
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNJILVĂ-)- Tovarășul Nicolae Ceaușescu
a primit pe secretarul general 

al O.N.U., Kurt WaldheimMarti, 7 august, tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a primit’, în stațiunea Neptun, pe Kurt Waldheim, secretar general al Organizației Na țiunilor Unite, care, la invitația guvernului român, face o vizită oficială în țara noastră. Oaspetele a fost însoțit' de Bohdan.Levandow- ski, secretar general. adjunct al O.N.U., și Georg Hennig, șeful Secretariatului secretarului general al O.N.U.La întrevedere au participat tovarășii George Macoves-

cu, ministrul afacerilor exter ne, Mircea Malița, consilier al președintelui Consiliului de Stat. Ton Datcu, ambasador, reprezentantul permanent al României la O.N.U.Preș e d intele Nicolat Ceaușescu și secretarul general al O. N. U., Kur! Waldheim, au avut, ci1 acest prilej, un larg schimb de vederi privind activitatea și întărirea rolului Organizației Națiunilor Unite, participarea României la acțiunile organizației, precum și în legătură cu principalele pro

bleme ale situației internaționale actuale. .In timpul, convorbirii, s-a consemnat cu satisfacție cursul nou, pozitiv, înregistrat pe plan internațional, influența sa favorabilă asupra dezvoltării contemporane pe calea destinderii și colaborării, a afirmării politice de independență națională a popoarelor, a participării tuturor statelor — mari, mijlocii și mici — la soluționarea problemelor internaționale, a creșterii răs-
(Urmare din pag. 1)
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Un sfat, o largă consultare 

intre frontaliștii schimbului II 
al brigăzii conduse de Nicolae 
Brutu printre care pot fi ob
servați Gheorghe Smeu, Va- 
sile Baban, Augustin Costea, 
loan Bighe și Simion Măciucă, 
sint premisele rezultatelor 
bune pe care le obțin.

zilei

Noi succese înscrise pe agenda marii întreceri]

I
I
I

Colectiv tînăr
performanțe de 
prestigiu

„Dacă vreți să știți cum lu
crează tinerii minei noastre, 
nu este rău să sta(i de vorbă 
cu Marin Ciubăr, șef de bri
gadă în cadrul sectorului I". 
îndrumat de această lapidară 
recomandare făcută la mina 
Lonea am pornit spre puful 
minei pentru a încerca să în- 
tîlnesc omul despre care se 
spune că este un adevărat 
„magnet" pentru cei care fac 
primii pași în meseria de mi
ner.

Așteptarea s-a prelungit, 
pentru că Marin Ciubăr a ie
șit destul de tîrziu din mină, 
atunci clnd rindurile celor ce 
părăseau mina se cam rărise
ră. A ieșit însofit de doi or
taci, Sandu Rusu și Gheorghe 
Marmaliuc, cu tofii purtind 
amprenta muncii din abataj, 
a zecilor de tone de cărbune 
pe care le-au trimis la zi. Dia
logul s-a înfiripat destul de re
pede. Prima noastră întrebare 
„cum 
buriie ? 
bună 
tor oameni pentru care timpul 
nu a trecut în zadar.

— Avem peste 2 000 de to
ne depășire de plan de la în
ceputul anului și vă asigur 
că nu ne vom opri aici. Sint 
mulțumit că treaba „merge" 

I Ia noi, la abatajul cameră nr. 
I 123. Băieții sint puși pe fapte 
I mari și nici nu ne gîndim să

I 
I I

I

mai merg tre- 
a provocat o 

dispoziție aces- -

nu realizăm 
7—8 tone pe

Așa cum se intîmplă mai 
întotdeauna, autorii frumoa
selor performante de muncă 
din adîncurile minei nu sint 
de părere că ar exista vreun 
secret deosebit al reușitei lor. 
Marin Ciubăr nu face nici ei 
excepție de la regulă, și pu
ne toate realizările sale 
seama înțelegerii majore 
datoriei care trebuie să 
preocuparea de căpetenie

Foto : B. MIHAI

La mina Paroșeni

unuiproductivități de 
post.

Noi angajamente ne suportul 
frumos bilanț

Dejun oferit 
in onoareaPreședintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a oferit, marți, un dejun în onoarea secretarului general al O.N.U., Kurt Wald heim.Au participat tovarășii Ma nea Mănescu, Emil Drăgănes cu, Ștefan Andrei. George Macovescu, ministrul afacerilor externe. Ioan Ursu, preșe

de tovarășul Nicolae Ceausescu* *

secretarului general al O.N.U.dintele Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie. Mircea Malița, consilier al președintelui Consiliului de Stat, Ion Datcu, ambasador, reprezentantul permanent al României la O.N.U.Au luat parte, de asemenea. Bohdan Levandowski, secretar general adjunct al O.N.U., ri Georg Hennig, șeful Se

cretariatului secretarului general al O.N.U., care-1 însoțesc pe oaspete în vizita sa in țara noastră.In timpul dejunului. care sa desfășurat' într-o atmosferă prietenească, președintele Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, și secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, au rostit toasturi.

pe a .fie a 
fiecărui miner: mai mult căr
bune pentru nevoile țării. In
sistăm însă, dorind să aflăm 
cum sint posibile aceste suc
cese de muncă într-o brigadă 
care, se pare că are media de 
virstă cea mai coborîtă pe 
mină, in care foarte putini 
componen(i au o vechime mai 
mare de 5 ani în meseria de 
miner.

— M-am angajat acum 4 ani 
și am rămas la mină pentru ca 
să-mi croiesc un drum în 
viată, să cîștig banii de care, 
ca oricare tînăr, am nevoie 
ne-a declarat tinărul Sandu 
Rusu. Și apoi, mai e și „nea 
Marin" care face să ne simțim 
ca într-o adevărată familie, în 
brigada sa.

Colectivul e tînăr, se află 
încă la începutul acestui

Peste 10 000 tone de cărbune extrase in plus în afara prevederilor de plan și angajamentelor asumate la începutul a- nului au raportat minerii sectorului II al minei Paroșeni, la recentul bilanț prilejuit de adunarea generală a salariaților. Depășirea planului de producție a fost obținută în condițiile unei activități eficiente a brigăzilor, fapt ilustrat de însemnatele economii la prețul de cost — peste

90 mii lei — obținute de colectivul sectorului.Pe suportul acestor realizări , după cum era de așteptat, minerii și-au reînnoit angajamentele cu încă 3 000 de tone pe care sint hotărîți să le extragă peste plan, pînă anului, jinul telor luate mai bune brigăzi conduse de TEACENCO, LAE BRUTU GHEORGHE

la sfirșitul In spri- angajamen- de celeTITUNICO-PlȘ-

LEAG — conducerea sectorului a luat numeroase măsuri tehnice și organizatorice pentru asigurarea liniei de front și a- provizionarea locurilor de muncă. Se prevede ca, pînă la sfîrșitul lunii august, să fie date în folosință două noi capacități de producție prin deschiderea abatajelor nr. 6 225 și 6226 din stratul XV, blocul 11. Cit privește realizarea lucrărilor de pregătire, s-au luat măsuri pentru re-

pararea și punerea in funcțiune, tot pînă la sfîrșitul lunii august, a combinei de înaintări PK-7, aflată in dotarea sectorului, a- sigurîndu-se astfel realizarea volumului planificat.In sprijinul .sectorului vin și măsurile luate de conducerea minei prin înlocuirea actualelor transportoare cu raclete, cu benzi de cauciuc care vor fi introduse în galeria și axul colector al panourilor din stratul XV blocul II.

Bujor BOGDAN
(Continuare in pag. a 3-a)

Un peisaj industrial cunoscut - mina Dilja.

oaradox

vâ relatez nu mă preo- 
ci un colectiv moi larg, 
să spun lucrurilor «pe 
că nu țin intr-otita la

„Trebuie sa vă mărturisesc că e pentru 
prima dată clnd scriu unei redacții, și, cum 
mina mea este mai sigură pe ciocanul de 
abataj decît pe stilou, o fac cu destulă emo
ție. Ceea ce vreau să 
cupă numai pe mine, 
așa că m-am hotărit 
șleau», cu mențiunea
publicare, pe cit țin la rezolvarea problemei.

In fabricile noastre se produc multe tipuri 
de lămpi electrice și de iluminat public. De 
la clasicul bec și pinâ la lămpile fluorescen
te. Acestea din urmă au pătruns chiar și in 
mină, în galerii sau abataje. Dotarea abata
jelor cu aceste lămpi, care ne asigură un

La mina Lupeni

Ieri, la mina Lupeni, plusul 
de cărbune înregistrat de la 
începutul lunii era de 923 
tone. Cu o zi mai devreme, 
colectivele sectoarelor I, II, 
IV și V ale minei raportau pro
ducții suplimentare de cărbu
ne de 359, 146, 939, respectiv, 
541 tone. Aceste rezultate con
firmă că la cea mai mare 
mină a bazinului, Lupeni, s-a 
intensificat ritmul extracției, 
că vrednicul colectiv de aici

Cote superioare
se mobilizeze cu multă 

pentru a onora 
sarcinile de plan

cîtevo dintre mul-

știe să 
convingere 
pe deplin 
ce-i revin.

Spicuim
tele brigăzi de mineri din a- 
batajele minei care, ca și in 
perioada trecută, participă 
și acum Ia frumoasele succe
se ale colectivului : Petre 
Constantin, Erou al Muncii 
Socialiste și loan Sălăjean,

extracție
A

din sectorul IV, Aurel Stam- 
beca, Dumitru Tămirș, Dumi
tru Patache, Tudor Constantin 
și llie Feler, din sectorul I, 
loan Gîrea, din sectorul II, 
Ene Stere, Nicolae Tănăsache 
și Emil Kopandy, din sectorul 
V, Adalbert Balint, Nicolae 
Oprea și Nicolae Tomolea de 
la celelalte sectoare.

foastul președinte
lui Hlicolae

CeaușescuDomnule secretar general,Domnule secretar general adjunct, Stimați oaspeți,Aș vrea să dau expresie bucuriei mele a Consiliului de Stat, a guvernului român pentru vizita pe care domnul secretar general al Organizației Națiunilor Unite împreună cu colaboratorii săi. o face în România.Așa cum este cunoscut, România acorda o mare însemnătate Organizației Națiunilor Unite, organismelor sale, considering că această organizație are de jucat un rol important in ’.șigurarea cursului nou dr destindere. ■ a colaborării și păcii interna ționale.România susține in mod ferm politice de soluționare a problemelor litigioase dintre state pe calea tratativelor, pe calea pașnică, consideră că dezvoltarea vieții internaționale spre destindere corespunde intereselor tuturor popoarelor, progresului lor economic și social și, de aceea, trebuie făcut totul pentru a dezvolta acest nou curs în lume.Aș dori să declar și cu acest prilej că guvernul român va acționa în continuare, cu toată fermitatea, pentru dezvoltarea și creșterea rolului Națiunilor Unite în viața internațională, pentru ca activitatea lor să devină mai eficientă ți să contribuie mai activ la rezolvarea diferitelor probleme care preocupă omenirea. Este in interesul tuturor națiunilor — fie ele
(Continuare în pag o 4-o)

