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Vizita in Capitala a tovarășilor 
Nicolae Ceausescu si Marien N’Gouabi

UNBAN Al COMITETULUI MUNICIPAL PEÎUOȘANI AL PUȘI AL WMLIII PIPIILAl MUNICIPAL

Tovarășul Ni< olae Ceausescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, și 
comandant Marien N’Gouabi, 
președinte al Partidului Con
golez al Muncii, președintele 
Republicii Populare Congo, șef 
al statului, au vizitat, miercuri, 
uzinele „23 August",. fabrica- 
de confecții „București" și 
cartierul Titan — obiective 
reprezentative pentru actuala 
dezvoltare economică și edili
tară a Capitalei.

...Palatul Consiliului de Stat, 
ora 11,30. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și comandant

Marien N’Gouabi au încheiat 
o nouă runcjă de rodnice con
vorbiri, consacrate întăririi 
promovării relațiilor de prie
tenie și colaborare româno- 
congoleze. Cei doi șefi de stat 
coboară scările Palatului, iau 
loc în mașină. îndreptîndu-se 
spre mari cartiere de locuințe 
și întreprinderi din București. 
Această vizită în Capitală se 
înscrie ca un moment semnifi
cativ al călătoriei pe care o 
întreprinde în țară noastră 
înaltul oaspete. Ea a oferit 
conducătorului Republicii 
Populare Congo prilejul de a 
lua contact nemijlocit cu as
pecte ilustrative pentru dez
voltarea noastră economică,

pentru viața și munca creatoa-, 
re a poporului român, de a 
cunoaște direct experiența 
României în edificarea orîn- 
duirii socialiste, „din care — 
sublinia domnia sa, în toastul 
rostit la dineul de marți — 
putem și trebuie să extragem 
învățăminte utile".

Cei doi șefi de stat au fost 
însoțiți în această vizită de 
tovarășii Gheorghe Pană, 
membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Gheorghe Cioară, 
membru al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., prim-se-

(Continuare în pag. a 4-a)

Continuarea convorbirilor oficiale
obiectiv prioritar pentru fiecare colectiv de muncă

de

Qn,

Model de conduită profe
sională de conștiinciozitate și 
de cunoaștere a meseriei : co
munistul Vasile Briceag de la 
F. S. H. Vulcan.

La I.F.A. „Viscoza” Avansare zilnică: minim
Indicatori superiori și măsuri 

eficiente pentru viitor
Colectivul I.F.A. ..Viscoza" 

Lupeni intimpină sărbătoarea 
eliberării cu noi succese. 
Toate prevederile înscrise in 
planul de producție semestri
al al unității au fost îndepli
nite. Astfel, producția globa
lă a fost realizată în propor
ție de 101,5 la sută, cea mar
fă de 101,4 la sută. Iar pro
ductivitatea muncii de 101,4 
la sută.

Așa cum a precizat tovară
șa Maria Tomșa, secretara co
mitetului de partid al fabricii, 
au fost luate din timp măsuri-

Ie necesare pentru a se asi
gura realizarea în condiții 
optime a sarcinilor de plan 
și pe a doua jumătate a anu
lui. Aceste măsuri au in ve
dere, în principal, folosirea 
tuturor capacităților, respec
tarea întocmai a fluxului de 
producție, a parametrilor ca
litativi ai fibrelor de mătase, 
efectuarea la timp a reviziilor 
și reparațiilor la instalații 
pentru a preveni abaterile de 
la o continuare ritmică a pro
cesului de fabricație.

La Exploatarea minieră Lupeni a fost pusă in funcțiune 
capacitate de producție in cadrul sectorului VI : 
frontal din stratul 13. Dotarea abatajului cu un 
de tip OMKT, lucrările minuțioase de revizii ce au 
punerea în funcțiune, permit să se întrevadă rezui- 

să contribuie sim- 
exploatării.
brigada minerului 
cei mai destoinici 
participa cu succes

o nouă 
abatajul 
complex 
precedat 
tate bune in acest abataj, care va trebui
țitor la realizarea sarcinilor de plan ale

In abatajul recent pornit, lucrează 
Constantin Sirop, apreciat ca unul din 
brigadieri din cadrul minei. Dorința de a
Ia întrecerea frontaliștilor Văii fiului și de a răspunde che
mării la întrecere lansată de brigada comunistului Petre 
Constantin, i-a determinat pe tovarășii de muncă ai Iui 
Constantin Sirop să-și organizeze lucrul in așa fel incit 
să realizeze avansări zilnice minime de două fișii.

reducerea cheltuielilor

SEMESTRUL II

și depășireaRealizarea
cinilor de plan lună de
a făcut posibil ca harnicul 
colectiv de muncă al secției 
transport auto din cadrul 
B.A.T.P.S. Petroșani să-și re
alizeze planul pe primul se- 

. mestru al anului în curs în 
proporție de 102 la sută.

Atenția acordată organiză
rii activității de transport prin 
utilizarea rațională, eficientă 
a parcului auto și calitatea 
reparaților executate în ate-

Herul propriu, au contribuit 
la reducerea cheltuielilor pe 
1 000 lei producție la 994 lei 
și pe această cale la realiza
rea unei economii la prețul 
de cost în valoare de 45 000 
lei, rezultate in obținerea că
rora s-au evidențiat conducă
torii auto Dumitru Brînzan, 
Iuliu Coloji, Traian Nicula, 
Albert Szdcs, Carol Laskai și 
meseriașii Aurel Ștefan 
loan Augustin.

în locul promisiunilor 
și justificărilor,

nasuri terme pentru
lichidarea restantelor

• De ce natură sînt cauzele ne 
realizărilor din prima decadă ?

• Competenta tehnică șl-a adus 
întreaga contribuție la înde
plinirea sarcinilor ?

• în prima decadă „nu s-a pu
tut". în celelalte se va putea 
respecta cuvîntul dat ?

In cursul dimineții de mier
curi, 11 iulie, au continuat 
convorbirile oficiale intre to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, și 
comandant Marien N’Gouabi, 
președintele Comitetului Cen
tral al Partidului Congolez al 
Muncii, președintele Republi
cii Populare Congo, șef al 
statului.

La convorbiri au participat 
tovarășii Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R.. pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri, Gheorghe Pană, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secre
tar al C.C. al P.C.R.. Ion Pă

țan, membru supleant al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, ministrul 
comerțului exterior, George 
Macovescu, ministrul afaceri
lor externe, Gheorghe Oprea, 
consilier al președintelui Con
siliului de Stat, Suzana Gâdea, 
președinta Consiliului Națio
nal al Femeilor, Gheorghe Pe
trescu, vicepreședinte al Con
siliului Central al U.G.S.R., și 
Gheorghe Stoian, ambasado
rul României la Brazzaville.

Din partea congoleză au fost 
de față 
N’Gouoto, 
lui Politic 
însărcinat 
organizatoric, Charles 
Ganao. ministrul afacerilor ex
terne. Justin Lekounzou, mi
nistrul industriei minelor, în-

tovarășii Charles 
membru al Birou- 
al C.C. al P.C.M.. 

eu departamentul 
David

sărcinat cu problemele 
mului, Anatole Khondo, 
tar general al Confederației 
Sindicale Congoleze, Jacob 
Okandza, consilier economic la 
președinție, Eugene Germain' 
Mankou, ambasadorul Repu
blicii Populare Congo la Bucu
rești, Mboumbou, secretar ge
neral la președinție, Mathey, 
însărcinat cu problemele Eu
ropei Ia M.A.E.

Convorbirile dintre cei doî 
șefi de stat, care au prilejuit 
o amplă trecere' în revistă a 
relațiilor bilaterale și a pers
pectivelor dezvoltării acestora, 
precum și examinarea unor 
probleme actuale internațio
nale de interes comun, s-au 
desfășurat într-o atmosferă de 
stimă și 
rte -aldă

turis- 
secre-

înțelegere reciprocă, 
prietenie.

(Agerpres).

DINEU OFICIAL
Președintele Comitetului 

Central al Partidului Congolez 
al Muncii, președintele Repu
blicii Populare Congo, șef al 
statului, comandant Marien 
N’Gouabi, și soția sa, Celine 
N’Gouabi au oferit, miercuri, 
un dineu oficial la Casa Cen
trală a Armatei, în onoarea 
secretarului general al Parti
dului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și a tovarășei Elena Ceaușescu.

La dineu au participat tova-

rășul Ion Gheorghe Maurer și 
tovarășa Elena Maurer, tova
rășii Gheorghe Pană, Ilie 
V.erdeț, Gheorghe Cioară, Ja
nos Fazekas, Ștefan Voi tec, 
Ion Ioniță, Ion Pățan, Constan
tin Stătescu, secretarul Con
siliului de Stat, George Maco- 
vescu, ministrul afacerilor ex
terne, împreună cu soțiile, 
membri ai guvernului, condu- 

. cători de instituții centrale și 
organizații obștești, ambasado
rul țării noastre la Brazzaville, 
reprezentanți, ai vieții .econo
mice, științifice și culturale.

Au luat parte, de asemenea.

TINERI LA

Charles N’Gouoto, 
Justin 

Khondo, 
Moutou,

tovarășii
Charles David Ganao, 
Lekounzou, Anatole 
Josephine Bayonne 
Jacob Okandza, Eugene Ger
main Mankou, precum și cele
lalte oficialități congoleze.

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

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

(Agerpres)

POARTA STUDENȚIEI
în-

Am consemnat, nu o dată, în coloanele ziarului cu pri
lejul anchetelor decadale organizate, cuvintele conducătorilor 
direcți ai producției cu privire la rezultatele înregistrate 
într-o perioadă sau alta. Și, de fiecare dată, după prima 
decadă am fost nevoiți să facem cunoscute justificări de tot 
felul, alături de promisiuni de recuperare. Devine uneori 
jenant pentru interlocutorii noștri să dea după primele 10 
zile ale lunii aceleași răspunsuri, să ne facă aceleași promi
siuni „la decada a doua vom fi Ia plan”... Drept justificare 
că in prima decadă ..nu s-a putut” ne sînt aduse aceleași 
avarii, defecțiuni la utilaje, „goluri” in linia de front, indis
ciplină și... argumentul fără drept de apel că „așa e la 
începutul lunii, dar pină la decadă..." ș.a.m.d.

Dar să facem o paranteză și să ne referim și la a treia 
decadă, la sfîr.șitul de lună, cînd in majoritatea cazurilor, 
spre mulțumirea noastră a tuturor consemnăm plusuri. Să 
luăm, bunăoară, drept exemplu, sfîr.șitul lunii mai, lună 
încheiată do toate exploatările — exceptând Lupeniul — cu 
planul depășit. Se spera atunci intr-un reviriment general 
(inclusiv Ia Lupeni), reviriment pregătit, așteptat. Ni s-au 
dat chiar asigurări. Nu e cazul să le reluăm, le-am publicat 
la vremea lor în coloanele ziarului. Și, curios, prima zi a 
lunii iunie in Ioc să se înscrie pe aceeași orbită a rezultatelor 
pozitive a fost marcată din noii de nerealizări care au cres
cut apoi de la o zi la alta. Fenomenul s-a repetat și Ia

Răspund cadre de conducere a 
producției de la exploatările mini
ere Aninoasa, Vulcan și Uricani

tate socială, simultan cu un 
altul — practica in producție 
a studenților — și Urmlnd re
partizării absolvenților h 
viața economică. Aceste mo 
mente din viata institutului 
au loc după un eveniment cu 
largi și profunde semnificații 
pentru învătăm'intul româ
nesc, Plenara C.C. al P.C.R. 
din 18-10 iunie a.c., care a e- 
lăborat hotărîrea cu privire 
la dezvoltarea și perfecționa
rea învătămlntului.

Accesul și deplasarea in 
institut sini supuse in aceste 
zile unui regim sever. Sute 
de tineri In amfiteatre și săli, 
concentrați asupra foilor al
be pe care se aștern rezolvări 
de probleme, au nevoie de li
niște. Marți și miercuri au a- 
vut loc probele scrise la ma
tematică și fizică, care vor 
hotărî prima selecție a viito
rilor studenfi.

— Candidații noștri — ne 
spunea tovarășul prof. dr. 
ing, ll.IE CONSTANTINES- 
CU, prorector al Institutului

se/ecfr'v fn- 
response brii

De două zile Institutul de 
mine din Petroșani se află In
tr-o nouă perioadă de tensi
une intelectuală dublată

inevitabile emoții — a 
ceput concursul de admitere- 
Este un moment 
cărcnt de o mare

puțin ți va începe o nouă probă scrisă..

Situajia realizării planului
E. M. Lonea 96,9 ’/•
E. M. Petrila 95,9 »/o
E. M. Dîlja 94,1 °/o
E. M. Aninoasa 91,0 •/•
E. M. Vulcan 92,3 °/o
E. M. Paroșeni 102,6 %
E. M. Lupeni 83,4 °/o
E. M. Uricani 86,7 "/o

TOTAL
VALEA JIULUI 91,5 °/o

Succesele din primul semestru 
obligă la ritmicitate și în 

continuare
Sfîrșitul primului semestru 

a situat Exploatarea minieră 
Vulcan pe un loc de frunte 
între minele Văii Jiului în 
ceea ce privește realizarea 
planului de producție și ritmi
citatea acesteia. Constanța re
zultatelor bune înregistrate în 
perioada sus-menționată, mo
bilizarea tuturor salariaților 

realizarea sarcinilor

plan, lăsa să se întrevadă că 
demarajul activității de pro
ducție 
se va 
țiuni.

Din
confirmat acest lucru; în tot

în cursul semestrului II 
realiza în bune condi-

(Continuare in pag. a 3-a)
(Continuare în pag. a 3-a)

păcate, faptele nu au

B. BOGDAN
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Componentă a muncii poli

tice de masă, activitatea cul- 
tural-educativă își găsește e- 
ficienta directă, nemijlocită 
doar prin organizarea ei la 
locul de muncă. Un moment, 
ilustrativ in această privin
ță l-a constituit, in cadrul re
centului schimb de experien
ță de la mina Dîlja, efortul 
organizației sindicale- de la 
întreprinderea de utilaj mi
nier din Petroșani de a orga
niza activitatea cultural-edu- 
catlvă și sportivă pînă la ni
velul grupelor sindicale.

