
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, 0NIȚ1-VA 1 Vizita președintelui

leac’W. J

te

ANUL XXX Nr. 7 367
MIERCURI

11 IULIE 1973
4 PAGINI 30 BANI

AL COMITETULUI MUNICIPAL PETROȘANI AL PUȘI AL fflWllll MW HUMBIPAL
Moi succese pe

coordonatele întreceriiACORDUL GLOBAL
mijloc eficient de intensificare

a ritmului de execuție a lucrărilor

de construcții
Introducerea și extinderea e- 

xecutiei lucrărilor de coristruc- 
tii-montaj în acord global con
stituie o formă superioară de 
organizare și remunerare a 
muncii, aplicată odată cu tre
cerea la noul sistem de salari
zare. Metoda a fost extinsă și 
la loturile șantierului T.C.M.M. 
Petroșani obținîndu-se pe a- 
ceastă cale rezultate din ce în 
ce mai bune atît în creșterea 
productivității muncii cît și a 
cîștigului mediu pe fiecare sa
lariat.

In cursul lunilor • trecute, Ia 
foaie punctele noastre/ de lu
cru s-a manifestat o p/eocupa- 
re sporită pentru crearea condi
cilor tehnico-materiale menite 
să asigure aplicarea eficientă 
și pe scară lărgită a noi forme 
de organizare și retribuire a 
muncii, știind că, în acest an, 
avem ca sarcină să cuprindem 
în acord global în medie cu 12 
la sută mai multe efective decît 
în anul precedent.

In acest scop la începutul a- 
nului cu sprijinul forului nos
tru tutelar s-a organizat un in
structaj cu serviciile de specia
litate din șantier și loturi pen
tru cunoașterea și aplicarea în
tocmai a acordului global. Ur
mare a tuturor acestor măsuri, 
în lunile martie — mai, multe 
din greutățile întîmpinate pînă 
atunci — unele datorate con
cepției eronate, iar altele

modității. — au fost înlăturate, 
folosirea și punerea în practi
că a contrăctelor-angajament a- 
sigurînd îmbrățișarea acestei 
forme de salarizare. In prbzent, 
mulți dintre șefii de formații cer 
cu insistență 'conducerii loturi
lor, maiștrilor pregătirea în de
taliu a ■ condițiilor de lucru, a- 
provizionarea ritmică și la timp 
astfel ca organizarea muncii in 
acord global să se concretizeze 
în predarea obiectivelor înain
te de termen și1 obținerea unor 
productivități fizice și 
sporite.

Pregătirea atentă a 
experiența acumulată
trecuți au permis extinderea 
muncii în acord global la 70 la 
sută din totalul efectivului. 
Prin respectarea întocmai a 
clauzelor prevăzute în contrac
tul angajament numai în ultima 
lună încheiată formațiile lotu
lui Petrila care lucrează în 
cord global, comparativ 
muncitorii care lucrează în
cord simplu, au realizat produc
tivități valorice mai mari cu 
10-15 la sută, majorîndu-și cîș- 
tigul lunar la 3 500 — 4 000 lei. 
Este un exemplu concludent ca
re face dovada că aplicarea ju
dicioasă a acordului global se 
concretizează prin rezultate bo
gate pe șantier. Pe lîngă folosi
rea mai judicioasă a forței de 
muncă de care dispune santie-

valorice

lucrului, 
în anii

rul această formă eficientă de 
salarizare asigură disciplina, 
răspunderea personală și co
lectivă, la fiecare front de lu
cru.

Nu se poate trece cu vederea 
că există destule greutăți ge
nerate de neajunsurile pe'care 
conducerea, șantierului se stră
duiește să le înlăture. Se ur
mărește ca toate loturile șan
tierului să se ridice la nivelul 
loturilor Petrila și Vulcan ca
re au reușit să realizeze in lu
na mai indicatorul de producti
vitate a muncii în proporție de 
116, respectiv, 10Ș la sută. A- 
ceasta a fost posibil cu toate că 
loturile au avut de intlmpinat 
aceleași greutăți ca și 
te. Printr-o mai bună 
re tehnico-profesională 
citorilor, prin creșterea
pării de a aplica cu cît mai mul
tă eficiență acest sistem de sa
larizare în construcții — mun
ca în acord global — se poate 
valorifică din plin potențialul 
tehnic ș: uman al unității noas
tre economice, se poate inten
sifica ritmul de execuție al o- 
biectivelor de investiții din Va
lea Jiului.

celelal- 
pregăti- 
a mun- 
preocu-

a-
cu
a-

Nicolae DUBAR, 
biroul personal — invățămint

— salarizare,
Șantierul T.C.M.M.

A început adîncirea 
puțului auxiliar al minei 

Petrila
In cadrul sectorului de 

deschideri al Exploatării 
miniere Petrila au început 
lucrările de execuție a unui 
important obiectiv de inves
tiții. Este vorba de adincirea 
puțului auxiliar, de Ia ori
zontul XIV, pînă Ia nivelul 
orizontului XVI, pe care se 
va realiza in 
tul principal 
cirea face 
complex de
dernizare a puțului in vede
rea transformării sale în puț 
■principal de extracție.

Această importantă lucra-

viitor transpor- 
al minei. Adin- 
parte dintr-un 
lucrări de mo-

re a fost încredințată brigă
zii conduse de Vasile Pavel, 
care împreună cu Gherasim 
Tamaș, Gheorghe Moldovan, 
Augustin Boieru și alții, au 
dovedit în repetate rînduri 
o bună cunoaștere a specifi
cului lucrărilor miniere com
plexe. Importanța deosebită 
a acestei lucrări în asigura
rea viitorului flux de trans
port ai exploatării constituie 
pentru toți membrii brigăzii 
un prilej de mobilizare in 
vederea îndeplinirii exem
plare a sarcinilor re le stau 
in față.

Intervenție operativă
Seara zilei de 8 iulie, ora 23. 

La dispecerul exploatării minie
re Uricani se raportează o situa
ție nedorită: banda de trans
port care preia producția prin
cipalei capacități din cadrul 
sectorului III — abatajul fron
tal V/3 se rupsese, fiind antre
nată de tobă. Avaria risca să 
împiedice desfășurarea norma
lă a producției și în primele 
schimburi ale zilei de 9 iulie. 
Trebuia remediată deci in cel 
mai scurt termen. Acest lucru 
a fost Înțeles așa cum se cuvi
ne de către lăcătușii Gheorghe 
Nichițelea șl Ladisiau Monori, 
de către vulcanizatorul Gheor
ghe Dărămuș. Lor le-au venit 
in ajutor și minerii din lucră
rile învecinate printre care Mi
hai Vitan și Mircea Apostu. O 
noapte întreagă au lucrat in 
ritm intens : banda a fost ridi
cată, derulată, vulcanizată. 
S-au făcut probele de funcțio
nare și, prin eforturile comune,

in zorii zilei banda a deservit 
din nou primele tone de cărbu
ne. Schimbul I al brigăzii de 
frontaliști condusă de Gheor
ghe Scorpie a putut începe o 
nouă săptămînă rodnică.

Mărfuri 
expediate 

peste plan
Personalul stației Petroșani 
obtinut succese deosebite tn

10®

Montarea panourilor .parterului unui bloc cu 4 etaje din cartierul Coroești — Vulcan, se desfășoară conform pla-

In instantaneul nostru i-am surprins pe șeful brigăzii de mentori prefabricate Zoltan Kișpal, maistru) constructor 
Francisc Filipescu și doi constructori — consultind planul de execuție. Foto: Ion LICIU

a
intrecerea socialistă în cinstea 
zilei de 23 August. Datorită a- 
tenției sporite ce se acordă e- 
conomicitătii transporturilor pe 
calea ferată, cu toate condițiile 
deosebite în care se. desfășoară 
activitatea de compunere și în
drumare a trenurilor, de. ma
nevrare a vagoanelor, la' în- 
cărcare-descărcare, în paralel 
cu'lucrările de electrificare ale 
stației, încărcătura -statică pe 
osie/vagon a fost depășită cu 
2,20 la sută, staționarea vagoa
nelor cu încărcare/descărcare 
redusă cu 1,05 la sută, iar sta
ționarea în tranzit, cu mane
vră, cu 2,49 la sută.

....
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CRONICĂ
Prin Decret al Consiliului 

de Stat al Republicii Socia
liste România. tovarășul 
Virgil Trofin, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, 
a fost numit președinte al 
Comitetului pentru Proble
mele Consiliilor Populare.

Prin același Decret, tova
rășul Nicolae Tăbircă a fost 
numit prim-vicepreședinte al 
Comitetului pentru Proble
mele Consiliilor Populare.

De ce să roșim 
pentru alții ?

I 
I
I

Mă aflam in stația de autobuz „Viscoza” 
din Lupeni. Trei elevi ai școlii profesionale 
ședeau pe banca din interiorul adăpostului. 
Alți patru elevi afară. “ 
prin geam cu cei așezați pe banca din re
fugiu. Fac o paranteză : adăpostul acestei 
stații prevăzut cu geamuri a fost construit de 
colectivul fabricii „Viscoza" ; in construcția 
lui s-au consumat materiale, chiar dacă aces
tea au fost recuperate din instalații mai vechi 
și muncă, chiar dacă manopera a fost prestată 
in mod voluntar de meseriașii fabricii. S-a 
procedat așa pentru că stația servește sala- 
riații fabricii dar și pe ceilalți călători.

...Discuția elevilor a devenit zgomotoasă. 
Eu citeam un ziar, mai mult ca să dau o 
utilitate timpului cît așteptam autobuzul. 
Deodată răsună un pocnet puternic și unul 
din geamurile adăpostului se face țăndări. 
Prima mea grijă a fost să i-au numărul ma
tricol al elevului care a spart geamul. Elevul 
a tăgăduit. Am ieșit din refugiu la elevii de

Cei de afară discutau

afară și sub amenințarea că chem miliția 
mi-au confirmat că cel cu numărul 1 509 a 
spart geamul. Au sosit'între timp în stație și 
alți călători. Unul, care probabil era cadru 
didactic la școală, l-a legitimat pe elevul cu 
nr. 1 509, i-a ridicat legitimația și după ce eu 
i-am relatat cazul de mai sus a spus : „îi știm 
noi pe aceștia...11, l-am atras atenția elevului 
cu nr. 1 509 ca a doua zi să pună geamul 
la loc.

- „Numai jumătate, atîta am spart eu". 
L-am invitat să nu comenteze și să pună 
geamul. Persoana care i-a ridicat legitimația 
privea tăcută. Dar a sosit autobuzul. In acest 
moment, cînd ne îndreptam spre ușa autobu
zului, din grupul de elevi am auzit : „Ce 
nene, ți s-a făcut de fotbal Am întrebat 
desigur cine a zis așa. Răspunsul : „A zburat... 
cel care a zis".

Am urcat în autobuz. Impertinența m-a 
jignit. Mi-a fost rușine de mine, de fapta și 
obrăznicia elevilor din stație. Mi-am pus în
trebări diferite pînă în Petroșani. Mi-am dat 
răspunsuri. Așa am ajuns la concluzia că u- 
neori este explicabilă justificarea celor care 
mai zic „De ce să mă bag, nu mă privește...". 
Eu, însă, detest această justificare și pentru 
că nu mă pot abține apelez la ziar. O fac 
in ideea și convingerea că ziarul este citit 
de mulți concetățeni și astfel de atitudini lip
site de respect față de bunul obștesc, față de 
cei din jur îi revoltă pe mulți. Și sper nu numai 
că îi revoltă dar îi determină la opinie, 
fermitate față 
fac de multe 
roșim noi ? I

A

In atenție,
vacanta»

de 
ori

actele semenilor care 
sâ roșim... Dar de ce

Ia 
ne 
să

F.
Silvian MATEI.

F. A. „Viscoza" Lupeni

Modalitățile de organizare și 
desfășurare a vacanței de va
ră, a întregii activități din a- 
ceastă perioadă în Valea Jiu
lui a constituit tema unei șe
dințe de analiză care a avut 
loc ieri în sala cabinetului 
municipal de partid Petro
șani. In ședință s-a. insistat a- 
supra caracterului predomi
nant educativ al vacanței, ele
ment care se realizează doar 
prin contribuția activă a ca
drelor didactice care au sar
cina să organizeze acțiuni a- 
tractive, instructive, cu bogat 
conținut educativ.

Existența mai multor ștran
duri în municipiu va da posi
bilitate ca, în zilele următoa
re, să se deschidă în fiecare 
oraș cursuri de înot. Alte ac
țiuni de larg interes ce vor a- 
vea loc : „Roza vînturilor'1, 
..Pionieri pe cărările patriei:1, 
cicloturism, drumeții, tabere 
autofinantate.

Republicii Populare Congo, 
comandant Marien N’Gouabi

ta invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general , al. Partidului Comu
nist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, și a tova
rășei Elena Ceaușescu, marți 
a sosit în țara noastră, într-o 
vizită oficială de partid și de 
stat, comandant Marien 
N’Gouabi, președintele Comi
tetului Central , al Partidului 
Congolez al Muncii, președin
tele Republicii Populare Con
go, șef al statului, împreună 
cu tovarășa Celine N’Gouabi.

Intîlnirea dintre tovărășii 
Nicolae Ceaușescu și Marien 
N’Gouabi, cu ocazia vizitei șe
fului statului congolez, care 
continuă în fapt dialogul la 
nivel înalt statornicit cu pri
lejul călătoriei în Republica 
Populară Congo a președinte-

lui Consiliului de Stat, repre
zintă o vie expresie a relați
ilor de prietenie și strînsă co- 
Iab.orare existente, intre Parti
dul Comunist Român , și Parti
dul Congolez al Muncii, între 
cele două țări și popoare ale 
noastre, o mărturie, pregnantă 
a dorinței comune de a pro
mova și extinde pe multiple 
planuri aceste raporturi, în 
interesul reciproc, al cauzei 
democrației și socialismului, 
al înțelegerii și cooperării în 
lume.

