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Fruntașii confirmă tradițiaColectivul sectorului I al minei Aninoasa este plenar angajat în întrecerea socialistă pentru sporirea producției de cărbune. Astfel, la cele 6 280 tone de cărbune extrase peste plan, în semestrul I al anului, se adaugă încă l 300 tone extrase in plus in prima jumătate a lunii iulie. De Ia un plus de 58 tone pe zi, obținut în data de 1 iulie, s-a ajuns, la plusuri medii zilnice de peste 100 de tone.Din cadrul sectorului se evidențiază brigăzile de Ia cele trei abataje frontale de mare capacitate, conduse de Aurel Cristea, llie Nicolae și Vasile Caila, care au obținut productivități sporite, cu 500—800 kilograme/post peste indicatorul planificat. De altfel, colectivul’ raportează și depășirea indicatorului productivității muncii pe sector cu peste grame de cărbune pe post.După cum aflăm din relatările inginerului Grosu, șeful sectorului, făcute corespondentuluiConstantin Dănilă, în cadrul acestui colectiv există reale preocupări pentru îmbunătățirea activității și la cele 5 brigăzi de la abatajele cameră.In cinstea sărbătorilor din luna minei Aninoasa s-a angajat să obțină de cărbune, extras peste sarcinile de

160 kilo-

La 17 iulie, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, a primit delegația Partidului Laburist din Marea Britanic, formată din James Callaghan, vicepreședinte și trezorier al partidului, și Ronald G. Hayward, secretar general al Partidului Laburist.La primire au luat tovarășii membru cutiv, al nent al fan Andrei, secretar . al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, membru al C.C. al P.C.R. și Lucian Drăguț, vicepreședinte al Consiliului Central de Con-

parte Manea Mănescu. al Comitetului Exe- Prezidiului Perma- C.C. al P.C.R., Ște-

trol Muncitoresc al Activității Economice și Sociale.Cu acest prilej, s-a procedat la un schimb de opinii cu privire la problemele actuale ale Europa și din întreaga lumeDînd actualei româno-britanice, de ambele părți a fost exprimată hotă- rîrea de a acționa pentru dezvoltarea multilaterală a legăturilor dintre România și Marea Britanic, în interesul celor două popoare, al păcii securității și colaborării internaționale.In cursul convorbirii, referitor ,1a situația din Europa, au fost salutate rezultatele primei faze a Conferinței eu

situației politice dino apreciere pozitivă evoluții a raporturilor

ropene pentru securitate șicooperare. S-a apreciat cărezolvarea problemelor internaționale reclamă în mod necesar participarea directă a tuturor statelor, astfel soluțiile me cu pirațiile lor. In acest cadru vat rolul și însemnătatea O.N.U. și a altor organizații internaționale în promovarea cursului spre destindere, întărirea colaborării între state pe baze de egalitate, interes reciproc și asigurarea unei păci trainice.Convorbirea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, prietenească.

să fie interesele t'uturor
incit confor- și as- popoare- s-a rele-

Uteciștii minei Uricani con
tinuă să confirme bunele a- 
precieri de care se bucură 
pentru contribuția lor la rea
lizarea sarcinilor ce se află 
în fața colectivului. După cum 
ne-a relatat tov. luliu Pavel, 
secretarul comitetului U.T.C. 
din exploatare, în aceste zile 
se află în plină desfășurare 
activitățile voluntar-patriotice 
și educative pe care tinerii 
și le-au propus să le realizeze 
în cinstea zilei de 23 August. 
In cursul lunii iunie 
colectate și predate 
tone de fier vechi și 
deșeuri de materiale 
Se,

Aurelian nostru
august, sectorul I al un plus de 2 000 tone plan.

< Noi capacități redate producțieiLa sectorul I al minei Lupeni s-au terminat lucrările de podire și prăbușire în stratul III, blocul III, la a- batajele cameră nr. 4 vest — șef de brigadă Constantin Arbore — și 3 est — șef de brigadă llie Jeler. De două zi-
le, abatajele au reintrat producție după o perioadă de staționare necesară executării acestor operațiuni.Lucrările de podire și prăbușire au fost executate înainte de termenul planificat.au fost 

20 de 
1 160 kg 
neferoa-

reolizîndu-se economii în 
valoare de peste 25 000 lei. 
In prima jumătate a lunii 
iulie au fost recuperate din 
lucrări vechi, cabluri de cupru

Tineri în

sprijinul

produc

tiei
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în greutate de peste 1 000 kg, 
iar tinerii de la sectoarele III 
și IV au participat la descon
gestionarea unor trasee din 
subteran, utilajele defecte de 
aici fiind transportate la ate
lierul minei pentru reparații. 
Tinerii din cadrul sectorului 
V au executat in afara orelor 
de serviciu ascuțirea a 60 de 
capete detașabile de burghiu, 
armate cu vidia. Toate aceste 
acțiuni însumează în primele 
două săptămini 
1 150 de ore de 
tară.

Tot în scopul 
tribuției in procesul de produc
ție a fost organizată recent 
o dezbatere cu tinerii, cu care 
prilej s-au analizat posibili
tățile de integrare profesiona
lă rapidă a noilor angajați și 
de întărire a disciplinei mun
cii.

Ion Jocea, Adriana Calotă, 
Mircea Pricop, Petre Balint, 
Nicolae Holman, Emil Axenie, 
Mihai Popa, Ion Vitejeanu, 
Ionică Dobîrceanu sint cîțiva 
din tinerii care s-au remarcat 
prin contribuția adusă la re
alizarea acțiunilor inițiate de 
organizația U.T.C. din cadrul 
minei.

Șeful de brigadă Arpad Kadar împreună cu ortacul »ău | 
Ionel Mihalcea surprinși într-o discuție amicala la ieșirea din 
șut. Doi tineri mineri care se bucură de aprecieri unanime in 
cadrul sectorului de investiții al minei Petrila.La E. M. Petrila

Impuls fertil mișcării
de inovațiivin să rezolve și teme tematic de

care să asigure indicatorilor de reducînd în același-fizic al munci- *

Sosirea în țara noastră a președintelui 
Republicii Africa Centrală, 

general de armată Jean Bedel BokassaLa invitația președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei Elena Ceaușescu, marți după amiază a sosit . în Capitală, într-o vizită neoficială în țara noastră, președintele Republicii Africa Centrală, general de armată -Jean Bedel Bokassa, împreună cu soția, doamna Catherine Bokassa.Ceremonia sosirii înaltului oaspete a avut loc pe aeroportul Ol'openi, unde au fost arborate, cu acest prilej, drapelele de stat ale României și Republicii Africa CentralăIn întîmpinarea solilor po porului centrafrican au venit președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și tovarășa Elena Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de Miniștri, cu tovarășa Elena Maurer, tovarășii Gheorghe Cioară, Constantin Băbălău. Vasile Patilineț, Ion Pățan, Constantin SLătescu, secretarul Consiliului de Stat, George Macovescu, ministrul ,afa-

externe, și alți mem- guvernului, generali și superiori.de față ambasadorul la Bangui, Gheor-
cerilor bri ai ofițeriErauRomâniei ghe Popescu, și Alberto Sato, ambasadorul Republicii Africa Centrală la București.La ora 17.00, aeronava pre zidențială a aterizat.La coborîrea din avion, președintele Jean Bedel “ și soția, Catherine au fost salutați cu tate de președintele Ceaușescu și de Elena Ceaușescu Cei de ■ stat mîinile.Șeful prezintă Ceaușescu, Ceaușescu, personalitățile ficiale care îl însoțesc : sep Potolot, ministrul afacerilor externe, Louis Alazoula, ministrul delegat la președinție, însărcinat cu misiuni speciale, Alexis Tacheouki, secretar de stat la președinție, insărcinat cu secretariatul general, Magloire Bomba, ambasador itinerant la M.A.E.ba rîndul său, președintele

Bokassa Bokassa, cordiali-Nicolae tovarășa doi șefi căldurăîși string cu se îmbrățișează, statului centrafricari președintelui Nicolae tovarășei Elenao-Jo-

Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România prezintă personalitățile române venite în întîmpinare.Conducătorii celor te primesc raportul dant’ului gărzii de Sint intonate, apoi, de stat ale celor două înaltului oaspete îi prezentate oficialitățile mân? pe aeroport.Un grup de pionieri oferă celor- doi președinți, tovarășei’ ’Elena Ceaușescu și doamnei Catherine Bokassa, buchete de flori.In încheierea ceremoniei a avut loc defilarea gărzii de onoare.La reședința înaltului oaspete, într-o atmosferă cordială, prietenească, a avut lor o scurtă convorbire între președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Jean Bede Bokassa.

două sta- coman- onoare. imnurile țări, sint ro-

★In aceeași zi. au avut loc, la Ministerul Comerțului Exterior, convorbiri economice româno-centrafricane.(Agerpres)
în rețeaua unităților de alimentație publică

Noi autobuze
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Exploatarea de gospodărie comunală Petroșani a fost dotată cu un nott lot de patru autobuze. Noile autobuze sint doar citeva din cele care vor suplimenta actualul parc în vederea punerii în funcțiune a u- nor noi trasee și a îmbunătățirii transportului în comun.
că,legile comerțului, uitînd potrivit Legii nr. 3/1972 cu privire la activitatea de comerț interior, răspund față de cumpărători de întreaga muncă în care sint angajați — Ii se o- pune azi o puternică „barieră" marele stăvilar al cinstei și corectitudinii. In ce măsură însă, lucrătorii din comerț care vădesc o justă înțelegere a menirii lor determină estomparea tuturor manifestărilor meschine ale unor semeni de-ai lor ?Să vedem cum stau lucruri- rile, în această direcție, în rețeaua unităților de alimentație publică din Valea Jiului.Este foarte adevărat, modificarea structurală a „opticii" celor aflați in., derivă de Ia legile care guvernează comerțul nostru socialist este, și aici, un proces de durată în timp, nu o momentană „acțiune de campanie". La fel însă de a- devărat este și faptul că nu poate fi căutată altundeva, în exteriorul acestei rețele, calea „remediului", că numai -i numai în puterea celor cu responsabilități precis definite pe această linie, a organelor colective menite să soluționezeV. TEODORESCU

mult ca oricînd, tuturor lucrătorilor din comerț, să manifeste o preocupare deosebită pentru perfecționarea continuă a pregătirii lor profesionale, să dea permanent dovadă de solicitudine față de cumpărători, de probitate profesională, de respect față de funcția socială cu care au fost investiți.Manifestărilor singulare de insuficientă preocupare pentru perfecționarea pregătirii profesionale, .ridicarea nivelului politic și de conștiință civică — în fața celor ce nu dau dovadă, la locul lor de muncă, de o disciplină exemplară, tg- norind într-o formă sau alta