— In întreprinderea noas
tră, ne spunea tovarășul A- 
urel Slăbii, președintele co
mitetului sindical, studierea 
documentelor de partid este 
latura principală a unei 
muncii constante. Găsirea u- 
nor forme concrete de stimu
lare, in același timp și atrac
tive, ne-a convins cit este 
de favorabil acest dlimat. Ia
tă de,ce concursul „Cine știe, 
câștigă" al cărui scop a fost 
cunoașterea importantelor 
documente de partid elabora
te de Plenara C.C. al P.C.R. 
din 18-19 funie a.c., s-a des
fășurat foarte bine. Au parti
cipat șapte echipaje repre
zentând grupele sindicale, 
cîștiginrl Ionel Bordea și Ni
colae Niță (din grupa strun- 
qari I).

Activitatea cultural-educa-

tivă de la I.U.M. Petroșani 
s-a îmbunătățit, in conținut și 
s-a diversificat in formele de 
manifestare, ciștigîndu-și au
toritate în colectivul de mun
că. Brigăzile artistice de agi
tație „Aspecte din grupă" și 
cea reprezentativă pentru în -

/////Z7////////ZT///////////////

ACTUL
CULTURAL
EDUCATIV

în mijlocul
grupei sindicale

imiiiitiiiititiiiiiiiiiiiiini

Lreprindere stat prompte în 
reflectarea muncii, satirizînd 
sau remarcind cu discernă- 
mint faptele, prin mijloace 
artistice de bună calitate. La 
realizarea unor spectacole a- 
greabile și binevenite. în .cli
matul muncii contribuie și 
orchestra de muzicuțe condu
să de Carol Damian, îndrăgi-

tă de cel care i-au urmărit e- 
volutia interpretativă și e- 
fortul de lărgire a repertoriu
lui.

In viata întreprinderii acest 
interes sistematic acordat 
timpului liber al oamenilor ă- 
re un efect pozitiv de omoqe. 
nizare a colectivelor de mun
că, de apropiere și cunoaște
re, aceste aspecte întilnin- 
du-se într-o atmosferă de an
gajare totală în realizarea 
sarcinilor de producție. Aces
ta a fost și scopul olimpiadei 
cultural-sportive din între
prindere. largă acțiune cu ca
racter de masă. Șirul inițiati
velor izvorîte dintr-Un stil 
propriu de muncă al comite
tului sindical, care și-a format 
o comisie culturală cu activi
tate rodnică, continuă cu ac
țiunea „Grupa sindicală, gru
pă de educație comunistă" 
despre care ne-a oferit deta
lii tov. Aurel Slăbii.

— Inițiativa a pornit, în fe
bruarie din mijlocul grupei . 
sindicale reparații electrice 
(organizator Adrian Avră- 
mut). Componentele el sînt 
foarte larqi, socotindu-se ,că 
fiecare membru de sindicat 
trebuie să fie un exemplu în

Ts.
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Clubul
tineretului

ln decursul ultimelor săptă- 
tnîni elevii Liceului din Uricani 
au desfășurat o rodnică activi
tate la reconditionarea și a- 
menajarea viitorului club al ti
neretului din orașul Uricani. 
Zilnic, fosta cantină din cartie
rul Sterminos a fost obiectul 
activității laborioase desfășu
rată de cei peste 70 de elevi 
transformați in... constructori.

Lucrările s-au desfășurat du
pă un plan prealabil, cuprin- 
zînd viitoarele amenajări, plan 
care prevede o sală pentru ac
tivități politico-educative, or
ganizate pe linie de U.T.C., o 
sală pentru practicarea sportu
rilor de masă (șah, tenis de ma
să) sau a unor activități distrac
tive (biliard).

Finalizarea în 
me a lucrărilor 
a viitorului club
presupune, însă participarea ți
nui număr cît mai mare de ti
neri, antrenarea în 
acestui util obiectiv
membrilor tuturor organizați
ilor de tineret din orașul Urî- 
canl.

condilii optl- 
de amenajare 
al tineretului,

realizarea 
social a

Flaviu SPIRESCU, 
corespondent

In pagina a 2-a în pagina a 4*a

Oameni de lingă noi : SEMNIFICAȚII.
Inima șantierului.
„Odiseea" bravadelor a luat sfirșit.
Interese umanitare „urmărite'’ prin intermediul calomniei și 
mărturiei mincinoase.
Povestea unui fals cosaș.
MĂRTURII DIN IN5TANȚA

♦
♦
♦
♦

♦
♦

♦

Sesiunea Consiliului Economic și Social al O.N.U. 
Aniversarea victoriei revoluției populare in R. P. Mongolă. 
Starea de tensiune continuă să se mențină in Uruguay. 
Organizația profascistă din Chile își recunoaște participarea 
la tentativa de lovitură de stat eșuată.
Conferința parlamentarilor din țările baltice și nord-europene. 
încheierea unui acord între Islanda și Norvegia in problema 
pescuitului.
Tragerea la sorți in competițiile europene inter-cluburi 
la fotbal.
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Oameni de lîngă noi

MNIFICAȚII 
marea unor calități umane 
deosebite. Tot aici, în atmos
fera unui oraș ai cărui locui
tori îndeplinesc, în marea lor 
majoritate, o muncă de mare 
importanfă socială, a înțeles 
că activitatea sa este deose
bit de utilă, că poate și tre
buie să facă mult pentru 
copiii minerilor, că trebuie să 
renunțe de 
obișnuitele 
modare.

Cu puțin 
avut prilejul să discutăm des
pre cea ce ar putea fi o sursă 
de satisfacții, acum cînd se 
pregătește să încheie un prim 
capitol, de debut, din activi
tatea sa profesională.

— Satisfacții ? Au existat, 
desigur, multe — se destăi- 
nuie tînăra profesoară. Ceea 
ce voi retine însă în mod 
deosebit este modalitatea 
simplă a acestora, contopirea 
lor cu activitatea de zi cu zi. 
Nu au existat momente cu to
tul ieșite din comun, ci doar 
prezența permanentă a elevi
lor, sporul continuu de înțe
legere și atașament pe care îl 
zăream în ochii lor. Așa se 
explică, de altfel, activitatea 
rodnică multilaterală a ADE
LEI NOTREȚU.. In afara ore
lor de curs contribuie cu fie
care prilej ce i se oferă la e- 
ducarea tinerei generații — 
prin activitatea multiplă des
fășurată ca secretară a comi
tetului U.T.C. din cadrul șco
lii și ca președintă a comite
tului tinerelor fete din oraș.

Emoțiile de acum un an au 
fost depășite cu ușurință. Ex
plicația o găsim în pasiunea 
dovedită față de profesiunea 
aleasă, dar mai ales, în în
țelegerea majoră a îndatori
rilor multiple ale unui inte-, 
lectual în educarea tinerei 
generații, în viața tumultoa
să, creatoare a societății 
noastre.

Toamna anului 1972... Din 
autobuzul care se oprise în 
stafia Sterminos din Uricani 
cobora o tînără. Puțin dezo
rientată își aruncă privirile în 
jur, neștiind încotro să por
nească, Venea pentru prima 
dată în acest oraș și încerca 
un sentiment nelămurit, de
terminat de locuri care îi e- 
rau străine și care o atrăgeau, 
totuși, prin frumusețea peisa
jului.

Se adresează unui trecător 
și după ce primește indicați
ile solicitate, pornește spre 
casa de copii școlari, ușor e- 
moționată. Doar cu pufin 
timp in urmă părăsise Timi
șoara, orașul de care o legau 
amintirile studenției și acum 
pășea spre locul în care fuse
se repartizată după absolvire 
Primii pași in profesiunea a- 
leasă urma să-i facă în orașul 
binecunoscut prin îndeletni
cirea majorității locuitorilor 
săi — mineritul.

ADELA NOTREȚU s-a aco
modat repede cu viata orașu
lui, s-a apropiat de preocupă
rile de zi cu zi ale celor din 
jur. Au ajutat-o, în această 
privință, simpatia și respectul 
cu care a fost înconjurată de 
copii, de familiile acestora. 
Da școală, face mai mult de- 
cît o simplă predare a noțiu
nilor de limbă și literatură 
română și franceză. Fiecare 
lecție o consideră un dialog, 
o construcție aparte, între 
profesor, ca posesor al unor 
cunoștinfe vaste, și setea de 
cunoaștere a copilului, deose
bit de receptivă atunci cînd 
este stimulată corespunzător.

In anii de facultate nu a a- 
vut prilejul să afle cîte ceva 
despre Uricani decît din au
zite. Timpul pe care l-a pe
trecut aici i-a dezvăluit însă, 
o colectivitate caracterizată 
prin hărnicie, pasiune, sobrie
tate. Aici a înfeles că a 
ner înseamnă mai mult 
a fi salariat, că fiecare 
de cărbune reprezintă.

la bun început la 
perioade de aco-

timp în urmă am

0...

ii rai
ded!
tonă 
aiir-

Iile COANDRÂȘ, 
Uricani

La Groapa Seacă, unde se dirijează o 
vastă activitate localizată între priza Sli- 
veiului, în zona alpină a munților Paring, 
și debușarea situată în bazinul Lotrului 
se desfășoară una dintre cele mai mari 
bătălii între om și natură. Aceste lucrări.

deși realizate în condiții deosebit de difi
cile, vor constitui nu peste mult timp un 
nou prilej de satisfacții și împliniri pro
fesionale pentru minerii 
Cine sint ei ?
..corp la corp"

„înălțimilor".
Ce-i îndeamnă să se bată 
cu roca dură ?

t

Ioan Gurzum din Petroșani, 
str. Independenței nr. 27/23, 
după ce s-a turmentat zdra
văn. îngurgitând apreciabile 
doze de băuturi alcoolice, în 
seara de 19 martie a. c. i-a 
urmărit pe soții Hallo Iosif și 
Cristina, cînd au ieșit din res
taurantul „Parîfigul". Cei doi 
vecini, s-au luat la ceartă și 
ca „spectacolul" să fie complet 
s-au lovit cu pumnii. La un 
moment dat loan Gurzum a 
scos dintr-o zonă verde o țea
va de fier și I-a lovit de mai 
multe ori peste cap pe „bunul 
său vecin" Iosif Hallo, care a

căzut în nesimțire. Mobilul in
fracțiunii a fost... neînțelege 
rile dintre odraslele lor.

Drept consecință, Iosif Hal
lo, s-a ales cu 88 zile tratament 
medical iar „victoriosul" 
loan Gurzum a „cucerit" trei 
ani de zile de „odihnă". Nu-i 
vorbă, că acești părinți „și-au 
fericit acum și copiii" — dar 
de astfel de părinți să nu aibe 
parte nici un copil.

Iosif VARGA, 
procuror — 

Procuratura locală Petroșani

La întrebarea : „Ce ne pu
teți spune despre șantierul 
hidrocentralei de pe Lotru, 
despre munca și viața dum
neavoastră în contextul 
acestei întreprinderi" cu 
multă amabilitate, pătrunși 
parcă de un fior de poezie a 
înălțimilor, ne răspund doi 
dintre veteranii șantierului.

Primul, Petru Cotescu, se
cretar al organizației de 
partid — Jieț: „Șantierul
s-ar putea asemui cu o uria
șă inimă ale cărei artere îi 
aduc singele din toate punc
tele cardinale ale unui 
trup imens, spre a-1 pulsa 
îmbogățit în putere la uzină
— creier superior organizat 
pentru producerea energiei 
electrice. S-ar mai putea 
spune că marea inimă a hi
drocentralei este un mă
nunchi din miile de inimi ale 
constructorilor, 
al sufletelor 
celor ce au 
încununați de_ 
riilor de Ia
— veterani care pe Lotru 
și-au îndemnat feciorii să-și 
afirme bărbăția. Sub înțe
leaptă îndrumare a „bătrîni- 
lor", fiii au întemeiat „Șan
tierul național al tineretu
lui." Sîntem mîndri 
schimbul nostru 
educat la școala 
muncii comuniste, 
educat. Astăzi, 
prin întunecimea 
trecem ducînd după noi ar
tere curate de lumină, iar 
sus pe creste, cu firul Ari- 
adnei aproape de stele, însă
ilăm salbe cu stelele noas
tre — „neoanele" coloniilor, 
așezări pasagere, pe care

după învingerea sălbăticiei 
le ridicăm și purcedem mai 
departe, lăsînd natura să-și 
reocupe spațiul de cure o 
„frustrasem". Din loc în loc 
însă „conlucrăm", înscriind 
în peisaj stațiuni balneare și 
turistice.
crescut 
vîrf de
Voineșița". La Purii pe ma- 
lul„mării“ se însorește gra- 
țiosă, Vidra.

La Voineasa a 
odată cu noi, pe 
munte „frumoasa

„Odiseea" bravadelor a luat sfîrșit.
De mai mult timp, pe stră

zile orașului, sau mai bine zis 
prin localurile' Petroșaniului 
și-g făcut apariția un cetă
țean, care în permanență pu
tea fi văzut 
ebrietate 
bind liniștea 
cauză, pe nume 
actualmente 
fără familie, 
dintre două 
ta diverși 
ieșeau în cale, insultîndu-i fă
ră nici un motiv, infestînd am
bianța străzii cu cuvinte trivia
le și strigăte. Putea fi văzut și 
în compania unei anumite fe
mei. pe care acum nu mai re
ține cum se numește, dar nu 
a uitat că aceasta are o pen-

într-o stare de 
avansată. Contur- 

străzii, insul în 
loan Szitko, 

ocupație, 
drumul 

acos- 
care-i

fără 
între 

localuri 
cetățeni

sie de 350 de lei, sumă pe 
care împreună cu ea o „toca" 
pe băutură prin diverse cîr- 
ciumi, în ziua în care aceasta 
intra în posesia banilor.

