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SOSIREA LA HAVANA

Activitate intensă

și-aude 
de

in
sfirșitului de 

colectivul sec- 
minei Petrila 

vederea 
cit mai

a Sarcinilor 
în proporție 
la sută, în condi- 
bun nivel al pro- 

un
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ȘEFUL SECTORULUI DE PRODUCȚIE 
personalitate cn înalte calitâfi 

profesionale și civice
Ing. IOAN MINEU, 

adjunct al ministrului minelor, petrolului și geologiei 
și director ge neral al Centralei cărbunelui Petroșani.

Vizita tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 

in țari

Transpunerea în viață a pre
vederilor Decretului Consiliului 
de Stat nr. 162/1973 cu privire 
la stabilirea normelor unitare 
de structură’ pentru unitățile 
economice — acțiune deosebit 
de importantă pe linia mate
rializării directivelor Congresu
lui al X-lea și Conferinței Na
ționale ale partidului privind 
adincirea procesului de perfec
ționare a conducerii activității 
economice și sociale, cerință 
esențială a accelerării dezvol
tării economiei naționale - a 
produs in cadrul Centralei căr
bunelui Petroșani modificări 
de ordin structural, deplasări 
de competențe și atribuții care, 
urmărind îmbunătățirea condu
cerii în general, conduc în 
principal la întărirea rolului 
verigilor de jos, de care este 
legată direct conducerea pro
ducției. Apropierea conducerii 
de producție, suprimarea unor 
verigi intermediare inutile, eli
minarea activităților paralele, 
suprapunerilor și substituirilor, 
crearea condițiilor pentru adu
cerea nivelului de luare a deci
ziilor la locul de execuție a a- 
cestora, situează sectorul de 
producție de Ia exploatările 
miniere în prim planul âctivi- 
tătii, conferindu-i rolul de VE
RIGA PRINCIPALĂ IN ORGA
NIZAREA PRODUCȚIEI.

Procesul de restructurare și 
concentrare care s.a petrecut 
în industria carboniferă a avut 
ca efect, la nivelul sectorului 
de producție, o redimensionare 

V

evenimente
semnifica

Ieri dimineață, con
structorii ansamblului 
de locuințe Aeroport VI 
au cosemnat în cronica 
faptelor de muncă două 
evenimente semnificati
ve în sensul respectă
rii de către ei a sarcini
lor de predare la apar
tamente. Au fost ataca
te lucrările de fundații 
la blocul El, cu 30 a- 
partamente — ultimul 
bloc dintre cele cu ter
men de predare pînă la 
sfîrșitul anului în curs. 
Iar cel de-al doilea eve
niment de asemenea de 
mare interes l-a consti
tuit începerea montării 
panourilor mari prefa
bricate din beton la blo
cul E2-2, cu 60 de a- 
partamente.

— Este al patrulea 
bloc din acest an din 
cartierul Aeroport la e- 
xecuția căruia este folo
sită una din tehnologi
ile de execuție moderne 
și productive, cea cu pa
nouri mari prefabricate 
din beton, ne-a relatat 
tovarășul Dumitru Stan- 
eu, șeful biroului tehnic 
al Grupului de șantiere 
al T.C.H. Au fost preda
te pînă acum sau sînt în 
curs de predare blocu
rile Dl-7, E2-1 și D2-2. 
însumînd, împreună 150 
de apartamente. Vom 
preda pînă la sfîrșitul 
anului, numai în cartie
rul Aeroport, un număr 
de 240 apartamente e- 
xecutate prin acest pro
cedeu.

— Fundația, elevația 
și subsolul fiind înche
iate mai devreme ne-am 
îngăduit să începem 
montajul cu trei zile 
mai repede, ne-a dat a- 
mănunte în plus mais
trul constructor Ilie Că
tălina.

împreună cu formațiile 
pe care le conduc ne-am 
hotărît să asigurăm de
vansarea cu o lună a 
termenului de predare 
prevăzut în grafice. Pen
tru început, în scopul a- 
tingerii acestui țel, a 
fost numită la montarea 
panourilor mari prefa
bricate brigada cea mai 
experimentată din între
gul șantier în efectua
rea acestei operații — 
brigada condusă dc co
munistul Ștefan Kadar. 