Toastul secretarului 
general

Kurt WaldheimDomnule președinte.Distinși oaspeți,Aș dori să vă exprim, domnule președinte, profunda mea recunoștință pentru foarte amabila dumneavoastră invitație și pentru cuvintele prietenești pe care le-ați rostit acumȘederea mea în România a fost realmente scurtă. însă plină de impresii și mi-a oferit mult pentru reflecții viitoare. In primul rînd. mi-a dat o mare încurajare. Aș dori să vă exprim, domnule președinte. sincera și profunda mea recunoștință pentru puternicul sprijin pe care dumneavoastră personal, guvernul dumneavoastră. poporul dumneavoastră îl a- cordă cauzei Națiunilor Unite. Acest sprijin este în mod deosebit apreciat: cu atît mai mult în aceste momente, cind nu ne bucurăm de același sprijin din partea tuturor țărilor. Sint foarte fericit că această vizită coincide cu o perioadă de diminuare •a încordării internaționale, cu o perioadă de destindere internațională. România a contribuit în mod considerabil Ia această evoluție. Dar acesta este numai începutul. Ceea ce trebuie acum, după părerea mea, este să dăm întregul nostru sprijin acestui curent, acestei evoluții, iar aceasta trebuie făcută și cu ajutorul și prin intermediul Națiunilor Unite. Omenirea este confruntată și va fi confruntată cu noi și noi probleme. Toate aceste probleme nu pot fi rezolvate nici singure, de către state, nici numai prin relațiile bilaterale, ci cer
(Continuare in pag. a 4-a)

Avram MICA, corespondent
în pagina a 4-a»

Conferința Comitetului 
pentru dezarmare 

de la Geneva

Producție sporită, randamente superioare 
prin aplicarea acordului pe bază de normă planAplicată experimental in cursul acestui an, forma de salarizare în ac'ord pe bază de normă plan se înscrie ca una din măsurile de cointeresare sporită aplicate în urma vizitei de lucru făcute în toamna anului trecut de către conducerea de partid și de stat în Valea Jiului. Rod al preocupărilor majore ale partidului pentru realizarea cu consecvență a echității socialiste în repartizarea veniturilor provenite din muncă, a- ceastă formă de salarizare poate fi aplicată, potrivit specificului activității desfășurate, efectivelor de muncitori de regie din subteran și de la

,V.V.V.V£.WAW.,.WAV£.V.'.V.V.V££.Vr’

iluminat bun, aproape feeric, nu poate decît ț 
să ne bucure. Dar, imaginați-vă cît de dezo- £ 
lanț este pentru noi, după ce ieșim dintr-un £ 
asemenea abataj, la sfîrșitul schimbului III, £ 
să pătrundem in vestiarele și baia minei, £ 
aflate într-o beznă adîncâ. De ce ? Din lipsa £ 
unui singur bec, despre care aflăm că nu se £ 
prea găsește in magazia minei, din lipsa de £ 
preocupare a celor de la aprovizionare. £

Este, după părerea noastră, a minerilor %
de la sectorul Livezeni al minei Aninoasa, o £
situație cam paradoxală. Adică, în subteran £
avem lumină, dar la suprafață, în baie și la î
vestiar, domnește bezna cea mai adîncâ". 5

suprafață, precum și personalului tehnico-ingineresc.Aplicarea acestei forme de salarizare a . cunoscut o extindere rapidă, numărul sectoarelor salarizate în acord pe bază de normă plan crescind de la 22, Ia începutul anului, pînă la 33 în prezent. La exploatările miniere Lonea, A- ninoasa, Vulcan și Paroșeni toate sectoarele de producție, investiții, transport și electromecanice aplică acordul p? bază de normă plan.Conform reglementărilor, în această formă de salar zare este inclus personalul de deservire, mariipulanții instalațiilor, muncitorii care reali zează aprovizionarea cu materiale sau transportul de pro ducție, personalul electromecanic care execută montări și întrețineri de utilaje și instalații, deci efective de deservire care concură direct la realizarea producției. In si

tuația depășirii planului de producție, muncitorii de deservire beneficiază de o majorare a salariilor tarifare lunare, proporțional cu nivelul de depășire înregistrat. Salariul crește cu un procent pentru fiecare procent de depășire a planului ; în același raport se diminuează salariul în cazul nerealizării sarcinilor de plan.In esență, avantajul noilor reglementări constă în aceea că muncitorii de deservire sint cointeresați în realizarea unor depășiri cit mai mari ale planului de producție, aducîn clu-și o contribuție nemijlocită la realizarea acestui dezideratAsigurarea unei cointeresări Îmbunătățite și prestarea unei activități calitativ superioare a permis muncitorilor de regie din cadrul sectorului I al minei Dîlja să obțină salârii majorate cu 7,3 la sută în luna aprilie, cu 4,8 la sută în

mai și cu 3 la sută în iunie. Cei de la sectorul V și sectorul de investiții ale iVulcan au realizat Spo, uri de salarii cuprinse între 4 și 10 la sută, iar cei de la sectorul r al minei Aninoasa. între 3 și 6 la sută.In această formă de salarizare este cuprins și personalul tehnic de conducere din sectoare — șefi de sectoare,. • tph ’ C?»?p ’salariul tarifar de încadrare poate crește, de asemenea, în funcție de gradul de îndeplinire a planului de producție al sectorului respectiv. La maiștri, de exemplu, pentru a se realiza o cointeresare cît mai mare, pentru fiecare procent de depășire a planulirIng. Arcadie FODOR, Ec. Liviu INDREA, C.C.P.
(Continuare in pag. a 3-a)

Gheorghe HOCH, 
miner, 

sectorul Livezeni 
al E. M. AninoasaN. R. Ea rindurile scrise cu emoție către cititorul nostru, din care am publicat fragmentul de mai sus, adăugăm și noi, pe șleau, o „simplă" constatare a redacției: nu numai magazionerul, sau aprovizionarea trebuie să se preocupe de iluminatul complexului social. Ce părere are comitetul sindicatului de la mina Aninoasa despre această stare de lucruri ?

de

La „Alimentara" in mijlocul icnetelor bogat aprovizionate, după preferințele cumpărătorilor.

Asfalt pe încă 1,5 km 
de șoseaBrigada de pavatori — ss- faltatori condusă de losif Se- beștin din cadrul lotului de drumuri și poduri Petroșani, după ce a „îmbrăcat" în mantie nouă de asfalt ser- pantina de la Peștera Bolii, s-a deplasat pe DN 66A. Aici va continua turnarea asfaltului. pe încă o porțiune de 1,5 kilometri șosea, pregătită de constructorii icefiști din Petrila. Este vorba de ultima porțiune din șoseaua Uricani — Cîmpu lui Neag care va fi asfaltată în anul 1973 ș; care acoperă cu prisosință planul de producție al lotului la,acest punct de lucru. Lucrările de modernizare a drumului national 66 A vor continua.

Dansuri populareIn cadrul activităților cu 
caracter cultural-educativ or
ganizate de Casa de cultură 
dir Uricani, în curînd va fi 
înființată o formație de dan
suri populare. Constituirea 
noir echipe de dansuri va 
Contribui la atragerea u- 
nor-noi tineri la activitatea 
culturală de masă, și va duce 
la o mai bună valorificare a 
tradițiilor .folclorice locale.

„Tîrgul de vară" 
continuă...De la cunducerea l.C.L.S. pentru produse industriale a- flăm că, în cadrul „Tîrgului de vară" (extins pînă la 31 august a.c.), unitățile din rețeaua comercială de specialitate pun la dispoziția cumpărătorilor săi, în special a femeilor, adolescenților și copiilor, un bogat sortiment de produse. Reducere — pînă la 25 la sută.

Pe șantierul viitorului 
stadion

Zilnic, un număr de 30 pî
nă la 40 de tineri de la uni
tățile economice din raza o- 
roșului Vulcan participă în 
orele libere, la lucrările de 
amenajare a viitorului sta
dion al orașului. Se remarcă, 
printr-o activitate deosebită, 
tinerii de la E.M. Vulcan, Fa
brica de stllpl și secfia de 
covoare din localitate.

In ajutorul pensionarilor
Avantajele ce le așigură 

casele de ajutor reciproc a-

trag un număr tot mai mare 
de membri. Grăitor este în a- 
ceastă privință faptul că la 
casa de ajutor reciproc a 
pensionarilor din Petroșani, 
înființată în anul 1972, nu
mărul membrilor a ajuns în 
prezent la 490. Creșterea nu
mărului de membri a dus la 
dezvoltarea bazei materiale a 
acesteia permitîndu-i apro
barea unui număr de 207 ce
reri de împrumut, în valoare 
de 180 000 lei .

Intr-o săptămînăIn perioada dintre 30 iulie — 5 august a.c., au intrat în depozitele Petroșani ș! Lu- peni ale centrului legume- fructe produse agroalimenta- re, destinate consumului populației, in greutate de peste 300 tone din care 25 tona fructe. In perspectiva 1- mediată, se va satisface de către furnizori a unor contracte de 450 tone produse, printre care cartofi, ceapă, roșii, varză, ardei, castraveți și 100 tone diferite fructe de sezon.
„Anicuța"

La cabana „Voievodu", a- 
lături de turiști se simte foar
te bine și „Anicu/a", un dră
gălaș pui de căprioară (nu
mai de două luni) găsit de un 
pădurar. Puiul este copleșit 
de atențiile vizitatorilor, cu 
care s-a obișnuit dejn. Dar, 
„Anicufa" se bucură de toate 
favorurile Iinclusiv două kg

de lapte pe zi) din partea ca
banierului. Familiarizat de 
pe acum cu vizitatorii, puiul 
de căprioară se va simfi ca... 
acasă și la grădina zoologică 
unde se va stabili definitiv 
clnd va împlini... majoratul.
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* > MAISTRUL TREBUIE SA SE AFIRME CA UN OM
TEHNIC

Hîrtle-bandăviața.

Excavator hidraulic

înlăturarea

tovarășe meseria

la acela de aler-Pentru studieze,

Și este prestigiului modul în care

utilaji Brăila
excavator poa- Dentru lucrări în construcții, liniilor

ani este îl pro- în me-

acționeze operativ și pentru

— Cum priviți, Constantin Corcodel, și, în același timp, funcția de maistru miner ?

— Și acum, s-a îndeplinit acest scop ?

calitatea sa de nemijlocit al pro- producție, maistrul se afirme ca un

Dacă nu se o problemă tras la râs-

CU GÎNDIRE TEHNICA AVANSATA

Zile (și nopți) la „Âmaîilm“

Kn cei douăzeci șl mai bine <te ani de minerit maistrul miner comunist Constantin Corcodel, acest vete- wwi al adîncuriior, a string în tolba capacității sate nu numai un noian de fapte îndrăznețe ci și o valoroasă experiență a muncii și conducerii. O discuție cu un astfel de om care s-a format ca miner în brigada Eroului Muncii Socialiste Haidu Iu- liu, cînd acest colectiv de cutezători era în plină glorie și care la rîndul lui a format, de-a lungul anilor, multe zeci de mineri, este un bun prilej de a face cunoștință cu numeroase taine ale muncii din subteran. De cinci Constantin Corcodel maistru Ia mina Dîlja și preocupă îndeaproape blemele perfecțiunii seria sa.

te, cum să ne rostuim Lucrurile acestea ie face orice miner mai vîrstnic, dar mie mi-a plăcut cum s-a purtat cu tinerii primul maistru cu care am lucrat și mi-am dorit tot mai mult să ajung ca el.