Cu ce scop, în fond, se desfășoară întreaga activitate de control și îndrumare, pe tă- rîm comercial, a factorilor de răspundere din consiliile populare, a organelor inspectoratului comercial municipal, a inspecției sanitare de stat, a organelor de specialitate din serviciul municipal al miliției, a conducerilor întreprinderilor comerciale ? Neîndoios, cu scopul de a stimula ridicarea continuă a activității comerciale la cote moderne și eficiente, pentru îndeplinirea in ceie mai bune condiții a sarcinilor ce revin acestui sector de activitate. Se impune, deci, mai

ele fixate în planul inovații ‘ al Centralei cărbunelui Petroșani-și E.M.Petrila. Cităm propuneri:• Instalația pentru curățirea filtrelor de eșapare a locomotivelor Diesel — inovație care aduce unității economii antecalcula- te de 46 500 lei anual ;• Modificarea sistemului de prindere a casetei cordonului la macaraua portal — inovație prin care se elimină desele defecțiuni ale acestui reper, economiile late ridicîdu-se la anual;• Dispozitiv de reglare a masei fierâstrăului circular, inovație cu caracter de protecția muncii.De asemenea, se află In curs de elaborare valoroase propuneri, cum sint: mașina de Încărcat pneumatică pentru abatajele cu front scurt; dispozitiv de siguranță pentru întreruperea alimentării cu carburanți a locomotivelor Diesel de mină în cazul absenței apei pentru răcirea gazelor eșapate și altele.Cu acest prilej este demn de menționat și numele unor inovatori fruntași care, și în acest an, au căutat ca propunerile lor să ducă la obținerea unor însemnate economii sau la îmbunătățirea condițiilor de muncă. Lăcătuși ca Teodor Cincălău și. Julius Ta- mași, maiștrii Mihai Vijlosky și Hans Thail, inginerii Elidor Mihăileanu și Fran- cisc Donin sint numai cîți- va din cei care, . prin efortul de gîndire creator, rezultat al experienței îndelunga-

din cel al citeva dinpneumatică

antecalcu-32 000 lei

te au inclus soluții înnoitoare, cu efecte economice,, productive sau de siguranță, pe fluxul diverselor operații din subteran.Rezultatele de mai sus ne îndreptățesc să considerăm că mișcarea de inovații, la E.M. Petrila constitue o cale prin care eficiența economică a activității colectivului poate cîștiga un plus de cotă, să mobilizeze mai larg posibilitățile creatoare ale specialiștilor. Tiberiu KELEMEN, responsabil cu invenții și inovații — E. M. Petrila

creșterii con-

ole lunii iulie 
muncă volun-

llie COANDRAȘ,
Uricani

de inovații în mina Petrila a
fixare și

Noroc

I

CALIND.

te plimbi 
lună. Te 
prea are

Acum, în plină vară, e plăcut să 
pe străzile orașului sub clar de 
bucuri chiar că „crăiasa nopții" nu 
concurență din partea iluminatului public...

Dar vara va trece și Luna își va vedea 
■ nestingherită de drumul ei luminînd alte me

leaguri. Atunci... vom rămine cu o lumină 
îndoielnică pe străzi ca-n vreme de eclipsă 
pentru că...

Dar să lăsăm Luna și poezia nopții și să

cu Luna..

Cu ocazia vizitei de lucru în Valea , Jiului, tovarășul Nicolae Ceaușescu' a subliniat încă o dată, că productivitatea muncii la exploatările miniere trebuie obținută nu prin mărirea efortului fizic ci prin introducerea tehnicii și a metodelor noi în execuția operațiilor din subteran.Urmînd aceste prețioase indicații colectivul de mineri, tehnicieni și ingineri al minei Petrila, îndrumat de comitetul de partid și cu sprijinul comitetului sindicatului, a manifestat un interes permanent pentru găsirea de soluții practice realizarea plan,timp efortul torilor.Mișcarea acest an la fost dinamizată cu prilejul consfătuirii organizate la sfîr- șltul lunii martie, la care au participat inovatori și cadre tehnice de conducere. Ceea ce a urmat după această consfătuire confirmă că, atunci cînd există preocupare, căutări, găsirea soluțiilor se realizează ușor, iar rodnicia acestora se finalizează de fiecare dată prin îmbunătățiri în procesul de extracție.Inițiativa de a grupa specialiștii în colective de inovatori, asigurîndu-se participarea și sprijinul din partea tuturor cadrelor tehnice și minerilor cu experiență s-a soldat în cele două luni de după consfătuire cu un important succes — un număr de 9 inovații, de mare interes pentru producție, au fost înregistrate și acceptate. Valoarea acestor propuneri rezidă in faptul că parte din
spunem lucrurilor pe nume. Se consumă în 
fiecare noapte, in Petroșani, multă energie 
electrică pentru iluminatul public. Și, pe bună 
dreptate pot spune cei care au în grijă lu
mina de pe străzi că becurile ard toate, cu 
unele excepții. Numai că ard pentru ele, 
că pentru noi randamentul lor e filtrat la mai 
mult de jumătate. Lumina e reținută cu grijă 
in interiorul lămpilor pentru simplul motiv că 
nu poate străpunge stratul gros de murdărie 
sedimentat în apărătorile de sticlă.

Nu-i păcat de banii care se cheltuiesc ca 
să avem lumină și nu ne putem folosi de ea 
așa cum trebuie ? Ș-apoi, nu-s oare aceste 
lămpi opace o carte de vizită pentru cei care 
au în ■ atribuțiile lor de serviciu ' iluminatul 
public ? Ba sint, numai că nu-s prea strălu
citoare. Acum, ar fi vremea să le „lustruiascâ1'. 
Mai încolo, spre toamnă, vin ploile și pe 
ploaie... Cu alte cuvinte, faceți lumină cu 
lumina asta tovarăși de la rețele electrice. 
Acum avem noroc cu Luna. Dar Luna își vede 
de drumul ei... Ori plătiți din propriul bu
zunar curentul care se consumă „in gol" și 
încredințați „misia" altora.

Pentru atelierul 
școală.■Atelierul Școlii generale nr. 2 din Lupeni a fost dotat recent cu un nou strung pentru lemn. Strungul a fost confecționat de un grup de muncitori de la Prepara- ția Lupeni — unitate care patronează școala. Printre „părinții" noii mașini, numără maistrul Florea goianu, îndrumătorul crării, echipa condusă Petre Avramescu, care executat lucrările de tușerie; Nicolaeloan Coropiță, Iacob Stoica și Vasile Jimboreanu, s-au ocupat de lucrările de sudură, forjare, vopsire

se Ti-’ lu- de alăcă- Grecu,
Aprecierile 
colectivului

etc.
cadru festiv, la Spita-

(Continuare in pag. a 3-a)

Un coordonator și execu
tant tehnic despre care apre
cierile sint la modul superla
tiv.

La Liceul Vulcan unde func
ționează ca îndrumător, din 
miinîle tehnicianului Ion Dră- 
ghici ies lucrări cu adevărat 
„tehnico-artistice" datorită 
conștiinciozității, perseverenței 
și dragostei pentru meseria 
imbrățișată.

Deși sîntem în sezon de pli
nă vacanță, Ion Drăghici pre
gătește intens „surprize" teh
nice pentru elevi la Liceul 
Vulcan.

InIul unificat Vulcan, a fost sărbătorită, cu ocazia pensionării, sora Terezia Balint. Aprecierile unanime (elogioase) ale colectivului spitalului la adresa celei care, timp de 21 de ani. a lucrat cu pasiune în cadrul aceleiași secții (contagioase) au... curs nestăvilite. întregul colectiv al medicilor și personalul mediu-sanitar i-a adus sărbătoritei mulțumiri pentru o activitate îndelungată, susținută cu sîrg și abnegație.
Cadouri pentru 

cei mici

Foto : I. LICIU

con- cu- Co-
In pagina a 4-a

Conferința Comitetului O.N.U. pentru 
dezarmare de la Geneva.

Sesiunea Sovietului Suprem al U.R.S.S

Ședința comună a Biroului Politic al 
C.C. al P.M.U.P. și a Prezidiului Gu
vernului.

Evoluția situației interne din Argentina.

Lovitură de stat în Afganistan

Admiterea Canadei ca membru al Co
misiei economice pentru Europa.

Pe linia dezvoltării tinue a universului noașterii preșcolarilor, mitetul orășenesc Vulcan al femeilor a dotat, recent (din fondurile personale ale membrilor lui). Grădinița de copii nr. 1 a orașului cu peste 80 jucării felurite. Pe teritoriul fragil, complex și... derutant al copilăriei — vă închipuiți ! — bucuria a fost nespus de mare.»
Medalion literarAstăzi, la ora 19,30, biblioteca Casei de cultură din Petroșani organizează în sala T.C.M.M. un medalion literar „Ernest Hemingway" (1898—1961). Este evocată viața și personalitatea complexă a scriitorului progresist, autor al unor romane și nuvele memorabile („Adio, me |“, „Fiesta", „Cui Ii te ceasul", „Bătrînul marea", „A avea și a avea" etc.).

ar- ba-Și nu
.VtlUlfoUMUH
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MIERCURI 18 IULIE 19732 3'eagul roșu
LA VALEA DEPEȘTI

0 bătălie în care oamenii au ieșit biruitori
BARAJUL-

A

David Stoian și Dumitru Spătaru lucrind la finisarea unui 
parapet de tip greu : „în orice lucrare trebuie să-ți pui toată 
priceperea pentru ca să iasă un lucru cu adevărat bun".

Unul din importantele obiective de investiții executate in munici- 
\ș piui nostru — barajul și stația de tratare a apelor la Valea de..Pești, 
« se află în preajma punerii definitive în funcțiune. Expresie a giijii. con- 
<.s ducerii de partid și de stat pentru creșterea continuă a nivelului de 

trai a locuitorilor Văii Jiului, amenajările hidrotehnice de la Valea de 
<< Pești au constituit timp de 7 ani cadrul de desfășurare a unei intense 
<< activități creatoare. înfățișarea etapelor de construcție a barajului și a 
<< cîtorva dintre cei ce nu și-au precupețit eforturile pentru realizarea 
<< cestei lucrări de anvergură, constituie omagiul pe care îl aducem tu- 
■X turor lucrătorilor șantierului acum, în preajma Zilei constructorului.

ducerii de partid și de stat pentru creșterea continuă

Imaginea pe care ne-o formăm deobicei despre conducători, poar-într-o măsură amprenta unui■ nedorit: investite cu
oare- sim- persoa- anumi-

pre un inginer care, undeva în izolarea munților, o ctitorie modernă și cea cu o maturitate sională și de spirit ce șea numărul nu prea de ani ’]

Pînă mai ieri, Valea de Pești își păstra semnificația de importanță modestă pe care o avusese din timpuri imemoriale. Pîrîu cetși are obîrșia în munții falnici ce limitează spre sud Valea Jiului, ar flat el însuși aproape de izvoare, era cunoscut doar de locuitorii așezării Cîmpu lui Neag sau de ciobanii ce își purtau turmele pe aceste meleaguri. Pașii turistului nu se abateau în direcția, afluen- tului Jiului, pus parcă înumbră de măreția munților ce se profilează în zare. In numai șapte ani însă, pe aces-’

atracție turistică, o importantă bază de acces în masivul Retezat.Barajul nu este clasat printre cele mai mari lucrări de acest gen realizate în țară, în cadrul vastelor lucrări de amenajări hidroenergetice și de îmbunătățiri funciare ce se intreprind. „Titlurile sale de noblețe11 provin, însă, din o- riginalitatea construcției, din nivelul calitativ deosebit la care a fost realizat. înalt de 55 de metri, prezentînd la coronament o lungime de 300 de metri, el cuprinde în corpul său un volum de a- proype 60(1000 metri , cubi de calea? extras din munții în-

tă care plism ne te responsabilități și o anumită capacitate de decizie, care coordonează activitatea unui colectiv. Mai arareori ne gîndim la testul decisiv în aprecierea eficienței muncii de conducere pe care îl reprezintă adeziunea, stima subordonaților, măsură în care aceștia văd în cel investit cu prerogativele conducerii pe cel mai competent, pe cel mai indicat să decidă în problemele complexe de natură tehnică sau umană ce se ivesc în cursul activității productive.Aceste gînduri mi-au fost sugerate de aprecierile unanim elogioase pe care cîți- va dintre constructori ie făceau în legătură cu șeful de lot, inginerul Mihai Ne- feru. Ascultam aceste aprecieri și parcă fiecare nou detaliu furnizat venea să confirme imaginea pe care doream să mi-o formez des-