caracterizată prin creșterea u- 
nor indicatori de bază ca : 
producție, dotare tehnică, per
sonal, fonduri utilizate, sarcini 
de dezvoltare. Odată cu aceas
ta, au crescut corespunzător 
atît volumul și amplitudinea, 
cit și complexitatea probleme
lor legate de activitatea de 
conducere Ia nivelul sectorului. 
Potrivit actelor normative in 
vigoare, sectorul dispune de 
mai multă autonomie, de drep
turi mai largi în luarea decizi
ilor, ceea ce reclamă CREȘTE
REA CAPACITATII PROFESIO
NALE, INIȚIATIVEI SI RĂSPUN
DERII IN ORGANIZAREA SI 
CONDUCEREA PROCESULUI 
DE PRODUCȚIE - condiție e- 
sențială pentru folosirea judi
cioasă a tehnicii din dotare, 
gospodărirea mai bună a forței 
de muncă, asigurarea îndepli
nirii ritmice și de calitate a 
planului de producție în condi
ții de eficiență economică spo
rită. Conducerii sectorului ii 
revin răspunderi deosebite în 
asigurarea exploatării raționa
le a zăcămintului, extinderii 
tehnologiilor avansate, creării 
condițiilor tehnico-materiale ca 
toate brigăzile de mineri să-și 
îndeplinească normele de pro
ducție și planul pe baza unor 
randamente mai superioare, 
aplicării normelor de igienă și 
protecție a muncii în vederea 
prevenirii accidentelor de mun
că și îmbolnăvirilor profesiona
le. Plasarea judicioasă a efec
tivelor, aprovizionarea cores
punzătoare a fronturilor de lu-

• Constructori 
•Beneficiari 

mijloc eficient de creștere
a productivității muncii in construcții

Creșterea rapidă a produc
ției de cărbune a bazinului 
Văii Jiului, corelată cu nece
sitatea obținerii unor indica
tori tehnico-economici superi
ori atît în procesul de extrac- . 
ție, cit și în domeniul prelu
crării producției brute extra
se, necesită executarea unor 
importante lucrări de investi
ții. care vizează crearea condi
țiilor pentru mecanizarea lu
crărilor in subteran, moderni-
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Ing. Bujor BOGDAN

orașul
Vulcan

Cine știe meserie, cîștigă

.Perla",
Coroești

In sala „Colțului roșu" de la
E.M. Lupcni, in prezența a

Un dar pentru

de vară
cartierul
ajunul inaugurării, 
după proiectul în

de compartimentul

cru cu piese de schimb, materia
le și scule, asigurarea îndrumării 
tehnice, funcționării utilajelor 
și desfășurării transportului in 
abataj, aplicarea corectă a 
normelor, îmbunătățirea condi
țiilor de muncă și de viață, 
obținerea unor rezultate econo
mice superioare, promovarea 
unor relații de muncă juste ba
zate pe principiile eticii și e- 
chității socialiste - iată _ as
pecte principale ale activității 
și răspunderilor șefului de sec
tor.

Pentru a avea o imagine 
mai clară a importanței aces
tei verigi în activitatea de con
ducere a producției ar trebui 
relevat că Ia ora actuală avem 
sectoare care depășesc cu 
mult capacitatea unei exploa
tări din trecut. Creșterea dotă
rii tehnice, modernizarea teh
nologiilor de extracție, impe
rativul organizării mai superi
oare a producției și a muncii 
pentru asigurarea folosirii cit 
mai depline a întregului poten
țial tehnic și uman în scopul 
creșterii producției și producti
vității muncii și obținerii unei 
eficiențe economice ridicate 
pun pe conducătorul sectorului 
de producție de la mină in 
fața unor sarcini care-i solicită 
folosirea la maximum a cunoș
tințelor profesionale, aptitudi
nilor intelectuale, talentului 
organizatoric, calităților politi
ce și morale, a energiei de care 
dispune.

I 
I
I

Experiențe de șantier
zarea tehnologiilor de prepa
rare, a transportului pe puțu
rile principale și asigurarea u- 
nui aeraj corespunzător.

Sarcina realizării lucrărilor 
de investiții de suprafață din 
cadrul unităților miniere din 
bazin ale Centralei cărbunelui. 
revine Șantierului Valea Jiu
lui al T.C.M.M. Colectivele de 

Apropierea 
lună găsește 
torului II al 
angajat plenar în 
ridicării la cote
înalte a realizărilor obținu
te pînă în prezent. Realiza
rea la zi 
producție 
peste 101 
țiile unui 
ductivității muncii este 
succes la realizarea căruia 
și-au adus contribuția toți 
salariații sectorului. Merită 
totuși consemnată activita
tea pe care o desfășoară la 
abatajele cameră 6 V și 7 E 
brigăzile conduse de CONS
TANTIN STAN și, respec
tiv, ION TABACU. Prin- 
tr-o bună organizare a mun- 

muncă ale șantierului depun 
eforturi susținute pentru fina
lizarea la termen a lucrărilor 
în curs de execuție și asigu
rarea punerii in funcțiune in 
timp util a noilor capacități 
de producție.

