pe 
care să Iș îngrijim și 
să le folosim așa rum 
trebuie. Nu există altă

cale mai indicată pen
tru creșterea rodniciei 
muncii noastre I

In altă ordine de idei, 
m-au bucurat mult că 
s-a conturat perspecti
va apropiată a perfec
ționării slstemuui de 
salarizare in așa fel in
cit să corespundă con
dițiilor specifice ale 
Văii Jiului. încadrarea 
personalului muncito
resc pe categorii și 
trepte este, actualmen
te, defectuoasă. Nou
lui angajat ii este tre
buincioasă o prea înde
lungată perioadă ca să 
se califice. Intr-adevăr, 
de ce un medic se for
mează In 6 ani șl un 
miner in 8 ? Sint con

vins că se 
totul cu 
maximă și 
cele mal bune 
care să satisfacă inte
gral.

In încheiere aș vrea 
să-mi exprim încă oda
tă mulțumirea adincă 
pe care am simțit-o fn 
aceste zile șl mă anga
jez — ca un compo
nent al detașamentului 
de cadre tehnice medii 
— să contribui și mai 
substanțial la asigura
rea unei asistențe teh
nice de calitate, unei 
coordonări șl suprave
gheri responsabile a 
fluxului productiv pen
tru ca „pulsul" lui să 
He întotdeauna normal.

va analiza 
răspundere 

se vor găsi 
soluții

REVISTA 
„MUNCA DE PARTID"

nr. 10/1972

Sumarul cuprinde, între alte
le, articolele „Perseverență și 
tenacitate in realizarea noilor 
obiective fixate de partid" și 
„Adunările și conferințele or
ganizaților de partid pentru dări 
de seamă și alegeri".

La rubrica „Cu toate forțele 
pentru îndeplinirea holăriri- 
lor Conferinței Naționale", Va- 
sile Vîlcu semnează 
„Integrarea organice 
socială și de stat*. 
rubrică de mare actualitate, in
titulată : „Cinr inalul în patru ani 
și jumătate". Rubrica „Intensifi
carea continuă a vieții interne de 
partid" inserează articolul „Co
misiile pe probleme ale muncii 
de partid in contextul afirmării 
conducerii colective" pe margi
nea unei 
doara.

Revista 
semenea 
tare, note, răspunsuri la între
bările cititorilor și informații.

(Agerpres)

articolul 
în viața 

O altă

consfătuiri la Hune-

mai cuprinde, de a- 
consullații, documen-

O vibrantă 
chemare

• (Urmate lin pag. I;

qerterul cu minerii din codrul 
«.clor două exploatări mini' re 
— I'clrila și Lonea, cu comite
tele oamenilor muncii dc aici, 
in-a convins dc faptul ca pro
blemele muncitorilor din Va
lea Jiului sînt foarte bine cu
noscute de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Indicațiile ample pc 
care ni Ic-a dat cu privire la 
modul cum trebuie -kI,ionul în 
viitor, adoptindu-se soluții atent 
gîndite, pc baza realităților și 
cerințelor producției sînt împle
tite eu soluții corespunzătoare 
și pentru celelalte probleme.

Am reținut cu atenție indica
țiile pc care tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu ic-a dat organelor 
locale pentru soluționarea unor 
probleme cu caracter social- 
gospodărcsc, privind aprovi
zionarea populației îmbunătă
țirea condițiilor de deservire 
la cantinele muncitorești.

Pentru noi minerii de la Lo- 
nea și Petrila ca și pentru foii 
minerii din Valea Jiului uni 
reținut o indicație deosebit (le 
prețioasă condensată în cumin
tele ; „oamenii dc la deservire 
trebuie să ducă cit mai aproape 
lemnul de locul de muncă și 
chiar să-i ajute pc mineri la 
armare".

Mulți dintre cei prezenți la 
consfătuire mi-au spus atunci : 
„Auzi, tovarășe Colda, parcă 
a lucrat in mină alaiuri de noi, 
așa de bine cunoaște secreta
rul general problemele ce ne 
frămîntă' Oamenii aveau drep
tate. Tot ce ne-a spus atunci 
tovarășul Ceaușcscu era plin 
de profunzime. Cuvintele Ini 
ne-au îmbărbătat, ne-au mobi
lizat în muncă, ne-au întărit 
hotărîrca de a ne face și >n 
viitor datoria cu mai multă fer
mitate.

storia omenim cunoaș
te mulți călători ves
tiți. Numele lor a fas- 

imaginația și dorința 
multora de a călători prin lu
me. Mihal Mănescu din Vul- 
ran bloc C scara II. ap. 16, 
Dumitru Tirlea din Petro
șani. strada Băranilor nr. 2, 
Petru Mandache din Aninoa- 
sa str. 23 August 50 și Ioan 
Mălăian din Lupeni str. Tudor 
Vladimirescu nr. 9/66 au vrut 
probabil să sc facă cunoscuți 
și ei îd materie de... călăto
rie. Ei au călătorit prin țară 
fără bilele ele tren pe C.F.R. 
„Vestiți" au ajuns ci pentru 
călătoriile făcute, dar rczulla- 
•ele sînt cu totul altele, pen- 
i.ru că. fiind găsiți de către 
conductori fără biletele res- 
fective, aceștia le-au întoc
mii acte de trimitere în ju
decată. Astfel, lui Mihai Mă
nescu pentru 12 drumuri I 
s-au aplicat 275 zile închisoa
re contravențională, fiind o- 
bligat și la plala sumei dc 
1610 lei, reprezenlînd despă
gubiri față de C.F.R. ; Dumi
tru Tirlea, pentru 12 drumuri 
a primi1 210 zile închisoare 
contravențională și 1330 lei 
despăgubiri ; Petru Mandache 
a primit 126 zile închisoare 
contravențională și 660 lei 
despăgubiri, iar Ioan Mălă
ian pentru 9 călătorii a fost 
condamnat Ia 170 zile închi
soare și 820 lei amendă.

doi ani este pus el sub plasă. 
O^flasă ceva mai groasă, din 
gratii, Ia închisoare.