Din data de 15 iunie a.c., 
cînd a ridicat banii de la șan
tierul 
șani, 
două 
ficat 
scandaluri, mîncînd și dormind 
pe unde apuca. A ajuns de 
cîteva ori și pe la secția de ur
gență o spitalului într-o stare 
de nedescris, adunat de pe 
străzi. Diagnosticul era clar: 
psihopatie - etilism cronic, 
pentru care a mai fost inter
nat pe diverse perioade la 
institute de dezalcoolizare. Dar

de construcții din Petro- 
unde a lucrat timp de 

luni ca muncitor necali- 
a ținut-o tot în beții și

proverbului, lupul îșivorba 
schimbă părul...

Acum cîteva zile însă, loan 
Szitko - care atunci cînd intra 
într-un local era ocolit ca un 
...marțian - și-a dat în petec 
cu mult mai grav. A adresat 
așa din senin, într-un mod ce 
nu poate fi comparat, cuvinte 
din cele pe care hîrtia le re
fuză, unor cetățeni de pe stra
dă, preocupați fiecare de tre
burile lor cotidiene. Ba mai 
mult, a adus ultragii gra-ve și 
unor organe de stat. Astfel și
rul de bravade comise pe 
străzi și în localuri de către 
I. Szitko a luat sfîrșit. Pentru 
felul său de viață, pentru fap
tele sale ce contravin precep
telor moralei noastre, va urma

Interese umanitare
„urmărite44

prin intermediul calomniei
și mărturiei mincinoase

Locuitorii blocului 15 de pe 
strada Independenței, cartierul 
Aeroport din Petroșani, au 
fost martorii unuj incident de
osebit, petrecut în ziua de 15 
iunie a.c., pe scara a Il-a a 
imobilului lor, în care locuieș
te la apartamentul nr. 26, și 
familia Bursuc, unde de fap1 
s-au întim-plat cele ce urmea
ză...

...Familia Bursuc se afla de 
mai mult timp în relații foarte 
vitrege cu fostul lor ginere, 
I. A., cu care s-a judecat 
mai multe ori pentru unul 
tre copii; rezultați în urma 
riajului dintre fiica lor 
mai mare și acesta. După | 
nunțarea sentinței de 
instanța a hotărît ca 
cel mare, în vîrstă de 
fie încredințat spre 
tatălui, iar celălalt, aflîndu-se 
in grija bunicilor (familia Bur
suc) — pentru că la mamă, 
care se recăsătorise, nu exis
tau condiții propice de a 
crescut și educat — urma 
rămînă tot la el. Dar cei 
bunici nici nu voiau să 
de faptul că vor trebui să 
despartă de copilul încredin
țat tatălui, argumentîndu-și 
hotărîrea lor, dragostea ce i-o 
poartă nepotului și prin fap
tul că el l-au crescut de cînd 
era mic — lucru de altfel ade
vărat — și că în familia gine
relui lor, copilul nu ar găsi o 
situație dintre cele mai bune 
pentru a se dezvolta normal și 
a fi educat cum trebuie.

In ziua le 15 iunie, tatăl co
pilului însoțit de 2 executori 
judecătorești de la judecătoria 
locală și un executor de la 
Tribunalul județului, în baza 
hotărîrii judecătorești nr. 
M9/1973 a descins la locuința

de 
din- 

i ma- 
cea 

pro- 
divorț 

copilul 
6 ani, să 
creștere

fi 
să 

doi 
audă 

se

foștilor lui, socrii pentru a lua ' 
copilul ce-i fusese încredințat. 
Dar... în apartamentul cu nr. 26, 
acasă se găseau Ileana Bursuc 
și fiica acesteia, Florica Pricop 
împreună cu cei doi 
re văzînd despre ce 
ba, au refuzat să 
Profitînd de faptul 
la ușă au fost plecați 
cîteva riiinute ca să aducă 
milițian. Ileana Bursuc împreu
nă cu fiica ei au dus copiii la 
o vecină, la Anioa Ciocodan. 
(La cercetări, B. Ileana a de- 
larat că copilul și-ar fi mani

festat el singur dorința să se 
ascundă la vecini, nedorind să 
plece la tatăl său!). Aflînd de 
la vecinii de pe scara blocului 
unde se află copilul, executorii 
împreună cu tatăl copilului, 
l-au luat cu mare dificultate, 
pentru că.Ileana Bursuc și fiica 
acesteia s-au opus, — declan- 
șînd un scandal de amploare, 
la executarea hotărîri; instan
ței de a plasa cei doi minori.

Fiind la serviciu în timpul 
celor petrecute atunci, Ghe-or- 
ghe Bursuc, aflînd de cele în- 
tîmplate, a făcut plîngerl la 
judecătoria locală, la Tribuna
lul județean și chiar și la alte fo
ruri centrale, în Care a afirmat 
lucruri, ce în urma cercetărilor 
efectuate ulterior și a audierii 
martorilor oculari ai întîmplă- 
r.'i petrecute în scara blocului 
și în apartamentul cu nr. 26, 
s-au dovedit a fi neîntemeiate, 
căutînd astfel să inducă în e- 
roare organele de anchetă, să 
pună într-o lumină falsă ade
vărata stare de lucruri.

Ba mai mult, a încercat să-l 
influențeze pe martorul C. Tu
dor, îndemnu-1 să spună la 
procuratură, atunci cînd va «

nepoți oa- 
este vor- 
deschidă. 

că ceî de 
pentru 

un

audiat, că executori; au 
băuți și că ei i-au bruscat so
ția și fiica, (sic 1)

Cîțiva martori care au fost 
audiați au declarat însă, că de 
fapt unii dintre ei erau cam 
„obosiți" atunci, fiindcă era 
zi de salariu și că nid vorbă 
ca executorii și ceilalți din 
grup să se fi găsit în ipostaza 
susținută cu atîta vehemență 
de familia Bursuc. Prin folosi
rea acestui tertip josnic, fami
lia Bursuc miza pe o turnură 
denaturată a lucrurilor, fiind în
că o încercare disperată de a se 
disculpa prin orice mijloace de 
greșelile făcute, căutînd să-și 
tragă spuza nevinovăției spre 
propria lor vatră, uzînd de ar
mele meschine ale calomniei 
și mărturiei mincinoase. Ca să 
nu mai vorbim de faptul că cele 
două femei (mama și fiica), cît 
și copilul nu au fost deloc 
bruscați, cum au declarat ele 
Ia un anumit moment, afirma
ții ce s-au dovedit în ultimă 
instanță neveridice, fiind in
firmate chiar de noianul inad
vertențelor și incoerențelor 
dintre depozițiile lor.

Pentru faptul că s-au preocu
pat și se preocupă și în conti
nuare de soarta .celor doi co
pii, rămași fără căldura părin
tească, prin despărțirea tineri
lor soți, familia Bursuc are un 
anumit merit. Dar pentru mo
dul în care ei au căutat să 
realizeze acest lucru — adică 
să le rămână lor copiii — nu 
poate exista nici o justificare, 
urmînd să răspundă în fața le
gii pentru actele lor 1

mănunchi 
și minților 
descins aici 

lauri; victo- 
Bicaz și Argeș 
care pe

de 
de mîine, 

aspră a 
Noi i-atn 
împreună, 
granitului,

• ••

să dea socoteală. Pentru înce
put i s-au întocmit formele de 
a fi trimis din nou, dar acum 
sub stare de arest, la un insti
tut de dezalcoolizare. El își 
argumenta în fața anchetato
rilor comiterea 
iresponsabile 
sub influența 
lipsit total de discernămînt. In 
ipoteza însă că se va adeveri 
că de fapt se găsește în de
plinătatea facultăților mintale, 
va avea de suferit și rigorile 
penale.

Spre binele lui și spre liniș
tea cetățenilor, „odiseea" re
pugnantă a bravadelor lui a 
luat sfîrșit...

actelor sale 
prin faptul că 
alcoolului este

D. DEXTRIANU
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șantierului
Apoi, Costică Patriche, ar

tificier, subliniază sensul în
cleștării de zi cu zi dintre 
oameni și rocă: „Munca și 
pasiunea noastră este să tă 
iem galerii în negura mile
nară. Proiectele sint studia
te, materializate pe teren și 
începem lupta, bricăzi deo
parte și de alta a muntelui, 
pornite să se întîlnească, 
să-și dea mîna în sufletul 
dur al materiei Pikhamere, 
picoane, aer comprimat, cin 
tre de armare și voință, di
namită și măiestrie — toate 
acestea se pot numi cu ur 
singur cuvînt: excavații de 
înaintare. La fronturi nu se 
vorbește, nu se aude pentru 
că tună continuu mașinile

de perforat. Din cînd în 
cînd scurte acalmii preves
tesc cutremurul pușcării 
Totul merge parcă de 
ne pentru că așa vor 
nii...

Cîteodată roca se 
devine friabilă. De sus 
sau chiar toarnă de-a bine 
lea Ortacii înaintează pîn- 
dind muntele care în orice 
clipă e în stare să-i sfarme 
„Atenție, în acest front nu 
se pușcă". Pînă la roca bună 
se excavează în condiți' den- 
sebit de grele, înaintare cu 
frontul barat cu palpl-inșe 
metalice, armare imediată 
cu cintre foarte dese, cu 
plasă și ancore. Greu îi rupi 
muntelui 2-3 pași de tunel 
într-o zi de muncă aspră în 
apă frig, noroi cenușiu, prin
tre suroări 
șe Se mai 
cintrele șe 
..Pericol ■ — 
ne" scrii î i 
ei scot pînă la urmă 
cripția pentru că sînt stă- 
pîniți de o vrere : Trebuie, 
trebuie să răzbim Si răz
bim conferind adîncurilor 
însemnul uman, 
smulsă trudnic cu 
și eforturi.

„Afară" alți ortaci 
rimă un munte și-l cară 
înălt,îndu-I mai trainic in c 
lea apelor, croiesc șosele pe 
tancurile munților, în buza 
nrăDastiilor, clădesc vile de 
ultim confort în vecinătatea 
cerbilor nesperioși. Deocam
dată, sîntem cel mai mare 
șantier al țării".

Ia si- 
oame-

strică, 
plouă

de blocuri uria- 
umflă și vatra 

■ contorsionează 
zonă în presiu- 

oamenii Dar tot 
ins-

izbînda 
sudoare

dă 
re- 
!c)~

Dumitru RAICIU, 
Groapa Seacă

Povestea unui fals cosaș

Teodor Bolonduț, 
crimă. Care au fost 
au determinat corni- 
tapte atit de groaz- 
consecin.țele acesto-

George PIPER, 
procuror

Ionel ȚABREA

- Dom' șef, o învoire... vă 
rog. Știți, am niște... greu
tăți 1...

A descins pe meleagurile 
noastre la începutul verii, atunci 
cînd sătenii de pe înălțimile 
din jur nu mai prididesc cu co
situl fînețelor. Venise îmbră
cat ca un țăran sadea, cu coa
sa în spate, la fel ca “multi al
ții care sosesc în această pe
rioadă la noi, pentru a-și oferi 
serviciile celor ce. caută aju
toare la cosit. Dar Florea Dima. 
în vîrstă de 49 de ani, doar în
fățișarea o avea de cosaș au
tentic, pentru că el se ocupa 
cu altfel de... cosit. După re 
mai suferise încă 4 condam
nară pentru furturi în dauna 
avutului obștesc și particular, 
falsul cosaș a mai fost semna
lat înainte de a sosi în gara 
Petroșani (la 31. V. a.c:.,). și in 
stațiile feroviare din orașele 
Tr. Severin, Arad, Timișoara. 
Brașov, Simeria, de unde îna
inte de a se face nevăzut, 
„cosea" la geamantane do prin 
sălile de așteptare, profitînd de 
neatenția posesorilor acestora.

La fel a procedat și în Petro
șani. A intrat, firesc în,sala de 
așteptare, așezîndu-se lîngă 
ceî care dormeXu, urmărindu-și 
pe sub gene victima. Ciudatul 
procedeu, „verificat" cu alte

ocazii a fost pus în aplicare. 
Cînd era sigur că cel care dor
mita lingă el, se afla în îm
părăția iui „Moș Ene“, se ridi
ca, „ușurîndu-1" și de bagajul 
ce-1 avea lîngă el. A reușit și 
de astă dată, să plece cu un 
geamantan de haine, aparținând 
iui F. V. din Hunedoara. Dar 
„stogul cosit" i-a fost repede 
„risipit" de vigilenta organelor 
de ordine de la postul d<=> mili
ție al gării, care doar după o 
oră l-a depistat pe autorul fur
tului.

Acesta, crezîndu-se la adă
post, sub falsa mască a cosa
șului. ca să fie și mai autentic, 
s-a tolănit satisfăcut pe oeluza 
de iarbă din spatele gării având 
sub cap... valiza furată. DaT a- 
cun pentru genul de „cosit" pe 
care l-a practicat în ultimul 
timp va trebui să stea la ră
coare". Dacă la umbra deasă, 
reconfortantă a pădurilor de 
prin împrejurimi. între pauzele 
unei îndeletniciri cinstite, 
sub derutanta înfățișare în ca
re își etalase de fapt adevăra
tul său chip, nu i-a plăcut să 
stea...

I NICQIAFSCU

Ucigașul propriei fiice

POSTA PAGINII
• Emerich Lanyi — Petro

șani : De acord cu dv. Perso
nalul Spitalului unificat Pe
troșani (în speță, medicii 
Filomela Hogman și Erich 
Schelcker) își tratează cu 
grijă pacienții. O precizare 
însă se cuvine să fie adău
gată : medicii — în cazul 
dv. — și-au făcut doar dato
ria și atît 1

• Dumitru N. Vochescu — 
Petrila : Nu rezultă de nici
unde, din scrisoarea dv., în 
care dintre oficiile poștale 
din Valea Jiului s-a întîm- 
plat ..cazul" cu condica dc 
sugestii și reclamații nepre
zentată. Așa că, nu știm cine 
v-a tratat cu insolență...