Pe linia acestor preocupări 
se înscrie și recentul schimb 
de experiență organizat în ca
drul șantierului în. scopul va
lorificării disponibilităților de 
natură organizatorică capabi
le să conducă, în condițiile u-

cit în abataj, brigada con
dusă de CONSTANTIN 
STAN a acumulat pînă in 
prezent 150 de tone de 
bune peste sarcinile 
plan, iar cea condusă 
ION TABACU — 100 
tone. Ambele brigăzi 
depășit sarcinile de produc
tivitate a muncii în propor
ție de 102 la sută .

IOAN CIUBOTARU,
IOAN LUPAȘTIUC, ADAL 
BERT SIMON, ROBERT 
NICIIELSKI și ALEXAN
DRU PETRESCU, sint cîți- 
va dintre minerii fruntași 
din cadrul celor două brigăzi 
care își aduc o contribuție 
importantă la realizarea 
sarcinilor de plan ale sec
torului.

nei dotări tehnice apreciată 
ca bună. la'creșterea eficien
ței economice a procesului de 
realizare a investițiilor.

O primă constatare îmbucu
rătoare făcută cu acest prilej 
s-a referit la orientarea con
structorilor spre adoptarea și 
asimilarea rapidă a unor teh
nologii moderne de lucru. Es
te semnificativ în această di
recție exemplul oferit de lu
crările de extindere a I.U.M. 
Petroșani. In condițiile în care 
a existat un amplasament li
ber s-a adoptat soluția reali
zării halelor exclusiv din ele
mente prefabricate. Stîlpii au 
fost turnați chiar la locul 
construcției, cit mai aproape 
de amplasament, realizîndu-se 
un ritm mediu de 3,5 stîlpi 
turnați zilnic. Cota celor mai 
bune realizări s-au ridicat în
să la 5 stîlpi turnați pe zi, 
ceea ce echivalează cu 35 me
tri cubi de beton și 4 tone de 
armături metalice, ritm mult 
superior celui din cazul tur
nării betonului armat mono
lit. Buna, organizare a lucrări
lor în cadrul lotului, și înlo
cuirea construcției propriu-zi- 
sc prin lucrări de montaj a 
elementelor prefabricate, a 
permis colectivului lotului să 
obțină importante economii si 
productivități aproape duble 
față de cele realizate in ca
drul altor lucrări și in condi
ții calitativ superioare.

Soluția așa zisă „clasică" a- 
doptată în cazul lucrărilor de 
amplificare a Preparației Lu- 
peni — schelet de rezistență 
din beton armat monolit — a 
ridicat problema necesității 
punerii in operă a unei însem-

Grădina 
situată în 
se află în 
Construită 
tocmit
proiectări al E.G.I.. Petroșani 
— noua unitate de alimenta
ție publică, cu o suprafață de 
600 mp. este. împrejmuită cu 
panouri din plăcu/e cerami
ce. Panoul decorativ din fosă 
orchestrei este realizat prin 
muncă patriotică de tinerii 
Ion Negoi și Ironim Pârău 
desenatori tehnici, și Carol 
Musca proiectant. Acesta este 
darul lor pentru orașul Vul
can.

HAVANA — Capitala Repu
blicii Cuba, primul stat socia
list pe pămintul Americii La
tine. a întîmpinat miercuri. 29 
august, cu căldură și entuzi
asm popular, cu cele mai înal
te onoruri, așa cum sînt pri
miți oaspeții cei mai aleși,, pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretarul general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, care, împreună cu tovară
șa Elena Ceaușescu, face o vi
zită oficială de prietenie în 
această țară.

Această primire festivă, pli
nă de însuflețire și strălucire, 
chipurile surîzătoare ale oa
menilor, atmosfera sărbăto
rească ce și-a pus pecetea pe 
întreg orașul constituie o gră
itoare mărturie a sentimente
lor de stimă și simpatie pe ca
re popoarele român și cubanez 
16 nutresc unul față de altul, 
a relațiilor de prietenie fră
țească care le unesc. Este 0 re
alitate care ■ se . manifestă ple
nar încă din primul moment 
în care solii, poporului român 
au pus» piciorul pe pămîntul 
Cubei libere.