Cu toate C3 Adrian To- 
dericlu, din Lupen 
mai fusese condam

nat și închis de nouă ori 
n-a tras învățămintele cu
venite. Astfel în ziua c*c 
5 februarie 1972 s-a du« 
ia locuința lui U. A. din 
Petroșani unde, găsindu-l 
acasă doar pe fiul acestuia in 
vfrstă de 13 ani, i-a spus <â 
a fost trimis do tatăl său pen
tru a-i repara aparatul de ra 
dio. Luînd două lămpi bune 
din aparat și înlocuindu-lc 
cu altele defecte de televizor 
părăsește locuința. Inlîlnindu- 
se re drum cu soția lui U.A. 
îi explică că a reparat apa
ratul de radio dar să nu um
ble nimeni Io el pentru a nu 
face scurtcircuit, căci va ve
ni el a doua zi să-l pună I 
punct. Scurtcircuit radioul nu 
a făcut, nici ta punct nu a 
fost pus. In schimb a fost 
„pus la punct" maestrul în 
excrocTjerii. Și-a primit pe
deapsa cuvenită : 1 an închi
soare pentru înșelăciune, 
complelindu-și în acest lei 
numărul condamnărilor la 
zece.

Tare mult ii mai plăceau 
lui Iosif Portic, din 
Vulcan, transporturile 

clandestine. Se da în vini du
pă ele. Fiind șofer la T.C.M.M. 
— S.U.T. Iscronl, în- ziua de 
I decembrie 1971. după orele 
18. pleacă cu basculanta 
32 B 1679 în comuna BorSs- 
cu, județul Gorj, la numitul 
E. L., de unde, îi transportă 
acestuia trei butoaie cu vin

1 
I 
I 
I

I 
I
I
I
I
I 
j
I
I

NNicolae Dina, din Lu
peni, era angajat la 
E.M. Bărbăteni. In pe

rioada lunilor iulie — de
cembrie 1971 a comis șnse 
furturi do obiecte de îinbră- 
căminte .și bani din vestiare - 
Ic; minei, ruțînd plasa de sîx- 
mă de la dulapurile ortacilor 
săi. Acum n-are să-i mai u- 
șureze de obiecte și bani căci

pînă la Petrila, fără a avea | 
aprobare pentru această cursă. | 
Prins asupra faptei losiî Por- ■ 
tic a fost condamnat la șase I 
luni închisoare și plata dru
mului Vulcan — Borăscu
Petrila 270 km în sumă de * 
1350 Ici paqubă adusă între- I 
prinderii.

Nicolae GHERGH1N 
judecător

(Urmare din pag. 1;La șpșjrea sezonului rece, exigențe sporite pentru
colecț,iviri întreprinderii de «norărit și panificație Petroșani

SĂ ACȚIONEZE CU FERMITATE Șl SIMT DE
RĂSPUNDERE PENTRU PREVENIREA INCENDIILOR

Indeobșlc este cunoscut că 
in timpul anului, dar cu precă
dere toamna — iarna pot să iz- 
buc nească și să sc întindă cu u- 
șurință numeroase incendii. Cau
zele sint multiple'. Ele pot II 
înlăturate atunci cind se acțio
nează din 
răspundere, 
te incendii 
neglijență, 
necunoașterea celor mai elemen
tare reguli p.c.i. Punctăm doar 
cîteva din aceste cauze : lăsa
rea locului aprins in sobe ne- 
supravegheat un timp îndelun
gat; facerea focurilor de către 
diverși salariați în locuri inter
zise ; lăsarea injecloarelor de la 
cuptoare nesuprnvegheale; ne- 
remedierea scifrgerilor de moto
rină au constituit, de asemenea, 
dese și primejdioase surse de 
incendii, soldlndu-se cu însem
nate pierderi materiale.

Sînt cazuri destul de frecven
te cind diferiți salariați folosesc 
pentru încălzirea încăperilor 
unde? iși desfășoară activitatea 
diverse tipuri de reșouri. radia
toare, uitindu-le apoi în priză 
care, supraîncălzite, provoacă 
aprinderea materialelor combus
tibile din apropiere. Incendii 
pot izbucni și din cauza unor 
defecte de construcții și-instala
ții cum sini conducte și radia
toare de la inc ălzirea centr.iLî 
rieizolate dc părțile (combustibi
le; Instalații electrice de ilumi-

timp și cu simț de 
In acest sezon mul- 
sint provocate din 

din nepregălireo și

nat și de forță exploatate con
trar normelor in vigoare; sobe 
de metal așezate direct pe du
șumele combustibile ; executa
rea de lucrări de sudură fără 
luarea măsurilor de prevenire 
etc.

