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PRODUCTIVITY
Un imperativ

la toate unitățile miniere

Interes, căutări susținute
’ p

pentru înlăturarea risipei
energie electrică I

I

„Bun pentru
cereale“

La șantierul Valea Jiului al T. C. M. M.

Preocupări sporite 
pentru creșterea eficienței 

economice
Confecții metalice specifice 

industriei miniere

Vizita tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU
în Republica Federală

Germania
Convorbiri între președintele 

Nicolae Ceaușescu
și cancelarul Willy Brandt

Una din sarcinile importante 
trasate de conducerea de partid 
și de stat minerilor Văii Jiului 
o constituie creșterea contribu
ției acestui bazin carbonifer la 
asigurarea bazei energetice a 
tării și a îmbunătățirii balanței 
de cărbune cocsificabil, două 
importante obiective ale eco
nomiei naționale. Aceste ce
rințe au determinat in ultimii 
ani importante creșteri ale gra
dului de înzestrare • eleclro-e- 
nergetică a minelor ca factor 
de reducere al efortului fizic 
al minerilor și premisă a spo
ririi productivității muncii. 1

Pentru a ilustra gradul de e- 
lectrifiicare a proceselor tehno
logice ce se desfășoară in mi
nele bazinului este suficient să 
arătăm că puterea instalată a 
acestora este astăzi comparabi
lă -cu cea a marilor hidrocen
trale de la Bicaz sau Argeș, că 
în fiecare minut, acționarea 
mașinilor și instalațiilor minie
re absoarbe aproape 900 kWh, 
iar forța productivă a fiecărui 
muncitor este amplificată lunar 
cu peste 1 400 kWh, Un consum 
de o asemenea amploare face 
deosebit de importantă utiliza
rea rațională a energiei, depis
tarea și înlăturarea tuturor po
sibilităților de risipă.

In cursul lunii mai, unitățile 
miniere din Valea Jiului au de
pășit consumul planificat de e- 
nergte electrică cu 15,4 la sută 
ceea ce a atras după sine ne- 
incadrarea in indicatorii de 
consum specific planificați. U- 
na din principalele explicații 
ale aceste: depășiri ne este 
furnizată de tov. ing. Eugen 
Pralea, șef birou energetic diin 
cadrul C.C.P.

..Problema economisirii ener
giei, a îmbunătățirii indicatori
lor de consum a stat in perma
nență in atenția noastră. Apli-

carea planului de măsuri pe li
nie electromecanică vizind 
creșterea securității lucrului 
in subteran, in special prin 
extinderea utilizării aerajului 
pneumatic și restringerea apli
cabilității celui cu acționare e- 
lectrică, a determinat o crește
re a consumului de energie. A- 
erajul, și în special cel pneu
matic reprezintă in prezent 
principalul nostru consumator 
de energie".

Intr-adevăr, se constată că 
49,8 la sută din energia electri
că consumată este folosită pen
tru producerea aerului compri
mat din care o bună parte con- . 
tribuie la acționarea 
(oarelor. Echivalentul 
comprimat consumat 
producția ă crescut în 
plicării planului de măsuri sus
menționat cu 32 la sută, ca ni
vel de realizare, față de numai 
7 la sută planificat, după cum 
rezultă din compararea lunilor 
mai si februarie.

Evident, măsurile preconizate 
in vederea creșterii gradului 
de securitate a muncii trebuie 
aplicate riguros si orice con
sum suplimentar de energie 
rezultat nu poate fi pus în dis
cuție. Se pune insă întrebarea : 
congumul de energie electrică 
se încadrează în normele sta
bilite. au fost luate toate mă
surile menite să conducă la e- 
vitarea risipei de energie ?

Datele referitoare la consu
murile specifice înregistrate în 
cursul lunii mai în unităț*le mi
niere din bazin arată o disper
sie foarte mare a valorilor în
registrate : de la 32,2 kWh pe 
tona de cărbune la mina Paro- 
seni, și 35,2 kWh ”e tonă 
mina Lonea. la 55.87 si

Pentru realizarea instala
țiilor necesare creșterii necon
tenite a producției de cărbu
ne în Valea Jiului, montorii 
șantierului au nevoie, în mod 
constant, de însemnate canti
tăți de confecții metalice. în
ființarea unui sector propriu 
de producție a unor astfel de 
confecții s-a dovedit prioritar 
necesară, pornindu-se de la 
cîteva cerințe : transportul de 
la mari distanțe este greoi și 
neeconomicos ; la baza con
fecțiilor stau profile metalice 
obișnuite, noul produs rezul
tat prin prelucrare încorpo- 
rînd în sine cantități sporite 
de muncă umană calificată, 
productivitatea muncii fiind 
mare : în Valea Jiului sînt 
necesare confecții de un profil 
specific industriei miniere, 
creîndu-se deci, posibilitatea 
unor tipizări. Ca urmare, șan

pe
2100 

cel

fierul și-a organizat și dispu
ne în acest moment de un ase
menea atelier prin care, doar 
în primele cinci luni din a- 
cest an, s-a realizat un volum 
de confecții de 210 tone. Pre
țul mediu la care au fost obți
nute confecțiile metalice 
plan intern este cu 
lei/tonă mai mic decît
prevăzut în devize și cu aproa
pe 4 000 leFtonă mai mic de
cît prețul de achiziție de la 
diverși furnizori. In perioa
da de cînd funcționează ate
lierul. au fost produse confec
ții ce au fost,, utilizate la un 
număr important de obiective 
de investiții : pilonii de la fu
nicular;] nou Petrila și ramu
ra V a funicUlarului Lupeni, 
părțile componente ale statiei 
de concasare Piscu — Aninoa- 
sa, ale telescaunului Paring și 
altele.

Activitate 
intensă 

la revizia 
de vagoane

Cerințele transporturilor 
de cereale din perioada ime
diat următoare secerișului 
ridică problema nu numai a 
asigurării unui număr sporit 
de vagoane ci și a stării a- 
cestora, pentru a se evita 
pierderile pe parcurs. In a- 
cest scop s-au luat măsuri 
de către orqanele de condu
cere C.F.R. ca vagoanele, a- 
coperite să fie verificate, re
parate și etanșate, după ca
re să fie investite cu inscrip
ția „Bun pentru 
nitatea care le-a 
data lucrării.

Ca urmare, în 
Viziei de vagoane Petroșani 
funcționează o echipă, con
dusă de meseriaș*! Dumitru 
Burin și Petru Deac, care, în 
perioada de la 1 iunie pînă 
în prezent, an verificat, repa
rat și etanșat un număr 
133 vagoane acoperite, 
nîndu-le, în bună stare, 
dispoziția transporturilor 
cereale, activitate care con
tinuă pină la 20 iulie a.c.

In cursul dimineții de mier
curi, au avut loc, la reședința 
cancelarului Republicii Federa
le Germania, convorbiri între 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, și can
celarul federal, Willy Brandt.

Apreciindu-se evoluția poziti
vă a relațiilor româno—-vest- 
germane în diferite domenii de 
activitate, președintele Nicolae 
Ceâușescu și cancelarul federal 
Willy Brandt au abordat, în 
timpul convorbirilor, probleme

privind raporturile bilaterale 
pe plan economic și al coope
rării.

Au fost abordate, de aseme
nea, aspecte privind relațiile 
cu țările Pieței comune, precum 
și ale cooperării în terțe țări.

Convorbirile s-au desfășurat 
intr-o atmosferă deosebit dc 
cordială.

★
Apreciind evoluția, pozitivă, 

pe multiple planuri, a relațiilor

româno—vest-germane, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
cancelarul Willy Brandt au a- 
bordat în timpul convorbirilor 
probleme privind raporturile bi
laterale, pe plan economic, al 
cooperării. Au fost discutate, 
de asemenea, aspecte referitoa
re la relațiile cu țările membre 
ale Pieței comune, precum și 
ale cooperării cu terțe țări.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă deosebit de 
cordială.

Dejun oferit de cancelarul federal 
Willy Brandt în onoarea președintelui 

Nicolae Ceaușescu

cereale", u- 
revizuit și

cadrul ' re-

de 
pu

ia 
de

ln pagina a 4-a:

Miercuri la amiază, cance
larul federal Willy Brandt a 
oferit un dejun în onoarea 
președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu.

Au participat Walter Scheel, 
vicecancelar federal, 
trul afacerilor externe, 
Friderichs, ministrul 
nomiei, Gerhard Jahn, 
nistrul justiției, Holger 
ner, secretarul general

Social-Democrat,

minis- 
Hans 
eco- 
mi- 

Bor- 
al

Toastul

Partidului
Egon Franke, ministrul pentru 
relațiile intergermane, Egon 
Bahr, ministru cu însărcinări 
speciale ale Cancelariei, spere 
tari de stat.

Au participat, de asemenea, 
ton Pățan, vicepreședinte a) 
Consiliului de Miniștri, minis
trul comerțului exterior, 
George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe, Virgil Ac-

tarian, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini-unelte 
și electrotehnicii, celelalte per
soane oficiale române care îl 
Însoțesc pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

In timpul dejunului, care 
s-a desfășurat într-o ambianță 
de cordialitate, cancelarul fe
deral Willy Brandt și pre
ședintele Nicolae Ceaușescu au 
rostit toasturi.

Toastul
cancelarului
Willy Brandt

Domnule președinte al Consiliului de 
Stat,

din beton

Evenimentele din Uruguay.

ventila- 
aerului 
pentru 

urtna a-

încheierea sesiunii Consi
liului Ministerial al C.E.E.

Acțiuni ale forțelor patri
otice cambodgiene.

Leonid Brejnev și-a inch* 
iot vizita in Franța.

Pregătiri pentru urmărirea 
eclipsei solare.

Conferința Comitetului 
pentru dezarmare de la 
Geneva.

Ing. Bujor BOGDAN 

(Continuare in pag a 3-a)

Prefabricate

Dîlja în probleme de disciplină
și stabilizare a forței de munca

La Lupeni

artistj- 
recita-

să
a-

județean și municipal 
ale 
re 
să 
ne,

In - aselași -scop,- al- reducerii 
cheltuielilor materiale, funcți
onează în cadrul ; șantierului 
și o secție de prefabricate din 
beton. Aici se realizează din 
beton armat tuburi de canali
zare, ferestre de diferite profi
le și alte produse, valorifica
te fie pe loturile proprii de 
construcții fie de către alți be
neficiari, cum ar fi consiliile 
populare municipal, orășenești 
și comunale.

Referindu-se la eficiența e- 
conomieă a acestor produse 
trebuie remarcat că execuția 
lOr se realizează la un preț 
de cost de două ori mai redus 
decît cel la care erau procu
rate pe alte căi. Economiile să 
cifrează, de exemplu, între 12 
și 35 lei pentru fiecare metru 
liniar de tub de canalizare 
produs prin” mijloacele 
prii ale șantierului.

A. HOFFMAN

Este pentru mine o onoare și o mare 
bucurie să mă intilnesc, astăzi, cb dumnea
voastră, la Bonn. Dumneavoastră și per
soanelor oficiale care vă însoțesc vă urez 
un cordial bun venit.

Cu șase ani in urmă, deci la scurtă vre
me de la stabilirea relațiilor diplomatice, 
am avut posibilitatea să vizitez țara dum
neavoastră. Atunci, m-ați invitat, domnule 
președinte al Consiliului de Stat, Ia Marea 
Neagră și am avut acolo posibilitatea unei 
discuții aprofundate. M-am gindit deseori 
Ia această primă întilnire și mă bucur că 
putem continua schimbul de opinii perso
nale astăzi, cit și vineri. Faptul că ne-ani 
făcut timp pentru convorbiri aprofundate 
subliniază importanța pe care o acordăm 
vizitei dumneavoastră.

Din vara Iui 1967 pină in prezent s-au 
întimplat multe — în Europa, în relațiile 
internaționale și, nu în ultimă instanță, în 
raporturile dintre 
aspectele pozitive 
lațiilor bilaterale 
satisfacție și sînt 
ședințe al Consiliului de Stat, că vizita 
dumneavoastră va da acestor relații noi și 
creatoare impulsuri.

România se află în faza unei dezvoltări 
rapide. Dintr-o țară incă aproape exclusiv 
agrară cu o generație in urmă, ea a ajuns 
pe calea unei societăți industriale moderne.

statele noastre. Despre 
realizate pe planul re- 
putem să vorbim cu 
convins, domnule pre-

(Continuare in pag. a 4-a)

președintelui
Nicolae Ceaușescu
Domnule Cancelar,
Doresc să-mi exprim bucuria că mă aflu 

in Republica Federală Germania, că am 
putut să mă intilnesc și să am, astăzi, con
vorbiri cu dumneavoastră. Aș dori să fo
losesc acest prilej pentru a' vă adresa, încă 
o dată, dumneavoastră, membrilor guver
nului și celorlalte personalități germane 
care se găsesc 1S această masă un salut 
cordial.

intr-adevăr, au trecut șase ani de la sta
bilirea relațiilor diplomatice dintre statele 
noastre și cam in această perioadă se îm
plinesc șase ani de cînd am avut convor
biri la Marea Neagră. Am discutat atunci 
împreună căile pentru dezvoltarea relați
ilor bilaterale dintre țările noastre, pre
cum și ce putem face pentru a contribui la 
crearea unor condițiuni de destindere și 
de pace în Europa. Dacă îmi aduc bine a- 
minte, era 
Am putea 
cepeau să 
se treacă 
perioadă de colaborare și de căldură. Am 
putea spune, deci, că colaborarea dintre 
statele noastre a grăbit creșterea tempera
turii, a grăbit topirea gheții și a apropiat 
perioada de colaborare care se dezvoltă 
astăzi in Europa.