'...Este ora 10.00. ora locală 
(16;00, ora. Bucureștiului), cînd 
aeronava prezidențială, arbo
rii! d fanioanele tricolore, a- 
terizeăză pe aeroportul capita
lei cubaneze ce poartă numele 
eroului național Jose Marti. 
In drum spre ■ Havana, aero
nava a survolat spațiul, aeri
an al Ungariei, Austriei 
R.F.G., Belgiei, Olandei, Angli
ei, Irlandei, Canadei și S.U.A., 
cu o escală în orașul Gander, 

1 din Terra Nova (Canada). Pe 
aeroportul din Gander, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost întîmpinați de primarul 
orașului, doamna Aasel New- 
hook. Președintele Consiliului 
de Stat a fost rugat de primar 
să semneze în Cartea de o- 
noare, unde se întîlnesc iscă
liturile unor ilustre personali
tăți care au vizitat orașul. . La 
aeroport se află de față amba
sadorul român la Ottawa, 
Bucur Șchiopu.

Aeroportul Jose Marti, pe 
care ne aflăm, este pavoazat 
sărbătorește cil drapelele de 
stat ale României și Cubei 
Clădirea aerogării este, dorqi- 
nată de un imehs portret al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
Pe mari pancarte stă. scris in 
limba română- cu litere, mări 
„bine ați venit, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu". O altă lo
zincă în limbile spaniolă 
română adresează 
„bîenvenidos1 
del hermano 
(Bun sosit 
rului frate
cinta aeroportului, ca și pe te
rasa aerogării se-află numeroși 
locuitori 'ai- capitalei- — mun
citori, țărani, funcționari; stu
denti, care au venit să-și ma
nifeste bucuria în această1 zi

urarea 
represețitafttes 

pueblo runaa-no“. 
solilor popo- 
român). In- in-

140 de tineri, a avut loc, 
marți 28 august a.c., făza pe 
exploatare a concursului „Ci
ne știe meserie, cîștigă".

Pe baza răspunsurilor. date, 
juriul a acordat locul I lăcă
tușului Iancu Meilă, locul II 
lui Ladislau Recsak, iar locul 
III tînărului utecist Alex 
Rusz. Ei îi vor reprezenta pe 
tinerii muncitori de la partea 
electromecanică a minei la 
faza pe oraș a concursului.

Foișor pentru fanfară

mai
re-
lu-

Dotarea localității cu noi 
obiective utilitar-gospodăreșl i 
și culturalei constituie, pentru 
Consiliul popular al orașului 
Vulcan preocuparea cea 
actuală, concretizată prin 
alizarea unor importante 
crări de acest gen.

Printre ele se numără
foișorul pentru fanfara ..orașu
lui construit prin contribuția 
in muncă a cetățenilor. Situat 
în fata clădirii consiliului 
popular, foișorul oferă me/o. 
manilor, din Vulcan posibili

tatea audierii de două ori pe 

și

a prieteniei româno-cubaneze. 
Mulți au ținut să salute in
tr-un mod original pe repre
zentanții poporului român : ei 
poartă' pancarte scrise de mi
nă. urări de bun venit, dede
subtul cărora sînt indicate nu
mele colectivelor de muncă 
din care fac parte.

La coborîrea din avion, ca
re din momentul intrării în 
spațiul aerian al Cubei a fost 
escortat de o formație de re
actoare a forțelor aeriene cu
baneze, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt salutați cu 
căldură de tovarășul Fidel 
Castro Ruz, prim-secretar al 
Comitetului .Central al Parti
dului Comunist din Cuba, 
prim-ministru al Guvernului 
Revoluționar al- Republicii 
Cuba, precum și de tovarășul 
Osvaldo Dorticos Torrado,. 
președintele Republicii Cuba, 
eu soția, Caridad Molina de 
Dorticos. de tovarășul R.aul 
Castro Ruz, . vice prim-minis
tru și ministru, al forțelor ar
mate - revoluționare, și ' soția 
sa,. Vilma. Espin de . Castro, 
președinta . Federației Femei
lor Cubaneze. Tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și- Fidel 
Cgstro Ruz se îmbrățișează. 
Tgvarășa Caridad MOlina de 
Dorticos oferă un buchet de 
fliri . tovarășei Elena 
Ceaușescu.

Conducătorul partidului și 
statului nostru prezintă apoi 
gazdelor pe tovarășii Ion Pă- 
țan, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, ministrul co
merțului exterior, Ștefan An
drei, secretar al C.C. al P.C.R. 
George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe, Bujor Al- 
mășan, ministrul minelor, pe
trolului și geologiei. Sînt de 
fată Petre Ionescu. ambasado
rul României la Havana, și 
Nicolas Rodriguez, ambasado
rul Cubei la București.

In continuarea ceremoniei, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
însoțit de tovarășul Fidel Cas
tro Ruz, se îndreaptă spre 
compania de onoare aliniată 
pe aeroport. După ce primesc 
raportul comandantului com
paniei,' cei doi conducători trec 
în- revistă compania de onoa
re.