Acestea, desigur, sint doăr 
citeva din cauzele mai frecven
te ce acționează cu intensitate 
In anotimpul răcoros. De aceea 
pentru desfășurarea unei reuși
te acțiuni de apărare împotriva 
incendiilor trebuie ca fiecare 
șef de secție, șef de depozit ele,

să acționeze cu fermitate și 
simț de răspundere — după 
specificul fiecărui loc de mun
că — pentru a se înlătura la 
timp toate pericolele de incen
diu. Acționind cu hotărîre îm
potriva cauzelor gener-iloar? de 
incendii, nu trebuie să se ne
glijeze nici măsurile speciale ce 
se impun în perioada aceasta și 
care se referă la asigurarea in
tervenției prompte și cl'cien'.e 
pentru stingerea focului izbuc
nii.

< să verificați starea de 
funcționare a instalațiilor de a- 
limenlare cu apă (hidranți, ba
zine ele), menținîndu-le in sta
re de funcționare iar căile 
acces cc duc spre acestea 
fie libere In permanență ;

+ să nu permiteți fumatul în 
ateliere, depozite și In orice alt

de 
să

loc de muncă cu pericol de In
cendiu ;

+ să nu permiteți executarea 
lucrărilor de sudură sau alte 
lucrări ce necesită foc deschis 
in secții sau nlte locuri de țro- 
ducție — Jără a aven permis de 
foc dat de comisia tehnică p.c.i.

de reținutImportant 
pentru toți salariatli

In atenția șefilor de secții, 
ateliere, depozite

le luate si realizarea, sînt o ga
ranție reală că nimic nu ne va 
sta in cale. In stratul 13, orizon
tul 480, unde săpăm o galerie de 
mare importanța pentru aerajul 
minei, ne-am angajat să o reali
zăm în această lună, ceea ce în
seamnă 102 metri liniari, cu 15 
metri liniari mai mult decit pla
nul cerut.

Ca secretar al oiganizației de 
partid, m-am bucurat văzînd, o- 
dată mai mult, cită grijă și pre
țuire șe acordă muncii mineru
lui, condițiilor sale de viață ș|

A trăi 
sentimentul 

împliniri! 
șl dăruirii

Vă reamintim cS, fn cadrul 
sarcinilor curenle pe care le a- 
veți la locul de muncă, vă re-, 
vine responsabilii alea pentru a- 
siguraren pazei contra incendi
ilor. In acest context vă reamin
tim citeva dintre obligațiile pe 
care le aveți :

< să instruiți lunar persona
lul din subordine cu privire la 
sarcinile cc-i revin pentru pre
venirea și stingerea incendiilor) 

să acționați energic pen
tru aplicarea și respectarea nor
melor de prevenire și stingere 
a incendiilor la locurile de mun
că a c3ror conducere vă este 
încredințată;

să asigurați păstrarea, în
treținerea și funcționarea cores
punzătoare a utilajelor Je slin
gers a incendiilor, existente în 
dotarea obiectivelor pentru ta
re purlați responsabilițolea ;

să organizați echipe de 
rrimă Intervenție in caz de in
cendiu din rindurile personalu
lui existent in subordine, pregfi- 
tindu-le în acest scop;

< să nu executați și să nu 
permiteți folosirea instalațiilor 
electrice de iluminat și de for
ță improvizate in stare defi"iă 
sau folosirea de siguranțe nccu- 
libralc corespunzător;

Pentru a evila Incendiile, toți 
saTâriații la locurile lor de mun
că au obligația de a respecta cu 
strictețe regulile de p.c.i. In a- 
cest scop se interzice:

— folosirea reșourilor, radia
toarelor electrice in încăperi cu 
pericol de izbucnire a incendi
ilor sau fără a se lua mă'-uiil 
de prevenire ce se impun ;

— aprinderea focurilor des
chise la Intîmplare (lin incinta 
întreprinderii și lăsate fără su
praveghere ;

— părăsirea instalațiilor de 
injectare cu motorină, a cup
toarelor In timpul funcționării ;

— folosirea sobelor greșit in
stalate și supraîncălzite sau a- 
prinderea focului cu benzină;

— utilizarea coșurilor dc e- 
vacu'iro a fumului necurățale 
sau neizolaie dc părțile combus-

cu r e-

defectă 
de ilu-

tibile ale acoperișului sau ale 
planșeului ;

— blocarea accesului la hi- 
dranții- de incendiu, stingăloare, 
mijloace speciale de stingere ;

— furnalul in depozite, maga
zii, secții șl alte locuri 
ricol de incendiu;

— folosirea in stare 
a instalațiilor electrice
minat și de forță, supradimen
sionarea siguranțelor dc la la- 
blourile de distribuție a energi
ei electrice, supraîncărcarea con
ductorilor electrici peste sarci
na stabilită ;

Rețineți I încălcarea normelor 
dc prevenire șl stingere a in
cendiilor prevăzute in actele 
normative șl în Instrucțiuni se 
sancționează, conform -II.C.M. 
2285/1969, cu amendă de la 100 
la 3000 lei.

bunăstare. Am reținut <u depli
nă adeziune indicațiile cu privi
re la timpul de muncă și odih
nă, indicațiile potrivit cărora se 
va Îmbunătăți substanțial siste
mul de salarizare, condițiile de 
locuil, suplimentindu-se cu incă 
l 000 de .apartamente sarcinile 
actuale pentru construcția de lo
cuințe. Consider asemenea mă
suri de o marc valoare, atil sub 
aspect mobilizator cil și sub as
pect educativ-cultural.