- Pentru mine această meserie a fost un țel în viață. Cînd am venit în Valea Jiului eram, ca mulți alții, un simplu tînăr de la țară Timp de 17 ani am muncit în abataje și la înaintări în galerii : vagonetar, ajutor miner, miner, șef de schimb, brigadier. Pe vremea cînd învățam cum să țin minerește lopata în mină ajung de ce urmămeseria de maistru Poate că această are rădăcinile tot ceputurilor mele vedeam atuncipe un îndrumător, sfătuitor apropiat, fără exagerare, ca pe un

— S-a împlinit dar, vedeți dumneavoastră, maistrul de astăzi nu mai este ce a fost maistrul de acum douăzeci de ani. Meseria de maistru miner a suferit modificări pe parcursul vremii. Era o vreme cînd atribuțiile maistrului miner, ale „banya meșterului" cum i se mai spunea, se limitau Ia acelea de supraveghetor, de alergător de colo pînă colo. El era un fel de ..bucătar la toate". Lucrurile s-au schimbat. Funcția maistrului miner este privită prin- tr-o altă optică. In condițiile dezvoltării mineritului al tehnicii lege el atributeorganizator procesului de producție. Sub acest aspect el ocupă un Ioc central în activitatea productivă a minei.

modernizării este un om Prin cu Și al
Șiel este un înaintate, este investit de conducător nemijlocit

— Cum se transpun toate acestea pe planul realităților concrete la mina Dîlja ?nu-mi doream decît să un miner bun. Nu știu mă simțeam mai pe tot mai mult atras de miner.dorință își în în Pe anii în- minerit. maistru caaș spu-pe

— La ora actuală tehnica modernă se extinde cu o mare repeziciune. S-au făcut progrese mari în mecanizarea susținerii, tăierii, transportului. La unul din abatajele frontale experimentăm cu succes grinzile pășitoare, urmind să lărgimcestui utilaj. Sînt în curs sau perspectivă de și o seamă de mașini și instalații de mare productivitate. Legat de aceasta se impune ca o permanentă necesitate ridicarea la un înalt nivel â cunoștințelor tehnice. Altfel

folosirea a-IIca un neprieten. Maistrul meu din vremea aceea, tovarășul A- ron J-eler, astăzi pensionar, se îngrijea de noi, tinerii ca un adevărat părinte țîndu-ne cum să cum să ne ferim de învă- muncim, acciden-

introducere

riscăm să devenim inutili, ori și mai rău, să încurcăm lucrurile. In conducător cesului de trebuie săom de gîndire. de concepție, să nu-și reducă rolul de simplu executant, gător după... goale, aceasta el trebuie săsă învețe în permanență. A- cum și minerii sînt mai pregătiți, au o cultură generală și tehnică mai bogată. Dacă minerul te-a ..încuiat" într-o problemă tehnică nu-ți mai dă nici o atenție. Or, nu trebuie să aștepți să ți se spună de către mineri „du-te afară baciule că ești rămas în urmă". Maistrul este obligat, repet, să învețe să țină pasul cu tehnica, să-și însușească și să stăpînească procedeele conducerii și organizării moderne. In același timp, să fie om de acțiune și de inițiativă. In mină apar multe greutăți neprevăzute. Așa a fost, așa este mina. Dar maistrul este dator în calitatea lui de conducător direct al procesului de producție să facă totul pentru a preveni astfel de fenomene, iar acolo unde a a- părut să energic lor.

guros și să execut toate pozițiile primite, transmise din partea șefilor mei ierarhici. Tot atît de riguros trebuie respectate și executate și dispozițiile care pleacă de la mine în jos. Dacă am dat dispoziție în revirul pe care-1 conduc, eu răspund de ea. A- ceastă dispoziție trebuie a- plicată cu strictețe. Dacă nu se face acest lucru dezordinea și indisciplina cu toate urmările lor negative, sînt inevitabile. Cned că la mina noastră trebuie făcut mai mult pentru întărirea autorității maistrului.

— Șefii noștri sînt primii chemați să întărească această autoritate, poate rezolva maistrul să fiepundere intr-un cadru corespunzător, adecvat. De asemenea, în adunările salariaților, în adunările și ședințele de partid, sindicat și U.T.C. să se evidențieze mai mult atribuțiile maistrului în conducerea La un tor

CARNET\
i
i
i
I
i
9Ii
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I

pentru perforatCentrele de calcul și instituțiile care utilizează teleimprimatoare nu vor mai fi nevoite să importe hîrtia- bandă pentru perforat, deoarece ea a fost introdusă în producție de fabrica „Reconstrucția" din Piatra Neamț. Pe baza propriilor studii, specialiștii de aici au mai realizat un nou sortiment de hîrtie pentru corespondență specială, care poate fi folosit și pentru tipărituri. Paleta noilor.produse cuprinde și alte sortimente care au fost asimilate în producție de serie. Este vorba de hîrtia cristal și cea pergaminată. înnobilată cu polimeri, ambele fiind utilizate ca ambalai superior în industria farmaceutică și cea alimentară.

— Ce trebuieîntărirea rolului făcut pentru și eficiențeimuncii maistrului ?
— Șă se asigure o disciplină fermă de sus pînă jos. Ca maistru, înțeleg să respect ri-

procesului de producție, toate acestea aș adăuga element esențial t hotărî- pentru creșterea roluluiautorității maistrului el însuși se străduiește și reușește să-și onoreze îndatoririle și obligațiile de serviciu, să-și apropie minerii și să-i îndrume cu competență, să se impună prin competență tehnică, exigență și omenie.

din Lupeni

G. ADAM

Pe membrii cineclubului „A- 
mafilm" din cadrul clubului 
din Lupeni i-am găsit zilele 
trecute în ambianța unei acti
vități de creafie efervescentă. 
Sala în care își desfășoară.ac
tivitatea acest harnic și fertil 
colectiv de creafie, este un 
autentic mini-studio cine
matografic, în care, la

Școala profesională comercială
în perspectiva noului an de învățămînt

Convorbire cu iov. GHEORGHE ANA, 
• directorul școlii

Clădirea din strada Mihai Eminescu, care pînă în anul 1972 
găzduit liceul industrial minier, a fost transferată recent Școlii 

profesionale comerciale Petroșani.
Pentru a putea informa cititorii noștri, am rugat pe tovarășul 

GHEORGHE ANA, directorul școlii profesionale, să ne vorbească 
despre felul cum va fi organizată, în noul an școlar, baza materi
ală a invățămintului comercial, avîndu-se în vedere situația creată 
prin sporul substanțial de spațiu de care va dispune școala.

Cunoscînd insuficiența spațiului care ne-a stat la dispoziție în clădirea din strada 23 August — ne informează interlocutorul nostru — organele locale de partid și de stat, manifestînd o deosebită grijă față de bunul mers al școlii comerciale ne-au atribuit încă o clădiră, creîndu-ne astfel condiții din cele mai bune pentru desfășurarea activității instruc- tiv-educative în spiritul ho- tărîrii Plenarei C.C. al P.C.R. din 18—19 iunie a.c., cu privire la dezvoltarea și perfecționarea învățămîntului în țara noastră.Un prețios ajutor am primit din partea Ministerului Comerțului care, în baza documentației întocmite, ne-a alocat suma da 250 000 lei, cît reprezintă lucrările de reparații capitale necesare clădirii. La rîndul său, conducerea școlii a reușit să obțină operativ deschiderea

se va desfășura, noul an școlar, în strada M. Emines- sînt asigurate spade

finanțării la bancă ș!. să încheie cu Exploatarea de gospodărire locativă contractul de executare a lucrărilor, care au și fost începute. Există asigurate toate premisele ca termenul de dare în folosință, la 1 septembrie 1973, a clădirii să se respecte riguros.Ca urmare, procesul instruc- tiv-educativ începînd cu clădirea din cu, unde neții suficiente pentru sălile clasă, 3 laboratoare, cabinete, bibliotecă, sala profesorilor, birouri pentru conducere și serviciile administrativ-gospodă- rești, urmînd ca în clădirile a- nexe să sa organizeze activități de pregătire practică, sportivă ș.a.Mutarea procesului de învă- (ămînt în clădirea ce ne-a fost pusă la dispoziție, ne permite să îmbunătățim substantial

condițiile de cazare și alimentare ale elevilor, în care scop, în vechiul local din strada 23 August, organizăm la etaj dormitoare, iar la parter o sală de lectură, un cabinet medical și cantina.Paralel cu grija privind e- xecutarea în termen și condiții de bună calitate a lucrărilor de reparații capitale la cele două clădiri, o preocupare susținută o manifestăm față de completarea dotației laboratoarelor, a cabinetelor, bibliotecii și cantinei.Conducerea școlii are convingerea — încheie relatarea tov. profesor Gh. Ana — că, ți- nînd seama de termenul scurt care î: stă la dispoziție, va fi altfel sprijinită de conducerea E.G.L. și de industria locală, ca lucrările de reparații la cele două clădiri ale scolii să fie terminate din timp. Aceasta ne va permite să facem dotările necesare urmînd ca cei 450 e- levi să se bucura în noul an școlar de tot ce s-a făcut pentru ei din grija partidului și statului nostru.Relatarea tovarășului Gh. A- na cu privire la pregătirile pentru noul an de învățămînt ale școlii profesionale comerciale, întărește și mai mult convingerea că școala are perspectiva u- nor condiții materiale din cele mai bune asigurate pentru pregătirea calitativă și în strîns raport cu practica a viitorilor lucrători necesari comerțului nostru socialist.

mesele de lucru se redac
tează și finisează scenarii, se 
poartă discuții aprinse și com
petente despre virtuțile și ca
rențele viitoarelor pelicule; se 
aud termeni consacrați ca de 
pildă „traveling", „stop cadru", 
„flash — cadru", „transfoca- 
re“ etc. Ce mai, o adevărată 
lume a filmului, în care inimo
șii amatori, după terminarea 
celor mai diferite activități 
profesionale, sînt antrenați de 
o pasiune comună.

La întrebarea : ce program 
are cineclubul, responsabilul 
acestuia, Oscar Simonis, răs
punde cu cel mai firesc aer 
posibil din lume. „In flecare miercuri și vineri, de la ora 17... în fiecare după amiază". Și In
tr-adevăr așa este. Studioul 
Amafilmului din Lupeni, în fie
care după-amiază (pînă tîrziu 
în noapte) cunoaște pulsul ac
tivității cinefililor amatori.

Perioada actuală marchea
ză o etapă mai deosebită în 
activitatea cineclubului de
oarece membrii acestuia se af
lă în faza de selecție a pelicu
lelor realizate și a celor care 
vor fi realizate, în scopul par
ticipării la festivalul național

ti
al filmului de amatori, presti
gioasă confruntare a celei de 
a 7-a arte, practicată la acest 
nivel.

De data aceasta, din motive 
lesne de înțeles, nu vom nomi
naliza filmele care se află în 
dezbaterea colectivelor de rea
lizatori și în cea a întregului 
cineclub, sub raportul formei 
de exprimare cinematogra
fică și cel al conținutului, dar 
socotim notabilă diversitatea 
de idei dezbătute cu specificul 
limbajului, varietatea sfere
lor de investigare, care vizează, 
în ultimele două pelicule in 
curs de realizare, sensuri de 
factură filozofică (permanen
ța umană) și puncte de vede
re care invită la meditație pe 
marginea valorii muncii în cel 
mai nobil sens al cuvîntului, 
pe care generațiile de tineri 
sînt chemate s-o aprecieze ca 
atare, în contextul societății 
contemporane.

Așadar după „relache“-ul 
de după festivalul „Amafilm" 
ce a avut loc în luna mai, co
lectivul de cineamatorl se află 
din nou în alertă.