zidea o fă- profe- depă- mare pe care îi avea.Participant la lucrările de construcție a barajului și a amenajărilor aferente încă de la primele începuturi, Mihai Neferu, are în prezent viziunea de ansamblu a drumului adeseori anevoios pe care au trebuit să-l parcurgă cu toții și în direcția căruia a dirijat nu o dată colectivul, impulsio- nîndu-1. A făcut-o cu conștiința clară a scopului ce trebuia atins, bazîndu-se_ pe cunoașterea aprofundată a profesiunii, a specificului fiecărui obiectiv și a corelării de ansamblu a lucrărilor. Am fost surprins cînd, într-o discuție, mi-a relatat succesiunea datelor de începere și de terminare a fiecărei lucrări principale executate pe parcursul ce lor șapte ani, fără a apela la ajutorul notițelor. Bănuiesc, însă, că și acestea sînt tot atît de analitice și de

precise dacă iau ca mărturie o întîmplare povestită de doi din șoferii care lucrează pe „Tatre" și „Be- lazuri" Ia transportul anro- camentelor. Intrebîndu-1 cu prilejul unei discuții purtate în preajma terminării depunerilor în baraj dacă își mai amintește cine și cînd a transportat primele tone de calcar, am consta-

problemelor Contractorii s-au obișnuit să-l vadă în permanență în preajma lor, știau că ivirea vreunei dificultăți înseamnă cu destul de mare probabilitate apariția inginerului care a ținut să aibă întotdeauna garanția alegerii celor mai bune soluții. Așa a fost cu prilejul pri-
căruia a dirijat nu

se rupetat cu surprindere că însemnările șefului de lot cuprindeau numele lor, ziua și chiar... ora cînd benele autobasculantelor versat' primii metri anrocamente.Bunei cunoașteri ilor șantierului, a lor sale, tînărul inginer i-a adăugat întotdeauna o participare continuă la analizarea și rezolvarea tuturor

au de- cubî dea nevo- urgențe-

Inginerul Mihai Neferu la ora unui bilanț : șase ani la Valea de Pești, șase ani de eforturi și satisfacții, de continuă perfecționare.

care nu

melor lucrări <v* organizare, ca și In clipele grele ale inundațiilor din 1970, la supravegherea manevrelor periculoase ale autobasculantelor în faza finală ale depunerilor sau la supravegherea exigentelor lucrări de montaj.In toate acestea erau prezente o dăruire și o disponibilitate ce pot caracteriza numai pe cei legați prin

multiple afinități de meseria pe care o practică. Căci acest'a este un adevăr incontestabil: inginerului Mihai Neferu îi place munca, este pasionat de ceea ce face într-o asemenea măsură, îneît nu simte trecerea timpului și apariția oboselii. Ii place munca suficient de mult îneît să nu o declare deschis.Nu face un secret din pasiunea pe care o are pentru șantier, mereu alert, țiile mereu de diverse zolvate. Se șantierului simțit pulsul încă din primii ani de muncă: la construcția de drumuri în perioada vacanțelor, ca student, pe șantierul hidrocentralei de la Argeș, unde a învățat din bogata experiență a hidroenergetlcienilor ce schimbau destinul apelor de munte și, în final, la Valea de Peșt'i, locul unde a putut să pună îp aplicare tot ceea ce acumulase, unde

pentru ritmul său , pentru situa- inedlte și atît care se cer reconsideră om al pentru că i-a

a cunoscut maturizarea pe care ți-o dă răspunderea față de activitatea unui colectiv uman.L-am văzut cu puțin timp în urmă asistînd la montarea unei vane în sistemul de distribuție a apei, și, în expresia concentrată ce se întipărise pe fața bronzată cu trăsături ferme, în siguranța cu care dădea unele indicații și dirija manevrele automacaralei, în echilibrul și comportarea gesturilor, egală mi fate, plicație popularității, și prieteniei cura inginerul Mihai Neferu în mijlocul constructorilor de la Valea de Pești. Al constructorilor cu care a parcurs drumul ascendent al constituirii unui colectiv de muncă, al depășirii obstacolelor ce au stat în calea realizări; unei lucrări ale cărei calități ne vor face să ne gîndim la meritele constructorilor care au poposit pentru cîțiva ani pe j aceste meleaguri.

automacaralei,Șicare trădau în măsură calm și fer- am deslușit o ex- respectului și a autorității de care se bu-a
4r

Premieră 
în munți

te meleaguri au intervenit schimbări care au făcut ca Valea de Pești, •» amplele lucrări de construcții-montaj de aici, să devină unul din punctele de real interes pentru mulți locuitori ai Văii Jiului. Punerea definitivă în funcțiune a amenajărilor destinate captării, tratării și distribuției apei va marca atragerea în circuitul economic al municipiului a u» nei zone situate pînă acum într-o relativă izolare. Lacul ce se va forma prin zăgăzuirea pîrîului Valea de Pești va servi la aprovizionarea cu apă potabilă a localităților V”" Jiului, va suplimenta debitul de apă industrială necesară întreprinderilor din aval și va contribui la regularizarea cursului de apă care a provocat adeseori puternice viituri. O realizare nu mai puțin remarcabilă o constituie impunătorul hotel turistic care își va oglindi silueta în apa lacului; creație arhitectonică în care fantezia se materializează într-un stil specific montan, el va constitui un punct de mare
r
Pregătirile febrile din aceste zile reprezintă punctul final al unui drum ce nu a fost întotdeauna ușor, încununarea unor eforturi făcute pentru învingerea greutăților inerente șantierului....Toamna anului 1966. Pro- fitînd de vremea bună pe care o aduc toamnele de pe aceste meleaguri, primii constructori ai barajului de astăzi executau lucrările de organizare pe șantier, care să le permită demararea lucrărilor de bază. Au avut de învins multe greutăți. Lucrările trebuiau urgentate deoarece fuseseră începute destul de tîrziu, în pragul iernii. Oamenii nu se cunoșteau, colectivul trebuia constituit din mers. Așa cum este și firesc, tenacitatea, abnegația oamenilor care deși provaneau din șantiere diferite, știau eu toții că prin e- ■ orturi comune, umăr la u- măr, vwt putea învinge atît greutățile Începutului, cît și ale iernii aspre din munți, au avut ultimul cuvînt de spus tn această dispută. Așa se explic* faptul că în 1967 au putut țncepe excavațiile în «ubteran la galeria de deviere » apelor, moment care marchează Întotdeauna demarajul construcției unui baraj. Cei 330 de metri ai devierii

vecinați. Noul munte, apărut în urma activității pline de tenacitate a constructorilor va zăgăzui în spatele său un volum de apă de peste 4,5 milioane metri cubi, a- sigurînd astfel un debit de apă la nivelul cerințelor consumatorilor din Valea Jiului. In fiecare secundă, prin conducta de 800 de milimetri ce străbate ca un ax Valea Jiului de vest, va trece un debit de .apă de 760 litri, iar în caz de nevoie, în albia Jiului poate fi deversat un important volum de apă industrială necesar satisfacerii cererilor de vîrf.In aceste zile aici se fac ultimele pregătiri pentru punerea definitivă în funcțiune a instalațiilor hidromecanice, pregătiri care prefigureazăviitoarea activitate a complexului „Valea de Pești"și care constituie pentru constructori lin bun prilej de rememorare a momentelor care au jalonat realizarea barajului, a Greutăților și satisfacțiilor, a etapelor care au 'condus la închegarea unui puternic colectiv de muncă.
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Pagină realizată de BUJOR BOGDAN

La Valea de Pești am avut prilejul să re- întîlnesc oameni pe care îi cunoscusem cîndva, destul de bine, oamenii șantierelor din munți. Cei cafe duc cu sine în izolarea unor locuri ce păreau condamnate la singurătate, ritmurile și accesoriile progresului, care schimbă peisajul, dirijind. bogății inestimabile înspre folosul oamenilor. Am întîlnit aceleași convingeri ferme în utilitatea muncii desfășurată aici, aceeași pasiune pe care o asociem realizării fiecărei lucrări sau cu care vorbim despre împlinirea unor noi obiective. O pasiune care depășește efectele izolării, singura capabilă să-i determine pe constructori să se stabilească definitiv pe șantiere.
David Stoian este unul din cei care îți pot vorbi pe îndelete despre lucrările executate la Valea de Pești pe toată durata construcției, împreună cu brigada de pietrari pe care o conduce, a executat fețele celor două taluzuri ale barajului, masca de etanșare, lucrările de canalizare la hotelul turistic, lucrări de zidărie în diferite puncte, drumuri de acces.In munți, a lucrat pentru prima dată aici, la Valea de Pești. A venit la recomandarea unei rude, i-au plăcut locurile și munca, și nu a mai plecat pînă nu a văzut gata construcția. S-a acomodat ușor pentru că a fost înconjurat de oa-

\__________________

meni cunoscuți, majoritatea membrilor brigăzii sale provenind din același sat moldovean. Gheorghe Ailin- căi, Mihai Acatrincă, David Pupăză, Dumitru Pintilie sînt doar cîțiva- din cei cu care a poposit pe aceste meleaguri. Tot aici lucrează și soția sa Eugenia și ginerele său Dumitru Spătaru, care deși nu are decit

iasă un lucru cu adevărat bun."
Paul Gcac este maistru și . a coordonat executarea celei mai mari părți a lucrărilor de construcții din zona barajului. Se poate spune că a făcut-o în condiții deosebit de bune, valorificînd din plin bogata experiență profesională de care dispune.

BIOGRAFII 
obișnuite ale vieții 

de șantier24 de ani este mîndru că lucrează pe acest șantier „încă de la început"...Am văzut pe o parte din membri brigăzii zidind ultimii metri patrați în talu- zul aval al barajului cu aceeași grijă deosebită față de netezimea suprafeței, iar pe ceilalți lucrind împreună cu David Stoian la ultimele finisări ale parapeților de tip greu. Explicația pentru exigența pe care o arătau față de felul în care se realiza această lucrare a venit în mod simplu din partea șefului de brigadă:„Am avut de executat aici, pe șantier, tot felul de lucrări. însă nu am considerat niciodată că unele merită o atenție mai mare decit altele. In orice lucrare trebuie să-ți pui toată priceperea, pentru ca să

Cu ani în urmă a lucrat în cadrul Institutului de studii și proiectări hidroener- . getice, unde a contribuit la proiectarea marilor hidrocentrale realizate în întreaga țară. A lucrat, apoi, șa- . se ani la barajul Timiș, „Trei Ape", destinat alimentării cu apă industrială a Reșiței, baraj la care s-a experimentat pentru prima oară în țară soluția etanșă- rii cu miez de argilă, care a fost aplicată ulterior în bune condițiuni la Lotru. Din 1969 lucrează la Valea de Pești unde și-a dovedit din plin calitățile de bun organizator, de bun cunoscător atît al proceselor tehnice de construcție cit și ale celor care țin de psihologia oamenilor.„O formație trebuie să aibă continuitate în lucru, este de părere Paul Geac.