Alături de întregul colectiv ii 
sectorului, mă voi -strădui să răs
pund concret și eficient, așa 
cum trebuie -ă răspundă un co
munist sarcinilor trasate de 
partid. Ne vom mobiliza astfel, 
incit fiecare tonă de cărbune in 
plus să fie un imbold, o mobi
lizare spre înfăptuirea sarcinilor 
pe care tovarășul Nicolae. 
Ceaușescu, ni le-a trasat pentru 
i da cil mai mult cărbune cocsi- 
II- abil peste plan, pentru inllorl- 
rea patriei noastre socialiste.

gtnd.it
i.ru
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Vizita tovarășului Ultimele știri Ultimele știri Ultimele știri Ultimele știri

în Iugoslavia
BELGRAD 17 — Trimișii spe

ciali Agerpres transmit : Pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
8-a Intllnlt. duminică diminea
ța. la Uubliana. cu Mltia Ri- 
bicid, membru al Prezidiului 
Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia. în cursul convorbi
rii, desfășurate într-o atmosferă 
cordială, prietenească, au fost 
discutate aspecte ale dezvoltă
rii relațiilor romftno-lugoslave și 
unele probleme internaționale 
de interes comun.

Oaspeții români au vizitat 
apoi stațiunea climaterică Bled, 
din Alpii Iuiieni.

După-amiazâ, tovarășul 
Gheorghe Maurer, împreună cu 
soția șl-a continuat călătoria în 
republicile Iugoslave, sosind cu 
avionul în orașul Mostar. îm
preună cu șeful guvernului ro
mân au călătorit Emil Drăgă- 
ne^cu. vicepreședinte a| Con
siliului de Miniștri, ambasado
rul României la Belgrad. Vâslle 
Șandru, precum și Dușan Gligo- 
rievici, membru al Comitetului 
Executiv Federal, și ambasado
rul Iugoslaviei la București, Tso 
Njegovan.

★

Ion

BELGRAD 18. — Trimișii spe
ciali Agerpres. Sori - Strujan și 
Simion Morcoveseu transmit i 
Luni dimineața. președintele 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România. Ion 
Gheorghe Maurer, a depus o 
jerbă de flori la Cimitirul par
tizanilor situat pe o colină ce 
domină orașul Mostar.

însoțiți de Dragutin Kosovaț, 
președintele Consiliului Execu
tiv al Adunării R S Bosnia și 
Herțegovina. oaspeții au vizitat 
apoi Uzinele „Soko* din Mos
tar. Salutați călduros de nu
meroși muncitori și tehnicieni, 
oaspeții au luat cunoștință cu 
halele uzinei, de procesul de 
fabricație al principalelor pro
duse. Tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer s-a interesat de organi
zarea muncii de proiectare a 
produselor, de realizările în
treprinderii în ce privește com
petitivitatea pe piața mondială.

Vizita a continuat apoi in ca
pitala Republicii Socialiste Bos
nia și Herțegovina — Sarajevo.

1^1 sediul central al între
prinderii „Encrgoinvesl* n avut 
loc o întilnire cu cadre de con
ducere ale acestei mari unități 
economice, ale cărei uzine 
institute cuprind 25 000 de sa- 
lariați.

Discuțiile care au avut 
cu acest prilej s-au referit la 
primele rezultate ale cooperă
rii Întreprinderii „Energoin* 
vest* cu întreprinderi româ
nești.

Subliniind Importanța coope
rării în producție, tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer a arătat că 
aceasta are o largă perspectivă, 
atît pentru dezvoltarea și a- 
profundarca relațiilor bilatera
le, cit și pentru extinderea re
lațiilor României șl Iugoslaviei 
cu alte țări.

Dupâ-amlază. la Sediul Con
siliului Executiv Republican, to
varășul Ion Gheorghe Maurer a 
avut convorbiri cu Dragutin Ko
sovaț.

Convorbirile, desfășurate în
tr-o atmosferă de lucru, priete
nească. au prilejuit o trecere în • 
revistă a evoluției favorabile a 
relațiilor de colaborare econo
mică intre Întreprinderi româ
nești și întreprinderi din accas 
tă republică, menționîndu-se, în
deosebi, realizările și perspec
tivele pe tărîmul cooperării e- 
conomice în domeniile siderur
gici, construcțiilor de mașini, 
electrotehnic, prelucrării lem
nului și celulozei, indieîndu-se 
măsuri pentru continua ei dez
voltare. De asemenea, a fost 
subliniată importanța cooperă
rii între institutele științifice.

★

loc

Seara, președintele Consiliului 
Executiv Republican, Dragutin 
Kosovaț și soția sa au oferit un 
dineu în cinstea președintelui 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România. Ton 
Gheorghe Maurer, și a soției 
sale.

In cursul dineului, desfășurat 
într-o atmosferă caldă, priete
nească, Dragutin Kosovaț și Ion 
Gheorghe Maurer au rostit 
toasturi.

Declarațiile lui Henry
WASHINGTON 1B (Agerpres).

