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Toate organizațiile de partid, toate colectivele 
de muncă își pun la temelia activității:

ÎNfAPTIIIREAINDICAȚIILOR SECRETARULUI GENERAL Al PARTIDULUI 
TRANSMISE CU PRILEJUL VIZIIEI DE LUCRU ÎN VALEA IIULUI

O explicație a multiplelor reușite ale secției sculărle din cadrul U.U.M. Petroșani con
stă în fructuoasa conlucrare între meseriași

fală i in eh eu! nostru pe o parte din veteranii acestei uzine, maiștrii Iosif Czibula. Dan 
Gaviilă și Ignat Șandor stu(’iind împreună o documentare tehnologică. Foto: Ion IICIU
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CĂRBUNE
întrecerea socialistă

PESTE PLAN

Vizita de lucru a tovarășului 
/V/COME CEAUȘESCU 
in unele județe afectate 

de inundații

la — Bună dimineața I 
nală Cum <i mers treaba ?
din — Binișor... 

Interlocutorul, un tî-

F. IONICA

năr cu o fizionomie 
delicată, se lăsase cam 
așteptat. De fapt, îl 
cunoșteam bine pe tî- 
nărul șef de brigadă 
Ion Moisiuc de la sec
torul I al minei Paro- 
șeni, fără să-l fi văzut 
vreodată. Știam că are 
26 de ani, că este un 
miner „cel mai bun 
dintre tineri" — mi-a 
spus 
șeful 
rului 
lucra 
nului 
noile 
cu! 3 
cel mai frumos abataj. 
Acum lucrează cu o 
brigadă în care el, cel 
mai tînăr, este Șef. 
Ortacii sînt mulțumitii 
toți formează ts familie 
unită care reușește să 
dea rezultate ’din cele 
mai frumoase, pe mă
sura strădaniei. Privin- 
du-1 pe brigadierul 
Moisiuc, mi-a încolțit 
în minte o întrebare t

— Cum ați ajuns 
miner ?

— E o poveste lungă. 
Am plecat din satul 
meu din nordul Mol
dovei, la hidrocentrala 
de pe Argeș. Aici am (Continuare în pag. a 4-a)

îng. Petru Reisz, 
adjunct al secto- 
I. înainte de a 
la săparea pla- 
colector pentru 
abataje din blo- 
centru, avusese

cunoscut mineritul. A- 
poi trebuia să merg la 
Lotru dar am auzit de 
Valea Jiului și am ve
nit aici.

— Unde?
— Păi la Bărbăteni 

am fost printre cei ca
re au dat prima puș- 
cătură. Am plecat la 
armată, am venit și de 
șase ani sînt aici, la 
Paroșenl, unde m-am 
și calificat șj unde, un 
simt lăuntric mă în
deamnă să rămîn pen
tru totdeauna

— Vă place meseria 
de miner? E grea?

— Dacă nu mi-ar 
place, n-aș sta aici, iar 
greu e la început ; du
pă ce înveți, toate 
merg. Trebuie să ai 
încredere în oameni, 
în tine însuti, să ai 
încrederea că poți făp
tui orice. Și, dacă ști 
și rostul, adică știi să 
iei lucrul de la un capăt 
al lui, reușești să-l 
duci la bun sfîrșit ori- 
cît ar fi de greu.

— Ortacii vă ascul
tă ? sînteti mult mai 
tînăr decît ei.

Prestigiul brigăziiInteresul 
tuturor :

L -am așteptat
ora mat 
cînd iese 

șut schimbul IV.
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Dezbatere
Clubul sindicate

lor din Aninoasa 
organizează, astăzi

la ora 18, dezbate
rea privind ..Pă
trunderea cărții

politice în rîndul 
tineretului din că
minul muncitoresc"

JURNAL VORBIT

Imaginea minei Lonea din 
zilele noastre.

Foto : Ioan IIINESCU

intre sectoarele minei Lupeni este 
tot mai dinamică mai pasionantă și bogată în roade. De la 
o zi la alta „virful" clasamentului realizărilor sectoarelor 
suferă schimbări. Locul fruntaș este ocupat acum dc secto
rul II al minei, cu o depășire a sarcinilor de plan, pe pe
rioada scursă de la începutul lunii, cu 28 Ia sută (față de 
25 Ia sută sectorul IV, 11,3 la sută sectorul II, 6,8 la sută 
sectorul V...).

Din cele două frontale ale sectorului II brigăzile de mineri 
eonduse de MARIN CIOCHIA și IOAN POPESCU au reușit 
să extragă peste sarcina perioadei amintite 489 și respectiv, 
321 tone cărbune, depășindu-și randamentele planificate în 
abataj cu 1,1 și 0,9 tone/post. Ortacii lui Ioan Popescu și-au 
ales ca deviză Ia început de lună : ziua și fîșia, iar acum 
raportează 
plus.

Alături 
onorat, de 
zultate suplimentare sarcinile de plan. Astfel, minerii din 
brigada condusă de IOAN GÎREA au avansat cu 1,5 ml 
mai mult decît aveau prevăzut prin plan, iar cei conduși de 
NICOLAE BĂLAN, cu 1.2 ml Prin contribuția acestor bri
găzi se conturează un nou abataj frontal, viitoare capacita
te

peste avansarea prevăzută în plan o fișie în

de minerii din abataje, cei de la pregătiri și-au 
asemenea, pe perioada trecută din lună, cu rc-

de producție a sectorului II.

PI LOC FRUNTAȘ
ÎN ÎNTRECERE

Colectivul sectorului I al minei Vulcan a pornit cu nou 
puternic elan de muncă din prima zi a actualului tri-Și

mestru. După prima decadă a lunii octombrie, acest sector 
a reușit să se situeze pe locul de frunte al podiumului în
trecerii socialiste desfășurate de toate sectoarele minei. Du
pă cum ne-a comunicat șeful de sector, inginerul AUREL 
MATEAȘ, cele 330 tone de cărbune extrase peste planul 
sectorului sînt rodul mobilizării colective a brigăzilor de 
mineri, între care se evidențiază în mod deosebit cea con
dusă de comunistul MIHAI DUDESCU, care contribuie la 
succesul colectiv cu un „plus" de 200 tone Ia producția de 
cărbune extrasă, urmare a depășirii randamentului plani
ficat cu 2,5 tone pe post.

A. HOFFMAN
(Continuare în pag. a 4-a)

Joi, 12 octombrie a.c., tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Co
munist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, a făcut 
o vizită de lucru în unele jude
țe afectate de inundații, în ur
ma revărsării râurilor datorită 
ploilor abundente care au că
zut în lunile septembrie și oc
tombrie.

Conducătorul partidului și 
statului a fost însoțit în aceas
tă vizită de tovarășii Ilie Ver- 
deț, Cornel Burtică, Ion Stă- 
nescu, precum și de Angelo 
Miculescu, ministrul agricultu
rii, industriei alimentare și a- 
pelor.

In urmă cu cîteva zile, o in
formație apărută în presă adu
cea la cunoștința opiniei publi
ce faptul că, în unele județe 
ale tării, rîurile și-au ieșit din 
matcă, inundînd zeci de mii de 
hectare de teren, gospodării ță
rănești și construcții agro-zoo- 
tehnice, drumuri publice, afec- 
tînd diguri și distrugînd po
duri. In toate localitățile care 
au avut de suferit de pe ur
ma stihiilor naturii, populația, 
mobilizată de organele locale 
de partid și de stat, s-a ridicat, 
cu mic cu mare, pentru 
înlăturarea efectelor inunda
țiilor. In urma măsurilor 
energice care au fost luate, au 
fost evitate pierderile de vieți 
omenești ; populația aflată în 
primejdie a fost evacuată, acor- 
dîndu-i-se ajutoarele necesare. 
Oamenii au dovedit și dove
desc în continuare o înaltă con
știință patriotică și civică, și 
faptele atestă încă o dată, prin 
puterea adevărului, puternica 
unitate moral-politică a între
gului nostru popor care, sub 
conducerea partidului, înfruntă 
cu bărbăție și curaj greutățile, 
unindu-și forțele pentru învin
gerea lor,

Prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în zone încercate de 
calamități este o mărturie adine 
grăitoare a grijii sale neobosi
te, statornice față de viața de 
zi cu zi a oamenilor, a preocu
pării sale ca societatea noastră 
să pășească neabătut înainte, 
chiar dacă în drumul său se 
ivesc obstacole. Cetățenii din 
județele Ilfov, Teleorman, Olt, 
Dolj, Gorj, și Argeș, care l-au 
avut în mijlocul lor pe con
ducătorul partidului și statu
lui, în cursul vizitei de lucru 
pe care a efectuat-o, au ținut 
să-și exprime direct, copleșiți 
de emoție, stima și dragostea, 
să-i adreseze din inimă mulțu
miri pentru sprijinul pe care 
l-au primit din partea statului 
asigurîndu-1 că vor face totul 
pentru ca în cel mai scurt 
timp să lichideze urmările i- 
nundațiilor. N-a fost om, din 
zecile și zecile care au stat de 
vorbă cu tovarășul Ceaușescu, 
care să nu mărturisească des
chis că prezența sa le dă un a- 
devărat sentiment de siguranță, 
îl îmbărbătează. De altfel, pre
tutindeni în locurile vizitate, a 
ieșit pregnant în evidență că 
țăranii cooperatori și alături de 
ei toată suflarea comunelor au 
muncit zi și noapte, fără ră
gaz, pentru a stăvili furia ape
lor, și o dată victorioși în lup
ta cu natura, au trecut cu toa
te forțele la strîngerea recoltei, 
la amenajarea canalelor de 
scurgere a apei de pe terenuri, 
pentru a asigura efectuarea în- 
sămînțărilor de toamnă.

De altfel, indicațiile pe care 
tovarășul Ceaușescu le-a dat or-

ganelor locale de partid și de 
stat, conducerii ministerului de 
resort vizează în primul rînd 
luarea tuturor măsurilor pentru 
acordarea de ajutor populației 
sinistrate, asigurarea adăposti- 
rii celor rămași fără locuințe, 
refacerea și consolidarea digu
rilor, mobilizarea întregii popu
lații la acțiunile pentru evacu
area apei — de pe suprafețele 
agricole prin șanțuri de scurge
re, strîngerea recoltei și trece
rea neîntârziată la executarea 
lucrărilor de însămînțări.

...Un prim popas în vizita de 
lucru se face la Cornetu, Jude
țul Ilfov. Ulițele au fost trans
formate în adevărate rîuri, apa 
ajungînd la multe case pînă la 
streașină. Aici, conducătorii de 
partid și de stat sînt întîmpi- 
nați de tovarășul Gheorghe Ne- 
cula, prim-secretar al Comitetu
lui județean Ilfov, al P.C.R. Du
pă o scurtă informare în legă
tură cu situația creată în județ, 
ca urmare a inundațiilor, cu 
acțiunile de ajutorare a cetă
țenilor, secretarul general al 
partidului vizitează comuna. In 
numele locuitorilor, secretara 
comitetului de partid, Constan
ța Bunea, adresîndu-se tovară
șului Nicolae Ceaușescu, spu
ne ! „Prezența dumneavoastră, 
iubite tovarășe secretar general, 
în aceste momente grele ne dă 
curaj. Simțim încă o dată că 
partidul, conducerea sa, sînt una 
cu poporul".

La rîndul său, primarul comu
nei, Gheorghe Popescu, arată 
că apele Argeșului s-au revăr
sat pe aproximativ 6 500 ha, i- 
nundînd 700 de locuințe din co
mună, din care 100 grav ava
riate. El arată că locuitorii comu
nei, cu mic cu mare, și, alături 
de ci, militari ai forțelor noas
tre armate au lucrat zile și 
nopți, fără întrerupere, pentru 
evacuarea populației, apărarea 
bunurilor, astfel îneît nu s-a 
înregistrat nici o victimă ome
nească, nu s-au pierdut anima
le. Se arată, de asemenea, că, 
în paralel cu lucrările de înlă
turare a avariilor produs'e de a- 
pe, peste 200 de săteni se află 
în această zi pe cîmp la strîn- 
sul porumbului, cartofilor, a ce
lorlalte culturi de toamnă, pen
tru ca pierderile să fie cît mai 
mici.

Se parcurge apoi cu mașinile
— pină la marginea comunei
— una din arterele principale 
acoperită de un strat de apă 
mai mare de o jumătate de me
tru. Aici, sătenii au supraînăl- 
•țat un dig existent. Și la cea
surile dimineții, cînd are loc 
vizita, locuitorii, efectuau dife
rite lucrări pe dig pentru a pre
veni orice încordare a apelor dc 
a-1 pătrunde.

Secretarul general al partidu
lui este informat că în comună 
au fost alcătuite ad-hoc patru 
comisii cetățenești care au con
dus și organizat atît acțiunile 
de apărare cîl și cele do pre
venire a altor inundații !n co
mună și în raza ei. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu recomandă 
sătenilor să acorde prioritate e- 
vacuării apelor, îndeosebi de 
pe terenurile destinate însămîn- 
țărilor de toamnă, în așa fel în
eît această lucrare să înceapă 
imediat ce se poate intra cu ma
șinile în cîmp. Primul secretar 
al comitetului județean do partid 
informează că, pe raza multor 
comune din județ, evacuarea a-

pelor a fost terminată, ceea ce 
face posibil ca însămîntatiil să 
înceapă în cîteva zile. Apro- 
piindu-se de tovarășul 
Ceaușescu, cooperatorul Ștefan 
Mitruș îi strînge mîna, spunind:

— „Pentru noi nu sînteti 
oaspete, ci adevărat tovarăș. 
Drept să spun, ne așteptam să 
venit! în mijlocul nostru. Doar 
vă cunoaștem omenia și dra
gostea pentru popor. O să în
vingem în cîteva zile toate gre
utățile, ne vom reface gospodă
riile și nu vom pierde nimic din 
roadele bogate ale cimpului".

Se trece apoi în partea opu
să a satului, unde trece șo
seaua județeană. Aici, furia a- 
pelor nu încetase. Era un ade
vărat „al doilea Argeș", cum 
l-au numit localnicii. Și aici, se
cretarul general al partidului 
este înconjurat c^i multă dra
goste de multi locuitori ai co
munei, aflati în plină activitate 
pentru săparea unor șanțuri și 
canale de scurgere a apei din 
curțile gospodăriilor. Deputatul 
Vasile Iordache, \ cooperatorii 
Vasile Rădulescu, Gheorghe 
Dulgheru, Ion Todici intervin 
în discuția cu secretarul gene
ral al partidului, cu ceilalți con
ducători de partid și de stat, 
propunînd o serie de măsuri o- 
perative pentru prevenirea al
tor inundații dc atest fel. Se a- 
rată, printre altele, că ar fi bi
ne să se construiască un pod 
cu o deschidere mai mare, pre
cum și diguri dd apărare. Se
cretarul general recomandă or
ganelor județene I de partid să 
so îngrijească del aceste pro
puneri ale cetățenilor.

La încheierea vizitei în aceas
tă comună, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu apreciază eforturile 
sătenilor și ic adresează îndem
nul dc a înlătura rapid urmări
le inundațiilor șij să treacă la 
strîngerea recoltei de pe cîmp 
și, totodată, la semănat. „Vă u- 
rez tuturor multă sănătate!"