• Iosif
Da, este vorba despre o tă 
răgănare 
cipiu de 
de specific cooperativei „De
servirea”. Nu e firesc să vă

Feraru — Lupeni •

nejustificată, „prin 
lucru" uneori atîi

dispară încrederea în oa
meni, din cauza cîtorva se
meni care nu se achită de 
obligațiile de serviciu. Prin
cipalul e să-i determinăm și 
pe aceștia să intre în tem- 
po-ul zilelor de azi I

• I. Marin — Vulcan : Așa 
e, asigurarea folosirii judi
cioase a timpului liber, fiind 
o problemă socială, organe
le de stat, sindicatele, cele
lalte organizații obștești, fie
care unitate, trebuie să se 
preocupe de condițiile nece
sare recreerii, refacerii ca
pacității de muncă, lărgirii 
orizontului de cultură și de 
cunoaștere a tuturor celor ce 
muncesc. Oamenii muncii 
beneficiază azi de toate con
dițiile menite să contribuie 
In satisfacerea mereu crescîn- 
dă a cerințelor și preferințe
lor lor în folosirea timpului 
liber.

In sala clubului din Aninoa- 
sa s-a judecat cu două zile în 
urmă, în fața une; asistențe 
numeroase, dosarul privind pe 
inculpatul 
acuzat de 
cauzele ce 
terea unei 
nice cît și 
ra ?

In ziua de 15 noiembrie 1972 
Teodor Bolonduț din Aninoasa, 
str. Gheorghe Doja nr. 11, fost 
miner, în prezent pensionar, a 
plecat de acasă la restaurant 
unde a întîlnit pe Vasile Pop 
(martor) ce sărbătorea un eve
niment în familie — nașterea 
unui copil — și unde au consu
mat băuturi alcoolice peste 
măsură.

După un timp, au venit 
restaurant soția 
Bolonduț și fiica 
Iancu, consumînd 
turi pînă în jurul 
s-au întors Ia domiciliul 
culpatulul. Acolo au continuat 
să consume rom dintr-o sticlă 
pe care au cumpărat-o de la 
restaurant.

Cu toată atmosfera familiară, 
plăcută la început, consumul 
exagerat de băuturi a creat o 
stare „încărcată" care a întu
necat mințile — mai ales cea 
a inculpatului Bolonduț. Aceas
ta a dus 
incredibil.

In jurul 
și fiica sa 
ceartă pentru că aceasta 
„permis" să aprindă o 
în fața tatălui său, și a refuzat 
să renunțe la fumat, deși i s-a 
cerut insistent acest lucru. Mai 
mult, la insistenta 
familiei, Vasile Pop urma 
rămînă peste noapte la locuin
ța lor, nemaiavînd mijloace de 
transport să se întoarcă la Pe
troșani unde își avea domici
liul.

Intrigat si de faptul că fiica 
sa a intrat în camera unde 
s-a pregătit patul Dentru oas-

pete, Bolonduț a ieșit din casă, 
s-a dus în magazia cu cărbuni 
aflată în spatele casei de unde 
a luat un topor cu care s-a în
tors în casă și a aplicat fiicei 
o lovitură cu tăișul la nivelul 
pavilionului urechii dreple, 
sfărmîndu-i mandibula dreap
tă, lezîndu-i rădăcina limbii și 
ramurile carotidei externe iar 
vîrful superior al lame' 
porului a atins vertebra 
vicală în latura dreaptă 
parțial în cea anterioară,
tontă leziunilor grave, provo-

to- 
cer- 

și 
Da-

Mărturii din instanță
la

inculpatului 
lor, Viorica 
cu toții bău- 
orei 23 cînd 

in-

toporului, vîct'i- 
podea, de unde 
și trasporlată la 
drum a încetat

la un deznodămînt

orelor 24, între tată 
Viorica s-a iscat o 

și-a 
țigară

membrilor
să

cate de tăișul 
ma a căzut la 
a fost ridicată 
spital însă pe 
din viață ca urmare a asfixiei 
mecanice.

Fapta este deosebit de gravă 
pentru că a fost suprimată via
ta unei ființe umane, dar nu 
a unei persoane oarecare ci a 
propriei sale fiice căreia îi dă
duse creștere și educație pînă 
la vîrsta cînd aceasta s-a căsă
torit iar apoi, deși aceasta nu 
avea serviciu și era despărțită 
în fapt de soțul său, i-a asigu
rat cele necesare traiului și 
locuință.

In fața 
a încercat 
vinovăția,
fost beat și 
ce face. A 
chetă că în 
membrii familiei sale și donsu- 
mau băuturi a amenințat-o pe 
fiica sa cu moartea spunînd 
că-i taie capul dacă nu aruncă 
țigara și dacă continuă să fu
meze.

Din modul cuin a acționat 
Bolonduț, pregătindu-șl cu sîn- 
ge rece securea și apoi lovind 
într-o regiune vitală a orga

instanței, inculpatul 
să-și dovedească ne- 

afîrmînd că ar fi 
nu și-a dat seama 
arătat însă la an- 
timp ce se afla cu

nismului, nu ne poale trage o 
altă concluzie decît aceea că 
el a acționat cu bună știință Și 
cu intenția de a suprima viața 
fiicei sale. Dar, după ce a să- 
vîrș’t fapta, inculpatul a spălat 
petele de sînge spre a șterge 
urmele infracțiunii. Aceasta 
demonstrează că el era conști
ent de fapta săvîrșită, a acțio
nat cu bună știință pentru a o 
omorî pe victimă.

Cum a putut oare ucide — și 
încă propria-i fiică — omul 
aflat la anii la care trebuia să 
se bucure de căldura familie:, 
de pensie, de respectul celor 
din jur. de libertate? Contri
buția consumului exagerat de 
băutură este indiscutabilă, deși 
nu hotărîtoare. Dar cu ce drept 
a fost luată viața unui om și 
încă a propriului copil, pe care 
l-ai legănat și te-ai bucurat la 
vremea cuvenită — așa cum 
s-a bucurat martorul Vasile 
Pop — un copil pe care l-ai 
crescut nu fără sacrificii i Cît 
„sînge rece" i-a trebuit omu
lui aflat în boxă pentru a spă
la urmele faptei sale odioase, 
incredibile ?

Asemenea urme nu se șterg 
și legile societății noastre sînt 
necruțătoare cu cei care aten
tează la viața semenilor lor. 
Iată de ce sentința pronunțată 
de Tribunalul județean Hune
doara. deplasat la fata locului, 
este deosebit de aspră, pe mă
sura faptei : 16 ani înch'soaro 
și 6 interzicerea unor drepturi.

Cuvintele președintelui com
pletului de judecată 
zut ca de plumb 
tatăl ucigaș iar 
deplină ce-i stăpânea
menii care au umplut sala pînă 
la refuz au exprimat oprobriul 
față de fapta comisă, aproba
rea deplină a sentinței drepte 
aplicată tatălui ucigaș.

au -a- 
peste 

tăcerea 
pe oa-

Iosif POP 
procuror la Procuratura jude

țului Hunedoara
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Debut nesatisfăcător! A- 

ceasta ni se pare expresia care 
caracterizează cel mai apro
piat de realitate activitatea 
colectivului Exploatării minie
re Aninoasa după prima deca
dă a lunii iulie, prima al ce
lui de al doilea semestru al 
anului în curs.

— N-am reușit să ne înca
drăm în ritm normal încă din 
prima zi a lunii, ne-a conju- 
nicat tovarășul director al 
unității, inginerul Constantin 
Moraru, chiar dacă am consi
derat la sfîrșitul lunii trecute 
că există premise sigure ca 
planul de producție să fie in
tegral îndeplinit și chiar de
pășit. Așa cum s-au întocmit, 
de fapt, și diagramele de pro
ducție pentru luna iulie, care 
prevăd o depășire a sarcinii 
lunare cu 1 000 tone de cărbu
ne — condiție esențială în ac
tivitatea colectivului nostru 
pentru a putea recupera cele 
peste 4 000 tone restante cu
mulate în primul semestru al 
anului.

— Cauze ?...
Majoritatea de natură su

biectivă, în principal deficien
țe în organizare. Și aceasta la 
patru din cele cinci sectoare 
ale exploatării. Doar sectorul 
I a reușit să încheie decada cu 
sarcinile de plan realizate.

— Exemplificați-Ie, vă ru
găm, insistînd acolo unde si
tuația se prezintă mai deose
bită !

— Sînt, pe de o parte sectoa
rele II și III, cu, relativ, mici 
scăderi de producție unde 
cazurile ar fi, lipsa, în perioa

da la care ne referim, ca și 
în continuare în oarecare mă
sură, a liniei de front și, res
pectiv, de efective. Aici, noi, 
conducerea unității, trebuie să 
luăm măsurile cuvenite.

Ponderea din producția nere
alizată provine, însă, din sec
toarele IV și V — Livezeni. 
Nu pot găsi nici un fel de 
justificări pentru aceste două 
colective. Toate cauzele se 
reduc la una singură: defici-

reparația unor benzi de trans
port la Livezeni a fost progra
mată pentru ziua de 8 iulie, 
întocmindu-se în acest scop 
programul de lucru corespun
zător și, așa cum ni s-au 
transmis informațiile, creîn- 
du-se condiții certe pentru e- 
xecuția ei în timpul planificat. 
Totuși, inadmisibil, intervenția 
s-a încheiat cu o întârziere de 
două schimburi. Ca rezultat, 
în 9 iulie, sectorul Livezeni

- CAUZA RtSTANnLOR ?
- MAJORIIATEA Dl AIALIIRĂ

SUBILCTIVÂ...
ențe în asigurarea condițiilor 
ca brigăzile de mineri să-și 
poată trimite către suprafață 
rodul efortului pe care-1 depun 
in abataje. Și într-un caz și 
în celălalt defecțiunile meca
nice s-au ținut lanț. Vinovați 
de aceasta sînt, în primul 
rînd, șeful compartimentului 
mecanic al sectorului IV, loan 
Marincan, și șeful sectorului 
transport al minei Livezeni, 
ing. Nicolae Pătruț, ca și șefii 
de sectoare. Dăm un singur e- 
xemplu pentru a se putea în
țelege ceea ce se întâmplă :

și-a îndeplinit sarcina zilnică 
doar în proporție de 57 la 
sută. Faptul e cu atât mai 
grav cu cît abatajele au fost 
plasate în schimbul IV al zi
lei precedente pentru a asigura 
condiții din cele mai buhe în 
vederea intensificării ritmului 
de extracție în săptămîna pe 
care o parcurgem.

— Cele relatate de dumnea
voastră implică o întrebare 
cum își va respecta colectivul 
cuvîntul ?

— Este absolut utilă o mai 
bună mobilizare a tuturor mi

nerilor și, date fiind faptele, 
se așteaptă, mai ales, crește
rea responsabilității factorilor 
de decizie și conducere, atît 
a personalului ingineresc cît 
și a personalului mediu teh
nic. Trebuie să facem totul 
pentru a putea raporta la fi
nele decadei a Il-a realizarea 
la plan a extracției de cărbu
ne ce ne revine pentru ca, 
pînă la sfîrșitul lunii să înde
plinim și angajamentul de a 
extrage în plus 1 000 tone din 
care, o parte, se puteau reali
za de pe acum. Concret, pen
tru a exclude stagnările și a 
crea astfel minerilor posibili
tăți să-și desfășoare nestin
gheriți activitatea la locurile 
de muncă productive, inginerii 
Constantin Teodorescu și Ale
xandru Cernita, directori teh
nici, vor coordona în perioada 
car.e urmează, activitatea sec
toarelor IV și, respectiv, V — 
Livezeni. La sectorul II în 
decada încheiată s-au operat 
reorganizări ale formațiilor 
de lucru suplimentîndu-se li
nia de front deficitară pînă 
acum, cu un nou abataj în 
stratul 3, suficient pentru ca 
activitatea să se desfășoare 
normal în continuare. La sec
torul III, situația nu e cu ni
mic schimbată față de cea din 
luna trecută, cînd colectivul 
și-a îndeplinit planul, deci se 
poate conta pe realizări Ia ni
velul planului, urmînd ca sec
torul I să extragă volumul su
plimentar de cărbune de care 
colectivul are nevoie pentru 
a-și putea respecta hotărîrea.

Tineri la poarta studenției
(Urmare din pag. 1)

de mine — sînt absolvenți ai 
liceelor teoretice și industri
ale sau tineri care au lucrat 
o perioadă de timp în produc
ție, mulfi chiar în industria 
extractivă, cei care au, deci, 
o solidă bază de cunoștințe 
practice. Sînt tineri din Valea 
Jiului și din județul Hunedoa
ra care continuă tradiția mi
nerească a acestor locuri, dar 
ia o distantă calitativ-superi- 
oară, exprimînd concentrat, 
simbolic, însuși progresul mi
neritului românesc. In acest 
an concursul de admitere are 
o notă distinctă lată de cel de 
anul trecut : s-a mărit cifra 
de școlarizare la facultatea de 
electromecanică și la învă(ă- 
mîntul seral (100 de locuri in 
institut). Aceste noutăți sinte
tizează însuși necesarul de 
cadre al economiei și creează,

totodată, mai mari posibilități 
pentru tineri, de a-și perfec
ționa pregătirea profesională 
prin învățămîntul seral.

Unul cite unul, acești tineri 
care bat la poarta studenției, 
a științei și tehnicii mineritu
lui, ieșeau din institut find re
pede înconjurați de părinți 
sau prieteni. Sînt din Baia Ma
re, Tîrgoviște, Valea Jiului, 
Rovinari, Motru sau Cluj, din 
toată tara. Ii unește idealul 
profesional ce și l-au ales, de
venit în aceste zile un scop 
al viefii, al împlinirii sociale. 
Adunafi în grupuri comentea
ză problemele și soluțiile da
te, concursul de admitere în 
care se află eclipsînd . toa 
celelalte aspecte ale vieții lor 
in aceste zile. S-au risipit e- 
moțile inerente acestui e- 
veniment și, plini de gînduri, 
visează la viata studențească, 
la pregătirea lor viitoare.

Aportul tehnicienilor — 
mai substanțial, 

mai eficient!
Extragem din analiza deca

dei I a lui iulie, efectuată de 
biroul de resort al minei U- 
ricani, cîteva date care oglin
desc cauza principală a ne- 
realizării unei însemnate can
tități de cărbune în perioada 
respectivă.