— Intr-o conferință de presă
— ținută la Casa Albă, după 
vizitele sale în U.R.S.S. și în 
Europa occidentală — Henry 
Kissinger, consilier special al 
președintelui S.U.A. pentru pro
blemele securității naționale, a 
declarat că, în cursul convor
birilor sale cu Leonid Brejnev, 
au fost abordate, în esență, toa
te problemele cuprinse în co
municatul comun sovieto-ameri- 
can în urma întilnirii la nivel 
(nalt de la Moscova. A fost e- 
xaminat. de asemenea stadiu) 
realizării, acordurilor scsvieto- 
amcricane încheiate cu același 
prilej. Henry Kissinger a pre
cizat că discuțiile pe care le-a 
avut 
au
Pe 
desfășurat într-o atmosferă sin
ceră și constructivă. Problema

cu Leonid Brejnev 
durat în total aproa- 
21 de orc și s-au

stadiului actual al relațiilor 
comercial-economice dintre 
U.R.S.S. și S.U.A,, a menționat, 
el, a fost dezbătută în afara ori
cărui raport cu alte chestiuni și 
nu a fost pusă în dependență 
de progresul înregistrat în 
vreun alt domeniu. El a men
ționat că s-au realizat progre
se foarte importante în ce pri
vește problema acordării U- 
niunii Sovietice a clauzei națiu
nii celei mai favorizate, precum 
și în legătură cu încheierea unui 
acord comercial. Kissinger a 
anunțat că săptămîna viitoare 
vor sosi la Washington trei gru
puri de negociatori sovietici 
pentru reglementarea ultimelor 
puncte lăsate în suspensie du
pă convorbirile de la Moscova 
și și-a exprimat speranța că, 
în ciuda caracterului lor com
plex, aceste convorbiri vor fi 
încheiate cu succes.

DIN ȚARA ȘI DE PESTE HOTARE
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BUDAPESTA 18 (Agerpres). 
— Intr-un interviu acordat te
leviziunii ungare, Kurt Wald
heim, secretarul general al 
O.N.U., a relevat interesul pe 
caic II prezintă cea de-a 
XXVII-n sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U., subliniind 
că în centrul dezbaterilor sc 
vor afla probleme legato de e- 
xistența unor focare de criză 
în lume, dezarmarea, probleme
le țărilor în curs de dezvolta
re, ale lichidării definitive șl 
complete a colonialismului și 
altele. El a menționat, pe de 
altă parte, că va fi reluată dis
cuția asupra primirii de noi 
membri în Organizația Națiu
nilor Unite. In ce privește pri
mirea celor două state germa
ne, Kurt Waldheim a apreciat 
că există posibilități ca ea să 
se producă anul viitor.

In legătură cu convocarea u-

•9

nei conferințe de securitate și 
oolaborare în Europa, secretarul 
general al O.N.U. a opinat că 
au fost asigurate condițiile pen
tru un rezultat pozitiv al con
ferinței, ceea ce va contribui la 
o evoluție favorabilă po plan 
internațional. Dar, firește, în 
ultimă instanță rezultatul con
ferinței depinde de o politică 
permanentă îndreptată spre 

• destindere în Europa.
In încheiere, Kurt Waldheim 

și-a exprimat speranța că sta
tele membre ale O.N.U. vor 
participa activ la lucrările se
siunii, întărind astfel rolul ca
re revine organizației Interna
ționale în soluționarea proble
melor existente. In măsura în 
care lucrurile se vor petrece 
astfel, sînt convins că Organi
zația Națiunilor Unite poate e- 
xerclta o influență favorabilă 
asupra rezolvării problemelor 
internaționale, a declarat el.

Bombardamente masive efectuate

de aviația americană asupra

a numeroase localități 
din R. D Vietnam

MANIFESTĂRI

ȘTIINȚIFICE

INTERNAȚIONALE

Simpozion
Luni s-au deschis la Bucu

rești lucrările celui de-al llî-lea 
simpozion Internațional privind 
..Reducerea directă a minereuri- 
lor de fler”. Manifestarea este 
organizată sub cgtda Comisiei 
Economice O.N.U. pentru Eu
ropa de către Comitetul Oțelu
lui al acestui organism, in co
laborare cu Ministerul Indus
triei Metalurgice.

La lucrări participă circa 300 
de specialiști din 34 de țări, do 
pe toate continentele. De-a lun
gul unei săptămlnl specialiștii 
vor analiza aspecte economice 
șl lehnice ale reducerii directe 
a minereurilor de fler.

In ședința de deschidere par- 
ticipanțil au fosl salutați 
Nlcolae Agachi, ministrul 
duslrlel metalurgice, Dumitru 
Jolța, prim vicepreședinte al 
Consiliului popular al munici
piului București, Eric Conret, 
președintele Comitetului Oțelu
lui, șl Dieter Andersen, din 
partea secretariatului Comisiei 
Economice 
ropa.

de
In-

O.N.U. pentru Eu-

Curs
HANOI 18 (Agerpres). — A- 

genția VNA anunță că aviația 
americană a efectuat, la 17 
septembrie, bombardamente ma
sive asupra a numeroase loca
lități din districtele Thanh Tri, 
Nghe An și asupra suburbiilor 
Hanoiului, precum și asupra 
unor zone dens populate din 
numeroase provincii ale R.D. 
Vietnam. In aceeași zi, avioane

B-52 au bombardat mai multe 
localități din provincia Quang 
Binh, în timp ce nave america
ne au deschis focul asupra a 
numeroase sate din provinciile 
de coastă Thai Binh și Ha 
Tinh. In urma acestor bombar
damente, au fost uciși sau ră
niți numeroși civili, au fost 
distruse numeroase locuințe, in
stituții economice și culturale.

ta

CAIRO 18 (Agerpres). — 
Secretarul general al Ligii A- 
rabe, Mahmud Riad, va pleca, 
luni noaptea, la Beirut, pentru 
a discuta cu oficialitățile liba
neze „posibilitățile unei acțiuni 
arabe comune în situația actua
lă* — relatează agenția MEN.