Sub aceste auspicii a avut 
loc solemnitatea sosirii co
mandantului Marien N’Gouabi, 
președinte al Partidului Con
golez al Muncii, președintele 
Republicii Populare Congo, șef 
al statului.

Pe aeroportul Otopeni, în 
onoarea înaltului oaspete con

golez, au fost arborate drape
lele de stat ale Republicii So
cialiste România și Republicii 
Populare Congo, care 
drează portretele celor 
conducători de partid și de 
stat ; pe mari pancarte au fost 
înscrise urările : „Bun venit, 
în România președintelui Co
mitetului Central al Partidului 
Congolez al Muncii, președin
te al Republicii Populare Con
go', șef al statului, comandant 
Marien N’Gouabi", „Să se 
dezvolte și să se întărească 
prietenia și colaborarea dintre 
poporul român și poporul con 
golez".

La ora 13,00, nava preziden
țială, escortată de avioane ale 
forțelor noastre armate, își.

înca- 
doi

(Continuare in oaq. a l-o)

Convorbiri oficiale între tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Marien N’Gouabi

In după-amiaza zilei de 10 
iulie, au început convorbirile 
oficiale între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, - și comandant Marien 
N'Gouabi, președintele Comite
tului Central al Partidului Con
golez al Muncii, președintele 
Republicii Populare Congo, șef 
al statului.

In cadrul 
fost analizate

convorbirii, au 
stadiul relațiilor

D I N
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, și tova
rășa Elena Ceaușescu, au ofe
rit, marți, un dineu oficial în 
onoarea președintelui Comite
tului Central al Partidului Con
golez al Muncii, președintele 
Republicii Populare Congo, șef 
al statului, comandant Marien 
N'Gouabi și a tovarășei Celine 
N'Gouabi.

La dineu au participat tova
rășul Ion GheoTghe Maurer și

dintre cele două partide și sta
te, modul cum șînt îndeplinite 
hotărîrile convenite cu prilejul 
vizitei făcute la Brazzaville de 
către președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, precum și perspecti
vele deosebit de favorabile 
pentru continua dezvoltare și 
adîncire a raporturilor de prie
tenie și colaborare româno- 
congolez.e. In acest context, s-a 
exprimat dorința comună de a 
se acționa în continuare în di
recția aprofundării relațiilor po-

litice, economice, tehnico-ști- 
ințifice și culturale, dintre cele 
doua țări și s-a apreciat că i- 
dealurîle care unesc popoarele 
român și congolez în eforturile 
lor pentru construirea socialis
mului oferă posibilitatea unei 
largi conlucrări pe plan inter
național.

Intîlnirea dintre cei doi șefi 
de stat s-a desfășurat într-o at
mosferă de stimă și înțelegere 
reciprocă, de caldă prietenie.

(Agerpres)

E U O F I C I A L
tovarășa Elena Maurer, 

• șii Gheorghe Pană! Ilie 
; Gheorghe Cioară,
kas, Ștefan Voitec, Cornel Bur
tică, Ion loniță, Ion Pățan, Con
stantin Statescu,
Consiliului de Stat, George Ma- 
covesc, ministrul afacerilor ex
terne, împreună cu soțiile, mi
niștri, conducători de instituții 
centrale și organizații obștești, 
ambasadorul tării noastre la 
Brazzaville, personalități ale 
vieții științifice și culturale.

Au luat parte, de asemenea, 
tovarășii Charles N’Gouto,

tovară-
Verdeț, 

Janos Faze-

secretarul

Gatiao, Justin
Khondo,

Charles David
Lekounzou, Anatole 
Josephine Bayonne Moutou, E- 
ugene Germain Mankou, Jacob 
Okandza, precum și celelalte o- 
ficialități congoleze.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale Republicii Socialiste 
România și Republicii Populare 
Congo.

In timpul dineului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă de 
caldă prietenie, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu ; și Marien 
N’Gouabi au rostit toasturi.

(Agerpres)

Toastul 
tovarășului 

Nicolae Ceaușescu
Tovarăș» președinte,
Imi face o deosebită plăcere să vă salul 

ca oaspeți dragi ai țării mele, pe dumnea
voastră și pe stimata dumneavoastră soție, 
pe colaboratorii ce vă însoțesc și să dau ex
presie sentimentelor de caldă prietenie cu 
caie întregul nostru popor vă intimpină pe 
pămintul Republicii Socialiste România.

Păstrez cele mai plăcute amintiri despre 
vizita pe care am făcut-o, in primăvara a- 
nului 1972, in Republica Populară Congo și 
despre întilnirile și convorbirile noastre de 
atunci. Am putut cunoaște nemijlocit, cu 
acel prilej, unele aspecte din viața și preo
cupările poporului congolez, lupta sa pen
tru dezvoltarea economiei și culturii, pen
tru ă-și făuri o patrie liberă și independen
tă. Poporul român, care cunoaște din nro- 
pria sa experiență ce a însemnat dominația 
străină, înțelege și prețuiește cum se cu
vine lupta poporului congolez — ca și a 
celorlalte popoare africane care s-au eli
berat de sub colonialism — de a lichida 
urmările trecutului de asuprire și exploata
re, de a-și apăra și consolida independen
ța economică și politică, de a se afirma de- 
sine-stătător in rindul națiunilor lumii. 
Salutăm din toată inima succesele pe ca
re le obțineți — și vă urăm, dragi prieteni, 
noi și noi realizări pe acest drum I

Mă bucur, tovarășe președinte, Că avem 
ocazia de a relua dialogul atît de util. în
ceput cu un an în urmă la Brazzaville, de a 
aborda împreună căile și posibilitățile de , 
a dezvolta in continuare colaborarea ro- 
mâno-congoleză. Desigur, in ultimii ani s-a 
ajuns la o serie de înțelegeri și s-au înre-

Toastul
tovarășului 

Marien N’Gouabi
Stimate tovarășe președinte.
Stimată doamnă,
Tovarăși ți prieteni.
Ingăduiți-ne, mai întîi, să ne achităm de 

o plăcută misiune pe care ne-a încredin- 
țat-o poporul congolez și Partidul Congelez 
al Muncii — aceea de a transmite poporu
lui român și conducătorilor Partidului Co
munist Român un mesaj de simpatie, de 
prietenie militantă și de solidaritate acti
vă.

Cuvintele atit de călduroase și atît de 
sincere pe care prietenul meu, președintele 
Nicolae Ceaușescu, le-a rostit la adresa 
soției mele, a delegației mele, față de mine, 
primirea entuziastă pe care poporul român 
ne-a rezervat-o incă de la sosirea noastră 
la București, se adresează, prin interme
diul modestelor noastre persoane întregu
lui popor congolez și Partidului Congolez 
al Muncii.

Vă rog să fiți încredințat, tovarășe '-re
ședințe, că vom face o dare de seamă cit 
mai completă și cît mai fidelă cu putință 
poporului șl partidului nostru.

Fie-ne îngăduit să exprimăm, aici, con
ducătorilor și poporului român mulțumiri
le noastre cele mai sincere.

Tovarășe președinte,
întocmai ca și dumneavoastră, mă bucur 

de prilejul care ne este oferit de a reînnoi 
dialogul fructuos pe care l-am început cu 
ocazia vizitei dumneavoastră la Brazzaville, 
Mă bucur, de asemenea, să constat că co
operarea ce s-a legat in mod atît de feri
cit intre cele două țări ale noastre se tra
duce deja prin realizări concrete în dome-

(Continuare in pag o 4-a)

Primul
pas

B. M.

(Continuare in pag. a 4-a)
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In dimineața zilei de ieri 
Institutul de mine Petroșani 
a cunoscut din nou emoțiile 
prilejuite de examenul de 
admitere. Sute de absolvenți 
ai irivătămlntului mediu de 
cultură generală și de speci
alitate au pășit in sălile de 
examen pentru a susține pro
ba scrisă a examenului de 
matematică, marcirid prin a- 
ceasta un moment care con
ține multiple semnificații 
pentru fiecare din ei. Opțiu
nea tăcută cu acest prilej 
prefigurează contribuția Pe 
care și-o vor aduce in viitor 
majoritatea candida/ilor de 
azi la progresul industriei 
miniere — domeniu căruia ii 
revin sarcini de mare Însem
nătate în asigurarea uneia 
din premisele dezvoltării in-

(Continuare in pag. a 3-a)

In combaterea indisciplinei se cere,., dis
ciplină.
Rubricile „Stop !“ și „Ne scriu cores
pondenții".
Se impune o revizuire (însemnare)
Sport: Eva Ferenczi, campioană națio
nală la tenis de masă ; Noi amenajări 
sportive la Uricani.

Intîlnirea consultativă internațională 
de la Moscova pentru pregătirea Con
gresului mondial al păcii.
Ședința Prezidiului R.S.F. Iugoslavia. 
Reuniunea miniștrilor comerțului exte
rior ai țărilor membre ale O.U.A.

Evenimentele din Uruguay.
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Steagul roșu
r

unde se cere sporită exigența
La transportul pe galerii

galeriiTransportul în
De ce se întîmplă accidente în transportul ori-

, pestezontal ? Să încercăm a desfășura firul unor cauze :

Vagonetele se transportă normal numaidirijează

Deziderat major pe toate coordonatele

activității miniere

Interdicții • Interdicții

se mențin galeriile la 
inițial, pentru că se

chiar pe macaze și la distruge
rea acestor macaze.

mers 
chiar

• La ultimul vagonet al trenului se va pu
ne o lampă aprinsă cu glob roșu.

prin împingere de minerele special confecțio' 
nate;

• Nu 
trenului, 
fapt care

se va 
ză.

se micșorează viteza 
in special la macaze, 

conduce la deraieri

Cuplarea vagonetelor și decuplarea lor 
executa numai cmd trenurile staționea-

naștere 
urmă-
Mun- 

la

• Trecerea printre și peste vagonete este 
strict interzisă I

Un domeniu al activității miniere

• Se folosesc unele vagone
te deformate sau cu trenul de 
roț’ cu defecțiuni.

• La trecerea prin tocurile de diguri, uși 
de aeraj, macaze in curbe și in zonele unde 
se execută lucrări de întreținere, viteza trenu
lui se va reduce.

• La deraierea vagonetelor, mecanicii de 
locomotive sînt obligați să decupleze locomoti
va de la tren și s-o recupleze numai după re
punerea pe linie a vagonetelor.

mai multe cazuri, a- 
deficiențe

• Ridicarea vagonetelor deraiate cu loco
motiva se poate executa numai atunci cînd se 
folosesc papucii de ridicare a deraierilor.

de la
Acțio- 

și răs

• Nu 
gabaritul 
neglijează plasarea echipelor 
de întreținere.

ti) NU UITAȚI ! Transportul trenurilor prin 
împingere se poate executa numai pe traseele 
aprobate de șeful de sector.

• Este interzis transportul vagonetelor 
sau trenurilor de vagonete în galeriile unde 
nu există între pereți sau tavan și materia
lul rulant un spațiu liber de cel puțin 0,2 m.

ti) Se plasează muncitori 
noi angajați, ca însoțitori de 
tren, care nu sînt ohisnuiți cu 
astfel de lucrări.

Ing. Ioan AVRAMESCU 
serviciu) control protecția 

muncii — C.C.P.

ti) Circulația personalului pe galerii este 
admisă numai dacă există un spațiu de 0,6 
m între materialul rulant și perete, măsura
tă la înălțimea de 1,6 metri de la coroana și
nei.

• Există 
cupla și 
din mers.

• Este interzis ca in timpul cuplării să se 
introducă capul, mina sau alte părți ale corpu
lui între vagonete sau între tampoane.

tendința de a se 
decupla vagonetele

așezate în 
în unele cazuri 
locomotive a- 

produeîndu-se 
a locomotive-
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De ce și cum trebuie să aplicăm mijloacele

de combatere a prafului in subteran (II)
La pușcarea găurilor

pneumoconio

Și

iară a avea 
de protecție 
a cugeta la

In orice situație, pentru ca 
stropirea să fie eficientă tre
buie să se respecte următoa
rele măsuri :

pe 
de — Oare ce să facem noi cu semnalistul Negul Voicu < 

ne trimite-așa, in gol...
— Las’ că-l „prinde" vreun., control ! !

uneori necorespunzător 
luncționind cu o cantitate 
apă . insuficientă, ceea ce

ti) in anele lucrări miniere 
«v se întrețin în bună stare li
niile ferate și se produc frec
vente deraieri, pe de o parte. 
Pe de altă parte, atunci cînd 
deraierile se produc nu se 
procedează corect la ridicarea 
lor existînd tendințe ca repune
rea pe linie a vagonetelor să 
se facă nereglementar (se trag 
vagonetele cu locomotiva fără 
papuci de ridicare a vagonete
lor se folosesc cabluri cu cîr- 
lige care se prind de roți, se 

vagonetele cu corpul).

Pagină realizată la cererea 
Centralei cărbunelui Petroșani

La această operație aplicarea 
corectă a măsurilor de comba
tere a prafului trebuie să se 
facă atît pentru curățirea în 
timp cit mai scurt a atmosferei 
din front, cît și pentru a pre
veni trajisportul în cgrenții de 
aer proaspăt a cantităților de 
praf de ordinul a sute mg/mc 
ce se formează în 'timpul ex
ploziei. Din aceste motive, 
complexul de măsuri ce trebuie 
aplicate este următorul:

— In burajul fiecărei găuri 
se va intercala o fiolă de apă. 
O amplasare necorespunzătoa- 
re a fiolei precum și introdu
cerea în gaură a unei fiole din 
care după umplere s-a scurs 
mai mult de jumătate din vo
lumul ei, pe lingă faptul că 
pentru combaterea prafului e- 
fectul este substanțial redus, 
conduce la micșorarea coefi
cientului de rupere a găurilor. 
De aceea este necesar ca fio
la să fie plină, iar amplasarea 
ei să se facă nu înaintea ul
timei găluști de argilă ci în 
apropierea încărcăturii, după 
izolarea acesteia cu 1-2 gă
luști. Efectul de reținere a pra
fului in acest caz se datoreș- 
te vaporilor 
temperaturii

— A doua 
aplicată la 
este crearea 
ță. Eficiența 
depinde atît 
cit și de extinderea ei pe lun
gimea lucrării și 
ieia.