;Solemnjtătea continuă cu 
prezentarea persoanelor ofici
ale cubaneze venite pe aero
port,"membri' ai Biroului Po
litic și. ai Comitetului Cen
tral: al P.C. din Cuba, miniștri 
ăi guvernului Revoluționar, 
conducători ' ai unor instituții 
centrale și ai'unor organizații 
obștești. Sînt prezentați, de 
asemenea, 
plomatice 
na. ’'

Se aud 
rostite 1n . 
„Ceâușesdu (- 

, de 
șefii misiunilor di
screditați la Hava-

cuvinte familiare, 
limba română : 

„vcoyțwu --  P.C.R. . Sint
membri ai coloniei române, 
muncitori, specialiști și tehni
cieni români aflați în Cuba 
frățească în cadrul acordurilor 
de colaborare și cooperare -în-

săptămînă a repertoriului din 
muzica de promenadă inter
pretat de fanfara clubului 
muncitoresc.

Joc electric instructiv 
pentru copii

Un colectiv de lucrători 
din cadrul Cooperativei „U- 
nirea“ Petroșani. în frunte 
cu tehnicianul Arnold Vei- 
semberg. a creat un joc e- 
lectric instructiv pentru co
piii de 7-12 ani, care se bu
cură de meritate aprecieri, 
întregul sistem compus din 
cartoanele pe care se află ti
părite întrebările și răspun
surile. precum și ..rețeaua'* 
electrică aferentă funcționea- 
ză cu ajutorul unei baterii 
de lanternă. Dorind să obți
nă răspunsul .exact la una 
din cele 250 de întrebări din 
domeniul istoriei, geografiei, 
fizicii etc. cite „conține** jo
cul, copilul trebuie să pună 
„nuca" de căutare pe buto
nul 'de contact care aprinde 
un bec. Răspunsul do lîngă 
becul-aprins, este cel căutat. 
Pentru acest an. cooperativa 

cheiate între cele două țări.
La trecerea celor doi con

ducători, mulțimea aflată pe 
aeroport izbucnește în urale, 
agită stegulețe românești și 
cubaneze. Din sute de piepturi 
se strigă „Viva la amistad-cu- 
bano-rumana“ (trăiască prie
tenie româno-cubaneză). Un 
mare grup de tineri înalță o 
pancartă pe care scrie :j„La U- 
niversidad saluda al compane- 
ro Nicolae Ceaușescu" (Uni
versitatea salută pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu).

Sint clipe emoționante pli
ne de semnificație, care înve
derează legăturile de solidari
tate militantă dintre partide
le, popoarele și țările noastre 
constructoare ale socialismu
lui, sînt momente care oglin
desc respectul reciproc.

In încheierea ceremoniei/cei 
doi conducători primesc defi
larea companiei de onoare.

Apoi, țn ovații)-* celor de 
față, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tova
rășii Fidel Castro și Osvaldo 
Dorticos iau loc într-o ■ ma
șină descoperită. Cortegiul o- 
ficial; precedat de o escortă de 
motocicliști, se îndreaptă spre 
capitală.

Moderna autostradă străba
te o pitorească regiune de o 
înclntătoare policromie, un 
peisaj tropical, luxuriant, ca- 
țe te face să înțelegi mai bi
ne cuvintele celebre ale lui 
Cristofor Columb: „Această 
insulă e cea mai frumoasă din
tre toate cele văzute vreoda
tă de ochii omului". Peste far
mecul natural al „perlei An- 
tilelor“, peste culorile și lini
ile sale se suprapun, ca ele
mente definitorii pentru fizio
nomia actuală a țării, însem
nele muncii harnice a unui 
popor care își consacră ener
giile • și potențialul transfor
mării în realitate a țelurilor 
socialismului.

■ Dacă în trecut Cuba era 
cunoscută ca țară în exclusi
vitate a trestiei de zahăr, azi, 
peisajul economic a cunoscut 
și cunoaște o largă diversifica
re. In anii socialismului, au 
luat ființă noi ramuri ale in
dustriei și agriculturii, care o- 
cupă o pondere tot mai mare 
in crearea venitului național 
— dovadă vie a potentelor 
creatoare descătușate ale u- 
nui popor devenit stăpîn pe 
destinele sale. S-a dezvoltat 
producția de nichel, metal ale 
cărui zăcăminte situează Cu
ba pe unul din primele locuri 
din lume, ca și cea de. ciment. 
Au cunoscut avint construcți
ile mecanice, chimia, energeti
ca, s-a creat o flotă modernă 
de pescuit, au fost înființate 
mari ferme agrozootehnice.

