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Dăruire minerească
la extragerea

cărbunelui
La realizările obți

nute pină în prezent 
de sectorul I al minei 
Paroșeni — oare și-a 
îndeplinit planul de 
extracție în propor
ție de 104,2 la sută, 
acumulînd de la în
ceputul lunii mai un 
plus de 
cărbune 
buție de 
adus-o 
din formația de lucru 
condusă de destoini
cul miner Ioan De
meter.
tili zare 
fondului 
afectat 
printr-o 
organizare 
ca și prin 
ritmice ale

215 tone de 
— o cdntri- 
seamă și-au 
și minerii

Printr-o 
rațională 

de timp 
producției, 
judicioasă 
a muncii, 
depășirile 

randamen-

u-
a

tului planificat mine
rii din schimburile 
conduse de Ion Pe- 
trllă, Petru Giucă, Ion 
Vintilă și Gheorghe 
Voinea de la abata
jul 
cu 
și 
de 
să

cantități 
cărbune,

frontal nr. 6 131, 
susținere metalică 
tăiere cu combina 
lip 2K-52, au reușit 
extragă zi de zi

peste prevederile pre- 
Iiminarutai 
sporite de 
care la zi, se cifrea
ză într-o suplimentare 
de peste 400 tone, 
fapt ce atestă dărui
rea și abnegația de
puse de minerii 
cestei brigăzi 
frontul cărbunelui.

in abataje

Pe îndepărtate meleaguri 
europene ajung covoarele 
românești care împletesc la
olaltă culorile vii, motivele 
naționale păstrate din stră
buni și măiestria neasemuită 
a mlinilor și a minții oame
nilor acestor locuri. Lunar 
iau drumul spre U.R.S.S. 70 
metri de covoare manuale în
nodate purtînd pe ele pecetea 
hărniciei și iscusinței celor 
50 de femei și fete 
din cadrul unității nr. 65 
covoare, a cooperativei „U-

RINȚAN, VIRGINIA FILIBIU, 
MARIA GHIMPE, IOANA 
BERARIU, 
sînt 
se" 
care 
dele 
932, 
și covoare 
mari, pe fonduri de diverse 
nuanțe.

Cine le-a învățat pe tinere 
această frumoasă meserie ? 
Două din noi, ne-a explicat 
Maria Moraru, ne-am specia-

GHIMPE,
ANCA DAMIAN, 

citeva din fetele „ascun- 
printre gherghefuri pe 
țes cu multă migală mo- 
nenumărate — Wiss 902, 
903, Keșan 444, carpete 

de dimensiuni

Întîlnirea tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
cu Richard Andriamanjato, 

președintele Partidului Congresul 
pentru Independenta 

AMadagascarului K. F. M

Colectivul sectorului II al minei Lupeni 
și-a onorat obligațiile de plan ce-i reve
neau pe primele 9 zile din această lună în 
proporție de 118,8 la sută, Hărnicia și ab
negația cu care au muncit minerii aces
tui colectiv s-au materializat în 
sporuri de cărbune extras peste 
le de plan.

Astfel, importante depășiri ale 
telor planificate, ce au condus 
rea de substanțiale plusuri de cărbune, ra
portează brigăzile de mineri conduse de 
Marin Ciochia, de la abatajul frontal din 
stratul 18, blocul XII (+ 520 tone, randa
ment de 5,2 t/post), loan Popescu, de la 
abatajul frontal din stratul 15, blocul XII, 
felia 1 est 222 tone, randament de
5.4 t/post) ' -----
frontal din 
tai (+ 296
5.5 t/post).

Ieri, tot în cadrul aceluiași sector au în
ceput lucrările de pregătire a unui nou 
suitor de atac, în stratul 3, blocul III A, 
lucrări care vor fi efectuate cu o combină 
PK-7, de către minerii brigăzii 
Gîrea.

A

însemnare
însemnate 
prevederi-

randiatnen- 
la obtine-

și Paul Dobai de la abatajul 
stratul 5 blocul II, felia 1 cen- 
tone, cu un randament de

O uda. de tuîiiii
iiiăiesti'e
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Joi după-amiază, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, s-a întîlnit cu 
Richard Andriamanjato, pre
ședintele Partidului Congresul 
pentru Independența Mada
gascarului — A.K.F.M. — din 
Republica Maigașă, și Rahan- 
tavololona R. Andriamanjato, 
președintă a Secției A.K.F.M. 
din orașul Tananarive, 
fac o vizită de 
țara noastră, Ia 
al P.C.R.

La întîlnire au 
varășii Gheorghe Pană, mem
bru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, se
cretar al C.C. al P.C.R., și

care 
prietenie în 
invitația C.C.

participat to-

Ștefan Andrei, secretar al C.C. 
al P.C.R.

In cadrul convorbirii a fost 
realizat un schimb de infor
mații cu ■ privire la principa
lele preocupări actuale ale 
Partidului Comunist' Român 
și ale Partidului Congresul 
pentru Independența Mada
gascarului, precum și un 
schimb de vederi în probleme 
de interes comun din sfera po
liticii internaționale, a luptei 
popoarelor împotriva imperia
lismului, colonialismului și 
neocolonialismului, pentru li
bertate, independență naționa
lă și progres, pentru pace și 
înțelegere între popoare.

Cu acest prilej, a fost rea-

firmată dorința celor două 
partide de a dezvolta și diver
sifica raporturile de conlucra
re prietenească și solidaritate 
dintre P.C.R. și A.K.F.M., în 
interesul popoarelor român și 
malgaș, al întăririi unității tu
turor forțelor antiimperialiste.

Secretarul general al P.C.R. 
și președintele A.K.F.M, au 
consemnat cu satisfacție pers
pectivele extinderii relațiilor 
de colaborare dintre Repu
blica Socialistă România și 
Republica Maigașă și au re
levat hotărîrea 
nă de a milita

(Continuare in pag. a

Tovarășul Mario Zagari

comu-
ac-

4-a)

tradi-Tovarășul Nicolae Ceaușes -u. 
secretar general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat, a 
primit, joi, pe tovarășul Ma
rio Zagari, membru al Direc
țiunii Partidului Socialist Ita
lian, aflat în’ vizită în țara 
noast'ră, la invitația Comite
tului Central al Partidului 
Comunist Român.

Ln întrevedere au participat 
tovarășii Cornel Burtică, 
membru supleant al Comite
tului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ștefan An
drei, secretar al C.C. al P.C.R.

A fost de față Antonino 
Restivo, ambasadorul Italiei 
la București.

In cursul întîlnirii, s-a rea
lizat un schimb de păreri cu 
privire la dezvoltarea relați
ilor dintre Part'idul Comunist 
Român și Partidul Socialist I- 
talian, dintre Republica So
cialistă România și Republi-

ca Italiană și asupra unor 
probleme ale situației din 
Europa, ale vieții internațio
nale.

Cu acest prilej, oaspetele a 
adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un cordial salut din 
partea tovarășului Francesco 
de Martino, secretar general 
al Partidului Socialist Italian. 
Mulțumind, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu a transmis cele 
mai bune urări secretarului 
general al P.S.I., tovarășul 
Francesco de Martino.

In cursul întrevederii, s-a 
exprimat' satisfacția pentru 
bunele raporturi de prietenie 
și colaborare existente între 
Partidul Comunist Român și 
Partidul Socialist Italian, pen
tru relațiile statornicite între 
România și Italia. Apreciin- 
du-se pozitiv evoluția raportu
rilor româno-italiene, s-a su
bliniat interesul comun pen
tru amplificarea continuă a

legăturilor de prietenie 
țională dintre România și Ita
lia, a raporturilor în domeniile 
politic, economic, tehnico-ști- 
ințific, cultural, spre binele 
ambelor țări și popoare, al 
cauzei păcii și înțelegerii in
ternaționale.

In acest' context, oaspetele 
a evidențiat importanța deo
sebită a apropiatei vizite a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în Italia, moment remarcabil 
al relațiilor de colaborare 
multilaterală dintre cele două 
țări și popoare.

Tn cursul convorbirii, s-a 
exprimat hotărîrea comună de 
a dezvolta legăturile 
Part'idul 
Partidul 
interesul 
popoare, 
muncitorești,

Convorbirea s-a desfășurat 
intr-o ambianță de cordiali
tate.

nirea" Petroșani, condusă de 
cea mai pricepută dintre ele, 
responsabila MARIA MORA- 
RU.

Aici, in unitate, se naște 
totul: de la concepția mode
lului, pină la produsul finit. 
Dorind s-o cunoaștem pe cre
atoarea și desenatoarea mo
delelor . ne-a lost prezentată 
o tînără de 18 ani, HERMINA 
MULLER. O tînără care îm
preună cu responsabila cre
ează și aleg culorile, o tînără 
care n-a absolvit un institut 
de arte plastice dar care își 
face munca cu pasiune și si
guranță de specialist. SILVIA 
MARIAN, singura lucrătoare 
mai în vîrstă, 
na împletirii a 
de lină, acasă 
Celelalte sînt 
foarte tinere și surprinzător 
de pricepute, mai ales că, ze
cile de fire colorate au fieca
re locul lor în țesătură. OL
GA GĂLAN, CORNELIA BE-

lizat la Hunedoara. Noi 
le-am învățat pe celelalte, 
care sînt acum calificate.

Unitatea nr. 65 este cea 
mai productivă dintre unită
țile cooperativei „Unirea", și 
un exemplu este deajuns. In 
trimestrul trecut planul a fost 
cu mult depășit, realizîndu-se 
numeroase beneficii în valu
tă.

...O sută de mîini joacă fi
rele colorate prin urzeală, zu
grăvind cu 
schițate pe 
despre care 
sînt numai 
operativei ci adevărate maes
tre. Meșteșugul și măiestria 
artistică a țesutului covoare- 
lor le aduc merituoăse elogii, 
lor, femeilor și fetelor 
muncesc la 
adevărate...
nului.

I 
I
I

I 
I
I

I. FIERARU
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a învățat tai
led de culori 
de la bătrîni. 
tinere, chiar

lînă modelele 
hîrtie. Iar cele 
v-am vorbit nu 
lucrătoarele co-

care 
unitatea nr. 65, 
maestre ale ge-

Ambasadorul R. P. Chineze

0 remarcabilă manifestare cultural-artistică,
in conținut și diversă in formă

v

Tineretul de
patriotice

T. SPATARU

(Continuare in pag. a 3-a)L

Programul T.V. pen
tru săptămîna viitoa
re

În alimentația publică a Văii Jiului

cel mai tînăr interpret, 
pentru „Cine știe cîștî- 

punct la alegere) a fost 
de cluburile din Lupeni, 
Petrila, Lonea și Ani-

automatizări etc. 
zi, s-au încărcat 
cu moloz rezultat 

recondiționării

Declarația lui Walter 
Scheel cu privire la ra
tificarea tratatului R.F.G. 
— R.D.G.
Evoluția situației din Li
ban
Reuniunea multilaterală 
de Ia Helsinki

etaaă a concursului 
adevărat spectacol ur- 
sute de locuitori. Din

la I.U.M.P.

bogată

in acțiuni
comitetul U.T.C. 

preocupării 
educarea tineretului 
muncă și pentru 

In acest con-

Dezbaterile 
mitetul economic 
E.G.O.S.O.C.

I 
I Tovarășul Nicolae Ceauș 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președinte
le Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, a 
primit la 10 mai pe ambasa
dorul extraordinar și pleni-

potenț.iar al Republicii Popu
lare Chineze la București, 
Cian Hai-Fun, în legătură cu 
plecarea sa definitivă din țara 
noastră.

Ea primire a fost de față

dintre 
Comunist Român și 
Socialist Italian, în 
celor două țări și 
al tuturor forțelor 

antiimperialiste.

George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe.

Cu acest’ prilej a avut loc o 
convorbire care s-a desfășu
rat într-o atmosferă caldă, 
tovărășească.

In complexul acțiunilor 
organizate cu tineretul de la 
I.U.M.P., 
are in centrul 
sale 
prin 
muncă, 
text tinerii din uzină, con
duși și îndrumați de comi
tetul de partid, cu spijinul 
conducerii uzinei, au desfă
șurat zilele trecute mai 
multe acțiuni de muncă pa
triotică.

Cu acest prilej conduceri
le secțiilor uzinei au fost 
și de data aceast'a prezente 
alături de tineret la acțiune. 
Au fost descongestionate 
secțiile de fierul vechi, eli- 

căile de acces. Nu- 
singură zi s-au 

fier

berate
mai într-o 
colectat peste 32 tone 
vechi care a fost predat be
neficiarului. S-au evidențiat’

în mod deosebit organizația 
U.T.C. de la atelierul de re
parat echipament electric, 
organizația de la reparații 
mecanice,

In altă
12 mașini 
în urma 
unor căi de acces, s-a mai 
încărcat un vagon de 50 to
ne cu tablă care a fost ex
pediat la Peștiș și s-au efec
tuat o serie de alte lucrări 
cu caracter gospodăresc. 
S-au mai evidențiat elevii 
școlii uzinale serale care au 
răspuns cu toată vrednicia 
acțiunii de muncă voluntar- 
patriotică.

In luna aprilie, căminele cul
turale, cluburile muncitorești și 
casele de cultură din Valea Ji
ului au cunoscut o perioadă de 
intensă activitate artistică, fie
care adueîndu-și o frumoasă 
contribuție la desfășurarea con
cursului „Dialog pe aceeași sce
nă". Remarcabilă inițiativă a 
Comitetului municipal de cultu
ră și educație socialistă, Consi
liului municipal al sindicatelor 
și Comitetului municipal U.T.C., 
concursul și-a propus să fie un 
stimulent în promovarea forme
lor complexe de activitate cul- 
tural-educotivă, să depisteze noi 
talente și să , încurajeze, auten
ticitatea folclorică, să imprime 
responsabilitate artistică și ide
ologică în întocmirea programe
lor și repertoriilor.

Acum s-a încheiat această 
foarte complexă manifestare ar
tistică, fiecare instituție cultura
lă și fiecare artist amator își a- 
preciază munca mai exact. Din 
concursul „Dialog pe aceeași 
scenă" se desprind multe con
cluzii primele fiind de ordin or
ganizatoric. Se poate observa 
cu ușurință că forța artistică 
mare existentă în Valea Jiului 
- peste o mie de artiști amatori 
au fost prezenți în concurs - es
te o realitate ce trebuie men
ținută permanent pentru bene-

ficiul cultural-artistic al locali
tăților, al omului.