Elicopterul survolează locali
tățile din partea de vest a ju
dețului Ilfov, treqînd în județul 
Teleorman, de Asemenea greu 
încercat de revărsarea nurilor 
din această parte a tarii. Da 
sus, se văd pe ogoare oamenii 
muncind la evacuarea apei, iar 
în multe locuri, de unde pu
hoaiele s-au retras, țăranii a- 
dună recolta. In județul Teleor» 
man, elicopterul aterizează în 
curtea școlii din comuna Crîn- 
geni. Conducătorii de partid șl 
de stat sînt întîmpinati aici do 
primul secretar al Comitetului 
județean de partid, Marin Dră- 
gan, care prezintă secretarului 
general al partidului situația 
din bazinul hidrografic Vedea. 
Acest rîu a depășit cu 2,20 —■ 
2,50 m cotele de inundații în li
nele puncte. Ca urmare a re
vărsării apelor, în județ au fost 
afectate o serie de așezări, mii 
de hectare fiind inundate.

Primul secretar al Comitetu
lui județean de partid infor
mează că au fost luate toatș 
măsurile pentru stăvilirea sti
hiilor, astfel că nici în acest 
județ nu s-a înregistrat nici o 
victimă omenească, a fost sal
vai întregul efectiv de anima
le, proprietate a întreprinderi
lor agricole de stat, cooperati
velor agricole, ca și ale gos
podăriilor țărănești.

In discuția cu conducătorii de 
partid și de stat, primarul cci-

(Continuare în pag. a 4-a)

Bilanțul rodnic al unei acțiuni aflată în al doilea an de viață■

DIRIGENȚIA MUNCITOREASCA
ocolit, ca o necesitate im- 
de recunoașterea unei si- 

certe, să ne limităm a 
„dirigenția muncitorească"

Am 
pusă 
tuații 
numi
ca fiind aflată în al doilea an 
„de activitate", alegînd un alt 
termen care ni s-a părut a răs
punde mal exact dimensiunilor 
în adîncime ale acestui al doi
lea an. Astfel, acest al doilea an, 
l-am intitulat de viață, căutînd 
prin aceasta să definim, nimic 
altceva, decît conținutul viu al 
unei valoroase initiative care 
trăiește în miezul fierbinte al 
(aptelor de muncă, să creionăm 
profunzimea adevărată a unei 
acțiuni fără program — scăpată 
din strînsorile oricărui formalism 
— care se repetă înlr-atît de

des îneît primește permanența 
bunului act educativ cu eficien
tă reală.

Cu două zile în urmă, am fost 
la mina Lonea, martorii unei i- 
nedile dezbateri, izvorîte din le
gitima cerință a activiștilor pe 
tărîmul muncii politice de ma
să din municipiu, de a afla pe 
viu. direct de la inițiatori, ce 
este de fapt această dirigentie 
muncitorească. Așa s-a născut 
schimbul de experiență care a 
devenit, prin natura lucrurilor, 
după cum remarca cineva, un 
autentic și original colocviu al 
dirigenției. Gazdele, inițiatorii 
acțiunii, au încercat și au reu
șit să răspundă dorinței partici- 
panti’.or de a afla amănunte des-

pre desfășurarea dirigenției, 
oaspeții printr-o participare 
tivă, intr-un dialog deschis, con
structiv, prin întrebările sau su
gestiile făcute, au reușit și ei să 
contribuie Ia îmbogățirea unei 
bune forme a muncii politice da 
masă. Nu nc vom limita la sim
pla relatare a dezbaterilor, cău
tînd în schimb să explicăm, cum 
a fost de altfel în intenția orga
nizatorilor, ce înseamnă dirigen- 
tia muncitorească de la i 
Lonea.

Dacă, în urmă cu cîteva 
defineam această formă de 
catie ca o lecție a muncii, o 
tie concentrată, căreia un 
cleu de comuniști — format 
maiștri mineri și maiștri

Iar
ac-

m i n a

lunl, 
edu- 
lec- 
nu- 
d'n 
mi-

neri principali — îi dau concre
tețe, vitalitate și o eficientă coti
diană, o lecție menită să desă- 
vîrșească procesul-educativ al 
salariatilor, astăzi ne apar și al
to dimensiuni, alte trăsături ale 
ei.

— Nucleul de diriginți s-a 
lărgit, aflăm de la secretarul de 
partid al minei Lonea. tovarășul 
Andrei Colda. aceasta în benefi
ciul întregii munci de educație, 
prin înscrierea de la sine, ca 
diriginți. a altor factori de con
ducere ai colectivelor de muncă 
de Ia Inginerul șef de sector pî
nă la directorul minei. S-a lăr
git, de asemenea, dar mai ales 
s-a perfecționat ora de dirigen
tie, în sensul tratării mai temei
nice, mai competente a lecțiilor 
de muncă.

— La început n-am prea înțe
les nici noi cum va trebui să ne

I. MUSTAȚA

(Continuare în pag. a 4-a)
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Astăzi, 
15,30 în 
dans a
sindicatelor 
Vulcan va

la ora 
sala de 

clubului 
din 

avea

loc un jurnal vor
bit, organizat în 
colaborare cu co
mitetul orășenesc 
al femeilor. Subl-

ectul acțiunii este 
intitulat „Femela 
participantă activă 
în munca obșteas
că șl edilitar-gos- 
podărească".

prin țară ale unorTurnee
formații muzicale străine

Pe agenda muzicală a a- 
numele 

și ar- 
evolua

cestei luni figurează 
mai multor formații «iști străini care vor 
în țara noastră.

Este așteptată, în 
toarele zile, sosirea „Ansam
blului Nipponia" din Ja
ponia. care va susține două 
spectacole la Craiova și 
București.

Publicul meloman ti va

urmă-

avea ca oaspeți pe dirjiorii 
Hans Dieter Baum din Re
publica. Democrată Germană, 
Jan Przibilski din Polonia 
și Adrian Sunshine din 
S.U.A., care vor concerta la 
Timișoara, Oradea, Tg. Mu
reș, Cluj și Sibiu. Alți doi 
șefi de orchestră, Maurice 
Handford (Anglia) și _ Eric 
Bauer (Elveția), vor . între
prinde turnee la Cluj, Tg. 
Mureș, Ploiești și Bacău.
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înființarea „Asociației ge
nerale a tuturor lucrători
lor din România"

• Consultație juridică : PRE
MIILE CE SE ACORDĂ 
ANGAJAȚILOR, IN BAZA 
LEGISLAȚIEI ACTUALE

® Note de călătorie : Prin I- 
talla (III)

© Știința la zl

® Cu scrisoarea dv. în față 
(Pag. a H a)

@ Programul T.V. pentru 
săptămîna viitoare

(Pag. a IlI-a)

Astăzi, începe 
Finala 
„Cupei 
Davis“

ii Se cunosc acum 
rezultatele trage
rii ia sorți a 
partidelor 
pasionantei com
petiții de tenis

In sala de marmură a Ca
sei centrale a Armatei din 
Capitală a avut loc ieri fes
tivitatea tragerii la sorți a 
partidelor finalei celei de-a 
Gl-a ediție a competiției de 
tenis pe echipe „Cupa Davis", 
ce se va desfășura în zilele 
de 13, 14 și 15 octombrie pe 
terenul central din Parcul 
sportiv Progresul.

In prima zi se vor disputa 
în ordine următoarele me
ciuri: Ilie Năstase — Stan 
Smith și Ion Țiriac — Tom 
Gorman. Simbătă va avea 
loc partida de dublu, iar du
minică ultimele două jocuri 
de simplu : Ion Țiriac — Stan 
Smith și Ilie Năstase — Tom 
Gorman. Prima partidă de 
simplu va începe în fiecare zi 
la ora 11,00 (Simbătă parti
da de dublu este programată 
de la ora 13,00, după, festi
vitatea de deschidere care va 
avea loc la ora 12,30).

(Ale amănunte în pag. a IV-a)
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Marx și 
copilăriei

muncitorești
I
I

Cu un veac în urmă,
13 octombrie 1872,Cu un veac în urmă, la 
13 octombrie 1872, Ia 
București s-a înființat 

„Asociația generală a tuturor 
lucrătorilor din România" — 
moment important în istoria 
organizării profesionale a cla
sei muncitoare, deoarece, pen
tru prima dată, această aso
ciație își propune să unească 
lucrătorii pe scară națională. 

După cum se știe în tara 
noastră, apariția mișcării mun
citorești și socialiste are loc 
îndeosebi în a doua jumătate 
a secolului al XIX-lea. In a- 
ceastă perioadă au avut loc 
mari prefaceri social-economi- 
ce și evenimente însemnate ca
re au înrîurit desfășurarea is
torică ulterioară a țării. Re
zulta; al evoluției îndelunga
te și complexe a societății ro
mânești. mișcarea muncito
rească a preluat tradițiile lup
tei revoluționare și patriotice 
anterioare, Ie-a continuat și 
dezvoltat pe o treaptă supe
rioară.

asa muncitoare, afirmin- 
du-se ca luptătoare pentru 
rezolvarea intereselor sale, 
era in același timp promotoa
rea luptei pentru apărarea in
tereselor generale ale popo
rului român. In toate proble
mele fundamentale ale vieții 
economice, sociale și politice 
ale țării clasa muncitoare și-a 
formulat puncte de vedere 
înaintate care reflectau propri
ile aspirații, precum și pe cele 
ale maselor largi populare. 
Rcferindu-ne la situația so
cială a proletariatului din a- 
ceastă perioadă, consemnăm 
numai remarca făcută într-un 
manifest publicat de elemen
tele înaintate din mișcarea 
muncitorească care denumea 
România „țara salariilor mici 
și a muncii îndelungate și ne
proteguite prin nici o lege". 

Primele forme de acțiune și 
de organizare ale mișcării 
muncitorești din România iau 
naștere încă la mijlocul seco
lului al XIX-lea. Rezistența 
muncitorilor împotriva exploa
tării. începe să se manifeste 
tot mai conturat în diferite 
acțiuni spontane. In același 
timp încep să se creeze unele 
asociații de întrajutorare, Ia 
care participau și elemente pa
tronale (cum an fost de pildă 
asociația întemeiată în 1846 
Ia Brașov și cea a lucrătorilor 
tipografi constituită Ia Bucu
rești, în 1858, denumită mai 
tîrz.iu „Gutenberg"). Răzvrăti
rile locale, protestele, grevele 
spontane, concretizează faza 
de început a mișcării munci
torești denumită de 
Engels „perioada 
proletariatului".

Cu timpul, de la 
spontane Și izolate s-a trecut 
la forme de luptă mai orga-

nizate, eu un 
mai larg, cum au fost greve
le dintre anii i860—1880 de Ia 
șantierele de construcții ale 
Căilor ferate (Ploiești — Pre
deal, Simeria — Petroșani), 
din porturile (Brăila, Galați, 
Giurgiu etc.) Amploare pen
tru perioada respectivă a avut 
greva celor 4 000 de muncitori 
și căruțași declarată în 1875 
în portul Brăila, In deceniul 
al VIII-Iea asociațiile de 
trajutorare au început să 
nă accentul pe necesitatea 
bunătătirii condițiilor de 
cru și de trai, continuînd
odată acțiunile de ajutorare 
materială.

Așa cum subliniam Ia înce
put, un moment important în 
istoria organizării profeslo-

nale a clasei muncitoare l-a 
constituit înființarea in 1872, 
la București, a „Asociației ge
nerale a tuturor lucrătorilor 
din România" — care avea ca 
organ ziarul „Lucrătorul ro
mân".

Din acest ziar aflăm scopuL 
caracterul și obiectivele urmă
rite de asociație,

„Scris într-un stil concis și 
energic, limpede și atrăgă
tor" după cum îl prezenta pu
blicului ziarul „Telegraful", 
„Lucrătorul român" a răspîn- 
dit sămînța ideilor de asocia
ție, oglindind în paginile sale 
și condițiile mizerabile de lu
cru și de trai ale muncito
rilor

Chiar din editorialul primu
lui număr. intitulat „Pros
pect", se sublinia că ideea u- 
nirii, asocierii „se deșteaptă 
în sufletul lucrătorilor, se pro
pagă de dînșii în presă și în 
întruniri", fapt care a dus Ia 
întemeierea „Asociației gene
rale a lucrătorilor din Româ
nia" Sînt redate apoi punc
tele principale ale programu
lui, tendințele și aspirațiile a* 
cestui organ muncitoresc, pro
gram care era de altfel al a- 
sociatiei și își propunea de a 
strînge legăturile de înfrățire 
între meseriași, de a combate 
tot ce e rău și vătămător lu
crătorilor din orice puncte de 
vedere, de a apăra pe toate 
căile legale Și drepte interese
le bineînțelese ale lor și de a 
încuraja mersul înainte al 
industriașilor români ca să se 
noată ajunge mai repede Ia o 
industrie românească.

In același timp, din artico
lele publicate de organul aso
ciației reiese influența elemen
telor patronale. Statutul Aso-

ciației generale a lucrătorilor 
din România, republicat de 
„Lucrătorul român", statut ca
re constituie și un îndreptar 
pentru redacție, prevedea că 
asociația se administrează de 
către un comitet și că preșe
dintele comitetului poate fi 
desemnat și dintre persoanele 
ce nu aparțin clasei lucrători
lor. Subliniem faptul că în 
statut își găsesc o largă tra
tare problemele încurajării 
dezvoltării industriei româ
nești, protejarea Ș> încurajarea 
deschideri; de noi stabilimen
te industriale care desigur era 
pe linia progresului țării. Dar 
prin prevederea în statut a 
necesității dezvoltării indus
triei naționale, lucrătorii ro
mâni erau „lămuriți" de către 
patroni să nutrească speranța 
că, promovind 0 politică de 
armonie între lucrători și pa
troni își vor îmbunătăți situa
ția lor. Deseori burghezia ro
mână se străduia să arate 
lucrătorilor că răul vine nu
mai de la burghezia străină 
care pătrundea eu capitalurile 
în economia țării. Ideea luptei 
comune a burgheziei române 
și a lucrătorilor împotriva 
capitaliștilor străini a fost 
larg vînturată în acea perioa
dă. Ea era menită să împie
dece dezvoltarea conștiinței de 
clasă a lucrătorilor, ideea lup
tei împotriva patronilor, să
dind în același timp în rîndu- 
rile lor iluzia armoniei de 
să.

Remarcăm faptul că 
meritele muncitorești din 
mitetul de conducere al aso- 
eiației ?i lucrătorii de rînd 
militau pentru reflectarea în 
coloanele gazetei e 
lor arzătoare ale 
mii ca: problema 
grele de muncă, a

probleme- 
muncitori- 
condițiilor 
scumpirii

mijloacelor de subzistență. a 
locuințelor etc. Au apărut mul
te materiale 
foarte grele 
via(ă.

despre condițiile 
de lucru Și

însă slabei conș- 
de clasă, a in

ii partizanilor 
..armoniei" dintre clase. în 
multe articole ca de altfel și 
în programul asociației, nu se 
indica necesitatea luptei mun
citorilor pentru înlăturarea 
stărilor de lucru, ci se ape
lează la patroni sj dea dova
dă de înțelegere față de ne
voile muncitorilor. Cu toate 
aceste limite inerente pentru 
acea vreme, „Asociații gene
rală a tuturor lucrătorilor din 
România" a marcat un pas 
înainte pe linia organizării 
profesionale a clasei noastre 
muncitoare.

r”-----------
Deși conține citeva „floricele" (oricum, des

tul de... ofilite) la adresa evoluțiilor din ultimul 
timp ale echipei Jiul în campionatul diviziei A 
de fotbal, materialul expediat redacției de dv., 
tovarășe Gheorghe Bozu (Petroșani) nu poate 
vedea lumina tiparului. Aprecierile la adresa fot
baliștilor sînt înecate. în lucruri comune, in pla
titudini ..