Tn condițiile în care efecti
vul scriptic al minei este cel 
planificat pentru perioada de 
care vorbim, Ia tăiere nu au 
fost plasate un număr de 198 
posturi în abataje și circa 90 
la lucrări miniere de pregă
tiri. Minusul de producție care 
se realizează în aceste genuri 
de lucrări ce se datorează ne- 
realizării productivității mun
cii planificate, este de peste 
1 700 tone. L-am rugat pe in
ginerul Carol Schreter, direc
torul minei, să ne furnizeze 
cîteva detalii asupra situației 
respective :

—Indisciplina continuă să 
se manifeste, în diferitele ei 
forme, la mina Uricani. Pe 
lîngă sprijinul pe care l-am 
primit din partea comitetului 
orășenesc de partid a organi
zației de partid pe mină, noi, 
tehnicienii, am făcut prea pu
țin. Spun aceasta pentru că 
influența cea mai consistentă 
asppra comportamentului 
muncitorilor mineri se poate 
realiza nemijlocit în procesul 
de producție. Or, desfășurarea 
acestui proces este controlată 
și condusă de tehnicieni, re
zultând, implicit, că mai ales 
aceștia pot înrîuri, uneori de
cisiv, calitățile celor din 
subordine. Cum ? Prin modul 
în care știu să răspundă soli
citărilor pornite de la mem
brii formațiilor de lucru, fie 
că este vorba de propuneri 
în interesul producției, fie că 
reprezintă probleme persona
le. Rezolvarea lor corespunză
toare va influența favorabil și 
randamentul, calitatea mun
cii. Din păcate, de curînd, con
ducerea minei a fost obligată 
să ia măsuri de schimbare a 
unor persoane de la conduce
rea sectoarelor, să elimine din 
funcție cadre de tehnicieni 
pentru că însăși aceștia își 
permiteau să absenteze ori nu 
făceau nimic pentru întărirea

disciplinei în compartimente
le de care răspundeau.

— Ce alte influențe nefavo
rabile asupra desfășurării nor
male a extracției se pot re
marca ?

— In primele patru luni ale 
anului colectivul minei Uri
cani a reușit să realizeze rit
mic sarcinile de plan la pro
ducția de' cărbune. In ultimul 
timp, însă, ca și în decada 
despre care discutăm, defec
țiunile de natură electromeca
nică s-au întețit. Cauzele aces
tor defecțiuni sînt mai com
plexe. Pe de o parte, se simt 
influențele indisciplinei des
pre care am vorbit. Cel .mai 
ades însă, defecțiunile sînt ge
nerate de uzura pronunțată a 
utilajului pentru că nu se face 
ceea ce ar trebui să se facă, 
și anume — înlocuirea părți
lor componente sau a pieselor 
care necesită aceasta. De ase
menea, la nivel de sectoare 
nu se iau măsurile corespun
zătoare pentru eșalonarea re
parațiilor și reviziilor, nu se 
opresc utilajele pentru a li se 
aduce îmbunătățirile de care 
se simte nevoie iar, ca urmare, 
au loc dese stagnări de scurtă 
durată, dar care dereglează 
activitatea normală. Se impu
ne ca atare, în orice condiții, 
să facem un efort pentru a 
lichida acest neajuns, să rea
lizăm înlocuirea totală a păr
ților utilajului uzat, ceea ce 
ne-am propus să se întâmple 
în decada care urmează.

Alături de cele spuse des
pre disciplină, dacă tehnicie
nii de la sectoare, îndeosebi la 
sectoarele II și III, vor depu
ne eforturi susțiune în scopul 
eliminării stagnărilor, trecînd 
la stîrpirea cauzelor care le 
determină și nu folosindu-le 
drept justificări în fața condu
cerii minei pentru nerealiza- 
rea sarcinilor zilnice, se va 
crea și ultima condiție pentru 
îndeplinirea integrală a sarci
nilor de plan ce ne revin în 
decadele care urmează. Acesta 
este lucrul pe care ni l-am 
propus și sînt convins că-1 vom 
realiza !

A. H.

Măsuri ferme pentru
(Urmare din pag. 1)

sfîrșitul lunii iunie cînd — dfcși se dădea bătălia pentru 
recuperarea restanței față dc planul zilnic — s-au înregis
trat depășiri, pentru ca în prima zi de producție a lunii 
iulie planul să nu fie realizat la nivelul ultimei zile din luna 
precedentă. Care sînt cauzele ? S-a lucrat în aceleași fron
turi, cu aceiași oameni, cu aceleași mașini și utilaje. S-a 
schimbat doar o filă de calendar și... ritmul de lucru a 
scăzut.

Să revenim la justificări, la argumente, la promisiuni. 
Au avut loc avarii, multe defecțiuni la utilaje... Să ne oprim 
puțin. Se știe că avariile și defecțiunile nu sînt niște fata
lități. Am lua ca exemplu mina Uricani care în luna aprilie 
și-a îndeplinit ritmic, zi de zi sarcinile de plan. „S-a lucrat 
fără emoțiile recuperărilor, s-au făcut — după afirmația 
directorului exploatării, ing. Carol Schreter — la timp revi
ziile tehnice și reparațiile, lucrările de întreținere și n-au 
fost probleme". întrebarea care se pune este: „de ce au 
apărut problemele Și nu numai la Uricani. Au apărut 
„goluri" în linia de front, sînt dese abateri de la disciplină...

Dar, nu o dată, în interviurile acordate ziarului, tovară
șul inginer Vasile Ogherlaci, directorul general adjunct al 
C.C.P. făcea remarca : ..nu este bine stăpinită linia dc 
front". Afirmația critică la adresa conducătorilor tehnici ai 
producției viza, de fapt, preocuparea acestora pentru asigu
rarea liniei de front și, în ultimă instanță, gîndirea tehnică 
de perspectivă a acestora. Aici își află „izvorul" argumentele 
invocate. Se merge „din aproape în aproape", se pornește 
de Ia începutul lunii cu restanțe care trebuie recuperate 
prin eforturi în plus, sînt neglijate unele lucrări care se 
consideră că pot fi lăsate „pe mîine", se înregistrează stag
nări la utilaje din cauza neîntreținerii lor, „fronturile stau", 
intră în presiune și urmează avaria. Se creează indisciplină

decursul decadei I a lunii iu
lie mina a fost sub plan, la 
sfîrșitul perioadei înregistrîn- 
du-se o restanță de peste 1 200 
de tone la extracția de căr
bune.

Să fi intervenit în această

ce linie 
dori să 
încă din 
face tot 
numărul
Mihai Cioiu, șef sector IV).

..Apariția intercalațiilor ste
rile la culcuș și lucrările de 
curățire a șpițurilor de Ia cul-

de front avem, am 
recuperăm restanța 
decada a Il-a. Vom 

posibilul să reducem 
întreruperilor" (ing.

Cooperativa 
„Deservirea44 Lupeni

Anunță deschiderea uni
tății de bijuterie din Lupeni 
str. Tudor Vladimirescu nr. 
34, cu personal calificat 
care execută lucrări de con
fecții și reparații — bijuterii 
din aur. Lucrările se execu
tă numai cu materialul cli
entului.

Mica publicitate
VIND Trabant 601. Str. 9 

Mai bloc 2, scara 2 aparta
mentul 4 Petroșani.

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Solona- 
riu Clara, eliberată de F.S.H. 
Vulcan. O declar nulă.

A

In atenția cumpărătorilor! 
întreprinderea comercială locală 

de stat pentru produse industriale 
anunță 

îmbunătățirea sistemului de vînzare 
cu plata în rate lunare

după cum urmează :

♦ Salariații permanent! ai organizațiilor socialiste, mem
brii cooperativelor meșteșugărești și pensionarii pot cumpăra, 
în rate, din unitățile noastre :

— MOTORETE, din producția internă (acont minim — 15 
la sută ; 24 rate lunare) ;

— MOBILĂ, ir. valoare de peste 1 000 lei (Ia un salariu 
net pînă la 2 500 le> — acont minim 20 la sută, în 18 rate lu
nare | la un salariu între 2 500 și 3 600 lei - acont minim 10 
la sută, în 12 rate lunare) ;

— FRIGIDERE cu compresor, producție Internă lacont 
minim — 20 la sut? ; 18 rate lunare).

SISTEMUL CUMPĂRĂRII tN RATE - AVANTAJOS, SI
GUR și ECONOMIC 1

Ing. Mihai Cioiu : „Minu
sul provine din frecventele 
defecțiuni cu caracter elec
tromecanic".

perioadă situații deosebite, de 
natură să determine startul 
necorespunzător în prima lună 
a noului semestru ? Directorul
exploatării, inginer Emil Mu- 
ru, ne furnizează o primă in
dicație : Nu am avut avarii 
deosebite sau o reducere a li
niei de front active în cursul 
primei decade. Minusul înre
gistrat provine din deficiențe 
organizatorice și poate fi re
cuperat. Pentru aceasta șe 
cere, însă, o mai bună mobili
zare a colectivelor sectoarelor 
IV, V și VI care au contribuit 
în primul rînd Ia crearea res
tanței.

Care este situația în cadrul 
sectoarelor care au înregistrat 
rămîneri sub plan, ce perspec
tive au de recuperare a aces
tora ?
. „Terminarea abatajului nr. 
5 și apariția unor intercalați! 
sterile Ia alte abataje au in
fluențat negativ linia de front 
activă a sectorului. Ritmicita
tea producției a fost, însă, in
fluențată în mai mare măsură 
de numărul destul de mare al 
celor care au părăsit întreprin
derea în ultimele zile. Minu
sul de 391 de tone este recupe
rabil pînă la sfîrșitul lunii, 
plusul de producție rezultând 
din atacarea unei noi felii Ia 
abatajul cameră nr. 2“ (tehn. 
Mircea Băltătescu, șeful sec
torului VI).

„Minusul de 518 tone pe care 
îl înregistrăm provine din 
frecventele defecțiuni cu ca
racter electromecanic. Calita
tea slabă a contactelor de la 
întrerupătoare a cauzat arde
rea a patru motoare în ulti
mele patru zile, pentru a nu

cușul abatajelor nr. 2 și 4 a 
condus Ia minusul de 257 de. 
tone. Bazați pe linia de front 
de care dispunem și pe dorin
ța unor brigăzi cum sînt cele 
conduse de Alexandru Chiva, 
Gheorghe Iordan și alții, de a 
confirma rezultatele bune în
registrate în luna precedentă, 
ne propunem să recuperăm 
restanța ce o avem pînă la 
sfîrșitul decadei a Il-a, iar în 
continuare să ne organizăm de 
așa manieră încît să putem 
încheia luna cu o depășire de 
cel puțin 500 de tone" (ing. 
Mitică Nicolescu, șeful sec
torului V).

Afirmațiile de mai sus, fă
cute de cadre cu responsabi
lități deosebite în procesul de 
producție, susțin toate aceeași 
idee : mina nu a fost confrun-
tată în decada I cu dificultăți

Ing. Mitică Nicolescu : 
„Linia de front existentă și 
omogenitatea brigăzilor noas
tre ne vor permite să înche
iem luna cu un plus de cel 
puțin 500 tone".

de natură obiectivă. Linia de 
front s-a situat la nivelul lu
nii trecute, plasarea locurilor 
de muncă s-a făcut în condiții 
normale. Se pare, mai degra
bă, că a intervenit o mobiliza
re insuficientă în primele zile 
ale lunii ; minusul este recu
perabil dar, întregul colectiv 
al minei va trebui să fie con
vins de faptul că locul frun
taș pe care l-a ocupat în pri
ma parte a anului în întrece
rea între minele bazinului, 
obligă Ia continuitate,* la asi
gurarea ritmicității produc
ției.

lichidarea restantelor
pentru că recuperările dezorganizează formațiile de lucru
— ca să nu mai vorbim de nemotivate și unele motivate 
unii dau bir cu fugiții din fața greului și... lanțul slăbiciu
nilor se leagă. Or, o gîndire de perspectivă, stăpînirea liniei 
de front înseamnă muncă bine planificată din punct de 
vedere tehnic (ar fi mult mai util să se consume în această 
direcție gîndirea tehnică decît pentru a se găsi justificări
— n.n.), o muncă riguros organizată prin contribuția unani
mă a tuturor conducătorilor producției pînă Ia șeful de 
brigadă, înseamnă, în același timp, exigență sporită față de 
propria-ți activitate ca și a ortacului.

Nu vrem să se creadă că ne arogăm dreptul Ia sfaturi 
și povețe, dar o lectură atentă a declarațiilor date în acest 
an cu prilejul anchetelor noastre decadale numai la această 
concluzie va duce. Vom fi acuzați, poate, că n-am citat 
exemple concrete pentru a ne susține afirmațiile. Ar fi fost 
prea multe, în fiecare exploatare și sector. Nu ne-am propus 
evidența lor, ci să punem în fața organizațiilor de partid, a 
conducătorilor producției, — cu riscul de a-i supăra pe unii 
tovarăși — deschis problema „lanțului slăbiciunilor" și să 
spunem, tot deschis, că practica struțului de „a da vina" pe 
cauze considerate obiective nu va duce la redresarea pro
ducției. Adevărul trebuie privit în față, chiar dacă e greu 
să-l recunoști, și nu să-l cauți în ograda vecinului. Că așa 
stau lucrurile o demonstrează numeroase brigăzi de mineri 
care-și realizează ritmic sarcinile de plan cu toate greută
țile prin care trec.

Iată de ce este necesară, mai mult ca oricînd, o mobili
zare deplină a tuturor resurselor, o preocupare susținută 
pentru ca planul de extracție să fie realizat, colectivele 
noastre minerești întîmpinînd astfel așa cum au înscris în 
tradiția muncitorească Ziua minerului și sărbătoarea Elibe
rării cu sarcinile îndeplinite și depășite.

Institutul de cercetări 
și proiectări miniere 

pentru huilă Petroșani 
anunță :

Concurs pentru ocupâreâ următoarelor posturi:

— ingineri și inginer» principali
— proiectanți principali
— economist
— matematician

Concursul va avea loc la sediul I.C.P.M.H., Str. Mihai Vi
teazul nr. 3, în 25 iulie 1973 ora 8.

Condițiile de angajare și salarizare conform Legii nr. 
12/1971.