Pe de altă parte, agenția e- 
gipteană de știri subliniază că 
Mahmud Riad a avut o între
vedere cu ambasadorul Libanu
lui la Cairo Mohamed Sabra, 
în cadrul căreia diplomatul li
banez l-a informat despre si
tuația din sudul țării. Ambasa
dorul Mohamed Sabra, mențio
nează agenția, a dezmințit, în 
cursul acestei întrevederi, re
latările despre un ultimatum 
adresat de armata libaneză re
zistenței palestiniene, privind 
evacuarea de către unitățile de 
comando a satelor din sudul 
Libanului.

★
(Agerpres). — 

Republicii Arabe 
Sadat, și preșe- 

Moamer El Ged

CAIRO 18 
Președintele 
Egipt, Anwar 
dintele Libiei, 
dafi, au reluat duminică seara,
convorbirile consacrate unifi
cării celor două țări — infor
mează agenția France Presse, 
citind postul de radio Cairo.

Potrivit postului de radio ci
tat cei doi președinți s-au re
ferit, de asemenea, la evoluția 
Situației din Orientul Apropiat.

★
NEW YORK 18 (Agerpres). 

— Duminică, a fost dat publi
cității la New York un raport 
al secretarului general al 
O.N.U,, Kurt Waldheim, asupra 
misiunii Jarring. Raportul face 
o trecere în revistă a contacte
lor pe care Gunnar Jarring, am
basadorul Suediei in Uniunea 
Sovietică, reprezentantul special 
al secretarului general al O.N.U. 
pentru Orientul Apropiat, le-a 
avut la New York, Cairo. Am
man și Tel Aviv, în perioada 
decembrie 1971 — august 
H972. După cum relevă agenția 
France Presse, secretarul gene
ral al O.N.U. subliniază în ra
portul său că, în pofida efortu
rilor constante care au fost în
treprinse, nu s-a înregistrat 
bici un progres substanțial în 
țe privește îmbunătățirea și
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Soarele răsare In ora 6 și a- 
pmie la ora 18,19. Zile trecute 
din an — 263. Zile rămase —
103.

Sr. informații utilitare

EVENIMENTE

1961 —A murit actrița 
Sturdza-Bulandra (n.1873) 

0 1802 — S-a născu I La jos 
Kossuth, erou național (tn.1894) 
0 1972 — Sesiunea ordinară a 
Sovietului Suprem, al celei do 
a opta legislaturi 0 1972 — 
Deschiderea lucrărilor celei de 
a 27-a sesiuni a Adunării Ge
nerale a O.N.U. (New York).

0 
Lucia

V,
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9,00 Deschiderea emisiunii 
c’e dimineață. Telex ; 9,05 Mu
zică șl dansuri populare exe
cutate de ansamblul „Lioara" 
al U.T.C. — Oradea ; 9,25 Că
minul ; 10,00 Curs de limba 
engleză. Lecția a 17-a j 10,30 
Film documentar ; „Pădurile 
viitorului" ; 10,40 Film - serial i