<$> Cu toate că scrisoarea pare sincer întocmi
tă, nu putem da crezare Integrală celor afirma
te, susținute chiar cu tărie de dv., „cîțiva tineri 
din Paroșeni și Lupeni". Și aceasta nu numai 
pentru că omiteți (cu bună știință) să vă sem
nați I „Relațiile" suplimentare, pe care le aștep
tați din partea redacției, chiar dacă v-ar con
voi". ar fi oricum, acum, prea tardive.

<§> Sîntem siguri că, între timp, tovarășe Hiri- 
stoiu Drăghici (Paroșeni, str. Piscului nr. 23). to
tul a fost rezolvat favorabil. Dacă nu, adresați-vă 
conducerii O.C.L. Produse industriale Petroșani, 
organizație comercială unde există, înregistrate, 
ratele și so poate vedea valoarea ultimei „con
tribuții" bănești pe care o aveți de achitat.

<£> De acord cu bunele aprecieri pe care le 
faceți, tovarășe Vilhelm Lojadi (Petroșani), la a- 
dresa personalului „Cafe dulciurilor" din piața 

V. . ____ __

s

Victoriei. Cu mențiunea : e firesc, oamenii iși fac 
doar datoria cu conștiinciozitate.

Stimată tovarășă Maria Borș (Lonea str. 
Republicii nr. 315), nu avem cunoștință despre 
dosarul cu nr. 54196, din 30 mai 1972, întocmit 
de organele de miliție din Petrila. Dacă procu
ratura ne va confirma, că s-a intrat în posesia 
acestui dosar, vă vcm informa.

Aflarea vinovaților, despre care ne-ați 
scris, tovarășe M. Eftimie (Uricani) intră in com
petența serviciului municipal al miliției. Sperăm 
că s-a rezolvat „cazul".

Nou
instrument
geodezic

in- 
re- 
de

vor fi 
stații 
care parti- 
inlernațio-

denumit „Mușchetarul zbură
tor", plutește deasupra regiu
nii Ruhr. Aeronava este mai 
ușoară decît aerul, are o lun
gime de 60 m, aproape 15 m 
diametrul și poate transporta 
șapte pasageri. Ea este dotată 
cu două motoare Rolls-Royce 
a cîte 240 C.P., iar la 1 500 m 
înălțime realizează o viteză 
medie de 100 km h. Dirijabi
lul este umplut cu heliu nein
flamabil, iar 5 000 de becuri elec
trice în culori strălucesc 
suprafața sa exterioară.

Pe

pentru
Tendințe

Oamenii de știință sovietici 
au găsit o nouă întrebuințare 
a laserului, aceea de instru
ment geodezic. Astfel de 
strumeute cu laser 
partizale la 30 de 
cercetare din țară, 
cipă Ia programul
nai de studiere a derivei con
tinentelor. Semnalele laser lu
minoase de Ia stațiile terestre 
vor fi emise spre șapte sate
liți, lansați intre 1964 — 1970. 
Este posibil însă, ca
măsurări geodezice să se con
struiască un satelit special, 
care să fie dotat cu un reflec
tor de raze laser, pentru a-i 
permite să răspundă cu o mai 
mare precizie Ia diferitele pro
bleme ce i 
ajutorul lui 
asemenea.
Pămînlului, 
fluxurile și

actuale
în folosirea

Primul dirijabil construit 
după 1945 in R.F. a Germaniei,

se vor pune. Cu 
vor putea 
măsurate 
deplasarea 
refluxurile.

Zepelin

ii, de 
rotația 
polilor,

Îngrășămintelor
chimice

Printre tendințele prezente 
și previzibile ale tehnologiei 
de fabricare și folosire a în
grășămintelor se pot cita : ten
dința spre o mai mare concen
trație de azot, de fosfor și de

Noul sistem de salarizare are 
la baza sa, între altele, și prin
cipiul creșterii ponderii salariului 
tarifar în cadrul salariului to
tal, prin includerea în salariul 
loial a unor adaosuri variabile 
ce se cuvin angajaților. Au fost 
im tuse astfel in salariul tarifar, 
toate premiile ce se acordau 
pentru realizarea sau depășirea 
sarcinilor de producție.

Pentru activități deosebite, In 
anumite domenii, dilerile dispo- 
zițiuni legale, mențin în mod 
limitativ și în prezent unele for
me de premiere sau recompen
sare cu caracter excepțional.

In prezent în legislația noas
tră, există următoarele premii 
și recompense cu. caracter ex
cepțional :

PREMII DIN BENEFICII, care 
se acordă, potrivit H.C.M. 
151/1970, muncitorilor persona
lului de conducere tehnic, eco
nomic, c’e specialitate și admi
nistrativ, din unitățile economi
ce. Aceste premii se acordă d'n- 
tr-un fond constituit pe baza a- 
plicării unei cote asupra bene
ficiului total al fiecărei unități.

Fondul de premii din benefi
cii, se utilizează ootrivit legii, 
astfel:

— 25% pentru premierea în 
cursul anului a acelor salarmți 
ce au avut realizări deosebite, 
realizări ce au adus avantaje 
economice unității. Asemenea 
realizări ar putea fi : reducerea 
cheltuielilor de reparații, măsuri 
tehnico-organizatorce ce au e-

fect asupra creșterii producției 
și productivității munci), scăde
rea cheltuielilor de producție, 
creșterea producției de calitate 
superioară, ele.

Acordarea premiilor 
realizări deosebite 
nului, se face cu 
ganulul colectiv 
pentru fiecare caz
acest fond nu poate ff premiat 
personalul de conducere al uni
tății.

— 75%, la care se adaugă su
mele neconsumate pentru pre- 
rtiierea în cursul anului, se uti-

pentru 
în ‘impui a- 

aprobarpa or- 
de conducere 
fn parte. Din

energie, pentru economi) rezul
tate din prelungirea duratei de 
funcționare a unor instalații sau 
utilaje. Premiile de această natu
ră pot fi de 30%, 40% sau 50%. 
din valoarea economiei, în func
ție de importanța materialelor, 
dificultatea obținerii economiilor 
și valoarea maleriaielor.

Legea prevede că, intreprindă- 
rile stabilesc materialele pentru 
a căror economisire se acordă 
premii pînă la 30% din valoarea 
economiei, centralele stabilesc 
cele pentru a căror economisire 

40%
pentru a că- 
acordă pre

I
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CONSULTAȚIE
JURIDICA

După
Intrăm 
vestita 
piața Domului, cu nu mai pu
țin celebrul Toro Pendente sau 
turn înclinat. Intr-adevăr, acest 
turn, emblema și punctul de a- 
tracție al regiunii, sfidează toa
te legile fizicii prin poziția sa. 
Ai impresia că se va prăbuși 
dintr-un moment în altul. Lo
calnicii afirmă, că de fapt, a- 
oesta a fost construit înclinat, 
pentru a deveni un punct dc a- 
tracție turistică. Din păcate încli
narea lui continuă încet dar con
tinuu și dacă nu se va putea con
solida, atunci înlr-o bună zi... 
Din partea aplecată a turnului 
ai senzația stranie că turnul se 
înclină cu tine.

Alături, Baptisteriul, frumos 
Împodobit cu sculpturi și pic
turi, are un ecou eu totul 
maroabil, în mai multe 
lltăți.

Ne continuăm drumul ș 
cînd, ajungem pe malul r 
la Ligurice. Urcăm spre 
Trecem pe lingă niște gigantice j 
exploatări de marmură, întinse) 
cît un oraș. De aici se extrage 
vestita marmoră de Carrara, 
de unde Michelangelo venea 
să-și ridice blocurile din care 
s-au născut celebre statui. La 
intrare, un mare panou cheamă 
muncitorii la luptă contra pa
tronatului. Ne amintim că pro
letariatul italian este bine or
ganizat în revendicarea unei

Florența, urmează Pisa, 
plinj de curiozitate în 
piață a Miracolelor sau

vieți mai bune și Partidul Co
munist Italian se bucură de un 
mare prestigiu.

Intrăm în Genova, cel mai 
mare port al Italiei, așezat în 
amfiteatru, pe malul unui golf. 
Trecem cu mașina pe Strada 
Sppraelevata, o stradă suspen
dată pe piloni, din înălțimea, 
căruia avem o frumoasă prive-

I
cern ne amintește de frumosul Ș 
nostru litoral, prin nisipul fin Ș 
și apa care crește în adîneime 
progresiv, lucru deosebit de Ș 

pe litoralul italian. Dimi- § 
mu- S

pe| 
sîn-S 
zia- ș

rar
neața sîntem treziți de o 
zică veselă, la difuzor. Ni 
urează „bună dimineața" 
malul lacului Maggiore Și 
tem anunțați că au sosit 
rele de dimineață și gheața. %

re-
tona-

NOTE DE 
CĂLĂTORIE

liște asupra portului, în stin
gă și asupra întregului oraș, 
spre dreapta.

Urcăm spre nord, spre marile 
lacuri din nordul Italiei. Oprim 
la campingul Smeraldo, întin- 
zînd cortul la cîțiva pași de 
malul lacului Maggiore. Peisa
jul este deosebit de frumos. 
Privirile aleargă peste apele al
bastre ale acestui frumos lac, 
lung de 65 km și lat de 5 km 
adîncimea sa maximă fiind de 
372 metri. Numeroase ambar
cațiuni, începînd de la mici 
bărci de cauciuc, bărci cu mo
tor și elegante yahturi, vapoare 
de agrement, brăzdează apele 
albastre. Pe malul opus, o sal
bă de frumoase localități balne
are. Plaja și baia pe crtre o fa-

ritată, din nou la drum.
Multe siluete de mașini 

sînt familiare și 
de casă.

Deodată, din partea opusă,
dinspre granița cu Elveția în
treaga circulație este oprită.
Un șir interminabil de mașini, 
întinse pe mnlți kilometri, stau 
pe loc. Este un control efectuat 
de brigada antidrog, cu ajuto
rul a numeroase forțe poliție
nești, carabinieri, vameși 
cîini polițiști, special

Șoseaua continuă să
In zare se văd lucind crestele 
înzăpezite ale Alpilor. Vedem 
primele mașini, cu schiuri pe 
part-bagaje, coborînd din 
Alpi. Deși sîntem în 0 august, 
pe înălțimile Alpilor se schiază. 
Intrăm într-o mică localitate, 
așezată pe primele contrafor
turi ale Alpilor. Iselle. Formali
tățile de frontieră, controlul pa
șapoartelor și al „cărții verzi" 
de asigurare și... am intrat în 
Elveția.

Dr. Emil LApADATU

ne
ne amintesc

și... 
dresați, 

urce.

lizează în vederea stimulării în
tregului colectiv de salariat1 ai 
unității. Din acest fond, la sfîr- 
șllul anului, se acordă tuturor 
salariaților care-și îndeplinesc 
la timp și în bune condițiuni 
sarcinile de serviciu, premii in 
mărime proporțională cu sala
riul tarifar ce a fost realizat de 
salariat pentru timpul 
lucrat în cursul 
tiv.

Premiile ce se 
șitul anului, pot 
anulate, de către 
tiv de conducere, 
ciarii lor au avut o comportare 
necorespunzătoare în timpul a- 
nului.

Premiile din beneficii, sînt im
pozabile și acestea nu se iau In 
considerare la stabilirea cîștîgu- 
lul mediu.

Potrivit legii menționate, pre
miul din beneficii ce se poate 
acorda unui salariat în cursul 
anului șl la sfîrșitul anului, nu 
poate depăși trei salarii tarilare 
lunare de încadrare.

PREMII PENTRU REALIZĂRI 
DEOSEBITE, se acordă din fon
dul de salarii, în afara premiilor 
din fondul de beneficii, salaria- 
ților din unitățile de construcții- 
montaj, în scopul stimulării a- 
cestora pentru obținerea unor 
realizări deosebite cum ar li : 
reducerea duratei de execuție 
la fazele intermediare, predarea 
la termen a obiectivelor, exe
cutarea unor lucrări de calitate 
superioară și altele. Acordarea 
acestor premii, se poale face 
oricînd în cursul anului.

PREMII PENTRU ECONOMII 
DE MATERIALE ȘI FORȚE DE 
MUNCĂ, se acordă muncitorilor 
și cadrelor tehnice care au rea
lizat economii la materii prime, 
materiale auxiliare, combustibil,

anului
efa oliv 
respec-

la sfir-
sau

acordă 
fi reduse 
organul colec- 

, dacă benefi-

acestor pre
se îndeplini 

condiții : realizarea 
se facă fără a 

calității produselor, eco- 
să fie măsurabile și

se acordă premii pînă la 
iar ministerele cele 
ror economisire se 
mii pînă la 50%.

Pentru acordarea 
mii, este necesar a 
următoarele
economiilor să 
dăuna < 
nomiile 
rezulte din documentele de 
vldență ale întreprinderii, să 
realizeze față de normele 
consum stabilite pentru locul 
muncă respectiv, aceste norme 
nepulînd fi depășite pentru lo
ialitatea celorlalte materiale.

Salariații oare 
laborarea sat? 
măsuri, ce duc 
forțe de muncă, 
nar, timp de 12

să
e- 
se 
de 
de

contribuie la e- 
aplicarea uno» 

la economii de 
se premiază lu- 
luni, de la dala 

aplicării măsurii respective, 
30% din valoarea economiei 
manoperă efectiv realizată 
fiecare lună, în următoarele 
luni se acordă un premiu 
10% din economiile realizate 
apoi încă 12 luni un premiu

cu 
de 
în 
12 
de 
șl 

de 
5% din economia de manoperă 
efectiv realizată.

PREMII PENTRU DESCOPERI
REA ȘI CREȘTEREA PRODUC- 
țlEI DE AUR NATIV, se acordă 
potrivit H.C.M. 2385/l<MÎ9. mun
citorilor și personalului tehnh o- 
ingineresc, care contribuie efec
tiv Ia descoperirea unor zăcă
minte șl creșterea producției de 
aur nativ.