Conceput în mod diferențiat 
concursul a relevat responsabili
tatea ideologică, artistică și e- 
ducativă pentru actul cultural. 
Dintre căminele culturale s-a 
detașat cel de la Cîmpu lui 
Neag unde activitatea bogată.

mai puțin de a stabili o ierar
hie, un clasament valoric. Fie
care instituție culturală își are 
o personalitate distinctă, un a- 
numit stil care împiedică clasi
ficările. Acest fapt a fost ilus
trat de întîlnirea cluburilor A- 
ninoasa, Petrila și Vulcan ale 
căror grupuri vocale au avut un

Concluzii pe marginea concursului 
„Dialog pe aceeași scenă“

începută în urmă cu un an, a 
făcut spectaculoase progrese. 
Este suficient să amintim grupul 
vocal care păstrează o nealte- 
rotă linie melodică folclorice 
obținută cu o muncă intensă și 
cu o exemplară grijă pentru va
lorificarea artei populare. Tot 
de la acest cămin cultural s-au 
mai remarcat taraful și soliștii 

Și 
Cim-

Bă- 
artis-

de muzică populară,
căminele culturale din 
pa, Iscroni, Jieț și
nița au prezentat formații 
tice bune care sintetizează în
treaga lor activitate.

Scopul principal al concursu
lui „Dialog pe aceeși scenă" a 
fost de a scoate la iveală for
țele artistice din Valea Jiului și

cintec comun „Ciobănaș cu trei 
sute de oi" ; la Aninoasa apro
pierea de melosul popular, de 
simplitatea melodică e foarte 
apropiată ; la Petrila se înclină 
spre stilizare, stilizare prezentă 
mai complet la grupul vocal din 
Vulcan. Astfel de distincții de 
nuanță se adună în originalita
tea și personalitatea tuturor for
mațiilor (dansurile populare de 
la clubul din Aninoasa au a- 
celași caracter, de pildă), orice 
clasament stabilit ar putea a- 
vea drept efect un lucru nedorit 
- uniformizarea, lipsa culorii 
locale în munca cultural artisti
că de masă. Trebuie recunoscu
tă calitatea muncii care se des
fășoară la cluburi. Programul

fodrte încărcat al concursului . 
(cor, fanfară, orchestră simfo
nică, taraf cu soliști, grup vocal, 
dansuri, obicei folcloric, rapsod 
sau recitator, muzică ușoară 
și soliști, brigadă artistică de a- 
gitație, 
echipai 
nă" și 
cuprins 
Vulcan, 
noasa aproape în întregime. Re
gretabil este că lipsesc coruri
le, formații tradiționale în Valea 
Jiului, care se mai păstrează 
doar la Lupeni și Petrila. In a- 
ceeași măsură trebuie apreciate 
și cele două case de cultivă din 
municipiu, cu o mențiune deose
bită pentru obiceiul folcloric

Nuntă de pe Jiu" montat la U- 
ricani.

Fiecare 
a fost un 
mărit de 
acest punct de vedere se poate 
afirma că un scop a fost și a- 
cela de a face cunoscute publi
cului valorile artistice care, în 
mod obișnuit. sînt - ":ate 
cu suficientă înțelegere. Echi
pajele prezente în concursul 
„Cine știe ciștmă" cu tema ,,Ro-

A
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lon STOICOIU 
secretarul comitetului U.T.C.

I.U.M.P.
VOM CĂUTA SĂ ELIMINAM DEFICIENTELE"

un refren aruncat 
în ochii consumatorilor. C..Pînâ cînd?
știe că alimentația pu- 
îndeplinește, în cadrulblică

rețelei comerciale, o importan
tă funcție social-economică. 
participînd activ la aprovizio
narea maselor largi ale popu
lației, la satisfacerea cerințe
lor de consum, la ridicarea 
nivelului de trai al aces
teia. O participare activă 
care, dacă s-ar desfășura la 
nivelul tuturor cerințelor, ar 
atrage după sine și asigurarea 
rentabilității fiecărei unități 
comerciale. Poate fi, însă, a- 
tins acest suprem țel al efici
enței economice a activității 
de alimentație
condițiile în care peste defici
ențele cunoscute,
(care se cer de urgență lichi
date) se suprapun altele, de 
același soi sau de proveniențe 
diferite, vizînd calitatea pro
duselor, condițiile de igienă, a- 
provizionarea, servirea consu
matorilor ?

De nocivitatea perpetuării 
unor stări de lucruri necores- 
punzătoare ne-am convins de 
atîtea ori !

publică, în

constatate

Recitim ultimele fraze ale 
unui răspuns (semnat de 
directorul întreprinderii, Con
stantin Secarea, și de 
șeful serviciului comercial, 
Francisc Fabian), pe marginea 
articolului „Cu ce ne primeș
te T.A.P.L.-uI Ia orele prinzu- 
lui“ (apărut în numărul 7 269 
al ziarului nostru). Se 
că „cele sesfzate vor 
atenția noastră și pe 
(dacă și pină atunci ar 
ar fi fost desigur observate, 
lichidate și noi n-am mai fi 
avut ce consemna negativ !), 
...„căutind ca, prin controalele 
cit mai dese ce se vor efectua 
Ia unități, să eliminăm defici
ențele de acest fel"...

Aici e aici ! Să le eliminăm 
Dar cum ? Au controalele con
ducerii întreprinderii, chiar 
atunci cînd sînt inopinate, efi
ciența scontată, dacă nu sînt 
urmate de măsuri capabile să 
determine o substanțială 
schimbare în bine ? Nu ! După 
cîte am aflat, un asemenea 
control, efectuat săptămîna 
trecută, după ora 20 (cînd, 
potrivit răspunsului sus-amin-

afirmă 
sta în 
viitor" 
fi stat,

tit „șefii de unități nu au voie 
să părăsească sub nici un mo
tiv locul de muncă, in timpul 
orelor de program, pentru șe
dințe, cursuri de orice fel, a- 
provizionare cu rechizite, 
materiale etc.“) în unitățile de 
pe artera principală a Petro- 
șaniului doar Eugen Liteanu 
(responsabil al ,.Cafe-barului“) 
a fost găsit la lucru (I I). Cu 
ce s-a soldat „inspecția" ? A 
fost analizat faptul în sine 
în comitetul oamenilor muncii 
și... nuielușa de alun a pogorît 
a „desmierdare", peste 
tele vinovaților, care 
fabricat urgent cite-o 
„plauzibilă", ln schimb, 
Liteanu a fost retrogradat și 
mutat disciplinar 
Am reamintit aici 
ce am găsit noi în 
cedent, în spațiile 
restaurantelor „Tic-tac“, „Con
structorul" și „Parîngul" ni 
s-a. răspuns doar că „s-a in
terzis accesul oricăror persoa-

cape- 
și-au 
scuză

Eugen

la Lupeni. 
că la ceea 
raidul pre- 
anexe ale

V. TEODOKESCU

(Continuare in pag. a 3-a)

Sporirea producției 
de cărbune necesită:

de
Utilaje 

mare randament, 
calitate superioară,de

adecvate condițiilor 
specifice Văii Jiului!

♦

♦

♦

♦
♦

♦

Responsabilitate sporită pe filiera :
CONCEPȚIE — PRODUCȚIE — EXPLOA
TARE — Din euvîntul participanților — 
CERINȚE EXPRESE ALE BENEFICIARI
LOR
PREOCUPĂRI. PERSPECTIVE ALE FUR
NIZORILOR
PENTRU O COLABORARE OPTIMA 
CONTACTE PERMANENTE, 
OPERATIVE
RECEPTIVITATE FAȚA DE 
DIN ABATAJE, GRIJA FAȚA 
JELE DIN DOTARE

REZOLVĂRI

CERINȚELE 
DE UTILA-

CARNET
Medalion istoric
In sala bibliotecii Casei 

de cultură din Petroșani es
te organizat astăzi, la 
19, un medalion istoric 
cadrul acțiunii 
pe lună". Medalionul se în
cadrează în comemorarea a 
125 de ani de la Revoluția 
burghezo-democratică de la 
1848 in Țările Române și es
te consacrat personalității, 
Vieții și operei lui Nicolae 
Bălcescu (1819 — 1852). Es
te evocat istoricul și qindi- 
torul democrat-revoluționar 
care a avut un rol de frun
te in elaborarea programu
lui, în organizarea și con
ducerea revoluției de la 1848 
din Țara Românească. '

ora 
in 

„Un portret

Spectacol 
pentru mineri

Mîine, la ora 18, formați
ile artistice de amatori ale 
Casei de cultură din Petro
șani susțin spectacolul „Cln- 
tă Jiul și Parîngul" pentru 
colectivul de mineri, tehni
cieni și ingineri de la mina 
Livezeni. In program, or
chestra și soliștii de muzi
că folclorică, dansuri popu
lare.
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în spiritul indicațiilor trasate de partid
SPORIREA PRODUCȚIEI DE CĂRBUNE NECESITĂ: Cerințe exprese 

ale beneficiarilor
In amplul referat, prezentat din partea Centralei căr

bunelui Petroșani, de către ing. Gheorghe Giuclea, director 
tehnic, au fost reliefate neajunsurile care stînjenesc bunul 
mers al extracției cărbunelui datorită funcționării necores
punzătoare a utilajelor sau lipsei pieselor de schimb. Pentru 
înlăturarea lor, C.C.P. a făcut numeroase propuneri, adop
tate în planul de măsuri al consfătuirii, între care :

După cum om informat cititorii, in zilele de 7 și 8 mai a 
avut loc, la Petroșani, o utilă consfătuire de lucru pe tema 
preocupărilor actuale pentru ÎMBUNĂTĂȚIREA CAUTAȚII, A PA
RAMETRILOR FUNCȚIONALI Șl A COMPORTĂRII IN EXPLOATA
RE A UTILAJELOR MINIERE, consfătuire care s-a bucurat de o 
largă și competentă participare.

Evenimentul se înscrie în șirul de acțiuni inițiate de Cen
trala cărbunelui Petroșani cu sprijinul comitetului județean de 
partid pentru transpunerea în practică a indicațiilor exprese, 
date de secretarul general al partidului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, cu prilejul vizitei de lucru in Valea Jiului din 
toamna anului trecut, a sarcinilor ce reies din documentele de 
partid privind extinderea mecanizării în subteran, perfecționarea 
și modernizarea extracției de cărbune, reducerea efortului fizic 
prin introducerea de utilaje adecvate — căi prin care să se 
asigure sporirea continuă a producției de cărbune.

Consfătuirea a prilejuit un bun schimb de idei. Furnizorii 
și beneficiarii de utilaje au efectuat o minuțioasă analiză a 
neajunsurilor ce există în prezent, datorită unor utilaje neadec
vate, executate necorespunzător, sau lipsei unor piese de schimb. 
Au fost vizitate abataje, au fost consultați numeroși mineri - 
minuitorii acestor utilaje -, totul decurgînd intr-un viu spirit de 
lucru, cu totii fiind animați de un singur și major interes : 
ÎMBUNĂTĂȚIREA CONTINUA A UTILAJELOR MINIERE.

Multe din problemele discutate în cadrul consfătuirii pri
vesc un cerc larg de oameni ai muncii, de la exploatările mi
niere - muncitori, ingineri și tehnicieni - fapt pentru care în 
această pagină redăm, în esență, ceea ce socotim că este de 
interes mai larg.

Desigur, preocupările Centralei cărbunelui Petroșani pentru 
continua îmbunătățire a calității utilajelor, a parametrilor lor și 
comportării acestora in exploatare nu iau sfîrșit prin adoptarea 
unui nou pian de măsuri. Ele sint permanente. Dar, totodată ele 
nu necesită numai concursul furnizorilor, ci și al beneficiarilor 
direcți de utilaje - colectivele de muncitori, ingineri și tehnici
eni de la exploatările miniere - care sini chemați să sprijne 
îndeaproape, prin acțiuni de înaltă răspundere muncitorească, 
îndeplinirea cerinței trasate de partid, de a asigura exploata
rea utilajelor în cele mai bune condiții, de a propune, ori de 
cite ori este necesar, măsuri de îmbunătățire a execuției lor, 
de a face sugestii utile astfel incit vasta acțiune a modernizării 
și mecanizării să înceapă din abataj - locul fierbinte al gîn- 
diril tehnice, locul unde este așteptat să se materializeze, în 
tone de cărbune, potențialul creator al salariatilor industriei 
miniere.

Relatări de la consfătuirea din Petroșani

• organizarea în cadrul u- 
zinelor producătoare de uti
laje miniere, a unor compar
timente de urmărire a com
portării utilajelor în exploa
tare, și stabilirea metodolo
giei de lucru a acestor com
partimente ;

• stabilirea nomenclatoa
relor pentru piesele de 
schimb necesare atît pentru 
perioada de garanție cît și 
pentru cea de funcționare, 
între două cicluri de repara
ții, conform normativelor în 
vigoare ;

• înființarea reprezentan
țelor de asistență tehnică, de 
tip „Service", pentru anu
mite produse în termenul <le 
garanție al acestora, prin 
care furnizorul să angajeze 
obligația asigurării funcțio
nării utilajelor și pieselor de 
schimb ;

• Ia încheierea contracte
lor de livrare, începînd cu 
semestrul II 1973, să se în
scrie clauze care să prevadă 
aplicarea de penalizări si

milare cazului de „nelivrare 
în termen", pentru utilajele 
la care s-au prevăzut îmbu
nătățiri, dar nu au fost exe
cutate. In aceste cazuri, apli
carea îmbunătățirilor să fie 
adusă la cunoștința benefi
ciarului cu cel puțin 15 zile 
înainte de livrarea produsu
lui ;

• autorizarea de către 
S. C. S. M. Petroșani, a per
sonalului C.T.C. din cadrul 
uzinelor constructoare de 
echipamente electrice anti- 
gririitoase, precum și din ca
drul celor care execută prin 
colaborare aceste echipa
mente. Personalului astfel 
autorizat să îi revină res
ponsabilitatea controlului an
cestor echipamente ;

• stabilirea unor măsuri 
eficiente care să conducă Ia 
scurtarea termenelor de asi
milare a utilajelor miniere, 
în scopul introduserii lor în 
timp scurt în producția de 
serie, precum și elaborarea 
propunerilor pentru asimilări 
de noi produse.

Preocupări, perspective 
ale furnizorilor

In domeniul îmbunătățirii 
calității utilajelor miniere 
un loc important îl ocupă 
acțiunea de înnoire și mo
dernizare cuprinsă în planul 
tehnic al Uzinei „UNIO" 
Satu Mare, principal furni
zor pentru industria .minie
ră. începînd din a doua ju
mătate a anului trecut, a- 
ceastă acțiune a cunoscut o 
înviorare promițătoare. Este 
suficient să amintim, că, în 
această perioadă, s-a finali
zat execuția a șapte prototi
puri de utilaje cu o tehnici
tate ridicată. După cum a

informat conducerea uzinei, 
este vorba de ventilatorul e- 
lectropneumatic de 500 0, 
■troliul cu screper de 22 KW, 
mașina d'e extracție antigri- 
zutoasă cu bicablu, troliu! 
pneumatic cu screper, trans
portorul cu raclete TR-4, lo
comotiva electrică cu troleu, 
de 7 tone, și mașina de în
cărcat cu basculare laterală. 
Din acestea, șase utilaje sînt 
omologate în faza de proto
tip, iar unul — troliul cu 
screper de 22 KW — se află 
în faza finală, urmînd a fi 
introdus în producție.