Uzina de i ..Progresul" din realizat cel mai vator fabricat în țara noastră torul hidraulic tri cubi.Acest nou te fi .folosit terasiere și pentru reparația subterane de telecomunicații, montarea conductelor de gaze naturale, pentru lucrări de canalizare și în multe alte domeniiLa rubrica caracteristici amintim : motorul de antrenare tip Diesel are o ou- tere de 130 CP, performanțele sale tehnice îl situea ză în rîndul celor mai bune produse similare realizate pe plan internațional.

greu a marc exc’i- pînă acum — excava- de 1,2 me-

Carotîeră de forai
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determină arterioscieroza ?
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Sub fost înregistrat de < un brevet de invenție, vorba de o carotieră foraj, folosită pentru tragerea probelor în timpul săpăriiNoul zat la țări și laj petrolier din București.

numărul 54 681 a curînd Este de ex-sondelor.produs a fost reali- Institutul de proiec- cercetări pentru uti-
Sortimente noi

de vopsele

Ufeoria clajsică a apariției avteriosclerozei se bazează pe două fenomene chimico-fizi- 
«e care au loc în sînge : creșterea particulelor de grăsimi și tendința formării de chia- guri. Aceste două procese dau naștere infarctului miocardic și trombozei cerebrale. Noi eercetări au dus la concluzia că această teorie nu ține seama de elementul esențial pe care îl constituie peretele arterei, anume rezistența acestuia la infiltrarea grăsimilor și Ia coroziune.Potrivit acestor cercetări, arterioscieroza începe exact în momentul în care colesterolul și grăsimile care circulă 
te sînge se depun pe peretele arterei, infîltrîndu-se și stră- battnd stratul subțire de celule izolatoare. Ca printr-o breșă, grăsimile, sărurile de calciu și fibrinogenul pătrund în peretele arterei și formează 
ș jătaeA dură. Cu timpul, ar
ta*», MbmtaatH <te aceste

plăci care se măresc, devine dură și fragilă, predispusă rupturilor, ne mai fiind în măsură să permită sîngelui să circule cu rapiditatea necesară.
tele arterei suferă o modificare, care face să crească gradul de permeabilitate al peretelui arterial înlesnind pătrunderea grăsimilor și a colesterolului. Potrivit acestei teorii, arterio-

PE TEME MEDICALE

La întrebarea ce înlesnește infiltrarea grăsimilor în peretele arterial, mai mulți cercetători au emis diferite teorii.Prima teorie se bazează pe cunoscutul raport dintre creșterea presiunii sanguine și apariția de leziuni ateroscle- rotice. In cazurile de hipertensiune, stratul de celule situat la limita dintre stratul ex
tern și cel mediu din pere-

scleroza ar urma să apară numai la hipertensivi. Or, deși relativ mai rare, cazuri arterioscleroză clinică se înregistrează și Ia indivizii tensiunea normală sau chiar Ia hipotensivi.A doua teorie indică drept cauză a arteriosclerozei o reacție autoalergică. Mecanismul ar fi următorul: fragmente de celule arteriale ar putea 
deveni „străine" organismu-

decu

lui, determinînd astfel o reacție de incompatibilitate cu celulele sănătoase, reacție asemănătoare cu aceea care se produce cînd un antigen vine în contact cu un anticorp Această reacție dă naștere u- nui proces inflamatoriu, care face să crească permeabilitatea peretelui arterial a grăsimii.Intrucît lămurește unul dintre motivele care stau Ia baza frecventelor cazuri de arterioscleroză la vîrsta prese- nilă și senilă, vîrstă în care scade activitatea glandelor suprarenale care produc cortizon, hormon specific an- tialergic, teoria autoalergiei poate duce la terapeutici noi și foarte interesante.Un alt factor care sporește permeabilitatea peretelui arterial este adrenalina, hormon secretat în exces m ca
zurile de nevroze. Aceasta ex-

plică legătura dintre societatea industrială și frecvența cazurilor de arterioscleroză ; totodată explică de ce, în a- numite limite, tranchilizantele pot fi antiarteriosclerotîce. Un alt factor incriminat, deși într-o mai mică măsură, este fumul. Oxidul de carbon pe care îl conține fumul determină formarea în sînge de carboxihemoglobi- nă, care sporește permeabilitatea i grăsimi, dovedit are carbon.ce rețin numai nicotină, oxidul de carbon, prea puțin la prevenirea arteriosclerozei. In schimb, ajută dacă se aruncă țigara din care s-a fumat doar o treime, deoarece în felul acesta se inhalează o cantitate redusă de oxid de carbon.

La Techlrghlol

Un sanatoriu balnear
de mare

ră
(Agerpres).

Lase

capacitate

T. JIANU

nicotină oxidului

Industria noastră de cialitate a inclus pe de fabricație 15 noi sorturi de vopsele, care vor fi folosite cu precădere în industria de autovehicule. Astfel, pentru autobuzul „Român" se vor produce 6 poziții coloristice, printre care figurează culorile t verde, alb, maro și galben, iar pentru celelalte două tipuri de autoturisme „Dacia 1300" și „Aro": bastru, roșu, portocaliu verde.

spe- lista

al-Și

peretelui arterial Experiențele că efectulAșa se explică filtrele de țigarete, care nu și servesc

Recent la Techirghiol a fost dat în folosință un nou sanatoriu balnear cu o capacitate de 850 de locuri. Noua unitate sanatorială, dotată cu instalații și aparataj medical modern, poate asigura zilnic peste 3 000 de tratamente medicale, adu- cînd o contribuție substanțială la recuperarea uhui nu-' măr cît mai mare de bolnavi.Dintre amenajările sana- ții originale care permit e- toriului amintim sectorul de kinetoterapie, care are a- fectate 28 de cabine pentru băi și 32 de cabine pentru împachetări cu nămol fiecare cabină avînd două căzi Un alt sector modern este cel de electroterapie unde se pot efectua tratamente complexe — băi de lumină parțiale și generale, băigalvanice, ultraviolete, so-ultrascurte, diadina-

mici, microunde, magneto- diaflux. Electroterapia dispune de aparate de ultrasunete, nemectron și ionizări.Secția de hidroterapie este dotată cu instalații pentru aplicarea dușurilor — masaj, duș scoțian, precum și cabine cu băi de plante. In scopul prelungirii duratei de aplicare a diferitelor tratamente, specifice stațiunii, au fost amenajate instala-fectuarea de tratamente cu nămol asociate cu ultraviolete în sezonul receO noutate a sanatoriului o constituie bazinul kinezi- terapie unica unitate din ța- care folosește tratamentul cu apă de ghiol încălzită, același nivel cu bazinul află săli de masaj, vibro- terapie, elongații, solux, precum și o sală de gimnastică medicală.

Pe primul loc
în lume...Potrivit statisticilor ternațîonale ale Apimon- diei, țara noastră se situează pe primul loc în lume în ce privește producția și exportul de utilaje apicole. Combinatul de specialitate al Asociației crescătorilor de albine realizează linii tehnologice pentru omogenizarea și condiționarea mierii, precum și diferite utilaje pentru stupini industriale apreciate și solicitate în 22 de țări, care Italia, Austria, Germania, Suedia, Combinate și linii gice au te în Cuba și Tunisia.fost recentS.U.A.,

in-

printreR.F. Canada, tehnolo- furniza- U.R.S.S.,
Hărți magneticeSpecialiștii Institutului • de geofizică aplicată din I Capitală au elaborat hăr- * țile magnetice, în mai mul- I te variante, și au trecut la ' efectuarea unor studii de I teren pentru definitivarea • hărții curenților . telurici, I mijloace prin care se vor * putea pune în evidență noi I zăcăminte de minerale u- tile. deosebit de prețioase. In același context se înscrie și extinderea metodelor e- lectrometrice de cercetare în cadrul minelor Bălan, I Moldova Nouă, Șasea și altele, pentru depistarea unor noi acumulări de sulfuri polimetalice și minereuri de cupru. Pentru prima oară în țara noastră s-a recurs la folosirea helicopterelor pentru elaborarea hărților aeroradiometrice ale zonei Carpaților Orientali.Au fost extinse cercetări pe întinse zone ale platformei maritime a litoralului românesc al Mării Negre.
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(Agerpres)
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SPORT • SPORT • SPORT
In „tabăra" fotbaliștilor de la Știința Petroșani

Sancțiune... meritatăArticolul „S-a dus o zi, dar nu numai atît" apărut în nr. 7 379 din 25 iulie a.c., al ziarului „Steagul roșu" a declanșat cercetarea cazului de către întreprinderea pentru livrarea produselor petroliere Timișoara, depozitul Vulcan. In urma cercetării a sosit la redacție următorul răspuns :„Este adevărat ceea ce s-a relatat în articol ;vînzători de la stația nr.

Bogat final de practică pentru studenții mineri

cei doi1
Mi

Pe urmele 
semnalelor

critice 
ale ziarului

Petroșani, au mai avut și alte abateri drept pentru care li s-a desfăcut contractul de muncă Cu data de 1 august a.c. urmează a fi angajat alt distribuitor de produse petroliere la această stație".
Cei 
să

care sesizează, 
aibă și curajul 
răspunderiiurmare a publicării înCanr. 7 342 din 12 iunie 1973, în ziarul „Steagul roșu" a articolului „Refuz să mai calculez", conducerea aceluiași depozit ne-a răspuns printre altele: „In urma cercetărilor făcute s-a constatat că din pricina faptului că i s-a închis ușa în față (pe str. Institutului nr. 10, ap. 10) tovarășul Ludovic Boldog nu a dat butelia. Alți locatari au declarat că stnt mulțumiți de felul cum sînt serviți de distribuitorul L. Boldog și de șoferul Gheorghe Drăgan.n-a mai revenit, Boldog a fost mustrare.Referitor Ia uutelii, acesta fiecare mașină. Cetățenii pot și trebuie să nu dea prilejul cîștigurilor ilicite. Tovarășa Livia Stanciu, semnatara sesizării, a recunoscut că nu i s-a cerut mai mult de 14 lei pe butelie și că de cinci ani nu a avut neplăceri cu schimbarea buteliei, pînă în ziua de 23 mai a.c. Deși susținea că știe alte persoane care plătesc 20 Iei, a refuzat să ne sprijine, nedivulgînd numele acestora. Clienții să ne sesizeze toate deficiențele, dar să ne și ajute în dezvăluirea lor pentru a putea lua măsuri".Desigur, e de Ia sine înțeles, că dacă cineva face o reclamație, acesta trebuie să aibă și curajul răspunderii față de cele sesizate.

Pregătirea multilaterală și apropierea studenților de problemele specifice producției și cercetării sînt obiective principale ale învățămîntului superior, subliniate frecvent în documentele de partid. Din acest punct de vedere se poate aprecia că practica studențească pe parcursul a trei săptămîni din luna iulie, a fost bogată în semnificații pentru viitorii specialiști mineri. Opiniile studenților, cadrelor didactice, conducătorilor unităților miniere, au relevat apariția în acest an a unor forme și metode noi de integrare a studenților în procesul productiv.O mane parte din studenții I.M.P. au fost angajați, dobîn- dind calitatea onorantă și deosebit de utilă din punct de vedere formativ, de participant nemijlocit Ia procesul de producție din mină. Au participat efectiv la muncă în fronturile de lucru, au luat parte la decizii și hotărîri — modalități sigure de călire a voinței și curajului mineresc, de conturare a profilului profesional și moral al personalității viitoarelor cadre de conducere.La Ghelar, în minele de fier din munții Poiana Ruscă, am întîlnit pe Ion Stoichițoiu, Constantin Racu, Bela Cheres- teș, Constantin Miclescu și alți studenți din anul I subingineri a! facultății de mine, care după orele de producție, răsfoiau cărți de specialitate, completau caie-

tele de practică sau pregăteau colocviul pe care urmau să-1 susțină la sfîrșitul practicii. Studenții au reflectat în întocmirea caietului de practică asupra modernelor utilaje aflate în dotarea carierei Teliuc, utilaje capabile să asigure o activitate eficientă Pe mulți dintre studenții repartizați în această zonă i-am întîlnit zilnic în adîncuri, la orizontul 9 al minei Ghelar, încadrați în grupele de la a- bataje.La Gurabarza, în unele seri, studenții practicanți au participat la acțiuni comune cu tinerii mineri de aici, împărtă- șindu-și reciproc idei, opinii, într-o amicală care a dus la închegarea unor trainice prietenii. Acest lucru ni l-a relevat secretarul comitetului orășenesc Brad al U.T.C., care a avut multe cuvinte de laudă referitoare Ia participarea studenților mineri Ia aceste manifestări.Unitățile miniere din Valea Jiului au fost, de asemenea, gazde primitoare pentru studenții practicanți. In abatajele Lupeniului au fost prezenți, printre alții, studenții Nicolae Dumitru, Ion Ferchiu, Emeric Radar (grupa 1 172, anul II mine, curs de ingineri), precum și colegii lor din anul I topo și II electromecanică. Abatajele frontale de Ia minele Dîlja, Petrila, Uricani, Paro- șenî, Vulcan au constituit și ele locul de desfășurare a u-