De regulă atît 
cit și în galerii, 
realizează cu un 
rizator de trip aer-apă, orientat

de presiune și 
ridicate.
măsură ce trebuie 
această operație 
perdelei de cea- 

acestei măsuri 
de calitatea ceții

pTofdlul a-ces-

în abataje 
perdelele se 
singur pulve-

La încărcarea materialului
Gradul de prăfuire la încăr

care depinde în mare măsură 
de telul încărcării, manual sau 
mecanizat, și de umiditatea 
materialului. Din măsurătorile 
efectuate rezultă că prin stro
pirea materialului numai la în
ceputul operației, cantitatea de 
prai la încărcare este de 60-70 
mg/mc. adică de 17 ori 
mare decît limita admisă 
N.D.P.M.

La încărcarea manuală 
colul expunerii la astfel

mai 
de

peri- 
de

noilor angajați la locul de muncă
In conformitate cu art 

245 din N.D.P.M., muncitorii 
noi angajați nu pot fi ad-‘ 
miși să lucreze în subteran 
sau la suprafață fără efectu
area instructajului introduc
tiv general și a instructaju- 
lui de 3 luni la locul de mun 
că,

După instructajul introduc
tiv general de 10 zile, efec
tuat la centrul de instruire, 
muncitorii primesc fișa indi
viduală de instructaj com
pletată și semnată de in
structor (dacă au reușit la 
examinare) și cu ea se pre
zintă la exploatarea unde a 
fost angajat. Muncitorul nou 
angajat este repartizat de 
șeful sectorului la unul din 
maiștrii mineri și acesta va 
coordona instruirea în toată

• Se blochează galeriile cu 
materiale vechi, 
dezordine, care 
sînt prinse de 
flate în 
deraierea 
lor.

In cele 
tari deficiențe dau 
la accidente. Exemplele 
toare sînt edificatoare, 
citorul Gheorghe Puiu de 
E.M. Lonea, s-a accidentat, în 
12 iunie 1973. fiind surprins 
între vagonete deoarece nu a 
asigurat reglementar vagonete
le ce staționau în rampa puțu
lui. Minerul Marin Vlăsceanu, 
tot de la E.M. Lonea, în data 
de 23 mai 1973, a fost acciden
tat în galeria de bază a aba
tajului ni. 75 din stratul 3, 
orizontul 530, deoarece linia 
lerată s-a desfăcut, iai vagone- 
tul pe care îl trăgea, în cădere, 
l-a sirius către o armătură me
talică. La fel supraveghetorul 
Aurel Moca de la E.M. Ani- 
noasa a fost accidentat, în 
ziua de 16 iunie a.c., deoa
rece macazul fiind defect

Și 
de 

con
duce, în special în cazul aera- 
jului refulant, 13 poluarea at
mosfere,] din lucrările miniere. 
Din, acest motiv este necesar 
ca perdeaua să cuprindă întreg 
profil^ lucrării și sg aibă ,<> 
lungime de 4-6 m, fapt ce se 
poate realiza prin funcționarea 
simultană a 2-3 pulverizatoare.

Pe durata necesară evacuării 
gazelor, amplasînd la distan
ța de 4-6 m de front un pulve- 
rizator cu apă sub presiune 
iar la 8-10 m două pulveriza
toare aer-apă a căror raze de 
acțiune să se întrepătrundă, se 
realizează combaterea prafului 
ajuns în suspensie, depunerea 
lui sub influența picăturilor 
marj și totodată o primă urne- 
ztre a materialului pușc.at,

— In cazul lucrărilor aeri
site aspirant trebuie să se a- 
corde o importantă deosebită 
combaterii pralului la capătul 
de refulare al coloanei de ae
raj. Măsurătorile efectuate de 
l m de la refularea coloanelor 
în timpul exploziei indică con
centrații de praf de 80-100 
mg/mc. Din acest motiv, în a- 
ceste puncte trebuie să func
ționeze pulverizatoare aer-apă 
astfel montate incit jetul de 
ceață format să cuprindă în
treaga secțiune a tubului și să 
fie îndreptat în sens contrar 
sensului de circulație a aeru
lui.

Pentru prevenirea trecerii în 
suspensie a prafului depus 
înaintea pușcării se vor stropi 
frontul și pereții lucrări; pe 
distanța de 5-10 m.

concentrații este mult mai 
mare, deoarece efortul depus 
fiind mai mare se inspiră con
centrații mari de aer încărcat 
de praf. Cel mai important 
mijloc de combatere a prafu
lui la operația de încărcare 
este stropirea cu apă. Această 
măsură trebuie aplicată indi
ferent dacă este vorba de ste
ril sau cărbune, dacă se în
carcă mecanizat sau manual, 
pe transportor sau în vagonet, 
de pe vatră sau din rostogol.

luni la loculperioada de 3 
de muncă.

La fiecare exploatare tre
buie să se țină o evidență 
precisă a angajaților noi care 
sînt în perioada de instruire 
la locul de muncă.

Maistrul minier va reparti
za minerilor șefi de schimb 
cite 1—2 muncitori noi an
gajați cărora trebuie să Ie 
atragă atenția, să-i îndrume- 
ze în permanență și să le a- 
rate modul regulamentar de 
lucru.

Săptămînal, maistrul va 
verifica modul de însușire a 
cunoștințelor practice de că
tre noii angajați.

Personalul compartimente
lor de aeraj și protecția 
muncii are obligația de a ve- 

încercat să manevreze acele 
manual. Rezultatul: roțile va- 
gonetului i-au trecut 
mină.

Muncitori și maiștri 
transportul subteran ! 
nați cu toată exigenta
punderea pentru eliminarea 
deficiențelor de genul celor a- 
răbate mai sus! Aceasta va 
conduce la desfășurarea trans
portului în condiții normale, 
fără deraieri, fără accidente și 
fără întreruperi ale procesului 
de producție.

ti) să se stropească înainte 
de începerea operației și să se 
repete stropirea ori de cîte ori 
apare material neumezit ;

ti) la încărcarea cu mașina, 
umezirea corespunzătoare 
gajărilor minime de 
se poate realiza
mai prin stropirea
linuă. Aceasta se poate

de- 
praî 
nu- 
con- 

realiza 
prin montarea la capătul fur
tunului de apă a unei duze ca
re se fixează de partea laterală a 
mașinii astfel încît jetul de apă 
să fie orientat întotdeauna 
perpendicular pe taluzul ma
terialului. Pentru a nu inco
moda la deplasarea mașinii, 
furtunul de apă se suspendă la 
tavan cu 2-3 legături care să-i 
permită alunecarea prin ele 
in iuncție de cursa de înainta
re a mașinii i

• in abatajele cameră stro
pirea cărbunelui se va repeta 
de 2-3 ori pe măsura evacuă
rii lui ;

*in toate punctele de trans- 
bordare cu denivelări mai mari 
de 30 cm. intre 2 transportoa
re. inclusiv la deversare in 
rostogoale, trebuie să se mon
teze pulverizatoare cu apă-aer 
și să se urmărească funcționa
rea lor pe durata evacuării ;

• in abatajele cu tăiere și 
încărcare mecanizată sistemul 
propriu de stropire al combinei 
trebuie completat. Literatura 
de specialitate recomandă în 
acest scop un dispozitiv sim
plu care constă dintr-o țeavă 
cu diametrul de 150 mm. și lun
gimea de 400 mm în interiorul 
căreia, la 100 mm distanță de 
unul din capete, se montează 
o duză cu apă sub presiune de 
20 atmosfere. Jetul de apă di
rijat prin spațiul din interio
rul țevii la ieșirea din aceasta 
se destinde, realizînd pe lingă 
stropirea suplimentară a fron
tului și aspirația continuă a 
prafului rămas in suspensie, 
antrenindu-1 în interiorul țevii 
unde este supus umectării. A-

la instruirea

rifica modul cum se desfă
șoară instructajul de 3 luni, 
a noilor angajați la locul de 
muncă.

Se va evita plasarea mun
citorilor nou angajați, în pe
rioada de instruire de 3 
luni, la locuri de muncă cu 
risc ridicat (transport. lu
crări în puțuri, suitori, aba
taje cu trepte răsturnate).

După perioada instruirii de 
3 luni, muncitorii nou an
gajați vor fi examinați de 
șeful de sector și de maistrul 
minier care a coordonat In
struirea și nu va fi admis să 
lucreze în subteran angajatul 
care nu și-a însușit cunoș 
țintele necesare. Rezultatul 
examenului va fi consemnat 
în fișa individuală de instruc
taj- 

cest dispozitiv poate îi utilizat și 
în cazul încărcării mecanice 
in galerii prin montarea 
partea laterală a mașinii 
încărcat.

In combaterea gazelor 
pulberilor nocive și explozive, 
aerajul ocupă un loc deose 
bit, deoarece împreună cu 
mijloacele de combatere apli
cate în „adrul fiecărei opera
ții. generatoare de praăț- contri
buie la purificarea aerului 
pînă . sub limitele periculoase.

In acest scop, aerajul tre
buie să îndeplinească și condi
ția de eficiență pentru comba
terea prafului, țâre constă in 
următoarele :

— să asigure viteze de cir
culație ale aerului corespun
zătoare diluării pînă La valoarea 
minimă a prăfuiții aerului, 
luînd în oonsiderație cea mai 
intensă sursă de praf;

— conducta de aeraj să fie 
cit mal apropiată de front, să 
fie etanșă la îmbinări și pe cit 
posibil să lucreze aspirant. A- 
plicînd la fiecare loc de muncă 
și la toate operațiile executate 
complexul de măsuri așa cum 
au fost prezentate se va putea 
ajunge la realizarea obiectivu
lui urmărit, respectiv la elirni.

1 BARAJELE CU APA
0 măsură de oprire și limitare a exploziilor in mine

In lucrările subterane, în 
cadrul procesului tehnologic, 
apar două surse ce pot con
stitui suportul exploziilor 
din mine : METANUL ȘI 
PRAFUL DE CĂRBUNE.

Ca o consecință a cercetări
lor și experimentărilor efec
tuate, în majoritatea minelor 
din străinătate sau din țara 
noastră se aplică una sau mai 
multe din următoarele măsuri 
de prevenire și combatere a 
prafului de cărbune :

— injectarea apei în stratul 
de cărbune, folosirea baraju
lui cu apă la operațiile de 
pușcare ;

— stropirea cu apă la tăie
rea cărbunelui, transportul pe 
benzi sau cu vagonete, dever
sări etc., ca și precipitarea 
prafului cu ajutorul perdelelor 
de ceață, stropirea sau șistifi- 
carea frontului înainte de puș
care ;

— captarea prafului cu fil
trele reținătoare de praf, cu 

Clișeul nr. 1 Vase din polistiren expandat umplute cu a- 
pă și așezate polițe în formație de baraj de oprire a explozi
ilor din mine.

Clișeul nr. 2 Modul de spargere a vaselor din polistiren 
umplute cu apă, care au oprit explozia de încercare din ga
leria Balomir — Uricani.

narea riscului de Îmbolnăvire.
In acțiunea de prevenire a 

îmbolnăvirilor 
tice. pe lingă necesitatea apli
cării mijloacelor tehnice de 
luptă contra prafului trebuie 
să se înțeleagă și să se acorde 
atenția cuvenită de către toți 
muncitorii și controlului me
dical periodic.

Importanta acestui control, 
tixat la anumite Intervale de 
timp pentru fiecare muncitor, 
rezultă nu din dorința persona
lului medical de a face exami
nări — ci din necesitatea de a 
se afla din timp infecțiile pul
monare care apar ca urmare a 
răcelii, a pneumoniilor, a mi
crobilor T.B.C., care de multe 
ori îmbracă forme ușoare și din 
acest motiv muncitorul nu le 
acordă importanța necesară.

Trebuie cunoscut faptul că 
în urma acestor infecții rămîn 
în cele mai multe cazuri lezi
uni pulmonare, pe seama căro
ra începe procesul de fibroz.a- 
re proces care se dezvoltă cu 
atît mai repede cu cît leziunile 
apărute nu sînt tratate la timp.

Din aceste motive, inițiativa 
aplicării Eber-consimțită a mă
surilor de prevenire și comba
tere a prafului și a prezentării 

sare,

așa

ajutorul crustelor de : 
îndepărtarea periodică ;

— șistificarea galeriilor.
Cu privire la metan, 

după cum este cunoscut, prin
cipalele mijloace de luptă sînt 
constituite din aerajul general, 
aerajul parțial, captarea și 
drenarea gazului din masivul 
de roci.

Cu toate măsurile de preve
nire și combatere preconiza
te, este absolut necesar să e- 
xiste posibilități practice de 
oprire și limitare a acelor ex
plozii de metan sau praf de 
cărbune care totuși s-ar putea 
produce. In acest sens au fost 
concepute, experimentate și 
aplicate barajele de oprire și 
limitare a exploziilor. In pre
zent sînt folosite p.e scară in
dustrială barajele de oprire cu 
praf de șist. In majoritatea ță
rilor cu industrie carboniferă 
dezvoltată se află în curs de 
introducere barajele care fo
losesc ca substanța stingătoare 

de supr a- 
activității 
împotriva 
în primul

la controlul medical, trebuie să 
aparțină celor ce beneficiază 
de pe urma lor, din această ca
tegorie făcîinid parte în primul 
rind muncitorii din fronturile 
de lucru, care sînt expuși în 
cea mai mare măsură acțiunii 
nocive a prafului.