La trecerea coloanei oficia
le, numeroși muncitori și mun
citoare în haine de lucru, unii 
dintre ei cu căștile de protec
ție pe cap, fac în chip spontan 
o manifestație de simpatie 
conducătorilor români și cu-

(Continuare in pag. a 4-a) 

are comenzi pentru executa
rea a 15 150 de astfel de jo
curi. In trimestru III a.c. ele 
vor apărea și în magazinele 
municipiului nostru.

!>
Noul dispensar și al
te lucrări terminate

s-a 
dis- 
este 
cu- 
me-

forma

Recent, la Bănită 
dat in folosință noul 
pensar. Imobilul 
modern și spațios, 
primind un cabinet
dical, un cabinet stoma
tologic, două săli de aș
teptare, o sală de trata
ment și un punct 
ceutic.

De asemenea 
iniormafi că 
iat lucrările 
curente la 
comună și 
cultural.

slntem 
înche-s-au

de reparații 
școlile din 
la căminul

.■tâlMfdlMUUll
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Afară începuse ploaia. O 

ploaie măruntă, plicti
sitoare. Era un sfîrșit 

de săptămînă, la o oră cînd 
fluxul de oameni căpătase 
(impropriu spus) o singură di
recție : spre casă. Și totuși, cu 
toată ora tîrzie și cu toată 
ploaia, în curtea unei în
treprinderi, intr-un l.M.S. de 
teren urcă doi salariați care 
nu aveau să se îndrepte spre 
casă, ci pe un șantier. Facem 
cunoștință, mi se găsește un loc 
bun pe canapeaua comodă 
din spate, începem drumul, și 
odată cu el încep obișnuitele 
discuții agreabile, de călătorie. 
După aproximativ treisferturi 
de oră de asfalt (Petroșani — 
Lupeni) începe cam tot atîta 
drum neasfaltat, pe parcursul 
căruia șoferul ne convinge de 
toate calitățile ce le poate a- 
vea un om care a acumulat 
în cartea de muncă ani serioși 
de meserie.

De la cota finală a cartieru
lui Ștefan mai privim o dată 
spre Lupeni apoi intrăm în pă
dure. între timp ploaia s-a 
oprit. „Nu mai avem mult, nu-i 
așa ?“ „Nu, desigur". „Vedeți 
drumul de acces tot noi îl 
facem. Cînd o să fie terminat, 
să te ții atunci cu turismul". 
„Cum se numește de fapt locul 
unde vom ajunge ?“ „Lunca 
Boncii. la-o pe drumul de jos, 
Ghițâ I". Era vorba de un drum 
de șantier, în lucru, la capătul 
căruia aveam să cunosc „oame
nii de șantier", aflați, și ei, tot 
în lucru. într-o activitate labo
rioasă prin care desăvîrșesc lu
crări, desăvîrșindu-se pe sine, 
prin muncă.

n sfîrșit, iată-ne ajunși 
la Lunca Boncii. Topo
grafii i-au dat locului 

o altă denumire care nu se 

prea potrivește cu pitorescul 
locului : blocul zero al minei 
Lupeni, la cota aproximativă de 
950 m altitudine, denumire pe 
care constructorii o folosesc 
destul de rar. Doar cînd au 
vreun „oficial" printre ei, cum 
a fost cazul sîmbătă, 25 august,

La Lunca Boncii

Aproape de oamenii aflați 
„la înălțime11

înspre ora 16.
După ce coborîm din mașină, 

sîntem înconjurați de cîțiva oa
meni, și, iată-l pe primul cu 
care facem cunoștință : „Dînsul 
e tovarășul Emeric Fazekas, șe
ful dulgherilor. Tovarășul e de 
de la ziar, vrea să facă o fo
tografie". „Bună ziua I" „Bună 
ziua I Apoi pînă aici ați ve
nit î“ Simpaticul bătrînel, a- 
flat cu puțin înaintea pensio
nării, e întrerupt de celelalte 
prezentări : „Tovarășul Mihai 
Haivas e maistrul constructor, 
conducătorul lucrării, dumnea
lui de acolo e tovarășul Nico- 

lae lorga, montorul, ceilalți de 
la betonieră și zidărie sint Mi
hai Dumitru, Gheorghe Moș- 
molea, losif Smaus și alții - 
oameni vrednici, tineri sau 
virstnici - pînă la 24, cît nu
mără brigada".