PREMII CU CARACTER SPE
CIAL, se acordă în anumite si
tuații excepționale și sînt prevă
zute limitativ de către dispozițl- 
uni legale exprese. Intre aceste 
premii enumerăm doar cele ce 
se acordă pentru colectarea și 
predarea deșeurilor metalice, a 
deșeurilor de hîrtie și celor de 
textile și cioburi de sticlă, pen
tru colectarea și predarea uleiu
rilor minerale uzate, pentru des
coperirea de zăcăminte minerale 
utile și altele. Fiecare din aces
te premii, are o reglementar® 
de strictă interpretare, ele ne
pulînd fi acordate decît în cazu
rile expres prevăzute de 
zițlunile legale.

disyo-

potasiu ; o preferință deveni
tă lot mai evidentă față de în- 
grășămintele compuse, în de
trimentul celor simple. Progre
sul tehnicii și marea amploa
re a operațiilor au făcut să 
scadă costul producției consti- 
tuanților de bază ai îngrășă
mintelor în proporții conside
rabile. In prezent, este posibil 
să se construiască uzine capa
bile să producă zilnic 
1 060 1 sau mai mult de 
niac, acid fosforic, uree, 
tat de amoniu, fosfat de 
niu și săruri de potasiu
mare concentrație. Numeroase 
studii sînt efectuate asupra 
fabricării și întrebuințării po- 
lifosfatuiui de amoniu, care 
din punct de vedere chimic 
este singurul produs fertilizant 
nou apărut în ultimii ani. El 
are calități superioare și ar 
puica juca un rol foarte im
portant în viitor.

Vitamină
antiulceroasă

cîte 
amo-
azo-

amo- 
de

Răspundem cititorilor
S?LCAN OLGA. Petroșani — Prin Decizia nr. 2 din 

20 februarie 1971, Plenul Tribunalului Suprem al R.S.R. a 
stabilit că beneficiază dc pensia de întreținere și după îm
plinirea vîrstei de 18 ani, dar numai pînă la 25 ani, acei 
copii care se află cuprinși într-un sistem de școlarizare, cu 
condiția ca aceștia să depună stăruință la învățătură. In ca
zul în care persoana ce a fost obligată la plata pensiei de 
întreținere refuză să îndeplinească această obligație aveți 
dreptul să-l reclamați organelor de urmărire penală pentru 
infracțiunea de abandon de familie.

BRAHA ELISABETA, Vulcan — In cazul în care soțul 
dv. se sustrage cu rea voință de la plata pensiei de între
ținere, la care a fost obligat, mai mult de 2 luni, aveți drep
tul să introduceți denunț penal, la organele de urmărire 
penală pentru infracțiunea de abandon de familie.

Pentru amenințările ce vi le adresează, vă îndrumăm 
sa-I acționați în fața comisiei de judecată de pe lingă Con
siliul popular al orașului Vulcan.

COJOC A KU VIRGINIA, Lupeni — Potrivit legii, aloca
ția de stat pentru copii se acordă numai angajaților. Deci 
in cazul dv. ave(î acest drept numai de la angajare. Vă ru
găm a revedea și rubrica „Consultații juridice" din ziarul 
nostru din 26 august 1972.

GAV BILA IOAN, Petrila — Potirivit Legii nr. 1/1970, 
în cazul transferului angajaților, unitatea de la care se 
pleacă nu are nici o obligație de a aproba transferul. Pro
blema ce o ridicați, a fost explicată mai pe larg în răspun
sul ce l-am dat cititorului nostru Simina Ion, în ziarul din 
29 septembrie 1972.

L RAȚII TOMA, Uricani — Atît mama dv. cît și fratele 
aliat la școală, au dreptul La întreținere din parlea soțului 
și respectiv tatălui. In cazul în care acesta refuză să-și 
ducă la îndeplinire obligațiunea de întreținere, mama dv. 
arc dreptul să ceară pe calea unei acțiuni judecătorești obli
garea sa ia plata unei pensii de 
cît și pentru fratele mai mic.

întreținere atîl pentru ea

O nouă vitamină antiulce
roasă a fost descoperită recent 
de cercetătorii sovietici, 
ceasta vitamină, denumită 
vindecă ulcerele benigne 
30—40 zile. Avînd acțiune 
supra mucoasei stomacului
a intestinului, ea are, de ase
menea, un efect curativ rapid 
asupra tulburărilor cardiovas
culare și dermatologice.

A-
u. 
în
a-
Și

Compoziția
solului

planetei Venus
In U.R.S.S. au fost publicate 

rezultatele definitive ale ob-

servațiilor efectuate la 22 iu
lie de sonda spațială „Venus- 
8", ale cărei dispozitive auto
mate au efectuat, în timpul 
coborîrii, o serie de măsură
tori ale atmosferei, confinnind 
rezultatele obținute anterior 
cu privire la temperatură și 
presiune. In locul unde a co- 
borit, solul conține 4 la sută 
potasiu 0.0002 uraniu și 0.00065 
thoriu. Această proporție de 
elemente 
de cea 
lunare 
nătoare 
niturile
xistența unei roci metamorfi- 
ce, ce a fost supusă Ia o a 
doua topire după ce se forma
se șl cristalizase o dată, to
pire care a produs o modifica
re sub efectul presiunilor și 
temperaturilor înalte. Această 
rocă are un aspect poros. Mă
surătorile au relevat existen
ța unul curent de aer de mare 
altitudine care se deplasează 
în sensul de rotație a planetei. 
La altitudinea de 45 km, com
ponența orizontală a vitezei 
viatului este de 180 km pe o- 
ră. iar In imediata apropiere a 
solului planetei ajunge la 7,2 
km pe oră.

Această proporție
radioactive, 

determinată în 
cristaline, este 
cu cea întîlnită 
terestre. Ea denotă e-

diferită 
rocile 

asemă- 
fn gra-

O limbă
pentru toate

profesorilor de limbi 
folosirea dicționarelor, 
lor geografice și literaturii 
lormațlonațe.

popoarele
In cadrul < 

țiunilor Unite 
tă apreciere 
opt proiecte 
țională, care 
de savantul 
mamed I urstani (Azerbaidjanul 
este una din republicile sovie
tice transcaucaziene). 
de știință și-a consacrat 
de ani din viață creării unui 
alfabet internațional unic, stu
diind pentru aceasta scrierea 
tuturor popoarelor de pe Pă- 
mint și realizînd tabele com
parate de aceste scrieri.

Experții Organizației Națiu
nilor Unite au ajuns la con
cluzia că proiectul omului de 
știință sovietic simplifică 
la max imum 
nînd

străine, 
hărți- 

in-

Na- 
indi
cele

Organizației
■ s-a dat o
unuia din

de limbă interna- 
a fost prezentat 
azerbaidjan, Ali-

Piatră
de culoarea
amurgului

din

Omul
30

In tundra Lovozerskaia 
Peninsula Kola (zona europea
nă situată dincolo de Cercul 
Polar) a fost descoperit un mi
neral, care nu este încă cu
noscut de știință. Cercetările 
efectuate de oamenii de știin
ță de la filiala locală a Aca
demiei de Științe a U.R.S.S. au 
arătat că mineralul este, de 
fapt, un amestec de cremene, 
natriu, mangan și apă. Culoa
rea roză a mineralului i-a a- 
dus numele de ..Zorit".

Subsolul acestui ținut 
dlc al U.R.S.S. este bogat
minerale utile rare, sau cu to
tul inexistente tn alte regiuni. 
Aproape în fiecare an, Comi
sia internațională pentru mine
rale noi omologhează desco
periri tăcute in regiunile so
vietice situate dincolo de Cer
cai Polar.

nor-
în

seama
măsură

scrierea, ți- 
in cea mai 

de pariicu-mare
laritățile specifice ale limbilor 
lumii. Utilizarea noului alfa
bet va simplifica mult munca I

5 
c
IM

■. 
*.

o

î

■
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Ridicarea eficienței învățămîntului politic 
pentru tineret impune :

• UN CONȚINUT B06AT Șl INTERESANT
• FORME NOI ATRACTIVE

Investigație în rîndul propagandiștilor
Instructajul propagandiștilor în vederea deschiderii nou

lui an de învățămînt politico-ideologic pentru tineret, ne-a 
prilejuit o discuție cu cițiva dintre ei. Am adresat astfel 
interlocutorilor noștri următoarele întrebări : 1) CE CON
CLUZII AȚI DESPRINS DIN EXPERIENȚA ANULUI DE 
INVAȚAMINT TRECUT? 2) ANUL ACESTA DE INVA- 
Ț’AMINT POLITIC CE ADUCE NOU PRIN CONȚINUT ȘI 
FORMA? 3) CE PROPUNERI, INIȚIATIVE AVEȚI IN 
VEDEREA PERFECȚIONĂRII CONTINUE A ACESTEI 
ȘCOLI DE EDUCAȚIE COMUNISTA A TINERETULUI?

<$> RODICA ARDELEANU — 
inginer Ia revizia de vagoane 
C.P.R. Petroșani :

Anul trecut, învățămîntul . po
litic a dai rezultate mulțumitoa
re în organizația noastră. Forma 
de învățămînt a fost dezbaterea 
unor probleme fundamentale a- 
le revoluției și construcției so
cialiste, prin care, cursanții au 
reușit să-și clarifice unele pro
bleme ce nu le înțelegeau în 
legătură cu procesul de edifica
re a societății socialiste multi- 
Laleral dezvoltate în tara noas
tră. Dezbaterile s-au bucurat de 
întreaga participare a tinerilor, 
problemele ridicate de ei fiind 
lămurite competent de către pro
pagandist. Anul acesla tema în
vățămîntului politic pentru tine
ret va fi: „Tradițiile revoluțio
nare ale clasei muncitoare șl ale 
P.G.R." Dezbaterea, datorită ca
racterului ei dinamic, va r 3 mi
ne în continuare forma cea mai 
adecvată. Ne-atn gîndit apoi că 
Br fi bine ca, pe lîngă ciclul res
pectiv ce ni l-am ales, să mai 
discutăm și teme legate direct 
de locul de muncă, de realiza
rea sarcinilor noastre profesio
nale.

4 PETRU IORGA, lăcătuș la 
E.M. Aninoasa, membru al comi- 
fefului U.T.C. pe exploatare t

Noi am oriental conținutul în
vățămîntului politic spre educa
ția tineretului prin muncă și pen
tru muncă. Experiența anului 
trecut ne-a demonstrat eficien
ta formei de învățămînt numită 
sugestiv dicționare politice, în 
organizațiile unde nivelul politic 
și de pregătire al tinerilor este 
mai scăzut. Uteciștii din apara
tul tehnico-adminislrativ al mi
nei au fost cuprinși într-o altă 
formă — cercul de economie po
litică 
cest a
La celelalte 
mine și în 
mînt politic 
politic. Nou 
te, desigur, 
III societatea socialistă multila
teral dezvoltală). Ca Inițiativă, 
eu cred că un schimb de expe
riență organizai lunar între Pro
pagandiști ar fi binevenit, vom 
putea generaliza astfel experien-

ța pozitivă a celor ce conduc în
vătămîntul politic pentru tineret.

4 IACOB IMLING, activist al 
Comitetului municipal Petroșani 
al U.T.C.:

Eu sânt propagandist Ia școli
le de cultură generală din ora
șul Petroșani. Aici uteciștii sînt 
impiițiți pe grupe după particu
laritățile de vîrsta, 
cunoștințe etc. 
sele IX — XII 
le două cicluri 
amintit, iar ca 
le. In schimb, 
rămîn la studierea
U.T.C., la un stadiu de inițiere 
politică. Din experenta anului 
trecut am învățat că, c’acă vrem 
o prezență bună a tinerilor, a- 
lunci lecțiile să nu se bazeze 
de loc pe expuneri ci numai pe 
discuții, să fie la nivelul de pre
gătire al elevilor și neapărat să 
fie atractive. In ce privește în
vătămîntul politic la nivelul e- 
levilor din clasele VII—VIII, a- 
nul de învătămînt în care s-a 
studiat statutul 
iat cu primirea 
ganizație.

4 NICOIAE
ner U.U.M. Petroșani:

Aș dori să las deoparte expe
riența pozitivă 
și deslășurarea 
politic și să

gradul de 
De pildă la cis
ternele vor fi ce
de care s-a mai 
formă dezbateri- 

clasele VII—VIII
Statutului

ar trebui înche- 
tinerilor în or-

LOBONȚ, ingi-

în organizarea 
învătăm-înlului 

amintesc numai

neajunsurile, pe care anul aces
ta vom încerca să le eliminăm. 
Este vorba, în'primul rînd, de 
mobilizarea cursanților — cu 
care am întîmpinat destule difi
cultăți — și regretabil este fap
tul că greutățile vin din partea 
unor cadre tinere tehnico-ingi- 
nerești din uzină care manifestă 
tendințe de sustragere de la via
ța de organizație. La fel șe în- 
tîmplă și cu navetiștii, cu tine- 

urmează 
privește 

încă unii 
dovedesc

rii muncitori care 
cursurile serale. Cît 
propagandiștii, avem 
dintre ei la noi care 
superficialitate, dezinteres (la in
structajul în discuție din 10 
prezentat numai unul-n.n.). 
ceea ce privește conținutul 
vățămîntului, pentru a-1 face cît 
mai interesant și atractiv trebuie 
să-l îmbogățim anul acesta și 
mai ales să ținem seama de pre
ferințele tinerilor. Cu ucenicii, 
dicționarele politice, ca formă 
de învățămînt politic, au dat re
zultate. Dar dacă, anul 
în cadrul dicționarului s-au ex
plicat diferiți termeni 
sensurile lor multiple, putem 
foarte bine să facem șj un dic
ționar politic de evenimente in
terne și internaționale. Spun a- 
ceasta petru că nu de puține 
ori propagandiștii întocmeau lis
te de cuvinte, le explicau și a- 
tîta tot. Pentru ca învățămîntul 
politic să fie cu adevărat util, aș 
avea unele propuneri : să se fo
losească materiale ilustrative — 
hărți, planșe, albume, diafilme 
și chiar cicluri de filme docu
mentare. De asemenea ar trebui 
mai mult suflet, mai mult inte
res din partea propagandiștilor 
și, un control riguros și perma
nent a felului cum se desfășoa
ră învătămîntul din partea 
mitetului U.T.C. din uzină.

trecut,

politîcî,

Pro-

287.
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20,20Filme
FILME

21,50PETRII A:
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22,30

Vremea

10,0a
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20.00
20,05

Soarele răsare la ora 6,28 și 
apune la ora 17,35,

Zile trecute din an
Zile rămase — 79.

PETROȘANI — 7 Noiembrie: 
Jocul de-a moartea ; Republi
ca : Așteptarea ; 
Steaua fără nume; LONEA 
Minerul: Osceola ;
SA: Vara de altădată; VUL
CAN : Robin Hood ; LUPENI 
— Muncitoresc: Steaua sudu
lui ; CULTURAL : Casa de sub 
arbori ; URICANI : Prințul Ba-

dansurile popoare- 
11,15 Pe teme juridice; 

Partidul, luceafăr șiVINERI 13 OCTOMBRIE

19,72 — 100 de ani de la 
crearea (1—13 octombrie 1872) 
Asociației generale a lucrăto
rilor din România.

«£» 1972 — Inlîlnirea miniș
trilor de externe arabi (New 
York); 1972 — Tirg de mos
tre (Copenhaga 13 — 22).

6,00 Muzică și actualități; 
7,00 Radiojurnal ; 8,00 Suma
rul presei ; 9,30 Memoria pă-

I
8

DUMINICA 15 OCTOMBRIE

8,15

22,10 Teleglob. Imagini din Un
garia.

22,30 24 de ore.