Trebuie deci să șe rețină de 
către toți șefii de schimb și de 
brigăzi, ca organizatori, execu- 
tanți și responsabili ai muncii 
pe care o desfășoară precum și 
de către personalul 
veghere și control a 
subterane, că lupta 
pulberilor reprezintă 
rind o problemă de interes per
sonal intrucît ea vizează direct 
potențialul de a fi util familiei 
și societății iar în al doilea 
rînd, o problemă socială cu re
percusiuni economice, față de 
care se impune 
transîgentă din 
acelora care au 
asigura condiții 
re de muncă în

o atitudine in- 
partea tuturor 
obligația de a 
corespunzătoa- 
subteran.

Ing. Ion TARCEA. 
șeful serviciului Control 

protecția muncii — C.C.P

Ing. Doina PERINE 
Centrul de Pneumoconioze 

C.C.P.

apa, procedeu motivat de 
considerente tehnice și econo
mice. Intre altele am dori să 
menționăm că eficacitatea ba
rajelor cu apă este mai mare, 
in sensul că acestea opresc ex
ploziile din mine cu viteze de 
pînă la 800 m/s, în timp ce 
barajele cu șisțifiant sînt ca
pabile de același lucru numai 
pînă la 600 m/s. Din punct de 
vedere economic, barajele cu 
apă sînt de cca. 4 ori mai ief
tine decît cele cu șistifiant.

Cercetări și experimentări 
recente efectuate de C.C.S.M. 
au arătat eficacitatea baraje
lor cu apă. încercările la ex
plozii de metan și praf de căr
bune, efectuate cu sprijinul 
C.C.P. și a E. M. Uricani au 
demonstrat capacitatea efecti
vă de oprire și limitare a e- 
fectelor calorice și chimice a 
fenomenului de explozie. In 
clișeul 1 pot fi văzute vasele 
din polistiren cu capacități de 
30 și 50 1 folosite în diverse

SEMNAL PENTRU

SEMNAL 1ST
Cind i s-a încredințat pos

tul de semnalist la puf, cînd a 
lost instruit cu cunoașterea 
prevederilor N.D.P.M. referi
toare la această meserie, 
Neguj Voicu de la mina Vul
can probabil că și-a dat sea
ma că a fost investit cu o 
răspundere deloc minoră. 
Spunem PROBABIL, pentru 
că, ulterior, a săvîrșit o faptă 
reprobabilă care, prin gravi
tatea ei, confirmă că el nu 
și-a însușit îndeajuns răspun
derea ce-i revine în meseria 
de semnalist.

Dar iată despre ce fapta 
este vorba Intr-una din zilele 
lunii trecute, aflîndu-se de 
serviciu la pulul 7 vest, și-a 
permis să încalce normele de 
securitate la transportul de 
personal pe put A fost sur
prins de organele serviciului 
de control protecția muncii 
din C.C.P. că a transportat 
personal de la orizontul

---------- --------------------------

MASURI PRACTICE
la aprinderea unui cablu

electric în subteran
1) Se va decupla curentul electric.
2) La stingerea cablurilor electrice se vor iolosi stingă- 

toare cu praf, nisipul sau praful inert din nișe sau galerii.
3) In același timp cînd se aplică măsurile pentru stingere, 

este obligatoriu să se anunțe persoanele aflate în pericol, 
primul organ superior sau pe dispecer.

4) Pentru anunțarea incendiului se vor solicita orice per
soane întîlnite.

5) Se vor pune posturi de pază pentru oprirea accesului 
in zonă.

6) In cazul cind cablul aprins este într-o galerie de a- 
eraj, se va reduce debitul de aer în așa fel încît să nu creas
că concentrația de metan.

7) Echipele de intervenție vor acționa pentru stingere din 
curentul de aer proaspăt.

s-au 
la 
dl 
de 

Uricani. 
urmărite 
a bara-

variante de baraje șl care 
dovedit a fi casante atit 
tunelul experimental 
C.C.S.M. cît și în galeria 
încercări Balomir 
In clișeu) 2 pot fi 
efectele de distrugere 
jului de către unda mecanică 
a exploziei, cu mențiunea că 
observațiile de teren au evi
dențiat împrăștierea uniformă 
a apei în profilul galeriei cît 
și faptul că apa fin pulveriza
tă în spații a avut capacitatea 
de a absorbi căldura de explo
zie, îmbibînd pe lingă efectele 
termice și pe cele chimice (la 
exploziile de încercare cu me
tan, conținutul de monoxid de 
carbon a variat între 0.001 și 
0,035 % voi., iar Ia cele cu 
metan și praf d" cărbune pînă 
la 0.54 % vol CO)

Că urmare a colaborării 
strînse dintre C.C.P., C.C.S.M. 
și E. M. Petrila s-a reușit să 
se confecționeze cca. 900 vase 
din polistiren expandat de 30 

ia orizontul 518 
trase jaluzelele 
la colivie. Fără 
faptul că săvîrșește o gravă 
abatere de la normele de se
curitate a muncii de la dis
ciplină, că pune în pericol 
viefile celor trei oameni a- 
ilcift în colivie, Negut Voicu 
a dat semnalul de pornire. Iar 
dacă l-a dat... a și luat. A luat 
o sancțiune administrativă 
(diminuarea cu 10 la sută a 
salariului pe timp de o tună). 
Cu alte cuvinte i s-a servit o 
lecție usturătoare ca să se 
trezească la realitate. Este un 
prim semnal pentru... semnalist, 
care să-i amintească și să-l 
facă să înțeleagă că nu-t este 
îngăduit sub nici un motiv 
să ignoreze normele de pro
iecție a muncii și instrucțiu
nile care reglementează trans
portul de personal pe putu- 
die de mină.

I 
I

I. BRADEANU

.. •-

t

și 50 litri capacitate și în 
cursul trimestrului III urmea
ză ca la mina Petrila să se in
troducă, experimental, baraje
le cu apă. In acțiunea comună 
de yalorificm-e a unei cerce
tări imrmrtante se are în ve
dere cn în faza de experimen
tare să se adune toate observa- ’ 
țiile ce vor rezulta din condi
țiile practice de utilizare a a- 
cestui nou nrocedmi de oprire 
a exploziilor, astfel încît îri 
mompntui — v—* g iui ia
ton'" minele din Valea Jiului 
să fie excluse deficiențele de 
ordin practic.

In sensul celor de mai sus 
este necesar să se obțină date 
asupra modului de așezare a 
vaselor în profilul lucrării, a 
tipurilor 
a locului 
jului pe 
niere.

De asemenea va trebui acor
dată atenție întreținerii și su
pravegherii barajelor cu apă. 
de aceasta depinzînd în mare 
măsură eficacitatea lor. De a- 
ceea este necesar ca factorii 
de răspundere de la minele și 
sectoarele unde se fac experi
mentările să ia toate măsurile 
pentru a se evita :

de suporți necesari, 
de instalare a bara- 

traiectul lucrării mi-

• avarierea vaselor ;

• avarierea polițelor:

nivelului apei 
etc.

ti) scăderea 
sub cel admis

In plus la această acțiune 
de mare răspundere, de prote
jare a barajelor cu apă, sînt 
în egală măsură chemați să 
respecte măsurile menționate 
toți cei care lucrează în sub
teran.

Avem convingerea că efortu
rile ce se vor depune în acest 
sens vor fi la nivelul intenți
ilor de a asigura și păzi, prin 
soluții tehnice moderne, efici
ente, viața celor care activea
ză în subteran, de a crea un 
climat de încredere sporită a- 
supra securității muncii.

Ing. Dumitru IONESCW, 
șef laborator 

metan, rwaf cărbune — 
« a S. M. Petroșani

I
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In combaterea indisciplinei Răspundem celor NE SCRIU CORESPONDENȚIIdisciplină Ise cere«>■
ce ne scriu Dezbateri vii în ședința

sindicalegrupei

Solicitudinecolectivului, față de
cumpărători

Mihai WACHOLD, 
pensionar

proaspete care 
opinia de masă 
nedisciplinaților. 

9 iulie în gazeta

de muncitori 
locuitori din

istorice 
obiective 
frumuse-

aflate de-a

®azeta de perete „Minerul" 
organ al comitetului de partid 
și al organizațiilor de sindi
cat și U.T.C. de la mina Lu- 
peni ca și suplimentul satiric 
al acestei gazete ..Sfredelul", 
ale căror ediții sînt expuse atît 
în incinta minei, cit și în cen
trul orașului se bucură de un 
binemeritat prestigiu în fața 
salariaților de Ia mină. Prin 
articole scurte, dar bogate în 
conținut, foarte concrete și 
bine alese, gazeta de perete 
reflectă cele mai importante 
preocupări ale 
dovedindu-se un mijloc edu
cativ, eficient în 
minerilor la îndeplinirea sar
cinilor de plan. Inițiativele va
loroase ca și cele mai demne 
de luat în seamă fapte ale mi
nerilor — realizările obținute 
de fruntași sînt consemnate cu 
regularitate în edițiile gazetei 
de perete. Cu deosebit interes 
sînt .rmărite de către mineri 
notele critice, caricaturile în
soțite de texte incisive, pline 
de vervă, la adresa celor care 
săvîrșesc diferite încălcări ale 
disciplinei în producție. Cu- 
noscînd consecințele extrem 
de negative pe care le au la 
mina Lupeni manifestările dc 
indisciplină asupra mersului 
producției nu poți să nu fi de 
acord cu afirmația făcută în
tr-un articol expus în ultima 
ediție a gazetei că „cea mai 
importantă problemă Ia ora 
agtuală este întărirea discipli
nei". Articolul conține 
convingătoare în acest 
absențele de la lucru 
singură zi din diferite cauze, 
concedii de odihnă, recuperări 
pentru lucru efectuat în zilele 
de repaus, absenți nemotivați 
sau motivați, bolnavi etc. depă
șesc cifra de 1 000 ! Cunoscînd 
eă un procent din indicele de 
prezență transformată în pro
ducție fizică a reprezentat la 
Lupani în luna iunie 3 000 tone 
de cărbune, își poate da oricine 
seama ce pierdere înseamnă 
absențele de la lucru în condi
țiile cind în. unele zile indice
le de frecvență a ajuns la ni
vele de 75—76 la sută !

Cu toate acestea, aportul 
gazetei de perete la întărirea 
disciplinei nu este pe măsura 
posibilităților. Sau mai pre
cis, este fragmentat în perioa
da de scurtă durată. Pornind 
cnfer de la aprecierea 
foarte justă ! — Ia ora actuală 
cea mai importantă problemă 
Ia mina Lupeni este întărirea 
disciplinei, te aștepți să

sești în fiecare zi la gazeta de 
perete fapte 
să dezvolte 
împotriva 
Or, ziua de 
de perete vorbea despre stări 
de indisciplină existente la 
începutul lunii trecute. Tot 
așa, la suplimentul sartiric 
„Sfredelul", la 9 iulie se lăfă- 
iau caricaturile unora care au 
lipsit nemotivat, au întârziat, 
ori au fost găsiți dormind în 
timpul șutului în perioada 
10—14 iunie — deci cu o lună 
în urmă ! Ce eficiență mai pot 
avea asemenea „critici" cind 
s-ar putea ca cei incriminați 
să nu mai fie de mult la mină 
sau să se fi îndreptat ?

In astfel de situații nu pu
tem spune despre articolele și 
caricaturile existente în pre
zent Ia gazeta de perete a mi
nei Lupeni pe tema disciplinei 
decît că sînt bune, chiar foar
te bune dar pînă la urmă... 
ihutile. Oricît ar fi de bun un 
decor, el rămîne tot... decor. 
Iar o caricatură la gazeta 
perete, care critică un fapt 
xistent cu o lună de zile 
urmă. își reduce funcția la 
ceea de simolu decor. Și fiind
că e vorba de indisciplină : nu 
consideră tovarășii care răs
pund de îndrumarea gazetei 
de perete de Ia mina Lupeni 
că reflectarea cu întîrziere a 
realității, neintervenția la 
timp în unele probleme acute 
care frînează activitatea 
producție e.<c și asta un 
xemn’" de indisciplină ? 
dacă este, ce trebuie făcut ?

In combaterea indisciplinei 
dacă vrem să obținem rezul
tate bune să dovedim în pri
mul rînd noi înșine disciplină !

barcat" în autocarul pus la 
dispoziție de Filiala Petro
șani a G.J.T. și a pornit la 
drum într-o excursie de o 
zi cu care prilej au vizitat 
localitățile Hațeg, Sarmize- 
getusa, Hunedoara, Deva, 
Brad și altele. Pentru ziua 
de 19 iulie este programată 
o altă excursie de două zile 
cu ruta : Petroșani — Ha 
țeg — Simeria — Lipova 
Timișoara — Buziaș — Lu-

goj — Caransebeș — Oțelul 
Roșu — Sarmizegetusa — 
Ha(eg — Petroșani.

Scopul urmărit prin aces
te excursii ca și prin altele 
organizate pînă acum este 
vizitarea locurilor 
a muzeelor, unor 
economice cit și fl 
ților naturale
ungul itinerariilor.

după terminarea studiilor 
în localitatea unde doriți 
vă construiți o locuință pro
prietate personală cu ajuto
rul statului.

• Sabina Șerban, — Pe
troșani. La intervenția redac
ției, lucrarea solicitată de 
doi ani de zile, fără rezultat, 
de la organele E.G.L. a fost 
executată și dată chiar în 
folosință, după cum am avut 

convingem la

• Aurel Itu — Petroșani. 
Răspunzînd cititorului nos
tru Aurel Atașiu din Vulcan, 
care a ridicat aceeași pro
blemă a cuantumului contri
buției în muncă și bani, am 
arătat — „Steagul roșu" din 
29 iunie a. c. — că acesta se 
stabilește pe localități, în ra-, 
port cu valoarea lucrărilor, 
veniturile nete lunare ale fie
cărei familii, precum și nu
mărul membrilor acesteia.

Articolul „Prin contribuție 
nemijlocită să ridicăm con
tinuu nivelul urbanistic al 
localităților noastre" din 24 
aprilie, la care vă referiți, a 
enumerat cîteva exemple 
privind contribuțiile stabilite 
pentru orașul Petroșani, față 
de care cele stabilite pentru 
orașul Vulcan diferă în func
ție de volumul lucrărilor pre
văzute a se executa în urma 
consultării cetățenilor și a- 
probării în adunarea dele
gărilor.