Unul dintre complexele O.M.K.T. de Ia mina Lupeni.cu ajutorul cărora se satisface tehnologia modernă de ex
tragere la frontul abatajelor. 

Pentru o colaborare 
optimă

Ing. ANTON BACU, direc
tor tehnic la E.M. Uricani — 
Luînd cuvîntul în prima zi a 
dezbaterilor, vorbitorul a a- 
răt'at că: o primă greutate cons
tă în faptul că executarea în 
serie a unor produse pentru 
industria extractivă nu pre
zintă un interes deosebit pen
tru toate uzinele constructoa
re. De aici încep neajunsuri
le privind siguranța în explo
atare, respectiv, calitatea u- 
tilajelor livrate. Nu este de 
conceput ca după doi ani de 
zile, după repetate consfătuiri 
și planuri de măsuri adoptate 
cu aceste ocazii, unele din 
utilaje să ne fie livrate și as
tăzi cu aceleași neajunsuri 
ca și în urmă cu doi ani.

Referindu-se la produse din 
grupa echipamentului de 
protecție (mănuși electrice, 
indicatoare de tensiune, ven
tilatoare, celule de înaltă ten
siune) vorbitorul a reliefat 
necesitatea sporirii preocupă
rilor în cadrul uzinelor și în
treprinderilor producătoare, 
asupra livrării lor în bune 
condițiuni, la calitatea cerută 
de condițiile din subteran și 
la termenele prevăzute în 
contracte. Intr-o altă ordine 
de i .ei, vorbitorul a propus 
să se acționeze mai intens 
pentru introducerea elemen
telor hidraulice și pneumatice 
în sprijinul extracției de căr
bune.

Ing. TITUS COSTACHE, 
director tehnic al E.M. Lu- 
peni — Dacă în ce privește 
calitatea materialului din ca
re sînt confecționate utilajele 
pentru industria minieră fur
nizorul este condiționat la 
rîndul său de o altă ramură 
a industriei (siderurgie), In ce 
privește calitatea execuției 
nu se pot găsi scuze, s-a des
prins din cuvîntul vorbitoru
lui. Cu toată exigența contro
lului tehnic de calitate de ia 
furnizori, iată că, la mina 
Eupeni, se află, în prezent, 
17 utilaje electrice noi care 
nu pot fi introduse în subte
ran, deoarece nu răspund u- 
nor parametri și unor condi
ții specifice subteranului.

O altă latură a problemei 
asupra căreia trebuie concen
trate eforturi comune o cons-

Responsabilitate sporită pe filiera :
Concepție - producție - exploatare

— Din. cuvîntul participanțilOK
tituie reducerea timpului de 
execuție în asimilare a «utila
jelor. Acest timp de execuție 
este foarte mare, ca de exem
plu la transportorul TR-4, 
ceea ce va face ca intrarea lui 
în producția de serie să se fa
că tîrziu. In ce privește urmă
rirea comportării produselor 
la beneficiar, vorbitorul a pro
pus înființarea unor unități 
„service" ale furnizorilor. In 
prezent, furnizorul se depla
sează la noi doar cînd este 
chemat. Este bine, însă, ca ur
mărirea comportării utilaje
lor să se facă permanent, fă
ră întrerupere, aceasta fiind 
și în folosul furnizorului.

IOAN COJOCARU, miner 
șef de brigadă Ia E.M. Lonea 
— S-a referit la calitatea stîl- 
pilor de tip S.V.J. arătînd că 
aceasta a scăzut față de indi
catorul atins de primul lot. 
Pe aceeași linie a arătat că 
furnizorul nu dovedește sufi
cientă receptivitate față de 
propunerile de îmbunătățire 
a stîlpilor și grinzilor, făcute 
de mineri, de cei care exploa
tează utilajele și care, în con
secință, cunosc cerințele că
rora trebuie să le răspundă.

PETRE CONSTANTIN, mi
ner șef de brigadă la E. M. 
Lupeni — După ce a făcut a- 
precieri asupra calității rti- 
lajelor indigene, vorbitorul a 
criticat lipsa de preocupare 
pentru continua îmbunătăți
re a acestei calități, a parame
trilor funcționali, manifes- 
tîndu-se chiar scăderi a cali
tății unor utilaje. Ca exem
plu, s-a referit la numeroase 
produse. între care transpor
torul _ TR-3, utilaj ce a răs
puns cerințelor la timpul său, 
dar căruia în prezent îi tre
buie aduse îmbunătățiri sub 
toate aspectele.

IOAN ENESC.U. inspector 
«general în Ministerul Muncii

— a apreciat, de asemenea, 
realizările obținute de indus
tria constructoare de ma
șini, dar, referindu-se la 
condițiile cărora trebuia să le 
răspundă unele utilaje în sub
teran a reliefat neajunsurile 
create, de exemplu, de Uzina 
Electroprecizia Săcele — Bra
șov — care a oprit producția 
generatoarelor pentru insta
lațiile de iluminat, ceea ce are 
drept efect funcționarea loco
motivelor în mină fără aceste 
instalații, fără lumină, de u- 
zina de Cinescoape București, 
care, și ea, a oprit fabricația 
indicatoarelor de tensiune. 
Din însărcinarea Inspectora
tului de stat pentru protecția 
muncii, vorbitorul a solicitat 
ca, în programul ce va fi a- 
doptat de consfătuire, să se 
menționeze cerința ca toate 
Rțilpjele să răspundă condi
țiilor de lucru specifice sub
teranului.

Ing. iMIHAI DUMITRAȘ- 
CU, director tehnic al U.N.I.O. 
Satu Mare — Deschizînd și
rul discuțiilor din a doua zi 
a consfătuirii, vorbitorul a a- 
rătat : Este evidentă preocu
parea furnizorilor de a îmbu
nătăți calitatea și parametri 
funcționali ai utilajelor, de a 
asigura o mai bună compor
tare în exploatare a tuturor 
produsei r livrate pentru sub
teran, prjntr-o exigență spo
rită în ce privește execuția 
lor, prin scurtarea termenelor 
de asimilare și execuție. In 
acest scop, la uzina U.N.I.O. 
se vor lua măsuri de instruire 
a personalului de la contro
lul tehnic de calitate. Pe de 
altă parte, împreună cu 

S.C.S.M. și cu Institutul de 
mine din Petroșani, se vor lua 
măsuri de a pregăti persona
lul care lucrează la fabricația 
de utilaje miniere, prin 
cursuri de reciclare cu intra
re în mină. Vorbitorul a asi
gurat că se va răspunde cu 
promptitudine solicitărilor 
Centralei cărbunelui Petro
șani, se vor lua măsuri pentru 
fabricația pieselor de schimb 
în paralel cu produsul și cu 
aceeași exigență asupra cali
tății și execuției.

Ing. TRAIAN CANESCU, 
director al uzinei Electroapa- 
rataj București — Din analiza 
planurilor de măsuri adoptate 
la consfătuirile anterioare, a 
spus vorbitorul, se constată 
că în compartimentul nostru 
s-au realizat la termen obiec
tivele adoptate. In continua
re, pentru îmbunătățirea re
lațiilor de colaborare între 
furnizori și beneficiari, și ri
dicarea acestora pe o nouă 
treaptă, vorbitorul a propus 
înființarea comisiilor de re
cepție comune, care să exer
cite controlul asupra execu
ției, pe faze de lucrări a uti
lajelor, de către furnizori, cît 
și asupra exploatării lor în 
producție, de către beneficiari, 
comisii cărora să li se acorde 
împuternicirea de a opri din 
fabricație un produs, dacă nu 
îndeplinește condițiile ceru
te, sau de a refuza anumite 
loturi de produse. De aseme
nea, a propus ca utilajele să 
fie supravegheate și în perioa
dele lor de conservare, în ba
zele de aprovizionare, unde 
stau, uneori, nefolosite perioa
de mari de timp. In ce pri
vește asimilarea produselor a 
subliniat cerința că încă din 
faza proiectării să fie întărită 
exigența, astfel ca după asi

milare să nu mai fie posibi
le observații, sau acestea să 
fie minime.

Ing. GHEORGHE CRIȘAN, 
director general în cadrul 
M.I.C.M.G.: —• Mă asociez pă
rerilor exprimate despre utili
tatea și eficiența acestei cons
fătuiri care reprezintă pen
tru noi un sprijin prețios în 
activitatea ce o avem ' de des
fășurat, în privința satisface
rii cerințelor de utilaje nece
sare indust'riei miniere, a ară
tat vorbitorul. S-au discutat, 
și consemnat în planul de mă
suri, probleme de detaliu. 
S-au dezbătut și probleme de 
ansamblu, și, vă rog să-mi 
permiteți să subliniez cîteva 
din aceste probleme prin pris
ma măsurilor ce le vom în
treprinde. S-a afirmat că por
nind prin asimilarea unor 
produse bune, competitive, 
dar, datorită ciclului lung de 
asimilare, înregistrăm pier
deri. Comunic cu acest prilej 
hotărfrea fermă a ministeru
lui nostru de a lua măsuri în 
acest sens.

In continuare, vorbitorul s-a 
referit la necesitatea întăririi 
colaborării între specialiștii ce
lor două ministere — M.M.P.G. 
și M.I.C.M.G. — a organiză
rii unor contacte permanente 
în toate cele trei faze — 
proiectare, producție, exploa
tare — a dezvoltării sistemu
lui informațional asupra com
portării în producție a utila
jelor. In ce privește măsuri
le proprii, în cadrul M.I.C.M.G. 
s-a trecut la organizarea u- 
nor grupe proprii de urmă
rire a comportării utilajelor și 
se va asigura sporirea exigen
ței controlului tehnic de cali
tate asupra produselor, crește
rea preocupărilor pentru ridi
carea calificării cadrelor și 

specializării acestora în pro
ducția de utilaje miniere, cu 
sprijinul Institutului de mine 
din Petroșani.

Ing. IO AN STATE, șef ser
viciu tehnic în cadrul 
M.I.C.M.U.E. a arătat t Cons
fătuirea de astăzi reunește o 
participare deosebit de im
portantă, oa nivel de repre
zentare a factorilor care con
cură la îmbunătățirea calită
ții execuției și exploatării e- 
chipamentului și utilajelor 
miniere. Din partea conduce
rii ministerului informez 
că, din acest an, s-au luat nu
meroase măsuri, în afara ce
lor cunoscute prin adoptarea 
unor planuri comune cu 
M.M.P.G. Primul deziderat a- 
supra căruia insistăm este ca- 
ljtatea execuției echipamentu
lui, apoi acela al asigurării 
pieselor de schimb.

Cu privire la produsele de 
echipament electric, într-ade- 
văr ele trebuie să corespundă 
întrutotul condițiilor din sub
teran. Vom revizui, din acest 
punct de vedere, condițiile 
care stau la baza concepției 
producției noastre.

Vorbitorul a propus, apoi, 
ca într-un termen scurt să fie 
definitivat un program co
mun de lucru, pentru pers
pectiva anilor 1976—1980, așa 
încît furnizorii să adopte din 
timp măsurile ce se impun.

Ing. IOSIF REMETE, ins
pector principal la Inspectora
tul de stat al județului Hune
doara pentru protecția mun
cii a spus printre altele : Sînt 
de apreciat eforturile comu
ne depuse de furnizori și be
neficiari pentru îmbunătăți
rea producției de utilaje mi
niere și a exploatării acestora. 
Referindu-se cu deosebire la 
condițiile specifice din subte
ran vorbitorul a subliniat ce
rința ca fiecare produs, livrat 
exploatărilor miniere, să fie 
însoțit de dispozitivele de 
protecție necesare, care să fie 
montate pe produs. O a 
doua propunere făcută de vor
bitor se referă la cerința șco
larizării muncitorilor, a ins
truirii acestora pentru, exploa
tarea corectă a utilajelor.

In scopul accelerării dez
voltării producției de utilaje 
miniere, și a îmbunătățirii 
calității și parametrilor a- 
cestora, conducerea uzinei, 
„UNIO" a făcut propuneri 
utile privind întărirea cola
borării cu beneficiarii. Una 
din aceste propuneri vizează 
stabilirea din timp, a direc
țiilor de dezvoltare a pro- 
dtrcției, în care Scop a soli
citat beneficiarilor depune
rea unor documentații ca de 
exemplu : temele de moder
nizare a transportorului 
TP-2 și a mașinii de încăr
cat MIP 2/1, studiile tehnico- 
economice de asimilare pen
tru cărucioarele de perfora 
re, mașina de extracție 
2 T-3 000, vagonul navetă de 

Cadre pășitoare realizate la F.S.H. Vulcan cu care va 
fi dotată E. M. Petrila.

9 metri cubi precum și pro
iectele de execuție pentru 
transportoarele cu bandă.

Alte propuneri, făcute de 
conducerea uzinei, vizează 
eliminarea paralelismelor în 
fabricație, ca și în cercetare 
și proiectare, între unitățile 
M.M.P.G. și M.I.C.M.G,, asi
gurarea de către unitățile 
M.M.P.G. a echipamentului 
electromecanic aritigrizutos 
pentru care alte unități nu 
dispun de capacități de pro
ducție, specializarea unități
lor pe produse, soluționarea 
unor probleme legate de pre
țuri, cît și asigurarea tuturor 
condițiile necesare desfășu
rării unei activități optime 
de urmărire a comportării 
utilajelor în exploatare.

Contacte permanente, rezolvări operative 5
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La continua sporire a pro
ducției de cărbune concură 
numeroși factori. Intre aceș
tia, așa cum rezultă din in
dicațiile conducerii superioa
re de partid, se situează 
un prim loc introducerea 
scară largă a mecanizării 
subteran, perfecționarea
modernizarea fluxului teh
nologic. Mecanizarea a deve
nit o necesitate. In contex
tul Văii Jiului. condițiile 
specifice ale subteranului cer 
cu multă acuitate UTILAJE 
DE MARE RANDAMENT, 
DE CALITATE SUPERIOA
RĂ, ADECVATE MUNCII 
IN ABATAJ. Pe linia aces
tor preocupări se înscriu 
multe realitâri obținute prin 
creșterea dotării tehnice a 
minelor. Aceste preocupări 
au con<*na«<, după cum o do
vedesc lucrării* consfătui
rii, cu o aeffane de amploa- 

| re care a unit, pentru do- 
■ uft zile, specialiști din intrea- 
I gă țară, cu toții concentrîn-

potrivite căi și adopta- 
celor mai potrivite mă
ture să vină în spriji-

du-și eforturile de gîndirc și 
concepție spre găsirea celor 
mai 
rea 
suri 
nul creșterii productivității 
muncii în abataje, creștere 
care trebuie să se realizeze 
Pe calea mecanizării.