Nu poate fi vorba de productivitate ridicată fără ca fiecare muncitor să-și cunoască precis sarcinile ce-i revin".Bunele rezultate "’pe care le-a obținut se, datoresc și spiritului de bun gospodar de ' care" dă” tlb'Vadă, cunoștințelor economice pe care le posedă și care îi permit să organizeze procesul de muncă în funcție de o finalitate economică bine precizată.
Oprea Celăreanu. este mecanic și se bucură de aprecieri dintre cele mai bune în cadrul lotului. Lucrările executate de el prezintă totdeauna o garanție în ceea ce privește calitatea și respectarea termenelor planificate. Tăcut, modest, creează pentru început impresia unui om retras. Și, totuși, este pasionat de problemele șantierului, consideră ca fiind o datorie participarea la dezbaterea lor, la depășirea dificultăților care survin uneori. Greutățile intervin și sînt învinse: principalul este ca oamenii să fie uniți. ‘ să colaboreze în permanență, ca realizarea construcției să fie o cauză a tuturor„Consider că anii petre- cuți la construcția barajului, ne spune interlocutorul au constituit o bună școală pentru noi toți. Viitoarele ’ lucrări Ie vom începe cu un colectiv omogen, maturizat, cu experiența profesională și de viață pe care am cîștigat-o aici, la Valea de Pești."
______________ J

împreună cu galeria de fugă de 80 metri lungime au fost executați în bune condiții, astfel că în vara lui 1968 pe șantier a fost consemnată prima străpungere, eveniment sărbătorit așa cum se cuvine de minerii din brigăzile lui Ion Argeșanu și Ion Bîrsan. A urmat apoi executarea puțului de acces la casa vanelor de către brigada minerului Grigore Cin- beică și executarea batar- doului, după care, In cursul anului 1969, apele au putut fi deviate prin noua lor albie subterană. Au început excavațiile de suprafață în ampriza barajului, pregătirea unor suprafețe solide, pc- care să se sprijine în deplină stabilitate milioanele de tone ale depunerilor, necesi- tînd excavarea și evacuarea a peste 100 000 de metri cub) de material.Au urmat depunerile în baraj a căror finalizare, în iunie 1972, a presupus rezolvarea a numeroase probleme de ordin tehnic sau generate de ceea ce constructorii lotului numesc „excesele" timpului.Legate de baraj, si con- diționînd într-o mare măsură ritmul depunerilor, au fost deschise carierele de piatră, întîi cea de la Pri- beagu și, apoi, cea de la Pă

roasa. S-a pornit cu o tehnologie a mai simplă, excavațiile realizîndu-se prin puș- carea găurilor de foreze, pentru ca, în final, prin aplicarea pușcărilor masive cu camere de minare, să se a- jungă pînă la volumul de 120 000 de metri cubi rezultați la O singură pușcare. Zilnic, de la 3 000 pînă la 5 000 de tone excavate în carieră

leiul, gerul, sint obstacole serioase In calei realizării fluxului de transport care trebuie să se desfășoare continuu, iarna ș>. vara, zi și noapte, în condițiile acestui tip de baraj. Circulația pe dramurile mi iele pe marginea prăpăstiilor, pe spațiul tot mai îngust care era rezervat depuner'lor. pe măsură ce barajul' se apropia

Taluzul amonte prezintă o noutate tehnologică : pentru prima dată în ța?ă etanșa- rea barajului s-a făcut prin aplicarea unei măști de asfalt. După cum își amintește maistrul mecanic Vladimir Șireanu, participant Ia această lucrare, exigențele calitative deosebite și lipsa de experiență nu i-au împiedicat pe constructori ca,

de injecții realizate pe lungimi de 25-30 de metri asigură compactitatea barajului, că fiecare volum nou de depuneri a fost supus acțiunii puternicelor vibratoare de 8,5 tone.Ar fi greșit să se creadă că evoluția lucrărilor a fost liniară. Uneori greutățile provocate de capriciile climei au zădărnicit eforturile fă-
Tot mai sus spre cota finalăluau drumul barajului pentru realizarea depunerilor. Acestei importante cantități de material i se cereau prescripții calitative deosebite, legate îndeosebi de cerința unei juste repartizări a sorturilor granuJometrice Și totuși, deși pretențiile au fost mari și, uneori, au apărut greutăți, carierele au mers bine, succes care este legat Je activitatea desfășurată de șeful carierelor, tehnicianul Florin Străuț.Pe șantierele din munți, felul în care se asigură realizarea trasporturiJor în a- notimpul rece este una din condiționările desfășurări normale a activității de construcții. Zăpezile, gheața pe

de cota finală la altitudinea de 830 de metri, a cerat din partea șoferilor care au condus zecile de autocamioane de mare capacitate „Tatra" și „Belaz", îndemînare, curaj, rezistență Calități pe care le-au dovedit cu prisosință Constantin Moraru și Ludovic- Deac, buldozeristii Nicolae Șerban si loan Pa- raschiv și alțiiTerminat, barajul înfățișează privirii o netezime surprinzătoare : taluzul dinspre ava) este construit într-o zidărie realizată cu migală și ' iscusință de brigada de pietrari condusă de David Stoian din blocuri de calcar de diferite mărimi.

printr-o muncă plină de abnegație, să raporteze terminarea lucrării la numai trei luni de la începerea ei, — în decembrie 1972.Privind suprafețele netede ale taluzurilor constructorii își vor aminti, desigur, că ceea ce se ascunde sub ele nu este nicidecum o a- glomerare de material. Fiecare metru cub de depuneri s-a făcut conform unei repartiții granulometrice riguroase care plasa materialul de dimensiuni mari spre exterior și cel mai mărunt spre miez, că depunerile au fost spălate bucată cu bucată cu jeturi puternice de apă, că în amonte, două valuri

cute și au impus reluarea a- cestora.Puțini vor uita, bunăoară, data de 11 iunie 1970, cînd furia apelor umflate peste măsură In albie, a rupt batardoul și a umplut excavațiile din talveg, blo- cînd complet intrarea în galeria de deviere. A- cea întîmplare este revelatoare pentru capacitatea de mobilizare a colectivului : la solicitarea organizației de partid de a debloca intrarea în galerie pînă a doua zi dimineața, au lucrat cu toții îndepărtînd trunchiurile de copaci și stăvilind furia apelor dezlănțuite. N-au precupețit nici-

un efort și la miezul nopții au raportat deblocarea intrării.Acestea sînt cîteva din lucrările realizate la Vadea de Pești într-un termen relativ scurt, de către oameni care au știut să răspundă așa cum se cuvine înaltelor exigențe ale șantierului și a căror enumerare este departe de a fi epuizată. Am putea continua cu Constantin La- vric, șeful unei echipe de pietrari care a realizat, printre alte lucrări, suportul pentru mască, cu Ion Lupu, șeful echipei de montori- instalatori, care a realizat importantul volum de montaje, .cu mecanicul Oprea Celăreanu, secretarul comitetului de partid, un om care șe bucură de stima tuturor pentru munca pe care o desfășoară, cu Paul Deac, maistrul constructor care poate fi numit, pe drept cuvînt, un veteran al acestor construcții, cu inginerul Mihai Neferu, șeful de lot care s-a legat sufletește de acest baraj și care a transmis și celor din jur, ceva din intensitatea a- cestei pasiuni, precum și cu mulți alții din cei peste 500 de constructori care au semnat actul de naștere al a- cestei remarcabile realizări tehnice.Aceștia sînt oamenii de la

Valea de Pești care au înălțat un munte în calea a- pelor ; și Unul și celălalt nu pot fi considerate ca ajunse la un punct final; barajul este proiectat ținîndu-se cont de perspectiva creșterii în viitor a consumului de apă potabilă a Văii Jiului. Pentru a se adapta acestei cerințe, barajul va putea fi înălțat cu încă 15 metri prin depuneri realizate pe taluzul aval și va permite creșterea volumului lacului la cca. 10 milioane de metri cubiColectivul, la rîndu) său, va urma o evoluție ascendentă. Apărut cu numai șapte ani tn urmă prin constituirea întreprinderii de lucrări hidrotehnice speciale, el a evoluat rapid spre maturizarea profesională care poate garanta realizarea în bune condițiuni a oricăror lucrări hidrotehnice specialeVor urma lucrări, printre care alimentarea cu apă a orașului Sibiu și construcția unui baraj în vecinătatea Mediașului. Experiența acumulată pe șantierul de la Valea de Pești va constitui o bază solidă pentru noi succese, pentru viitoarele confirmări ale unui prestigiu profesional dobîndit printr-o neasemuită muncă entuziastă în care oamenii au pus frîu apelor.
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1 Masivitatea buștenilor nu 
pare să conteze in fața înde- 
minării cu care mînuiesc ța- 
pina Constantin Amariei și 
Meiinte Petrea din cadrul Ex
ploatării forestiere Sterminosu.Foto : B. MIHAI

Ilncr ctul Mor acth în
întrecerea pentru îndeplinirea
cincinalului înainte de termen Cuvinte de laudăMobilizatoarea chemare lansată de Conferința Națională a partidului către toți oamenii muncii din țara rioâstră de a milita activ pentru realizarea cincinalului înainte de termen, a prilejuit o vie dezbatere în rîndul tineretului în legătură cu sarcinile politice, economice și sociale care îi revin în etapa actuală de dezvoltare a societății noastre. In acest context a fost lansată de către Biroul C.C. al U.T.C. la începutul a- cestui an, chemarea la întrecere către organizațiile de tineret sub deviza „Tineretul — factor activ în îndeplinirea cincinalului înainte de termen". Recenta ședință lărgită a biroului Comitetului municipal al U.T.C. să analizeze felul test organizată și șoară întrecerea gizațiile U.T.C. < piu în vederea sporirii contribuției acestora la realizarea importantelor sarcini economice ce stau în fața colectivelor de muncă din Valea Jiului.Lucrările plenarei au a- nalizat îndeosebi participarea tinerilor la’ realizarea sarcinilor de plan și pregătirea lor profesională, situația disciplinară în procesul muncii, precum și modul de desfășurșre a activităților patriotice. Domeniile mai sus enunțate cuprind 22 de obiective concrete prevăzute în programul de activitate care trebuie să servească drept îndreptar prețios în activitatea organizațiilor U.T.C. din unitățile economice. Dacă se ține cont și de fapt’ul că această masă de tineri reprezintă mai mult de jumătate din efectivul organizației municipale a U.T.C., rezultă marea valoare potențială pe care o reprezintă angajarea organizației municipale de tineret în realizarea sarcinilor de plan ale întreprinderilor.Una din modalitățile crete prin care s-a creșterea contribuției tineretului din municipul la realizarea obiectivelor economice ale planului cincinal, o constituie cele 44 brigăzi de muncă și educație comunistă în cadrul cărora își desfășoară activitatea peste 450 de tineri salariați. S-a apreciat că sporirea rolului

și-a propus în care a i se desfă ■ între orga- din munici-

con-realizatnostru

acesvpr brigăzi în mobilizarea tinerilor la realizarea sarcinilor economice o constituie fixarea precisă a obiectivelor întrecerii în caiete care e- vidențiază” îndeplinirea sarcinilor de plan, situația disciplinară, aportul fiecărui tînăr în activitățile de muncă patriotică. ] ne au obținut găzile conduse muniști Mihai E.M. Uricani,
Rezultate bu-îndeosebi bri-de tinerii co-Leucă, de laCostică Popa și Ilie Boghian, de la E.M. Vulcan. Ion Mondoca și Ionel Oprea, de la E.M. Lupeni, Constantin Chițoiu, de la E.M. Lonea, Alexandru Trestian, de la cărbunelui CoroeștiUn alt domeniu în care organizațiile ret trebuie să aducă bită contribuție este ridicare a nivelului de pregătire profesională a tineretului, element esențial în creșterea productivității muncii și în reducerea fluctuației. Organizațiile U.T.C. trebuie să-și a- ducă o contribuție mai substanțială la recrutarea tinerilor cursanți. la îmbunătățirea frecvenței acestora, urmărin- du-se buna desfășurare a cursurilor la meseriile unde se simte un deficit de forță de muncă calificată (mineri, lăcătuși etc.). Olimpiadele pe meserii care au cunoscut un mare număr de participant! la fazele de masă și s-au caracterizat printr-o bună pregătire a concurenților reprezintă, de așemenea, o formă utilă de perfecționare a pregătirii profesionale. Extinderea largă a întrecerii socialiste, angrenarea unui număr cît mai mare de tineri în a- ceastă competiție a muncii, reprezintă o altă modalitate de creștere a aportului tineretului în producție. însuflețită întrecere ce se desfășoară în întîmpinarea zilei de 23 August, a determinat organizațiile orășenești ale U.T.C. din Uricani, Lupeni și Vulcan să se, angajeze ca să realizeze pînă la această dată planul anual de economii finanțate ți nefinanțate. Acțiunile realizate cu prilejul „decadelor record" ale tineretului, inițiativele vizînd sprijinirea voluntară a procesului de producție, au popularizate la gazetele perete „Tineretul

preparația și alții, principal de tirfe- o deose- continua

ducția’ din întreprinderi prin ediții speciale bucurîndu-se de atenție deosebită din partea masei dc salariați.In ansamblul lor, dezbaterile, în cadrul plenarei, axate pe o problematică de mare actualitate, au constituit’un bun prilej de a analiza felul în care tineretul Văii Jiului a răspuns pînă în prezent sarcinilor de mare importanță trasate de conducerea de partid și de stat și de analizare a posibilităților de creștere în continuare a contribuției tinerilor la realizarea mărețului obiectiv — îndeplinirea cincinalului înainte termen. loan BARB secretar al Comitetului municipal al U.T.C.
de