JOI 19 OCTOMBRIE

mîntului românesc ; 10,00 Bu
letin de știri ; 10,05 Popas în 
zona folclorică a Năsăudului ;
10.30 Harta tării la scara vii
torului ; 11,00 Buletin de știri; 
11,05 Din 
lor;
11,35
steag; 12,00 Discul zilei; 12,30 
Intîlnire cu melodia populară 
și interpretul preferat ; 13,00
Radiojurnal; 13,30 Concert de 
prînz ; 14,00 Compo/ilorul săp- 
tămînii ; 14,30 Muzică de pro
menadă ; 15,00 Buletin de știri; 
15,05 Radioancheta economică; 
15,20 Muzică de estradă ; 16,00 
Radiojurnal ; 16,15 Ansambluri 
artistice școlare; 16,35 Melo
dii executate Ia fluier și la 
țambal ; 17,00 Pentru patrie ;
17.30 Muzică populară ; 17,40
Radiocabinet de informare și 
documentare; 18,00 Orele se
rii ; 20,10 Zece melodii prefe
rate 20,45 Consemnări ; 21,00 
Revista șlagărelor; 21,25 Mo
ment poetic; 21,30 Bijuterii 
muzicale ; 22,00 Radiojurnal ;
22.30 Concert de seară ; 24,00 
Buletin de știri; 0,03 - 6,00 Es
trada nocturnă.

p)u. Transmisiune 
rectă de la Arena 
greșul" ;

16,00 Teleșcoală. Istoria Româ
niei : Documente nescri
se. Chimie: Structura 
atomului ;

17,30 Deschiderea emisiunii de 
de 

a
după-amiază. Curs 
limba engleză. Lecția 
23-a ;

18,00 Pentru sănătatea dv. ;
18,15
18,45
18,55

18,10

19,20

19,30
20,00

20,20

satulu .
orei 1L30. Finala 

Davis. Tenis de 
România — S.U.A.

emi-

Dis-

cîm- 
dan- 
sur-

Descinderea emisiunii. 
Gimnastica pentru tofi. 
Cravatele roșii.
Viata

In jurul
Cupei 
cîmp
Ultimele două meciuri de 
simplu. In continuare 
siunea 360 de grade.
Retrospectivă Walt 
ney.
Vetre Folclorice. „In 
pui pâinii". Cîntece, 
suri și vechi obiceiuri
prinse într-o zi de sărbă
toare în comuna Vinerea, 
județul Alba.
1001 de seri. Prințesa de 
mac. (1).
Telejurnal.
Comentariu la 40 de 
me. Județul Bistrița- 
săud.
Film artistic : După Vulpe. 
Producție italo-americană, 
cu Peter Sellers, Victor 
Mature.
„De șapte ori Anca Age- 
molu 1“
Telejurnal.
Duminica sportivă.

sle-
Nă-

9,00

9,05
9,35

10,00

10,30
10,50
■11,10

VINERI 13 OCTOMBRIE

Deschiderea emisiunii 
Telex ;
Dublu prim-plan : Ion 
Țiriac — Iile Năstase ; 
Pagini de umor l Aven
turi în epoca de piatră ; 
Curs de limba germa
nă. Lecția a 23-a ;
Comentariu la 40 de 
steme — Județul Bacău ; 
Finala C-upei Davis la 
tenis de cîmp : Româ
nia — S.U.A. Primele 
două meciuri de sim-

Satul contemporan ; 
Tragerea Loto ;
Drumurj în istorie : 
rebista ;
Moment folcloric ; 
1001 de stri ;
Telejurnal. In cinstea 
niversării Republicii
Cronica marii întreceri ; 
Avanpremieră ;
Arc peste timp.
stelații subterane la Ani
na ;
Film artistic : ..Conul li
niștii" — producție a 
studiourilor cinematogra
fice engleze cu i Michael 
Craig, Peter Cushing. 
Bernand Lea, George 
Sanders ;
Anchetă științifică inter
națională ; Laboratorul 
viitorului ;
„24 de ore". Din țările 
socialiste.

Ieri, temperatura maximă a 
aerului la Petroșani a fost de 
plus 15 grade, iar Ia Paring 
de plus 11 grade. Minimele au 
fost de plus 5 grade și, res
pectiv, plus 2 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 24 
DE ORE: Vreme în general 
instabilă, cu cerul mai mult 
noros. Izolat vor cădea preci
pitații slabe sub formă de 
ploaie. Vînt slab din sud. 
Temperatura în ușoară crește-

re
ntai 

care

Condițiile de angajare și salarizare s'nt cele prevăzute 
de H.C.M. 914/1968 și Legea nr. 12/1971.

- care va dezbate anul a- 
probleme ateist-științifice. 

organizații vom ră- 
noul an de învăță- 

tot la dicționarul 
în anul acesla, es- 
conținulul (Ciclul

Punem aici punct investiga
ției noastre în rîndul tinerilor 
propagandiști privind modul 
cum învățămîntul politic tre
buie perfecționat, pentru a fi 
cit mai eficient în noul an de 
desfășurare. Concluzia care 
s-a conturat este aceea că ce 
impun cîteva îmbunătățiri ra
dicale. In primul rînd trebuie 
îmbunătățit conținutul , feme
le să corespundă gradului de 
pregătire dar și preferințe- 

.lor tinerilor. Ca forme, să se 
generalizeze dicționarul, dez
baterile. colocviile etc. iar 
pentru a deveni mai intere
sante. mai atractive să fie 
completate cu diverse mate
riale ilustrative.

Și, înainte de a încheia, ți
nem să mai amintim că, în 
mare măsură, reușita cursuri
lor de invățămînt politic cu 
tineretul depinde de măiestria 
pedagogică a propagandiști
lor. de pregătirea lor politico- 
ideologică, de felul în care 
știu să conducă o dezbatere, 
de a o face cît mai intetesan 
tă. Toate aceste criterii 
clamă însă o orientare 
judicioasă asupra celor
urmează să fie recrutați ca 
propagandiști. In nici un caz 
să nu se practice schimbarea 
lor anuală, căci aceasta este 
în detrimentul acumulării u 
nei bogate experiențe de către 
propagandiști.

I. FIERARU

22,00

18,00
18,40

19,00
19,20

Sudură
gravitațională

Specialiștii Centrului de cerce
tării pentru sudură din Timișoa
ra au pus Ia punct un nou și 
modern procedeu tehnic — su
dura gravitațională. Tehnologia 
constă în faptul că electrodul 
este condus de-a lungul cusătu
rii de sudură prin gravitație. Se 
înlocuiește astfel sistemul ma
nual complicat, cu un dispozitiv 
relativ simplu, dar de mare pro
ductivitate, care permite meca
nizarea lucrărilor de sudură. 
Pentru promovarea noului pro
cedeu în industrie, cercetătorii 
timișoreni au instruit un mare 
număr de maiștri și muncitori.

E.M 21,15

22,35

LUNI 16 OCTOMBRIE

Deschiderea emisiunii. 
Curs de limba franceză. 
Lecția a 24-a (reluare). 
Căminul.
Scena. Emisiune de actua
litate și critică teatralii.

Descinderea emisiunii. 
Telex.
România în lume (reluare). 
O viață pentru o idee ! 
Robert Koch (reluare).
Curs de limba rusă. Lec
ția a 24-a.
Micii meșteri mari. 
Teleobiectiv (reluare). 
Telecinemateca : Legenda 
ândrăgostiților (reluare).

13,00 Telejurnal.
Teleșcoală.

1 Geografia României (anul 
IV liceu) Munții Apuseni 
(reluare).

i Filozofie și socialism știin
țific. Conferința Națională 
a P.C.R. din 19—21 iulie 
1972.

i Deschiderea emisiunii de 
după-amiază. Emisiune in 
limba maghiară..

I La volan — emisiune pen
tru conducătorii auto.

I Revista literară tv. Ro
manul actual și adevărul 
epocii.

> 1001 de seri. Prințesa de 
mac (V).

19,30 Telejurnal.
In cinstea aniversării re
publicii.
Cronice marii întreceri.

20,00 Comentariu la 40 de ste
me. Județul Brașov.

20,20 Aplauze pentru români.

16,00

16,30

17,30

18,30

18,50

PROGRAMUL
pentru 

săptâmîna 
viitoare

imagini.
Prințesa de

in cinstea

Săptămîna în 
1001 de seri, 
mac (II).
Telejurnal

aniversării republicii — 
Cronica marii întreceri. 
Reflector.
Festivalul muzicii ostă
șești. Selecțiuni din fina
la concursului de cîntece 
patriotice. Transmisiune 
din Studioul de concerte 
al Radioteleviziunii. 
Roman 
R. (1).
Finala 
ropean
(repriza a II-a), Transmi
siune directă de la Varna. 
24 de ore. Contraste în lu
mea capitalului.

foileton : Elizabeth

campionatului eu- 
de baschet feminin

MARȚI 17 OCTOMBRIE

20,40 Pagini de umor : Aventuri 
în epoca de piatră.
Tinerii despre ei înșiși.
Recital Ruxandra Ghiață. 
24 de ore.

VINERI 20 OCTOMBRIE

emisiunii.

9,05
9,50

10,00

angajeaza
mimeitori cu următoarele calificări

LĂCĂTUȘI SUPRAFAȚĂ

LĂCĂTUȘI SUBTERAN

ELECTRICIENI SUPRAFAȚĂ

MUNCITORI NECALIFICAȚI SUBTE
RAN

Inîormații suplimentare se pot obține zilnic, între orele 
6,30 — 14, de la biroul personal al exploatării cil sediul în 
Bărbăteni.

Sosirea, sezosiiuM rece impune ca sbigatie majoră și fe prmă rgeață la L L L Feteai:

LUAREA CELOR MAI CHIBZUITE MĂSURI
AVUTULUI OBȘTESC ÎMPOTRIVA

PENTRU APĂRARE
INCENDIILOR

9,00 Deschiderea emisiunii. 
Telex 
Teleșcoală.
Televiziune școlarii 
grată. Geografia 
(anul IV liceu), 
puseni.
Limba română
Vlll-a)
Curs de limba 
(Lecția a 24-a), 
Căminul (reluare).

emisiunea 
„promenada duminicală". 
Roman foileton — Conte
le de Monte Cristo. Relua
rea părții a IlI-a 
Telejurnal.
Deschiderea omisiunii de 
după-amiază. Curs de lim
ba rusă. (Lecția a 23-a, re
luare).
Cum vorbim
Barzi și rapsozi : Gheor- 
ghe Turoi, fluieraș, cimpo* 
ier și cîntăreț din comuna 
Valul lui Traian — Cons
tanța.
Publicitate.
Steaua polară. Emisiune 
de orientare școlară și pro
fesională. A fi... oțelar. 
Caleidoscop cultural 
tisiic.
1001 de seri. Prințesa 
mac (III). 
Telejurnal.
In cinstea aniversării 
publieii.
Cronica marii întreceri. 
Comentariu la 40 de ste
me, județul Botoșani. 
Seară de teatru t întoarce
rea tatălui risipitor de I. 
D. Sîrbu.
24 de ore.

9,05

9,30

10,00

10,30
11,10 Selecțiuni din

12,05

18,00
18,20

18,30
18,40

■19,00

19,20

20,00

20,20

inte- 
Romăniei 
Munții A-

(clasa a

engleză.

ar
de

rc-

MIERCURI 18 OCTOMBRIE

9,00

9,05

De un lung șir de ani se cu
noaște faptul că în timpul toam
nei și iernii folosirea mai in
tensivă a sistemelor de încăl- 
tire și a instalațiilor electrice de 
iluminat și de forță favorizează 
Izbucnirea de incendii, în cazul 
când nu se iau măsurile de 
prevenire cele maj ocrespunză- 
toare. Marea majoritate a in
cendiilor sînt cauzate de utili
zarea sobelor sau a coșurilor de 
evacuare a fumului în stare 
defectă, de scurtcircuitele de la 
instalațiile electrice, de folosi
rea neglijentă a focului deschis, 
de fumători neglijenți, de di
feritele aparate electrice folosi
te în mod necorespunzător sau 
uitate în prize precum și de 
încălcarea altor reguli elemen
tare de prevenire a incendiilor 
stabilite la fiecare loc de mun
că.

In cadrul întreprinderii de 
industrie locală a municipiului 
Petroșani în perioada sezonului 
rece devin mai vulnerabile ate
lierele de tîmplărie și mobilă, 
secția vată.

Cunoscînd cauzele care gene
rează incendii, șefii de secții, 
de ateliere, maiștrii, toți salari- 
ații întreprinderii trebuie să-și 
îndrepte atenția spre luarea 
celor mai bune măsuri pentru 
reducerea la minimum a posi
bilităților de apariție și dez
voltare a incendiilor la locurile 
de muncă, în primul rînd la 
cele vulnerabile amintite mai 
sus.

Șefii de secții și de ateliere 
trebuie sa-și intensifice activi
tatea de control, atît în sectoa
rele de producție cît și în încă
perile anexe pentru a depista 
și înlătura orice defecțiune e- 
xistentă la instalațiile de încăl
zire, iluminat și de forță, la 
instalațiile de ventilație ce ar 
putea duce Ia izbucnirea focu
lui. Este necesar, în acest scop, 
să se verifice riguros modul 
cum se respectă normele de 
prevenire a incendiilor, sarci
nile de serviciu ce decurg din 
instrucțiuni, la fiecare loc de 
muncă iar în același timp, șefii 
de ateliere trebuie să acorde o 
mai mare atenție organizării 
pazei contra incendiilor în lo-

Sefi de secții, 
și maiștri

Pentru asigurarea pazei con
tra incendiilor la atelierele și 
locurile de muncă Pe care le 
conduceți, aveți obligația i

@ să instruiți lunar tot per
sonalul din subordine cu privi
re la sarcinile ce-i revin pentru 
prevenirea Și stingerea incen
diilor ;

@ să acționați perseverent 
pentru aplicarea și respectarea 
normelor de prevenire ȘÎ stin
gere a incendiilor Ia locurile de 
muncă, a căror conducere vă 
este încredințată :

© să asigurați păstrarea, in

curile de muncă Și instruirii tu
turor salariaților asupra reguli
lor de prevenire și stingere, pe 
care aceștia trebuie să le cu
noască și să le respecte cu 
strictețe.