„Salut Germain". Roluarea e- 
pl«odulul ,,Cel care minează •• 
lo tren"; 11,15 Selecțiunl din 
omisiunea „Promenadă dumini
cală"; 12,15 Telejurnal; 17,30 
Deschiderea emisiunii do- du- 
pă-amlază. Curs de limba fran
ceză. Lecția a 19-a ; 18,00 Gum 
vorbim; 18,20 Vacanțe muzi
cale la Piatra Neamț ; 18,45 
Anchetă Internaționalii realiza
tă cu participant) h rea de-a 
treia Conferință mondială de 
cercetare a viitorului (care a 
avut loc întro 3 și 10 septem
brie a.c., la București). 19,20 
I 001 dc seri. Filmul . Povești
le bunlcuțol onio" (II); 19,30
Telejurnal. — In cinstea ani
versării Refubllcll — cronica 
marii întreceri; 20,00 Teleobi
ectiv. De la 3 la 330 MW. Un 
reportaj la Uzina de mașini 
grele din București, despre e- 
voiuția turboagregolelor. Con
trolul obștesc In acțiune ; 20,20 
Avanpremieră ; 20,30 Seară de 
teatru : ,,Apollon de Bellac" de 
Jean Giraudoux. In distribuție: 
Radu Beligan Tamara Gretu 
tcscu, Mircea Albulescu, Mihai 
Fotino, Coste! Constantinescu. 
Irina Petrescu etc. 21,25 Publi
citate ; 21,30 Film documentari 
„Omul nostru" — producție a 
studioului „Alex. Sahia" ; 21.50 
Selecțiuni din spectacolul Ba
letului folcloric national „Au- 
caman'' din Chile; 22,10 Pa
noramic științific; 22,30 „24 de 
ore".
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G,00 Muzică șl actualități; 
7,00 Radiojurnal ; 8,00 Suma
rul presei ,- 0,30 Atlas cultural; 
10,00 Buletin de știri ; 10,05
Dobrogo, mîndifl grădină I — 
muzică populară; 10,30 Start
la Intersecție; 11,00 Buletin de 
știri; 11,05 Clntecn de Radu 
Șcrban ; 11,25 Mici piese in
strumentale; 11,35 Orchestra 
James Last; 12.00 Discul zilei;
12.30 fntllnlre cu melodia
popuară și Interpretul orefe- 
rat ; 13,00 Radiojurnal -, î 
Muzică de prfnz; 14,40
lorpreti de muzică populară ; 
15,00 Buletin de știri ; 15,05
Radloslmpozlon ; 15,20 Pagini 
din operete; 15,40 Muzică de 
estradă; 16,00 Radiojurnal ;
16,15 Doi soliști, două stiluri ;
10.30 Știința la zi; 16.50 Publici
tate radio; 17,00 Antena tine
relului ; 17,30 Program r 
oferit colectivului de salariat! 
ai Combinatului de exploatare 
șl industrializare a lemnului 
Pitești ; 18,00 Orele serii ; 20,00 
Zece melodii preferate ; 20,35
Arii din operete ; 20,45 Con
semnări ; 21,00 Revista șlagăre
lor ,- 21,25 Moment poetic -,
21.30 Bijuterii muzicale; 22,00 
Radiojurnal ; 22,30 Concert de 
seară ; 24,00 Buletin de știri t 
0,03—6,00 Estrada nocturnă.

D
D
0

Luni, la 
nă și Farmacie din Iași, au în
ceput lucrările celui de-al Xl-lea 
curs internațional organizat sub 
egida UJM.E.S.C.O. de Organi
zația internațională de cerceta
re a creierului (I.B.R.O.) In co
laborare cu Academia de Știin
țe Medicale a Republicii Socia
liste România. La acest curs 
participă specialiști din Anglia, 
Austria, Bulgaria, R.F. a Germa
niei, Franța. Italia, Iugoslavia, 
Japonia, Polonia, România, 
S.U.A- Suedia, Turcia și Un
garia.

La ședința de deschidere par- 
ticlpanții au fost salutați de prof, 
dr. docent Ion Hăulică, detanul 
Facultății de medicină generală 
a I.M.F. Iași, Ion Manciuc, pri
marul municipiului Iași, 
prof. Ion Morarii, vicepreședin
te al Academiei de Științe Me
dicale, șl prof. R. L. Voile din 
S.U.A., membru al Subcomitetu
lui pentru educație, I.B.R.O. A- 
ceastă manifestare științifică de 
prestigiu, 
între 18 ț 
ca scop 
sinoptice, 
actualitate

Institutul de Medici-

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

R.F.GKissinger
Refenndu-se la conferința ge- 

neral-europeană de securitate și 
colaborare, consilierul special 
al președintelui S.U.A. a sub
liniat în context însemnătatea 
schimburilor de păreri în a- 
ceastâ problemă în cadrul con
vorbirilor avute.

Evocînd discuțiile pe care 
le-a avut cu Leonid Brejnev a- 
supra problemelor legate de 
reluarea convorbirilor pentru 
limitarea armamentelor strate
gice. Henry Kissinger a subli
niat că perspectivele celei de-a 
doua etape a negocierilor sînt 
favorabile.

In legătură cu situația din 
Vietnam, consilierul special al 
președintelui S.U.A. a declarat 
că, în cursul convorbirilor de 
la Moscova, părțile și-au expus 
pozițiile în această problemă.

In încheiere, Henry Kissinger 
s-a referit 
cancelarul 
Brandt, 
Franței, 
pidou, și cu premierul britanic, 
Edward Heath. El a recunoscut 
că S.U.A. trebuie să țină seama 
in prezent de faptul intensifi
cării activității Comunității E- 
conomice Europene. Acum, a a- 
firmat el, căutarea soluției pro
blemelor ce se ivesc în relați
ile dintre Statele Unite și ță
rile membre ale Pieței comune 
devine una din direcțiile prin- 

a

Intențiile 
cancelarului 
Wiliy Brandt 

privind alegerile 
anticipate

la întîlnirile sale cu 
R.F.G., Willy 

cu președintele 
Georges Pom-

Automacaragii autorizați
pentru automacarale de la 5-25 tone

BONN 18. — Trimisul special 
Agerpres, Vasile Crișu, trans
mite : Cancelarul federal, Willy 
Brandt, a declarat, luni după- 
amiază, la Bonn, în cadrul u- 
nei conferințe de presă, că 
miercuri va pune în plenul Bun- 
destagului reunit în prima sa 
sesiune după vacanța de vară, 
problema votului de încredere, 
procedură constituțională meni
tă să ducă la dizolvarea parla
mentului, dîndu-se, astfel, cale 
liberă alegerilor anticipate. Con
form procedurii parlamentare 
vest-germane, la 48 de ore du
pă votul în problema încrede
rii, respectiv vineri, Willy 
Brandt. îl va întîlni pe preșe
dintele R.F.G. și îi va propune 
dizolvarea parlamentului.