S-a găsit destinatarul 
„ilustratei"Am primit totuși răspuns la „O ilustrată pe adresa... nimănui" (I ?), apărută în „Steagul roșu" nr. 7341, din 10 iunie 1973. Serviciul de resort din Centrala cărbunelui Petroșani ne comunică, așa cum ne că destinatarul, minei Dîlja.‘ de depozitare baloturilor de țesături sîrmă și protejarea potriva intemperiilor, cum și din lunade sîrmă ca perdea despărțitoare în abataje cameră din stratul III. Așteptăm, doar, aplicarea măsurilor !

așteptam, conducerea ă luat măsuri îngrijită a din lor îm-pre- pentru utilizarea iulie a.c. a plasei

In parte complet,
în parte adevărat

NOTE

Serviciile de resort din < Centrala cărbunelui Petroșani și ale exploatărilor miniere Uricani și Petrila ne-au trimis răspunsuri la articolul „Realizarea integrală șl la timp a lucrărilor de pregătiri" publicat in ziarul „Steagul roșu" nr.

Magazinul de confecții (u- cadrul al Pe- Elisa- de un
nitatea nr. 106) din complexului comercial trilei (responsabil — beta Hagiu) dispune personal care se distinge permanent printr-un comportament' demn și conștiincios în relațiile cu cumpărătorii. Rudolf Munich, Avram Oană, loan Domokoș, Aurel Maca- rie, Gheorghe Barbu și alți locuitori ai orașului au numai cuvinte de laudă la dresa vînzătoarelor de ai’ci. Sarcinile de plan, pe primul semestru al anului, au fost realizate de magazin în proporție de 101 la sută.

a-

Petru GÂINA, corespondent
7311, arătînd că aspectele negative privind rămînerile în urmă... sînt reale. După care, în răspuns, sînt înși- . ruite cîteva măsuri luate pentru îndreptarea situației relatate. De la mina Ani-

Pe urmele
semnalelor

critice
ale ziarului

s-a primit, schimb a- de Centra- final „Co- miniere eforturi recupera- lucrărilorprogramate

noasa, însă, nu încă, răspuns, în dresa transmisă lă pomenește înlectivul exploatăriiAninoasa depune susținute pentru rea și realizarea de pregătirepentru anul 1973". Din constatările efectuate de redactori pe teren, ne îndoim de aceasta, ceea ce ne propunem să o dovedim, în curînd, într-un nou articol !

Band (nemunciți)

Ar fi o cale

n-aduc fericirea"...

grăbirea termenului 
de predare IReținem, așa cum ni cere în răspunsul serviciul de resort t'rala cărbunelui sesizărilor noastre colul „Intensificarea ritmului lucrărilor de montaj..." că eficiența investițiilor este în funcție și de durata de staționare a utilajelor pe șantier pînă la punerea lor în funcțiune. In aceste condiții, propunem centralei, ca beneficiar, să se îngrijească de procurarea acelor utilaje care au deja cîmp de montaj . creat și, împreună cu constructorul — Șantierul T.C.M.M. • sigure punerea în înainte de termen a vului... Dar, pentru ocamdată. așa cum noaște răspunsul i văr, față de stadiul fizic al lucrărilor de construcții, ar fi posibil montarea unor u- tilaje tehnologice la primele nivele terminate... în care scop C.C.P. a intervenit Ia furnizori pentru livrare... nu avem nimic de zis, de- cît că este nevoie să treacă de la intervenții fapte •— pe orice căi !

se dat de din Cen- Petroșani din arti-

Deschiderea Concursului 
național de muzică ușoară 

„MAMA1A-1973“Pe scena teatrului de vară din Mamaia s-a deschis, marți seara, Concursul național de muzică ușoară „Mamaia — 1973".Au luat part'e Dumitru Ghișe. vicepreședinte al Consiliului Culturii și Edu cației Socialiste, reprezen tanți ai organelor locale de partid și de stat, personali tăți de seamă ale vieții noastre muzicale.Cuvîntul de deschidere a

fost rostit de muzicologul Nicolae Călinoiu, director adjunct al Direcției instituțiilor de spectacol artistic și a artelor plastice din Consiliul Culturii și Educației Socialiste, președintele Comitetului de organizare a festivalului.In prima cursului au 15 melodii. seară a contest prezentate(Agerpres)

A. Rostaș, V. Munieanu și 
A. Căldărar din Vulcan e- 
rau, tofi trei, mari amatori 
de ciștiguri provenite prin 
diverse căi „originale" Nu
mai prin muncă cinstită nu le 
plăcea să-i obțină I Fideli 
uneia dintre practicile prin 
care reușeau să obțină bani, 
cei trei l-au atacat în seara 
zilei de 12 mai a.c. pe l. R. 
căruia i-au „sustras" suma 
de 200 lei pe care acesta o 
avea asupra lui. Cum și-au 
impărtit aceștia banii între 
ei ? Nu știm. Insă ce „ciș- 
tig" le va reveni pe ti fie
căruia se, va vedea... dună 
ce se va pronunța instanța îe 
judecată. In nici un caz nici 
unul nu va fi în... cîștlg I

Nedespărțiții
se vor... despărți

Iar 13...?

(Urmare din pag. 1)

NOTE NOTE

Coborînd spre Petroșani de la Groapa Seacă, bornele indică numai 17 kilometri. Banda de înregistrare a kilometrajului mașinii arată că la miile de kilometri anteriori parcurși s-au adăugat însă 18 kilometri. Nu dăm importanță faptului nici la al patrulea drum, nici la al cincilea... Și totuși! Ceva nu e în regulă. Următoarea coborîre e cumva mai încordată, sîntem în mod expres atenți. Numărătoare inversă de borne : 17,16, 15, 14, 13... 13. Cum, iar 13? Treptat încordarea este înlocuită de gîndul la o realitate. Superstițioșii omit din numerotare pe 13, în timp ce cei ce au fixat bornele de kilometraj ale drumului Petroșani — Groapa Seacă l-au scris de două ori la rînd.Deși ne încearcă sentimentul ironiei sîntem totuși mulțumiți că mașinii noastre îi funcționează normal „ceasul" și că nu sîntem superstițioși din fire.Parcurgînd invers calea timp pînă spre „facerea" cestui într-o omis banii

'kilometru din ' acest dftun ? At fi o culme a ironiei. I.a aceasta însă nu am mai putut răspunde pe loc. Poate ne vor da explicațiile cuvenite cei de la drumuri și poduri.I. MOTRESCU Groapa Seacă
1794 ar vrea

să vorbească

cu-de vîn- un

în a- drum național, cădem altă nedumerire. S-o fi cumva să se încaseze pentru construirea unui

Magazinul „Alimentara" hr. 22 aflat în extremitatea sudică a cartierului Aeroport din Petroșani a fost înzestrat, între altele, și cu un. telefon. Fapt firesc, deoarece unitatea noaște o mare afluență cumpărători, realizează zări care depășesc lunarmilion de lei. Cît de necesar este telefonul în această situație, înțelege oricine. De acest telefon se foloseau și lucrătorii de la celelalte unități din complexul comercial: unitatea C.L.F., bufetul „Alunița", chioșcul de textile, deoarece telefonul public (instalat mai de mult în apropierea complexului comercial) a fost demontat. Din același motiv, de telefonul amintit se foloseau și cetățenii din împrejurimi

Soții Rozalia și Teodor Hașca din Vulcan — Crivi- dia, erau nedespărțite. la chefurile prelungite, care de cele mai multe ori se terminau cu scandaluri. In ziua de 23 aprilie a.c. venind a- casă „pe două cărări* vînd poftă de ceartă, căutat pricină vecinului lor L, Ș. pe care l-au insultat si lovit. Cînd au intervenit organele de ordine, de Invective și celor doi soți s-a prin apariția unorAcum, însă, spiritele s-au liniștit. Și pentru 6 luni de zile nedespărțiții soți.., se vor despărți.

si a- i-au
arsenalul pumni al îmbogății cutite..»

De pe „corabia

că incul-

Mica publicitate

Sai bu mo- O.l.dinunluicare au vindecare de 30 zÎt

lase în pace Gavrilă cuțit niciprovocat mai multe tăieturi, necesitat pentru tratament medical

— să a- •funcție i obiecti- că de- i recu- într-ade-

NOTEpentru comunicări urgente (salvare, miliție etc). Aceasta pînă Ia începutul lunii iunie. De atunci telefonul magazinului 22 a amuțit complet. In cel puțin 7—8 rînduri despre ne- funcționarea telefonului am încunoștiințat serviciul deranjamente de la Oficiul de poștă și telecomunicații Petroșani , de vreo două ori a fost anunțată și conducerea Toate apelurile au fără rezultat.De aceea scriem speranța că poate mediul lui apelul fi, în sfîrșit, recepționat mai multă solicitudine și va urmat de măsurile necesare

oficiului, rămas însăziarului în prin inter- nostru va cufi Constantin ANGHEL,* șeful unității ..Alimentara" nr. 22, PetroșaniN. R. Deci, tovarăși de Ia telefoane, colectivul magazinului nr. 22 și cele ale celorlalte magazine din cadrul complexului comercial din cartierul Aeroport, cetățenii de aici, vă așteaptă să redați singurului telefon din această parte a orașului funcționalitatea așteptată. Amintiți-vă că în urmă cu o lună le spuneați: „Am notat. Vom venii". Apoi, vă rugăm frumos, mergeți! PIERDUT repartiție de muncă pe nume Trașcă Paul, eliberată de Grupul școlar minier Petroșani. O declar nulă.
PIERDUT repartiție de muncă pe numele Căpeț Traian, eliberată de Grupul școlar minier Petroșani. O declar nulă.