Dacă ne referim la relațiile economice, 
științifice și culturale dintre țările noastre, 
putem spune că bilanțul este pozitiv, deși 
trebuie să spun că, după părerea mea, e

tot o zi călduroasă, ca și astăzi, 
spune că, de fapt, unii abia in
se gindească că este posibil s. 
de la perioada de îngheț la °

(Continuare in pag. a 4-a)

Se extinde procedeul 
desfacerii mobilei 

prin expoziții cu vînzare
Expoziția de mobilă cu vîn

zare, deschisă de cîtva timp in 
incinta halelor pieții din Pe
troșani, se bucură în permanen
tă de o mare afluență de cum
părători. Ținîndu-se cont de a 
cest fapt, ca și de gradul ridi
cat de funcționalitate pe care 
il prezintă acest procedeu efi
cient de prezentare și desface
re a mobilei, s-a trecut la ex
tinderea expoziției în noi spați* 
comerciale din același imobil.

De la conducerea Intreprin-

derii comerciale de stat pentru 
produse industriale Petroșani 
am aflat că această, modalitate 
de vînzare a mobilei, care și-a 
cîștigat într-o perioadă scurtă 
aprecierea masei largi a cum
părătorilor, a condus la ideea 
unei aplicabilități mai largi a 
procedeului. Astfel, in curînd 
urmează să se deschidă o ex
poziție similară la Lupeni, ca
re va asigura satisfacerea ce
rințelor tot mai mari de cum
părare ale populației.

[Schimb de experiență la mina
I
I

I
I
I
I
I
I
I

un
Și 

soci- 
exis

Realizarea sarcini
lor de plan de către 
mina Dîlja este 
indicator pozitiv 
pentru relațiile 
al-proiesionale
tente în acest colectiv 
de muncă. Este știu! 
că climatul de muncă 
reprezintă o condiție, 
nu dintre cele mai pu 
țin importante, a con
tinuității profesionale 
și a disciplinei de 
producție. Fiind înțe
lese aceste imperati
ve, la mina Dilja. cu 
mult timp in urmă 
s-a produs o restruc
turare in relațiile in 
lerumane.

S-a avut in vedere 
mai infii căminul 
muncitoresc ai cărui

locatari au început 
beneficieze de o 
fenție consecventă 
din partea sindica 
tului, organizației 
U.T.C. și administra
ției — cu sprijinul 
C.C.P. care Ie-a creat 
condiții să ducă o 
viață ordonată și ci
vilizată, cu îrecvente 
activități
ducative sau 
țive care le 
timpul liber 
mod util și
Cantina a intrat 
asemenea in zona 
tenției tuturor factori
lor. S-a pus accentul 
și pe crearea unor 
formații cultnral-ar- 
listice de o neîndo
ielnică valoare (grup

cultural-e- 
distrac- 

ocupă 
intr-un 
plăcut, 

de 
a-

vocal, brigadă 
că de agitație, 
tori și soliști etc). A- 
cest proces înnoitor 
de la mina Dîlja a 
fost orientat de comi
tetele de partid și 
sindicat spre discipli
na de producție unde 
se întimpinau greu
tăți. Pentru cei care 
nu se încadrau In dis
ciplină s-a creat o in
stanță muncitorească 
colectivă — procesul 
nemotivaților, o iniți
ativă remarcabilă 
pentru eficiența ei 
mediată.

Rezultatele bune 
le acestui etort
creare a unui climat 
optim de muncă sînt 
apreciate de consiliile

1-

a- 
de

sindicatelor ca. 
și-au propus 

organizeze, mîi- 
la mina Dilja, 

un schimb de experi
ență cu activiștii sin
dicali din întreg jude
țul. Despre modul 
cum se va desfășura 
această manifestare, 
ne-a vorbit tov. DU
MITRU ENACHE, 
președintele comite
tului sindicalului de 
la C.C.P.

— Schimbul de ex
periență va Începe 
cu un referat prezen
tat de tov. ing. Du
mitru Opriș, inginer ■

T. SPĂTARU I
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit pe 
vicecancelarul și ministrul federal 

al afacerilor externe, Walter Scheel
cursul serii, 
Consiliului

Nicolae Ceaușescu, 
la reședința sa, pe 
larul și ministrul federal 
afacerilor externe, Walter 
Scheel. Au fost de față minis-

președin- 
de Stat, 
a primit, 
vicecance- 

al

trul ro...ân al afacerilor exter
ne, George Macovescu, și am
basadorul României la Bonn, 
Constantin Oancea, precum și 
ambasadorul R.F.G. la Bucu
rești, Erwin Wickert.

In timpul convorbirii care 
a avut loc cu acest prilej, des
fășurată într-o atmosferă cor
dială, . fost discutate pro
bleme actuale ale vieții inter
naționale.

Primirea de către tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a unor reprezentanți ai industriei electronice

Miercuri, 27 iunie, președin 
tele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
primit, la reședința sa de la 
Castelul „Gymnich", un grup 
de reprezentanți ai industriei 
electronice din R. F. Germania

Au participat Gieselher Ka- 
degge, membru al comitetului 
de conducere al firmei „Sie 
mens'*, Rudolf Stolle și Ger 
hard Heike, directori, Mat
thias Schmitt și Horst Brandt
membri ai 
ducere al 
funken“, 
membru al

al firmei „BBC“, 
Mohring, președin- 

comitetului de 
„SEL“,

comitetului de con- 
firmei „Aeg-Tele- 
Alfred Sielbach, 
comitetului de con-

ducere 
Dieter 
tele comitetului de con
ducere al firmei ..SEL“, Ger
hart Hartmann, director aJ 
firmei „KWU“, Bodo Botcher, 
membru al comitetului de-con- 
ducere al firmei „ZVEI“.

La primire au fost prezenți 
Ion Pățan, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, minis
trul comerțului exterior, Vir
gil Actarian, ministrul indus
triei construcțiilor de mașini- 
unelte și eletrotehnicii, Gheor- 
ahe Oprea și Constantin Mitea 
consilieri ai președintelui 
Consiliului de Stat, Constan-

tin Oancea, ambasadorul Ro
mâniei la Bonn. A fost de față 
Erwin Wickert, ambasadorul 
R. F. Germania la București.

Intr-o atmosferă cordială, 
au fost abordate probleme pri
vind colaborarea bilaterală, 
inclusiv constituirea de socie
tăți mixte de producție și de 
desfacere, apreciindu-se cu 
satisfacție că există reale posi
bilități pentru realizarea unei 
cooperări largi, reciproc avan
tajoase, în acest 
cadrul relațiilor 
existente între 
R. F. Germania.

domeniu, în 
multilaterale 
România și

Vie activitate pe șantierele de muncă patriotică

Un număr de peste 190 de 
elevi din cadrul Liceului de cul
tură generală din orașul Lupeni, 
organizați în 9 brigăzi, desfă
șoară în aceste zile o activitate 
intensă pe șantierele 
patriotică deschise in 
ționăm in acest sens 
pînă la această dată 
menajări în parcul 
de la locul de 
„Cinci-sud'1, Ia baza sportivă de 
la liceu, astuparea unui canal 
in zona blocurilor nou constru
ite, sortarea zgurei la Viscoza.

de muncă 
oraș. Men- 
executa rea 
a unor a- 
tineretului 
agrement

In continuare, elevii și-au pro
pus să contribuie la finisarea 
blocului G 1, la demolarea unei 
barăci și la recuperarea cără
mizilor in vederea 
nui atelier-școală.

In cadrul acestor 
remarcat șefii de

construirii u-

dotări sociale. In același timp, 
desfășurarea unor activități de 
interes obștesc constituie un bun 
prilej de educare in spirit prac
tic a tinerei generații.

acțiuni, s-au 
brigăzi Da

niela Radu, Constantin 
Mariana Nițu, Marian 
can, Ferdinand Drela, 
și elevii Rodiea Stan, 
Nicolescu, Florica Fulga 

Acțiunile pe care le 
’oară în aceste zile elevii 
sului Lupeni, reprezintă o moda
litate valoroasă de a-și aduce 
contribuția la înfrumusețarea o- 
■•așului și la realizarea unor noi

Hado, 
Dobro- 
precum 
Ștefan 

și alții 
desfa

era-

La Uricani
In orașul Uricani am avut 

arilejul să discutăm pe unul din 
șantierele tineretului cu Ion Mu- 
reșan, secretarul comitetului 
U.T.C. din cadrul Liceului de 
cultură generală din localitate,

In acest an, ne-a informat 
dinsul, elevii sînt împărțiți în 4

brigăzi, iar organizarea șantie
rului este imbunâtățită față de 
anul trecut, deoarece obiective
le au fost mai bine precizate și 
se urmărește realizarea unor lu
crări de utilitate nemijlocită.

Una dintre brigăzi am întîlnit-o 
la viitorul club al tineretului din 
cartierul Sterminos unde au fost 
demolate deja 3 cuptoare și re
cuperate peste 13.000 de cără
mizi. După cum ne-au decla- 
rat elevii, munca nu este ușoa 
ră, dar nu își precupețesc nici 
un efort în vederea amenajării 
viitorului lor club.

O altă brigadă, compusă din

15 elevi, lucrează sub îndruma
rea profesorului Constantin 
rina, la atelierul școală 
vor confecționa 10 măsuțe 
tru grădinița de copii din 
câni și vor repara bănci pentru 
liceu. Același colectiv și-a pro- 
ous realizarea în viitor a unor 
achete pentru tenis.

Activitățile de muncă, cu 
caracter patriotic, ce se desfă
șoară pe șantierele tineretului 
din orașul Uricani au prilejuit a- 
firmarea unor tineri ca Raveca 
Bob, Rodiea Suciu, Aurelia Ciș- 
mileanu, Gheorghe Molnoș, Ma
riana Timoveanu. Florea Bob, 
Clara Teucs, Gabriela Junele și 
alții.

Ma- 
unde 
pen-
Uri-
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N-am intrat cu prejudecăți 
pe poarta întreprinderii de u- 
tilaj minier Petroșani. Eram bi
ne edificat asupra destoi 
niciei acestui colectiv. Știam 
bine că aici - ca în toate co
lectivitățile muncitorești - se 
gîndește și se acționează în 
chip comunist ; că prevede 
rile Proiectului de norme ale 
vieții și muncii comuniștilor 
ale eticii și echității socialiste 
fac parte integrantă din pro
gramul zilnic de activitate al 
oamenilor. Tocmai de aceea, 
la comitetul de partid pe în
treprindere n-a fost ușor să mi 
se recomande secția din care 
să-mi aleg personajele pentru 
această anchetă, a cărei temă 
mi-a fost sugerată de o scurtă 
discuție cu cîțiva muncitori de 
aici despre munca de ieri și 
de azi în patria noastră.

- Vedeți dumneavoastră, e 
destul de complicat ca 
mulțimea salariaților 
să ne oprim doar la 
va aintre cei mai 
Pentru că sînt foarte 
bum, pricepuți, harnici, 
știincioși, moaele de 
tate și devotament, de abne
gație și dăruire comunistă, e- 
xemple demne de urmat. Ei, 
sigur că da, mai avem și unele 
„uscături”, in continuă scăde
re, pe care forța puternică o 
colectivității le „plivește11 cu 
înaltă exigență și responsabi
litate. Reteriți-vă, de exem
plu, la secția de reparații me
canice. Luați legătura cu mai
strul principal Petru Voinea și 
veți afla lucruri frumoase, in
teresante.

Am urmat recomandarea to
varășului Dumitru Boța, secre
tarul comitetului de partid pe 
I.U.M. Petroșani, și, in scurt 
timp, am ajuns în marea ha|p 
de la reparații mecanice. A-^ 
gregate uriașe, de zeci de ■ 
tone, smj conduse cu neînchi
puita UȘL....,- — ------
neri, aflați pînă mai ieri 
băncile școlilor, 
tăcere. Oamenii 
semne doar de 
șinile îi ascultă 
colaborarea lor, 
niere defecte sînt „vindecate'1 
in timpi optimi, îneît producția 
de cărbune din abataje să nu 
sufere. Intîlnesc oameni cunos- 
cuți, tineri care în urmă cu 
cîțiva ani abia pătrundeau se
cretele strungurilor, frezelor, 
mortezelor, compresoarelor, 
pompelor, iar acum sînt dejo 
meseriași de valoare bine co
tați 
Toți 
tar, 
dul 
de 
mecanice 
doar 
fluxului de extracție !...

— Aici vin la reparat 
felul de utilaje din subteran 
- îmi spune maistrul principal 
Petru Voinea : mașini de ex
tracție, mașini de încărcat (e- 
lectrice și pneumatice), pom
pe, combine, colivii, locomoti

ca
nu

ve Diesel electrice, compre- 
soare, multe altele. Trebuie să 
le reparăm repede și bine. Nu 
de puține ori ne deplasăm la 
exploatările miniere pentru eli
minarea rapidă a unor avarii 
;i deranjamente, pentru 
producția de cărbune să
îtagneze. Muncesc mult și bi- 
le oamenii. Cu tragere de ini
mă. Noi, maiștrii, muncitorii 
mai vechi îi ajutăm pe cei ti
neri să învețe din ce în ce mai 
bine meseria, să se descurce in 
fot felul de situații. Iar ei sînt 
nscultători și învață. Ehei !.. 
In 1936, cînd învățam eu me
seria aici... Grele vremuri...