Consfătuirea va conduce 
neîndoios, la multe schimbări 
în bine, la schimbări de con
cepție. Din cuvîntul rostit de 
tovarășul IOAN MINEU, ad
junct al ministrului minelor, 
petrolului și geologiei, direc
tor general al C.C.P., s-au 
desprins multe preocupări în 
acest sens. După fiecare în- 
tîlnire de lucru între furni
zori și beneficiari, s-au con
statat reale îmbunătățiri, în 
domeniul construcției de u- 
tilaje și echipamente elec
trice, cît și în domeniul uti
lizării mai raționale a aces
tora a arătat vorbitorul. N-aș 
vrea să fac o trecere în re
vistă a detaliilor în legătu 

ră cu aceste îmbunătățiri. 
Ele au fost simțite în pro
ducție, prin efectul lor și, în 
prezent, fac parte organică 
din procesul de dezvoltare 
calitativă a industriei noas
tre constructoare de mașini, 
industrie care, Ia gradul de 
tehnicitate atins, oferă ga
ranția unei aprovizionări co
respunzătoare, a ridicării pe 
o nouă treaptă din punct de 
vedere al valorii tehnice și 
comerciale a fabricației uti
lajelor, pieselor de schimb și 
echipamentului electric ne
cesar exploatărilor miniere.

In esență vorbitorul a su
bliniat, ca cerință imperioa
să, necesitatea întăririi cola
borării între furnizori și be
neficiari, prin menținerea 
unui contact permanent, asi
gurarea urmăririi comportă
rii în exploatare a utilajelor, 
pe o bază și după o metodo
logie judicios concepute, în
ființarea unor reprezentanțe 

tehnice ale întreprinderilor 
furnizoare de utilaje minie
re, și ale unor comisii de re
cepție care să verifice stadi
ile de execuție pe lucrări, 
creșterea preocupărilor pen
tru specializarea cadrelor 
prin calificări reciproce — 
la beneficiar și la furnizor 

. — toate acestea ca și alte 
măsuri ce vor fi luate cînd 
se vor ivi noi cerințe, fiind 
menite să asigure îndeplinirea 
unui scop major: SPORIREA 
PRODUCȚIEI DE CĂRBU
NE ȘI, ÎNDEOSEBI, A CE
LUI COCSIFICABIL ATIT 
DE NECESAR ECONOMIEI 
NAȚIONALE.

Din partea conducerii Mi
nisterului Minelor, Petrolu
lui și Geologiei vorbitorul a 
asigurat că, și în viitor, se 
va acorda tot sprijinul uni
tăților furnizoare, pentru în 
deplinirea măsurilor cuprin
zătoare adoptate de consfă
tuire.

Receptivitate față de cerințele din abataje, 
grijă față de utilajele din dotare

Luînd cuvîntul in încheie
rea dezbaterilor consfătuirii, 
tovarășul IOACHIM MOGA, 
prim-secretar al Comitetului 
județean Hunedoara al 
P.C.R., a adresat participan- 
ților Ia consfătuire, și prin 
ei tuturor cadrelor tehnice 
inginerești din uzinele pro
ducătoare, îndemnul de a 
nu-și precupeți eforturile în 
acțiunea de continuă îmbu
nătățire a utilajelor, pieselor 
de schimb și echipamentului 
electric necesare industriei 
miniere. In același timp, a 
recomandat organului muni
cipal de partid să-și intensi
fice preocupările pentru spo
rirea răspunderii colective
lor de muncă, în exploata
rea și întreținerea utilajelor. 
Este necesară mai multă re
ceptivitate și operativitate 
de ambele părți, s-a desprins 
din cuvîntul vorbitorului, în 
sensul ca unele probleme ce 
se ivesc pe parcurs să-și gă

sească imediat rezolvarea. 
Cei care produc utilaje, cît 
și cei care Ie exploatează să 
găsească noi soluții, să se 
preocupe continuu de îmbu
nătățirea parametrilor, a ca
lității și funcționalității uti
lajelor, de remedierile și a- 
daptările pe care le impune 
activitatea din subteran.

Referindu-se Ia sarcinile 
proprii ale organelor și or
ganizațiilor de partid, sindi
cat și U.T.C. din Valea Jiu
lui, tovarășul Ioachim Mo- 
ga a reliefat necesitatea luă
rii tuturor măsurilor pentru 
instruirea temeinică a sala- 
riaților. Să ne gîndim la ins
truiri speciale fie lunare, fie 
trimestriale a spus vorbito
rul. Toți cei care mînuiesc 
aceste utilaje să știe să Ie 
deservească. In acest sens se 
cere ca într-un termen scurt 
să se înainteze propuneri 
concrete și să se treacă Ia 
un program temeinic de ins
truire, de întărire a răspun

derii salariaților lață de uti
laje, de cultivarea atitudinii 
celei mai înaintate, pătrun
se de responsabilitate față 
de bunurile aflate în dota
rea exploatărilor miniere.

In ce privește eficiența de
plină a consfătuirii, aceasta 
va fi văzută cînd întregul 
complex de măsuri va fi 
transpus în practică. Pentru 
aceasta, a arătat vorbitorul, 
este necesar ca măsurile să 
fie aduse la cunoștința co
lectivelor de muncă, atît în 
unitățile furnizoare cît și în 
cele beneficiare, să fie cu
noscute de toți factorii, de 
toți salariații care concură 
la execuția utilajelor, la ex
ploatarea și întreținerea lor. 
In acest sens vorbitorul a 
recomandat ca stadiul de 
îndeplinire a măsurilor să 
fie analizat lunar, la nivel 
de unitate, și trimestrial, sau 
după cum o cere practica 
vieții, la nivel de furnizor și 
beneficiar.

TOATE ACESTE MA
SURI, s-a concluzionat de 
către tovarășul Ioachim Mo- 
ga, SINT CHEMATE SA 
RĂSPUNDĂ DEZIDERATE
LOR TRASATE DE CON
DUCEREA SUPERIOARA 
DE PARTID, IZVORITE DIN 
DOCUMENTELE CONGRE
SULUI AL X-LEA AL 
P.C.R., ALE CONFERIN
ȚEI NAȚIONALE DIN IU
LIE 1972 ȘI PLENAREI C.C. 
AL P.C.R. DIN 28 FEBRU
ARIE — 2 MARTIE A. C„ 
DEZIDERATE CARE VI
ZEAZĂ SPORIREA PRO
DUCȚIEI DE CĂRBUNE 
PRIN CREȘTEREA GRA
DULUI DE MECANIZARE 
A MUNCII IN SUBTERAN, 
PERFECȚIONAREA ȘI MO
DERNIZAREA TEHNOLO
GIEI DE EXTRACȚIE IN 
PAS CU CERINȚELE AC
TUALEI ETAPE DE EDIFI
CARE A SOCIETĂȚII SO
CIALISTE MULTILATERAL 
DEZVOLTATE.
_________ _________ /
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Ce aduce nou actualul cod oi muncii (V)

TIMPU1 DE MUNCĂ Și TIMPUl DE ODIHNĂ
„Vom căuta să eliminăm 

deficiențele"

Potrivit Constituției fie
care cetățean apt de muncă 
are îndatorirea de onoare de 
a munci. In condițiile so
cietății socialiste, în care s-a 
desființat pentru totdeauna 
exploatarea omului de către 
om, se înfăptuiește vechiul 
deziderat al clasei noastre 
muncitoare — „nici muncă 
fără pîine, nici pîine fără 
muncă".

Noul cod al muncii, în ar
ticolele 112-128, reglementează 
detailat timpul de muncă și 
timpul de odihnă, aducînd u- 
nele inovății și îmbunătățiri 
față de vechea reglementare.

Astfel s-a prevăzut ca dura
ta timpului de muncă să nu 
depășească 48 de ore pe săp- 
tămînă și 8 ore pe zi, cu ex
cepția cazului în care pentru 
o anumită zi din săptămînă 
s-a stabilit să se lucreze mai 
puțin de 8 ore, diferența de 
ore urmînd a se efectua în al
te Zile ale săptămînii , fără 
însă a se putea depăși 9 ore 
pe zi.

In condiții de muncă grele 
sau periculoase, durata timpu
lui de muncă poate fi și 
mai mică de 8 ore pe zi. așa 
cum de exemplu este cazul 
muncitorilor care lucrează 
în industria carboniferă din 
Valea Jiului — subteran — 
unde timpul de lucru a fost 
redus la 6 ore pe zi.

Munca prestată noaptea (în
tre orele 22-6) se reduce cu 
o oră față de durata muncii 
prestate în timpul zilei, fără 
ca prin aceasta să se ajungă 
la o scădere a remunerării. 
Acest regim de lucru mai mic 
cu o oră nu se aplică acelor 
persoane care au program 
normal de muncă mai mic de 
8 ore sau în cazuri în care 
se lucrează în schimburi suc
cesive, cînd procesul de mun
că este neîntrerupt, situație 
în care durata muncii din 
timpul nopții poate fi egală 
cu cea din timpul zilei. In 
asemenea situații însă, munca 
prestată în timpul nopții se 
plătește cu un spor de 15 la 
sută din salariul tarifar de 
încadrare, dacă s-a prestat 
pe timp de noapte cel puțin 

Mica publicitate
VIND SKODA tip 1 950. Vasile Roaită bl. 13/3 lingă 

piața Petroșani.
Reparații durabile, la prețuri convenabile, execută ate

lierul de cismărie din spatele halelor pieței Petroșani.

jumătate din programul nor
mal de lucru.

In agricultură, în construc
ts în industria forestieră sau 
în alte activități cu condiții 
specifice, durata zilei de 
muncă poate fi mai mare în 
anumite perioade și în con
diții stabilite prin hotărîre a 
Consiliului de Miniștri, fără 
însă a se putea depăși în me
die durata normală a zilei de 
lucru.

Noul cod al muncii, în 
art .117, prevede posibilitatea 

LEGILE TĂRII
acordări', unei pauze pentru 
masă de cel mult 1/2 de oră 
care nu se include în dura
ta timpului de muncă. De 
asemenea, mai prevede că în
tre 2 zile de muncă trebuie 
să existe un interval (repaus) 
de cel puțin 12 ore consecu
tive și numai la schimbarea 
turelor acest interval se poa
te răduce la 8 ore.

Munca peste durata norma
lă se prestează pe baza dis
poziției conducerii unității și 
cu acordul Comitetului sin
dicatului, pentru cazuri limi
tativ prevăzute de lege cum 
sînt: forța majoră, înlăturarea 
efectelor calamităților, repa
rarea unor instalații care alt
fel ar duce la încetarea lu
crului pentru mai multe per
soane etc... Ore suplimentare 
se mai pot presta și în alte 
situații deosebite în legătură 
cu interesele producției și ale 
muncii, neputîndu-se depăși 
numărul de 120 ore pe an și 
în cazuri cu totul deosebite 
numărul de 360 ore anual. O- 
rele suplimentare se compen
sează prin acordarea unui 
timp liber corespunzător în 
următoarele 30 zile, sau cu 
acordul angajatului, ele se 

pot plăti cu un spor de salar 
de 50 la sută din salariul ta
rifar pentru primele 2 ere su
plimentare sau un spor de 
100 la sută din salariul tarifar 
pentru orele ce depășesc pri
mele 2 ore sau pentru ore 
prestate în zilele de sârbătoa- 
re ori repaus săptămînal.

Orele suplimentare presta
te, ca fiind de serviciu pe 
unitate, se compensează . nu
mai cu timp liber acordat în 
următoarele 60 de zile .

Timpul de odihnă, așa cum 

este reglementat în noul cod 
al muncii prin art .124-128, 
are ca scop în sine, recreerea, 
refacerea capacității de mun
că și lărgirea orizontului de 
cultură. Acest timp liber este 
format din intervalul între 

2 zile de lucru, din repausul 
săptămînal de 24 ore care 
se acordă de regulă duminica 
precum și zilele de sărbătoa
re legală și alte zile care nu 
se lucrează și care se stabilesc 
prin lege.

De asemenea, persoanele 
încadrate în muncă, au drep
tul în fiecare an la un conce
diu de odihnă plătit, de 15-

Răspundem celor ce
4 Gheorghe R. Matei, 

E.M. Uricani, un grup de 15 
mecanici și Gheorghe N. 
Prodan, E. M. Lonea :

Rezultatele cercetărilor în
treprinse de Centrala cărbu
nelui Petroșani, în probele- 
mele sesizate ziarului, v-au 
fost aduse la cunoștință prin 
scrisori personale adresate 
direct dv.

4 loan Burlec, Iscroni: 
Oficiul de poștă și telecomu
nicații Petroșani ne informea
ză că abonamentele pentru 
trimestrul II al anului în 
curs, la aparițiile despre ca
re ne scrieți, se fac de către 
agenția poștală Iscroni în- 
cepînd eu luna iunie.

Comunicîndu-vă cele de 
mai sus, ne permitem să vă 

24 zile lucrătoare, în raport 
cu vechimea pe care o au în 
muncă. Alte persoane care 
lucrează în condiții de muncă 
vătămătoare, grele sau peri
culoase beneficiează și de con
cedii suplimentare, conform 
Legii nr. 26/1967.

Noul cod al muncii preve
de posibilitatea acordării 
concediului de odihnă și 
fracționat în funcție de inte
resele unității sau ale anga
jatului, cu condiția ca • una 
dintre fracțiuhi să fie de cel 
puțin 15 zile, iar concediile 
care nu au putut fi efectuate 
în cursul anului vor fi efec
tuate în cursul anului urmă
tor.

Statul nostru a creat nu
meroase și variate locuri de 
odihnă și agrement, biblio
teci, case de cultură, cluburi, 
baze sportive, destinate pentru 
folosirea judicioasă a timpu
lui liber, conform cu prefe
rințele fiecăruia. Depinde de 
noi, de fiecare în parte însă, 
modul în care înțelege să fo
losească acest timp liber pen
tru sănătatea și prosperita
tea sa și a familiei sale. In 
acest sens, noul cod al muncii 
obligă organele de stat, sindi
catele, organizațiile obștești 
și unitățile să se preocupe de 
asigurarea acestor condiții ne
cesare recreării și refacerii 
capacității de muncă.

Mircea OPREANU, 
procuror șef adjunct Pro
curatura locală Petroșani 

atragem atenția că în coloane
le ziarului nostru găsiți zil
nic programele radio și TV. 
iar în fiecare vineri progra
mul săptămînal detailat al 
televiziunii.

4 I. P. strada Cireșilor nr. 
12 Petroșani. Sînteți obligat 
să vă îndepliniți sarcinile de 
serviciu corespunzător cu 
prevederile regulamentului de 
ordine interioară al întreprin
derii.