Dînd dovadă de pricepere, 
perseverență și exigență în în
lăturarea cauzelor generatoare 
de incendii și asigurând buna 
intervenție se va aduce o con
tribuție importantă la apărarea 
avutului obștesc, la înlăturarea 
pericolului Incendiilor la toate 
locurile de muncă cunoscînd 
faptul că în ultimii ani I.I.L. 
Petroșani a fost greu afectată 
ca urmare a incendiilor ce au 
izbucnit aici.

ateliere, depozite 
de schimb!

treținerea și funcționarea cores
punzătoare a utilajelor de stin
gere a incendiilor la locurile de 
muncă a căror conducere vă 
este încredințată ;

® să asigurați păstrarea, în
treținerea și funcționarea cores
punzătoare a utilajelor de stin
gere a incendiilor existente în 
dotarea obiectivelor pentru ca
re purtați responsabilitatea ;

@ să organizați echipe de 
primă intervenție, în caz de 
incendiu, din rindurile persona
lului existent în subordine și 
să faceți instruirea acestora;

® să nu executați sau să 
permiteți folosirea instalațiilor 
electrice de iluminat sau de 
forță improvizate sau în stare 
defectă;

@ verificați sistemele de în
călzire și luați măsuri de reme
diere a deficiențelor care ar 
putea duce la izbucnirea unor 
incendii de la sobe, coștrj de 
evacuare a fumului etc. ;

® verificați sistemele de 
ventilație, luînd măsuri pentru 
menținerea acestora în perma
nentă stare de funcționare ;

® nu permiteți executarea 
lucrărilor de sudură sau folo
sire a focului deschis în locuri 
cu pericol de incendiu fără per
mis de foc eliberat de comisia 
tehnică p.c.i. ;

® nu permiteți fumatul în 
locuri cu pericol de incendiu. 
Filmatul este permis numai în 
locuri special amenajate ;

® să Se acorde o mare aten
ție la manipularea, depozitarea 
și folosirea lichidelor inflamabi
le ; folosirea acestora Se admi
te numai in încăperile special 
amenajate și cu respectarea 
strictă a regulilor de preVenire 
a incendiilor ;

@ verificați starea de funcți
onare a sistemelor de alimenta
re cu apă (hidranți, bazine, 
rampe de alimentare etc.) men- 
ținindu-le în stare de funcțio
nare, iar căile de acces spre a- 
cestea să fie libere în perma
nență ;

REȚINEȚI ! Responsabilitatea 
pentru asigurarea pazei contra 
incendiilor la obiectivul încre

dințat vă revine conform in
strucțiunilor nr. 362/1963 ale 
M.I.

A

In atenția tuturor salariaților
din industria locală !

Cînd terminați serviciul, îna
inte de a părăsi locul de mun
că, verificați cu maximă aten
ție i

— dacă ați scos din priză mo
toarele de acționare și alte apa
rate electrice ;

— dacă tablourile de distri
buție a energiei electrice au 
fost închise ;

— dacă ați scos de sul? ten
siune instalația electrică dc ilu
minat și de forță ;

— dacă au fost evacuate de- 
șeurile combustibile și inflama
bile ;

— în încăpere să nu rămînă 
resturi de țigări aprinse sau 
alte surse de foc ;

— dacă au fost închise er
metic vasele cu lichide infla
mabile și dacă au fost depozi
tate la locurile destinate aces
tui scop ;

— dacă au fost stinse focu
rile din sobe și s-a scos cenu
șa, depozitînd-o în locurile spe
cial amenajate.

REȚINEȚI 1 Sobele instalate 
greșit, supraîncălzite sau lăsa
te iSră supraveghere prezintă

un mare pericol de incendiu. 
Pentru anihilarea pericolului 
de foc este necesar :

@ coșurile de evacuare a 
fumului să fie izolate de părțile 
combustibile ale planșeelor și 
acoperișurilor, iar cel puțin la 
două luni trebuie curățate de 
funingine ;

® cenușa cu jar se depozi
tează numai în locurile special 
amenajate, după ce in preala
bil a fost stinsă cil apă ;

@ se interzice folosirea de 
siguranțe, la tablourile de distri
buție, supradimensionate ;

@ folosirea reșourilor, radia 
toarelor în locuri eu pericol 
de incendiu, să fie Cu desăvîr- 
șire interzisă.

NU UITAȚI / încălcarea nor
melor de prevenire și stingere 
a incendiilor prevăzute în ac
te normative și instrucțiuni, se 
sancționează conform H.C.M. 
2285/1969, cu amendă de la 
100 ia 3000 lei.

8
I
8

9,25

10,30

10,50

12,20
12,55
17,30

18,00
18,15

19,20

20,00
20,20

emisiunii.

necunoscut

Așchiuță —
preșco- 

povești".

franceză.

co

Deschidcrea
Telex.
Bucureștiul 
(reluare).
Prietenii lui
emisiune pentru 
lari : „Traista cu 
Publicitate.
Curs dc limba 
Lecția a 25-a.
Comentariu la 40 de ste
me. Județul Bistrița 
Nâsăud (reluare). 
Telecinemateca pentru 
pii : Colț Alb (reluare).
Universitatea Tv. (reluare). 
Telejurnal.
Deschiderea emisiunii de 
după-amiază. Curs de 
limba germană. Lecția a 
23-a (reluare).
Studioul artistului amator. 
Semnificații.
Informarea maselor și 
rolul social al opiniei pu
blice.
Tragerea Pironoexpres. 
Muzică.
Timp și anotimp în agri
cultură.
1001 de seri. Prințesa de 
mac (IV).
Telejurnal.
In cinstea aniversării re
publicii.
Cronica marii întreceri. 
Teleobiectiv.
Telecinemateca : Legenda 
îndrăgostiților.

Deschiderea
Telex.
Teleenciclopedia (reluare). 
Muzică populară. Formații 
folclorice din județul Bră
ila.
Curs de limba germană. 
Lecția a 25-a.

10,30 Comentariu la 40 de ste
me. Județul Botoșani (re
luare).

10,50 Revista 
luare).
Teatru
Teatrul
Timișoara (reluare). 
Teleglob (reluare). 
Muzică distractivă.
Telejurnal. 
Teleșcoală.
Fizică (în ajutorul candi- 
daților la examenele de 
admitere în învățămîntul 
postliceal și superior). Le
gile mecanicii.
Literatura română. Mitul 
în folclorul românesc.
Deschiderea emisiunii de 
după-amiază. Curs de lim
ba engleză. Lecția a 24-a 
(reluare).
Atenție la... neatenție. Jur

nal de protecția muncii.
Tragerea loto.
Istoria și opera.
Pagini din operele „Pană 
Lesnea Rusalim" de Paul 
Constantinescu și „Alexan
dru Lăpușneanu" de A- 
lexandru Zirra, în inter
pretarea ansamblului Ope
rei Române din Cluj.
Tîrgu] internațional Bucu
rești ’72. Transmisiune 
rectă.
1001 de seri. Prințesa 
mac (VI).
Telejurnal.
In cinstea aniversării 
publieii.
Cronica marii întreceri. 
Reflector.
Film artistic t Bobikins. O 
producție a studiourilor en
gleze.
Universitatea TV.
Muzică ușoară.
24 de ore. Din țările so
cialiste.

literară TV. (re-
11,20

12,10
12,30
12,50

16,00

17,30

18,00

18,25
18,35

18,50

19,20

19,30

scurt 
Matei

prezintă.,,
Mdllo din

di-de
re-

SIMBAtA 21 OCTOMBRIE

9,00

9,05
9,35
9,50

10,05

11,00

11,20

12,50
16,30

18,15
19,00

19,15
19,20

20,00

21.45
22,30
22.45

Deschiderea
Telex.
Portativ ’72
Cunoașteți
De vorbă cu gospodinele. 
Universitatea TV. (relua
re).
Aplauze 
(reluare).
borului"
Comentariu la 40 de ste
me (reluare). .Judelui Bra
șov.
Capodopere ale muzicii 
universale (reluare). „Ano
timpurile" — patru 
certe pentru vioară și 
chestră de Antonio 
valdi.
Biblioteca pentru toți 
luare).
Telejurnal.
Deschiderea omisiunii 
după-amiază. Emisiune în 
limba germană.
Ritm, tinerețe, dans.
Medalion. Cincinat Pave- 
lescu
Publicitate.
1001 de seri. Prințesa de 
mac (VII).
Telejurnal.
In cinstea aniversării re
publicii.
Cronica marii întreceri.
Recital de autor: Radu
Boureanu.
Teleenciclopedia.
Film serial
cuperarea.
Vedete ale
Telejurnal.
Săptămîna
cirs internațional de 

tinaj artistic pentru co
pii și juniori. In regis- 
trare de la Patinoarul 
„23 Anglist".

emisiunii.

(reluare), 
legile ?

pentru români 
„Nuntașii Bi

la Agrigento.

con-
or-Vi-

(re-

de

: Mannix. Re-

muzicii ușoare.

sportivă. Con-
pa-

3
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Vizita de horn a tovarășului Nicolae Ceausescu
în unele județe afectate (Urmare din pag l)

(Urmare din pag. 1) 

munei Crîngeni, Mar.n Podolan, 
și președintele cooperativei a- 
gricoie de producție, Ion To
ma, arată că sătenii au luptat 
să aoere barajul de acumulare 
de pe riul Căîmățui, care amb- 
nin{a inundarea completă a co
munei Crîngeni, și a localități
lor din aval. Cu toate eforturi
le depuse, apa și-a făcut loc, 
creînd o breșă prin care s-a re
vărsat, inundînd cîteva case. 
Secretarul general al partidului 
sa interesează de măsurile ope
rative întreprinse, indicînd or
ganelor județene să se acționeze 
de îndată pentru refacerea aces
tui baraj, pentru refacerea grab
nică a gospodăriilor avariate și 
înlăturarea apelor de pe ogoa
rele de pe care încă nu s-a 
strîns recolta, în așa fel ca în 
cel mai scurt timp și însămînță- 
rile să se desfășoare din plin.

Următorul popas se face în 
județul Olt. Elicopterul ateri
zează la marginea satului 
Ghimpețeni. In întîmpinarea 
secretarului general al partidu
lui au venit numeroși locuitori. 
Primul secretar al Comitetului 
județean Olt al P.C.R., Con
stantin Sandu, informează pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
despre situația creată în județ 
ca urmare a inundațiilor, su
bliniind intervenția populației 
din toate localitățile afectate 
care, sprijinită de militarii for
țelor armate, de membri ai 
gărzilor patriotice, a supraînăl- 
tat <i’aje, a făcu' șanțuri de 
evacuarea apei, a degajat ca
nale, astfel încît să stăpînească 
furia apelor. Se dau numeroase 
exemple de secretari ai comite
telor comunale de partid, de 
primari și deputați, de țărani 
cooperatori, bătrîni și tineri, 
care s-au distins prin exemplul 
dat, prin capacitatea de a mo
biliza populația la acțiunile 
dictate de împrejurări. De alt
fel, activiști de partid și de stat 
sînt prezenți în aceste zile pre- 
tutindon' în satele afectate de 
furia apelor, participînd alături 
de oamenii muncii de la sate 
la toate acțiunile, precum și la 
sbrîngerea recoltei. In acest ju
deț. cooperativele agricole au 
stri orumbnl de pe mai mull 
de 40 000 ha, din cele 104 500 
cultivate. Au însămânțat cu grîu 
și orz 15 000 ha, iar alte 66 000 
de ha sînt pregătite să primeas
că sămînță.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se îndreaptă către un mare 
grup de săteni veniți în întîm- 
pinare Este de față primarul 
comunei. Gheorghe Bratu, se
cretarul comitetului comunal de 
partid Constantin Albăstroiu, 
președintele cooperaiivei agri
cole de producție. Alexandru 
Dincă care îl informează de
spre acțiunile întreprinse, atît 
în perioada ploilor și a inunda
țiilor cît și pentru strîngerea 
recoltei din acest an și pregă
tirea celei din anul viitor Ei, 
ca și alți săteni prezenți la 
discuție au ținut să raporteze 
mai întîi succesele obținute anul 
acesta în desfășurarea muncilor 
agricole de sezon și apoi să 
vorbească despre greutăți, care 
sînt do altfel în curs de înlă
turare completă. Se arată. între 
altele, că la porumb se obțin 
anul acesta între 4 800—5 500 
kg la hectar, iar la grîu s-a re
alizat peste 3100 kg. Mai sînt 
încă bucate pe cîmp dar, așa 
cum au reușit să învingă greu
tăți mai mari, le vor strînge și 
pe acestea în întregime și le 
vor pune la adăpost. „Țăranii 
cooperatori muncesc cu trage
re de inimă. Ii îndeamnă și 
acordul global" — subliniază 
în discuția cu secretarul ge
neral al partidului mai mulți 
săteni, printre care Ilic Mihai, 
Nicolae Cruceanu, Gheorghe 
Baran. Constantin Găgioiu.

— Ne vom întrece, tovarășe 
secretar general, chiar cu coo
peratorii din Stoicănești, care 
sînt cunoscuți în toată țara ca 
oameni harnici. Și să fiți si
guri că vom învinge și necazu
rile pricinuite de inundații. 
Puteți să vă bazați pe noi.

— Vă felicit, tovarăși coo
peratori, — le spune cu căldu
ră secretarul general al parti
dului. Este bine că v-ați pro
pus să vă întreceți cu cei din 
Stoicănești și sînt convins că și 
aceștia se vor strădui să ob
țină producții mai mari. Nu 
aveți decît de cîștigat din a- 
ceastă întrecere.

După discuția cu cetățenii 
veniți în întîmpinare, tovarășul 
Ceaușescu vizitează satul, de 
unde apele, care au inundat 
parțial așezarea, au început să 
se retragă. Au fost luate toate 
măsurile pentru repararea di
gului înălțat împotriva apelor 
rîuiui Vedea din apropiere. Se
cretarul general al partidului 
recomandă să se întocmească 
urgent un program de amena
jări hidroameliorative care să 
se încadreze în acțiunile între
prinse pe județ. Conducătorul 
partidului și statului se oprește 
la una din locuințele grav ava
riate din comună. Este casa co
operatorului Ion Coman, care 
a venit în întîmpinarea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, mulțu- 
mindu-i ou deosebită căldură 
pentru vizita pe care i-o face 
în aceste clipe grele.

— Casa o vom reface repede

— spune stăpînul ei. Nu sîn- 
tem singuri. Ne ajută Comi
tetul județean de partid, comi
tetul comunal de partid, coope
rativa, satul întreg și nu numai 
pe noi, ci și pe ceilalți consă
teni cărora apele le-au stricat 
casele

Se vizitează în continuare 
alte ulițe ale satului, greu în
cercate de inundații.

— Să ne trăiești mulți ani, 
tovarășe Ceaușescu, se aud 
voci din mulțimea adunată. Vă 
mulțumim că sînteți în mijlo
cul nostru, atît la bucurii, cît 
și la necazuri. Pentru noi asta 
înseamnă tare mult, spune coo
peratorul Constantin Gogîia.

Luîndu-și rămas bun de la 
țăranii cooperatori din Ghimpe
țeni, conducătorii de partid și 
de stat se îndreaptă spre ora
șul Caracal.

Tîrgul înapoiat de odinioară, 
unde nu era nici brumă de in
dustrie, crăiește astăzi adinei 
prefaceri, devenind un adevărat 
centru industrial.

Elicopterul aterizează în apro
pierea Fabricii de produse lac
tate, intrată în funcțiune în a- 
nul 1970. Se vizitează principa
lele sectoare de fabricație ale 
acestei unități. Se arată că în
treprinderea prelucrează zilnic 
circa 40 000 litri de lapte, a- 
vînd o capacitate anuală de 
20 000 tone brînză telemea și 
alte produse lactate. O bună 
parte din producția întreprin
derii este destinată exportului. 
Pe parcursul vizitei, se dau ex
plicații în legătură cu procesul 
de fabricație, cu randamentul 
unor utilaje.