Cu... mustrări și avertismente „ușurele4
nu pot îi preîntîmpinate abaterile...

problemele de esență ale întregii activități stă lichidarea neajunsurilor nu o dată sem- îalate. Pentru aceasta e nevoie insă de... înțelegere. Pe de o parte, conducerea întreprinderii este necesar să înțeleagă că numai intransigența în combaterea fermă a manifestărilor străine eticii noastre noi con- itituie calea unică a îndreptării „păcatelor". Acționînd cu duhul blîndeții, atingînd doar eu... sfîrcul sancțiunii pe cei evident vinovați de nerespec- tarea viciu, darea totală a lipsurilor, dar nici
îndatoririlor lor de ser- nu se va reuși nu lichi-măcar estomparea temporară !Suri (!! ?) — se spune în răspunsul I.C.L.S.A.P., semnat de directorul adjunct Emil Aba- lașei, Ia un articol critic al ziarului — pentru eliminarea unor deficiențe semnalate în în rețeaua noastră de desfacere, însă desigur nu avem pretenția și nu susținem că aceste măsuri rezolvă definitiv a- baterile ce se mai întîlnesc în munca lucrătorilor noștri..." Nici nu ar putea să rezolve Sînt, unele dintre aceste măsuri. atît de Inofensive îneît pur și simplu asupra celor vinovați nu au nici o influentă, mai degrabă trezind hazul irezistibil. Adrian Cîndea,

„Am luat lor mă-

gestionarul restaurantului „Carpați" din Petroșani, a fost sancționat cu „mustrare" pentru lipsă de la program, fiind la prima abatere; Gheorghe Cojocarii, responsabilul „Constructorului" din Petroșani, a fost penalizat cu 10 la sută din salariu pe timp de 3 luni pentru „lipsă la program și întreținerea necorespunzătoare a unității" ; Grigore Roman, gestionarul „Terasei Minerul" a fost sancționat cu avertisment pentru nerespectarea normelor interne ; Victor Geogea, gestionarul grădinii de vară „Parc" din Petroșani, a fost penalizat cu 10 la sută din salariu pe timp de trei luni pentru „lipsă de la program" ; Eugen Liteanu de la „Cafe-bar” a fost retrogradat din funcție pe timp de 3 luni pentru „abateri repetate privind nerespectarea timpului de lucru, consum de băuturi alcoolice în timpul programului". Și? Pot fi găsiți..în prezent, în timpul orelor lor de lucru. în unități, să-și supravegheze personalul, să afle preferințele clientelei, să facă studiul permanent al cererii, să vadă starea de igienă necorespunzătoare a localurilor, cei sancționați ? Nicidecum La cele, trei grădini de vară, mai sus menționate, din Petroșani, curățenia și în prezent se menține la aceiași „pa-

rametri", berea continuă să rămină o sursă de venituri rapide, se servește în stare jalnică, caldă, direct de la un ospătar, care nu pleacă de lingă lăzi pînă nu le termină, ceilalți ospătari „profilîndu-se“ doar pe alcooluri. Ce fac responsabilii de unități în timpul zilei, nimeni nu știe. Seara fac stocul și atît. Considerăm că, controalele conducerii trebuie să fie mult mai dese Zilnice, chiar. Lucrurile se cer de urgență puse la punct. Inspecția comercială de stat e datoare să intervină mai des și mult mai energic. .Aparatura de depistare a deficiențelor de gramaj și calitate a produselor nu a fost introdusă în dotarea factorilor de control și îndrumare pentru ja râmîne închisă înțr-un sertar de birou. In nici un caz 1Ca urmare a deficiențelor semnalate în raidul întreprins de noi, împreună cu organele de miliție economică de la județ și municipiu, ni se comunică faptul că cei incriminați au fost sancționați după cum urmează : Maria Jura, de la unitatea nr 30 ..Măgura" — I.onea, cu „avertisment" ; Gheorghe Jura, responsabilul aceleași unități, cu „mustrare" : Floarea Tor.ic și Ana Buga de la ..Transilvania" — Petrila cu „avertisment" : Letitia Mureșan și Ioana Benea

de la „Perla" — Vulcan cu „mustrare", iar responsabilul unității, Anton Kardoș (în paranteză fie spus, Anton Kardoș în aceleași zile a mai fost sancționat și cu penalizare cu 5 la sută din salariu pe 3 luni. Nu am înțeles care a fost prima sancțiune, din răspunsurile întreprinderii reiese că penalizarea a precedat avertismentului !!) și Elena Neam- țu cu „avertisment" ; Valeria Găină de la bufetul Petroșani cu Marin Staicu Schipor de la „avertisment", Maria Buia și Ia „Păltiniș" - „avertisment".Nici un cuvînt despre ceea ce înseamnă măsurarea și cîn- tărirea mărfii de către vînză- tor, în condiții care să nu permită cumpărătorului să verifice exactitatea operațiunii, despre lipsă la gramaj, dosirea țigărilor ..Amiral" sau „Snagov" în atîtea și atîtea unități („Poenița". „Zori de zi", „Transilvania") spre a fi vîndute... Se știe cum. Nu sînt acestea contravenții ? Dosirea mărfii și vînzarea preferențială nu sînt stipulate de legale și sancționa- cu........ avertisment",Ba da 1 Dar... eloc-

„Jiul" — „avertisment", și Minodora „Parîngul" cu loan Purece, Ana Tecșa de - Uricani cu

ferențială prevederi te ? (Nu desigur !). ventele noastre dovezi, amenzile plătite „pe loc" n-au

„convins" și conducerea întreprinderii. Repetăm, sancțiunile disciplinare pentru încălcarea normelor de comerț se aplică în vederea preîntîm- pinării abaterilor și sînt doar cele prevăzute de lege. Ele trebuie să fie aplicate conform prevederilor Legii comerțului ! Măsuri ferme, care să întronc ze o atmosferă de disciplină exemplară, de respect și soli citudine în alimentația noastră publică. Vinovății, deși unii mereu aceiași (ne referim și la deficiențele semnalate ulterior ultimului nostru raid, de către Inspecția comercială județeană, la „Jiul", „Transilvania", „Perla" și altele) sînt •gîdilați" cu mustrări și avertismente inofensive, nebăgate totalmente în seamă de cei ce se abat de la drumul drept al comerțului.Nu vrem, nici pe departe, să facem procese de intenție, dar surprinde ușurința cu care sînt tratate unele abateri. Cazurile flagrante de recidivă — care frizează reaua credință — nu merită oare să fie tratate altfel I Cu sănătatea populației, cu banii populației, cu timpul populației nimănui nu-i e per mis să se joace I Cei ce nu înțeleg să se încadreze în normele obligatorii ale comerțului se exclud singuri din rîndul lucrătorilor din comerț I La I. C. L. S. A. P. Petroșani nu se știu aceste lucruri ?

La 3 iulie oameniiîși descrețeau frunțile la masa de șah sau remi la clubul din Petrila, ca după o zi de muncă. Liniștea: lor a fost însă conturbată de manifestarea huliganică a lui Gavrilă Saitoș, care a năvălit în localul clubului, parcă venit pe „tunelul timpului" din vremea vi- chigilor pentru a-și realiza intenția feroce de a . tăia pe cineva", după cum s-a exprimat înainte de agresiune prietenilor săi.Zis și făcut. Văzîndu-1 Intr-o sală pe O. I. la o masă, care ședea pașnic, s-a apropiat de el și ostentativ, i-a suflat. fumul de țigare în față — sfidînd cele mai elementare reguli de bună cuviință Cel „vizat" i-a atras atenția că nu suportă fumul și să-l Drept răspuns toș a scos un zunar și. fără tiv, i-a
Grav este faptul patul înainte cu două săp- tămîni l-a mai lovit cu o piatră în cap pe 0.1 fără nici o justificare Comportarea inculpatului a convins Judecătoria, că și el are nevoie de un tratament, dar după prescripțiile codului penal. Și a fost trimis la o „îngrijire" originală, pe un an și două luni.

Regionala de Căi Ferate 
TIMISOARA

anunță examen de admitere
»

pentru cursul postliceal
de mecanici ajutori locomotivă

august
C.F.R.

cu durata de 6 luni, in ziua de 4 
1973, la Grupul școlar de calificare 
Timișoara, strada C. Radulescu, nr. 1-.

Se primesc absolvenți ai liceului de cul
tură generală sau ai liceului industrial cu 
specialitatea mecanică sau electromecanică, 
in virstă de 18-38 ani, cu domiciliul la ma
ximum 60 km de depourile de locomotive 
Timișoara, Arad, Caransebeș, Simeria și Re
mizele Oravița și Petroșani, unde se fac și 
înscrierile in baza următoarelor acte :

- certificat de naștere original și copie
- actul de studii original și copie
- adeverință de sănătate eliberată de 

circumscripția medicală de care aparține
- certificat cazier judiciar.
Examenul 

probă scrisă
Informații 

depourile C. 
Iar C. F. R.

de admitere va consta din o 
și orală la matematică ți fizică, 
suplimentare se pot primi la 
F. R. precum și la Grupul șco- 
Timișoara, telefon 2 13 01 sau

1 49 50 interior 779 sau 305.
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Conferința Comitetului 0.0. pentru dezarmare
Intervenția conducătorului delegației RomânieiGENEVA 17 — Corespondentul Agerpres, Corneliu Vlad, transmite : La Palatul Națiunilor s-a desfășurat, joi, o nouă ședință a Conferinței Comitetului O.N.U. pentru Dezarmare.Șeful delegației ungare, J. Komives, a relevat că, In ce privește evoluția negocierilor de dezarmare din ultimii patru ani, respectiv din momentul participării țării sale lucrările Comitetului de Geneva, eforturile vizînd dezarmarea nu au fost la înălțimea așteptărilor opiniei publice mondiale, a popoarelor lumii. Vorbitorul a relevat caracterul constructiv al proiectului de acord privind interzicerea armelor chimice, prezentat de țările socialiste membre ale Comitetului, și a adus critici poziției S.U.A., care nu au venit cu inițiative în întîm- pinarea acestei propuneri.In cadrul ședinței a luat, de asemcTiea, cuvîntul ambasadorul Constantin Ene, conducătorul delegației României, care a prezentat poziția țării noastre cu privire la încetarea cursei înarmărilor și reducerea cheltuielilor militare, înfăptuirea dezarmării generale și, în primul rind, a dezarmării nucleare.Rcferindu-se la contextul politic general în care se desfășoară lucrările actualei sesiuni a Comitetului O.N.U. pentru Dezarmare, reprezentantul român a arătat: „Ne aflăm în momentul în care pe arena mondială au loc profunde mutații și schimbări în direcția destinderii și colaborării, spre afirmarea politicii de independență națională a popoarelor, participarea tuturor statelor la soluționarea problemelor internaționale și, în acest cadru, sporirea rolului țărilor mici și mijlocii, ridicarea conștiinței și: 1‘fepunderii popoarelor în salvgardarea păcii, în edificarea securității și cooperării. Conferința europeană — eveniment de importanță istorică pentru destinele națiunilor continentului și ale tuturor popoarelor — aflată in a- ceste zile în atenția întregii lumi — constituie o întruchipare a acestui amplu proces".Aceste realități trebuie să prezideze structura și activitatea Comitetului de la Geneva, ca for de negociere, învestit de comunitatea internațională cu răspunderi deosebite în domeniul încetării cursei înarmărilor și înfăptuirii dezarmării.După ce a prezentat apreci-