In cazul câ sînteți nemul
țumit de felul cum s-a stabi
lit contribuția, puteți sesiza 
comitetul executiv al Consi
liului popular orășenesc 
Vulcan, în termen de 10 zile 
d.e la primirea comunicării, 
iar comitetul executiv este 
obligat să soluționeze în ter
men de 10 zile și să vă co
munice rezultatul, decizia sa 
fiind definitivă.

• Ion Eșanu — Lonea. 
Problema despre care ne 
scrieți va putea fi soluționa
tă în cazul cînd veți munci 
la o unitate economică

Prezenți la recenta ședin
ță a grupei sindicale, salari- 
ații formației Lupeni a 
E.G.C. Petroșani, au făcut 
o analiză amănunțita a ac
tivității lor pe luna iunie, 
prilej cu care au constatat 
cu satisfacție că toți indi
catorii planului de produc
ție — transport în comun, 

salubri-
au fost îndepli- 

100 — 
im- 

la realizarea și de-
sarcinilor de plan 
iunie au adus con- 
auto pe autobuz 
Marinescu, Con-

ga, mecanicii auto Alexandn 
Hidan și Aurel Bîrleanu. ta 
xatoarele Ștefania Olteanu 
și Cătălina Albert, instala
torii de apă Ion Mateși și 
Iosif Joo, conducătorii auto 
la sectorul salubritate lacob 
Rusu și Mihai Oprișan, Ilea
na Penea, Florentina Arun- 
cuteanu, muncitoare la sera 
de flori. Evidențiindu-i pe 
cei cu activitate ireproșabi
lă, membrii de sindicat pre
zenți la ședință i-au criticat 
pe Nicolae Ciorea, Ana Pat- 
kaș și Elena Pralea care 
au săvîrșit abateri de ! 
disciplina muncii.

ocazia să ne 
fața locului.

• Un grup 
forestieri și 
Bufa și Cîmpu lui Neag. Cele 
sesizate de dv. cu privire la 
difuzarea cu întîrziere a zia
relor și revistelor la care sîn- 
teți abonați au fost cercetate 
la fața locului de către con
ducerea Oficiului de poștă 
și telecomunicații Petroșani 
care a constatat că sînt ne
întemeiate. Sîntem de acord 
cu cele arătate redacției de 
către Oficiul de poștă că 
..Semnăturile fiind indesci
frabile nu s-a putut lua legă
tură cu cei ce au făcut sesi
zarea pentru a argumenta 
cele scrise dar s-a stat de 
vorbă cu șeful secției de ex
ploatare forestieră, cu mun
citori forestieri, cetățeni din 
cătunul Buta și Cîmpu lui 
Neag .care au infirmat . în 
unanimitate cele cuprinse în 
reclamație", de unde rezultă 
că cei ce sesizează trebuie să 
semneze citeț pentru ca în 
interesul cercetărilor să se 
poată lua legătura cu ei. Alt
fel vedeți rezultatul...

G. A.

de 
e- 
în 
a-

date 
sens : 
într-o

mobilizarea

Măsuri
fost odată 
ca toți cucii

I 
I
I
I
I
I
I
I

apă, canal, drumuri.
t'ate etc.
niți în proporție de 
180 la sută. Contribuții 
portante 
pășirea 
pe luna 
ducătorii 
Nicolae
st'antin Mîrșav și Aurel Var-

Constantin SULTA.” 
revizor tehnic

Excursii în județ și în țară
Profitînd de timpul favo

rabil excursiilor, tînărul 
cerc de turism al clubului 
sindicatelor din Lonea de
pune multă stăruință pentru 
înfăptuirea programului

propriu de 
mele acțiuni 
cercului sînt' 
una în județ 
Luni 9 iulie 
de 40 de persoane s-a „im-

activitate. Ulti 
perfectate ale 
două excursii, 

și alta în țară, 
a.c., un grup

«

Magazinul „Alimentara" 
nr. 17 condus de lucrătoarea 
Valeria Drăgan se bucură 
de o frumoasă reputație în 
rîndui populației din partea 
de sus a cartierului vechi 
al Petroșaniului (colonie) 
El este bine aprovizionat, o- 
ferind cumpărătorilor un 
bogat sortiment' de mărfuri 
alimentare, inclusiv cereale, 
pentru că gestionara Vale
ria Drăgan își dă tot inte
resul să facă comenzile — 
expresie a cerințelor popu
lației pe care magazinul o 
aprovizionează —, la timp

ajutată 
Dora A- 
manifestă 

de

și pentru onorarea acestora 
de către depozitul I.C.B.S. 
„Alimentara". In activitatea 
ei, gestionara este 
de vînzătoarea 
zamfirei, care
multă solicitudine față 
cumpărători. Toate acestea 
fac ca magazinul să-și rea
lizeze lună de lună sarcini
le de plan — pe luna iunie 
înregistrînd o depășire a 
vînzărilor de 32 000 Iei — 
iar clientela să fie mulțumi
tă.

G. ION, 
pensionar

însemnări

Se impune o revizuire Tenis de masă
Muncitoarea Doina Răcaru, 

este angajată de patru ani, la 
Preparația cărbunelui Coro- 
ești, timp în care a muncit cu 
sîrguință, respectînd norme
le disciplinei în producție. Pe 
lingă faptul că este o ’ bună 
muncitoare (ne-au confirmat 
aceasta tovarășul Petru Rus, 
secretarul comitetului de 
partid de la preparație, mai
strul principal Ion Fiorea, in
ginerul șef Vasile Voicules- 
cu) este și mama a doi copii 
— unul de doj ani și jumăta
te, altul d-e șapte luni.

Niciodată n-a avut vreo 
batere în muncă. Cu toate
cestea, în luna mai a.c., a fost 
sancționată cu o penalizare 
de 5 la sută din salariu. Cau
za ? A absentat de la coman
da făcută pentru o activitate 
duminicală (schimbul 
comandă care de fapt nicj 
fusese semnată de luare 
cunoștință.

In altă ordine de idei, 
nînd seama de articolul 
(t) din Codul Muncii, DoinH

Răcaru nici nu trebuia să fie 
comandată, cu atît ma: ou- 
tin, noaptea. In acest caz, e 
clar că s-a comis o eroare. 
Se impune revizuirea sancți
unii prin prisma legilor.

★

■. astfel de situ- 
iscă. Cauzele ?

dar mai ales 
condu-

că fe-

a- 
a-

HI), 
i nu 

la

U-
152

Deși izolat' 
ații se mai 
Ma: multe -- 
scăparea din atenția 
cerilor și sindicatului a unui a- 
devăr fundamental
meia nu e numai angajată, 
lucrătoare ci este în multe 
cazuri și mamă. Femeile din 
cîmpul munci: trebuie să se 
bucure, așadar, în permanen
tă de ocrotire la locul de 
muncă, astfel încât să^și poa
tă îndeplini sarcinile în pro
ducție dar și rolul deosebit 
ce-1 au privind creșterea și 
educarea copiilor.

I. FIERARU

ha ferenczi campioană !
Orașul Ploiești a găzduit, în 

ultima 
finale 
țional 
masă 
afirmă

săjjtămînă, întrecerile 
ale campionatului na
de copii la tenis 
întrecerile, după 

participanții. au fost 
deosebit de interesante, pe a- 
Iocuri chiar de 
nivel tehnic.

Vădind bune 
și manifestînd 
..maratonului" de tenis o bună 
pregătire do ansamblu, echipa 
Scolii sportive din Petroșani a

de
cum

un foarte bun

calități tehnice 
pe parcursul

Tir cu

reușit, în final, să se claseze pe 
locul al II-lea, la categoria 
„fete pînă la 12 ani“.

Un rezultat excelent, care îi 
încununează talentul și efortu
rile a obținut EVA FERENCZI 
de la Școala sportivă care a 
reușit să-și învingă toate ad
versarele, intrînd în posesia 
mult rîvnitului 
pioană a țării 
pînă la 12 ani). 
Ferenczi și... la

titlu de cam- 
(Ia categoria 

Felicitări, Eva 
mai mare ’

Greu

I 
I
I
I
I
I 
I
I
I

Povestea 
cu cucul

Cică a 
cuc, care 
lăsa ouăle pe unde 
puca. Unde, nu știa pen
tru că nici nu-1 interesa.

Moacă Mihai din Pe
troșani nu e cuc, dar ca 
nn admirator de povești 
cu cuci a procedat la fel. 
Și-a lăsat soția cu doi 
copii și și-a luat zborul 
din loc în Ioc, pină ce a 
dispărut, (ca să nu plă
tească pensie de între
ținere).

A fost nevoie ca zbo
rul să-i fie frînt de către 
instanța de judecată, ca
re l-a prins de „aripioa
re", obligîndu-1 să „clo
cească"... 10 luni.

s-au luat, dar
nemulțumirile continuă

I Zestrea sau 
„ce e dar, ca 
darul trece,

Elena (fostă

Curioasă soluție

I 
î
I
I
I 
II I
I
I
I
I
I
I
I
I

Nițaru
Lie) din Iscroni, din mo
tive nu prea drăgăstoa
se față de soț, a plecat 
la Cugir. Dar cum soțul 
nu putea să stea fără ea, 
s-a hotărit dintr-o dată 
să o urineze.

Și cum nu prea avea 
bani de buzunar, ce s-a 
gîndit el ? Să-i facă fi
gura socrului său și să-l 
„ușureze” de o vacă. Zis 
și făcut. După luarea ho- 
tărîrii l-a întîlnit pe Ciu- 
din Ludovic din Dîlja 
Mare și i-a oferit-o spre 
cumpărare cu 3 -500 lei, 
spunindu-i că a primit-o 
drept „zestre" de la so
crul său. Și pentru că 
socrul mai avea și vreo 
două clăi de fin, care 
fără vacă și așa stăteau 
de pomană. Nițaru le-a 
vîndut și pe acestea cu 
500 lei.

Unii oameni înainte de 
a face ceva se 
Nițaru însă se 
acum. Va avea 
suficient... 1 an

Ca urmare a articolului pu
blicat în ziarul nostru nr. 
7 325 din 23 mai a.c. sub titlul 
„Motivările nu... curăță", în 
care s-au criticat lipsurile e- 
xistente în activitatea curăță
toriei chimice și boiangeriei 
din Petroșani, Conducerea U- 
niunii județene a. cooperați-., 
velor meșteșugărești Deva, ne 
informează că a cercetat, prin 
organele sale deficiențele sem
nalate, constatînd că ele sînt 
întrutotul reale și se datoresc 
slabei organizări a activității 
secției în cauză, precum și 
lipsei de control din partea 
conducerii cooperativei „Uni
rea", arătînd că în scopul re
medierii deficiențelor s-au 
hiat măsuri, cum sînt :

„S-a atras atenția conducerii 
cooperativei de a urmări di
rect activitatea secției boian- 
gerie, urm în d 
batere ce se 
operativei să 
cu penalizare de 10 la sută la 
salariu și ridicarea indemni
zației de conducere pe timp

de o lună. Cooperatorului Au
gustin Ardeleanu i s-a aplicat 
o penalizare de 100 lei, ur- 
mînd ca la prima abatere să 
fie schimbat din funcție. Co- 
operatoarea care a ars haina

Pe urmele
semnalelor

critice
ale ziarului

a

ca la prima a- 
va ivi, șefii co- 
fie sancționați

cetățeanului Mihai Apostol 
fost obligată să achite costul 
îmbrăcămintei deteriorate în 
valoare de 609 lei.

In încheierea răspunsului se 
arată : „U.J.C.M.-ul mulțumeș
te pe această cale redacției 
ziarului pentru sprijinul acor
dat prin semnalarea deficien-

țelor și vă asigură că în viitor 
va da o atenție mai mare mo
dului cum se desfășoară acti
vitatea în această secție și va 
lua măsuri eficiente pentru în
lăturarea deficiențelor care 
creează pe bună dreptate ne
mulțumiri în rîndui popu
lației".

Scrisoarea de răspuns poartă 
data de 22 iunie 1973. Ne-am 
așteptat ca într-adevăr lucru
rile să se îndrepte. Dar iată 
că la sfîrșitul lunii iunie s-a 
produs o defecțiune la mași
na de curățat, în urma căreia 
a fost necesară o rebobinare. 
Cetățenii care se prezintă pen
tru ridicarea, în termenul a- 
sumat, a obiectelor de îmbră
căminte sînt d: 
nați. La întrebarea lor — pînă 
cînd ? — responsabila centru
lui de primire, M. Jianu, nu 
poate răspunde decît „pînă va 
fi terminată rebobinarea", si
tuație în care clientul pleacă 
nemulțumit cu gînduri nu toc
mai măgulitoare la adresa a- 
celora care nu fac totul ca 
să onoreze comenzile în ter
men.

,in nou., amî-

Realizarea în bune condiți- 
uni a sarcinilor se revin uni
tăților economice, presupune 
existenta unui climat optim 
în care să se desfășoare acti
vitatea salariaților, a unei 
discipline liber consimțite 
din partea acestora, care va 
duce, implicit, la preluarea 
integrală a sarcinilor proprii 
de serviciu. Așa este normal 
să fie și așa se și întîmplă în 
marea majoritate a cazurilor 
și în întreprinderile municipi
ului, unde oamenii răspund 
întotdeauna cu elan sarcini
lor ce le-au stat în fată.