Alături se află o altă între
prindere nouă a orașului — 
Fabrica de conserve, care s-a 
construit în urma dezvoltării 
producției legumicole în aceas
tă zonă, ru condiții deosebit 
de bune. Aici se produc con
serve din legume, fructe, car
ne, paste tomate.

Vizitarea celor două întreprin
deri ale industriei alimentare 
se încheie cu recomandări pre
țioase pe care secretarul gene
ral le face, organelor locale de 
partid și de stat, conducerii mi
nisterului de resort. Tovarășul 
Ceaușescu dă indicații să se ia 
măsuri hotărîte pentru perfec
ționarea și modernizarea pro
cesului de producție, introdu
cerea mecanizării în fluxul 
tehnologic, folosirea judicioasă 
a spațiilor, asigurarea condiții
lor de igienă ireproșabile. „A- 
semenea fabrici trebuie să fie 
adevărate farmacii". Secretarul 
general insistă asupra necesită
ții ca întreaga producție desti
nată aprovizionării populației 
să fie de cea mai bună calita
te. Ministerul are datoria să se 
ocupe mai îndeaproape de mo
dernizarea întregului proces de 
producție care să țină pasul 
cu realizările tehnice pe plan 
mondial.

In ceea ce privește organiza
ția orășenească de partid, a- 
ceasta trebuie să-și facă mal 
mult simțit rolul de îndrumare 
șl control, să mobilizeze comu
niștii din întreprinderile res
pective pentru a fl promotorii 
luptei pentru calitate pentru 
bunul mers al muncii și ridi
carea eficienței ei, pentru ca 
organizarea procesului de pro
ducție să se facă pe baze știin
țifice.

Tot pe platforma industrială 
a orașului Caracal, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ceilalți con
ducători de partid șl de stat 
vizitează șantierul unde con
structorii înalță un nou obiec
tiv — uzina de vagoane. Am
plasarea acestei întreprinderi 
la Caracal se justifică prin a- 
propierea față de fabrica de 
osii și boghiuri din Balș — u- 
uul dintre principalii ei furni
zori în construcția de vagoa
ne de marfă pe patru osii și 
vagoane-cisternă. Capacitatea 
anuală a uzinei va fi, în 1975, 
cînd ea va intra în întregime 
în producție, de 4 800 vagoane.

La sosirea pe șantierul viitoa
rei întreprinderi secretarul ge
neral este întîmpinat de un 
mare număr de constructori, 
care îi fac o călduroasă primi
re. In prezent, pe șantier se 
desfășoară în ritm intens lu
crările de finisare a halei mo- 
noblanc care va concentra prin
cipalele sectoare de fabrica
ție, iar de curînd a început și 
montarea unor utilaje. Sarcina 
de a înălța acest măreț obiectiv 
al actualului plan cincinal este 
încredințată Trustului de con
strucții industriale Craiova și 
întreprinderii de montaj Bucu
rești.

La începutul vizitei, directo
rul uzinei, Dine Stemate, pre
zintă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu stadiul lucrărilor de 
pe șantier. Apoi, în interiorul 
principalei hale de fabricație, 
se dau explicații în legătură cu 
noile linii de fabricație care 
urmează a fi montate aici, cu 
gradul de mecanizare și auto
matizare a proceselor de pro
ducție și cu unele procedee fo
losite în construcție pentru gră
birea lucrării. Gazdele arată că 
unitatea, prevăzută a intra în 
funcțiune Ia sfîrșitul anului 
1975, va putea intra în funcțiu

ne mai devreme, cu aproximativ 
șase luni. Chiar pînă la sfîrși
tul anului urmează să intre par
țial în funcțiune.

Secretarul general recoman
dă să se acorde cea mai mare 
atenție folosirii judicioase a 
spațiului de producție, organi
zării fluxului tehnologic, în a- 
șa fel încît un dispozitiv să 
poată lucra la două linii de pro
ducție.

Totodată, tovarășul Ceaușescu 
subliniază necesitatea ca acest 
obiectiv important să atingă 
parametrii proiectați, la termene
le stabilite.

La amiază, se ajunge într-un 
alt județ al țării afectat de i- 
nundații — Dolj.

In apropierea Craiovei, unde 
aterizează elicopterul, conducă
torii de partid și de stat sînt 
salutați de Constantin Băbălău, 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean Dolj al P.C.R., de alți 
reprezentanți ai organelor jude
țene de partid și de stat.

Intre oaspeți și gazde are loc 
mai întîi o discuție în legătu
ră cu efectele inundării unor 
localități din acest județ. Se a- 
rată că precipitațiile care au că
zut au provocat revărsări din 
albiile rîurilor, stagnări de ape 
în zonele joase și ridicarea ni
velului apelor freatice, produ- 
cînd inundații care au afectat 
numeroase așezări. Se sublinia
ză, însă, că o mare parte din 
efectele inundațiilor au fost în
lăturate, cu sprijinul populației, 
al militarilor, al specialiștilor, 
în frunte cu comuniștii. Se vi
zitează comuna Braniște de pe 
malul Jiului, care a avut cel 
mai mult de suferit. Numeroși 
localnici, aflați încă la lucrări
le de evacuare a apelor din o- 
grăzi și de pe ulițe au venit în 
întîmpinarea secretarului gene
ral al partidului, salutîndu-1 cu 
multă căldură. Secretarul comi
tetului de partid, Vasile Măli- 
neanu, primarul comunei, Du
mitru Bușcă, informează pe to
varășul Nicolae Ceaușescu că 
pericolul a trecut. Apele s-au 
retras atît din comună cît și de 
pe mari suprafețe de teren ale 
cooperativei agricole de produc
ție. „In curînd va începe și se
mănatul — spune președintele 
cooperativei agricole de produc
ție, Ion Bălan.' Sîntem pregătiți, 
tovarășe Ceaușescu, ca în cî
teva zile să terminăm de recol
tat ce mai avem și să încheiem 
la vreme și semănatul".

După ce se traversează podul 
de pe Jiu, remareîndu-se cu a- 
cest prilej eforturile depuse de 
locuitorii comunei pentru înlă
turarea primejdiei de distruge
re a acestuia, secretarul general 
al partidului se oprește în cen
trul comunei în fața locuinței 
lui Zinca Stoica. „Vă mulțumesc 
din inimă tovarășe secre
tar general că ați venit la noi, 
acum cînd simțim cel mai mult 
nevoia. Multe case din comună 
au fost stricate, printre ele și 
a mea. Dar știm că avem, ca în
totdeauna, sprijinul de nădej
de al partidului și statului. Vom 
munci și noi, cu toate puterile, 
să facem comuna și mai frumoa
să.

— Vom izbuti tovarășe secre
tar general — intervine și co
operatorul Marin Leoveanu — 
ca în scurtă vreme să scăpăm 
de greutățile de acum și să ne 
vedem de treburile noastre gos
podărești. Avem recolte bune și 
trebuie să le strîngem cît mai 
degrabă să nu avem nici un fel 
de pierderi.

La sfîrșitul vizitei în această 
comună, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu îi felicită pe săteni 
pentru hotărîrea lor de a mun
ci cu abnegație în continuare 
pentru a obține recolte și mai 
mari în anii care urmează, le a- 
dresează multă sănătate și feri
cire.

...Județul Gorj. Aici, mari 1- 
nundații a produs rîul Gilort. 
In zilele de ploi abundente, cînd 
g început să crească nivelul a- 
pelor, s-au mobilizat mii de oa
meni care, prin diferite lucrări, 
au reușit să le oprească furia. 
Conducători auto, escavatoriști, 
bu-ldozeriști au dislocat și trans
portat în diferite puncte critice 
mii de tone de piatră. Datorită 
intervențiilor eroice ale mineri
lor de la exploatările miniere 
Rovinari și Ploștina, care se 
găseau la un moment dat în 
pericol iminent de a fi inunda
te, s-au evitat pagubele.

Elicopterul aterizează pe ma
lul drept al Gilortului, la margi
nea satului Capu Dealului, din 
comuna Brănești. Primul secre
tar al Comitetului județean 
Gorj al P.C.R., Gheorghe Paloș, 
invită pe secretarul general al 
partidului, pe ceilalți oaspeți să 
viziteze podul de pe Gilort, a- 
flat în apropiere, care a fost a- 
menințat de furia apelor. Pri
marul comunei Brănești, Ștefan 
Idițoiu, informează că toți lo
cuitorii comunei au ieșit în zi
lele în care ploile păreau că 
nu mai contenesc, apărînd, prin 
diferite amenajări, conducta de 
alimentare cu apă potabilă a 
orașului Craiova, podul, înlătu
rând în felul acesta și pericolul 
inundării întregii lor comune.

— A fost o muncă eroică, to
varășe secretar general, — sub
liniază cooperatorul Ion Vlad,

dar am răzbit. „Zi și noapte, 
oamenii au fost la datorie, așa 
cum ne-a învățat partidul — a- 
daugă Ion Botică, alt țăran co
operator din comună. Au învins 
ei, oamenii, Dunărea, și n-o să 
supunem noi Gilortul ?“

Felicitîndu-i pentru efortul 
depus, secretarul general al 
partidului acceptă apoi cu plă
cere invitația președintelui co
operativei agricole de producție 
din comună, Vintllă Sebastian, 
de a vizita secțiile anexe ale 
cooperativei aflate în apropie
re, pentru confecționarea unor 
semifabricate din beton folosite 
îndeosebi în construcțiile agri
cole, ca și crescătoria de pui a 
cooperativei care are rezultate 
bune. Secretarul general al parti
dului este informat că unitatea 
livrează beneficiarilor pui în gre
utate de 1,5 pînă la 2 kg, avînd 
o capacitate anuală de 250 000.

In timp ce tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se întreține cu coo
peratorii și edilii comunei, în a- 
propiere treceau numeroase ca
re încărcate cu porumb. Secre
tarul general se oprește în drep
tul unuia din care, prinde în 
palme câțiva ștîuleți aurii și ră- 
mîne plăcut impresionat de ca
litatea porumbului. Gazdele ara
tă că numai în cursul zilei de 
astăzi s-a cules și transportat 
recolta de pe mai bine de 20 
de hectare. Peste 400 de coope
ratori au lucrat atît la culesul 
porumbului, cît și la alte lucrări 
de sezon. Președintele cooperati
vei informează că au fost obți
nute producții mari pe unele 
suprafețe, ajungîndu-se pînă la 
8 000 kg pe hectar.

— Aveți o recoltă foarte bu
nă — apreciază tovarășul 
Ceaușescu. Vă felicit, tovarăși 
cooperatori, pentru rezultatele 
obținute. Aceasta înseamnă că 
ați acordat atenție deosebită a- 
tit lucrărilor de întreținere cît 
și de recoltare.

Luîndu-și rămas bun de la ță
ranii cooperatori din Brănești, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu îi 
felicită din nou pentru rezulta
tele obținute, le urează noi suc
cese în activitatea de viitor.

Se survolează în continuare 
localitățile inundate din bazi
nul Oltului și cel al Argeșului. 
In apropierea Piteștiului se vizi
tează din elicopter punctul de 
pe Argeș unde se află priza de 
apă a Combinatului petrochimic 
din Pitești.

Se face o ultimă escală pe 
stadionul din Pitești, unde se
cretarul general al partidului, 
ceilalți oaspeți sînt salutați de 
primul secretar al Comitetului 
județean Argeș al P.C.R., Gheor
ghe Năstase, de alți reprezen
tanți ai organelor județene de 
partid și de stat.

O gardă de onoare, formată 
din militari ai forțelor noastre 
armate, membri ai gărzilor pa
triotice și tineri din detașamen
tele de pregătire a tineretului 
pentru apărarea patriei prezintă 
onorul comandantului suprem al 
forțelor noastre armate.

Intre conducătorii de parlid 
și de stat și reprezentanții or
ganelor locale au loc cu acest 
prilej discuții în legătură cu 
măsurile care se întreprind în 
județ pentru înlăturarea grabni
că a urmărilor ploilor abunden
te căzute în decursul a mai 
multor zile și a revărsărilor 
cursurilor de apă. Secretarul 
general al partidului dă indica
ții prețioase în legătură cu mă
surile care trebuie luate.

Vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în unele ju
dețe care au avut de suferit 
de pe urma inundațiilor, in ti
ni tați economice, întîlnirile cu 
țărani cooperatori, cu munci
tori și constructori a stat sub 
semnul unității de monolit din
tre partid și popor, a adăugat 
noi valențe dialogului fructuos 
pe care conducătorul partidului 
și statului îl poartă necontenit 
cu cei ce muncesc. S-a văzut 
încă și încă o dată cît de 
prompt și eficient este sprijinul 
partidului și statului în acor
darea de ajutoare celor care au 
avut de suferit de pe urma ca
lamităților, cît de mare este 
grija față de condițiile de 
muncă și de viață ale oameni
lor, țelul suprem al politicii 
partidului nostru. Măsurile o- 
perative adoptate, -recomandări
le și indicațiile tovarășului 
Ceaușescu au vizat ca deobicei, 
o arie largă de probleme, sec
toare întregi ale economiei na
ționale. Totul, dar absolut to
tul, atestă neslăbita preocupare 
a tovarășului Ceaușescu de a 
se merge neabătut înainte în 
înfăptuirea hotărîrilor Congre
sului al X-lea și ale Conferin
ței Naționale. Iar eforturile de
osebite ale oamenilor pentru a 
ieși victorioși din lupta cu na
tura de a asigura strînsul re
coltei și însămînțarea tuturor 
suprafețelor sînt o expresie vi
brantă a voinței de neclintit 
a întregului nostru popor de a 
traduce în viață politica parti
dului, în care văd întruchipate 
propriile năzuințe și idealuri.

România socialistă, în haine 
c’e lucru, pășește demn înainte.

ION MĂRGINEANU 
MIRCEA S. IONESCU
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ca munca să mear-
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Cum a
Moisiuc să-șj cunoas
că oamenii ? La înce
put a venit la șut, prin 
rotație în 
schimb, era 
tot timpul la mină. A- 
cum, cînd un șef de 
sfchimb e în concediu, 
el îl înlocuiește. In 
care schimb merge 
mai greu lucrul — 
pentru că mai sînt u- 
nii care așteaptă cum

apropiat 
cunoscut

reușit 
să-șj

de, 
bi-

Ion

fiecare 
aproape

spune el, „să treacă mențineți brigada frun- 
• șutul“ — șeful e pre- tașă ?
zent. De altfel discipli- — Nu eu, să știți,

PRESTIGIUL

na și buna organizare 
sînt notele munci! 
a întregii brigăzi.

— Cum reușiți să

oamenii... mi-a replicat 
cu modestia care îl dă 
tînărului miner 
șj relief.

forță

...Dacă întîlniți 
om înalt, subțirel, 

părul castaniu și 
privire limpede, 1 
tit și mai mult tăcut, 
la vîrsta împlinirii, să 
știți că e el, Ion Moi- 
siuc, șef de brigadă 
la mina Paroșeni, mi
ner de frunte, exigent 
cu sine, cu multă pu
tere de muncă.