Problema a doua este re
glementată de Codul Muncii, 
care, la articolul 133, punc
tul 2, prevede : „Unitățile au 
obligația de a asigura trece
rea pe locuri de muncă co
respunzătoare a celor pensio
nați pentru invaliditate de 
gradul III, în cazul imposibi-

..^Frumoasele noastre la lele...
Foto: I. LICIU

O remarcabilă manifestare 
cultural-artistică

(Urmare din pag. 1)

„România socialistă în cincinalul 
1971 - 1975" au dovedit buna 
lor pregătire. Faptul că s-a cre
at o atmosferă deosebită în 
timpul desfășurării lor reflectă 
că studierea documentelor de 
partid și de stat este un larg 
fenomen de masă.

In timpul desfășurării „Dia
logului pe aceeași scenă" con-

ne scriu
lității menținerii lor în con
tinuare în munca avută la 
pensionare".

4 Nicolae Farcaș, Bărbă- 
teni. întreprinderea a proce
dat legal, cunoscîndu-se fap
tul că pentru stabilirea drep
tului de alocație se i-au în 
considerare toți copii benefi
ciarului în vîrsta de pînă la 
18 ani, însă alocația se plă
tește numai pentru copiii în 
vîrstă de pînă la 16 ani îm
pliniți.

4 Gheorghe M. Gheorghe 
Lupenl. Legea nu face nici o 
excepție. La vîrsta pe care o 
aveți sînteți obLigat să parti
cipați la formele de perfecțio
nare la care ați fost repartizat. 

siliu, niuu.-ipoi ai smdicaceioi 
a intimpinat multe greutăți, mai 
ales în privința transportului. 
La fiecare manifestare vutoare 
de asemenea amploare trebuie 
ca și întreprinderile să mani
feste mai muit interes. A fost o 
plăcută surpriză să constatăm 
că directorul E.M. Petrila, ing. 
Dimitrie Simota, locțiitorul se
cretarului comitetului de partid, 
președintele comitetului sin
dical, rr. uiți ingineri și tehnicieni 
însoțeau artiștii amatori sau fă
ceau parte din formații. Acest 
fapt este un stimulent în activi
tatea culturală, care la Petrila 
a făcut o cotitură radicală. O 
asemenea atenție, la fel de bo
gată în nuanțe, am găsit la 
Uricani.

In amănunt ca și în ansam
blu, concursul „Dialog pe ace
eași scenă" a fost o manifestare 
complexă și cuprinzătoare care 
și-a atins scopurile propuse. Și 
totodată locuitorii din Valea Ji
ului au luat cunoștință de acti
vitatea frumoasă și valoroasă 
cultural-artistică ce se desfă
șoară în municipiu. Am văzut 
zeci de formații foarte bune, su
te de artiști talentați și pasio
nați. Acum sarcina caselor de 
cultură, a cluburilor și cămine
lor culturale este nu numai să 
mențină această activitate, dar 
să o și îmbogățească în conți
nut. Este cel mai adecvat mij
loc de a atrage omul spre club 
pentru a-l transforma într-un 
frecventator.

(Urmare din pag. 1)

ne... precum și servirea con
sumatorilor în aceste locuri" 
Deși abaterile în sine conți
neau doze mari de gravitate I 
Cine a fost retrogradat și 
mutat disciplinar ?

La bufetul „Zori de zi“, la 
grădinile de vară „Parc" și 
„Minerul", la „Carpați" și 
„Tic-tac“, responsabilii își mai 
permit încă să găsească moti
vații pentru a justifica lipsa 
de activitate în timpul pro
gramului, atunci cînd, de fapt, 
ar trebui să se afle în sălile 
de desfacere, să supravegheze 
strict modul cum se desfă
șoară servirea consumatori
lor. Și aceasta, în pofida fap
tului că — după cum se afir
ma în răspunsul la care am 
mai făcut apel — criticile zia
rului „au făcut obiectul unei 
ședințe de lucru cu șefii uni
tăților noastre de desfacere, 
cu care priiei s-au dezbătut 
toate aspectele sesizate, stabi- 
lindu-se o serie do măsuri..." 
(Care măsuri ?). Deși nu au 

(responsabil 
din Petro- 

(responsabil 
din Vulcan 
(responsabil

făcut obiectul semnalelor cri
tice, ale ziarului, în ultimul 
timp, restaurantele din Uri
cani (responsabil Ioan Pure
ce), ..Cerna" (responsabil Vale
ria Poenaitu), „Mignon" (res
ponsabil Alexandrina Puican) 
și „Parîngui" 
Dumitru Ghițan) 
șani, „Perla" 
Anton Cordoș) 
sau „Progresul" 
Nicolae Alexa) din Lupeni, nu 
cunosc... lipsa șefilor de uni
tate în timpul orelor acestora 
de program. Si acest lucru se 
observă. Unitățile „merg". va
dul comercial din jurul lor se' 
lărgește mereu... La „Progre
sul" (Lupeni) am întîlnit. însă, 
im aspect deosebit de supă
rător. Ce 7 Metehne planifi
cate I Auzisem noi că. în ali
mentația publică, se obișnu
iește uneori, ca atunci cînd 
unui lucrător (bufetier, bar
man. ospătar) nu-î mai convi
ne într-o perioadă anume să 
lucreze, sau i se schimbă lo
cul de muncă, să-și scoată 
„foaie de boală", dar n-am 
crezut. Trecînd pe la „Pro 
greșul", în 8 și 9 mai, am 
constatat ușor că numărul ce
lor ce deservesc sala și gră
dina e redus. Un ospătar. 
Petru Oțel, secretar al orga
nizației U.T.C. pe rețeaua ali
mentației publice din Lupeni. 
ne-a scos din „derută" : „Qspă- 
tara Paula Crețu s-a îmbolnă
vit, zice ea, deși e sănătoasă 
Nu s-a prezentat la serviciu, 
dar nici certificat medical nu 
a adus..." In acest timp la bu
fet o altă lucrătoare, munceș
te două zile consecutiv. Aflăm 
„misterul" : „Eliza Milea n-a 

mai venit de vreo 5 zile, fără 
nici o justificare..." „Apreciem 
pe cei ce suplinesc, pe cei 
ce muncesc — ne spunea șe
ful unității, Nicolae Alexa 
— dar ce facem cu cei ce nu 
vor să lucreze ?“ Exact, ce 
facem? Pe la Lupeni, Vulcan, 
Uricani nu se fac controale ? 
Așa, din cînd în cînd măcar...

Constatam, cîndva, numărul 
redus al fețelor de masă în 
restaurante. Ni s-a servit a- 
tunci o justificare credibilă: 
„Am intimpinat greutăți în 
perioada de iarnă, posibilități 
de uscare mici etc..." Acum 
însă ? Fețele de masă curate 
sînt încă ținute în magazii, 
pentru că „așa sînt clienții 
noștri, le murdăresc repede". 
Și tot în magazii mai sînt ți
nute, pe motivul că ar face 
parte dintr-un așa-zis „stoc- 
tampon" („pentru orice... e- 
ventualitate, cine știe ce șefi 
mari din rețea, de sus. vin 
să ne viziteze"!), mărfuri 
care-au fost aduse pentru a 
intra rapid în consumul pu
blic. Controalele conducerii 
întreprinderii nr trebui să se 
„afunde" și prin aceste maga
zii, nu să se rezume la... prima 
impresie „fugară". „Personalul 
operativ din unități are dispo
ziții categorice — afirma tov. 
Constantin Secăren — de a nu 
servi consumatorii în stare de 

țnr Tnsnrc-
tiel comerciale de stat
și conducerea întreprinderii 
sancționează pe salariatii 

rlo phptPfV*. 
Cum, cînd si în ce fel a fost 
cineva sancționat ? Și acum, 
la cramn „Odobești" de pildă 
și în genere. Ia bufetele mici, 
periferice, băuturi alcoolice 
sînt servite nu numai celor ce 
înceo să se clatine pe picioare, 
ci chiar si celor ce se. tre
zesc din somn la aceeași 
masă.

„Vom căuta să eliminăm de
ficiențele Sună ca un lait
motiv. binecunoscut, acest re
fren lozincard Un refren ros 
de vreme, boțit, aruncat de 
circumstanță în ochi! celor ce 
urmăresc îndreptarea tuturor 
..păcatelor" din alimentația 
publică. în ochii beneficiari
lor acestei întreprinderi, a 
consumatorilor, Pînă cînd ? 
Ridicarea activității comerci
ale din alimentația publică pe 
o treaptă superioară se cere 
grabnic înfăptuită. Iar pentru 
aceasta e necesar ca toți lu
crătorii din alimentația pu
blică, pe care-i caracterizează 
cinstea, corectitudinea, dem
nitatea. să se preocupe 
în direcția educării tu
turor lucrătorilor din ju
rul lor spre o Justă în
țelegere a funcției sociale pd 
care o îndeplinesc.

Prin natura activității pe 
care o desfășoară salariatii u- 
nităților miniere ale Văii Jiu
lui — atît cei din subteran cît 
și cei de la suprafață — vin 
în contact cu o serie de stări 
tehnologice, care, în anumite 
împrejurări, pot genera incen
dii sau chiar explozii. Aceas
tă realitate specifică mineritu
lui impune tuturor acelora ca
re lucrează nemijlocit în pro
ducție precum și comisiilor 
tehnice p.c.i. și formațiilor ci
vile de pompieri sa cunoască 
în amănunțime regulile de pre
venire a incendiilor, să zădăr
nicească orice cauză care ar 
putea declanșa incendii. In a- 
ceastă direcție le revine deo
potrivă ca sarcină tuturor fac
torilor să-și îmbunătățească cu
noștințele p.c.i. îneît să fie in 
măsură să evite și să înlăture 
operativ neregulile ce ar pu
tea surveni la locurile de 
muncă privind paza contra in
cendiilor.

Este necesar să se combată 
cu toată hotărîrea aspectele 
birocratice din activitatea fl
oor comisii tehnice de p.c.i. 
care se mulțumesc să rezolve 
problemele, ce le revin, mai 
mult pe calea administrativă a 
hîrtiilor. Este o practică ce 
trebuie comhăfută cu tărie. Es 
te imperios necesar ca toate 
comisiile tehnice de p.c.i. din 
cadrul exploatărilor miniere, 
preparatelor de cărbuni, ateli
erelor și din alte sectoare mi
niere de activitate să acorde 
atenția cuvenită misiunii pen
tru care au fost construite; 
să acționeze mai energic pe 
linia desfășurării unei propa
gande intense și vii în rîndu- 
rile salariaților pentru cunoaș
terea de către aceștia a nor
melor și regulilor de preveni
re a incendiilor, a organizării 
competente a activității de 
p.c.i. la toate locurile de mun
că, a educării salariaților in a- 
ceastă privință.

O CERINȚĂ MAJORĂ LA MINELE DIN.-VALEA JIULUI

Cunoașterea și respectarea riguroasa de către salariați a 
NORMELOR DE PREVENIRE Șl STINGERE A INCENDIILOR

în subteran și la suprafață
Din viața practică se cunoaș

te că în minerit cele mai mul
te și mai periculoase incendii 
sînt cauzate de diverse acte 
de neqlijență. De aceea, negli
jența trebuie înlăturată cu de
săvîrșire din activitatea tutu- 

' ror salariaților. De asemenea, 
se impune organizarea perio
dică a unor exerciții și aplica
ții de stinqere cît mai apropi
ate de realitate, inițierea și 
desfășurarea unor concursuri 
cu tematică p.c.i. executarea 
cu rigurozitate a planului te
matic de pregătire a formați
ilor civile de pompieri, îneît 
fiecare să poată interveni ope
rativ la localizarea incendiului, 
să-salveze bunurile materiale 
și viata oamenilor ajunși in 
primejdie.

Se știe că în munca de fie
care zi în subteran ateliere, 
secții, depozite etc. se folo
sesc o serie de instalații, unel
te, scule, materV prime și ma
teriale care, folosite în necon- 

. cordanță cu normele p.c.i., în 
anumite împrejurări pot ge
nera incendii. Pentru preîntîm- 
pinarea cu desăvîrșire a cau
zelor generatoare de incendii 
este imperios necesar ca fieca
re salariat la locul lui de 
muncă să respecte cu strictețe 
normele și regulile p.c.i.

4 executarea lucrărilor 
sudură în locuri cu pericol 
incendiu și explozie fără obți
nerea permisului de lucru cu 
foc, de la comisia tehnică p.c.i. 
și luarea tuturor măsurilor de 
prevenire care să înlăture ori
ce pericol de explozie sau in
cendiu ;

de 
de

de4 folosirea materialelor 
intervenție la incendiu în alte 
scopuri decît cele destinate ;

+ fumatul în ateliere, depo
zite, în subteran sau 
asemenea locuri unde 
pericol de incendiu t

în alte 
există

4 folosirea focului deschis 
în apropierea construcțiilor, 
depozitelor etc., lăsarea aces
tuia iară supraveghere sau fa
cerea lui pe 
ȚINEȚI I La 
lui, focurile 
stinse.

timp de vînt. RE- 
terminarea lucru- 

vor fi complet

Cîteva reguli de prevenire a incendiilor 
în subteranul minelor

izbucnirii unui in- 
subteran au conse- 
mai complicate și 
ca la suprafață, de- 
acționează, la stin-

la
Respectarea normelor preventive 
executarea lucrărilor de sudură

o obligație majoră

sudură în

Respectarea normelor de conduită 
profesională incumbă și respectarea

regulilor
A-ți cunoaște obligațiile de 

serviciu, a te încadra cu în
treaga răspundere profesiona
lă și morală îa activitatea zil
nică de producție, a fi demn 
de locul pe care îl ocupi în 
muncă, a da dovadă de hărni
cie, capacitate, interes, dorin
ță de autodepășire, înseamnă 
» răspunde matur tuturor ce
rințelor majore de anqajare în 
efortul comun pentru îndepli 
nirea înainte de termen a sar
cinilor actualului cincinal. A 
semenea atribute trebuie șă fie 
însușite de toți salariatii ex 
ploatărilor și celorlalte unități 
miniere din municipiu.

Preocuparea care există la 
toți muncitorii, tehnicienii, 
maiștrii, la toți inginerii pen 
tru înfăptuirea ritmică a sarci
nilor de plan trebuie comple
tată cu grija permanentă față 
de utilaj, de bunul obștesc. În
deplinirea sarcinilor profesio
nale incumbă și atenția pentru 
buna gospodărire a materiale
lor pentru cunoașterea și res
pectarea normelor de oază 
contra incendiilor, spre a pre-

p. c. I.
veni cauzele care ar putea 
duce la izbucnirea lor. In a- 
cest scop trebuie ca fiecare 
salariat să știe că sînt absolut 
interzise :

4 executarea de lucrări de 
întreținere și reparații Ia in
stalațiile electrice de către per
sonal necalificat ;

4 încărcarea intrerupătoa- 
elor prizelor peste sarcina 

oentru care au fost proiectate;
4 folosirea legăturilor pro

vizorii prin introducerea con
ductorilor electrici direct 
priză ;

Urmările 
c end i u în 
cin-țe- mult 
mai grave 
oarece se 
gere, în condițiuni deosebite, 
extrem de dificile ; utilajele 
sîn't expuse distrugerii mai u- 
șor și, ceea ce-i mai important, 
viața oamenilor este mult mai 
amenințată.