- Azi meseria nu se mai 
'ură - adaugă specialistul în 
repararea Dieselelor, Ludo-

din 
uzinei 

cîți- 
bum. 
mulți 
con- 

senozi-

A gîndi în chip co
munist...

Azi, meseria nu se 
mai fură !

Modelul nostru este 
„meșterul44...
..Iar „meșterul44 
crede în tînăra ge
nerație

t tonduse cu neinchi- 
.urfnță de oameni tl- ' 

pe 
Se lucrează în 
se înțeleg 
ei știute, 
docile și, 
utilajele

prin 
Mo- 
din 
mi-

în secție, în întreprindere, 
gîndesc și acționează uni- 
în chip comunist. De mo- 
în care-și îndeplinesc cei 
la atelierul de reparații 

sarcinile depinde, 
hotărîtor, continuitatea

tot

vie Hosch. Eu așa am învă
țat-o, pe apucate, dar mi-a 
plăcut prea mult ca s-o aban
donez vreodată. Eu încerc, și 
mă bucur nespus cînd reușesc, 
să-l învăț pe cei mai tineri 
toate amjjnunigle^ toațp sețre- 
tele meseriei. Ei sînt harnici și 
își dau interesul. Ce șc zig ? 
Crește inima-n mine cind aud 
vorbindu-se în jur că asta sau 
asta de la Hosch le știu. Deși 
era cam sever cu noi. Lucrăm 
într-un colectiv, avem aceleași 
sarcini, ne unesc aceleași sen
timente — de a realiza mai 
mult, mai repede și mai bine...

Privesc în hala uriașă, 
menii lucrează de zor. 
zumzetul surd al mașinilor 
înțeleg ce-și spun. Ei însă
înțeleg. Se apropie și se ajută. 
„Meșterul" este omniprezent, 
acolo unde este necesară pre
zența lui. Dă indicații, pune 
mîna, corectează ceea ce nu-i 
convine. Deși a trecut și de a 

'doua tinerețe, maistrul princi
pal Petru Voinea martor la acea 
mare zi de 11 iunie 1948, cînd 
Atelierele Centrale Petroșani au 
devenit proprietatea clasei 
muncitoare, a poporului, nu-și 
ascunde sprinteneala, nestră
mutata pasiune pentru mun
că, căreia îi cunoaște la per
fecție ambele fațete : dinainte

Oa- 
Prin 
nu-i 

se

și de după 23 August 1944.
- De ce ți-ai ales meseria 

de frezor, tinere Barbu Oprea ?
Interlocutorul pare stinjenit 

de întrebare. Iși caută cu a- 
tenție cuvintele. Nu le găsește 
pe cele mai potrivite, deși în 
sipetele gîndirii lui ele 
clare, bine așezate.

- Mă ocup de mic cu teh
nica, dacă pot spune așa. 
casă o îngrozeam pe mama cu 
stricatul și - uneori - repara
tul aparatelor de radio. Cînd 
am venit aici, la I.U.M. Petro
șani, acum 10 ani, mi-am. ales 
meseria de frezor. Nu știu pre
cis de ce, dar mi-a plăcut mai 
mult decît toate. Am prins-o 
repede și azi n-aș abandona-o 
pentru nici o altă meserie.

- Ai un model de muncă ?
- Cel mai bun model e meș

terul meu, pe care mă stră
duiesc să-l urmez în toate. 
Am terminat și liceul, dar nu 
mă despart de freza mea.

Imi place să discut cu acest 
tînăr care gîndește ca un ade
vărat comunist. La fel mun
cește, la fel se comportă în 
societate, în viață. Imi vorbeș
te și despre alți colegi de-ai 
lui — între care și sudorul loan 
Murăreț - care au terminat 
liceul, dar pe care pasiunea 
pentru muncă i-a oprit în uzi
nă, lîngă tovarășii lor, la me
serie. Imi vorbește cu plăcere 
despre satisfacțiile pe care i 
le oferă munca, despre mulțu
mirea pe care o încearcă ori 
de cîte ori o piesă cu mare 
grad de dificultate, pe care i-o 
încredințează meșterul, o reu
șește ca la carte și meșterul îi 
spune vorbe frumoase.

Repet întrebarea dacă are 
un model în muncă pentru 
comunistul Gheorghe Tefeleș, 
șeful unei echipe de 
compresoare. Acelaji răspuns 
prompt, cWr T „Modelul este 
meșterul meu". „Meșterul" Pe
tru Voinea nu știe că toți lucră
torii atelierului de reparații 
mecanice, mai tineri decît el, 
îl au drept model și-l urmează 
în întreaga lor muncă și via
ță. Nu e lucru puțin pentru un 
om care lucrează de 37 de ani, 
fără întrerupere, în aceeași, 
întreprindere, secție, loc de 
muncă. Meseriașii de aici au 
ce învăța de Ia acest adevărat 
meșter comunist. Important este 
că ei învață, că principiile eti
cii și echității socialiste îi ca
racterizează pe fiecare în 
te, pe toți deopotrivă în 
drul colectivului de muncă 
care îl alcătuiesc și la întări
rea căruia pun cu hotărîre șî 
entuziasm umărul.

Și la fel de impertant este 
că „meșterul" crede în oame
nii cu care lucrează, în tînăra 
gendrație, căreia îi predă cu 
generozitate, zi de zi, lecții 
practice în meserie, lecții prac
tice de omenie, cinste și dem
nitate. Toate sînt cărămizi atît 
de rezistente la temelia colec
tivului...

sînt

A-

I 
I 
I

deseori, auzim spunln- 
du-se, că serviciile 
poștei pot fi conside

rate ca una dintre „cărțile de 
vizită* ale solicitudinii servi
ciilor publice dintr-un oraș. 
Și pe bună dreptate. Compa
rația nu ne apare cu nimic 
exagerată. Pentru că, de felul 
in care oamenii care lucrează 
la poștă, de responsabilitatea

cu care ei înțeleg să-și facă 
datoria depind In ultimă in
stanță scurtarea distanțelor 
dintre oamenii aflați in punc
te geograiice îndepărtate. De 
la desuetul poștalion și șta
fetele!.. călare, care au con
stituit începuturile serviciilor 
poștale și pînă la modernele 
procedee și instalații folosite 
astăzi saltul este, fără îndo
ială, mare. Dar munca lucră
torilor din poștă a avut și în 
trecut și are și astăzi același 
scop...

Cu cltva timp In urmă, 
un reprezentant al mu
nicipiului nostru care 

lucrează în poștă a obținut 
un prețios Ioc Intli la finala 
unui concurs republican,

vînd ca tematică cunoștințele 
profesionale. Și nu mică ne-a 
fost bucuria cînd am aflat că 
o femeie este ciștigătoarea a- 
cesiu concurs : Elena Tan
czer, diriginta oficiului poș
tal din comuna suburbană 
Aninoasa.

— Este o muncă pe care o 
poate face oricine și încă cu 
sorti de izbîndă, dacă II pa
sionează, dacă este pătruns 
de responsabilitatea a ceea 
ce trebuie să facă — ne spu
nea diriginta din Aninoasa. 
Poate că nu am reușit nici noi 
pe deplin să facem totul, să-i 
mulțumim pe toți solicitanta, 
dar prin ridicarea continuă a 
nivelului profesional, printr-o 
mai bună organizare și disci-

plină tindem spre acest lu
cru. Și nu se poate să nu reu
șim 1

...Intr-adevăr, preocuparea 
pentru satisfacerea operativă 
a solicitărilor oamenilor, a fost 
inoculată celor 10 salariați de 
aici, de la oficiul din Aninoa- 
sa, de către Elena Tanczer.

— Am înțeles fiecare din
tre noi că numai dacă ne fa
cem 
buie 
răm 
care
în general, probleme urgente 
de rezolvat. Și cu cit noi le 
scurtăm timpul de a și le so
luționa, cu atlt le facem un 
serviciu mai mare Șl alături 
de ei ne bucurăm și noi, 
tunci cind toate ies bine.

toți datoria așa cum tre- 
vom putea să ne deda- 
satistâcuți. Pentru c<5 cei 
ni se adresează nouă au,

reparat
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£ Editha Rusan — Lupeni. Desigur, pensionarii din car

tierul Ștefan merită din plin aprecieri. Nu numai pentru fap
tul că, deși la o vîrstă înaintată muncesc pentru înfrumuseța
rea cartierului dar. și pentru pilda ce o dau celorlalți cetățeni 
aj cartierului.

par
co- 
oe

Don VRÂNCEANU

de la Peștera Bolii, 
ori poate noaptea, 
eu inima cît un puri- 
cu groaza 
nenorocire

• Așa zice romanul nos
tru — și pe bună dreptate — 
cînd un lucru nu-i făcut ca 
lumea, cînd unul încurcă 
voit sau din neglijență tre
burile, cînd unii muncesc 
iar altul frage pe dreapta, 
cînd la plată leneșul se vî- 
ră în frunte și face gălăgie 
cînd unii se cninuie să plan
teze pomi și altul îi rupe...

Zonele verzi costă bani 
destui. Ele bucură ochiul și 
fac ca peisajul citadin să-și 
îndulcească formele de be
ton. cărămidă, piatră și as
falt, fără să mai vorbim 
despre cunoscuta funcție de 
„plămîni ai orașului". Nea 
cutare, însă. învățat eu mi
ca ciupeală își ia sacul sub
țioară, și așa, pe vremea in
seratului, se năpustește eu 
priviri piezișe în zona ver
de și rupe, rupe la iarbă — 
furaj pentru vreun iepure 
sau godac. Cineva o să-mi 
spună: și așa trebuie cosi
tă... Da, zic eu, însă treaba 
asta se face la vremea ei 
organizat și fără să desfigu 
răm „obrazul11 orașului...
• Urci sau cobori serpen

tinele ’ ' ~ 1
ziua 
Brusc, 
ce și 
dă o
ultimă fracțiune 
dă, tragi volanul 
nul într-o parte: 
rau doi bolovani cît 
zilele folosiți de un șofer 
să-și împiedice bine mașina 
pînă termină lucrul la mo
tor... Omul a plecat, bolova

care ți-o 
evitată în 
de secun- 
sau gliido- 
în cale e- 

toate

• Mathe — Petroșani: „Amabilitatea lucrătorului din co
merț nu este... o chestie facultativă. E o obligație de serviciu !“ 
De acord. O obligație de serviciu, deseori ignorată, adăugăm 
noi.

• Lânj E. — Petroșani. Aveți dreptate, în numeroase ca
zuri și cumpărătorii sînt lipsiți de bună-cuviință sau cum spu
neți dv. „n-au cei șapte ani de-acasă“. Și. să nu credeți cumva 
că sub haine inimoase și chipuri ingenue nu se poate ascunde 
lipsa bunei comportări. Pentru a trezi acest „simț", cu toții tre
buie să intervenim. Mai ales să evităm a ne da la o parte, a 
asista nepăsători la scene penibile ale unor cetățeni corigenți 
la... purtarea privind relațiile cu cei din jur, sau vorba dv... 
..vegetarian" (n.n. — pentru că întîmplările cu lipsa bunei cu
viințe s-au petrecut intr-o măcelărie).

• Mariana N. — Lupeni: Aveți perfectă dreptate, există 
încă tineri — și nu chiar puțini — care „nu prea știu să se 
poarte cu reprezentantele sexului frumos1*. Dar și mai multă 
dreptate aveți cînd susțineți că „și noi fetele sîntem vinovate 
de această comportare a băieților ; prea le trecem cu vederea 
impolitețea, ieșirile necontrolate, lipsa de tandrețe11. Un sfat? 
Ce v-am putea spune decît că e necesar să vă comportați 
astfel încî! să-i imprimați, oricînd, prietenului dv... 
respectul cuvenit sexului. Mijloace ? Sînt atîtea I

asta-i treabă ?“
nii au rămas și tu, biet ne
vinovat, era gata, gaia să... 
Păi, asta-i treabă?

La începutul 
prilie tovarășii de 
vizionarea cu apă 
lui Lupeni au anunțat res
tricții între orele 8,30 —
10,45, 15 — 17, 19,30 — 22

lunii a- 
la apro- 
a ovașu-

Văzute
și auzite

și 1.30 — 4.30 pe perioada 
4 aprilie — 25 aprilie a.c 
Sîntem în iunie dar res
tricțiile au rămas... Să zi
cem că lucrările nu-s gata 
cu toate că. și aici ar mai 
fi cîte ceva de spus, dar în 
fine... De altceva 
o lămurire. Pînă 
tă situație ?

Prin repetatele 
apei pe conducte 
un vid relativ or 
poate absorbi prin porozită- 
țile și îmbinările conducte
lor elemente microscopice.. 
Să nu uităm că sîntem 
sezonul cald...
• T.C.M.M. 

ternitat'ea din 
șantier. După 
la asemenea lucrări se folo
sesc tractoare între care și 
din cele cu șenile. Nimic de 
zis, într-o zi o asemenea 
mașină se deplasa prin cen
trul orașului pe niște scîn-

e vorba — 
cînd aceas-

opriri ale 
se creează 

aceasta

are lingă 
Lupeni 

cum se

în

ma
un 

știe

duri astfel îneît să nu dis
trugă asfaltul. Asta era în 
centru. O zi sau două mai 
tîrziu, tot un tractor cu șe
nile. măcina bordura trotu
arului lîngă maternitate.

— Nu vă supărați, i-am 
spus tractoristului, de ce nu 
vă folosiți de seînduri pen
tru trecere ?

— Eu i-am spus mește
rului dar nu vrea să-mi 
dea...

Indiferent de vinovăția u- 
nuia sau a celuilalt, zic: 
Asta-i treabă ?