la. la

erile țării noastre cu privire la situația critică a tratativelor de dezarmare, ambasadorul Constantin Ene a subliniat : Se impun, de aceea, identificarea și punerea în aplicare a unor măsuri menite să relanseze eforturile destinate dezarmării și să le orienteze hotărît pe făgașul realizărilor practice efective.România a propus și susține ca teme concrete d.e negociere în domeniul nuclear următoarele : interzicerea folosirii armelor nucleare ; a- cordarea de garanții de securitate statelor neposesoare de arme nucleare ; crearea de zone denuclearizate în diferite părți ale lumii și asumarea de către puterile posesoare de arme nucleare a obligației de a nu folosi aceste arme împo- ■ triw statelor participante la astfel de zone; încetarea producției și perfecționării de arme nucleare, inclusiv a producției de materiale fisionabile în scopuri militare și transferarea stocurilor existențe spre scopuri pașnice : reducerea și eliminarea totală a arsenalelor de arme nucleare și a mijloacelor de transportare a lor la țintă.Pronunțîndu-se pentru punerea în afara legii și eliminarea din arsenalele militare a tuturor mijloacelor de distrugere in masă — nucleare, chimice, bacteriologice și altor arme de același gen —, guvernul român are in vedere elaborarea unui program concret vizînd interzicerea folosirii acestor arme, încetarea producției lor și distrugerea’ acestora sub control internațional.Șeful delegației române a prezentat apoi concepția țării noastre privind măsurile de dezangajare militară și dț^șr- mare, care, după părerea guvernul ur român-, trebuie-să-se bucure de o atenție deosebită în negocierile dezarmării. In rîndul acestora, sînt de o deosebită însemnătate și se impun a fi tratate, cu toată responsabilitatea, reducerea și, în cele din urmă, retragerea tuturor trupelor străine de pe teritoriile altor state in limitele frontierelor lor naționale ; lichidarea bazelor militare a- flat'e pe teritoriile altor state ; renunțarea la manevre, militare, la demostrații de la lareducerea bugetelor militare, începîndu-se cu bugetele țărilor mari, puternic înarmate, și încetarea cursei înarmărilor! trecerea treptată Ia reducerea

trupelor și' armamentelor aflate în dotarea armatelor naționale ; pregătirea condițiilor pentru desființarea blocurilor militare și, în ultimă instanță, lichidarea acestora ; realizarea de acțiuni concrete impotriva propagandei de război, a învrăjbirii între state și a oricăror altor forme de propagandă împotriva păcii. In a- ceastă etapă, o deosebită însemnătate politico-economică și de altă natură ar avea elaborarea și înfăptuirea unui program concret vizînd reducerea bugetelor militare, în- cepînd cu bugetele țărilor mari, puternic înarmate, pentru oprirea cursei înarmărilor, înghețarea și diminuarea cheltuielilor militare în vederea afectării tuturor resurselor materiale și umane în scopul progresului și bunăstării. al dezvoltării-social-ecorto- mice.Reprezentantul român s-a referit apoi Ia răspunderile ce revin în domeniul dezarmării Adunării Generale a O.N.U., care, potrivit Cartei, . trebuie să studieze principiile cîrmuieșc dezarmarea și mentarea armamentelor formuleze recomandări ceastă temă și căreia Comitetul pentru dezarmare are datoria de a-i prezenta anual un raport asupra activității desfășurate. De asemenea, a a- mintit el, România s-a pronunțat în mod constant în favoarea reactivizării Comisiei dezarmării a O.N.U. și susține în continuare convocarea acestui organism, care trebuie să ocupe în sistemul Națiunilor Unite un loc pe măsura importanței problemelor de competența sa. Pe de altă parte, se are în vedere convocarea conferinței mondiale de dezarmare, la care să participe, pe |iaze egale, toate statele lumii și care să- contribuie efectiv la adoptarea de măsuri practice de dezarmare, în primul rind interzicerea și distrugerea armelor nucleare.

care regle- și să pe a-

Lovitură
concentrarea de frontierele altor forță, trupe state ; • Prin înlăturarea

DERUTA

Sesiunea Sovietului Suprem 
al II. R. S. S.MOSCOVA 17 (Agerpres). In prezența lui Leonid Bre.i- nev, Nikolai Podgornii, Alexei Kosîghin, a sovietici, la chis, marți, lui SupremLa primul punct de pe ordinea de zi, Kiril Mazurov, membru al Biroului Politic al

altor conducători Kremlin s-a des- sesiunea Sovietu- al U.R.S.S.
C.C. al P.C.U.S., prim-vicepre- ședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., a prezentat raportul cu privire la situația și măsurile de perfecționare în continuare a învăță- mîntului public în U.R.S.S. și la proiectul bazelor legislației privind învățămîntul public.Lucrările sesiunii continuă miercuri.

Admiterea Canadei ca membru al Comisiei
economice pentru EuropaGENEVA 17 (Agerpres). — Comitetul economic al ECOSOC, reunit la Geneva, a hotărît, în unanimitate, admiterea Canadei ca membru al Comisiei economice pentru Europa. Canada devine, astfel, cel de-al 34-lea membru ăl a- cestui organism.

Admiterea Canadei a fost motivată de legăturile economice strînse ale acestei țări cu Europa, precum și de rolul pe care Comisia Economică pentru Europa este chemată să-l joace în cadrul Conferinței europene pentru securitate și cooperare.

ȘEDINȚA COMUNĂ
A BIROULUI POLITIC
AL C.C. AL P.M.U.P
ȘI A PREZIDIULUI 

GUVERNULUI

HANOI (Agerpres). - Ora
șele și satele Republicii Demo
crate Vietnam s-au transformat 
intr-un uriaș șantier de con
strucții. Au și fost obținute pri
mele succese în refacerea fon
dului de locuințe distrus de 
război. In ultimele șase luni, 
au fost reconstruite și predate 
locatarilor apartamente cu o 
suprafață de 60 000 metri pă
trați.

La Hanoi, Haifon, Namha 
și îC alte orașe, constructorii 
au început să folosească meto
da realizării blocurilor de lo
cuit din panouri prefabricate. 
In toate provinciile au fost 
create brigăzi speciale care 
studiază modul de aplicare a 
acestei metode în construcții.

*

PE SCURT• La Pekin, a fost dat publicității un comunicat care informează că Volta Superioară a hotărît să noască Guvernul niune Națională guvern legal al și să stabileascărelații diplomatice.
recii- Regal de lira singurul Cambodgiei cu acesta

• Comitetul pentru decolonizare al O.N.U. se va reuni în această săptămînă,. pentru a audia pe reverendul britanic Adrian Hastings în legătură cu masacrele comise de trupele portugheze în Mo- zambic. Hastings a difuzat primele informații publicate de ziarul „Times", despre a- t'rocitățile tricolor colonialiste portugheze.• Regele Hassan al 11-lea â inăugtirat bârăjiil „ldrisS I“, construit pe riul Oued Inaouen, la 30 km de Fes. Înalt de 62 m și larg de 447,3 m, barajul va permite iriga-

rea unei suprafețe de aproximativ 100 000 hectare și, bineînțeles, producerea de gie electrică. ener-
' în- Jeno Biroului P.M.S.U.,

• La Budapesta au ceput convorbirile între Fock, membru al Politic al C.C. al președintele guvernului și alți conducători de partid și de stat ai R.P. Ungare, și delegația de partid mentală a R.D.

VARȘOVIA 17 (Agerpres). — La Varșovia a avut loc, la 17 iulie, ședința comună a Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P. și a Prezidiului Guvernului R. P. Polone, la care s-a făcut un bilanț al îndepliniri sarcinilor economiei naționale în primul semestru al a- cestui an. După cum relevă agenția P.A.P., la ședință s-a constatat' că principalele ramuri ale economiei naționale au continuat să se dezvolte dinamic și s-au consolidat tendințele pozitive de îmbunătățire a proporțiilor fundamentale în economie.Biroul Politic al C.C. al P.M.U.P. și Prezidiul Guvernului au recomandat departamentelor '"-«’anelor de partid să continue eforturile în vederea îndeplinirii sarcinilor de producție în construcții și darea în funcțiune a capacităților de producție la termenele stabilite, în special cele legate de producerea mărfurilor de larg consum pentru piața internă și pentru export. A fost subliniată, de asemenea, necesitatea creșterii productivității muncii.

in
și 

țării,

SOFIA (Agerpres). - Subra- 
mura cea mai dinamică a in
dustriei bulgare constructoare 
de mașini este electronico și 
electrotehnica. Folosind, în ve
derea dezvoltării acestei 
dustrii, experiența proprie 
potențialul științific al
Bulgaria a importat, totodată, 
licențe din unele țări vest-eu- 
ropene și socialiste, ceea ce a 
permis, apreciază agenția 
BTA, punerea la punct a unei 
producții la nivelul actual al 
cerințelor. Uzinele bulgare pro
duc motoare electrice, genera
toare, transformatoare de forță, 
acumulatoare, centrale telefo
nice automate, semiconductor!.

★

VARȘOVIA - Coresponden
tul Agerpres, Gheorghe Cioba- 
nu, transmite : Dezvoltarea ac
celerată a economiei poloneze 
impune livrări crescinde de 
produse chimice pentru indus
tria mecanică, construcții, ma
teriale de construcții și ușoară. 
Pentru a face față acestor ce
rințe, industria chimică a bla

și . guverna- Vietnam.care se o-• Tehnicienii cupă cu pregătirea noii misiuni spațiale Skylăb au verificat sistemele de comunicații de la bordul modulului de comandă în care se vor instala cei trei astronauți, în- cepind de Ia 28 iulie. S-au verificat, mai ales, mijloacele de comunicații dintre membrii echipajului și centrul de control, precum și a- paratura care va furniza e- nergife Electrică cabinei polio.

portugheze(Agerpres). — privind masacre-
A-

PE SCURT

ROMA 17 Dezvăluirile le săvîrșite de trupele colonialiste portugheze în colonii continuă să apară în coloanele presei. Astfel, cotidianul „Cor- riere della Sera", din Milano, publică, în .numărul său de luni, declarațiile unui misionar italian întors din Guineea- Bissau, potrivit cărora acțiunile militarilor portughezi constituie „Un terorism pur, o formă a unui război atroce

in [1

KABUL 17 (Agerpres). — In Afganistan a avut loc o lovitură de stat, monarhia a fost înlăturată, iar Afganistanul a fost proclamat republică — a anunțat, marți dimineața, la •postul de radio Kabul, Sardar Mohammed Daud, (fost prim-
LA PNOM PENH

borat un program pe termen 
lung. Principalele eforturi vor 
fi concentrate asupra dezvoltă
rii industriei de rafinare (prin 
extinderea combinatului de la 
Flock), asupra realizării rafi
năriei de la Gdansk și asupra 
lucrărilor de pregătire a con
struirii unei noi unități indus
triale la Blachownia Slaska- 
Potrivit prevederilor, în anul 
1980, producția anuală de pe
trol va fi 
tone.

Un alt 
constituie
rii industriei cauciucului care 
va trebui să facă față necesi
tăților crescinde de produse 
pentru diverse ramuri, inclusiv 
agricultura.

de 28-30 milioane

obiectiv important il 
garantarea dezvoltă-

MOSCOVA (Agerpres). - 
Actualul plan cincinal repre- 
lintă o etapă importantă in 
dezvoltarea construcției de au
tomobile în Uniunea Sovietică. 
In primii doi ani ai acestei 
perioade a început producția 
a peste 40 de noi modele de 
autoturisme, autocamioane, au
tobuze si utilitare. Se prevede 
ca, in anul 1975, producția u- 
zinelor sovietice constructoare 
de automobile să aiungă la 
două milioane unităti. Intr-o 
nerioadă de cinci ani, produc
ția de autocamioane crește de 
1.5 ori. iar Cna de autoturisme 
do 3.5-3,8 ori.

Totodată, în ramura indus
triei automobilelor se Constru
iesc 20 de uzine noi de mașini 
si de subansambluri pentru 
producția lor. Unul din șantie
rele cele mai importante este 
cel al uzinei de autocamioane 
de oe Kama, la construcția că
ruia participă prin livrări de 
echipamente societăți din 
S.U.A., Franța, R.F.G. Această 
întreprindere va produce anual 
150 000 de autocamioane grele 
și 250 000 de motoare Diesel.