Avîndu-se ,în vedere aceste 
particularități, se recomandă 
a se respecta în subteran cu 
strictețe următoarele reguli de 
prevenire a incendiilor :

4 să se mențină o perma
nentă ordine în subteran ; să 
nu se admită blocări ale căi
lor de acces; să 
întocmai regulile 
muncii și a celor

4 ambalajele 
folosit precum și 
fitil vor fi evacuate din mină, 
fiind interzisă păstrarea lor in 
subteran ;

4 se interzice cu desăvârși
re folosirea încărcăturilor de 
explozivi aplicate ;

se respecte 
de protecția 

de p.c.i |
explozivului 

capetele de

4 in cazul deilagrării explo
zivului în front, artificierul 
împreună cu minerul șei de 
schimb vor acționa operativ 
cu apă, argilă sau alte mijloa
ce avute îa dispoziție preve
nind extinderea incendiului ;

in

vo-
ca-

4 lăsarea neglijentă, la 
ia întîmplării, neizolate, a 
petelor de conductori electrici 
in cazul demontării parțiale a 
unei instalații ;

e folosirea consumatorilor 
de enerqie electrică (reșouri 
radiatoare, ciocane de lipit și 
altele) fără iarea măsurilor 
de izolare față de elemente1? 
combustibile din incăpere ;

calitatea materialelor de 
incendiu precum și buna

♦ 
stins 
funcționare a aparatelor vor fi 
verificate periodic de către 
persoane competente care vor 
lua imediat măsuri de remedi
ere a defecțiunilor ;

4 carburanții, uleiurile și 
unsorile necesare funcționării 
mașinilor și utilajelor miniere 
pot fi păstrate in subteran mi
mai în cantități strict necesare 
care să acopere nevoile pen
tru 24 de ore, iar acestea vor 
fi păstrate in recipiente inch! 
se ;

4 instalația electrică de ilu
minat și de forță să se exploa
teze fără defecțiuni Nu se ad
mite echiparea cu cabluri 
izolație din p.v.c., cauciuc 
iută ;

4 cablurile de forță, coman
dă și semnalizare pozate în ca
nalele de cabluri din sălile de 
mașini ale puțurilor de extrac
ție, sălile de pompe, stații e- 
lectrice de distribuție, garaje 
pentru locomotive etc. — tre
buie așezate pe suporți păs- 
trindu-se distanța între aceștia.

Pentru prevenirea incendiilor 
datorate frecării dintre orga
nele mecanice în mișcare (fri- 
ne de trolii, frecarea benzilor 
de cauciuc pe role sau alt 
material, frecarea dintre diver
se piese în mișcare) se vor lua 
următoarele măsuri :

— se va controla permanent’ 
temperatura organelor de ma
șini în mișcare, neadmițîndu-se

^depășirea temperaturii prescri
se pentru acel orqan de ma 
șini ;

— se va respecta programul 
de ungere fixat de mecanicul 
șef al 
mașină

— se 
schimb 
uciuc, luîndu-se măsuri 
ate pentru ca rolele de 
re să nu se blocheze 
să nu frece pe role 
materiale (cărbune, 
de susținere etc);

— praful și eventualele res
turi de materiale combustibile 
care se depun pe utilaje sau 
în apropierea lor, vor fi în
depărtate ori de cîte ori a- 
c'estea influențează buna func
ționare a instalației respective.

Personalul care funcționează 
în punctele care sînt dotate 
cu materiale și mijloace de 
stins incendii, va fi instruit în 
vederea folosirii materialelor 
în orice moment. Instructajul 
cade în sarcina conducerii sec
torului care va afișa și instruc
țiunile în locurile respective.

Prezența vaporilor sau gaze
lor inflamabile poate provoca, 
pe timpul sudurii, accidente 
grave întrucît acestea, în a- 
mestec cu aerul atmosferic sau 
cu oxigenul, în anumite con
centrații, dau naștere la jncen 
dii și explozii violente.

Pentru a fi preîătîmpinate 
asemenea situații, normele 
preventive în vigoare cer să 
se acorde o atenție deosebită 
pregătirii și executării atente 
a operațiunilor de sudare

luluî ce ar putea apare și 
necesității de a respecta 
strictețe regulile p.c.i.

Există situații cînd sudarea 
se face la unele instalații unde 
au fost depozitate anterior 
substanțe inflamabile. In ase
menea cazuri se cer a fi lua
te o serie de măsuri speciale 
de prevenire a incendiilor și 
exploziilor. Astfel, mai întîi 
se va curăța cît mai bine inte
riorul vaselor sau instalațiilor 

’ ce urmează a fi sudate. Cură-

a 
eu

— înainta de începerea Iw 
crăriloi? de sudură șî de tăie
re pe schele și platforme com
bustibile, elementele de con
strucție combustibile ca și ma
terialele inflamabile din apro
piere vor fj protejate împotri
va aprinderii prin stropirea ca 
apă, paravane incombustibile 
etc î

— lucrările de sudură și tă
iere în tuneluri și puțuri 
mină nu vor 
pă efectuarea 
și asigurarea 
tor spații ;

— înaintea

de 
începe decît du- 
analizei aerului 
ventilației aces-

în care se 
de sudură 

materialele 
apropierea

— lucrările de 
locuri cu pericol de incendiu 
și explozie se vor executa nu
mai pe baza unui permis de 
lucru cu foc;

— din încăperile 
vor executa lucrări 
se îndepărtează 
combustibile din 
punctelor de lucru ;

— nu se admite sudarea con
ductelor și aparatelor în care 
se găsesc gaze, vapori, lichide 
și aer sub presiune precum și 
a celor ce se află sub tensiu
ne electrică; .

— materialele combustibile 
transportabile (seînduri, talaj, 
hîrtie etc.) și substanțele in
flamabile vor fi îndepărtata la 
o distanțe de cel puțin 10 me
tri de locul sudării ;

începerii lucru
lui și pe parcursul sudurii se 
va verifica etanșeitatea arză
torului. La apariția celor mai 
mici semne de neetanșeitate, 
sudorul va întrerupe lucrul, 
înlăturând defectul sati înlocu
ind arzătorul;
— executarea concomitentă a 

lucrărilor de sudură electrică 
și de 
cară 
zisă ;

tăiere sau sudură cu fla- 
oxiacetilenică este fnter-

— pe timpul cît nu se su
dează, flacăra deschisă se va 
proteja cu grijă și se va ob
serva continuu comportarea ei. 
Așezarea becului de sudură a- 
prins pe obiecte și materiale 
combustibile este interzisă cu 
desăvîrșire I

Interdicții pentru subteran
In afara pericolului de in

cendiu ce prezintă instalațiile 
și amenajările subterane, în 
cazul nerespectării normelor, 
există și un accentuat pericol 
<fe explozie specific minelor 
de cărbune. De aceea se im
pune cu toată strictețea a se 
respecta normele de prevenire 
a incendiilor prescrise și anu-

pompe de injecție, rezervoare 
etc.) ;

unității pentru fiecare 
sau instalație în parte; 
va controla în fiecare 

mersul benzilor

Și

de ca- 
imedi- 
ghida- 
banda

sau alte 
elemente

tăiere la cald a metalelor, in 
baza acestor norme se inter
zice categoric executarea lu
crărilor de sudură în spații în 
care se găsesc vapori sau ga
ze inflamabile, precum și 
apropierea unor surse 
conțin sau emană astfel 
substanțe. De asemenea nu se 
îngăduie sudarea și tăierea 
metalelor în încăperi cu un vo
lum mai mic de 300 mc precum 
și în locurile unde nu este po
sibilă o ventilație corespunză
toare.

Normele în vigoare prevăd 
ca încăperile în care există 
posibilitatea formării de a- 
mestecuri explozive pe timpul 
sudării, să fie marcate vizual 
cu indicatoare care să atențio
neze personalul asupra perico

în
care 

de

Atenție
In scopul preîntîmpinării pe

ricolului de incendiu sau de 
explozie este necesar ca la e-

țirea se va face cu ajutorul 
șpacurilor din lemn, material 
plastic sau metale neferoase, 
pentru a se evita producerea 
de seîntei. In continuare se va 
efectua( aburirea și spălarea a- 
burinda a vaselor și instalați
ilor respective în așa fel in
cit eventualele urme de pro
dus să fie înlăturate cît mai 
competent. Vasele care au 
oorRinut lichide ușor inflama
bile, înainte de a fi sudate, 
vor fi umplute cu apă pînă în 
apropierea zonei unde urmea
ză a fi executată lucrarea res
pectivă. Această măsură pre
zintă o mare importanță pen
tru siguranța în timpul lucră
rilor de sudură, deoarece îm
piedică evacuarea de lichid in
flamabil ce ar putea exista în 
interiorul recipienților.

♦ nu lucrați sub tensiune 
deoarece pe lingă pericolul e- 
lectrocutării se pot produce și 
incendii ;

4 nu se vor începe lucrări 
de sudură mai înainte de a se 
lua măsuri de prevenire și stin
gere a incendiilor ;

4 in cazul unui început de 
incendiu la cablurile sau utila
jele electrice, nu folosiți apă ci 
stingătoare cu praf total și bi
oxid de carbon

4 nu păstrați in subteran 
combustibil decit in cantitățile 
necesare pentru maximum 24 
de ore ;

4 aprovizionarea cu carbu
ranți în subteran se face numai 
cu cisterne perfect etanșe ;

sudori!
xecutarea lucrărilor de sudură 
să se respecte următoarele 
reguli mai hnoortante :

4 locomotivele Diesel de mi
nă să fie intreținute permanent 
in bună stare ; nu se admit 
scurgeri de motorină la siste

mul de alimentare (conducte,

4 materialele combustibile 
și inflamabile vor fi păstrate 
numai în locuri ferite de stirsă 
de căldură și pericol de incen
diu. Materialele lichide vor fi 
păstrate in recipiente inchise și 
camere rezistente la foc. Pardo
selile incăperilor in care se 
păstrează și manipulează astfel 
de materiale vor fi din materia
le incombustibile și vor fi presă
rate cu nisip uscat care va fi în
locuit ori de cite ori se consta
tă că este îmbibat cu substanțe 
combustibile ;

4 in permanență să fie or
ganizate echipe p.c.i. de primă 
intervenție și să se asigure in
struirea acestora precum și a 
întregului personal care lucrea
ză in subteran ;

♦ la toate rampele puțurilor 
cit și la celelalte încăperi din 
subteran unde este pericol de 
incendiu, trebuie să se găseas
că materiale de intervenție 
in.-'ndiu (stingătoare, nisip, 
pă etc.) ;

la
a-

4 in cazul cind intr-un 
sau intr-o zonă din subteran se 
constată semne care vestesc în
ceputul unui foc de mină sau 
incendiu, se va interveni imedi
at cu mijloacele de stingere e- 
xistente la pichetele de incen. 
diu.

loc



4 Steaqul roșu VINERI, 11 MAI 1973

i
Dezbaterile din Comitetul economic al E.C.O.S.O.C.

Intervenția delegatului român
NEW YORK 10 — Cores

pondentul Agerpres, G. Ale- 
xandroaie, transmite: „Suvera
nitatea permanentă a statelor 
asupra resurselor lor naturale" 
a format obiectivul dezbateri
lor Comitetului economic al 
E.C.O.S.O.C. și tema unui pro
iect de rezoluție prezentat 
acestuia de un grup de 13 sta
te, printre care și România.

Prezentînd poziția țării 
noastre, delegatul român, Tra
ian Chebeleu, a subliniat că 
afirmarea pregnantă a voinței 
țărilor in curs cfe dezvoltare 
de a-și vedea garantată exer
citarea deplină a suveranității 
asupra resurselor lor naturale 
apare ca o consecință firească 
și imediată a dreptului fiecă
rui popor de a-și hotărî singur 
soarta.

Subliniind că resursele natu
rale ale multor țări în curs de 
dezvoltare continuă să fie ex
ploatate de monopolurile in-

ternaționale sau de societăți 
multinaționale, delegatul ro
mân a evidențiat datoria Nați
unilor Unite, a organismelor 
sale economice, financiare și 
tehnice de a acorda întregul 
lor sprijin țărilor în curs de 
dezvoltare in eforturile lor de 
a pune în valoare și de a con
trola resursele lor naturale în 
toate etapele.

Este oiportun să se precizeze 
în ceea ce privește conceptul 
de suveranitate asupra resur
selor naturale — a spus vorbi
torul —, că dreptul inalienabil 
și imprescriptibil ăl fiecărui 
stat de a dispune liber și de
plin de bogățiile și resursele 
sale naturale cuprinde, între 
altele și dreptul de a le readu
ce în patrimoniul național și 
de a le folosi în interesul pro
gresului său economic și soci
al, precum și dreptul de a 
naționaliza sau expropria bu
nurile deținute de străini. De

asemenea, trebuie precizate și 
obligațiile care revin statelor 
în legătură cu principiul 
suveranității asupra resurselor 
naturale și. în primul rînd, 
obligația fiecărui stat de a se 
abține de la orice acțiune con
trară exercitării acestui drept 
de către alte state, precum și 
de a înlătura obstacolele, 
discriminările și restricțiile de 
orice natură și de a crea con
diții ca toate țările, în special 
cele în curs de dezvoltare, să 
poată utiliza mai bine resurse
le lor naturale și beneficia de 
pe urtna avantajelor cooperă
rii internaționale.

? BL z
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Ultimele știri

n
Reuniunea

HELSINKI 10 (Agerpres). — 
Corespondență de la Dumitru 
Ținu : Reprezentanții statelor 
participante la reuniunea 
multilaterală de Ia Helsinki 
pentru pregătirea Conferinței 
pentru securitate și cooperare 
în Europa s-au întrunit joi în 
ședință plenară. Cu acest pri
lej au fost discutate probleme 
ale organizării activității în 
perioada următoare, avînd în 
vedere necesitatea urgentării 
pregătirilor pentru conferință.

Lucrările Adunării Mondiale 
a Sănătății

GENEVA 10 — Corespon
dentul Agerpres, Corneliu 
Vlad, transmite: La Palatul 
Națiunilor continuă lucrările 
celei de-a 26-a Adunări Mon
diale a Sănătății.