@ Noaptea, ora 1. Oame
nii se odihnesc pentru mun
ca de a doua zi. Un chiot 
lung sfișie liniștea străzii 
și un „cintec" fără cup și 
coadă se lovește de blocuri. 
Bețivul, după ce și-a băut 
banii și mințile ia orașul de 
piept, îi „cîntă11 și-1 suduie 
A doua zi aleargă 
„foaie de boală11 că-i 
nav“, săracul... Nici 
nu-i... treabă I
• Vecinul de sus 

salariul. El nu se face 
minune în crîșmă sau 
stradă. Bea acasă cu 
de alimentara. Da, dar 
tîrziu are chef de muzică și 
atunci, după ce programul 
— eventual muzical — de la 
T.V. s-a încheiat, începe 
Voana pe clapele aparatului 
de radio. O „face tare11, de 
două ori pe lună, în rest e 
om potolit. Dar două nopți 
nu doarme nimeni în bloc. 
El n-are treabă. Dar, asta-i... 
treabă ?

după 
„bol- 
ast'a

a luat 
de 
Pe 

preț 
mai

Viorel MORARU

a-

jS precieri la adresa mun- 
" " cii depuse de Elena 

Tanczer de cînd este dirigintă 
de poștă au fost exprimate In 
cuvinte eloglative de către 
angajații oficiului șl de către 
tovarășul Marin Bălan, diri
gintele oficiului municipal al 
P.T.T.R Și nu ne aștep
tam să fie altfel Pen
tru că numai o bună pre
gătire profesională a tuturor 
salariaților, corelată cu pasiu
ne, multă inițiativă și preocu
pare din partea „laureatei" au 
putut face ca oficiul din Ani
noasa să se numere printre 
fruntașele din municipiu.

far aceste calități întrunite 
de către diriginta Elena Tanc
zer s-au văzut reflectate va
loric la scara unei aprecieri 
unanime, cu ocazia valorosu
lui loc ocupat la acel concurs 
republican O răsplată a pa
siunii și dăruirii In muncă.

I. N1CO1 AESCU

Drum bun,
O dimineață de iunie obiș

nuită. O dimineață în care fap
tele par a-șr urma cursul loi 
firesc, de fiecare zi, Se aude un 
glas bine cunoscut b al șefului 

a 
de 
nr 

spre 
căr

ve gar.. Octavian Dragotă 
anunțat în acea dimineață 
iunie, plecarea trenului 
23 213 care va transporta 
Mintia o încărcătură de 
bune cu supratonat

Cine slnt Inițiatorii acestei 
„călătorii" grele (la propriu și 
la figurat) ? Aplecați pe geamu
rile locomotivelor DA 118. DA 
538 și DA 473 după care fusese 
remorcat trenul, erau gata de 
drum mecanicii CONSTANTIN 
HOLOSCHIEVICI. ION VAS1- 
LB și PAMFIL TIMIȘAN

Trei feroviari Trei tovarăși 
de muncă. Au pornit să ducă cu 
ei diamantul negru, bogăția 
Văii Jiului dar și mărturia hăr
niciei minerilor, spre cetățile e- 
nergiei electrice Pentru cei 
trei, Valea Jiului a însemnat 
împlinirea visului de a munci 
pe acești coloși de metal ce 
stau pe linii de cale ferată orl-

cind gata de plecare 
...Mecanicul de locomotivă

Constantin Holoschievici i-a 
convins ușor oe ceilalți doi co
legi ai săi să plece cu suprato- 
na/ de 11 tone de cărbune spre 
Mintia. Șl cei trei n-au stat Pe 
ginduri. Au plecat cu o îrisâr- 
cătură la bord de 2811 tone. 
Ștfau că sosirea la Mintia va 
însemna încă o reușită împli
nirea datoriei. Șl. cu atenție, 
cu grlță, cu Indeminare dar mai 
ales gratie experienței, încăr
cătura 
colo 
înainte 
preună 
Mintia, 
chipul comunistului 
tm Holosatueviai. Acest om 
obișnuit nutrește in suflet do
rința permanentă de a-și faee 
datoria eu dăruire și abnegație, 
de a se autodepăși. Bl sa și co
legii săi, pleacă, de fiecare da
tă, la drum au un zlmbet de 
mulțumire pe față. Duc, doar, 
cu ei ceva de neprețuit, bogă
ția meleagurilor minerești

bine a- 
așteptată. 
sosi" im-

u ajuns au 
unde era
însă de „a 
cu cei trei mecanici la
să privim mai atent

Constan- 
Acesț

Ing. Rodica ARDELEAN», 
Complexul C.F.R. Petroșani

Libertatea" de a sfida legile
țăr/7 conduce la privarea

adevăratei libertăți
->

Dezvoltarea conștiinței juri
dice a maselor, consecință a 
trasformărilor profunde de or
din politic, social și economic, 
care au avut loc în țara noas
tră în anii construcției socialis
te a determinat formarea unei 
atitudini de respectare conști
entă a normelor juridice, a opi
niei publice, care înfierează 
prompt [legalitățile și intervine 
activ pentru înlăturarea lor.

Problema luptei pentru lega
litate. împotriva tuturor mani
festărilor antisociale, nu poate 
fi, într-un stat socialist, o sar
cină exclusivă a orqanelor de 
specialitate. Fiecare cetățean 
a) țării este obligat să intervi
nă feri.., împotriva celor care 
încalcă normele de conviețuire 
socială, contra celor ce violen
tează liniștea, tihna, viata paș
nică a semenilor.

Sarcina — specială — de a 
veghea la respectarea norme
lor care asigură liniștea publi
că. bunele moravuri o au anu
mite organe specializate în a- 
cest domeniu — organele de 
miliție de pildă — care, în des
fășurarea întregii acestei acti
vități sînt purtătorii autorității 
de stat. Acțiunile săvîrșite îm- 
DOtriva demnității, libertății 
sau integrității c'orporale a 
funcționarului care își exercită 
autoritatea de stat, sînt consi
derate infracțiuni ți pedepsite 
ca atare, cu cea mai mare fer
mitate. La tel sînt pedepsite de 
legea penală ți faptele acelo
ra care, în public, săvîrșesc 
acte sau gesturi, proferează 
cuvinte ori expresii triviale, 
indecente sau se dedau la ori
ce alte manifestări prin care 

. sînt sfidate preceptele bunelor 
moravuri sau 
luri publice, 
bunelor 
liniștei 
spunem 
ce încă
ricol social.

Bunele moravuri și liniștea
• publică in sfera relațiilor 

conviețuire 
incontestabile
care merită și 
ocrotite.

Majoritatea 
încadrează, cu
disciplina socială. Mai sînt în
să unii care nu au înțeles, sau

nu vor să înțeleagă, că nu le 
este permis, sub nici un motiv, 
să provoace scandaluri publice, 
să adreseze cuvinte injurioase 
concetățenilor, să tulbure liniș
tea publică, să ultragiere oa
menii ordinii în exercițiul 
funcțiunii, purtători ai autori
tății de stat.

Un
mun 
lui
șan: 
fără 
vrătit

din Petro- 
de 42 ani, 

„un răz-

adevărat, 
caz aparte, ne- 

Cariera de dh-

că. 
este 

în 
la

de

produc scanda-
Ultraju) contra 

moravuri și tulburarea 
publice prezintă — și 
acest lucru pentru cei 
nu știu — un grav pe-

caz oarecum ieșit din co
in acest sens, este cel a) 
Adrian Dud

în vîrstă 
ocupației!).
care nu vrea să se în

cadreze în disciplina socială a 
zilelor noastre. Este 
constituie, un 
caracteristic.
lincvenl și-a început-o devre
me... La vîrsta de 17 ani, este 
condamnat la un an închisoare 
pentru furi. La 19 ani. comite o 
seri" de furturi pentru care 
Tribunalul popular Deva îl 
condamnă la 2 ani închisoare. 
Fiind eliberat din penitenciar, 
pleacă să-și satisfacă , stagiul 
militar, însă nu-1 termină deoa
rece comite și acolo o serie de 
infracțiuni (dezertare, furt 
calificat, vînzare de efecte mi
litare) pentru care este con
damnat Ia 12 ani închisoare de 
Tribunalul militar Brașov. Abia 
împlinise 21 ani I Și era consi
derat deja un delincvent cu un 
„trecut bogat11...

Chiar si în regimul peniten
ciar, are resurse psihice să co
mită o serie de infracțiuni (furt 
di, avutul obștesc, ultra'i. eva
dare), pentru care este judecat 
în mai multe rînduri și con
damnat la 2 ani închisoare, o 
dată la 6 luni închisoare și apoi 
la 3 luni.

La vîrsta de 33 
te penitenciarul, 
de detenție, însă 
mult in libertate,
un an de zile este din nou în
carcerat. La 5 ani și 6 luni. De 
Către Judecătoria din Petroșani. 
Din ne furt. Apare în liberta
te. după cea de a noua 
nare(l), la Vîrsta de 
Pare altfel. Schimbat, 
detenție parcă i-ar fi
„dorul" aventurilor contra le
gilor tării...

Se angajează în cîmpul mun
cii. Se căsătorește. Totul, în 
comportarea civică atesta parcă 
faptul că Adrian Dud e hotărît 
să înceapă o viață nouă.

după gratii Lovește 
oameni pașnici, pe 

nu-i cunoștea, deran- 
local întreq iar cînd 
orqanele în drept, 

canonada insultelor,

Pină într-o zi... Gînd. după ce 
și-a ridicat salariu) de ia uzi
na unde lucra a intrat într-un 
local public să consume doar... 
„una mică". Cu această ocazie 
își aduce probabil aminte 
de fapt, el, Adrian Dud 
totuși o... „personalitate" 
materie de „deraieri" de 
comandamentele ordinei
drept. Reintră subit în vîrtejul 
oăcătos al delincventei, cu o 
ură îmbibată de amarul anilor 
petrecuti 
și înjură 
care nici 
jează un 
intervin 
continuă
ti lovește și pe aceștia, motiv 
pentru care, exact după trei 
ani de la Hltîma eliberare din
tr-un penitenciar, este din nou 
arestat și condamnat la 2 ani 
și 6 luni închisoare de către 
Judecătoria din Petroșani. Pen
tru ultraj și ultraj contra bu
nelor moravuri, pentru tulbu
rarea liniștii publice!

A fost judecat în fața cole
gii». săi 
tea bine 
regreta.

La interogator a 
cu vădită tristețe, că acești ul
timi trei ani 
bertate a 
gă perioadă 
nătoare, de 
de ia vîrsta
lost arestat prima oară...

Oare, acum, in ceasul 
doisprezecelea (așa se zice, 
pare însă că l-a... depășit 1)
h înțeles Adrian Dud că viața 
in riara zidurilor penitenciare
lor este cea autentică ? Cea 
onesta? Cea care merită cu 
adevărat să fie trăită ? A înțe
les, oare, că omul, ca ființă, 
ale nevoie de libertate, singu
rul mediu in care se poate rea
liza, și că această Libertate 
numai că presupune dar și 
plică respectarea ordinii 
drept ?... li priveam chipul
pădit de o tristețe mare și, par
că... parcă, ceva mă îndemna 
să cred într-o schimbare, cînd- 
va, a celui din fața mea. Și în
că mai cred...

de muncă, 
deloc. Nu

Nu se sim- 
știu dacă

mărturisit,

ani, pâraseș- 
după 12 ani 
nu ramine 
După uuniai

de 
socială constituie 

valori sociale, 
trebuie să fi®

cetățenilor se 
convingere, în

— cit a stat în U- 
tost cea mai... lun- 
din altele asemă- 
care a beneficiat, 

ade 17 uni cind

al 
se
va

condam- 
39 am. 
Anii de 

retezat

au
i ai
de 

nâ-

Șteian SZOKE,
procuror
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Spre soarele marin
ilele vacantei de vară 
sînt bogate in posibi- 
lăți asupra cărora să 

se oprească opțiunile elevilor 
.din Valea Jiului. Soarele și 
nisipurile încinse ale litora
lului rămîn in continuare un 
punct de atracție. Iată de ce 
astăzi, la ora 7, un grup de 60 
de copii însoțiți de cadre di
dactice, au pornit spre Năvo
dari, frumoasa stațiune a pio
nierilor. Sîmbătă, încă 40 de 
elevi vor plecă tot spre mare, 
în stațiunea Costinești. Progra
mul atrăgător existent în a- 
ceste tabere de odihnă le 
creează condiții să cunoască 
vestigiile istotice din Dobro- 
gea și realizările mărețe ale 
poporului nostru în viata so- 
ciai-economică și culturală a 
acestor meleaguri. Prieteniile 
ce se încheie în tabere împre
ună cu razele binefăcătoare 
ale soarelui marin vor îmbo
găți mintea și sufletul copi
ilor, le vor întări organismul.

A

/n zilele care urmeaza 
are loc un eveniment 
deosebit în viata orga

nizației pionierilor din ju
deț — Forumul județean. 23 
pionieri-delega/i din Valea

Jurnal de vacantă

Jiului vor participa duminică 
la această manifestare ce se 
desfășoară în localitatea Va
ta, raportînd, prin rezultatele 
bune obfinute de pionierii din 
municipiu la învățătură, acti
vități patriotice, cultural-ar- 
tistice și sportive, modul cum 
este îndeplinită chemarea Fo
rumului National al pionieri
lor. Un aspect al educației și 
conștiinței școlarilor noștri 
este pregătirea pentru apăra
rea patriei, prin activități sis
tematice și adecvate vîrstei, 
în unitățile de învă(ămînt.