Scrisoarea tovarășului Ne- 
culai Codrescu. salariat al 
minei Vulcan, ne înfățișează, 
însă, un exemplu mai puțin 
convingător de îndeplinire a 
obligațiilor reciproce pe care 
salariatul și întreprinderea și 
le asumă prin semnarea con
tractului de muncă. Povestea 
în cauză nu este prea compli
cată : Neculai Codrescu, fost 
salariat al sectorului VIII des
chideri al minei , Vulcan, a 
prestat în cursul' lunii mai 29 
de posturi din care două în 
zilele de repaus legal. Fiind 
comandat la lucru și în ziua 
de 27 mai și refuzînd să sem
neze comanda, a constatat la 
scurt timp după aceasta 
te transferat în cadrul 
torului I. Evident, nu 
argumentele pledează
voarea acestui salariat, asu
pra căruia se pare că s-a ex
perimentat o nouă formă de 
sancționare. Astfel, remarcăm

că es- 
sec- 

toate 
în fa-

că toți cei 25 de. angajați ai 
schimbului II au semnat co- 

■ manda, cu excepția a 3 mem
bri ai unui singur schimb din 
grupa lui Ilie Chiron, schîmb 
din care făcea parte și Necu
lai Codrescu. Grupa avea de 
executat unele lucrări urgen
te impuse de îmbunătățirea 
fluxului de transport al între
gii exploatări. Indisciplină ? 
ba ! Dar, salariatul este un in- 
disciplinat? Greu de precizat- 
pentru că după cum se poate 
constata djn evidențele sec
torului, tovarășului Codrescu 
nu i s'-a aplicat nici o sancți
une în perioada în care a lu
crat la sectorul VIII. Deci, o 
situație aparent paradoxală : 
despre N. C. ni s-a spus că a 
desfășurat o activitate neco
respunzătoare, relatare făcu
tă de însuși inginerul Ioan 
Filip, șeful de sector, dar nu 
i s-a aplicat nici cea mai mo
destă măsură disciplinară, 
pentru ca, la un moment dat, 
să se constate că singura po
sibilitate de a-1 ajuta pe cel 
în cauz.ă să-și revizuiască a- 
titudinea ar fi transferarea sa 
în cadrul altui sector. Curi
oasă soluție, care ne face să 
ne întrebăm : care ar putea fi 
măsura disciplinară ce s-ar 
lua într-un caz similar, și a- 
nume, dacă un muncitor din 
cadrul sectorului I ar săvîrși 
o abatere. Ar fi transferat, 
„disciplinar* în cadrul secto
rului VIII deschideri ?

In zilele de 7 și 8 iulie 1973, 
Consiliul asociației sportive 
Parîngul Petroșani a organi
zat un concurs de tir cu arcul, 
la care au participat cei mai 
talentați copii și juniori care 
activează în secțiile de tir din 
cadrul asociațiilor sportive 
Parîngul și Minerul Aninoasa.

Intrueît în perioada 20—22 
iulie a. c. urmează să aibă loc 
etapa finală a campionatului 
republican de juniori, con
cursul organizat Ia Petroșani 
a avut drept scop de a verifi
ca stadiul de pregătire a ju
niorilor și de a desemna cam- 
oionii județului Hunedoara,

în vederea participării acesto
ra la etapa finală care se va 
organiza în acest an în orașul 
Satu Mare.

Iată primii trei clasați : ju
niori 1 : Nicolae Kriebei, 
pdnețe/f '" 
pundte ; 
Gabriel 
puncte, 
Petroșani

------ —___, 5o5
X Vasil? Dalaja. 486
3—4. Evald Edelin și 
Scarlat, ambii cu 426 

toți de la Parîngul 
Copii (începători):

1. Nicolae lacob. 370 puncte :
2. Ion Zgăvîrdea, 327 puncte 
și Tiberiu Bud, 277 puncte, toți 
de la Minerul Aninoasa.

S. BALO!

Noi amenajări sportive
la Uricani

Elevii și cadrele didactice 
din Uricani înregistrează pînă 
în prezent, un bilanț deosebit 
de rodnic în ceea ce privește 
amenajarea și întreținerea u- 
nor baze sportive din oraș. 
Pot fi amintite. în acest sens, 
terenul de fotbal din vecină
tatea Casei de copii școlari, 
precum și reamenajarea tere
nurilor de handbal, baschet și 
tenis de cîmp din incinta li
ceului din localitate.

In curînd, baza materială a 
sportului uricănean se va com
pleta cu încă o dotare; 
vorba de vestiarul care 
construiește la stadionul 
localitate. Construcția
rului se realizează prin mun
ca voluntară a membrilor a- 
sociației sportive „Minerul", 
dintre care tov. Marin Fieraru, 
Constantin Asavinii si Ioan Ia-

este 
se 

din
vestia-

M. BOGDAN

cob și-au asumat răspundere,, 
pentru coordonarea lucrărilor 
și terminarea obiectivului. De 
asemenea, membrii asociației 
sportive vor începe recondi- 
ționarea terenului de fotbal și 
împrejmuirea acestuia, astfel 
tncît noul sezon competițional 
să găsească principala” bază 
sportivă a orașului amenajată 
corespunzător.

FFumoasa inițiativă a mem
brilor asociației sportive „Mi
nerul" trebuie să constituie o 
pildă pentru toți amatorii de 
sport din Uricani, pentru 
membri tuturor organizațiilor 
U.T.C. din oraș, care sînt che
mați să se alăture acestei ac
țiuni și să-și aducă o contribu
ție sporită la crearea bazei 
materiale a sportului de masă

Ilie COANDRAȘ, 
corespondent

gîndesc ; 
gindește 
și timp 
de zile.

I
I
I
I

Dar cu... parul
Un vechi dicton cava

leresc spune că o ietne- 
ie nu trebuie lovită nici 
cu o iloare, darmite, așa 
cum arată șl titlul acestei 
însemnări, cu... parul.

Mindru Tatian și batiu 
Teoîil din Petrila, nefiind 
adepți ai dictonului ară
tat, intr-una din zile au 
așteptat-o la coborîrea 
din autobuz, pe Vișan 
Maria. Au smuls cite un 
par de lingă un tranda
fir și au lovit-o, cauzîn 
du-l leziuni corporale ce 
au necesitat mai multe 
zile de îngrijire medica
lă. Acum lipsa lor de 
cavalerism le-a îost a- 
miatllă de către instan
ța de judecată.

patrioticăLa munca

I M U PASP R
(Urmare din pag. 1)

copii.

matematici

naționale 
prime. DE VINZARE casă și anexe gospodărești în 

Bărbat, comuna Pui. Informații — Deva, telefon

STUDENT ELECTRONICA anul V meditez
— fizică orice nivel. Telefon 10 62, orele 18—20.

CAUT femeie internă pentru îngrijit doi 
Viitorului, bloc 40/2, Aeroport. -

VlND convenabil Dacia 1 300 și Dacia 1100 cu două 
garaje, unul din cărămidă și celălalt deniontabil. Informații : 
cartier 7 Noiembrie, bloc 11/4, Petrila.

Un grup dc 17 muncitori de 
la șantierul 71 C. F. R. Petro
șani au participat duminică 
dimineața la o acțiune volun- 
tăr-patriotică. Ei au efectuat 
lucrări de' amenajare a unor 
spații verzi în perimetrul mo
telului Gambrinus și a drumu
lui de acces spre acest punct 
de atracție estivală din extre-

mitatea sudică a municipiului 
nostru.

Totodată, ajutați de buldoze
ristul Ilie Constantin de la 
T.C.M.M., ei au amenajat și 
spațiul care va fi utilizat ca 
ioc de parcare al autovehicu
lelor turiștilor care poposesc 
la acest motel.

I
I
I
I
I 
I
I

i regii economii 
baza de malarii

Un număr mai mare de can
didați și-au propus să urmeze 
cursurile de ingineri ale Fa
cultății de exploatări minie
re ; orientarea spre domeniul 
direct productiv din industria 
minieră este un lucru firesc 
in condițiile in care o bună 
parte din candidați provin 
din regiuni in care mineritul 
este o meserie de tradiție și 
avind in vedere importanta

socială deosebită a acestei 
activități.

Actualii candidați pășesc 
pragul institutului de invăță- 
mint superior minier adum, 
cind recentele Ițotăriri ale 
Plenarei C.C. al P.C.R. din 
18-19 iunie a.c. au. venit să 
direcționeze evoluția activi
tății de invățămint din țara 
noastră.

Tuturor posibililor viitori 
studenți mineri le dorim 
mult succes in continuare in 
probele de examen. ce le 
mai au de susținut.

satul Riu-
1 32 35.
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Vizita președintelui Republicii Populare
Congo, comandant Marien N'Gouabi

(Urmare dir» pag. 1)

apariția deasupra aero-face 
portului.

In întimpinarea solilor po- 
>’rului congolez au venit to
varășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu, to
varășul Ion Gheorghe Maurer 
și tovarășa Elena Maurer, to
varășii Gheorghe Pană, Gheor
ghe Cioară, Janos Fazekas, 
Cornel Burtică, Ion Ioniță, Ion 
Pățan, .Ștefan Andrei, Geor
ge Macovescu, ministrul aface
rilor externe, alți membri ai 
guvernului, conducători ai u- 
nor instituții centrale și orga
nizații obștești, generali, zia
riști.

Erau prezenți, de asemenea, 
Eugene Germain Mankou, am
basadorul Republicii Popu
lare Congo Ia București, și 
Gheorghe Stoian, ambasado
rul României la Brazzaville.

La coborirea din avion, înal- 
ții oaspeți sînt salutați cu de
osebită cordialitate de tovară
șul Nicolae Ceaușescu și de 
tovarășa Elena Ceaușescu. Cei

doi șefi de stat își string mii- 
nile cu căldură.

Comandantul Marien N'Gou
abi prezintă conducătorului 
partidului și statului român pe 
tovarășii Charles N’Gouoto, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.M., însărcinat cu 
Departamentul 
Charles David Ganao, minis
trul afacerilor externe, Justin 
Lekounzou, ministrul industri
ei minelor, însărcinat cu pro
blemele turismului, Anatole 
Khondo, secretar general al 
Confederației sindicale congo
leze, tovarășa Josephine. Ba
yonne Moutou, președinta Uni
unii revoluționare a femeilor 
congoleze, Jacob Okandza, 
consilier economic la președin
ție, și celelalte personalități 
congoleze.

La rîndul său, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu prezintă 
șefului statului congolez pe 
conducătorii de partid și de 
stat români sosiți în întîmpi- 
nare.

organizatoric,

*

Un grup de pionieri oferă 
tovarășilor Nicolae Ceaușescu 
și Marien N’Gouabi, tovarășe
lor Elena Ceaușescu și Celine 
N'Gouabi buchete de flori.

In continuarea ceremoniei, 
o gardă militară prezintă ono
rul. Sînt intonate apoi imnuri
le de stat ale Republicii Popu
lare Congo și României, 
semn de salut sint trase 21 
salve de artilerie.

Cei doi președinți trec 
revistă garda de onoare.

Urmează prezentarea șefilor 
misiunilor diplomatice acredi
tați la București, precum și a 
persoanelor oficiale române 
sosite în întîmpinare.

Mii de bucureșteni aflați pe 
aeroport participă cu însufle
țire la întîlnirea dintre cei doi 
șefi de stat, aclamînd pentru 
prietenia româno-congoleză. 
Alături de ei numeroși congo
lezi aflați la specializare și la 
studii în țara noastră au salu
tat prin tradiționalul oye-tră- 
iască pe tovarășii Marien 
N’Gouabi și Nicolae Ceaușescu.

In 
de

în

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și comandantul 
Marien N’Gouabi iau apoi loc 
într-o mașină deschisă, escor
tată de motocicliști, îndreptîn- 
du-se spre reședința care a 
fost rezervată înalților oaspeți.

Pe arterele bucureștene, nu
meroși locuitori ai Capitalei 
salută cu căldură, cu simpa
tie și cordialitate pe cei doi 
președinți, își exprimă cu en
tuziasm sentimentele de pre
țuire și stimă față de condu
cătorii de partid și de stat ai 
celor două țări. Sînt toate a- 
cestea, în același timp, mani
festări ale înaltei aprecieri 
față de neobosita activitate a 
conducătorului partidului și 
statului nostru, puse în slujba 
promovării în lume a unor re
lații noi, a unei noi politici 
propice afirmării suverane a 
națiunilor, colaborării între 
ele pe baza deplinei egalități, 
pentru consolidarea păcii șipentru consolidarea păcii 
securității internaționale.

(Agerpres)

ULTIMELE ȘTIRI ^ÂXÂ> @) Ultimele știri

Toastul tovarășului Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. a 2-a)

in 
ta
că

Moscova

I 1 
k' M
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Întîlnirea consultativă internațională 
pentru pregătirea Congresului mondial

al păcii

de la
Ulan dator

gistrat o serie de progrese 
dezvoltarea relațiilor dintre 
rile noastre, dar consider 
putem face mult mai mult pen
tru a pune în valoare posibili
tățile mari care există în a- 
cest domeniu. Fără îndoială că 
dezvoltarea colaborării multi
laterale este în interesul ambe
lor (ări și popoare, și totodată, 
corespunde intereselor tuturor 
popoarelor din Africa și din 
întreaga lume, cauzei generale 
a păcii și conlucrării fructuoa
se dintre națiuni.

Tovarășe președinte.
Angajată cu toate forțele sa

le in realizarea unui amplu 
program de construcție pașni
că programul de edificare a 
societății socialiste multilate
ral dezvoltate — România ma
nifestă. totodată, o preocupare 
constantă pentru promovarea 
unei largi conlucrări intre po- 
poaTe, in vederea înfăptuirii u- 
nul climat trainic de pace și 
securitate internațională. Ne 
preocupăm de dezvoltarea con
tinuă a colaborării și prieteniei 
cu toate țările socialiste, a- 
cordăm o atenție deosebită in
tensificării relațiilor cu țările 
care au pășit pe calea afirmă
rii independente, acționăm in 
spiritul principiilor coexisten
ței pașnice, pentru lărgirea re
lațiilor noastre cu triate Stafii
le lumii, fără deosebire de o- 
rinduire socială. Considerăm 
că in lumea de azi toate state
le — fie ele mari, mijlocii sau 
mici — trebuie să ia parte ac
tivă la viața internațională, să 
contribuie nemijlocit, pe baza 
deplinei egalități in drepturi, a 
respectului suveranității și in
dependenței naționale, a ne
amestecului in treburile inter
ne și avantajului reciproc, la 
soluționarea tuturor probleme
lor de care depind pacea și 
piogiesul omenirii.