După ce și-a învins 
tăcerea am fi putut 
sta mult de vorbă dar 
îl reținusem destul. II 
așteptau acasă după o 
noapte de șut soția și 
copilul, ambianța plă
cută a căldurii famili
ei...

un 
, cu 

cu 
liniș-

Pe loc fruntaș 
în întrecere

(Urmare din pag. 1)

Remarcabile realizări obțin 
și frontaliștii din brigada Iui 
IOAN CALOTĂ, conduși pe 
schimburi de minerii NICU 
ENACHE, MIHAI PRODAN, 
GHEORGHE COSTEA si 
GHEORGHE CIOBANU. Rezul
tat al hărniciei acestei brigăzi 
sînt cele 130 tone extrase „Ia 
zi“ peste plan din abatajul 
frontal din stratul 13, atacat în 
cursul lunii septembrie. De 
remarcat mai este faptul că la 
acest front de lucru s-a depă
șit randamentul mediu planifi
cat pe abataj, în prima decadă, 
cu 890 kg/post.

DIRIGENȚIA MUNCITOREASCA
(Urmare din pag. 1) 

comportăm ca diriginți, ne-au 
relatat mai mulți maiștri într-o 
discuție înfiripată ad-hoc pe co
ridorul clubului, înainte de dez
bateri. încet, încet, însă am în
țeles că menirea noastră nu es
te numai aceea de conducători 
economici. Ca să lucrăm bine, 
avem nevoie de oameni buni 
pregătiți temeinic, pe care fol 
noi trebuie să-i formăm. Și ast 
fel ne am însușit, pe răspunde
rea noastră, sarcina de pedagogi, 
folosind instrumentele de educa
ție care stau la îndemîna orică
ror educatori : exemplul perso 
nai. dialogul de la om Ia om 
explicarea simplă, pe înțelesul 
tuturor a menirii muncitorilor 
ca proprietari si producători ai 
bunurilor societății noastre.

Avem să aflăm apoi, în ca
drul optim dc lucru creat de 
dezbaterile deschise, al căror 
rost s-a dovedit a fi preocupa
rea pentru perfecționarea iniția
tivei, și relatările cîtorva diri
ginți. Rînd pe rînd, maiștrii mi
neri principali Eugen Țif, Tibe- 
riu Nicolau și loan Lăcătușu au 
vorbit despre noua lor ipostază 
de diriginți, despre modalitățile 
vil pe care dirigenția le deschi
de oricăror conducători ai locu
rilor de muncă pentru educarea 
salariaților, pentru formarea 
muncitorului -de tip nou, cu o 
înaltă conștiință socialistă.

— Desigur, a ținut să comple

teze maistrul Eugen Țiî, avem 
încă multe de făcut pentru de- 
săvirșirea procesului educativ 
al muncitorilor pentru ca în 
subteran să înlăturăm orice a- 
bateri de la disciplina muncii. 
Dar, acolo unde această nouă 
ipostază a noastră, de diriginți. 
a fost privită cu responsabilita
te, se poate constata deja rodul 
preocupărilor pentru educarea 
salariaților.

Din participarea activă la dis
cuții am desprins multe sugestii 
folositoare. Astfel, dînd răspuns 
unor întrebări, secretarul de 
partid al minei Lonea a arătat 
de ce primii diriginți au fost co
optați din rîndul maiștrilor (in 
relația maistru — muncitor apar 
cele mai multe probleme ale 
procesului de producție, și, de 
modul lor dc rezolvare depinde 
rezultatul întregului colectiv), 
descriind apoi cadrul în care 
dimensiunile dirigenție! au căpă
tat profunzime, depășind relația 
strictă din procesul muncii. (Di- 
rigenția a devenit un autentic 
colector al propunerilor salaria
ților pe care le aduce la cunoș
tința conducerii minei, găsindu- 
se o rezolvare operativă a aces
tora).

Intre parlicipanți nu a întîrzi- 
at să se manifeste interesul dc 
a încuraja și susține preluarea 
Inițiativei. în alte colective. 
Astfel, directorul minei Vulcan. 
Ing. Emil Muru. dînd glas toc
mai necesității de a promova

dirigenția muncitorească și la 
alte exploatări miniere, a suge
rat să se analizeze în ce măsu
ră ar fi utilă stabilirea unui 
cadru mai larg al atribuțiunilor 
fiecărui diriginte, ca și stabili
rea concretă a unor drepturi și 
îndatoriri speciale ale diriginți- 
lor — care să nu depășească, 
desigur, cadrul legal — și, în fi
nal, stimularea acelora care se 
fac remarcați printr-o dăruire 
deplină pe tărîmul educației sa
lariaților. In același sens, al ne
cesității extinderii inițiativei năs
cute la Lonea, au vorbit și alți 
parlicipanți, printre care s-au 
remarcat tovarășii loan Marcu. 
secretar al comitetului orășe
nesc de partid Lupeni, Gheorghe 
Săcăluș și Dumitru Her, secreta
ri de partid de la minele Vulcan 
și Aninoasa, Gavrilă David, pre
ședintele consiliului municipal al 
sindicatelor, Nicolae Popovici, 
muncitor, Ion Șilinca, președin
tele comitetului sindicalului do 
Ia mina Lonea, Ion Cășuneanu. 
maistru minier principal la mina 
Bărbăteni.

— Noi cei de la suprafață, 
a spus în cuvînlul său tovară
șul Ion Poporogu, președintele 
comitetului municipal pentru cul
tură și educație socialistă, am 
aflat că acolo în subteran se pe
trece ceva deosebit, ceva ce se 
numește dirigenție muncitoreas
că. Am coborît împreună cu mi
nerii să aflăm amănunte despre 
această nouă formă a muncii po

litice de masă, să învățăm din 
experiența acestor autentici 
practicieni ai eticii muncitorești, 
să aducem cu noi la supraiață, 
această dirigenție. Despre efici
ența ei e suficient să remarc, 
că, atunci cînd viața ne-a adus 
în fața unui caz de indisciplină, 
l-am rezolvat mull mai eîicient 
cu sprijinul diriginților, apelînd 
la prestigiul de care ei se bucu
ră în sinul colectivelor de mun
că.

Desigur, după cum arătam ni 
citeva luni în urmă, și cum a 
arătat însuși unul dintre diri
ginți, pentru îmbunătățirea con
tinuă a orei de dirigenție mun
citorească, ca și pentru perfec
ționarea întregii activități de e- 
ducație politică, ideologică a tu
turor salariaților, sînt încă mul
te de făcut, fh acest sen-,, pa 
linia preocupărilor de perfecțio
nare a dirigenției, de generali
zare a ei în înlrolaga Vale a 
Jiului, se înscriu ca deosebit de 
valoroase, recomandările făcute 
de tovarășul Ionel Cazan, secre
tar al comitetului municipal de 
partid, pentru îmbunătățirea ac
tivității educative, pentru forma
rea muncitorului de lip nou. so
cialist. pentru creșterea conști
inței socialiste a salariaților pe 
o nouă treaptă.

împlinirii acestor deziderate 
le aduce o primă .garanție, 
schimbul de experiență de la 
Lonea. acest autentic colocviu 
al eticii muncitorești.

Iare a R.D. Germane, întrunit la 
11 octombrie în ședință, a ho- 
ifirit să convoace cea de-a 6-a

sesiune a parlamentului R.D.G. 
pentru 16 octombrie 1972. Pe 
ordinea de zi a sesiunii figurea
ză examinarea legii cu privire 
la activitatea Consiliului de Mi
niștri, a legii asupra acordului 
de trafic dintre R.D.G. și R.F.G. 
și alte chestiuni.

Secretarul general al Con
siliului Național al Partidului 
Comunist din India, Rajeshwara 
Rao, a adresat Comitetului Cen

tral al P.S.U.G. o scrisoare în 
care-și exprimă satisfacția în 
legătură cu stabilirea de relații 
diplomatice între India și Repu
blica Democrată Germană la ni
vel de ambasadori.

Ministrul de interne al 
Turciei a anunțat descoperirea, 
într-o localitate la sud de An
kara, a unei cantități de 1 250 
kilograme de opiu brut, în va
loare de aproximativ 54 milioaRedacția și administrația ziarului) Petroșani, strada Republicii Nr. gO, telefon t 1662 dLi--

ne dolari. Au fost operate o se
rie de arestări.

La Johannesburg a avut 
loc, miercuri, o întrevedere în
tre Alfred Escher, reprezentant 
personal al secretarului general 
al O.N.U., și primul ministru 
sud-african, John Vorster. S-a 
discutat problema Namibiei — 
teritoriu din sud-vestul Africii, 
asupra căruia Republica Sud-A- 
fricană își exercită in mod ile
gal autoritatea.

■ LV--------------------- ■

Situația circulației pe drumurile 
naționale afectate 

de revărsarea apelor
Potrivit datelor furnizate de 

Departamentul transporturilor 
auto și navale, în cursul zilei 
de joi, au fost redate circula
ției drumurile naționale Rm. 
Sărat-Brăila, Vaslui-Iași și 
Craiova-Calafat. Traficul ruti
er este temporar întrerupt pe 
mai multe porțiuni ale urrnă-

Hărnicia colectivului UZI
NELOR METALURGICE DIN 
IAȘI este bine cunoscută. 
Metalurgiștii ieșeni întîmpi- 
nă aniversarea Republicii 
cu importante succese în 
muncă De la începutul anu
lui ci au realizat, peste plan, 
28 milioane lei Ia producția 
globală, 32 milioane la Pro
ducția marfă, 1,7 mii tone 
țevi și 3 mii tone profile în
doite.

IN FOTO : — Linia de fa
bricare a țevilor sudate.

toarelor artere: DN 1 D Al- 
bești-Urziceni ; (km 40 plus 
300) se circulă pe rula ocoli
toare Jilavele-Moldoveni-Co- 
șereni-Urziceni; DN 5 C Giur- 
giu-Zimnicea (km 42) ; DN 
6 București-Alexandria-Roșiori 
de Vede (km 17 plus 700, 6t 
și 92 plus 550) ; DN 7 A Voi- 
neasa — la Baraj (km 47 șl 52) 
se circulă pe varianta Mănăi- 
leasa ; DN 24 Tecuci-Birlad 
(km 51) ; DN 26 Galați-Oan- 
cea (km 56) se circulă pe ru
ta ocolitoare Galați-Foltcști- 
Bujoru-Băneasa-Oancea ; l)N 
51 Alexandrla-Zlmnlcea (km 
11) ; DN 54 Corabia-Tr. Mă
gurele (km 64) se circulă pa 
ruta ocolitoare Corabia-Lunca- 
Tr. Măgurele ; DN 55 A Be- 
chet-Calafat (la podul peste 
Jiu) ; DN 61 Ghimpați-Găești 
(km 17 plus 750) și DN 73 
Pitești-C. Lung Muscel (km 
13 plus 400) se circulă pe dru
mul uzinal Colibași

Organele teritoriale depun 
eforturi intense pentru resta
bilirea cît mai grabnică a tra
ficului rutier pe toate artere
le de circulație.

(Agerpres)

Finala „Cupei Davis" edi
ția 1972, evenimentul care 
domină afișul sezonului spor
tiv internațional de toamnă, 
începe astăzi pe terenurile 
clubului Progresul din Capi
tală, unde se vor afla față 
în față, pentru a treia oară 
in decurs de patru ani, selec
ționatele de tenis ale Româ
niei și S.U.A.

Cele două finaliste, forma
țiile S.U.A. și României, și-au 
încheiat pregătirile și așteap
tă cu emoțiile inerente unei 
asemenea intîlniri, startul 
mult așteptatei finale, care 
va decide cine va cuceri „Sa-

Astăzi, începe la București

FINALA „CUPEI DAVIS"
latiera de argint". Echipele 
României și S.U.A. sînt la 
ora actuală cele mai bune din 
lume, astfel că disputa lor 
va prilejui un spectacol spor
tiv de un înalt nivel tehnic 
și spectacular. In drumul lor 
spre finală, cele două prota
goniste au avut de înfruntat 
o serie de adversare de certă 
valoare. Astfel, Echipa S.U.A. 
a învins pe rînd formațiile 
Jamaicăi (cu 4—1), Mexicu
lui (cu 5—0), Chile (cu 5—0) 
și Spaniei (cu 3—2). La ria
dul lor, tenismenii români au 
obținut cinci victorii conse
cutive, întrecînd, in ordine, 
reprezentativele Elveției (cu 5—0), Iranului (cu 5—0), 
Italiei (cu 4—1), U.R.S.S. 
(cu 3—2) și Australiei (cu 
4-1).

In vederea finalei „Cupei 
Davis", găzduită prima oară 
in țara noastră, arena din 
parcul sportiv „Progresul" a 
căpătat o înfățișare nouă cu 
tribune elegante oferind o 
vizibilitate asupra terenului 
de joc.

După cum s-a anunțat, 
companiile, de televiziune din 
S.U.A.. Franța, Iugoslavia, 
Italia. Ungaria Anglia, și alte 
țări vor prelua in direct me

ciurile celor trei zile de în
treceri.

După „Cupa Jules Rimei", 
rămasă definitiv în posesia 
fotbaliștilor brazilieni, cam
pioni mondiali ai balonului 
rotund, „Cupa Davis" a deve
nit poate cel mai prețios 
trofeu sportiv internațional. 
„Cupa Davis" a fost fondată 
in anul 1900 de Dwight F. 
Davis.

Trofeul din argint masiv 
și cu incrustații de aur, cin- 
tărește 6,052 leg, măsoară 
33,02 cm în înălțime și are o 
anvergură de 45,72 cm. Pen
tru prima oară, ea a fost 
pusă oficial în joc în anul 
1900 la Boston, fiind câștiga
tă de echipa S.U.A. care a 
întrecut reprezentativa Marii 
Britanii cu 3—0.

★
Citeva declarații în legă

tură cu tragerea la sorți a 
partidelor celei de-a 61-a edi
ții a finalei „Cupei Davis".

STAN SMITH (S.U.A.: „In- 
prima zi se vor disputa cele 
mai echilibrate intîlniri. Me
ciul poate, fi decis vineri".

TOM GORMAN (S.U.A.) 1 
„Tragerea la sorți este bună 
pentru noi. Publicul va pu
tea urmări meciuri care se

anunță deosebit de atracti
ve".

DWIGHT DAVIS jr., fiul do
natorului cupei: „Am venit 
pentru prima oară în Euro
pa. Mă pasionează această 
finală, care se anunță echi
librată și promite un mare 
spectacol".

ROBERT COr,WELL, preșe
dintele federației americane de 
tenis: „Este o mare cinste 
pentru mine de a mă afla la 
București ca reprezentant al 
federației din S.U.A. Sînt im
presionat de ospitalitatea 
gazdelor noastre. Așteptăm 
cu nerăbdare finala, care va 
pune față in față pe unii 
dintre cei mai buni jucători 
din lume".

ION ȚIRIAC : „Orice tragere 
la sorți este bună. Noi ne-am 
pregătit pentru a putea face 
față oricărui meci. Desigur 
îmi pare bine că în primul 
meci voi juca contra lui 
Gorman, și nu împotrivi lui 
Smith".

ILIE NĂSTASE : „In prima 
partidă joc o carte mare. Va 
trebui să joc perfect împo
triva excelentului Smith. De
sigur am emoții care-mi vor 
dispare insă o dată cu pri
mele schimburi de mingi".Tiparul — întreprinderea poligrafică Hunedoara — Subunitatea Petroșani 40 396