Policalificarea...

impresii, ambianță

nei foarte utile practici în producție.Uzina de preparare din Deva a oferit și de această dată studenților din anul III mine, curs de ingineri, posibilitatea aprofundării tehnologiei de concentrare a minereurilor de metale neferoase.Un capitol și un deziderat al practicii studențești I-a constituit integrarea mai accentuată a viitorilor ingineri în colectivele de cercetare din instituțiile specializate. Este ilustrativ faptul că un număr de 21 de studenți participă Ia activitatea de cercetare desfășurată în cadrul C.C.S.M. Petroșani, urmărind rezolvarea unor probleme actuale ale industriei miniere. Diferite teme interesante prezentînd un caracter aplicativ, au fost abordate și în colectivele mixte de cercetare formate din studenți și cadre didactice, colective ce au fost constituite în cadrul catedrelor de mecanica rocilor, tehnică minieră sau pentru -efectuarea unor lucrări în domeniul rezistentei materialelor.Animați de dorința realizării unei cît mai strînse integrări pe filiera ..învățămînt- cercetare-producție", studenții mineri au încheiat perioada de practică în producție cu un bilanț rodnic,, bogat în fapte și semnificații, care le oferă noi posibilități de desă- vîrșire profesională.Ion GÎF-DEAC, student, I.M.P.

...Am urmărit, duminică, „lucru" noua „garnitură" de fotbaliști ai Științei Petroșani. Divizionarii C de la Institutul de mine manifestă, pentru început — fiind faptul că data perii antrenamentelor tul de recentă — o de joc acceptabilă, numai patru „ședințe", elevii profesorului Gheorghe frimie se disting printr-o dispoziție de joc excelentă, participă cu entuziasm la pregătiri șt., speră. Speră că previziunile „sumbre" care se abătuseră asupra lor — după plecarea atîtor titulari, care au condus echipa în a- nii trecuți la multe victorii, instaurînd-o în elita seriei — vor fi împrăștiate. Speră că la startul noii ediții de campionat echipa va intra în plenitudinea forțelor sale, înscriindu-se din nou „Ia cuvînt", alături de alte competitoare cu pretenții mai mult sau mai puțin justificate la întâietate. Antrenorul echipei ne declara că e mulțumit, deocamdată, de modul rapid în care au reu-

Totuși, pentru că tovarășul sancționat cuprețul unei este afișat pe

I

(Urmare din pag. 1)de producție, salariul tarifar crește cu 3 procente.Pentru personalul tehnic, în ifară de realizarea și depăși rea planului de producție, în acordul pe bază de normă plan este prevăzută și obligația de a realiza și alți indicatori de plan cum sînt: planul lucrărilor de pregătire, pro-

dat rance- e des- îormă După

șit să s£> integreze în angrenajul echipei noii viitori titulajri, de eficacitatea dovediți, în meciul de antrena- njent susținut în compania echipei de tineret-rezerve a Jiului (3-0), de posibilitățile tehnico-tactice dovedite de echipierii lotului de care dispune. In legătură cu a- cest „capitol" am solicitat amănunte. Ne-au fost oferite cu amabilitate. Vechilor jucători — adică: Berindei și Bogheanu, portari, Rusu, Burnete, Bizo, Nădășan, Bulbucan, Sandu, Gruia, Gudei, David, Rișcuța și Rotea — li s-au adăugat alții, transferați de curînd. Este vorba despre Hanganu de la Minerul Comănești, Croitoru de Ia Metalul Tîr- goviște, Gulea de la C.F.R. Simeria, Panici, Nestorovici și Tismănaru, toți trei de la Minerul Moldova Nouă. In plus, patru foarte tineri fotbaliști din propria nieră": Reisz, Rado,bik și Buium, foști elevi antrenorului Iosif Feher juniorii Științei. Un lot, pare, corespunzător numeric și valoric, care poate —
„pepi-Krei-ai la se

prin muncă stăruitoare, firește — deveni și omogen. Premise pentru aceasta există. Bunăvoința ? Suficientă. Ar mai fi nevoie, înainte de începerea campionatului, de... timp pentru sudarea com- partimenteloin, pentru sudarea concepțională a jocului echipei. Vremea fiind însă înaintată, nutrim speranța că primele etape vor consolida inței caz, cumstanțe infringed, în aniiPetroșani poate să-și dească valoarea încă început de campionat, men- ținînd trează o tradiție ani, îmbogățind sportului nostru tar...„Vom avea din chipă bună!“ — cu vădită încredere, meciul de duminică, și inventiva extremă a Științei Marin David. Să sperăm! Altfel, nu se poate. Fotbalul studențesc petro- șănean s-a... respectat de cînd se știe!

unui gestionar

in cea aînspre finalul meciului Știința Petroșani — Jiul (tineret- rezerve), antrenorul Cornel Cărare își exprima fățiș insatisfacția în fața exasperantei ineficacități a tinerilor fotbaliști de la Jiul. Lotul din anul trecut e, în mare măsură, remaniat, împrospătat. Au fost incluși în acest lot încă o serie de tineri fotbaliști, ve- niți prin transfer de la Steaua sau Dinamo București, dornici de afirmare, așa cum au făcut-o cîndva Mulțescu sau ton Gabriel. ..Am băieți buni

rapid Și, nu „teamul" în nici va acorda atenuante Și acum precedenți, ;
Știut» cir- unor ca și Știința dove- de lade prestigiul universi-nou one e-spunea, după rapida stingă

Fiind gestionar la sec
ția de artă decorativă, 
cooperativa „Deservirea" 
din Lupeni, CONSTAN
TIN NEGREA a ridicat 
un avans de 5 500 lei 
pentru procurarea mate
rialelor necesare secției. 
Din această sumâ a chel
tuit pentru interesele sa
le personale 3 550 lei și 
apoi a dispărut fără să 
predea gestiunea. Deși a 
fost anunțat să-și regle
menteze situafia, a ple
cat crezînd că i se pierde 
urma, în alt județ. Dar 
nu dispare așa, oricum, 
un gestionar care și-a în
sușit banii unității. „Dis
părutul* și-a făcut apa
riția în fața instanței, 
fiind condamnat la opt 
luni de închisoare.

să plătească...
„rezervorului" Jiuluine-a mărturisit interlocutorul — dar mai avem mult de lucru. O echipă foarte tînără, cu elemente de cere timp, țire spre a cunoaștem va dintre ai echipei : portarul fundașiiMatei Popescu. Boloș, Cormoș. Kostyal, Dănilă. Solicităm relații despre ceilalți. Noii-veniii în cadrul echipei în ..rezervorul" de cadre al Jiului sînt: Basna, Tudor și Tulpan de la

perspectivă, răbdare și însufleți armonizată". Re- în teren pe cîți- vechii componenți Lupui centrali Gruber și

Steaua, Dorobanțu și Predes- cu de la echipa de juniori a Iui Dinamo București. Cu toți aceștia — de la care așteaptă mult și în care are încredere — antrenorul Cornel Cărare soeră să facă ..o treabă bună".Sînt prime'e antrenamente împreună, e firesc să existe «fisuri». Le vom lichida. Jiul are nevoie de un... contingent de cadre tinere, valoroase, șl îl va avea !“.E tocmai... ceea ce așteptăm cu toții I
V. TEODORESCU

...Mai bine la închisoare, și-a zis loan Ghitea din Uricani. După ce și-a părăsit familia, avea o- bligația să plătească celor doi fii ai săi, pensie de întreținere (500 lei lunar). Pînă la un moment dat a plătit, pentru că n-a avut încotro; i s-a reținut de către unitatea unde lucra. Apoi, i s-a desfăcut contractul de muncă. Decît să plătească mai bine nu muncește. Nu s-a gîndit însă că are niște obligații de care trebuie să se a- chite. Un an și două luni are timp să mediteze la faptul că cei doi copii au nevoie cel puțin de sprijinul lui

Sîntem, zi de zi, martorii unor reale frămîntări ale proprietarilor și producătorilor de bunuri materiale, larg interesați în împlinirea dezideratului continuei perfecționări a producției, a muncii, a întregii vieți sociale. Cu cîteva zile în urmă am reținut încă un exemplu din aceste frămîntări, un exemplu care marchează momentul cînd a început să se vorbească despre o nouă cerință :— Policalificarea maiștrilor ! Cred că a sosit momentul să luăm în seamă necesi-

tatea ca maistrul minier, depozitarul unor bogate cunoștințe tehnice, specifice mineritului, să devină și posesorul unor cunoștințe de mecanică, s-a făcut auzită, recent, într-o sală de dezbateri, o propunere.Am solicitat, a doua și a treia zi, cîteva păreri. Intr-un consensi-a fost acordat calificativul cuvenit. Puținele, dar aprinsele discuții declanșate pe această temă, au fost canalizate eu prioritate asupra subiectului policalificării, seăpîndu-se din vedere un
unanim, propunerii

amănunt. Intr-un tîrziu, și acest ultim amănunt a fost clarificat.— Spuneți-mi cine a făcut propunerea ? — am fost solicitat pe scurt, de un interlocutor.— Un maistru minier!Concluzia a reieșit de sine, ilustrînd valoarea acestei propuneri izvorîtă din practica mineritului și din cerințele vieții. Din dorința unui maistru care vrea să depășească barierele unei singure calificări, din înțelegerea majoră de către un bun meseriaș, a faptului că trebuie să devină mereu mai bun.
...Și descalificareaAbatajul trebuia armat. Șeful de brigadă, sătul de prea multă așteptare, a pornit într-un tîrziu pe galerie după lemnul care întîrzia să sosească. Sosit la fața locului, maistrul minier a început să coordoneze mutarea crațerului, lăsînd în schimb, nesupravegheate cîteva echipe de la întreținere și două abataje unde se pregătea pușcarea. In revir sosește

între timp, șeful sectorului Se interesează de maistru, și, văzînd că lipsește preia coordonarea pușcărilor. Totul decurge apoi normal. Se face „șut", și la fronturile de lucru intră schimbul următor. Alți oameni, alți brigadieri, maiștri si ingineri care preiau lucrul, fwsre de la omologul său : maistrul din schimbul următor continuă mutarea crațerului. Inginerul

de schimb definitivează puș- cările ș.a.m.d.Și, în schimbul doi totul decurge normal. Preliminarul e realizat. Dar, pe nebăgate de seamă, în timp ce producția e realizată pe a- ceastă cale, se mai realizează ceva : un lent, foarte lent proces de descalificare care are drept izvor o cauză minoră : neaprovizionarea cu lemn a brigăzii, neîndeplini- rea unei operațiuni din cele mai simple, într-un proces de B'»"»* complex.
I. M.

club unei

Pe același...
material.