----,

FABRICA^PROSUSE

LACTATE fg
Atrage atenția salariaților săi că le revine ca o- 

bligație permanentă să cunoască și să respecte cu 
strictețe în procesul muncii normele de securitate, 
instrucțiunile referitoare la aceste norme și legisla
ția muncii cît și regulile pe linie de p.c.i.

Muncitori și maiștri!

Respectați riguros măsurile menite
a vă apăra de accidente

Este fapt verificat de via
ță că majoritatea acciden
telor de muncă sînt genera
te de indisciplină, de neres
pectarea instructajelor la 
locul de muncă de către 
muncitori și personalul t'eh- 
nico-administrativ. Se ex

ploatează unele utilaje în 
mod necorespunzător, nu se 
respectă tehnologia. Nu se 
controlează dacă iluminatul 
locurilor de muncă cores
punde normativelor în vi
goare. Se folosesc furtuna 
deteriorate etc.

Ce trebuie făcut pentru ca munca să se des
fășoare normal, în condiții de securitate depli
nă ?

Conducerea fabricii, oda
tă cu măsurile de realiza
re a planului do producție 
sau a sarcinilor de serviciu, 
are obligația să ia măsuri 
corespunzătoare în vederea 
asigurării celor mai bune 
condiții do muncă, în scopul 
prevenirii accidentelor și 
îmbolnăvirilor profesio
nale. Salariații — muncito
ri și cadre tehnice — la 
rîndul lor trebuie să .albă 
mereu în atenție următoa
rele interdicții:

• este interzisă stropi
rea sau spălarea pompei cu 
furtunul cu apă. PERICOL 
DE ELECTROCUTARE!

• este necesar ca furtu
nul de cauciuc. pompa 
propriu-zisă și conductele 
de legătură să fie demonta
te zilnic în vederea spălă
rii și dezinfecției acestora;

• păstrarea furtunului 
de absorbție în repaus se 
va face pe un suport meta
lic sau pe unul din lemn 
fixat pe perete;

• este cu desăvîrșire in
terzis a se călca pe trans
portoarele cu rotile, pre
cum. și a se utiliza un ase

menea transportor cînd 
acesta are rotile lipsă sau 
blocate :

• deservirea mașinii de 
spălat bidoane va fi făcu
tă numai de personalul ins
truit și care și-a însușit în 
mod temeinic instructajul 
tehnic privind funcționarea 
și întreținerea acestui uti
laj;

• în cazul unei defec
țiuni la un agregat apărută 
în timpul funcționării, se 
va întrerupe alimentarea 
cu curent electric, iar per
sonalul de deservire nu se 
va mai apropia de acel 
agregat:

• este cu desăvîrșire in
terzisă executarea diverselor 
reparații mecanice și elec
trice în timpul funcționării 
mașinilor!

• pentru a evita acci
dentele prin electrocutare, 
atît mașina cît și carcasa 
electromotorului vor fi le
gate la o instalație de pro
tecție, prin centura de pă- 
mîntare;

• benzile transportoare

Muncitori constructori 1 
și montori ai șantierului 

„Valea Jiului" din cadrul 
T.C.M.M. Petroșani

♦ Respectați cu strictețe normele de tehnica 
securității muncii și normele de legislația mun
cii.

♦ Nu pierdeți nici o clipă din atenție faptul 
că orice accident de muncă este generat, în pri
mul rînd, de indisciplină în muncă și de neres- 
p^ctarea normelor de protecția muncii.

MUNCITORI, TEHNICIENI Șl INGINERI 
CONSTRUCTORI, REȚINEȚI:

Nerespectarea disciplinei în muncă dă loc la 
grave accidente, atrăgînd după sine scoaterea 
salariaților din producție, aducînd daune grave 
întreprinderii, procesului de muncă.

Respectînd normele de tehnica securității și 
protecție a muncii puteți evita orice fel de ac
cident.

• •»
■ t • • • H

vor fi gresate zilnic și ve-, • este interzisă stropi- 
rificate înainte de a fi pu- rea cu apă a instalațiilor 
se în funcțiune; electrice;

Muncitori și maiștri, ingineri și tehnicieni !
In activitatea de zi cu zi 

îndepliniți-vă conștiincios 
obligațiile ce vă revin prin 
normele de protecție e 
muncii.

In contextul acestei obli 
gații, nu uitați urmăriți ci» 
toată exigența:

— Să se respecte norme 
le de tehnica securității 
muncii în toate categoriile 
de transport. Mașinile din

dotare pentru încărcare și 
descărcare de materiale să 
fie mînuite corect, de per 
soane instruite,

— Nu lăsați urme de gră 
sime pe treptele scărilor de 
circulație a personalului 
Pericol de alunecare și de 
accidente!

— Nu intrați în secție 
fără echipament Le Drotec- 
ție!

Obligații majore, de mare răspundere 
ce revin șefilor de secții, 

ateliere și depozite:
• să acționeze pentru 

aplicarea și respectarea in 
trutotu! a normelor de pre 
venirea și stingere a incen 
diilor Ia locul de muncă a 
căror conducere le este în
credințată:

• să instruiască lunar 
tot personalul din subordi
ne;

• să asigure păstrarea 
întreținerea și funcționarea

REȚINEȚI !
— Se interzice cu desă

vîrșire blocarea răilor de 
acces, a căilor de evacuare, 
a culoarelor, scărilor. cori
doarelor si spatiilor de si
guranță

— In podurile clădirii și 
depozitelor nu vor fi depozi

tate sub nici o formă mate-

utilajelor de stingere a in
cendiilor:

• să organizeze echipe 
de primă intervenție — în 
caz de incendiu — din rîn
dul personalului existent în 
subordine:

• să ia măsuri pentru 
afișarea regulilor de preve
nire și stingere a incendi
ilor, după specificul și par
ticularitățile fiecărui loc de 
muncă.

riale inflamabile'
— Instalațiile electrice de 

iluminat și de forță vor fi 
verificate periodic, conform 
normelor P.C.I. în vigoare.

— Tablourile electrice 
vor fi protejate în carcasă 
corespunzătoare și asigura 
te cu încuietori.

In atenția tuturor salariaților!
Fiecare salariat din ca

drul Fabricii de produse 
lactate răspunde de respec
tarea regulilor de prevenire 
a incendiilor la locul său de 
muncă.

Neadăpostirea, neîntreți- 
nerea în stere de funcțio
nare sau blocarea, în așa 
fel încît să nu poată fi fo-

loiîte, în caz de incendiu,, 
a Instalațiilor, mașinilor, 
utilajelor și materialelor de 
prevenirea și stingerea in
cendiilor, ori folosirea aces
tora în alte scopuri decît! 
cele pentru care sînt desti
nate — se sancționează cu a- 
mendă de la 800 la 1 500 lei.

Lucrători ai Fabricii de produse lactate !

Respectând normele de 
tehnica securității și pro
tecția muncii, evitați orice 
fel de accident, vă puteți 
îndeplini în condiții optime 
sarcinile de serviciu !

Respectînd riguros toate

măsurile de prevenire a 
incendiilor și a eventuale
lor explozii la lucrările 
prestate zi de zi, vă înde
pliniți o datorie patriotică 
de apărare a avutului ob
ștesc împotriva oricăror 
daune.
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Vizita in Capitala a tovarășilor
Nicolae Ceaușescu și Marien

(Urmare din pag. 1)

cretar al’ Comitetului munici
pal Bucureși al P.C.R., prima
rul general al Capitalei, Con
stantin Stătescu, 
Consiliului de Stat, de ! 
persoane oficiale române 
congoleze.

Străbătînd mari artere 
bulevarde ale Capitalei, 
varășii Nicolae Ceaușescu 
Marien N’Gouabi sînt întîmpi- 
nați cu însuflețire de mii și 
mii de bucureșteni, care își 
exprimă cu căldură profunda 
lor dragoste și prețuire față de 
conducătorul iubit al partidului 
și statului nostru, sentimente
le de stimă față de înaltul 
oaspete, de prietenie și solida
ritate militantă față de po
porul congolez.

Se parcurg magistralele ce
lui mai modern cartier bucu- 
reștean — Titan —, ale cărui 
clădiri, zvelte și elegante, ilus
trează plastic succesele obți
nute de țara noasră în dome
niul

In fața machetei acestui car
tier 
200 000 de bucureșteni’ 
tectul șef al orașului, Tiberiu 
Ricci, prezintă date sugestive 
privind construcția de locuințe 
si de obiective social-culturale, 
sistematizarea municipiului 
București. Din cele relatate, 
reiese că în Capitală au fost 
ridicate, în ultimii ani, 
220 000 de apartamente, 40 la 
sută din populația orașului 
locuind asfăzi’Li case noi.

In continuare, se merge la 
uzinele „23 August", veche ci
tadelă de luptă revoluționară 
a clasei muncitoare din țara 
noastră, una dintre marile în
treprinderi ale României, a 
cărei producție este semnifica
tivă, prin gradul înalt de teh
niciste, pentru stadiul actual 
al industriei românești, ofe
rind o sugestivă imagine a 
succeselor dobîndite de po
porul român în opera de in
dustrializare socialistă a țării.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Marien N’Gouabi sînt îh- 
tîmpinați la intrarea în uzină 
de Ioan Avram, ministrul in
dustriei construcțiilor de ma
șini grele, și de Alexandru 
Roșu, directorul genera] al în
treprinderii. O companie alcă
tuită din membri ai . gărzilor 
patriotice și detașamentelor de 
pregătire a tineretului pentru 
apărarea patriei prezintă ono
rul.

Invitînd pe 
cători de stat 
treprinderea, 
mează asupra realizărilor ob
ținute aici de-a lungul anilor 
care au trecut de la istoricul 
act al naționalizării, subliniind 
ră ele se datoresc transpunerii 
in viață a politicii partidului 
de industrializare socialistă, a 
indicațiilor tovarășului Nicolae. 
Ceaușescu, precum și a nume
roaselor inițiative ale acestui 
harnic colectiv al uzinelor.

Parcurgînd împreună 
înaltul 
sectoare, 
Ceaușescu face recomandări 
privind îmbunătățirea fluxu
rilor tehnologice, în senst'il ri
dicării gradului de mecaniza
re și automatizare a lucrărilor, 
precum și a folosirii sculelor 
electromecanice și pneumatice 
la acele operații de finisare 
executate manual pînă acum.

secretarul
alte 

Și

Și 
to-

Și

urbanistic, edilitar.

unde trăiesc peste
arhi-

cei doi condu
să viziteze în- 
gazdele infor-

oaspete 
tovarășul

cu 
diferite 
Nicolae

Secretarul general al partidu
lui indică, de asemenea, să 
se producă In serie unele agre
gate fabricate de Uzinele „23 
August" pentru nevoile pro
prii, in vederea acoperirii ne
cesităților și a altor 

. industriale 
context, 
Ceaușescu 
la Fabrica 
uzinelor să se ia măsuri co
respunzătoare în vederea pre
gătirii și asigurării condițiilor 
necesare realizării unei pro
ducții suplimentare în 1974, 
față de prevederile de plan 
inițiale.

Tovarășilor Nicolae Ceaușescu 
și Marien N’Gouabi le sînt 
prezentate, în timpul vizitei, 
rezultatele obținute în aplica
rea metodei forjării la reali
zarea arborilor cotiți. Secreta
rul general al partidului cere 
specialiștilor să extindă for
jarea și matrițarea pieselor 
grele, în vederea reducerii 
consumului de metal.

Președintele Marien N’Gou
abi se oprește adesea și urmă
rește fluxurile tehnologice, se 
interesează asupra parametri
lor de funcționare a utilajelor 
cu care sînt înzestrate secțiile. 
Gazdele informează că mași
nile unelte autohtone, ca de 
altfel și produsele uzinelor 
..23 August", sînt bine apreci
ate pe piețele externe, printre 
care și cele africane.

Luîndu-și rămas bun, pre
ședintele Marien N’Gouabi a 
adresat calde mulțumiri colec
tivului întreprinderii pentru 
primirea făcută și a notat apoi 
în Cartea de onoare a uzine
lor : ...Transimt, in numele tu
turor muncitorilor congolezi, 
vii felicitări și urez prosperi
tate și succese depline pentru 
uzină".

La Fabrica de confecții și 
tricotaje București, ultimul 
obiectiv al vizitei, împreună 
cu tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Marien N’Gouabi au venit 
tovarășele Elena Ceaușescu și 
Celine N’Gouabi.

La sosire, oaspeții sînt in- 
tîmpinați de Ion. Crăciun, mi
nistrul industriei ușoare, de 
membrii conducerii întreprin
derii și ai comitetului de di
recție.

Muncitorii, tehnicienii și in
ginerii fabricii trăiesc cu deo
sebită bucurie reintîlnirea cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
adresează clăduroase urări de 
bun venit distinșilor soli ai 
poporului congolez prieten..

La început, directorul gene
ral al Centralei industriei con
fecțiilor — București, IpSif 
Steinbăch, evocă, în fața ufiei 
machete, momentele mai im
portante din viața întreprin
derii, 
curs, 
pînă 
azi a
re, cu linii tehnologice semi- 
automatizat? și automatizate, 
concepute de specialiștii între
prinderii.

Se parcurg, apoi, citeva,sec
toare de bază ale întreprinde
rii, care ilustrează deopotrivă 
nivelul tehnic înalt al fabricii, 
precum și preocuparea de a 
răspunde într-o măsură . tot 
mai mare cerințelor și exigen
telor cumpărătorilor.

In final, se vizitează expo
ziția fabricii, unde sînt în- 
mănunchiate cele mai noi cre-

unități 
din țară. In același 
tovarășul Nicolae 
a trasat sarcina ca 
de mașini-urielte a

drumul ascendent par- 
in anii socialismului, 

la moderna unitate de 
industriei noastre ușoa-

Actul cultural-educativ
(Urmare din pag. 1)

muncă, activitatea obștească, 
familie și societate. Muncind 
alături, oamenii se cunosc, își 
află pasiuni și talente, de ce 
să nu le creăm un cadru de 
manifestare aici ? Iată de ce 
se constituie noi și noi forma
ții cultural-artistice, fără în
doială perfectibile, se orga
nizează întreceri sportive di
verse, au loc acțiunile edu
cative, ideologice cele mai 
potrivite, cerute chiar de oa
meni. In această acțiune lar
gă și de durată cu reflex po
zitiv asupra producției, se 
află ancorați mulți oameni 
pasionați și talentat! cum 
sînt Petru Petea, Nicolae Fi-

ricescu, Dorel Damian Adri
an Medrea. Mihaj Polotay, 
Gheorghe Nicula, Nicolae 
Geamănu și mulți alții a că
ror participare sporește zi de 
zi.