Pe urmele semnalelor 
critice ale ziarului

Calificarea - cerință 
expresă a sporirii produc 

cărbunetiei de
Ca răspuns la articolul 

„Calificarea — cerință expresă 
a sporirii producției de căr
bune" publicat în ziarul nos
tru nr. 7329 din 27 mai, Cen
trala cărbunelui Petroșani ne 
comunică unele aspecte supli
mentare referitoare la proble
ma analizată.

După cum rezultă din răs
punsul C.C.P. semnat de to
varășul loan Karpinecz, șeful 
serviciului personal — salari
zare, în perioada 1973 — 1975, 
corespunzător dinamicii pro
ducției de cărbune, planul de 
pregătire prin cursuri de cali
ficare va avea o creștere me
die de 11 la sută. In vederea 
îmbunătățirii activității de în-

vățămînt în toate unitățile 
miniere, cerință semnalată și 
în material, serviciul de re
sort din C.C.P., în colaborare 
cu organele de partid și sindi
cat a stabilit sarcini concrete 
pentru factorii responsabili 
de aceste probleme din cadrul 
unităților.

In vederea îmbunătățirii 
pregătirii pedagogice a lectori
lor, se vor prevedea măsuri 
corespunzătoare în cadrul pro
punerilor de întocmire a pla
nului de perfecționare a pre
gătirii profesionale pe anul 
1974.

Referitor 
cursurilor de 
scoaterea din

la organizarea 
calificare cu 
produqție se

bine

producție pe o 
îndelungată, se 

intermediare 
bază 
fără

Simbătă, 10 pionieri din 
nicipiu vor merge în 
băra de pregătire a 
neretului pentru apărarea 
patriei de la Lupeni care își 
începe programul ia 1 iulie, 
avind o mare valoare in edu
cația patriotică a tineretului.

i turismul captează în 
mod constant interesul 
elevilor dornici să cu

noască frumusețile patriei. 
Delta Dunării, cu tot pitores
cul florei și faunei, se va dez
vălui celor 60 de pionieri ca
re pleacă sîmbătă dimineața 
în tabăra turistică de 7 
de la Macin (Tulcea).

Ș

1/ acanfa de vară, acest 
V al patrulea trimestru,
r cum mai e numit, se

desfășoară în Valea Jiului 
conform programului riguros 
stabilit cu mult timp înainte. 
Larma veselă din împrejuri
mile școlilor s-a transformat 
acum în tabere, excursii 
drumeții, în expediții...

menționează: „In situația ac
tuală, în care lipsa de efective 
nu permite scoaterea munci
torilor din 
durată mai 
adoptă sisteme 
de pregătire, punîndu-se 
pe formele de calificare 
scoaterea din producție".

Lipsă de efective ? E 
să fie specificat: nu la nive
lul Centralei, ci acolo unde se 
hotărăște soarta producției — 
în abataje. Lipsă de muncitori 
în abataje, pentru că o bună 
parte din noii angajați pără
sesc mina înainte de a se fi 
acomodat cu munca de aici. 
Cursurile de calificare organi
zate pentru noii angajați, cu 
scoaterea din producție ar 
preîntâmpina tocmai această 
lipsă de efective, ar contribui 
la stabilizarea cadrelor! Există, 
după cum se vede, un cerc vi
cios: „avem fluctuație din cauză 
că nu avem cadre calificate", și 
„nu avem cadre calificate din 
cauza... fluctuației". Oare, pe 
unde se va face ieșirea 
acest ceva vicios ?

Metalurgist! la odihnă și tratament

din

B. MIHAI

etapei a doua — 
a „Cupe' Români-

la fotbal
Ediția 1973-1974

meciuri:

Cupa României1*

Schimb de experiență
la mina Dîlja în probleme de disciplină

din pag. 1)
cadrul C.C.P..

(Urmare 
șef in 
care va fi axat pe i- 
deea stabilizării for
ței de muncă și a dis
ciplinei de producție. 
In continuare partlci- 
panțil vor asista la 
un proces al nemoti- 
vaților: ing. Victor 
Ghioancă, șef de sec
tor, va pune în discu
ția grupei sindicale 
pe cei care au făcut 
absențe în cursul aces
tei luni, arătîndu*le

ce semnificații și im
plicații morale și ma
teriale au aceste ab
sențe pentru grupă 
sector, mină. Brigada 
noastră artistică de 
agitație (remarcăm 
pe Ioana Kiss și Au
relia Cisnădia, labo
rante ; loan Irimia și 
Vasile Comșa, munci
tori) va prezenta un 
program inspirat din 
realitățile minei, timp 
in care se deschide și 
un stand de cărți „bi-

blioteca la locul de 
muncă". Se vizitează, 
apoi, căminul munci
toresc (unde au loc 
două activități — con
sultație juridică și 
brigada științifică) și 
cantina, după care ac
tiviștii sindicali din 
județ vor merge la 
E.M. Lonea pentru a 
cunoaște cum se des
fășoară remarcabila i- 
nițiativă politic-edu 
cativă — dirigenția 
muncitorească.

Experiența prețioa
să a minei Dîlja în 
ceea ce privește rea
lizarea unei apropieri 
a oamenilor și omo
genizarea colectivu
lui trebuie cunoscută 
și extinsă mai întîi 
în Valea Jiului. 
Schimbul de experi
ență este un prilej de 
îmbogățire a inițiati
vei, de căutare a unor 
metode noi și moder
ne în activitatea sin
dicală.

risipei de energie electrică!
(Urmare din pag. 1)

Comitetul sindicatului din cadrul I.U.M.P. are o preocu
pare susținută pentru trimiterea. la odihnă și tratament a sala- 
riaților. Grupele sindicale au rezolvat judicios repartizarea bi
letelor la stațiunile indicate în funcție de sănătatea salariaților.

Astfel, în primul semestru al anului în curs au fost tri
miși la stațiunile de odihnă 64 de salariați ai I.U.M.P., la tra
tament 70 și la m-are alți 47, parte din ei cu familiile. Dintre 
cei trimiși în stațiunile balneo-climaterice amintim pe Mfhai 
Burghel, Marin Borniici, Ioan Jula, Vilhelm Lojadi, Ludovic 
Horoh, Iosif Hebedean, Iosif Crișan, Gheza Rapolti — cu toții 
oameni de bază ai secțiilor uzinei.

kWh pe tonă la minele Lupeni 
și, respectiv, Uricani. Aceeași 
situație este întîlnita și la con
sumurile specifice de energie 
electrică destinată acționării 
instalațiilor ce deservesc pro
ducția, exclusiv cele destinate 
producerii aerului comprimat: 
10,4 și 11 kWh pe tonă Ia mi
nele Paroșeni și Aninoasa ș! 
valori aproape triple la Lupeni 
și Uricani (28,84 și, respectiv, 
29,3 kWh pe o tonă de cărbune 
extras).

Este un lucru binecunoscut 
că factorii naturali, condițiile 
de zăcămînt, posibilitățile de 
concentrare a producției și de 
aplicare a unor metode de ex
ploatare caracterizate prin e- 
ficiență economică ridicată, di
feră de la o exploatare la alta. 
Variații atît de mari ale unui 
indicator sintetic, în condițiile 
în care programul de măsuri a 
fost aplicat la toate unitățile nu 
indică, însă, și un decalaj în 
ceea ce privește grija pentru 

. utilizarea rațională a energiei ?
Se constată că soluțiile pri

vind lucrările de pregătiri și 
de deschideri nu sînt adoptate 
întotdeauna în contextul aspec
telor multiple generate de ac
tivitatea de exploatare. Fluxul 
de transport, care va asigura e-

vacuarea a zeci și sute de mii 
de tone de cărbune, nu consti
tuie în toate cazurile un crite
riu principal în fundamentarea 
și adoptarea soluțiilor. Așa se 
explică, de exemplu, că se mai 
întîlnesc situații în care pro
ducția este evacuată cu 4-5 
transportoare înseriate, în con- 
dițiTe în care, printr-o ampla
sare a lucrărilor de pregătire, 
favorabilă transportului cu ban
dă de cauciuc, s-ar fi putut re
aliza o putere instalată redusă 
cu mai mult de 60 la sută.

Consumul de energie are în 
multe situații un caracter con
stant : afirmația vizează nu nu
mai cheltuielile ocazionate de 
realizarea aerajului, ci și de 
funcționarea utilajelor, care re
clamă o încărcare cît mai apro
piată de parametri funcționali 
în vederea reducerii consumu
rilor specifice de energie ne
cesară acționării. Plasarea „di
luată" întîlnită în mai toate ex
ploatările în zilele de plată a 
salariilor sau la lucrul în zilele 
de repaus nu este de natură să 
conducă la realizarea dezidera
tului de mai sus. Un calcul 
global, și minimal în același 
timp, deoarece nu ia în consi
derare reducerea plasării în zi
lele următoare prin acordarea 
repausului legal,arată că, în 
cursul lunii mai, la E.M. Petri
la, lucrîndu-se în toate dumini-

cile, s-a obținut o producție de 
6 964 tone de cărbune față de 
11 780 tone cît ar fi corespuns 
prin plan la numărul de schim
buri lucrătoare. Nerealizarea 
unei producții de 4 816 tone în 
aceste zile a condus la un con
sum suplimentar de energie de 
peste 100 000 kWh, în condiți
ile în care toate instalațiile e- 
lectrice care deservesc produc
ția au funcționat normal.

Raționalizarea consumului de 
energie electrică în toate uni
tățile miniere din bazin, înca
drarea în normele de consum 
stabilite, prin optimizarea me
todelor de deschideri și pregă
tiri în vederea reducerii pute
rii instalate necesitată de trans
port și de aeraj, constituie pre
ocupări care trebuie să stea în 
permanență în atenția factori
lor de conducere a procesului 
de producție. In același timp, 
însă, fiecare salariat trebuie sa 
fie preocupat, la locul său de 
muncă, de evitarea
forme de risipă a energiei, 
înlăturarea mersului în gol

oricărei 
de 

a 
utilajelor. Prin intensificarea a- 
cestor preocupări se va putea 
îndeplini în bune conditiuni 
sarcina de raționalizare a con
sumului de energie electrică 
impusă de dezvoltarea de an
samblu a economiei noastre na
ționale.

SPORT • SPORT • SPORT

In cadrul 
județene — 
ea", ediția 1973-1974, duminică 
au fost programate, în Valea 
Jiului următoarele
Preparatorul Lupeni — Energia 
Paroșeni ; Preparația Coroești 
— Utilajul Petroșani și E.G.C1 
Petroșani — Streiul Baru. Par
tida cea mai echilibrată a avut 
loc, la Lupenr, între Preparato
rul și Energia Paroșeni și s-a 
încheiat cu rezultatul de 3—2 
în favoarea gazdelor. Cele cinci 
goluri au fost înscrise de către 
Maioga (min. 5), Dosan (min. 
12), Romanți (man. 31) pentru 
gazde, Niță (mnn. 65) și Deac 
(min. 85), pentru oaspeți.

In. celelalte două partide — 
disputate pe terenurile din 
Vulcan și Lonea — victoria a 
revenit cu 2—0 în favoarea e- 
chipei Preparația Coroești în 
întâlnirea cu Utilajul Petroșani; 
E.G.C. Petroșani calificîndu-se 
în etapa următoare în dauna e- 
chipei din Baru Mare care nu 
s-a prezentat.

Atrage atenția lucrătorilor de pe șantiere și loturi că le revine ca obli
gație majora să cunoască și să respecte cu strictețe în activitatea zilnică nor
mele de tehnică a securității muncii, instrucțiunile referitoare 
norme și legislația muncii.

Măsurile de ansamblu luate 
de muncă — de la instructajele cu 
în presă a prevederilor normelor 
se cer respectate — și-au dovedit 
îndrumării permanente pe linie de 
tele au fost evitate la

la aceste

de conducerea șantierului și la 
fiecare om în parte și pînă la 
departamentale de protecție a 
in timp eficiența. Datorită controlului și 
protecția muncii, pînă în prezent acciden

majoritatea punctelor de lucru.

fiecare loc 
publicarea 
muncii ce

Navomodelism

Din nou 11 titluri de 
campioni naționali!

In urmă cu aproape un an Desigur că, la baza acestui 
He"zile, b'ăzâ' 'nautteă ’a clu-’ ’frumos bilanț înregistrat' la 
bului sportiv „Jiul" Petro
șani găzduia finala campiona
tului R.S. România la navo
modele la clasele : teleghida
te, glisoare și autopropulsate. 
După cum tuturor le este bine 
cunoscut, „meșterii" mode- 
liști din Petroșani au cucerit 
atunci nu mai puțin de 11 ti
tluri de campioni republi
cani !

Succesul de anul trecut a 
fost reeditat și la ediția din 
acest an, care s-a desfășurat, 
în perioada 20 — 24 iunie a.c. 
pe „ochiurile" de apă din in- , 
cinta Complexului sportiv și 
de agrement de pe malul Mu
reșului. La Tg. Mureș, sporti
vii modeiiști de la C.S. Jiul 
Petroșani au avut o compor
tare exențplară cucerind și de 
data aceasta 10 titluri de cam
pioni naționali la seniori, 1 ti
tlu de campion Ia juniori și 
două locuri I pe echipe la 
clasele glisoare și teleghidate !