ACȚIUNI TINEREȘTI
Colectiv

de preș ț ii/iu

Recuperări de cabluriIncepînd cu data de 1 august, un număr neri din cadrul miniere Vulcan afara orelor de

tinăr
performanțe

(Urmare din pag. 1)

Numai 
ieșită 
(condamnată in anul 1971 
pentru înșelăciune) GHI- 
ZELA APIPIE, aflindu-se 
în magazinul alimentar 
cu autoservire nr. 4 din 
Petroșani, a strecurat în 
geanta sa (confundînd-'o 
cu coșulelul) o sticlă de 
coniac și o cutie Cu ra
hat. Se vede că nu i-a 
fost îndeajuns prima lec
ție, dacă la scurt timp a 
pornit pe același drum 
al delincventei, la capătul 
căruia, a așteptat-o și de 
data aceasta un an de în
chisoare.Nicolae GHERGHIN judecător

de patru luni 
din închisoare

Adăpost pentru utilajele 
recondiționateIn cadrul sectorului electromecanic general al minei Uri- cani, s-a hotărît să se confecționeze o baracă metalică pentru adăpostirea utilajelor scoase la suprafață pentru recon- diționare. Organizația U.T.C. pe mină a preluat construcția acestei barăci, lucrările urmînd să fie efectuate prin muncă patriotică în afara programului de serviciu. Pînă în prezent au fost prestate 600 de ore de muncă patriotică reali- zîndu-se lucrări în valoare de neste 50 000 lei

După cum ne relatează secretarul comitetului U.T.C. pe mină, tov. Virgil Cazan, pînă în prezent au fost recuperate prin această acțiune peste 25 tone de cablu de cupru și plumb, cantitate echivalentă cu 40 000 lei economii finanțate.Acțiunea continuă remarcîn- du-se în mod deosebit tinerii Nicolae Nagy, Constantin Bărîia. Alexandru Fledoiu 'ndrei Sebesteny și alții.
Viitorul club al tineretului 

din Uricani

de 35 de ti-Exploatării execută, în program, lucrări de descongestionare a galeriilor de acces din stratul 13, orizontul 480.

In cartierul Sterminos Uricani se amenajează un al tineretului în localul foste cantine. Din inițiativa comitetului U.T.C. și cu sprijinul conducerii minei Uricani a fost constituită o echipă electricieni și instalatori apă. care s-a angajat ca în fare orelor de program să xecute în mod voluntar lucrările de reparații ale instalației electrice și sanitare ale imobilului. Lucrările de reparații au început în urmă cu două săptămîni și urmează să fie terminate în preajma zilei de 23 August.

drum plin de sat ist ac ții. Per 
iormanțele sale îl recomanda 
cu prisosință printre brigăzi 
le fruntașe ale minei. O ex
plicație a acestei reușite vine 
chiar de la cel care constituie 
„sufletul" brigăzii, minerul 
Marin Ciubăr.

— Se Vorbește mult despre 
tineri, poate chiar prea mult. 
Au și părfi bune și părți re
le, totul este să știm să le 
valorificăm pe primele. Va fi 
greu să ținem un tinăr lingă 
noi dacă din prima zi îl ară
tăm cu degetul și îl certăm 
pentru motive neîntemeiate. 
Eu cred că cel care știe să 
vorbească tinerilor așa cum 
trebuie, poate obține mult de 
la ei.

Alirmația de mai sus e sus- 
tinută în modul cel mai con
vingător de exemplul brigă
zii pe care o conduce, în care 
Cornel Tir, Petre Bordeianu și 
mulți al fii au devenit deja 
mineri de nădejde. Tinerii ca
re au venit la mină, au ezitat 
poate după primele zile lucra
te, după primul contact cu 
multiplele exigente ale vieții 
de miner. Dar, lucrînd in
tr-un colectiv sudat, au avut 
posibilitatea să cunoască și 
satisfacțiile pe care le oferă 
munca și viața acestor cuce
ritori plini de tenacitate ai a- 
dîncurilor. S-au legat de mun
ca de miner și au rămas. As
tăzi, jumătate din tinerii care 
compun brigada sînt membri 
de partid și alcătuiesc nucle
ul unui puternic colectiv unde 
munca este o datorie de onoa-
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urmare a caracterului stimulativ al acestui sistem de salarizare, la majoritatea sectoarelor care îl aplică s-au obținut depășiri ale sarcinilor de plan și, implicit, ale salariilor tarifare de încadrare. Astfel, la sectoarele III Lonea, I Ani- noasa, V Vulcan, I și II Pa- roșeni. maiștrii au realizat sporuri de salarii cuprinse între 4 și 8 la sută.

Dacă efectivul de regie realizat depășește nivelul planificat inițial, iar în cadrul sectorului nu se realizează productivitatea muncii, conducerea minei are dreptul să reducă sau să anuleze majorările rezultate în cazul depășirii planului sau chiar să reducă cîștigul sub salariul tarifar.Apare evident că în aceste condiții situația cea mai favo-
Sg?

menționat este
normă lunare 125 000

către acord cîștiguri de peste
în cadrul permis re- personalul cu

a se asigura continuitatea procesului de producție.Cele șase luni de experimentare a sistemului de salarizare în acord pe bază de normă plan arată că rezultatele obținute au fost satisfăcătoare, noul sistem răspunzînd cerințelor care au determinat aplicarea sa. Noua formă de salarizare a fost primită cu inte tes de către muncitorii de de-

toarelor lucrează în acord pe bază de normă plan, s-a înregistrat o creștere evidentă a productivității muncii. Astfel, productivitatea muncii a crescut în luna iunie față de nivelul realizat în luna ianuarie cu 6 la sută la mina hon ea, cu 10 la sută la mina Aninoa- sa, cu 2,2 la sută la mina Uri- cani.Pentru ca acordul pe bază

Producție sporită, randamente superioare
ductivitatea muncii, prețul de cost etc. Nerealizarea acestor condiții suplimentare atrage după sine reducerea majorărilor de salarii rezultate ca urmare a depășirii planului. A- ceste reduceri se aplică între anumite limite, mergînd pînă la 1 la sută, pentru fiecare procent de nerealizare a dicatorilor suplimentari.Toate acestea necesită partea personalului tehnic

in-din o atenție deosebită pentru plasarea lucrărilor de pregătire, creșterea vitezelor de avansate, gospodărirea mai bună a materiilor ți materialelor. Ga

Salarizarea în acord pe bază de normă plan stimulează creșterea productivității muncii prin utilizarea cu maximum de eficiență a efectivelor disponibile. In acest sens, reglementările prevăd că în cazul în care planul de producție se realizează și se depășește cu un efectiv mai redus decît cel planificat, drepturile de salarii se stabilesc în raport cu realizarea planului, fondul de salarii fiind redistribuit efectivului de muncitori existenți. Acest principiu se aplică și pentru personalul tehnic.

rabilă este aceea în care se realizează și depășește planul cu un efectiv inferior celui normat. In acest sens, un rol important revine maiștrilor, tuturor factorilor de decizie din cadrul sectoarelor, care vor trebui să urmărească în permanență utilizarea optimă a efectivelor, executarea în condiții calitative superioare a lucrărilor, pentru a se reduce cît mai mult întreținerea sau remedierile ulterioare. In același nent al trebuie realiz pcaprâi
timp, fiecare compo- echipelo’ 'n ieservi: e să se străduiască să-și integral sarcinile 
care H revin, pentru

servire și personalul tehnic din cadrul sectoarelor, cointeresarea sporită a acestora fiind oglindită de cele 32 000 de tone de cărbune extras peste prevederile de plan în primele 6 luni ale anului de către sectoarele respective. Rezultatele bune obținute acestor sectoare au alizarea de salarizat în plan a unor suplimentare lei.Demn defaptul că, la exploatările miniere la care majoritatea sec-

de norma plan să constituie, alături de acordul progresiv, o formă de salarizare în continuă extindere în minerit este necesar ca, în continuare, conducerile exploatărilor să acorde importanța cuvenită planificării optime a efectivelor de deservire, prevedere care va trebui adusă la cunoștința fiecărui membru al formațiilor de lucru. In acest fel contribuția efectivelor de regie și a personalului tehnic la realizarea sarcinilor de plan va fi considerabil îmbunătățită, creîndu-se premisele pentru obținerea unor productivi
tăți superioare în muncă.



MIERCURI, 8 AUGUST 19734 Steagul roșu

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU* >

A PRIMIT PE SECRETARUL GENERAL
Al O.N.II. MIRT WALDHEIM

(Urmare din pag. 1)punderii și participării popoarelor la salvgardarea păcii. A fost evocată, în context, însemnătatea deosebită a începerii lucrărilor Conferinței general-europene, sublini- indu-se că înfăptuirea securității in Europa ar avea o mare importanță pentru statornicirea unor relații noi între statele europene, pentru extinderea continuă a conlucrării dint're ele și ar exercita o înrîurire puternică asupra evoluției întregii vieți internaționale.Relevîndu-se profundele schimbări care s-au produs și se accentuează pe plan mondial, a fost evidențiată necesitatea orientării eforturilor tuturor statelor în direcția promovării în raporturile internaționale a unei politici de înțelegere și cooperare, de sprijinire fermă a procesului ineluctabil al lichidării colonialismului, neocolonialis- mului și discriminării rasiale. de renunțare la forță și dictat, pentru edificarea unei lumi mai bune, o lume a e- gâlității depline între națiuni, a colaborării și păcii.In deplin consens, s-a apreciat că mutațiile pozitive care au loc pe arena internațională fac să crească tot mai mult rolul Organizației Națiunilor Unite și al altor organisme internaționale ca factori de stimulare a colaborării și apropierii între popoare, de apărare și, instaurare a normelor noi care să guverneze relațiile dintre state. A fost exprimată convingerea comună că . O.N.U., celelalte organisme internaționale, trebuie să devină un instrument eficace în apărarea și întărirea independenței și suveranității tuturor statelor, a dreptului inalienabil al fiecărui popor de a-și hotărî singur soarta fără nici un amestec din’ afară ; că ele trebuie să acționeze cu toată fermi - tat'ea în direcția lichidării cauzelor unor conflicte și stări

de încordare, a statornicirii unei păci trainice între -națiuni, a creării unui climat de destindere în care popoarele să-și poată consacra întregul potențial material și uman dezvoltării economico-sociale. soluționării unor probleme de importanță vitală pentru viitorul lor și al întregii o- meniri .In această ordine de idei, s-a evidențiat faptul că sporirea rolului O.N.U. în. viața internațională, în viața națiunilor, reclamă mai mult de- cît oricînd participarea activă, pe baza deplinei egalități, a statelor la soluționarea problemelor internaționale, angajarea lor fermă de a respecta și îndeplini obligațiile rezultînd din Cartă și din rezoluțiile adoptate.Secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, a mulțumit călduros pentru întrevederea acordată, exprimîndu-și deplina satisfacție față de convorbirea deschisă și rodnică avută cu șeful statului român, față de vizita sa în România și rezultatele ei. Domnia sa a adresat președintelui Nicolae Ceaușescu. țării noastre și guvernului român cuvinte de înaltă apreciere și recunoștință pentru înțelegerea Și sprijinul acordat cauzei O.N.U., pentru contribuția de preț adusă Ia promovarea destinderii, cooperării și înțelegerii internaționale.Președintele Nicolae Ceaușescu a asigurat Organizația Națiunilor Unite, pe secretarul său general, că România socialistă va milita și în viitor pentru întărirea O.N.U. și pentru creșterea rolului ei în viața internațională, își va aduce contribuția sa la activitatea nobilă a organizației pusă în slujba marilor idealuri de pace, bunăstare, progres și libertate ale popoarelor de pretutindeni.întrevederea s-a desfășurat într-o ambianță de caldă cordialitate.