Interesul manifestat pentru 
activitatea cultural-educativ^ 
și sportivă este prezent la 
I.U.M. Petroșani, e sistematic, 
îiwpletindu-se armonios cu 
producția, sprijinind-o și con
tribuind la crearea unui cli
mat optim de muncă. Și re
zultatele sînt o dovadă boga
tă in concluzii care pot f; ex
tinse și la alte uniităti econo
mice din Valea Jiului 
munca culturală trebuind 
pornească din mijlocul 
menilor, fiind un ferment 
ihițiativelor productive.

Să 
oa- 

al

ULTIMELE ȘTIRI Ultimele știri
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PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Tecumsech ; Republica: 
Seceră vîntul sălbatic; PE- 
TRII.A : Războiul subteran ; 
ANINOASA : Se întîmplă nu
mai duminica ; LONEA — 
Minerul : Quelmada ; VUL
CAN : Fata care vinde Hori ; 
LUPENI — Cultural : Țara 
sălbatecă ; URICANI: Jocul 
de-a moartea.

ații- de confecții și tricotaje, 
după care se asistă la prezen
tarea unei colecții de modele 
— rod al căutărilor creatoare, 
al strădaniei colectivului de a 
aduce un plus de farmec ți
nutei noastre cotidiene.

■ ...Vizita la Fabrica de con
fecții și tricotaje a luat sfirșit. 
Domnește aceeași atmosferă 
însuflețită, entuziastă. Tovară
șul Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu, tovară
șul Marien N’Gouabi și tova
rășa Celine N’Gouabi răspund 
cu cordialitate gesturilor pline 
de simpatie ale mulțimii.

Aici, ca și in cartierul Titan 
sau la uzinele „23 August" am 
asistat la o vibrantă manifes
tare de atașament și dragoste 
față de conducătorul partidu
lui și statului nostru, de stimă 
și solidaritate militantă față 
de poporul congolez, la o ade
vărată sărbătoare a prieteniei 
româno-congoleze.

★
Conducătorul partidului și 

statului congolez, comandant 
Marien N’Gouabi, a vizitat, 
miercuri după-amiază. Muzeul 
de Istoric al Republicii Socia
liste România, prestigios lă
caș de cultură, o adevărată 
carte de aur unde se deapănă 
firul istoriei patriei noastre, 
cu momentele sale de restriș
te și jertfe, dar și cu împlini
rile și realizările sale.

înaltul oaspete , a fost însoțit 
In această vizită de tovarășii 
Gheorghe Pană, membru al 
Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., Constantin 
Stătescu, secretarul Consiliu
lui de Stat, general-locotenent 
Constantin Popa, locțiitor . al 
șefului Marelui Stat Major, 
Gheorghe Stoian, ambasado
rul României la Brazzaville.

Prof. dr. Florian Georgescu, 
directorul muzeului, urează 
un călduros bun venit condu
cătorului partidului și statului 
congolez, comandant Marien 
N’Gouabi, tovarășilor Charles 
N'Goupto, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.M., A- 
natole Khondo, secretar gene
ral al Confederației Sindicale 
Congoleze, Eugene Germain 
Mankou, ambasadorul Repu
blicii Populare Congo la Bucu
rești, celorlalți oaspeți, înso- 
țindu-i apoi în unele din cele 
62 de săli unde sînt prezentate 
peste 50 000 de piese de o ne
asemuită însemnătate științi
fică, vestigii prețioase ale tre
cutului patriei, mărturii vii ale 
civilizației și culturii strămo
șilor ridștri.

Oaspeții vizitează, de aseme
nea, sala tezaurului, unde sînt 
depozitate peste 5 000 de obi
ecte de o inestimabilă valoa
re. reprezentînd momente 
principale ale istoriei poporu
lui român, ale culturii și artei 
sale.

Urmează un vast panoramic 
al celor mai semnificative mo
mente din lupta poporului ro
mân pentru apărarea ființei 
sale naționale, pentru liberta
te, unitate și independență. 
Istoria României contempora
ne, indisolubil legată de bătă
liile clasei muncitoare, a în
tregului popor, pentru elibera
re socială și națională, pentru 
Înaltele idealuri ale socialis
mului, organizate și conduse 
de partidul comuniștilor, 
este urmărită cu deosebit in
teres de înalții oaspeți a căror 
țară a cunoscut, la rîndul ei, 
un trecut similar de luptă pen
tru libertate, dreptate și pro
gres.

Șeful statului congolez și-a 
exprimat, în încheierea vizi
tei, sentimentele sale de res
pect și apreciere față de tre
cutul României, față de glorio
sul său prezent, față de pers
pectivele sale luminoase. Sin- 
tetizînd aceste sentimente, co
mandant Marien N’Gouabi a 
notat în Cartea de onoare a 
muzeului : „Vizitînd acest mu
zeu pe parcursul unei ore, am 
străbătut, de fapt, secole ale 
istoriei României. Muzeul con
stituie o vastă avuție care me
rită să o revezi căci nu vei 
fi obosit vizitînd-o de o sută și 
chiar de o mie de ori. Mulțu
mim responsabililor acestui 
meritoriu muzeu și-i felicităm 
pentru modul cum ne-au pre
zentat marile etape ale națiu
nii române".
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Sesiunea Consiliu'ui Economic
și Social a! O.N.U.

Documentul

a

GENEVA 11 — Corespondeu- • 
tul Agerpres, Corneliu Vlaii, 
transmite : Cea de-a 55-a sesi
une a Consiliului Economic și 
Social al O.N.U. (ECOSOC) a- 
cordă o importantă deosebită 
examinării rezultatelor celui 
de-al doilea Deceniu al Națiu
nilor Unite pentru dezvoltare. 
Principalul document consacrat 
acestei teme aflat în atenția se
siunii, raportul secretarului ge
neral al O.N.U. asupra aplică
rii Strategiei internaționale
dezvoltării, apreciază că „în 
ansamblu, țările în curs de dez
voltare au abordat al doilea 
Deceniu al dezvoltării într-o
situație mai favorabilă decît se 
aflau în pragul primului Dece
niu".

Cu toate acestea — continuă 
raportul — „un mare număr de ' 
probleme esențiale ale dezvol
tării au rămas nesolutionate ș!, 
in unele ramuri, evenimentele 
survenite în anii '60 n-au 
decît să le accentuezf". 
dificultățile cu care sînt 
fruntate țările în curs de

făcut 
Intre 
con- 
dez-

Aniversarea victoriei 
revoluției populare
în R. P. Mongolă

forței de 
agricultu- 
a crescut, 
perioada 

2,7 Ia su- 
externe a

principal aflat in atenția sesiunii
voltare, documentul citează ne- 
folosirea optimă a 
muncă, situația din 
ră (a cărei producție 
în medie, pe an, în 
respectivă, cu numai 
tă), sporirea datoriei
acestor țări (cu circa 12 la su
tă pe an), deficitul balanței co
merciale etc.

Pentru atingerea obiectivelor 
Deceniului dezvoltării — apre
ciază raportul — se impune o 
mobilizare sporită a resurselor 
umane, financiare și materiale 
ale țărilor în curs de dezvolta
re, de al căror efort propriu de
pinde, în primul rtnd, emanci
parea lor economică și socia
lă. In același timp, „este nece
sar ca statele dezvoltate să a- 
dopte, în sprijinul acestor țări, 
o politică economică și comer
cială și o politică de asistentă 
mai favorabilă".

Raportul subliniază că „în 
primii doi’ ani ai Deceniului 
dezvoltării, țările socialiste din 
Europa și Asia și-au asumat,

fată de țările în curs de dez
voltare, noi angajamente in ma
terie de ajutor economic", su
ma medie anuală a noilor cre
dite acordate fiind de peste do
uă ori mai mare decît credite
le furnizate între anii 1961 și 
1965 și cu 60 la sută mai ma
re fată de creditele din 1966 - 
70. In acest context raportul 
menționează faptul că „in 
cursul ultimilor ani România, 
a dezvoltat într-o măsură con
siderabilă, schimburile sale cu 
țările în curs de dezvoltare*.

Raportul secretarului general 
al O.N.U. relevă rezultatele po
zitive obținute în domeniul co
operării industriale între țări
le socialiste din Europa și A- 
sia și țările în curs de dezvol
tare, care „devine cu repeziciu
ne o formă importantă a ajuto
rului de dezvoltare", stimulînd 
diversificarea producției șl a 
exporturilor țărilor în curs de 
dezvoltare.

ULAN BATOR 11 (Agerpres). 
— In piața centrală din Ulan 
Bator a avut loc, miercuri, de
monstrația oamenilor muncii 
din capitala mongolă cu prile
jul celei de-a 52-a aniversări a 
victoriei revoluției populare. 
In tribuna de la Mausoleul „Su- 
he-Bator-Cioibalsan" au luat 
loc Jumjaaghiin Țedenbal, 
prim-secretar al C.C. al Parti
dului Popular Revoluționar 
Mongol, președintele Consiliu
lui de Miniștri, alți conducători 
ai partidului și guvernului

mongol, precum și conducăto
rii delegațiilor de peste hota
re care participă la festivități.

In deschiderea demonstrației 
a rostit o cuvîntare B. 
ministrul apărării al R.P. 
gole.

După demonstrație, pe
oanele Orașului a început tra
diționala sărbătoare sportivă, 
care va dura două zile.

Aniversarea revoluției este 
marcată în toate orașele și lo
calitățile Mongoliei prin festi
vități populare.

Dorj, 
Mon-

stadl-

Convorbirile dintre conducătorii 
sovietici £i delegația de partid și 
guvernamentală a R.D. Vietnam
MOSCOVA 11 {Agerpres), — 

La Kremlin au continuat, 
miercuri, convorbirile dintre 
conducătorii sovietici și dele
gația de partid și guvernamen
tală a R.D. Vietnam.

♦

Tot mai aproape de 
Pnom Penh

o-

CAMBODGIA 11 (Agerpres). 
— Forțele patriotice khmere 
continuă să exercite presiuni 
asupra trupelor țonnolistp, 
bligîn.du-le șă se retragă tot
mai aproape de Pnom Penh, re
latează agenția U.P.I. Citind 
surse de pe fronturile de lup
tă, agenția menționează că ba
talioane lonnoliste și-au aban
donat pozițiile, situate la 43 
km nord de capitala cambodgi
ana. Forțele patriotice conti
nuă, în același timp, să înainte
ze la sud și la vest de Pnom 
Penh.

Pe de altă parte, se informea
ză că aviația S.U.A. a efectuat, 
marți, noi raiduri împotriva 
forțelor patriotice.

------♦

Vizita ministrului 
afacerilor externe 

al Algeriei în Franța
PARIS 11 (Agerpres). — In 

cea de a doua zi a vizitei sale 
oficiale în Franța, Abdelaziz 
Bouteflika, ministrul afaceri
lor externe al Algeriei, a remis 
președintelui Pompidou invita
ția de a face o vizită oficială în 
Algeria. In cursul acestei în- 
tîlniri au fost abordate, printre 
altele, probleme ale situației 
din Orientul Apropiat, precum 
si aspecte referitoare la evolu
ția relațiilor bilaterale, care 
potrivit aprecierii ministrului 
algerian, sînt bune, puțind de
veni excelente. Șeful diploma
ției algeriene a avut, de ase
menea, o întrevedere cu pri
mul ministru Pierre Messmer, 
consacrată, în principal, — po
trivit agenției France Presse — 
discutării problemelor vizînd 
relațiile bilaterale și unor as
pecte de. interes comun din 
sfera politicii internaționale.

e
a 

plecării 
Comite- 

I Parti-

5,05
5,20

Buletin dte știri ;; 
Melodii în zori de zi ; 
Dragi mi-s cîntecul și jocul; 
6,00 8,08 Radioprogramul di
mineții; 8,08 Matineu muzical:

8.30 La microfon, melodia pre
ferată ; 9,00 Buletin de știri ;
9.30 Odă limbii române; 
10,00 Buletin de știri; 10,05 
Cintece șl jocuri gorjenești ;
10.30 Efigie de sărbătoare ;
11,00 Buletin de știri; 11,15 
Din țările socialiste; 11,30 
Imnuri închinate muncii; 12,00 
Discul zilei; 12,30 Intîlnire cu 
melodia populară și interpre
tul preferat; 13,00 Radiojur
nal ; 13,30 Concert de prînz ; 
14,00 Compozitorul săptămî
nii; 15,00 Buletin de știri;
15,05 Tribuna radio; 15,40
Aspecte de la concursul coral 
„Cîntare patriei" ; 16,00 Ra
diojurnal ; 16,15 Formații ar
tistice studențești; 16,3> Me
lodii 
17,00 
17,45 
18,00 
melodii preferate ; 21,00 Re
vista șlagărelor; 21,30 Biju
terii muzicale ; 22,00 Radio
jurnal; 22,30 Concert de sea
ră ; 24,00 Buletin de știri; 
0,03—5,00 Estrada nocturnă.

de Gherase Dendrino; 
Antena tineretului;

Vechi melodii populare;
Orele serii ; 20,00 Zece

In jurul orei 9,00 — Trans
misiune directă de la 
Palatul Consiliului de 
Stat a ceremoniei sem
nării Declarației solem
ne a Republicii Socia
liste România și Repu
blicii Populare Conqo; 

Muzică și dan^iri popu- 
lare ;
Prietenii „lui Așchiută ; 
Telex ;
Steaua polară — Emi
siune de orientare șco
lară și profesională (re
luare) ;
Muzică populară ;

9,30
10,00
10,05

10.35
In jurul orei 10,45 — Trans

misiune directă de la

aeroportul Otopeni 
ceremoniei 
președintelui i 
tului Central al 
dului Congplez al Mun
cii, președintele Repu
blicii Populare Conqo, 
șef ai statului, coman
dant. Marien N’Gouabi 
și a tovarășei Celine 
N’Gouabi, care la invi
tația secretarului qe- 
neral al Partidului Co
munist Român, pre
ședintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socia
liste România, Nicolae 
Ceaușescu, și a tovară
șei Elena Ceaușescu, 
au făcut o vizită ofici
ală de parlid și de stat 
in tara noastră ;

15.30-17,00 Matineu dc va
cantă. Film artistic: 
Serenada din Valea 
soarelui — | 
a studiourilor 
tografice din 
Cu Sonya 
John Payne;

Film
din

■ producție 
cinema 

S.U.A. 
I-lenie,

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

La convorbiri participă, din 
partea sovietică, tovarășa Leo
nid Brejnev, Nikolai Podgornîi, 
Alexei Kosîghin, alte oficiali
tăți, iar din partea R.D. Viet
nam— tovarășii Le Duan, prim- 
secretar al C.C. al Partidului 
Celor ce Muncesc din Vietnam, 
Fam Van Dong, 
roului Politic al 
dului Celor ce 
Vietnam, primul 
guvernului, alte

membru al Bi- 
C.C. al Parti- 
Muncesc din 
ministrul al 
oficialități.