Performanțele obținute 
actuala ediție sînt foarte 
loroase ținînd seama 
trecerile au avut loc 
plasare și pe o bază 
necunoscută încă de 
modelist, ceea ce dovedește 
încă o dată pasiunea și vo
lumul de muncă depus în 
cele zece luni de pregătire.

la 
va- 
în- 
de-

că 
în 
nautică 
nici un

primul campionat al anului,- 
pe lingă priceperea și hărni
cia componenților mai stă 
și ajutorul dat de antrenorul 
secției Leontin Ciortan ca și 
cel acordat de conducerea 
clubului sportiv „Jiul" (pre
ședinte : loan Karpinecz).

Iată numele sportivilor care 
au cucerit cele zece titluri de 
campioni naționali pe 1973, la 
seniori și unul la juniori : 
Friederich Csaszar cinci
titluri la clasa teleghidate; 
Leontin Ciortan — trei titluri 
(două la glisoare și unul Ia 
teleghidate) ; Ștefan Pop — 
un titlu la aeroglisoare ; Do- 
ru Tămaș — un titlu la tele
ghidate și Tiberiu Konyar — 
un titlu la clasa teleghidate, 
la .juniori. Au mai ocupat 
locuri fruntașe Doru Negres- 
cu la teleghidate, Ernest Ro- 
manciuc (junior) la aeroqlisoa- 
re, ambii ocupînd locurile doi, 
Teodor Garalui la clasa pro
pulsate, care și-au adus un a- 
port substanțial la ocuparea 
locului I pe echipe.

Pentru succesele obținute de 
mo.deliștii de la Jiul Petroșani 
la actualul campionat repu
blican de navomodele, toți 
componenții merită sincere fe
licitări.

s. bAloi

Tonete
mobile
pentru

desfacerea
'b0<r.

legumelor
iuiafa

și fructelor
Pe linia Îmbunătățirii aprovi

zionării populației cu cantități 
abundente de legume și fructe 
de sezon și a descongestionării 
unităților comerciale speciali
zate în desfacerea acestor pro
duse. conducerea C.L.F. Petro
șani a luat unele măsuri bine
venite în acest sens. Astfel, de 
cîteva zile s-a deschis un nou 
chioșc de desfacere al C.L.F. si
tuat lîngă pasarela C.F.R. Pe
troșani. De asemenea, au fost 
introduse pe lîngă unitățile nr. 
1 Petroșani, nr. 10 Vulcan, nr. 
48 Lupeni și 23 Uricanj căru
cioare mobile modernizate pen
tru vînzarea legumelor și fruc
telor la orele de vîrf în puncte 
de circulație intensă de pe 
străzi, îniesnindu-se astfel gos
podinelor procurarea operativă 
a produselor agroalimentare ce 
Ie sînt necesare pentru gătitul 
hranei.

MUNCITORI 
CONSTRUCTORI 
ȘI MONTORI!

dinNu pierdeți nic' o clipă 
atenție faptul că orice accident 
de muncă este generat, în pri
mul rînd, de indisciplină, de 
nerespectarea normelor de 
protecție a muncii, întîrzierl, 
ignorarea indicațiilor specifice 
locului de muncă și altele. Se 
ajunge astfel la accidentarea 
celor în cauză și a celor din 
jur. provocîndu-se și pagube 
materiale și chiar pierderi de 
vieți omenește

Iată cîteva din principalele 
prevederi ale normelor de pro
tecție a muncii obligatorii a se 
respecta în timpul programului 
de lucru pe șantiere ;
• trebuie să se poarte obli-

pe

de 
cu

gatoriu casca de protecție ;
• să se întrebuințeze centu

ra de siguranță, in cazul unor 
lucrări la înălțime |

9 să se asigure schelele cu 
parapeți. Este interzisă aglome
rarea oamenilor și depozitarea 
materialelor de construcții 
schele sau poduri auxiliare ; 

să nu se blocheze căile 
acces la punctele de lucru 
diferite materiale ;
• să se întrebuințeze de către 

electricieni, mijloacele indivi
duale det protecție ca : platfor
me izolate sau grătare, mănuși, 
galoși, șoșoni și cizme de cau
ciuc electroizolante ;
• sculele și uneltele de o- 

rice categorie și pentru orice 
intrebuințare trebuie să fie în 
perfectă stare și să corespundă 
caracterului lucrărilor ce se e- 
xecută |

• este interzisă coborirea 
materialelor (pietre brute, 
rămizi etc.) în groapa 
dație sau în șanț prin 
rea lor de sus ;
• muncitorii care 

lucrări cu var nestins 
este necesar să fie supuși unui 
examen medical special, care 
se va repeta ulterior la fiecare 
șase luni ;
• executarea lucrărilor de 

zidărie la înălțimi, trebuie să 
se facă numai pe schele regu
lamentare și îngrădite ;
• nu se admite circulația pe 

ziduri, ci numai pe 
eșafodaje ;
• descolăcirea și 

rea oțelului pentru 
trebuie făcute pe un 
lucru separat și împrejmuit;
• înainte de începerea tur

nării betonului, maistrul sau

că- 
de fun- 
arunca-

execută 
măcinat.

schele și

îndrepta- 
armături 

teren de

De la regionala 
de câi ferate

La data de 30 iunie 1973 se vor pune sub ten
siunea de 27 000 volți linia de contact și instalațiile 
aferente acesteia, pe tronsonul de cale ferată Si
meria — Livezeni — Iscroni. Construcția rețelei 
este astfel realizată incit nu poate crea situații care 
ar periclita viața celor care se găsesc în preajma ei. 
TREBUIE INSA CA PUBLICUL CALATOR ȘI 
TOȚI CETĂȚENII SA RESPECTE CU STRICTEȚE 
REGULILE DE COMPORTARE IN APROPIEREA 
REȚELEI DE CONTACT, A STlLPILOR 
ALTOR ELEMENTE

SAU A

LEI SAU DIN ZONA
DIN CONSTRUCȚIA REȚE
EI.

înAceste reguli sînt afișate 
gară, săli de așteptare și tre
nuri.

ATENȚIE 1 Calea ferată elec
trificată Simeria - Livezeni -

tensiuneaIscroni va lucra sub 
de 27 000 volți și prezintă pe
ricolul de electrocutare pentru 
cei care nu respectă riguros 
regulile afișate.

șeful șantierului este obligat să 
controleze modul de folosire și 
consolidare a cotrajelor, rezis
tența schelelor de susținere și 
a podinei de lucru ;
• dacă in încăperile in care 

se execută vopsirea cu vopsele 
pe bază de apa se găsesc con
ductori electrici sub tensiune 
aceștia vor fl deconectați îna
inte de începerea lucrului *

(gl este interzisă cu desavir- 
șire repararea, curățirea și un
gerea agregatelor. mașinilor și 
mecanismelor iu timpul func
ționării acestora |

Responsaoiihatea respectăm 
normelor de protecție a muncii 
și telurica securității o au, po
trivit instrucțiunilor in vigoa
re, cci ce organizează, contro
lează și conduc procesul de 
producție, cît șt toți muncito
rii la locul de muncă. Cei care 
se lac vinovați de nerespecta- 
rea acestor norme, vor f: tăcuți 
răspunzători pe linie adminis
trativă sau juridică, în con
formitate cu legile în vigoare. 
Încălcarea sau nerespectarea 
acestor norme, nu poate fi jus
tificată prin necunoașterea lor. 
Normele de protecția muncii 
nu sînt limitative. Conduceri
le șantierelor sînt obligate să 
întocmească instrucțiuni de 
protecția muncii pentru orice, 
mașină, utilaj sau proces teh
nologic nou care se introduce 
în

Petroșani
str. Republicii nr. 62

angajează imediat prin concurs

Angajarea și salarizarea se vor face potrivit 
prevederilor Legii nr. 12/1971 și H.C.M. nr. 
914/1968 iar pentru gestionar si conform Legii nr. 
22/1969.

lucru.

MUNCITORI, 
TEHNICIENI 
ȘI INGINERI 

CONSTRUCTORI, 
REȚINEȚI !

Respecting normele de teh
nică a securității și protecție a 
muncii, puteți evita orice fel de 
accident, orice fel de daune a- 
duse producției.

Concursul va avea loc în ziua de 30 iunie 1973, 
orele 9 dimineața.

Mica p u b
FIAT 600 vînd, stare ex

cepțională. Informații tele
fon 1160.

PIERDUT legitimație de

licitate
serviciu pe numele Ban 
Gheorghe, eliberată de pre- 
parația Petrila. O declar 
nulă.

întreprinderea comercială 
locală de stat pentru 

alimentație publică Petroșani

i i..

' Ml / i
n/ l

——....

anunță publicul consumator:
♦ Primește înscrieri pentru abonamente la bucătăriile 

de bloc ce funcționează pe lingă unitățile :
23 Transilvania din Petrila
71 Parîngul din Petroșani (Gart. Aeroport)
43 Perla din Vulcan
46 Cina din Lupeni

Unitățile servesc meniuri bogate și diversificate, la prețul de 
7 lei, alcătuite din 3 feluri.

♦
9 lei ;

porții),

In toate restaurantele din Valea Jiului, se servesc: 
meniuri pensiune în sortiment bogat, la prețul de

în fiecare dimineață, „zone" delicioase (jumătăți de 
la prețuri convenabile : între 3—4 lei;
sandvișuri asortate ;
micul dejun.
Onorăm orice comandă la domiciu pentru produse 

casele
♦

de cofetărie-patiserie, pentru diferite ocaziuni, prin 
de comenzi ce funcționează pe lîngă unitățile :

— Cofetăria nr. 9 „Nufărul" din Petroșani—telefon 1511 ;
— Cofetăria nr. 65 „Corso" den Lupeni — telefon 227 ;
+ Laboratorul de preparate reci din Petroșani — telefon 

1817 — oferă o gamă variată de preparate și se mi preparate 
de bucătărie.

Valoarea unei comenzi trebuie să fie de minimum 50 lei, 
la care se percepe taxa de transport.
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ULTIMELE ȘTIRI Ultimele știri

(Urmare din pag. 1)

Dumneavoastră investiți în 
construcția industrială, dacă 
am înțeles bine cifrele, o par
te mai însemnată a venitului 
național decît orice altă țară 
din lume, în afara Japoniei. 
Rata de creștere a venitului 
dumneavoastră național este 
înaltă. Preferați mașinile și 
tehnologiile cele mai noi. A 
crescut puternic comerțul 
îumneavoastră exterior.

O dezvoltare rapidă aduce 
cu sine probleme specifice. 
Astfel, și faptul că volumul 
comerțului dintre țările noas
tre s-a dezvoltat atît de pu
ternic. Mai important decît 
dezechilibrul balanței de 
plăți — și în această privință 
lucrurile păreau Ia un moment 
dat mai problematice — este 
perspectiva dezvoltării relați
ilor noastre economice. Se în
cearcă forme noi ale cooperării 
economice. forme în ca
drul cărora părțile se află 
pe poziții de parteneri egali 
in drepturi. Dumneavoastră, 
domnule președinte, ați elabo
rat atunci, pe țărmul Mării 
Negre, viziunea unei coope
rări de tip nou. Poate că în

(Urmare din pag. 1)

necesar să facem încă mai 
mult — și există mari posibi
lități — pentru a extinde cola
borarea dintre țările noastre. 
Viața a demonstrat și demon
strează că, pînă la urmă, re
lațiile economice sînt in stare 
să topească multe ghețuri și 
că o reală destindere interna
țională trebuie să aibă la bază 
un comerț liber, o colaborare 
egală în drepturi, care să con
tribuie la progresul general.

Intr-adevăr, România se 
află intr-un proces de dezvol
tare economică rapidă. Este 
nevoi'"i să facă eforturi mari, 
ținînd seama de faptul că este 
încă o țară in curs de dezvol
tare. Știm că lichidarea deca
lajului care ne desparte de 
țările avansate depinde în 
primul rînd de eforturile pro
priului nostru popor, de mun
ca pe care el o depune pentru 
dezvoltarea economică. Dar, 
totodată, sîntem conștienți că, 
în condițiile actualei revoluții 
tehnico-științifice, nu se poate 
obține o dezvoltare rapidă fără 
o lergă colaborare internațio
nală.

Desigur, după cum cred că 
cunoașteți, avem relații largi 
cu toate țările socialiste. A- 
vem, de asemenea, relații cu 
un număr mare de țări. Intre 
acestea, Republica Federală 
Germania ocupă un Ioc im
portant. Sîntem, intr-adevăr, 
interesați în dezvoltarea co
laborării pentru a asigura pro
gresul rapid al economiei ro
mânești pe baza cuceririlor 
actuale alo tehnicii și științei.

Dineu oferit de președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu în onoarea președintelui 
Gustav Heinemann si a soției sale Hilda Heinemann> f

In cursul serii de 27 iunie, 
președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
oferit, la Castelul Gymnich —* 
reședința oaspeților In timpul 
vizitei pe care o întreprind în 
R.F.G. —, un dineu în cinstea 
președintelui Republicii Fede
rale Germania, Gustav Heine
mann, și a soției sale, Hilda 
Heinemann. A fost prezent can
celarul Republicii Federale

Toastul președintelui 
Nicolae Ceaușescu

Domnule Președinte,
Doamnă Heinemann,
Domnule Cancelar, 
Doamnelor și domnilor,
Aș dori să exprim și în « 

ceasta seară, cînd vă avem ca 
oaspeți la acest dineu priete
nesc, satisfacția noastră pen
tru relațiile bune dintre Ro
mânia și Republica Federală 
Germania. De asemenea, do
resc să exprim mulțumiri pen
tru ospitalitatea cu care sîntem 
înconjurați de cînd ne aflăm 
pe pămîntul țării dumnea
voastră.