Conferința Comitetului pentru dezarmare
de la Geneva

Cuvîntul reprezentantului României rostit în ședi nța specială cu ocazia 
împlinirii a 10 ani de la semnarea la Moscova a tratatului de interzicere 
a experiențelor nucleare.GENEVA 7 (Agerpres). — In cadrul conferinței Comitetului pentru dezarmare de la Geneva, marți, a avut Ioc o ședință specială, cu ocazia împlinirii a zece ani de la semnarea la Moscova a tratatului de interzicere a experiențelor nucleare în atmosferă, spațiul extraterestru și sub apă. Cu acest prilej, au luat cuvîntul reprezentanții Mexicului, U.R.S.S., S.U.A., Mongoliei, Nigeriei, Suediei, Cehoslovaciei, Pakistanului. Canadei, Indiei, Japoniei, Braziliei, Olandei, Ungariei, Poloniei, Bulgariei, Egiptului, României și Marii Britanii.Din partea delegației României a luat cuvîntul Mircea Manea, care a arătat:Delegația română socotește că. pentru Comitetul nostru cea mai bună modalitate de a aniversa acest Tratat este aceea de a folosi toate mijloacele de care dispune pentru a trece la negocierea și adoptarea de măsuri în vederea punerii totale în afara legii și eliminării armelor nucleare și a mijloacelor, de transportare a

lor la țintă. Esențial este, după părerea noastră — a subliniat el — ca asemenea acorduri să fie organic integrate intr-un lanț de măsuri de dezarmare, aflate intr-un proces continuu de realizare, care să ducă la atingerea obiectivului fundamental — interzicerea și distrugerea armelor nucleare, a celorlalte arme de distrugere în masă, la dezarmarea generală.In acest spirit — a arătat vorbitorul — guvernul român a propus și susține elaborarea și aplicarea practică în cursul unui proces sistematic, programe concrete și zătoare de măsuri și de încetare a cursei rilor și dezarmare. Otă însemnătate în acest sens ar prezenta negocierea și înfăptuirea unui asemenea program pentru interzicerea folosirii armelor nucleare, încetarea producției, experimentării și perfecționării nucleare, gerea lor celorlalte în masă.După părerea delegației ro-

mâne -- a arătat in încheiere vorbitorul — se impune în mod deosebit înfăptuirea ne- întîrziată a unor măsuri autentice de încetare a cursei înarmărilor și de dezarmare reală, care să răspundă în mod egal și echitabil intereselor de pace și securitate ale tuturor țărilor, mari și mici, posesoare sau neposesoare de arme nucleare, dezvoltate sau în curs de dezvoltare.
♦

Cambodgla

Funeraliile lui
Walter Ulbricht

BERLIN 7 — Corespondentul Agerpres, C. varvara, transmite: Marți, Republica adusWalter Biroului P.S.U.G.,
a

venezuelea-(C.V.P.) —— a preluat, nord-ameri-

a unor cuprin- acțiuni înarmă- deosebi- Vizita președinte

Toastul președintelui 
Nicolae Ceaușescu(Urmare din pag. 1) mari, mijlocii sau mici — ca Organizația Națiunilor Unite să poată să-și exercite in cele mai hune condițiuni atribuțiile sale.Dezvoltarea vieții internaționale atestă că popoarele sînt ferm hotărîte de a acționa pentru a fi stăpîne pe destinele lor și, tocmai pornind de aici, România va acționa și în continuare pentru asigurarea aplicării în relațiile dintre state a principiilor egalității în drepturi, respectului suveranității, neamestecului in

treburile interne, dreptului fiecărui popor de a-și hotărî dezvoltarea așa cum o doreș7 te, fără nici un amestec din afară.Aș dori să ridic acest pahar pentru întărirea și creșterea rolului Organizației Națiunilor Unite în viața internațională!Pentru dezvoltarea colaborării între toate națiunile lumii !Doresc secretarului general al O.N.U., secretarilor generali adjuncți și colaboratorilor săi succese în activitatea pentru întărirea Organizației Națiunilor Unite, pentru soluționarea problemelor internaționale! (Aplauze).
Toastul secretarului general 

Kurt Waldheim
(Urmate din pag. 1)cooperare internațională Trebuie să fim conștienți de a- ceastă necesitate. De aceea, sînt încrezător in viitorul și în rolul viitor al Națiunilor Unite.Domnule președinte,Ați menționat cîteva dintre principiile esențiale pe baza cărora Națiunile Unite, comunitatea mondială trebuie să lucreze și să coopereze. Vă pot asigura că noi, cei de la Națiunile Unite, sprijinim pe deplin aceste principii. Am credința deplină că vom putea realiza o pace trainică, numai dacă vom continua să acționăm pe baza acestor principii.Părăsesc țara dumneavoas

tră puternic încurajat. Iar, după cum am spus azi dimineață, aveam nevoie de această încurajare. Și avem nevoie cu toții de acest optimism. Pentru aceasta, vă sîntem din nou recunoscători. Voi continua, împreună cu colaboratorii mei la O.N.U., să facem totul pentru întărirea păcii și- securității pe acest pămîntînainte de a încheia, per- miteți-mi, domnule președinte, să adresez cele mai călduroase urări, personal pentru dumneavoastră, pentru guvernul țării dumneavoastră, pentru marele popor român.Ridic paharul pentru prosperitatea României și pentru președintele Consiliului de Stat al României ! (Aplauze).
înapoierea în Capitală 
a delegației de partid 
și de stat a României, 
care a participat la 

funeraliile 
lui Walter UlbrichtDelegația de partid și de stat a Republicii Socialiste România, care a participat la funeraliile tovarășului Walter Ulbricht, membru al Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., praședintele Consiliului de Stat al R.D. Germane, s-a înapoiat, marți seara, In Capitală.Delegația a fost alcătuită din tovarășii Ion Gheorghe Maurer, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului de Miniștri, conducătorul delegației. Vasile Vilcu, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat, Vasile Via ' membru supleant al C.C. al ’■ C.R., ambasadorul României î R.D. Germană.La sosire, pe aeroportul Bă- neasa, membrii delegației au

fost salutați, de tovarășii Emil Bodnaraș, Gheorghe Radulescu, Ilie Verdet, Ștefan Voitec, Miron Constantinescu, de membri ai C.C. al P.C.R. și ai guvernului.Au fost de față Hans Voss, ambasadorul R.D. Germane la București, și membri ai ambasadei.
★Biroul Politic al C.C. al P.S.U.G. și Consiliul de Miniștri al R.D.G. au hotărît că depunerea solemnă a urnei cu rămășițele pămintești ale lui Walter Ulbricht va avea loc, la 17 septembrie 1973, la Monumentul eroilor socialiști din Berlin—Friedrichsfelde, alături de urnele Iui Wilhelm Pieck și Otto Grotewobl.

armelor reducerea și distru- totală, precum și a mijloace de nimicire

Forțele patriotice khmere
au lansat o nouă ofensivă

Africa Centrală
la BonnBONN 7 (Agerpres). — Președintele Republicii Africa Centrală. Jean-Bedel Bokassa, a sosit, marți, la Bonn în cadrul unei vizite oficiale de șase zile la invitația președintelui R.F. Germania Gustav Heinemann.In cursul zilei de marți, președintele Bokassa a avut o serie de convorbiri cu cancelarul Willy Brandt asupra posibilităților concrete de cooperare e- conomică dintre cele două țări.

Democrată Germana ultimul omagiu lui uioncnt, membru al Politic al C.C. al președintele Consiliului deStat al Republicii Democrate Germane.La ora 10 (ora locală), prin fâja catafalcului cu corpul neînsuflețit al lui Walter Ulbricht, aepus în Sala mare a Consiliului de Stat al R.D.G. și străjuit de drapelele P.S.U.G. și R.D.G., au început să treacă coloane nesfîrșite de oameni ai muncii. Prima gardă de onoare a fost formată din tovarășii de luptă apropi- ați ai lui Walter Ulbricht — Erich Honecker, prim-secretar al C.C. al P.S.U.G., Willi Stoph, membru al Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Miniștri, Friedrich Ebert și Horst Sindermann, membri ai Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G.Un ultim omagiu au adus Iui Walter Ulbricht membrii delegațiilor de peste hotare, reprezentanți ai partidelor comuniste și muncitorești din numeroase țări, precum și membri ai corpului diplomatic acreditați în R.D.G.Delegația de partid și de stat a Republicii Socialiste România, condusă de tovarășul Ion Gheorghe Maurer, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, a prezentat condo-Camereileanțe la sediul Populare a R.D.G.Con doleanțele au mite de Willi Stoph, fost prî- membru

al Biroului Politic ăl C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Miniștri șl R.D.G., Gerald Gotting, președintele Camerei Populare, și Wolfgang Rosser, membru al Prezidiului Comerei Populare. Membrii delegației române au semnat in cartea de condoleanțe.La Consiliul de Stat R.D.G., delegația română depus o coroană de flori catafalcul Iui Walter Ulbricht și a păstrat un moment de reculegere. Apoi, membrii delegației române au format o gardă de onoare la catafalcul defunctului.La ora 15,00, în Sala mare a Palatului Consiliului de Stat din Piața Marx-Engels a avut loc o adunare de doliu a C.C. al P.S.U.G., Consiliului de Stat, Consiliului de Miniștri, Camerei Pooulare și Consiliului Național al Frontului Național al R.D.G. Au fost pre- zenti' conducătorii de partid și de stat ai R.D.G.. reprezentanți ai organizațiilor să, delegațiile oficiale S-a intonat Imnul de Republicii Democratene.In încheierea adunării, a fost intonată „Internaționala".Apoi, în acordurile muzicii funebre, sicriul cu corpul neînsuflețit al lui Walter Ulbricht a fost purtat pe umeri de generali ai Armatei populare naționale a R.DG. și așezat pe un afet de tun.Cortegiul funebru a parcurs principalele străzi ale capitalei R.D.G., îndneptîndu-se spre crematoriul Baumschulen- weg. Zeci de mii de cetățeni ai Berlinului l-au condus pe ultimul drum pe președintele Consiliului de Stat al R.D.G.

< Corporația nă a petrolului organism de stat de la concernul can „Creol Petroleum Corporation", controlul asupra primei instalații de distribuire a benzinei și a altor produse derivate.

♦ La 7 august, la Ambasada română din Moscova, a fost organizată o conferință de presă consacrată celei de-a XXIX-a aniversări a insurecției naționale antifasciste armate din România.
de ma- străine stat al Germa-

< Președintele Republicii Chile, Salvador Allende, a inaugurat, în capitala țării, lucrările celui de-al XIV-lea „Congres panamerican al copilului", la care participă delegații reprezentînd 18 state latino-americane și S.U.A.manifestare a avut in poli- mi-
♦ O nouă studenților africani a Ioc, marți, Ia Salisbury, semn de protest față de tica rasistă a regimuluinoritar din Rhodesia. Poliție a intervenit cu brutalitate, o- perind numeroase arestări în rîndul studenților.

CAMBODG1A 7 (Agerpres). — Agertțîâ France Presse relatează că, in timp ce aviația â- mericană continuă să bombardeze Pnom Penhul și alte zone din Cambodgia, forțele patriotice khmere au lansat o nouă ofensivă. Astfel, orașul Skoun, situat pe șoseaua nr, 6, a fost încercuit de patrioți, în împrejurimile lui dîndu-se lupte puternice. O operațiune de „curățire" a fost declanșată de forțele armate patriotice de-a lungul șoselei nr. 6, de la Skoun în direcția orașului Kompong Cham, obiectiv de primă importanță

strategică....................’Ciocniri între, patriotă și. -trupele lonnoliste s-au semnalat, de asemenea, în cursul zilei de marți, la 20 kilometri sud-est de capitală, pe șoseaua nr. 1, și la gara Samrong, în apropierea aeroportului Pochentong.Pe de altă parte, agenția informează, citind date, furnizate de ambasada americană din Pnom Penh, că bilanțul bombardamentului „din eroare" al aviației S.U.A. asupra unor poziții ale trupelor lonnoliste este de 137 morți și 268 răniți, printre care numeroși civili.