La Lunca Boncii brigada
condusă de tînărul mai
stru Haivas, de la 

T.C.M.M., execută stația de 
ventilatoare pentru blocul zero 
de la mina Lupeni. Lucrarea 
era începută de mai mult timp, 
dar nu se desfășura în ritmul 
de acuma. De la începutul lu
nii august a fost preluată în 
acord global și, într-o singură 
lună s-a executat mai mult de 
40 la sută din valoarea devizu
lui. Dacă ritmul de lucru se va 
menține același, deci dacă 
timpul va permite, lucrarea va 

fi terminată, după cum s-au 
angajat constructorii, cu cel 
puțin 10 zile înainte de termen

Minerii au realizat deja stră
pungerea suitorului din subte
ran înspre frumoasa poieniță 
de la Lunca Boncii, deci, de 
undeva din adîncurile blocului 

zero, de la cota 700, pînă la 
cota 950 unde tecememiștii e- 
xecută lucrările de la suprafață 
ale viitoarei stații de ventila
toare.

Am solicitat o fotografie, 
apoi încă una și încă 
una, pentru o mai de

plină siguranță. Apoi, peste 
cîtva timp, la ora cînd orășenii 
iși terminaseră prînzul a luat 
sfîrșit și săptămînă de lucru a 
brigăzii de constructori din 
vîrful Oborocăi. Oamenii s-au 
strins în jurul însoțitorilor mei 
care și-au lăsat deoparte tre

burile de la sfîrșit de săptă
mînă. Cu o voce caldă, unul 
dintre ei — tovarășul Constan
tin Avrămiuc, președintele co
mitetului sindicatului pe între
prindere — s-a adresat munci
torilor răspuhzînd unei întrebări 
pe care bătrînelul Emeric Fa- 
zeltaș (specialistul în lucrări de 
genul celor executate la Lun
ca Boncii) ne-a adresat-o tu
turor : „Apoi pînă aici ați ve
nit ?" „Dragi tovarăși, a înce
put protocolar, președintele 
sindicatului, vă rog să-mi în
găduiți să vă transmit din 
partea comitetului oamenilor 
muncii, a conducerii tehnice a 
întreprinderii, felicitări pentru 
modul în care ați avansat cu 
lucrarea, pentru răspunderea 
de care dați dovadă în execu
tarea ei cît mai exemplar și 
cît mai grabnic...".

ovarășul președinte vor
bea, oamenii îl ascul
tau emoționați, iar pe

fețele lor se citea bucuria. Era 
bucuria faptului că brigada 
are realizări bune, că lucrul 
se desfășoară ireproșabil, că 
oamenii sînt uniți, simțindu-se 
mereu umăr lingă umăr. Era 
bucuria faptului că, deși se 
aflau în vîrf de munte, în Lun
ca Boncii, erau foarte apropiați 
de conducere, de întreaga în
treprindere. in timp ce-mi no
tam toate aceste gînduri aș fi 
vrut să-i răspund și eu vetera
nului constructor Fazekaș-baci 
la întrebare : „Cum adică pînă 
aici ? E așa departe

Nu. Lunca Boncii nu e de
parte, e la un pas de noi. 
Doar „înălțimea", cota la care 
se desfășoară lucrarea e alta.

E înălțimea obișnuită con
structorilor zilelor noastre.

M. IONESCU

In cabinetul directorului în
treprinderii comerciale locale 
de stat pentru produse ali
mentare — mai bine cunoscu
tă de marele public sub ve
chea denumire O.C.L. Alimen
tara — după ce i-am expus 
tovarășului director Cazimir 
Davidovici motivele vizitei 
noastre, deși eram pregătiți 
cu blocnotesul în mînă, am 
scăpat să adnotăm prima re
marcă făcută de interlocutor. 
Scăparea se datorește faptului 
că această primă remarcă ne-a 
cam surprins:

— Magazinul despre care 
vorbiți este slăbiciunea dum
neavoastră, a ziariștilor. Cum 
aflați ceva, gata, îi dați cu 
critica...

Este vorba de magazinul a- 
limentar nr. 22 din cartierul

O „mică slăbiciune" eludează legea,
dar directorul n-o „sesizează

în data de 6 ianuarie a.c. cînd 
cei doi responsabili, Constan
tin Anghel și Dumitru Cepe- 
liuc, au fost găsiți în biroul 
magazinului, în compania 
nor „nevinovate" cești cu 
că. Se pare că magazinul 
totuși slăbiciunea cuiva...

Să vedem despre ce
vorba. însoțiți de fotoreporter, 
ne-a fost mai ușor să culegem 
date. Și, cum aparatul de foto
grafiat este fidel realității 
vom încerca deci, să ne expli
căm și prin intermediul cîtor-

u- 
țui- 
este

este

proba pe care vînzătoarea 
vîrstnică o dă. la fiecare pas, 
cînd e vorba de curățenie.