In cadrul dezbaterilor din 
ședința plenară a l'uat cu- 
vîntul dr. Marcelino Candau, 
directorul general al O.M.S., 
care a prezentat raportul anu
al al organizației. Subliniind 
că „sănătatea face parte inte
grantă din procesul, mai larg, 
al dezvoltării sociale și eco
nomice", el a relevat că rea
lizarea obiectivului final al 
O.M.S. — atingerea celui mai 
înalt nivel de sănătate de că
tre toate popoarele lumii — 
necesită intensificarea colabo
rării internaționale. An de an, 
a declarat el, organizația a 
marcat pași înainte pe calea 
universalității sale, numărul 
statelor membre sporind de 
la 54, în 1948, Ia 137 în pre
zent.

Participarea activă a țărilor

socialiste din Europa răsări
teană la viața organizației, 
înregistrată începînd cu anii 
1957-58 — a spus el —- „a 
marcat o cotitură în istoria 
cooperării sanitare internațio
nale, căci, prin aceasta, tezau
rul de cunoștințe și experien
ță acumulate de aceste țări 
devenea accesibil comunității 
națiunilor". Procesul de deco
lonizare din anii ’60 a adus 
în rîndurile organizației un 
mare număr de state angaja
te pe calea independenței na
ționale, confruntate cu mari 
dificultăți în domeniul sănă
tății publice. Acest fapt, a 
spus dr. Candau, a constituit, 
la rîndul său, o etapă impor
tantă pe calea spre realizarea 
universalității O.M.S.

BEIRUT 10 — Coresponden
tul Agerpres, Crăciun Iones- 
cu, transmite : Joi, în cea de-a 
noua zi de la declanșarea in
cidentelor dintre armata liba
neză și organizațiile rezisten
ței palestiniene, Beirutul a 
cunoscut, pentru prima dată, 
o perioadă mai îndelungată 
de liniște ca urmare a res
pectării de către cele două 
părți a clauzelor acordului de 
încetare a focului. Comanda
mentul militar a ridicat de 
două ori, în cursul zilei, inter
dicțiile de circulație — între 
orele 0,7 și 10,00 dimineața și 
14,00—49,00 (ora locală), mă
sură care a fost extinsă și la 
alte orașe principale din țară. 
Comunicatul difuzat de postul 
de radio atrage atenția că ră- 
mîn în vigoare interdicțiile cu 
privire la organizarea de adu
nări și manifestații.

Autoritățile libaneze au a- 
doptat o serie de măsuri pen
tru a preveni reizbucnirea in-

cidentelor. Pe arterele princi
pale ale orașului Beirut pa
trulează unități ale armatei și 
care de luptă, iar militarii 
continuă să ocupe principalele 
puncte strategice din jurul ta
berelor palestiniene din îm
prejurimile capitalei.

Totuși, potrivit unui comu
nicat militar difuzat de pos
tul de radio Beirut, joi, au 
fost semnalate, In unele re
giuni ale Libanului, o serie 
de incidente între armata li
baneză și forțe palestiniene.

Laboratorul spațial 
„Skylab“

HOUSTON 10 (Agerpres). 
— Locuință confortabilă pen
tru trei persoane dotată cu 
cabine individuale de dormit, 
sală de mese și de gimnastică, 
duș, provizii diverse pentru 
420 zile — astfel se prezintă, 
în mare, laboratorul spațial 
american (,,SkyIab“), ce ur
mează a fi plasat, luni, pe o 
orbită terestră, la 433 km al
titudine. „Skylab" este, de 
fapt, a treia, treaptă a puter
nicei rachete „Saturn 5“, pro
iectată pentru programul se
lenar american și reamenaja- 
tă pentru primele misiuni ști
ințifice’ ale perioadei „Post- 
Apollo“.

In greutate de 88 tone, la
boratorul spațial se prezintă 
ca un cilindru avînd lungi
mea de 24,6 m (35,6 m îm
preună cu cabina ,,Apollo“) 
și diametrul de 6,7 m, prelun
git la capătul superior de un 
altul, mai îngust, lung de 5
m.

DUMINICĂ, 13 MAI

12,30
13,00
13,16

13,25

13,31

: 5.08

15,15

15,27

15,43

16,10

Gimnastică pentru toți; 
Pentru sănătatea dv.;
Cravatele roșii; 
Viața satului*
Emisiune în limba ma
ghiară ;

De strajă patriei; 
Album duminical;
Microrecital: 
la Dauer;
Invincibilul 
Mouse ;
Trei interpreți, trei 
melodii ;

Antologie 
TV. : Coca
CU ;
Arii celebre 
înaintea debutului 
chipei României în no
ua ediție a „Cupei Da
vis". Reîntîlnire cu te
nisul în filmul „Play... 
ready", realizat de 
Constantin Vaeni ;
Autograf muzical: Lui
gi Ionescu ;
„In subteran în căuta
rea aurului negru" ;
Teatru de buzunar : „O 
durere de gîlci" de 
Georges Courteline ;
„Mult mi-e dragă pri
măvara" cu Ana Toma 
și Elena Merișoreanu; 
Jurnal de călătorie : 
„Pe acropola Atenei" 
de Corneliu Leu ;
Parada vedetelor : Mar
cel ' Amont ;
Concurs internațional 
de gimnastică moder
nă ;

Formația „Sincron" Ia 
întîlmire cu... primăva
ra ;
Film serial pentru tine
ret : Tunelul timpului ; 
Fotbal. Dinamo-Rapid 
(divizia A) transmisiu
ne directă de la sta-

Mirabe-

Mighty

umoristică
Andrones-

din opere ;
e-

Pe scurt Pe scurt
• Președintele Coastei de 

Fildeș, Felix Houphouet Boig- 
ny, a deschis oficial, miercuri 
seara, la Abidjan, lucrările 
primei conferințe ministeriale 
africane în problemele dez
voltării, comerțului, cooperă
rii și în probleme financia
re și bancare.

• Presa mongolă a publi
cat o hotărîre a Comitetului 
Central al Partidului Popular 
Revoluționar Mongol și a 
Consiliului de Miniștri al R.P. 
Mongole, privind sporirea pre
țurilor de achiziție la unele 
produse agricole și luarea u- 
nor măsuri de dezvoltare în 
continuare a uniunilor agrico
le.

• Cea de-a treia rundă de 
negocieri privind sporirea pre
țului petrolului brut, ca ur
mare a devalorizării dolaru
lui, a luat sfîrșit, miercuri la 
Tripoli, soldîndu-se cu un e- , 
șec — apreciază agențiile de 
presă.

• La Cape Kennedy a în
ceput numărătoarea inversă în 
vederea lansării, la 14 mai,

a Laboratorului spațial („Sky- 
Iab“), și, în ziua următoare, a 
cabinei, de tip „Apollo", avînd 
Ia bord primul echipaj din 
cadrul programului.

• Aflat într-un turneu în 
R. P. Bulgaria, Ansamblul ar
tistic al sindicatului lucrători
lor sanitari din București a 
oferit, joi seara, în Sala casei 
de cultură „V. Andreev", din 
Sofia, un concert simfonic.

Ca și la Ruse și Plevna, 
programul prezentat, din care 
au făcut parte compoziții de 
Vivaldi, Bach, Alfred Alessan- 
drescu, s-a bucurat de succes.

• Problemelor legate de 
dezvoltarea energeticii li se 
acordă în Polonia o atentie 
deosebită, avînd în vedere im
portanța acestui sector pe 
scara întregii economii na
ționale. Pentru creșterea pute
rii energetice sînt afectate a- 
nual peste 10 la sută din to
talul cheltuielilor de investi
ție destinate dezvoltării in
dustriei, sectorul energetic po
lonez furnizînd o producție a- 
nuală de aproape 75 de mi
liarde kWh.

multilaterală
Helsinki

Luînd cuvîntul, șeful dele
gației României, ambasadorul 
Mircea Bălănescu, a relevat 
faptul că, în ultima perioadă, 
consultările au cunoscut un 
ritm accelerat, ceea ce a per
mis să se înregistreze o serie 
de progrese în cadrul dezbate
rilor fiecărui grup de proble
me aflate în fața reuniunii. 
Dovada cea mai concludentă 
în acest sens o constituie mul
titudinea formelor de activi
tate la care participă zilnic 
experții delegațiilor. Expri- 
mîndu-și speranța că, într-un 
timp cît mai apropiat, va fi 
posibilă convocarea conferin
ței generale și că ea va fi 
bine pregătită, astfel Incit să 
răspundă aspirațiilor de secu
ritate și cooperare ale po
poarelor europene, el a decla
rat că delegația română este 
gata să-și aducă, în continu
are, întreaga contribuție, ală
turi de celelalte delegații, 
pentru atingerea acestor sco
puri.

Devine evident — a spus 
reprezentantul țării noastre — 
că soluționarea, în perioada 
care a mai rămas, a tuturor 
chestiunilor legate de pregă
tirea conferinței presupune o 
intensificare a eforturilor, 
creșterea contribuției tuturor 
delegațiilor la desfășurarea cu 
succes a consultărilor.

Declarația lui Walter Scheel 
cu privire la ratificarea 
tratatului R.F.G.—R.D.G.

BONN 10 (Agerpres). — Mi
nistrul de externe al R.F.G., 
Walter Scheel, a declarat, joi, 
la reluarea dezbaterilor din 
Bundestag, consacrate ratifi
cării tratatului privind bazele 
relațiilor între R. F. Germania 
și R. D. Germană, că tratatul 
și primirea în O.N.U. a celor 
două state germane vor deci
de nu numai viitorul lor, . ci 
' - ajuta. la stabilizarea pă
cii in Europa. PFin ratificarea 
tratatului și intrarea celor

două state germane în O.N.U. 
— a arătat Walter Scheel — 
se vor reduce dificultățile 
dintre R.F.G. și R.D.G. și va 
spori cooperarea reciprocă. 
Acest tratat își propune ca, 
după două decenii de ignora
re virtuală a existenței celui
lalt, între cele două state ger
mane să se creeze relații nor
male.

. bezbaterjle : din Bundestag 
se așteaptă să se încheie vi> 
neri.

Puternice acțiuni ofensive 
ale patrioților cambodgieni

PNOM PENH 10 (Agerpres). 
— In cursul nopții de 
miercuri spre joi, unități ale 
forțelor patriotice cambod
giene au lansat, prin surprin
dere, puternice acțiuni ofen
sive împotriva pozițiilor deți
nute de trupele lonnoliste în 
regiunea orașului Kampot, cel 
mai important port maritim 
al litoralului cambodgian, a- 
flat la 130 kilometri sud-veșt 
de Pnom Penh. Atacul forțe
lor patriotice a agravat con
siderabil situația garnizoanei 
din Kampot, oraș care este a- 
proape. izolat de restul terito
riului controlat de forțele re
gimului de la Pnom Penh și 
al cărui aeroport este accesi
bil tirului cu armament de ar
tilerie și rachete al patrioților

khmeri.
Patrioții cambodgieni și-au 

intensificat, de asemenea, pre
siunea asupra garnizoanei lon
noliste din capitala provincia
lă Takeo, atacînd perimetrul 
de apărare din sudul orașu
lui. Totodată, forțele patrioti
ce au angajat lupte violente 
cu unitățile lonnoliste în zona 
șoselei nr. 5, de importanță 
strategică.

Alte atacuri ale patrioților 
s-au produs în imediata ve
cinătate a Pnom Penhului, un
de bombardarea pozițiilor lon
noliste din centura de apăra
re a orașului s-a soldat, pen
tru unitățile regimului de la 
Pnom Penh, cu pierderi gre
le în oameni și materiale de 
luptă.

dionul „Dinamo";
18,45 Publicitate ;
18,50 '
18,55
19,20
19,30
20,10 Reportajul 

„Cascade de 
reportaj de 
nișteanu ; 
Film artistic 
nemuritor ; 
Trubaduri olandezi — 
formația de muzică u- 
șoară Tumleweeds ; 
Telejurnal ;
Duminică sportivă : fot
bal. Polonia 
lavia. 
gistrate 
via ;

Avanpremieră ;
Ținutul pădureailor ;
1 001 de seri;
Telejurnal

săptămînii 
beton" 
Galina E-

Wilkie Collins ;
21.35 Revista literară TV. 

nr. 1 ;
22.35 24 de ore ;
22,50 Luminile rampei;

MARȚI, 15 MAI

că Dan Nasta ;
22,00 24 de ore ;

Contraste în lumea 
capitalului;

22,30 Gala maeștrilor : Ma
rin Constantin și Co
rul „Madrigal" ;

Valsul

22,05

17,30

18,00
18,05

LUNI,

Iugos-
Selecțiuni inre- 

de la Varșo-

14 MAI

Curs de limba france
ză. Lecția a 54-a (re
luare) ;
Telex ;
La ordinea zilei. Azi 
județul Brăila ;
Căminul ;
Ecranul;
l 001 de seri;

Cincinalul 
de termen — 
întregului po-

18,20 
19,00
19,20
19,30 Telejurnal, 

înainte 
cauză a 
Por ; 
Cîntecul 
„Țara mea" de Ion Sta- 
văr. Text : George Po
povic». Interpretează 
Nicolae Nițescu ;
Mai aveți o întrebare? 
Proiecte la scară pla
netară privind apăra
rea sănătății ;
Inima și bolile cardio
vasculare ;
Roman — foileton „Fe
meia . în alb". Produc
ție a studiourilor de 
televiziune franceze, 
după romanul Iui

20,00 săptămînii ;

11,00

12,25

12,45

18,40

(re-

pentru 
Deta-

9,00 Teleșcoală, Fizică (A- 
nul III liceu) Tranzisto
rul. Matematică (clasa 
a VIII-a) Probleme re
capitulative. Limba ro-' 
mână (clasa a VIII-a) 
Predicatul și propozi
ția predicativă ;

10,00 Telex ;
10,05 Publicitate ;
10,15 Teleenciclopedia 

luare);
Telecinemateca 
copii (reluare),
șamentul lui Trubaciov 
Cîntece și jocuri popu
lare interpretate de 
Ansamblul folcloric 
„Miorița" din Cluj ; 

52 de inițiative în 52 
de săptămîni (reluare); 
Telejurnal ; 
Curs de limba rusă. 
Lecția a 53-a (reluare); 
Telex ;
Publicitate ;
Steaua polară. Emisiu
ne de orientare școlară 
și profesională ;
Universitatea TV. ; 
Istoria civilizațiilor ; 

1 001 de seri;
Cincinalul 

înainte de termen — 
cauză a întregului po
por ;
Cîntecul săptămînii; 
Avanpremieră ; 
Reflector ;
Personalitatea domni
torului Alexandru loan 
Cuza în literatură. 
Seară de teatru. Po
vestea Unirii de Tudor 
Șoimaru. Regia artisti-

19,20
19,30 Telejurnal.

Redacția și administrația riarului ; Petroșani, strada Republicii, nr. 90, telefon : 1662.