Am avut de pe acum con
vorbiri foarte bune ; s-au re
alizat pași importanți în direc
ția dezvoltării colaborării vi
itoare între țările noastre. Nu 
doresc să anticipez, însă, lă- 
sînd să fac bilanțul la înche
ierea vizitei, și sper că acest 
bilanț va fi foarte bogat.

Mîine vom face o scurtă 
vizită prin Republica Federa
lă Germania. Sîntem bucuroși 
că vom putea cunoaște astfel 
o mică parte din munca po
porului dumneavoastră Spe

Vizita tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 
în Republica Federală 

Germania

.finim

Toastul cancelarului Willy Brandt
ambele state am fi putut să 
ne străduim mai mult in di
recția realizării celor propuse, 
să facem ca ele să prindă mai 
repede viață.

In orice caz, a crescut nu
mărul acelora care știu că a- 
ceasta este o calc foarte pro
mițătoare. Noi nu mergem 
dezinteresați pe acest drum, 
noi acționăm în conformitate 
cu principiul pe care dumnea
voastră, domnule președinte, 
l-ați așezat la temelia politicii 
dumneavoastră, principiul a- 
vantajului reciproc. Acesta 
este un principiu sănătos nu 
numai în economie, dar și in 
politică.

Evoluția favorabilă a relați
ilor între țările noastre a pre
zentat avantaje nu numai 
pentru noi, ci și pentru în
treaga Europă. Prin stabilirea 
relațiilor diplomatice, în urmă 
cu șase ani, și datorită colabo
rării economice începute mai 
înainte noi am arătat cit de 
vast poate fi, în condițiile unei 
atmosfere politice destinse, 
terenul intereselor comune 
între două țări cu orînduiri 
sociale diferite. Putem spune 
pe drept cuvînt că exemplul

Toastul președintelui Hicolae Ceaușescu
Intr-adevăr, in relațiile din

tre țările noastre există încă 
un anumit dezechilibru în ba
lanța de plăți. De cițiva ani 
s-a realizat o balanță comerci
ală bună și sperăm ca, într-o 
perioadă scurtă, să realizăm 
un echilibru și în ce privește 
balanța de plăți. De aceea, do
rim să vindem mai mult în 
Republica Federală Germania 
și în condltiuni de egalitate cu 
alte țări. Nu cerem condițiuni 
deosebite, cerem doar ca pro
dusele românești să fie trata
te în mod egal cu produsele 
altor țări, care se vînd în mo
mentul de față, desigur, Ia 
condiții similare de calitate. 
Sper că, bazați pe experiența 
de pînă acum, pe dorința co- 
nitînS: <î'e a extinde această co
laborare, vom 'îffisi’ sntațli și 
acestei probleme, care va 
impulsiona mult colaborarea 
dintre țările noastre.

V-ați referit, domnule can 
celar, Ia faptul că încă la Ma
rea Neagră am discutat împre
ună posibilitatea de a trece 
la forme noi de cooperare. 
Sînt de acord cu dumneavoas
tră că a trecut cam mult timp 
și am făcut puțin în această 
privință. Sint, însă, acum în
ceputuri bune și cred că veți 
fi de acord cu mine ca aici, 
la Bonn, pe malul Rinului, să 
stabilim să recuperăm timpul 
pierdut. Sînt ferm convins că 
in timpul vizitei pe care o 
efectuăm în țara dumneavoas
tră, în cursul convorbirilor pe 
care le avem împreună, cit și 
in cadrul celor pe care le au 
miniștri români cu cei ai Re
publicii Federale Germania,

Germania, Willy Brandt.
La dineu au luat parte, de 

asemenea, Walter Scheel, vice
cancelar și ministru al afaceri
lor externe, cu soția, Hans-Die- 
trich Genscher, ministru de in
terne, cu soția, Horst Ehmke, 
ministru pentru cercetare, teh
nologie, poștă și telecomunica
ții, cu soția, Claus von Dohna- 
nyi, ministru al cercetării ști
ințifice și învățămîntului, cu 

răm că vizita ne va da posibi
litatea să evidențiem noi po
sibilități de a dezvolta coope
rarea în diferite domenii de 
activitate.

Deci, sîntem pe deplin mul
țumiți de rezultatele de pînă 
acum ale vizitei noastre și 
sîntem încrezători în rezulta
tele bune cu care vom încheia 
aceas'ă vizită. Sperăm că vom 
pune bazele pentru o dezvol
tare superioară a colaborării 
noastre, că aceasta va servi 
atît intereselor celor două sta
te, cît și cauzei păcii și secu
rității.

Cu această convingere, rog. 
în primul rînd pe colegii mei 
români, dar vă rog și ne dum
neavoastră, să ridicăm un 
toast pentru dezvoltarea în 
continuare a colaborării din
tre țările noastre.

In sănătatea președintelui 
Heinemann,

In sănătatea doamnei Hei
nemann.

In sănătatea domnului 
Cancelar.

In sănătate.'’ dumneavoastră, 
a tuturor ! 

oferit de noi nu a rămas izo
lat.

Relațiile dintre țările noas
tre au crescut din ce in . ce 
mai mult în intensitate în ul
timii ani, și aceasta nu din 
cauza deosebirilor de orindui- 
re, ci pentru că am respectat 
reciproc această deosebire. 
Este una din acele condiții 
ale politicii de destindere, care 
a făcut progrese remarcabile 
in acești ani. Cine dorește 
diminuarea încordării in Eu
ropa trebuie să tindă în mod 
activ spre aceasta. Destinde
rea nu este o stare dată, ci 
mișcare, a cărei orientare și 
amploare le putem influența. 
Ea ne dă posibilitatea să rea
lizăm o pace durabilă in Eu
ropa și de această posibilitate 
trebuie să ne folosim cu răb
dare, cu tenacitate.

Normele de conduită pentru 
relațiile dintre state, oentru 
formele de colaborare eco to- 
rnică și tehnică sînt utile și 
importante. Dar tot atît de 
necesar este de a vedea pro
blemele și grijile fiecărui om 
in parte, de a ține seama de 
dorințele sale și de a depăși 
barierele care mai există. 
Contribuim la progresul des

cu specialiștii, se vor găsi so
luții corespunzătoare în aceas
tă privință. Fără îndoială că 
intensificarea în viitor a co
operării economice va contri
bui mult nu numai la extin
derea relațiilor dintre țările 
noastre, dar și la dezvoltarea 
colaborării, la destindere și 
pace in Europa și in întreaga 
lume.

Tot pe malul Mării Negre, 
acum șase ani, am discutat 
și despre problemele securită
ții europene, despre felul cum 
să acționăm pentru a impulsi
ona cursul destinderii. Putem 
spune că și în această direcție 
colaborarea dintre țările noas
tre s-a dovedit bună. Acum, 
pe malul Rinului, putem con
stată' cit satisfacție că ?ecâ ce 
părea Un vis cu șase ani în 
urmă, la Marea Neagră, este 
o realitate și, peste cîteva zile, 
miniștrii de externe vor mer
ge Ia Conferința general-euro- 
peană.

Sîntem bucuroși că în acest 
timp Republica Federală Ger
mania a încheiat un șir de 
tratate cu Uniunea Sovietică, 
cu Polonia, cu Republica De
mocrată Germană, a parafat 
Tratatul cu Cehoslovacia — 
ca să mă refer numai la Eu
ropa —, fără a mai vorbi des
pre relațiile cu China popu
lară și cu alte state. Salutăm 
"u satisfacție faptul că Consi
liul de Securitate a hotărît în 
unanimitate ca Republica De
mocrată Germană .și Republica 
Federală Germania — deci, 
cele două state germane — să 
fie admise în Organizația Na
țiunilor Unite. Putem spune, 

soția, Egon Balir, ministru cu în
sărcinări speciale ale Cancela
riei, secretari de stat, persona
lități politice, oameni de afa
ceri, oameni de știință și cultu
ră vest-germani.

Au fost de față Ion Pătau, vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul comerțului 
exterior, George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe, 
Virgil Actarian, ministrul in

Toastul președintelui 
Gustav Heinemann

Domnule președinte al Consi
liului de Stat,

Chiar dacă a fost un bilanț 
doar pe jumătate făcut, totuși 
a fost un bilanț bogat, care v-a 
satisfăcut și ne umple de 
bucurie și pe noi.

In discursurile noastre de 
aseară, de la castelul Bruhl, 
am făcut legătură cu tradițiile 
care leagă cele două țări ale 
noastre. Astăzi, dumneavoastră, 
in convorbirile cu cancelarul 
federal, cît și în convorbirile 
colaboratorilor dumneavoastră 
cu interlocutorii germani ați 
putut realiza progrese și de a- 
ceea sîrit sigur că și bilanțul de 
încheiere va fi pozitiv.

Mîine, noi, cei de la Bonn, vă 
lăsăm să mergeți și în alte lan-

Întîlnire
Tovarășii Ion Pățân, vice

președinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul comerțului 
exterior, Gheorghe Oprea, 
consilier al președintelui Con
siliului de Stat, și Vasile Vo- 
loșeniuc, președintele Băncii 
române de comerț exterior, 
s-au întîlnit cu Hans Fride- 

tinderii creînd condiții pentru 
intilniri frecvente intre oa
meni.

Multe obiective care privesc 
ambele noastre țări au fost 
încununate de succes. Pentru 
interesele păcii, ale oamenilor 
și ale colaborării in Europa ar 
trebui să strîngem și mai mult 
relațiile dintre noi.

Domnule președinte al Con
siliului de Stat, permiteți-mi 
să evoc încă o dată discuția 
noastră din vara anului 1967. 
Atunci, cred eu, nu numai că 
ne-ain îndreptat privirile spre 
ceea ce alții nu realizaseră 
încă, ci am găsit temeliile pen
tru o înțelegere reciprocă în
tre noi. Astăzi, putem conti
nua discuția noastră pornind 
de la această bază, și ne pu
tem propune o serie de obiec
tive, care se vor materializa in 
anii următori.

Kog pe prietenii mei ger
mani să ridice, împreună cu 
mine, paharul in sănătatea 
dumneavoastră, domnule pre
ședinte al Consiliului de Stat, 
în sănătatea oaspeților români 
și pentru o bună colaborare 
între Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Federală 
Germania.

deci, că, realmente, s-au ob
ținut pași însemnați pe calea 
securității europene, a destin
derii, și la aceasta au avut 
o contribuție și țările noastre, 
conlucrarea dintre ele.

Desigur, mai sînt multe pro
bleme de soluționat. însăși 
problema securității europene 
cere încă eforturi susținute. 
Pentru soluționarea tuturor 
marilor probleme internațio
nale este necesar mai mult 
ca oricînd ca fiecare stat să-și 
aducă o contribuție tot mai 
activă. De aceea, aș dori să 
exnrim speranța că și în viitor 
țările noastre vor contacta 
activ atît în ce privește rea
lizarea securității europene, cît 
și în soluționarea altor pro
bleme din Europa, inclusiv 
problemele dezarmării, așa 
cum dorim să realizăm o co
laborare strinsă în cadrul Or
ganizației Națiunilor Unite, al 
altor organisme internaționale.

Cu speranța — aș putea 
spune cu convingerea — că vi
zita pe care o efectuăm acum 
în țara dumneavoastră, con
vorbirile pe care le avem vor 
marca un moment nou de in
tensificare a colaborării noas
tre, ii rog pe tovarășii mei ro
mâni să ridice împreună cu 
mine un toast în sănătatea 
domnului cancelar al Repu
blicii Federale Germania, în 
sănătatea domnului vicecan
celar și ministru de externe, în 
sănătatea celorlalți miniștri și 
colaboratori ai dumneavoas
tră prezenți aici.

Pentru o colaborare strinsă 
intre popoarele noastre, pentru 
securitate și pace in Europa și 
în întreaga lume.

dustriei construcțiilor de ma- 
șini-unelte și electrotehnicii, al
te persoane oficiale care îl în
soțesc pe șeful statului român 
în vizita sa în Republica Fe
derală Germania.

Cu acest prilej, președintele 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Re
publicii Federale Germania, 
Gustav Heinemann, au rostit 
toasturi.

duri ale republicii noastre. 
Sperăm că veți vedea și veți 
trăi lucruri interesante și aco
lo. Sîmbătă, cînd vă veți reîn
toarce din călătoria dumnea
voastră, vom avea ocazia să ne 
vedem doar pentru puțin timp 
pe aeroport, și de aceea aș dori 
să folosesc acest prilej pentru 
a vă mulțumi dumneavoastră, 
colaboratorilor dumneavoas
tră, pentru modul în care ați 
tratat și ați discutat cu noi.

Doresc, in primul rind, să 
rog oaspeții germani de aici să 
ridice paharul,

în sănătatea domnului pre
ședinte,

în sănătatea doamnei, 
pentru bunele relații dintre 

popoarele noastre !

de lucru
richs, ministrul federal al e- 
conomiei.

Au fost discutate probleme 
legate de dezvoltarea relațiilor 
economice pentru perioada i- 
mediat următoare și în pers
pectivă, între cele două țări, 
in domeniul schimburilor co
merciale, al cooperării bilate
rale și pe terțe piețe.

„Popoarele Europei așteaptă 
foarte mult de la Conferință"

Declarația președintelui Tito referitoare la
Conferința general-europeană

BELGRAD 27 — Corespon
dentul Agerpres, S. Morcoves- 
cu, transmite : La Conferința 
privind securitatea ș!. colabora
rea în Europa trebuie să se a- 
sigure deplina egalitate a tu
turor popoarelor Europei, mari 
și mici — a declarat președin
tele Iosip Broz Tito într-un in
terviu acordat televiziunii nor
vegiene, subliniind că „popoa
rele Europei așteaptă foarte 
mult de la Conferință".