Conferința parlamentarilor 
și nord-europene

Comunicatul dat publicități 
la încheierea conferinței de la 
Warnemunde relevă mutațiile 
pozitive care au avut loc pe 
continentul nostru și exprimă 
convingerea participantilor că 
încrederea mutuală și colabora
rea reciproc avantajoasă reali
zează un evident cîștig dc pe 
urma Conferinței general-eu- 
repene pentru securitate și co
operare. Participanți1 au reco
mandat continuarea extinderii 
colaborării pe baze egale între 
parlamentarii tărildr baltice și 
nord-europene.

din tarile baltice
BERLIN 11 (Agerpres). — La 

Warnemunde, în R.D. Germană, 
s-a desfășurat cea de-a 8-a con
ferință a parlamentarilor din 
țările baltice si nord-europene, 
la care au luat parte reprezen
tanți din R.D. Germană, 
U.R.S.S., R.P. Polonă, Danemar
ca, Suedia, Finlanda, Norve
gia și Islanda.

Situația din Uruguay
MONTEVIDEO 11 (Ager

pres). — Starea de tensiune 
continuă să se mențină pe în
treg teritoriul Uruguayului, în 
special în capitala țării, 
tevideo, după ciocnirile 
poliție și participanții la 
monstratie organizată în 
de protest fată 
președintelui 
a-și asuma puteri depline (prin 
dizolvarea Congresului Natio
nal și interzicerea 
partidelor opoziției).

Pentru a preveni 
de protest, Palatul

Mon- 
dintre 
o de
semn 

de hotărîrea 
Bordaberry de

activității

noi acțiuni 
Guverna

mental din Montevideo a fost 
înconjurat de o unitate de 
tancuri și detașamente ale in
fanteriei, care au încercuit, de

Organizația profascistă 
din Chile își recunoaște 
participarea Ia tentativa 

de lovitură militară de stat 
eșuată

SANTIAGO DE CHILE 11 (A- 
gerpres). — Organizația profas
cistă „Patrie și Libertate" din 
Chile a recunoscut participarea 
membrilor săi la tentativa de 
lovitură militară de stat, eșu
ată, de la 29 iunie — informea
ză agențiile Prensa Latina și 
Interpress Service. Intr-un co
municat oficial — reluat de zi
arul „Ultima Hora" — semnat 
de conducătorul organizației 
profasciste, Pablo Rodriguez, și 
de alți cinci membri ai condu
cerii aflați, actualmente, în e- 
xil, se relevă că această acțiu
ne sedițioasă a fost pregătită 
cu minuțiozitate, din timp, și 
condusă de un grup de persoa
ne, incluzind și liderii organi
zației „Patrie și Libertate". In
tre aceșt’a se afla și Patricio 
Souper Onfray, membru activ 
al organizației, și fratele colo
nelului Souper Onfray, conian-

dantul regimentului de blinda
te nr. 2, care a atacat palatul 
guvernamental „La Moneda".

Agențiile de presă informea
ză că față de această nouă pro
vocare a reacțiunii și în urma 
descoperirii, în cadrul unor per
cheziții efectuate recent — Ia 
membrii organizației „Patrie și 
Libertate" — a unor depozite 
de arme și muniții, numeroase 
organizații progresiste și per
sonalități ale vieții politice 
chiliene au cerut autorităților 
„dezarmarea grupărilor fascis
te", denuntînd activitatea lor 
dușmănoasă îndreptată împo
triva intereselor poporului chi
lian.

La Santiago de Chile s-a a- 
nunțat în mod oficial că șapte 
ofițeri participant’’ la tentativa 
de lovitură de stat vor fi jude
cați de către o instanță milita
ră.

încheierea unui acord intre Islanda 
și Norvegia in problema pescuitului

REYKJAVIK 11 (Agerpres). 
— La Reykjavik a fost încheiat, 
marți, un acord între. Islanda și 
Norvegia, în baza căruia na
vele norvegiene vor avea drep
tul să pescuiască in interiorul 
limitei apelor de pescuit islan
deze, a căror limită a fost ex
tinsă, după cum se știe, de la 
12 la 50 mile marine. Licențele

17,30

18,30
18,35
18,40

19,05

22,30

Emisiune în limba ma
ghiară ;
Telex ;
Publicitate :
Univers beethovenian 
Concertul nr. 4 pentru 
pian și orchestră ;
Artă plastică. Comple
xul de artă modernă 
— Costineșt'. Reportaj; 
1001 de seri ;
Telejurnal ;
Cîntecul săptămînii ;
Seară pentru tineret;

24 de ore ; Din țările 
socialiste ;
Lumea de mîine.

VREMEA
de

23

14

Valorile temperaturii înre
gistrate în cursul zilei 
ieri :

Maximele : Petroșani 
grade; Paring 14 grade.

Minimele : Petroșani 
grade ; Paring 10 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE : Vremea se men
ține instabilă, cu cer variabil 
mai mult noros. Se vor sem
nala precipitații sub formă de 
averse, însoțite de descărcări 
electrice. Vint slab din sud.

de pescuit pentru vasele norve
giene vor fi acordate pe terme
ne cuprinse între două și patru 
luni, ele puțind fi prelungite. 
Numărul maxim al navelor ca
re vor opera în același timp in 
apele de pescuit islandeze a 
fost fixat la 45.

Acordul prevede, în mod ex
pres, că cele două părți conti
nuă să-și păstreze punctul de 
vedere în poblenia limitei ape
lor naționale de pescuit, ceea 
ce înseamnă că el nu poate fi 

interpretat ca o recunoaștere 
de către Norvegia a limitei de 
50 mile marine instituite de Is
landa.

Tragerea

europene
ZURICH 11 (Agerpres). — 

La Zurich a avut loc ieri tra
gerea la sorți a meciurilor din 
primul tur al competițiilor e- 
uropene inter-cluburi la fotbal 
— ediția 1973—1974.

In „ ~
ropeni' 
București va 
Crusaders
Nord. Fotbaliștii români 
susține primul joc în deplasa
re.

Alte meciuri din „C.C.E." : 
Benfica Lisabona — Olympia- 
kos Pireu ; Dynamo Dresda — 
Juventus Torino : Atletico Ma
drid — Galatasaray Istanbul ;

•Cupa Campionilor Eu- 
", formația Dinamo 

întilni echipa 
din Irlanda de 

vor

asemenea, clădirile Universită
ții Centrale și ale altor institu 
ții de învățămînt superior, ocu
pate de studenti. Studențimea 
sprijină greva generală, declan
șată la apelul Convenției Na
ționale a Muncitorilor (C.N.T.) 
și intrată în cea de-a 15-a zi. 
Patrule ale gărzii republicane 
circulă în permanentă pe stră
zile capitalei, a cărei activita
te pare în întregime paralizată, 
inclusiv în portul Montevideo. 
Fabricile sînt închise, iar băn
cile funcționează doar partial. 
Agenția Reuter anunță că au 
fost emise mandate de arestare 
pentru alți 52 de lideri sindi
cali, la care se adaugă aresta
rea președintelui Consiliului 
Partidului Blanco, Homer Mur
doch.

Președintele Bordaberry a 
procedat, la numirea a patru noi 
miniștri în locul foștilor titulari 
care și-au depus demisiile la 27 
iunie.

Acțiuni 
ale pa trie Iilor 
din Mozambic

DAR ES SALAM II (Ager
pres). — Luptătorii din armata 
de eliberare a Mozambicului 
desfășoară acțiuni largi. împo
triva pozițiilor trupelor portu
gheze în provinciile Monica și 
Sofala, înscriind noi .și impor
tante succese, se precizează în- 
tr-un comunicat al Frontului de 
Eliberare din Mozambic 
(FRELIMO). Au fost afectate 
liniile dc telecomunicație și au 
fost distruse puncte întărite ale 
portughezilor.

• Reluarea lucrărilor Consi
liului de Securitate in proble
ma Orientului Apropiat, care 
tusese fixată provizoriu, pentru 
data de 16 iulie, a fost aminată 
cu citeva zile — a anunțat pre
ședintele Consiliului pe lutia in 
curs, Kenneth Jamieson. El a 
precizat că această hotărî re a 
fost adoptată, după consultările 
cu membrii consiliului și cu 
părțile aflate in conflict.

btrilor dintre delegațiile Socie
tăților de Cruce Roșie din Nor
dul și Sudul Coreei. La aciuata 
sesiune se continuo discutarea 
primului punct al ordinii de zi 
a convorbirilor, referitor la cla
rificarea adreselor și identită
ții membrilor familiilor și a ru
delor acestora separate în <K‘e 
două mne ale Coreei — trans
mite agenția T ASS.

• Un acord privind lărgirea 
și diversificarea colaborării în
tre Radioteleviziunea română 
și cea britanică a fost semnat 
la Londra de Traian PușcașU, 
vicepreședinte al Comitetului 
de Stat al Radioteleviziunii, șl 
Charles Curran, director gene
ral la „Corporation Britich 
Broadcasting".

0 Guvernul Indiei a remis 
guvernului pakistanez un mesa; 
în care își manifestă dorința ca 
întîlnirea reprezentanților o- 
ficiali ai celor două foiri sâ al
bă loc Ia 24 iulie, la Delhi, pre
cizează un comunicat difuzat de 
Ministerul Afacerilor Externe 
al Indiei.

(Ș Agenția V.N.A. anunță că, 
la invitația C.C. al P.M.S.U. șl 
a guvernului ungar, o delegație 
de partid și guvernamentala a 
R.D. Vietnam, condusă de Earn 
Van Dong, membru al Biroului 
Politic al C.C. al Partidului Ce
lor ce Muncesc din Vietnam, 
prim-ministru al Guvernului 
R.D. Vietnam, va face o vizită 
oficială de prietenie în Repu
blica Populară Ungară, intr-un 
viitor apropiat.

(Ș In capitala R.P.D. Core
ene a început, miercuri, cea 
de-a șaptea sesiune a convor-

• Locțiitorul secretarului ge
neral ai Comitetului Executiv 
al Partidului African al Inde
pendenței din Guineea-Bissau 
și Insulele Capului 
(PA1GC), Aristides 
a adresat' secretarului general 
al O.N.U., Kurt Waldheim, o 
telegramă în care denunță bom
bardamentele portugheze îm
potriva populației pașnice din 
Guineea-Bissau.

Verde 
Pereira,

£ In cadrul alegerilor pentru 
desemnarea membrilor Senatu
lui, încheiate mărfi. Partidul Po
porului din Pakistan — de ga- 
vernămint — a cîștigat. 29 din 
cele 45 de mandate.

Partidelor de opoziție le-au 
revenit 11 mandate, dintre care 
7 au fost ocupate de reprezen
tanții Partidului Liga Awami, 
iar restul au tost cîștigate de 
independenți.
• Ministrul muncii din Chi

le, Jorge Godoy, a declarat, tn- 
tr-o conferință de presă, că 
planul economic de urgentă, e- 
laborat de guvernul Allende, 
trebuie să constituie o sarcină 
fundamentală, de fiecare zi. 
Numai repurtînd un succes de
plin în domeniul economic, aG- 
tualul cabinet va obține, impli
cit, succesul în soluționarea 
problemelor care grevează în 
prezent, aprovizionarea — a a- 
rătat el.

la sorți în competițiile

inter-duburi
Bayern Muachen - Aatvida- 
berg (Suedia) : ȚSKA Sofia — 
Wacker Innsbruck. Echipa 
Ajax Amsterdam este califi
cată direct în turul II.

In cadrul „Cupei Cupelor", 
Chimia Rm. Vîicea va juca cu 
Glentoran Belfast (Irlanda de 
Nord), primul meci urmînd să 
se dispute la Belfast.

Celor două reprezentante ale 
României în „Cupa U.E.F.A.". 
Universitatea Craiova și F. C. 
Argeș Pitești le-au fost desem
nate ca adversare formațiile 
Fiorentina (Italia) și. respec
tiv, Fenerbahce Istanbul (Tur
cia). F. C. Argeș este gazdă in

la fotbal
primul joc, iar Universitatea 
Craiova va susține prima par
tidă în deplasare.

Pentru toate cele trei com
petiții, datele de desfășurare 
ale primului tur sînt : 19 sep
tembrie 
tombrie 
cele ale 
brie și. 
Sferturile dc finală se vor 
desfășura la 6 și 20 martie 
1974, iar semifinalele la 10 și 
24 aprilie.

Finalele au fost programate 
în zilele de 15 mai („Cupa 
Campionilor Europeni"), 8 mai 
(„Cupa Cupelor"), 22 și 29 mai' 
(„Cupa U.E.F.A.").

(meciul tur) și .3 oc- 
(meciul retur)' Iar 

turului II: 24 octom- 
respectiv, 7 noiembrie, 

dc finală se

Tiparul - întreprinderea loligrafică Hunedoara - Subunitatea Petroșani 40 396