România s-a pronunțat și se 
pronunță cu toată hotărîrea 
impotriva politicii imperialiste 
de iorță și dictat, de amestec 
în treburile interne ale altor 
state, a oricăror iorme de do
minație și asuprire. Consecven
tă acestei politici, țara noas
tră participă activ 
țelor progresiste, 
liste din întreaga 
lichidarea cit mai 
timelor vestigii ale colonialis
mului și neocol'onialismului, 
sprijinind activ lupta de elibera
re națională a poprferelor din 
Angola. Mozambic, Guineea- 
Bissau, Namibia i ne pronunțăm 
cu hotărîre impotriva regimu
rilor rasiste din Rhodesia și A- 
frica de Sud .

Știm că una 
care preocupă 
mult popoarele 
altfel zeci de state de pe toate 
continentele — este aceea a li
chidării subdezvoltării. Româ
nia, ea însăși țară care face e- 
forturi deosebite 
cupera distanțele 
despart de țările 
dustrializate, știe 
independență națională, adevă
rata viață liberă nu poate ii pe 
deplin realizată decît o dată cu 
formarea unei economii puter
nice, de-sine-stătătoare. Din 
experiența proprie știm că fău
rirea unei ecqțipmii indepen
dente trebuie să aibă in primul 
rind la bază munca, eforturile 
poporului din propria țară, 
pentru că numai astfel el va 
putea fi cu adevărat liber. In 
același timp, insă este necesar 
ca popoarele din aceste țări 
să-și unească eforturile, să co
laboreze cit mai strins intre 
ele, precum st cu statele socia
liste, cu celelalte state, in con
dițiile deplinei egalități in 
drepturi, ale avantajului reci
proc. Considerăm că este o da
torie morală și o obligație a 
statelor avansate de a acorda 
un sprijin mai activ eforturilor

ia lupta for- 
antiimperia- 
lume pentru 
rapidă a ul-

din problemele 
astăzi cel mai 
Africii — ca de

pentru a re- 
care o mai 

puternic in
că adevărata

acestor popoare pentru lichi
darea într-un timp cil mai 
scurt a subdezvoltării.

România se pronunță pentru 
soluționarea pe cale pașnică a 
tuturor conflictelor și stărilor 
de încordare, pentru renunța
rea la forță și la amenințarea 
cu folosirea forței in rezolva
rea problemelor dintre state. 
Apreciem că trebuie să se ac
ționeze cu mai multă energie 
pentru rezolvarea pe cale poli
tică a conflictului din Orientul 
Apropiat — pe baza rezoluției 
Consiliului de Securitate din 
1967 — care să ducă la retra
gerea trupelor israeliene din 
teritoriile arabe ocupate, Ia a- 
sigurarea independenței și in
tegrității teritoriale a liecărui 
stat din această zonă, la solu
ționarea problemei populației 
palestiniene, în concordanță cu 
interesele sale naționale.

Deslășurarea cu succes a pri
mei faze a lucrărilor Conferin
ței general-europene la nivelul 
miniștrilor de externe repre
zintă un eveniment de însem
nătate istorică pentru asigura
rea păcii și securității în Eu
ropa și în întreaga lume. Ro
mânia și-a adus contribuția ac- 

■tivă la pregătirea conferinței 
general-europene de la Helsin
ki și Ia lucrările primei faze, și 
est' hotărîtă să acționeze și in 
viitor pentru ca realmente pe 
tdiitinentUl european să fie 4h- 
staurăt un' climat durabil de pa
ce și securitate, care să dea 
garanție fiecărui popor că se 
va putea dezvolta liber și ne
stingherit, la adăpost de orice 
agresiune din partea altor sta
te, 
liza 
in 
activitate intre popoarele con
tinentului. ceea ce corespun
de intereselor fiecărei națiuni 
de pe continent cît și cauzei 
păcif în lume.

In ultimii ani, in lume s-au 
produs proiunde mutații poltti-

că se va putea rea- 
o largă colaborare 
loate domeniile de

ce și sociale, au avut Ioc mari 
schimbări in raportul mondial 
de forțe, care au imprimat un 
curs nou spre destindere și co
laborare în viața internaționa
lă. Doresc să relev că una din 
aceste schimbări importan
te petrecute in această perioa
dă este creșterea voinței și ho- 
tărîrii popoarelor de a pune 
rapăt vechii politici, de a-și a- 
firma cu fermitate dorința de 
a trăi libere, de a dispune ele 
însele de destinele lor. Apare 
tot mai evident, în condițiile 
de azi, că soluționarea durabi
lă și echitabilă a problemelor 
internaționale nu mai poate ii 
concepută fără participarea ac
tivă a tuturor țărilor, indiferent 
de mărimea lor. Un rol deose
bit de important au, după pă
rerea noastră, țările mici și 
mijlocii, care in marea lor ma
joritate și-au cucerit de curind 
independența și luptă pentru 
dezvoltarea lor liberă, pentru 
a fi cu adevărat stăpîne la ele 
acasă.

Soluționarea marilor proble
me ale vieții contemporane, a- 
le păcii și progresului umanită
ții cer mai mult ca oricînd u- 
nirea eforturilor tuturor popoa
relor, a forțelor antiimperialis- 
te, a tuturor acelora care se 
pronunță pentru pace și colabo
rare in lume.

Tovarășe președinte.
Cu convingerea că vizita pe 

care o faceți în țara noastră 
va deschide noi posibilități 
pentru dezvoltarea colaborării 
multilaterale dintre țările noas
tre, doresc să toastez în sănă
tatea dumneavoastră, a stima
tei doamne Celine N’Gouabi ;

pentru prietenia și colabora
rea dintre Republica Socialistă 
România și Republica Popu
lară Congo, dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Con
golez al Muncii ;

pentru pace și prietenie 
tre popoare I (Aplauze).

MOSCOVA 10 — Corespon
dentul Agerpres, N. Crețu, 
transmite : Intre 7 și 9 iulie. 
Ia Moscova a avut loc cea 
de-a doua întîlnire consultati
vă internațională pentru pre
gătirea Congresului mondial 
al forțelor păcii, la care au 
participat reprezentanți ai O- 
piniei publice din 78 de țări, 
precum și reprezentanți ai 56 
de organizații internaționale.

Intr-un comunicat dat pu
blicității se arată că partici- 
panții la întîlnire au convenit 
să convoace Congresul mon
dial al forțelor iubitoare de 
pace Ia începutul lunii octom
brie 1973, la Moscova. Con
gresul este deschis reprezen
tanților tuturor organizațiilor 
naționale și internaționale. La 
întîlnire au fost constituite 
comisii 'de lucru care vor exa
mina o serie de probleme ale

păcii, printre care coexistența 
pașnică și securitatea interna
țională, securitatea și colabo
rarea în Europa, dezarmarea, 
eliberarea națională, lupta îm
potriva colonialismului și ra
sismului, dezvoltarea și inde
pendența economică. O atenție 
deosebită va fi acordată rolu
lui femeilor și tineretului în 
edificarea unei societăți ba-

e-

câ

zate pe principiile păcii și 
chității.

In comunicat se relevă 
regulile de procedură ale con
greșului se bazează pe urmă 
toarele principii călăuzitoare • 
caracterul deschis, libertatea 
exprimării părerilor, dialogul 
larg, eforturi permanente 
pentru realizarea unității, nă 
zuința spre consensul general.

Ședința Prezidiului 
R. F Iugoslavia

ULAN BATOR 10 f Agerpres). 
— Cu prilejul celei de-a 52-a 
aniversări a Revoluției popu
lare din Mongolia, Ia Ulan 
Bator a avut loc o adunare 
festivă, la care au participat 
reprezentanți ai activului de 
partid și de stat, ai organiza
țiilor obștești și ai oamenilor 
muncii. Tn prezidiul adunării 
s-au aflat J. Țedenbal, prim- 
secretar al C.C. al P.P.R.M., 
președintele Consiliului 
Miniștri al R. P. Mongole, 
conducători de partid și 
stat.

B. Altangeren, membru 
pleant al Biroului Politic
C.C. al P.P R.M ,-prim-secretar 
al Comitetului municipal de 
partid Ulan Bator, a prezen
tat un raport.

de 
alti 
de

su-
al

in-

-------♦

Leonid Brejnev 
va vizita Cuba

MOSCOVA 10 (Agerpres). — 
Agenția TASS anunță că, la 
invitația Iui Fidel Castro, 
prim-secretar al C.C. al P. C. 
din Cuba, prim-ministru al 
Guvernului Revoluționar al 
Cubei. Leonid Brejnev, secre
tar general 
va face o 
decembrie 
1974.

al C.C. al. P.C.U.S., 
vizită în Cuba în 
1973 — ianuarie

BELGRAD 10 — Corespon
dentul Agerpres, Simion Mor- 
covescu, transmite : La Brioni 
a avut loc, sub conducerea lui 
Iosip Broz Tito, președintele 
Iugoslaviei, ședința Prezidiului 
R. S. F. Iugoslavia. A fost ales 
un nou vicepreședinte al Pre
zidiului în persoana lui Mitia 
Ribicici, membru al Pre
zidiului din partea R. S. Slo
venia, al cărui mandat va in
tra în vigoare de Ia 1 august. 
Prezidiul a exâminat și apro
bat desfășurarea pregătirilor 
pentru conferința țărilor ne
angajate de la Alger. Delegația 
care va reprezenta Iugoslavia 
Ia respectiva conferință va fi 
condusă de președintele Tito.

In continuarea lucrărilor, 
Miloș Minici, vicepreședinte al 
Consiliului Executiv Federal, 
secretar federal pentru afaceri
le externe, a prezentat o in-

formare privind 
Conferinței de la 
pentru securitate și 
în Europa.

lucrările
Helsinki 

cooperare

Reuniunea miniștrilor 
comerțului exterior ai tarilor 

3 3

membre ale O.L.iX.

Toastul tovarășului Marien N’Gouabi
(Urmare din pag. 1)

ului economic, și, mai ales, pe 
plan cultural. Sint convins că 
sîntem incă departe de a fi fo
losii toate posibilitățile exis
tente pentru a dezvolta aceas
tă cooperare și că in diferite do
menii multe lucruri pot și tre
buie să fie incă realizate. In a- 
ceastă privință, de altfel, mo- 
xlul nostru de a vedea este i- 
dentic cu al dumneavoastră, 
ceea ce reprezintă manifesta
rea concretă 
comune de a 
inte.

Venind in 
vizitei de neuitat pe care dum
neavoastră ați efectuat o in 
Congo, am vrut, desigur, să mă 
achit de o îndatorire protoco
lară, dar, de asemenea, și mai 
ales, să-mi ofer ocazia de a cu
noaște mai bine experiența 
dumneavoastră din care putem 
și trebuie să extragem învăță
minte utile. Noi am cunoscut, 
ca și dumneavoastră, un trecut

a voinței noastre 
merge mereu ina-

România, in urma

identic de dominație și exploa
tare străină ; am dus aceeași 
luptă pentru libertate naționa
lă ; urmărim astăzi aceleași o- 
biective și avem in fața noastră 
dușmani comuni și. alături de 
noi, pe aceiași frați de luptă.

Tovarășe președinte,
Din 1963 poporul congolez 

s-a angajat într-o .luptă revo
luționară implacabilă și irever
sibilă pentru eliberarea sa to
tală și penlru construirea unei 
societăți noi, socialiste. Acești 
zece ani de luptă, în condiții 
extrem de dificile, constituie 
continuarea a aproape un se
col de acțiune împotriva o- 
cupatiei și opresiunii colonia
le, care a dus țara noastră la 
o independență nominală în 
I960. Mișcarea populară revo
luționară, declanșată la 15 au
gust 1963, se găsește astăzi in 
faza revoluției național-demo- 
cratice șl populare, care urmă
rește să elibereze din punct de 
vedere economic tara noastră

de dominația neocolonială și 
să pună bazele construirii unei 
societăți socialiste. Această fa
ză — noi am înțeles acest lucru 
— are nevoie, pentru a triumfa, 
de mobilizarea maselor popu
lare și progresiste, în cadrul u- 
nui larg front, constituit de că
tre organizațiile de masă, sub 
înalta conducere a
Congolez al Muncii, 
văr. partidul nostru,
Congolez al Muncii, partid mar- 
xist-leninist, este nucleul con
ducător, organizator și educa
tor al poporului. Este singurul 
stat major al revoluției, care 
este absolut sigur că va condu
ce poporul congolez la victoria 
totală. Pentru a atinge aceste 
obiective pe care și le-a pro
pus, poporul congolez știe că 
poate conta pe experiența, spri
jinul și ajutorul țărilor socia
liste, pe care Programul Parti
dului Congolez al Muncii le 
consideră ca parteneri privile- 
giați în cadrul cooperării in
ternaționale. Această coopera-

Partidului 
Intr-ade- 
Partidul

re noi o dorim in toate dome
niile și sintem fericiți să con
statăm periecta identitate de 
vederi care există între țările 
noastre cu privire la marile 
probleme internaționale actua
le, cu privire la necesitatea de 
a instaura o pace mondială 
trainică și justă.