MIERCURI, 16 MAI

9,00 Curs de limba engleză; 
Lecția a 53-a

19,00 Timp și anotimp în a- 
gricultură ;

19,20 1 001 de seri ;
19,30 Telejurnal. Cincinalul 

înainte de termen — 
cauză a întregului po
por ;

20,00 Teleobiectiv ;
20,15 Finala „Cupei cupe

lor" la fotbal : Ac. 
Milan — Leeds United 
Transmisiune directă

PROGRAMUL

TV pentru 
sâptâmîna 

viitoare

9,30

10,00
10,05

10,45

11,50

18,00
18,05
18,15

18,40

Micii meșteri . mari
Construcții... montaje; 
Telex ;
Ancheta TV. (reluare); 
Medicamentul — . A- 
liat sau dușman ?
Film serial : „Umbre
le dispar în plină zi"; 
La ordinea zilei. Azi 
județul Brăila ;
Revista literară TV nr. 

1 (reluare) ;
Telejurnal ;
Curs de limba germa
nă. Lecția a 53-a (re
luare) ;

Telex ;
Tragerea Pronoexpres; 
Semnificații 1 848 —
idei regeneratoare. Do
cumentar TV. ;
Muzica. lașul muzica] ;

22,40

9,00

9,30

10,00
10,05

10,35

10,55

12.30

de la Salonic ;
24 de ore : România în 
lume ;
Muzică ușoară cu Luki 
Marinescu I

JOI, 17 MAI

limba fran-Curs de
ceză Lecția a 55-a ;
Prietenii lui Așchiuță 
„Tigrișorul Petre" (I); 
Telex ;
Steaua polară. Emisiu
ne de orientare șco
lară și profesională 
(reluare) ;

Meridiane literare, (re
luare) ;

Film artistic. Valsul 
nemuritor (reluare); 
Telex tehnico — ști-

Intîlnirea tovarășului Nicolae Ceausescu 
cu Richard Andriamanjato

(Urmare din pag, 1)

tiv pentru lărgirea și diversi
ficarea acestor raporturi, pen
tru traducerea în fapt a pre
vederilor acordurilor de co
laborare româno-malgașe, în 
interesul celor două țări și 
popoare, al cauzei păcii, co
operării și securității interna
ționale.

In cursul int'îlnirii, a fost 
subliniată necesitatea de . a se 
acționa cu consecvență pentru 
întărirea continuă a cooperă
rii și unității forțelor revo
luționare, antiimperialiste, in 
lupta contra politicii de forță, 
dictat și agresiune, dusă de 
cercurile imperialiste, pentru 
lichidarea politicii colonialis
te și neocolonialiste a imperia
lismului, pentru curmarea ori
cărei forme de dominație și 
spoliere a altor popoare.

In deplin consens, cele do
uă partide au evidențiat ne
cesitatea depunerii în conti
nuare de eforturi pentru sta
tornicirea unor raporturi noi 
între state, care să se bazeze 
pe egalitatea în drepturi, pe 
respectarea independenței și 
suveranității naționale, pe 
nerecurgerea la forță și ame
nințarea cu forța în raportu
rile interstatale, pe respec
tarea dreptului fiecărui popor 
de a fi st'ăpînul bogățiilor na
ționale, de a-și hotărî liber 
calea dezvoltării social-econo- 
mice și politice, fără nici un 
amestec din afară.

Relevînd rolul însemnat pe 
care îl dețin în viața politi
că contemporană țările care 
au pășit pe calea unei dezvol
tări independente, cele două 
părți au evidențiat marea în
semnătate pe care o are în
tărirea unității forțelor poli
tice și sociale progresiste, pa

triotice din fiecare țară, în 
vederea realizării unei inde
pendențe politice și economi
ce depline, pentru o societate 
bazată pe egalitate și drep
tate socială, pentru progres și 
prosperitate.

Ambele partide au exprimat 
și cu acest prilej sprijinul de
plin față de cauza dreaptă a 
popoarelor aflate încă sub ju
gul colonial, care luptă pen
tru înfăptuirea idealurilor li
bertății și independenței na
ționale.

Ambele părți au exprimat 
convingerea lor că instaura
rea-unui climat de pace, con
lucrare pozitivă între state și 
securitate internațională re
clamă cu necesitate lichida

rea focarelor de încordare șl 
război care mai persistă in 
unele zone ale lumii, soluțio
narea tuturor problemelor li
tigioase pe calea negocierilor.

Cele două partide au arătat! 
însemnătatea pe care o pre
zintă înfăptuirea unui regim 
de securitate și colaborare eu
ropeană pentru popoarelo 
din Europa și întrea
ga lume, pentru asigu
rarea păcii mondiale, și s-au 
pronunțat pentru convocarea 
Conferinței europene în pe
rioada imediat următoare, cît 
mai repede posibil.

Intîlnirea a decurs înt'r-o 
ambianță de prietenie frățeas
că.

în legătură cu răcirea bruscă 
a timpului și averselor de ploaie 

căzute pe teritoriul țării
Un front de aer rece, ca

re a pătruns din direcția 
N.V., în straturile atmosferi
ce, a produs joi dimineața 
o diferență bruscă de tempe
ratură în estul Transilvaniei, 
Muntenia și Moldova. Feno
menul a generat ploi abun 
dente, descărcări electrice, 
precum și intensificări ale 
vîntului, care — pe alocuri 
— a atins o viteză de 60 km 
pe oră. La munte a nins și 
a căzut lapoviță. Aversele 
puternice de ploaie și vîntul 
au provocat perturbați > tem 
porare ale circulației rutie
re, în Capitală și în alte lo

calități, datorită ruperii u- 
nor arbori, și apei abunden
te depuse torențial pe străzi. 
In București, intervenția 
promptă a organelor de mi
liție și echipelor I.T.B.-ului, 
a avut ca urmare restabilirea 
foarte operativă a traficului.

Potrivit aprecierilor me
teorologului de serviciu — 
loan Stăncescu — fenome
nul va slăbi în intensitate 
rapid, dar este de aștep
tat a se repeta spre sfîrșitul 
acestei luni, caracterizată, în 
general, ca foarte instabilă

(Agerpres)

FILME
VINERI, 11 MAI

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Fata care vinde flori; 
Republica: Cu mîinile curate: 
PETRILA : Boxerul; LONEA 
— Minerul :■ Eliberarea lui L. 
B. Jones ; ANINOASA : Vi
novatul este în casă ; VUL
CAN : Am ' încălcat legea ; 
LUPENI — Cultural: Marea 
evadare ; LUPENI — Munci
toresc : Dragoste la zero gra
de ; URICÂNI: Gentlemenii 
norocului.

15,05 Radioancheta economi
că ; 15,20 Piese de estradă ; 
16,00 Radiojurnal ; 16,15 For
mația instrumentală condusă 
de Florian Economu ; 16,35 
Ansambluri corale de tineret; 
17,00 Pentru patrie ; 17,30
Piese interpretate Ia țambal 
de George Pantazi ; 18,00 O- 
rele serii ; 20,00 Zece melodii 
preferate ; 20,45 Consemnări; 
21,00 Revista șlagărelor ; 
21,20 Moment poetic; 21,30 
Bijuterii muzicale ; 22,00 Ra
diojurnal ; 22,30 Concert' de 
seară ; 24.00 Buletin de știri; 
0,03-3,00 Estrada nocturnă ;

PROGRAMUL 1 : 5,00 Bu
letin de știri; 5,05 Drag mi-e 
cîntecul și jocul; 5,40 Ritm și 
tinerețe ; 6,00-8,08 Radiopro- 
gramul dimineții ; 8.08 Mati
neu muzical ; 8,30 La micro
fon,, melodia preferată; 9,00 
Buletin de știri ; 9,30 Memo
ria pămîntului românesc; 
10,00 Buletin de știri ; 10,05 
Popas folcloric bănățean; 
J0,30 Din repertoriul soliști
lor Ancfa Călugăreanu și 
Mario Tessuto ; 11,00 Buletin 
de știri ; 11,15 Litera și spi
ritul legii; 11,30 „Pămînt al 
patriei iubite" — cîntece ; 
12,00 Discul zilei ; 12,30 In- 
tîlnire ■ cu melodia populară 
și interpretul preferat; 13,00 
Radiojurnal ; 13,27 Concert 
de prînz; 14,00 Compozito
rul săptămânii; 14,40 Muzică 
populară din R. S. Cehoslova
că ; 15,00 Buletin de știri;

ințific (reluare) i
12,50 Teleobiectiv ; 
13,05 Telejurnal; 
16,00
17,30

— 17,00 Teleșcoală; 
Emisiune în limba ma
ghiară ; 
Telex ;
Publicitate ;
Univers beethovenian

„Pro 
pledoarie 

de

18.30
18,35
18.40 
19,05 Artă plastică

Museo"
pentru un muzeu 
artă contemporană ro
mânească ;

19,20 l 001 de seri ;
19.30 Telejurnal. Cincinalul 

înainte de termen — 
cauză a întregului do- 
por ;
Cînteoul săptămînii; 
Omul de lingă tine. Re
portaj de Ana Ber- 
teanu ;
Comici vestiți ai ecra

nului : Charlie Chaplin.
„Chariot boxer" „Char
iot ucenic" ;

21,10 Tinerii
șiși;

21.40 Imagini
O zi la 

taj filmat de Mlhai La- 
zăr și Lucian Penescu;

24 de ore. Din țările 
socialiste ;

Lumea de mîine ;
VINERI, 18 MU
Curs de limba rusă 
Lecția a 54-a

9.30 O viață pentru o idee 
(reluare) ;
Telex ;
Publicitate : 
Avanpremieră : 
Teatru scurt (reluare) 
..Pariul" de Stefan 
Berciu :
Selecțiuni din emi
siunea — concurs 
„Cîntare patriei" : 

11,30 Film documentar : ..Pă
durile viitorului" (relu-

20,00
20.05

20,20

22,00

22,30

9,00

10,00
10,05
10,15
10,20

10,50

despre ei în-

din Norvegia 
Oslo — repor-

pentru conducătorii 
auto ;

18,50 Teleconferința de pre
să ;

19,20 1 001 de seri ;
19,30 Telejurnal. Cincinalul 

înainte de termen — 
cauză a întregului po
por ;

20,00 Cîntecul săptămînii. 
Viața-i frumoasă ;

20,05 In cronica ta, tară. E- 
misiune de versuri și 
cîntece dedicată a- 
niversării a 125 de ani 
de la Revoluția din 
1848 ;

20,35 Film artistic. © partidă 
de pescuit, producție a 
studiourilor cinemato
grafice franceze. Pre
mieră pe tară ;

22,15 24 de ore-,
22,40 Teleglob. Itinerar po

lonez ;9,00 Curs de limba rusă 
Lecția a 53-a ;

9,30 O viată pentru o idee 
dr. Constantin Istrati : 

10,00 Telex ;
10,05 Publicitate ;
10,10 Biblioteca pentru toți : 

George Topîrceanu (re 
luare);

10,45 Avanpremiera ;
10,50 Desene animate;
11,00 Istoria filmului sonor 

Pe aripile... filmului ;
12.30 Momenl folcloric cu 

Ionela Prodan și Tita 
Bărbulescu -,

12,40 Municipalitatea răs
punde bucureșteanului ;

13,00 Telejurnal ;
16,00-17,00 Teleșcoală ;
17.30 Curs de limba engleză; 

Lecția a 52-a (reluare);
18,00 Telex ;
18,05 Tragerea Loto ;
18,15 Atentie la... neatenție ;
18,35 La volan — emisiune

Valorile temperaturii în
registrate în cursul zilei de 
ieri :

Maximele : Petroșani 4- 9 
grade ; Paring tp 6 grade.

Minimele : Petroșani 4* 8 
grade ; Paring -I- 2 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE: Vremea se 
menține instabilă, cu cer 
mai mult acoperit. Vor că
dea precipitații locale sub 
formă de averse, însoțite de 
descărcări electrice. Vînt 
slab din sectorul sudic.

11,40

12,30
12,40

18,00
18,05
18,15
18,35

18,50

19,20
19,30

20,00

20,05

20,30

22,00
22,20

22,50

9,00

9,30

10,00
10,05

are);
Comici vestiți ai ecra
nului (reluare) ; 
Moment folcloric ;

i Municipalitatea răs
punde bucureșteanu
lui ;
Telejurnal ;
— 17,00 Teleșcoală ;

Curs de limba engleză 
Lecția a 53-a (reluare); 
Telex ;
Tragerea Loto ; 
Cum vorbim ;
La volan - Emisiune 
pentru conducătorii 
auto ;
Teleconferință de pre
să ;

1 001 de seri ; 
Telejurnal.
înainte 
cauză a 
Por ;
Cîntecul săptămînii — 
„Țara mea" de Ion Sta- 
văr ;
Studioul de poezie. 
Făptura ta în stih o 
să trăiască ;
Film artistic : Tată cu 
de-a sila. O producție a 
studiourilor cinemato
grafice din Iugoslavia 
ecranizare după Bra
nislav Nușici : 
24 de ore :
Teleglob : Roma vă
zută de 8 români :
Interpretul preferat: 
Benone Sinulescu :

SÎMBĂTĂ, 19 MAI
> Curs de limba germa

nă. Lecția a 54-a. 
Prezintă lector univ. 
Grete Klaster — Un- 
gureanu :

I A fost odată ca nicio
dată... Povestea micu
lui cocoșat (III) :

I Telex ;
i Publicitate ;

Cincinalul 
de termen — 
întregului po-

10,10 Ansambluri folclorice 
(reluare) Cununa de 
pe Someș ;
De vorbă cu gospodi
nele ;

Selecțiuni din emisiu
nea „Seară pentru ti
neret" ;
Roman — foileton: 
„Cîntec la apusul soa
relui". Reluarea ultimu
lui episod „Cîntecul": 
Cărți și idei (reluare): 
Telejurnal ;
Telex ;
In actualitate, școala. 
Școala și cerințele e- 
conomiei ;

Barzi și rapsozi t Con
stantin Stanciu — Sa
tul Grădinile, comuna 
Studina, județul 
Emisiune în 
germană : 
Ritm, tinerețe 
Teletop’73 ; 
Medalion : 
Grigorescu.
tîi mare liric al pic
turii românești" ;

1 001 de seri;
Telejurnal. Cincinalul 
înainte de termen — 
cauză a întregului po
por ;

20,00 Cîntecul săptămînii — 
Țara mea de Ion Sta- 
văr ;

20,05 52 de inițiative în 52 
de săptămîni ;

20,20. Teleenciclopedia ; 
21,00 —
21,50

10,40

11,00

11,50

12,35
13,05
16,00
16,05

16,30

18,15

19,00

Olt: 
limba

dans.

Nicolae
„Cel din-

19,20
19,30

22,50
23,00

Film serial : Mannix ; 
Maeștrii unei arte mi
lenare. Spectacol cu 
artiști de circ din 
Șanhai ;
Telejurnal ;
Fotbal : R.D. Germa
nă — R.P. Ungară. 
Selecțiuni înregistrate 
de la Karl Marx 
Stadt, ;
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