$i Mn/amhic.care mei, nărui face cunoscută una din aceste atrocități, cînd un grup de 35 de oameni, în majoritate femei, care se întorcea de la funerariile lui Amilcar Cabrai, a fost ucis cu foc de arme automate.La rîndul său, săptămînalul italian „II Tempo" publică interviul acordat revistei de către misionarul portughez Alonso da Costa, în care aces-

lovește fără alegere te- bătrîni și copii". Misio-

Aprobarea de. către Senatul S.U.A. a unui amendament care interzice toate o- perațiunile militare ale forțelor armate americane în Indochina și urmare nan țării ostile în teritoriul, deasupra sau în largul coastelor Vietnamului de nord, Vietnamului de sud, Laosului și Cambodgiei" a căzut ca o lovitură de trăsnet asupra capitalei Cambodgiei. Lon Noi și colaboratorii săi apropi- ați sînt complet dezorientați. Ei știu prea bine că existența lor la Pnom Penh este. strîns legată de ajutorul S.U.A. Or, interzicerea de către Senatul american a finanțării acțiunilor pe teritoriul Cambodgiei implică nesiguranța totală a regimului lonnolist.Această nesiguranță a stirnit furia în rîndurile căpeteniilor lonnoliste. Furia lui Lon Noi este cu atît mai mare cu cît acest eveniment nu a avut cine să i-1 prezică, întrucît și-a concediat toți ghicitorii din pricină că acum cîteva luni nu au fost în stare să prezică bombardarea palatului prezidențial din care, numai ca prin minune, a scăpat nevăt^jnat.De Ia balconul reședinței sale situată la periferia Pnom Penh-ului, Lon meditează îndelung la sa.Fratele l-a părăsit, ministru de interne, Lon Non a plecat departe de Cambod- gia, nu fără a fi depus, în prealabil, la o bancă străină suma de 92 milioane dolari. Părăsind țara, acesta a declarat, in stil american, că „misiunea sa a fost îndeplinită".Încercarea de a ieși imtias prin formarea nou guvern a eșuat.Ceea ce îl frămîntă

armateIndochina și ca interzicerea fi- „oricăror acțiuni
mai mult este nemulțumirea populației, mai mare a persoana sa, de la PnomLipsită de nevoită să țină piept creșterii vertiginoase a prețurilor, populația se ridică deschis împotriva autorităților vinovate de distrugerile la care este supusă țara.Pentru a ne da seama de

ostilitatea tot acesteia față de față de regimul Penh. aprovizionare și

NOTĂ

Nol soartaFost

din unuitot

haosul economic care domnește la Pnom Penh, este de- ajuns să arătăm că aici tro-. cui este la modă : benzina se schimbă pe orez, orezul pe mașini (un Mercedes valorează 500 kg orez), mașini- lor patriotice Ie pe medicamente, medicamentele pe aur.Adăugăm la cele de mai sus creșterea continuă a prețurilor (de la începutul anului și pînă în prezent, prețurile au crescut cu peste 60 la sută).Toate acestea au creat o situație grea pentru marea majoritate a populației.Capitala Cambodgiei a devenit un oraș' neîncăpător, datorită asaltării ei de către cei 3 milioane de refugiațiRecentele acțiuni petrecute pe teritoriul de 10 la sută al Cambodgiei pe care inpă îl deține regimul de la Pnom Penh ,.îi dă și mai mult de gîndit lui Lon Noi.Astfel, muncitorii de la u- zinele Pochen-Tong și din alte unități industriale din Pnom Penh au ieșit în stradă, cerînd plata imediată a salariilor, îmbunătățirea condițiilor de muncă, precum și redeschiderea fabricilor închise recent de autorități ■ sub pretextul „nerentabiljtă-

ții". Demonstranții au pus în vedere autorităților lonnoliste că nesatisfacerea revendicărilor va atrage după sine intrarea în grevă a tuturor muncitorilor lei.Tot mai frecvente asemenea, acțiunile lor din armata așa-zisei „Republici Khmere" de la Pnom Penh. Recent, batalionul 54 infanterie dislocat la Sek Pram, răspunzînd apelului FUNK, a abandonat pozițiile armatei regimului reacționar și s-a raliat forțelor patriotice cu ajutorul cărora și-au evacuat familiile într-o localitate din districtul Kom- pang-Tralach.Capitala Cambodgiei seamănă la oră’ actuală cu un joc de ruletă, în cursul căruia lumina s-a stins.Ultimele acțiuni ale forțe- cambodgiene au accentuat blocada și izolarea Pnom Penh-ului. In urma unor atacuri susținute, patrioții khmeri au dobîndit controlul asupra unor noi tronsoane ale șoselei nr. 5— cunoscută sub denumirea de „drumul orezului", datorită importanței majore pe care o are pentru aprovizionarea orașului Pnom Penh,— precum și asupra unor însemnate porțiuni din șoseaua nr. 6, care duce spre capitala provincială Kompong Cham și spre plantațiile de arbori de cauciuc din estul fluviului Mekong.In zadar caută Lon lampa care să-i permită întrevadă o situație cît cit încurajatoare pentru Părăsit de o bună parte armatei, obligat să înfrunte ostilitatea întregului . popor, șeful regimului de la Pnom Penh este acum lipsit pînă și de sprijinul celui fervent susținător

capita-sînt, de soldați-

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

ta confirmă declarațiile făcute la Londra de reverendul P. Hastings. Da Costa a precizat că, numai în provincia Tete, din Mozambic, în perioada mai 1971 — mai 1972, acțiunile represive ale soldațilo» portughezi s-au soldat cu moartea a peste 3 000 de civili. Misionarul portughez a afirmat că a pregătit o Carte Albă asupra atrocităților comise de trupele colonialiste pe care intenționează să o prezinte la O.N.U.

bumba-

șefpo- re-
Kabul a a- Mohammed mesaj adre-

evaluate la circa 115gaze

Evoiufia situației

10,05

de sfat în Afganistan
monarhiei, Afganistanul a fost proclamata republicăministru intre anii 1953—1963), care a preluat puterea. Potrivit agențiilor internaționale de presă, Sardar Mohammed Daud ă declarat' că lovitură de stat a fost înfăptuită deoarece „pînă în prezent, Afganistanul n-a fost declt' o pseudfidemo- crație'*, iar economia afgană „era amenințată de faliment". Daud a afirmat că schimbările pe care intenționează să le introducă în Afganistan, împreună cu persoanele care au luat parte la această acțiune, vor a- duce țării „o democrație reală și vor salvgarda drepturile populației", adăugind că, pe plan extern, „Republica Afganistan va promova o politică fondată pe principiile nealinierii".Postul de radio nunțat că Sardar Daud va rosti un sat națiunii.

★Afganistanul este o țară muntoasă, situată în Asia Centrală, avînd o suprafață

650 000 km pătrați și o populație de 16 520 000 locuitori. Capitala țării este orașul Kabul, unde trăiesc aproximativ 500 00 locuitori. Limbi oficiale utilizate — puhstu și persana.Principala ramură a economiei naționale o constituie a- gricultura, sector în care lucrează 80 la sută din populație. Principalele culturi — grîul, orezul, secara,cui. Creșterea vitelor ocupă, de asemenea, un loc important în economie, Afganistanul dispunînd de pește 3,2 milioane ha pășuni. Numărul ovinelor este de 21 milioane capete, din care 6 milioane de karakul.Principalele resurse minerale ale țării — cărbune, (rezervele sînt milioane tone), petrol, naturale, fier etc., in cea mai mare parte neexploatate. S-au făcut pași pe calea dezvoltării industriei ușoare. Este dezvoltată producția de covoare, celebre în . întreaga lume.

Interne în ArgentinaBUENOS AIRES 17 '(Agerpres). —• La Buenos Aires s'-a- anunțat oficial că data alegerilor în vederea desemnării președintelui și vicepreședintelui republicii va fi anunțată la 20 iulie. In acest sens, Congresul Național a început dezbaterile asupra unui nou proiect de lege electorală, care să înlocuiască vechea legislație, impusă de fostul regim militar, ale cărei prevederi cer ca între primii doi candidați ce au întrunit cel mai mare număr de voturi să aibă loc un vot în Parlament în vederea desemnării viitorului al statului.Atenția observatorilor litici din Buenos Aires —leva agenția Interpress Service — este atrasă de negocierile care au loc între reprezentanți ai Partidului Justițialist și cei ai Uniunii Civice Radicale (U.C.R.) — principalele formațiuni politice din țară — în vederea desemnării liderului U.C.R., Ricardo Balbin, drept candidați la funcția de vicepreședinte, în cadrul viitoarelor alegeri.

■•••«■••«••a»

MIERCURI, 18 IULIEPETROȘANI — 7 Noiembrie : Țara sălbatecă : Republica : Fugi ca să te prindă : PETRILA : Mania grandorii ; LONEA — Minerul : Grăsuna : VULCAN: Fuga; LUPENI — Cultural: Tecumsech ; Muncitoresc : Marea speranță albă ; RICANI: Osceola.

maiS.U.A.Al. GINJU 5,00 Buletin de știri 5,20 Dragi mi-s cîntecul și jocul; 6,00—8,08 Radioprogramul

dimineții ; 8,08 Matineu muzical ; 8,30 La microfon, melodia preferată ; 9,00 Buletin de știri ; 9,30 Viața cărților ; 10,00 Buletin de știri; 10,05 Orchestra de muzică populară a petrochimiștilor din Borzești ; 10,30 Vreau să știu ; 11,00 Buletin de știri ; 11,15 Litera și spiritul legii ; 11,30 Poemul muncii înfrățite ; 12,00 Discul zilei;12.30 Intîlnire cu melodiapopulară și interpretul preferat ; 13,00 Radiojurnal;13.30 Concert de prinz ; 14,00 Compozitorul săptămînii; 15,00 Buletin de șt'iri ; 15,15 „Bădișor , înalt ca bradul" ;15.30 Muzică de estradă; 16,00 Radiojurnal; 16,35 Medalion Gherase Dendrino ; 17,00 Simfonia a Il-a în re minor ; 17,33 Soliști -de mu-

zică populară ; 18,00 Orele serii ; 20,00 Zece melodii preferate ; 21,00 Revista șlagărelor ; 21,30 Bijuterii muzicale ; 22,00 Radiojurnal;22,30 Festivalul național de muzică ușoară — Mamaia 1973 ; 23,20 Concert de seară ; 24,00 Buletin de știri; 0,03—5,00 Estrada nocturnă

9,00 Curs de limbă engleză. Recapitulare (3).9,30 De la Alfa la Omega — enciclopedie pentru e- levi.10,00 Telex.-

11,0511,4512,0512,5013,0017,30

Film serial Orașul negru. Ultimul episod : „Vînzarea".Tineri interpreți.La ordinea zilei. Azi, județul Hunedoara.Revista literar-artistică TV (reluare).Moment folcloric.Telejurnal,Curs de limbă germană. Recapitulare (2). Telex.Tragerea pronoexpres.Semnificații. Dinamica

muzică ușoară — Mamaia, 1973. Ziua a Il-a de concurs. Transmisiune directă.21,20 Patrie-n amiază. Versuri.21,35 Telecinemateca. O noapte furtunoasă.22,45 24 de ore.

fccMtn
ii înre-Valorilevieții și perfecționarea gistrate în cursul zilei deorganizații sociale. (Un ieri:experiment sociologicîn județul Vrancea). Maximele : Petroșani 3018,40 Atenție Ia... neatenție 1 grade ; Paring 23 grade ;19,00 Timp și anotimp în a- Minimele : Petroșani 14gricultură. grade ; Paring 14 grade.1 001 de seri.Telejurnal. Cincinalul înainte de termen, 1973 — an hotărîtor.20,00 Festivalul național de

19,2019,30 PENTRU URMĂTOARELE 24 DE ORE :■ Vremea se menține frumoasă cu cer va-, riabil. Vîntul va sufla din sect'cirul sudic.
Tiparul - Inlreprindereo poligrafică Hunedoara - Subunitateo Petroșani 40 396