Cancelarul federal a declarat 
că el pornește de la premiza că 
noile alegeri anticipate pentru 
cel de-al 7-lea Bundestag vor 
putea avea loc la 19 noiembrie . 
a.c.

care se va desfășura 
șl 30 septembrie, are 
studiul mecanismelor 
o problemă de marc 

- a neuroflzlologiel 
contemporane șl va prilejui un 
larg schimb de informații știin
țifice în domeniul fiziologiei 
creierului.

pentru secția S.U.C.T. Valea Jiului, cu sediul în Uricani.

Condițiile de angajare și salarizare sînt cele prevăzute de H.C.M.
914/1968, Legea nr. 1'1970, Legea nr. 22'1969 și H.C.M. 2 230'1969. 

Informații suplimentare se pot obține, zilnic, de la serviciul personal 
din cadrul întreprinderii cu sediul în Uricani. telefon 122.

cipole ale politicii externe 
S.U.A., a relevat el.

numii E. W. Barker care cu
mulează și portofoliile ju .Ji
tiei și dezvoltării naționale.

ții, sub conducerea președin
ților respectivi, care urmea
ză să aibă loc la 18 și 19 
octombrie in capitala R.D.G.

tuației din Orientul Apropiat. 
Cu toate acestea, afirmă rapor
tul, eforturi vor fi întreprinse 
în continuare.

Agenția menționează că Jar
ring va sosi în curind la New 
York pentru a relua contacte
le cu miniștrii afacerilor ex
terne ai țărilor din Orientul 
Apropiat care vor participa la 
lucrările celei de-a 27-a sesiuni 
a Adunării Generale a O.N.U.

<> Luni s-a deschis, la So
lia, cea de-a doua IntUnire a 
tineretului din Berlin, Bucu
rești. Budapesta, Hanot, Ha
vana, Moscova, Praga, Sofia, 
Ulan-Bator și Varșovia.

4 fn Insula Cephalonia s-a 
înregistrat, duminică, un cu
tremur de fămînt, in urma 
căruia zece persoane au fost 
rănite, iar un mare număr c’e 
case s-au prăbușit. La Atena 
se apreciază că localitatea 
cea mai afectată de acest cu
tremur, de gradul 6,2 pe sca
ra Richter, este Lixburi.

4 Gravele inundații înre
gistrate in urma ploilor abun
dente, care au căzut in ulti
mele 24 de ore in Argentina, 
au determinat guvernul aces
tei țări să decreteze starea de 
urgență in mai multe regiuni 
din provinciile Buenos Aires 
șl Santa Fe.

Potrivit agenției France 
Presse, numeroase persoane 
au fost evacuate din zonele 
inundate. Comunicațiile tint 
întrerupte in numeroase 
puncte ale litoralului.

4 In Republica Singapore 
a fost format un nou guvern 
in urma alegerilor parlamen
tare care au avut loc la 2 
septembrie. Lee Kuan Yew își 
menține funcția de rrim mi
nistru, iar Sinnalhamby Ra
jaratnam deține și in noul 
guvern funcția c’e ministru al 
afacerilor c-xternc. Titular al 
Ministerului de Interne a fost

4 La invitația Prezidiului 
Uniunii Comuniștilor din Iu
goslavia. duminică, a sosit 
într-o vizită in R.S.F. Iugos
lavia S. A. Dange, președin
tele Consiliului Național al 
Partidului Comunist din In
dia, și M. Faruki, membru al 
Comitetului Executiv Central 
al partidului.

4 La Lusaka, s-a anunțat 
că guvernul zamblan și-a In
stituit controlul asupra acti
vității companiei industriale 
anglo-olaodeze „Lever Bro
thers", care operează pe teri
toriul Zamblel, Operațiunile 
acestei companii vor 11 con
trolate, în mod nemijlocit, de 
către Corporația pentru dez
voltarea industrială a Zambl
el, care a preluat o parte În
semnată a acțiunilor societă
ții menționate.

4 împuternicitul Federați
ei Sindicatelor Libere Germa
ne din R.D. Germană și cel 
al Federației Sindicalelor 
Germane din R.F. a Germani
ei au convenit, la 15 septem
brie, la Dusseldorf, asuțra 
unei înlilniri a unor delega
ții ale celor două organiza-

Redacția și administrația ziarului i Petroșani, strada Republicii Nr, 90, telefon i 1663

4 Duminică, au început Li 
Buenos Aires lucrările celui 
de al XVII-lea congres inter
național de medicină a mun 
cii. Sint prezenți 1 500 de 
specialiști din numeroase țări, 
inclusiv Argentina.

4 Mai multe mii de locui
tori ai capitalei daneze, 
printre care reprezentanți ai 
unor organizații politice și 
de masă, au participat la un 
miting împotriva aderării ța
rii la Piața comună. La mi
ting au luat cuvlntul Knud 
Jespersen, președintele Parti
dului Comunist din Danemar
ca, F. Jakobsen și G. Peter
sen, deputați in parlament, 
alto personalități. Particlpanții 
au adresat un apel tuturor 
forțelor democratice din țară 
chemlndu-le să voteze In vi
itorul referendum, fixat pen
tru 2 octombrie, împotrivii a- 

țării in Piața comu-

(Agerpres)
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