Convorbirile pe care le a- 
vem ne vor permite să elabo
răm un document in care va ti 
consemnată periecta noastră 1- 
dentitate de vederi cu privire 
la problemele pe care le-am e- 
vocat,

Ingăduiți-mi, acum, să ridic 
paharul in sănătatea dumnea
voastră, tovarășe președinte ;

in sănătatea 
dumneavoastră

în sănătatea 
mâni prezenți 
de gală ;

pentru dezvoltarea cooperă
rii dintre țările noastre ;

pentru prietenia dintre po
poarele român și congolez I 
(Aplauze).

mult onoratei 
soții ;
tovarășilor ro

la acest dineu

♦

MIERCURI, 11 IULIE

PETROȘANI — 7 Noiem- 
In ie: Ce se intimplă, doctore? 
Republica : Dragoste și a- 
menzi ; PETRILA : Războiul 
subteran; LONEA — Minerul: 
Gentlemenii norocului ; VUL
CAN : Aleargă repede, alear
gă liber; LUPEN1 — Cultu
ral : O anchetă dificilă ; Mun
citoresc : E o poveste veche ; 
URICAN1 : Jocul de-a moar-

5,00 Ruletjn de știri : 5,05 
Melodii în zori de zi; 5,20

Dragi mi-s cinlecul și jocul ; 
5,50 Muzică ușoară ; 6,00-8,08 
Radioprogramul dimineți:; 
8,08 Matineu muzical ; 8,30
La microfon, melodia prefera
tă ; 9,00 Buletin de știri ; 9,30 
Viața cărților; 10,00 Buletin 
de știri; 10,05 Soliști și for
mații artistice de amatori ; 
10,25 Vreau să știu ; 11,00 Bu
letin de știri; 11,15 Litera și 
spiritul legii; 11,30 Suita 
..Holberg" de Grieg; 12,00
Discul zilei; 12,30 întîlnire cu 
melodia populară și interpre
tul preferat; 13,00 Radiojur
nal ; 13,30 Concert 
14,00 Compozitorul 
nii; 15,00 Buletin 
15,05 Fișier editorial ;
Muzică populară; 15,30 Piese 
de estradă; 16,00 Radiojurnal; 
16,15 E țara mea ; 16,35 Melo
dii de Edmond Deda și 
Dinicu ; 17,00 Simfonii 
puțin cunoscute ; 17,30 
cert de muzică populară ț 
18,00 Orele serii ; 20,00 Zece

melodii preferate} 21,00 Revis
ta șlagărelor ; 21,25 Moment 
poetic; 21,30 Bijuterii muzi
cale ; 22,00 Radiojurnal
Concert de seară ; 24,00 Bule
tin de știri ; 0,03—5,00 
da nocturnă.

; 22,30

Estra-

Evenimentele din Uruguay
MONTEVIDEO 10 (Ager

pres). — După cum transmit 
agențiile internaționale de 
presă, la Montevideo, impor
tant? efective ale armatei și 
poliției, sprijinite de tancuri, 
a.u procedat luni seara Ia dis
persarea celor 50000 persoane 
participante la un marș de 
protest împotriva dizolvării 
— la 27 iunie — a parlamen
tului Uruguayan. Doi studenți 
au fost uciși de forțele de or
dine, iar alte cîteva zeci de 
persoane au fost rănite.

In noaptea de luni 
marți, la Montevideo au 
arestate aproximativ 300
persoane, printre care o serie 
de personalități de prim plan 
din .rîndurile opoziției — ge
neralul Liber Seregni, pre
ședintele Comitetului Executiv 
al coaliției de stînga „Frente 
Amplio", Cesar Licandro și

spre 
fost 

de

♦

Plenara C.C. 
al P.C.

din Venezuela
CARACAS 10 (Agerpres). — 

La Caracas a avut loc Plena
ra C.C. al Partidului Comunist 
din Venezuela, în cadrul că
reia s-a procedat la o anali
ză a situației din țară în le
gătură cu alegerile generale 
care urmează să aibă loc în 
luna decembrie, precum și a 
celor mai importante probleme 
internaționale.

Plenara s-a pronunțat pen
tru restabilirea, cît mai curînd 
posibil, a relațiilor dintre Ve
nezuela și Cuba, exprimînd, 
totodată, solidaritatea comu
niștilor venezueleni cu guver
nul Unității Populare din 
Chile.

Cybulski.Zbigniew
„Totul de vînzare". Cu: 
Daniel

de prînz; 
sâptămî- 

de știri;
15,15

Sile 
mai 

Con

9,00

9,50
10,00
10,05

Curs de limbă engle
ză. Recapitulare (2);

Parada sporturilor ;
Telex ;

Ancheta TV. (reluare) 
— Perseverența „a- 
lergătorului de cursă 
lungă" ;
Desene animate ;
Film serial. Orașul

Negru. Episodul VI - 
„O floare rară" ;

11,55 La ordinea zilei. Azi, 
județul Caraș-Severin;

12,10 Revista literar-artisti
că TV. (reluare);

13,00 Telejurnal;
17,30 Curs de limbă germa

nă. Recapitulare (2) ; 
Telex ;
Semnificații. Democra
ția socialistă și eficien
ta acțiunii sociale ;
Muzica. Emisiune de 
actualitate muzicală; 

Timp și anotimp în 
gricultură ; 
1001 de seri; 
Telejurnal. Un an 
la înaltul forum 
partidului;

20,00 Cîntecul săptămînii ; 
20,05 Teleobiectiv ;
20,25 Telecinemateca. Ciclul

Olbryschski,
22,15 24 de ore. România în 

lume ;
22,45 Stadion.

reportaje, 
pinii din 
tului.

Emisiune de 
anchete, o- 

lumea sper

18.40

19,00

19,20
19,30

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

a-

de 
al

1

Valorile temperaturii înre
gistrate în cursul zilei de 
ieri :

Maximele : Petroșani 4- 24 
grade ; Paring

Minimele : 
grade ; Paring

+ 16 grade.

Petroșani -ț- 13 
+ 11 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE : Vreme închisă 
cu cer mai mult noros. Se vor 
semnala averse de ploaie în
soțite, pe alocuri, de descăr
cări electrice. Vînt slab oînă 
11 potrivit din sectorul ves
tic-

Pablo Sufriategui, membri ai 
acestei coaliții, precum și Jose 
Pedro Cardozo, membru al 
conducerii Partidului Socialist. 
Totodată, forțele polițienești 
au pătruns în localul cotidia
nului „El Popular", organul 
partidului comunist, unde au 
arestat pe unii dintre colabo
ratorii ziarului.

Comandanții armatei uru- 
guayene au făcut cunoscut, 
într-un comunicat de presă, 
că ..forțele armate nu își vor 
asuma responsabilități guver
namentale".

LAGOS 10 (Agerpres). — 
Miniștri ai comerțului exterior 
și alți reprezentanți ai statelor 
membre ale Organizației Uni
tății Africane s-au reunit la 
Lagos, pentru -a dezbate pro
bleme referitoare la negocie
rile de la Bruxelles cu Piața 
comună, programate pentru 25 
iulie a.c.

Conferința de la Lagos, care 
urmează să dureze trei zile, a 
fost convocată la inițiativa 
președintelui nigerian, Yakubu 
Gowon, care este și președin
tele în exercițiu al O.U.A., 
pentru a aplica recomandările 
ultimei reuniuni la nivel înalt 
a organizației cu privire la 
promovarea unor acțiuni me
nite să contribute la dezvolta
rea independentă a Africii:

Acordurile de cooperare din
tre țări ale Europei occidenta
le și o seric de state africane 
exp.'ră în 1975. Printre aces
tea se află și convenția de la 
Yaounde, prin care 18 «-tate 
africane, cărora ulterior li s-au 
alăturat Insula Mauritius, au 
dobîndit stătu'.”! de asociat al

de 
de 
că 
al 

altele, 
rT . ,.:lLXa

C.E.E. Anterior conferinței 
la Lagos, mai mulți șefi 
state africani au subliniat 
negocierile 
căror scop 
prelungirea 
pective, ar 
Ia o intensificare a . ... 
economice dintre cele două 
părți, fără însă a subînțelege 
prin aceasta că „Africa să de
vină o prelungire a Europei 
occidentale" (președintele Se
negalului, Leopold Sedar 
Senghor).

Referindu-se la problemele 
înscrise pe agenda lucrărilor, 
secretarul general al Organiza
ției Unității Africane. Nzo 
Ekangaki, care a luat cuvîn- 
țu) în prima etapa a dezbateri
lor,'a arătat câ negocierile de 
la Bruxelles trebuie să se des
fășoare fără nici o condiție 
prealabilă. El a pledat împotri
va unei „poziții defensive a 
Africii" la viitoarele negoci
eri, subliniind dorința statelor 
continentului de a se stabili 
..relații comerciale echitabile 
și demne".

de la Bruxelles, 
este, între 

acordurilor 
trebui să condtlă 

relațiilor

0 Delegația Ministerului E- 
ducației și Invățămîntului din 
România, condusă dg Traian 
Pop, ministru adjunct, și-a 
încheiat vizita efectuată in 
R. D. Germană Ia invitația 
ministrului invățămîntului pu
blic, Margot Honecker.

0 Adunarea Națională a 
Pakistanului a aprobat luni 
seara moțiunea prezentată de 
guvern prin care acesta cerea 
împuterniciri speciale pentru 
recunoașterea de jure a Repu
blicii Bangladesh, relatează 
agenția Reuter. Rezoluția a- 
doptată autorizează guvernul 
să recunoască Republica 
Bangladesh „în momentul 
care această acțiune va fi 
folosul țării".

• Arhipelagul Bahamas a 
devenit, marți, cel mai tînăr 
stat independent.

Ceremonia, care 
formal, sfîrșitul 
britanice de 300 de ani, 
desfășurat pe stadionul 
Nassau, capitala țării, cu par
ticiparea a peste 15 000 
persoane.

a marcat, 
dominației

s-a
din

de

cotată 
sub paritatea 

normală

tn
in

ministru 
Messmer, a 
conferință

al 
re
de 
re-

• Primul 
Franței, Pierre 
afirmat, la o 
presă, că francul nu va fi
evaluat. După opinia sa, „res
ponsabilitatea pentru actuala 
situație monetară nu revine 
Franței, care nu are nici un 
motiv să modifice paritatea 
monedei sale".

0 La Sofia au început lu
crările Congresului al doilea 
al Uniunii artiștilor plastici 
bulgari. Sint prezente delegații 
din Cehoslovacia, Mongolia. 
Polonia, R. D. Germană, Ro
mânia, Ungaria și Uniunea 
Sovietică. Delegația română 
este formată din Vida Geza, 
vicepreședinte al Uniunii ar
tiștilor plastici din Republica 
Socialistă România, și Ion Iri- 
mescu.

• La Harkov a fost, realizat 
un turbogenerator de 500 000 
kW, destinat termocentralelor.

Un asemenea generator 
poate furniza, în cursul unui 
an, patru miliarde kWh de e- 
nergie electrică.

Turbogeneratorul de 500 000 
kW va fi produs în serie.

LONDRA 10 (Agerpres). — 
Ministrul de finanțe al Marii 
Britanii, Anthony Barber, a 
declarat în Camera Comune
lor că lira sterlină este cotată, 
In prezent, sub paritatea nor
mală. „Dacă se/ iau în conside
rație criterii obiective, este 
vorba, fără îndoială, de o de
valorizare a monedei britani
ce", a adăugat Barber, El a 
menționat că ritmul inflației 
în Marea Britanie este asemă
nător celui consemnat. în alte 
state vest-europene.

La rîndul său, deputatul la
burist Denis Healey a indicat 
că, într-un singur an, lira 
sterlină a pierdut circa 18 la 
sută din valoarea sa, ceea ce 
va antrena o creștere a costu
lui vieții în perioada celei de-a 
doua faze a programului gu
vernamental antiinflaționist., 
cara urmează să se încheie în 
luna octombrie.

Telex
ZURICH 10 (Agerpres). — 

A început turneul internațio
nal de tenis de la Gstaad (El
veția). In primul tur, cunoscu
tul jucător australian Roy E- 
merson l-a învins cu 6—■ 
pe Toma

■4, 6—4
Ovici (România).

10 (Agerpres). — 
armă liberă calibru

Telex

SOFIA 
Proba de 
redus, poziția culcat, din ca
drul concursului internațional 
de tir de la Sofia, a fost cîști- 
gată de țintașul român Nicolae 
Rotaru cu 598 puncte. La armă 
standard feminin victoria a 
revenit concurentei bulgare 
Anka Pelova (Bulgaria) cu 566 
puncte. Mariana Feodot (Ro
mânia) s-a situat pe locul trei 
cu 561 puncte.

LONDRA 10 (Agerpres). — 
La Loprlra. a avut loc tragerea 
la sorți ă meciurilor pentru e- 
diția 1974 a competiției de te

nis „Cupa Davis". Selecționata 
României face parte din grupa 
A și va juca direct în turul 
doi cu echipa Noii Zeelande, 
urmînd ca învingătoarea din 
acest meci să întîlnească pe 
cîștigătoarea partidei Austra
lia — Elveția Toi. în turul doi 
vor avea loc și întîlnirile : 
Portugalia sau Irlanda contra 
U.R.S.S. sau Franța : Suedia cu 
Polonia sau Ungaria. Tn pri
mul tur sînt programate parti
dele : Portugalia — Irlanda: 
Elveția — Austria, Polonia — 
Ungaria, Finlanda — Turcia. 
Liban — Luxemburg (meci 
preliminar).

LONDRA 10 (Agerpres). — 
Turneul final al campionatului 
european de șah pe echipe a 
continuat la Bath (Anglia' 
cu -întîlnirile runder a 4-a' 
Iată rezultatele înregist- ite : 
LT.R.S.S. — Iugoslavia 2,5-—

2,5 (3); R. F. Germania — Ro
mânia 4—3 și o partidă între
ruptă (Unzicker — Gheorghiu 
remiză : 
remiză ; 
remiză : 
o—l :
1-0).

Meciul din runda a treia, 
dintre echipele României și 
Iugoslaviei, s-a terminat cu 
scorul de 4,5—3,5 în favoarea 
șahiștilor iugoslavi.

Schmidt — Ciocîltea
Pflegcr — Ghițescu

Hecht — Ghizdavu 
Dueball — Mititeii/

BUDAPESTA 10 (Agerpres).
— In diferite orașe din Unga
ria se desfășoară cea de-a pa
tra ediție a turneului interna
țional de fotbal pentru echipe
le sindicale de tineret. Echipa 
sindicală din România a în- 

. vins. în primul meci, cu scorul
de 2—0 formația maghiară 
Vegyes.
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