Referindu-se apoi la convor
birile de la Viena privind re

Conferința 
Comitetului

încheierea sesiunii Consiliului 
Ministerial al C.E.E.

pentru 
dezarmare 

de la Geneva
GENEVA 27 (Agerpres). t- 

In ședința bisăptămînală des
fășurată Ia, 26 iunie, a Confe
rinței Comitetului pentru dezar
mare de la Geneva a luat cu- 
vîntul șeful delegației Japoni
ei, ambasadorul Masahiro Nisi- 
bori. Delegatul japonez a pus 
accentul pe necesitatea înfăp
tuirii cu prioritate a unor mă
suri de dezarmare nucleară, 
precum și a unor acorduri 
parțiale pentru care a apreciat 
că există condiții propice în e- 
tapa actuală, cum sînt interzi
cerea armelor chimice și înce
tarea experiențelor nucleare 
subterane. Reprezentantul Ja
poniei a exprimat, de asemenea, 
îngrijorarea guvernului țării 
sale în legătură cu experiențe-
le . nucleare atmosferjee ale 
Franței în Oceanul Pacific și, 
în acest context, s-a declarat 
de acord cu recenta hotărîre a 
Curții Internaționale de Justi
ție de la Haga privind sistarea 
testelor nucleare franceze.

Evenimentele din Uruguay
• Posturile de radio au trecut sub controlul 

armatei
• Președintele Uruguayului a preluat întreaga 

putere în țară
MONTEVIDEO 27 (Ager

pres). — In.cadrul unei decla
rații ,— transmisă de posturi
le de radio care, începînd de 
miercuri dimineața, au trecut 
sub controlul deplin al arma
tei — președintele Uruguayu- 
lui, Juan Maria Bordaberry, a 
anunțat că noul organism 
creat, Consiliul de Stat, va a- 
vea atribuțiile parlamentului, 
va controla puterea executivă 
și va elabora un proiect ie re
formă a constituției.

Parlamentul Uruguayan a

în legătură cu intrarea 
R.P.D. Coreene în O.M.S.

PHENIAN 27 (Agerpres). — 
Ministrul afacerilor externe al 
R.P.D. Coreene, Hă Dam, a a- 
dresat secretarului general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, o te
legramă în care își exprimă 
gratitudinea pentru interesul a- 
rătat de acesta in legătură cu 
intrarea R.P.D. Coreene in Or

JOI. 28 IUNIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Organizația ; Repu
blica : Trăind în libertate; 
PETRILA : Bulevardul Romu
lui ; LONEA — Minerul : Ne
văzut, necunoscutj ANINOA- 
SA : Adio arme ; VULCAN : 
Marea evadare ; LUPENI — 
Cultural : O floare și doi gră
dinar1 ; URICANI: Săgeata 
căpitanului Ion. 

T(+r

ducerea trupelor și armamente
lor în Europa centrală, pre
ședintele Tito a spus că este 
important ca la acestea să se 
obțină rezultate, deoarece și 
cel mai mic progres la aceas
tă reuniune ar fi o contribuție 
la Conferința pentru securita
te și cooperare în Europa. A- 
ceasta este dorința tuturor po
poarelor din Europa.

La întrebarea „Ce legătură 
există între unitatea și integri
tatea Iugoslaviei și pacea și 
securitatea în Europa", pre
ședintele Tito a spus că numai

LUXEMBURG 27 (Agerpres). 
— Luni și marți s-a desfășurat,, 
la Luxemburg, sesiunea Consi
liului Ministerial al Pieței co
mune, pe a cărei agendă au fi
gurat numeroase probleme.
-Cu prilejul unei conferințe 

de presă organizate la sffrșitul 
sesiunii, ministrul afacerilor 
externe al Belgiei, Renaat van 
Eslande, care a prezidat lucră
rile, a declarat că — între al
tele — Consiliul ministerial a 
definit concepția generală pe 
baza căreia reprezentanții Pie
ței comune vor negocia, în lu
na septembrie, la Tokio, cu 
Statele Unite, în cadrul GATT. 
Orientarea poziției comune a 
statelor membre ale C.E.E. a 
fost consemnată într-un text 
comportînd un preambul (defi
nind obiectivele) și cinci capi
tole precise.

La cererea Franței miniștrii

Acțiuni ale forțelor patriotice 
cambodgiene

CAMBODGIA 27 (Agerpres). 
— FOrțelfe patriotice khmere 
au ătacat din nou în noaptea 
de marți spre miercuri, două 
poziții lonnoliste situate pe 
șoseaua nr. 5, Ia aproximativ 
50 kilometri nord de Pnom 
Penh, într-o zonă unde luptele 

fost dizolvat miercuri, min- 
tr-tw decret al președintelui 
care, sprijinit de forțele ur
mate, a preluat întreaga pu
tere în țară.

Totodată, la Montevideo s-a 
confirmat oficial demisia mi
nistrului educației, Jose Maria 
Robaina, și a ministrului să
nătății, Pablo Purriel. De ase
menea, s-a anunțat că toate 
școlile primare și secundare, 
precum și universitățile își 
vor întrerupe cursurile pînă Ia 
data de 20 iulie.

ganizația Mondială a Sănătății 
și stabilirea Oficiului de ob
servator permanent al țării sa
le la sediul O.N.U. din Geneva 
și îl informează în legătură cu 
hotărîrea R.P.D. Coreene de 
a-și stabili un oficiu de obser
vator permanent la sediul 
central al O.N.U. din New 
York.

9,00 Curs de limba franceză. 
Lecția a 61-a;

9,30 Prietenii lui Așchiuță;
10,00 Telex ;
10,05 Publicitate;
10,10 Steaua polară. Emisiu

ne de orientare școla
ră și profesională. Mi
nerii (reluare);

10.40 Prin expoziții. Repor
taj ;

11,00 Telecinemateca. Ciclul 
Zbigniew Cybulsky: 
Cenușă și diamant (re
luare) ;

12.40 Teleobiectiv (reluare); 
13,00 Telejurnal;
16,00-17,00 Teleșcoală ;

■ /
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o Iugoslavie unită, independen
tă, constituie un puternic fac
tor pentru pace în Europa și, 
îndeosebi, în Balcani. Referitor 
la rolul țărilor neangajate pe 
arena internațională, el a spus 
că principiile adoptate la con
ferința de la Belgrad și, apoi, 
la conferința de la Cairo și 
Lusaka au fost acceptate în 
lumea întreagă și nu numai de 
țările neangajate.

Președintele Tito s-a referit, 
apoi, la o serie de probleme in
terne ale R.S.F. Iugoslavia..

de externe ai C.E.E. au respins 
din nou, luni, argumentația a- 
mericană, declarînd că refuză 
să modifice poziția lor adoptată 
în luna decembrie precizîndu-se 
însă, că ei, nu închid totuș:, de
finitiv ușa unor eventuale con
cesii.

In altă ordine de idei, Con
siliul ministerial a pregătit re
înnoirea și lărgirea Acordului 
de la Yaounde, în vederea con
ferinței de la Bruxelles, căre va 
începe la 25 iulie ; a dat man
dat Comisiei C.E.E. să negocie
ze un acord global între Piața 
comună și statele riverane Mă
rii Mediterane; a hotărît stabi
lirea la Luxemburg a sediului 
Fondului european de co
operare monetară.

șe desfășoară. ,cțț, q deosebită 
ăcuitatâ de.măi bine de o -ăp- 
tămînă.

După cum transmite agenția 
France Presse, lupte violente 
s-au semnalat, de asemenea, 
pe șoseaua nr. 6, unde patrio- 
ții ocupă, de peste 10 zile, un 
tronson la nord de Pnom 
Penh, precum și pe malul es
tic al fluviului Mekong, la 20 
kilometri de capitala cambod- 
giană.

Ciocniri răzlețe între forțele 
patriotice și trupele regimului 
Ionnolist continuă să se sem
naleze și în regiunile situate 
Ia sud-vest de capitală, oe șo
seaua nr. 3.

Pregătiri pentru urmărirea 
eclipsei solare totale

In mai multe țări africane 
se fac pregătiri pentru urmă
rirea eclipsei solare totale — 
cea mai lungă din acest secol 
— care se Va produce sîmbătă. 
Eclipsa va afecta pe continen
tul african o zonă lată de 250 
km. Ea va dura 6 minute 
și 18 secunde la Akjoujt și 
va fi observată în Mauritania 
de 120 de savanti din diverse 
părți ale lumii.

Eclipsa va începe la ora
10,39 G.M.T. O rachetă ame
ricană de observare la înaltă 
altitudine de tipul „Aerobee 
170“ va li lansată de pe ae
roportul Noudhibou la ora 
10,33 și va fi recuperată la 80 
de kilometri în direcția est de 
la punctul de plecare, în de
șert. Această rachetă va per
mite filmarea fazelor eclipsei 
de la altitudinea de 1*5 kilo
metri, precum și studierea

17.30 Emisiune in limba 
maghiară ;

18.30 Telex ;
18,35 Publicitate ;
18,45 Semnificații. Munca — 

terenul de formare și 
afirmare a personalită
ții î

19,10 Poesis. Versuri in lec
tura autorilor ;

19,20 1001 de seri;
19.30 Telejurnal. Cincinalul 

înainte de termen. 1973 
an hotărîtor ;

20,00 Concertul orchestrei 
simfonice a Radiotele- 
viziunii. închiderea sta
giunii. (Transmisiunea 
primei părți);

21,20-22,30 Seară pentru tine
ret ;

22.30 24 de ore. Din țările so
cialiste.

Leonid Brejnev 
și-a încheiat 

vizita in Franța
PARIS 27 (Agerpres). — La 

castelul Rambouillet, lingă Pa
ris, s-au încheiat, miercuri, 
convorbirile dintre președinte
le Franței, Georges Pompidou, 
și Leonid Brejnev. In aceeași 
zi, secretarul general al C.C. 
al P.C.U.S. și-a încheiat vizita 
în Franța.

In legătură cu convorbirile, 
a fost dat publicității un comu
nicat care relevă că aceste con
vorbiri au fost consacrate pro
blemelor de perspectivă ale 
relațiilor franco-sovietice, pre
cum și unor aspecte majore a- 
le vieții internaționale. Con
vorbirile s-au caracterizat prin- 
tr-o largă înțelegere reciprocă 
și s-au desfășurat într-o at
mosferă amicală, caracteristică 
pentru relațiile dintre U.R.S.S. 
și Franța — transmite agenția 
TASS.

La convorbiri au luat parte 
Andrei Gromiko, ministrul a- 
facerilor externe al Uniunii 
Sovietice, Nikolai Patolicev, 
ministrul comerțului exterior, 
alte persoane oficiale sovietic»

----->-----

Dificultăți 
în formarea 

noului 
guvern 
libanez

BEIRUT 27 — Coresponden
tul Agerpres, Crăciun Ionescu, 
transmite : După 86 de zile de 
la declanșarea crizei politice 
din Liban, ca urmare a demisi
ilor succesive ale premierului 
Saeb Salam și, respectiv, pri
mului ministru Amin El Hafez, 
formarea noului guvern — con
siderată, în cursul zilei de 
marți, ca aproape înfăptuită 
— a fost din nou amînată, da
torită unor dificultăți de ulti
mă oră. Complicative s-au ivit 
în momentul cînd Takieddine 
Solh — noul premier desemnat 
la 21 iunie de președintele ță
rii pentru a forma quvernul — 
a anunțat că intenționează să 
încredințeze liderului Partidu
lui Socialist Progresist, Kamal 
Jumblatt, portofoliul Ministe
rului de Interne. Grupările con
servatoare — Partidul National 
Liberal (partizanii fostului pre
mier Saeb Salam) și Parti
dul ( „Falangele Libaneze" 
(KAIAIEB) — și-au făcut cu
noscută intenția de a-și retra
ge asentimentul față de un gu
vern în care Kamal Jumblatt 
ar primi funcția de ministru de 
interne. ,

modificărilor aduse atmosfe
rei la mare altitudine în mo
mentul eclipsei totale.

In același timp, avionul su
personic „Concorde 001", ca
re va decola din Insulele Ca
nare, va survola zona nordică 
a Mauritaniei în direcția Cia
dului. El va transporta o echi
pă de savanți care datorită 
vitezei mari a aparatului vor 
putea examina eclipsa timp 
de 80 de minute.

Pe de altă parte, în localita
tea mauritană Chinguetti, sa- 
vanții americani, care dispun 
de un telescop gigant, avînd 
o greutate de trei tone, vor 
încerca să verilice unul din 
punctele teoriei relativității 
lui Einstein asupra devierii 
luminii de către masa soare
lui.

(Agerpres).

Pronoexpres
La tragerea Pronoexpres 

din 27 iunie 1973 au ieșit cîș- 
tigătoare următoarele nume
re :

Extragerea I:
32, 23, 5, 35, 28, 20.

Extragerea a Il-a :
2, 44, 10, 15, 34.

Fond de premii : 1 632 082 
lei.

VREMEA
Valorile temperaturii înre-

gistrate în cursul zilei de
ieri :

Maximele : Petroșani 25
grade ; Paring 18 grade.

Minimele : Petroșani 10
grade ; Paring 9 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE : Vremea se men
ține frumoasă cu cer mai 
mult senin noaptea și în 
cursul dimineții. Innorări mai 
accentuate vor fi în cursul 
după-amie/ii cînd pe alocuri 
se vor semnala averse slabe 
de ploaie însoțite de descăr
cări electrice. Vînd slab pînă 
Ia potrivit din sectorul nor
dic.
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