Lucrările Congresului Programului 
Alimentar Mondial

♦ Comisarul nigerian pentru mine si energetică. Shetti- ma Aii Monguno. a declarat într-un interviu televizat, ct guvernul țării sale intenționează sâ preia controlul asupra industriei petroliere a țării, de îndată ce va dispună de mină de lucru calificată.

•i ir

o de- echi- a 7-a R. D.difi-
de părți celor sesi-

HANOI 7 (Agerpres). — Un purtător de cuvînt al Ministerului de Externe al R. D. Vietnam, referindu-se la clgrație a conducătorului pel de deminare a flotei a S.U.A., potrivit căreia Vietnam ar fi provocatciiltăți S.U.A. în deminarea apelor teritoriale, a porturilor, golfurilor și căilor de apă ale R. D. Vietnam, a precizat într-o declarație că S.U.A., cu sprijinul încheiat trugerea anumiteTotuși, S.U.A. nu și-au îndeplinit încă complet obligațiile, deoarece nu au îndepărtat minele dezactivate din zona de litoral și nici nu au furnizat fnijloace necesare pentru culegerea minelor pe care le-au

activ al R.D.V., au dezactivarea sau dis- minelor lansate în canale de navigație.

lansat pe rîurile navigabile canalele R. D. Vietnam.Declarația subliniază, asemenea, că cele două au căzut de acord asupra discutate Ia numeroaseuni ale Comisiei economice mixte, dar S.U.A. au amînaț semnarea acordului realizat, punînd condiții politice.InM.A.E. al R.D.V. cere în mod hotărît ca S.U.A. să-și îndeplinească deplin îndatoririle privind deminarea și contribuția la vindecarea rănilor războiului în Vietnamul de nord, să respecte și să aplice cu strictețe toate prevederile Acordului de la Paris asupra Vietnamului și ale protocoalelor aferente, precum si comunicatului comun iunie 1973.

încheiere, declarația

ROMA 7 (Agerpres). — In cadrul lucrărilor Congresului Programului Alimentar Mondial (Organism al O.N.U.— F.A.O.), care se desfășoară la Messina, directorul P.A.M., Francisco Aquino, a relevat necesitatea de a acorda, în continuare, ajutor în alimente țărilor în curs de dezvoltare, arătînd că acesta, nu se va micșora în actualul deceniu. Chiar și în anul 1980, a subliniat Francisco Aquino, 1 miliard și jumătate de persoane din 42 de țări ale globului nu

vor putea face față necesităților minime alimentare, din cauza lipsei de venituri.Vorbitorul a amintit, totodată, că, din 1963 pînă în februarie a. c., contribuția P.A.M. în ce privește ajutorul alimentar, s-a cifrat la 1,572 miliarde de dolari pantru realizarea a 590 de proiecte în 88 de țări. Un ajutor substanțial a fost, de asemenea, acordat în cadrul acțiunilor uma-

nitare ale organizației pentru țările lovite de calamități (cutremure, inundații, epidemii, secetă) precum și unor zone unde au avut loc evenimente politice grave sau războaieIn cadrul lucrărilor congresului s-a relevat, totodată, că creșterea economică a țărilor aflate în curs de dezvoltare impune cu necesitate crearea de noi locuri de muncă.

+ Luni, Ia reluarea dezbaterilor Conferinței șefilor de state și de guverne ai țărilor membre ale commonvvealthu- lui. de la Ottawa, participants s-au concentrat asupra e- xaminării problemelor comerciale și financiare ale asociației.♦ Guvernul argentinian a hotărît să acorde Cubei un credit de 200 milioane dolari, care va fi folosit pentru cumpărarea de produse industriale din Argentina -— trans mite agenția Prensa Latina.

♦

nMarte-6“
MOSCOVA 7 (Agerpres) — 

Specialiștii observatorului astro- 
fizic din Crimeea, au efectuat, 
in noaptea de luni spre marți, 
noi observații asupra zborului 
stației interplanetare sovietice 
„Marte-6“, într-o perioadă cind 
solul Terrei trimis spre „Planeta 
Roșie" se afla la o distanță cu
prinsă între 465 000 de kilometri 
de Pămînt.
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Misiunea „Skylab~2“
Prima ieșire in spațiu 

a aștronauților s-a soldat
cu succesHOUSTON 7 (Agerpres). — Prima ieșire în șfara navei a doi dintre cei trei astronauti ai misiunii „Skylab-2" cu un duratei tate) 3 clarat, der, , ________„Skylab". Pe lingă operațiunile de încărcare a celor patru telescoape solare cu filme noi și de reparare a zonei avariate — prin plasarea unui nou strat protector împotriva razelor solare —, astronautii Garriott și Lousma au transmis la centrul de control de la Houston o se-

s-a succes deplin, în mari (șase ore și jumă- acestei activități, marți, William Schnei- directorul programului
soldat ciudaa de-

rie de date deosebit de interesante. Unele dintre acestea au permis specialiștilor de la sol să aprecieze că cele două rachete direcționale, rămase intacte după scurgerea carburantului din alte două, pot asigura întoarcerea aștronauților pe Pămînt fără trimiterea unei misiuni de salvare. De asemenea, s-a constatat, cu același prilej, că sistemul de răcire nu este a- fectat în măsura în care se credea Ia începutul misiunii, mai ales că cei doi astronaut! nu au descoperit urme de scurgere a lichidului refrigerator.

♦ De peste două săptărnînî, sălile parlamentului japonez continuă să rămînă goale, ca rezultat al conflictului dintre Partidul Liberal Democrat de guvernămînt și principalele partide de opoziție ale tării.♦ Forțele-armate ale hilui. de Eliberare din zambic (FRET.IMO) au mt de sub dominația colonială portugheză un teritoriu de "00 000 km nătrați. locuit de neste 1.2 milioane de persoane — a declarat Marcelino Dos Santos. 'ricam-eședinteleffet.TMO, la Bonn.

Fron- Mo- elibe-

Curs de limbă engleză. Recapitulare (6). Parada sporturilor. Telex.Ancheta TV „Cinci Iei și... două plicuri", (reluare).Recital de muzică șoară Rodica Paliu. Film serial „Marea bire a Iui Balzac". Moment folclo-ic Maria Haiduc, geta Ghin ea și Bogdan.La ordinea zilei, județul Argeș.Revista literar-artis- tică TV (reluare). Telejurnal.
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13.0514,30 Matineu de vacanță : Film artistic ..Micul scăldător".
20,1520,35

Redacjia și administrația naiului : Petroșani, strada Republicii, nr, 90, telefon i 1662.

lui lui Erskine Caldwell.22,00 24 de ore. România în lume.22,40 Stadion — Emisiune de reportaje, anchete, opinii din lumea sportului.
Telex

♦ La Cairo a fost semnat, între reprezentant» ministerelor ru'furii ale 1’LR.S.S. Republicii Arabe Egipt, acord privind organizarea, Uniunea Sovietică, a poziții ale tezaurului din mor- mmtul faraonului egiptean T''-is>nkamon.Conform acordului, expozițiile vor fi de un an, la grad și Kiev•nția TASS.

Șî un in a unor ex-
organizate, timp Moscova, Lenin- — informează a-
Telex

în spi- omului

„Trofeul Tomiscia.rectâ din sala sporturilor de la Constanța. Curs de limbă germană. Recapitulare (5).Telex.Tragereapreș.Dialog. Mitul ritual itatea contemporan.Muzica — emisiune de actualitate muzicală Avanprem-’- ■ ă la Festivalul George E- nescu"Timp și anotimp în a- gricultură.1001 de seri. „Prințesa de Mac".Telejurnal. In cinstea marii sărbători.Cîntecul săptămtnii i „Pentru fetele' țara mea". ’’ „Cu (ara scrisă ir; privire". Emisiune • de versuri.TeleobiectivTelecinemateca : ciul „John „Drumul Ecranizare

vKmSh
Valoriîe temperaturii gistrate în cursul zilei ieri :Maximele : Petroșani grade; Paring 19 grade.

înre- de27din
Ci rord“ tutunului" a romanii-

Minimele: Petroșani grade : Paring 12 grade. 12
P E NT R U URMĂ TO A R EL F 24 DE ORE: mențin-' frumr variabil; mai noaptea Izolat verse slabe -1-b din sud.

Vremea se asâ. ni cer mult senin vor cădea a- ploaie Vînt

NEW YORK 7 (Agerpres). — A luat sfirșit, la North Little Rock (Arkansas) meciul de tenis dintre echipele S.U.A. și Chile din cadrul „Cupei Davis" (finala zonei americane). Tenismenii americani au obli- nut victoria cu scorul de 4—1. In ultimele meciuri de simplu, Tom Gorman 1-3 învins cu 6—3, 6—1, 6—1 pe Cornejo, iar Fillol a cîștigat prin neprezen- tarea lui Smith, care, a dureri la umărul drept.După cum se știe, în nalele interzonale ale Davis", cu începere de august, Ia San Francisco, echipa S.U.A., deținătoarea „Sala- tierei de argint", va primi re-' plica selecționatei României, de trei ori finalistă în această competiție. Echipa americană a părăsit mica localitate Little Rock, plecând la (California), unde-și va nua pregătirile.Organizatorul acestui Barry Mackay, a declarat corespondenților agențiilor inter-

acuzatsemifi- ,,Cupei la 17
North Alamo conti-meci,

naționale de presă că intenționează ca antrenamentele tenis- menilor americani să fie publice. Se așteaptă ca în fiecare zi, la aceste antrenamente să fie prezenti în tribune între 600 și I 000 de plătitori.RIO DE JANEIRO 7 (Agerpres). — In turneul interzonal de șah de la Petropolis (Brazilia) s-au jucat partidele rundei a’lQ-a. Florin GI (România) a .întrerupt tarea a 41-a în poziție ră partida cu mondial (U.R.S.S.). Byasas ( (U.R.S.S.) 1- goslavia) — i—0;

.heorghiu la mu- inferioa- campion Smîșlov tehnice : Ghellerfostul Vasili Rezultate (Canada) -0; Liubojevici (Iu- Savon, (U.R.S.S.)_ , Ivkov (Iugoslavia) — Reshevski (S.U.A.) remiză'; Po- lugaevski (U.R.S.S.) — Hug (Elveția) 1—0. Restul partidelor atl fost întrerupte. Nu s-a jucat partida dintre. Mecking , (Brazilia) — Keres (U.R.S.S.). șahistul sovietic fiind suferind. Partidele întrerupte vor fi continuate joi,

Pe primul loc în clasament se află Liubojevici cu 7,5 puncte, urmat de Polugaevski cu 7 puncte, Portisch — cu 6,5 puncte și o partidă întreruptă, Mecking — 6 puncte (o partidă mal pu(in jucată), Gheller — 6 puncte etc. Florin Gheorghiu se a- flă pe locul 13 cu 3,5 puncte șl o partidă întreruptă.In runda a 11-a Florin Gheorghiu va juca cu Gheller (U.R.S.S). Celelalte partidei Tan — Byasas. Portisch — Hort. Reshevski — Panno, Savon — Ivkov, Bronstein — Liubojevici, Polugaevski — Kargan, Keres — Hug. Smîslov — Mecking.Echipa de fotbal Dinamo București s-a into;- la Istanbul. Fotbaliștii bu 'ștsnt au jucat duminică în compania u- neî selecționate a orașului, alcătuită din jucători de la Gala- tasaray și Fenerbahce. Jocul s-a încheiat cu un rezultat de egalitate: l—1. punctul dina- movistilor fiind înscris de Radu Nunweiller.
Tiparul - întreprinderea poligrafică Hunedoara - Subunitatea Petr-yuni 40 39»