Pe acest fir, după puțin 
timp, în biroul responsabilu
lui Constantin Anghel, ajun
gem la discuții destul de com
plicate. Interesîndu-ne asupra 
deciziei de încadrare a sala
riatei Deliorean ni s-a con
firmat sesizarea care ne-a a- 
dus la acest magazin. Conform

ANO

părăsit făgașul altor deAm 
ficiențe (transferări de perso
nal „din oficiu" din magazin 
la alte unități, „recomandări" 
de pensionare, făcute pe tonul 
dispoziției, surprize ale unei 
salariate care după concediu 
de maternitate și-a 
tul ocupat, și i s-a 
dat" o altă unitate 
se asigură condiții 
conform legii etc.)

H E T Ă

găsit pos- 
„recoman- 
unde nu i 
de lucru 
și cu cele

a personalului din subordine. 
In cazul celor două salariate 
nu avem de-a face cu o simplă 
abatere, cu o simplă neaten
ție, sau cu o greșeală de su
prafață. încălcarea legii (folo
sirea personalului după prefe-

cu de la sine putere dispoziți
ile de încadrare semnate de 
dînsul, încadrînd personalul 
din subordine după aprecieri 
proprii, neprincipiale, inechi
tabile.

Este, deci magazinul nr. 22 
o slăbiciune a redacției ? Răs
punsul la această întrebare, 
cu alte cuvinte identificarea 
celor care au de fapt slăbiciu
nea lui, a venit de la sine. Și 
iată cum :

In urma aplicării Decretului

sau

Aeroport — Petroșani, vizitat 
de reporterii ziarului cu cîte- 
va zile în urmă. Motivul vizi
tei nu a fost prilejuit de pro
bleme ale aprovizionării
deservirii, ci de altele mai de
osebite. La capătul discuțiilor 
cu tovarășul director aveam 
să înțelegem că, dimpotrivă, 
magazinul nu este „slăbiciu
nea" redacției. Nu ne aducem 
aminte de critici repetate la 
adresa colectivului de aici, ci 
de o singură relatare critică 
ce privește unitatea nr. 22, fă
cută cu multe luni în urmă,

va fotografii realizate în sea
ra zilei de 27 august a.c.

Prima fotografie ne prezin
tă o imagine obișnuită a ma
gazinelor alimentare. Din gre
șeală -s-a spart o sticlă. IrneT 
diat, una din vînzătoare, ia mă
tura și trece la lucru, In cazul de 
față, este vorba de salariata 
Elena Deliorean, o femeie 
vîrstnică pe care doar cîteva 
zile o mai despart de pensio
nare. Trecem cu vederea pes
te un amănunt: în magazin 
lucrează și cîteva tinere. De
sigur, nu aceasta contează, ci

deciziei, Elena Deliorean ar 
trebui să îndeplinească func
ția de casieră controlor I. Dar, 
după criteriile personale de 
apreciere ale responsabililor 
magazinului, decizia semnată 
de conducătorul întreprinderii 
„și-a pierdut" între timp va
labilitatea.

Ne interesăm în continuare 
și aflăm că magazinul nu lu
crează nicidecum cu o casieri
ță în minus. Dar, lucrează cu 
o salariată care îndeplinește 
această funcție fără a avea de
cizia de încadrare necesară, și, 
probabil, fără a întruni con
dițiile cerute de legislație pen
tru mînuirea valorilor bănești. 
Aparent, în schimbul II al a- 
celei zile, lucrurile păreau în 
regulă. A doua zi însă, în 
schimbul I, am făcut cunoștin
ță cu noua „casieriță", în per
soana tovarășei Cantilia Ena
che, angajată cu decizie de a- 
jutor vînzător. Faptul că cele 
două salariate — cărora le-au 
fost schimbate atribuțiunile — 
lucrează pe schimburi diferi
te nu ni se pare deloc întîm- 
plător. Din acest moment nu 
ni s-au mai părut întîmplătoa- 
re nici celelalte deficiențe 
constatate la magazin : lipsa 
condicii de prezență, lucrătoa
re fără ecuson, necunoașterea 
unor prevederi ale regulamen
tului de ordine interioară și- 
enumerarea ar putea continua. 
Cît privește acest regulament, 
tovarășul Constantin Anghel 
ne-a declarat, la început, că 
nu știe de existența lui. După 
ce am repetat întrebarea pre- 
cizîndu-i că stăm de vorbă cu 
dumnealui și în calitatea de 
președinte al comitetului sin
dicatului pe întreprindere, lu
crurile au luat o altă întorsă
tură. In fine, nu mai insistăm.

două constatări privind salari
atele Deliorean și Enache 
ne-am prezentat ieri diminea
ță la conducerea întreprinde
rii.

încercam să găsim răspun
sul la o întrebare simplă, și 
anume, dacă sub pretextul au
tonomiei șeful de unitate ca
re are, neîndoielnic, dreptul 
de a coordona și organiza 
munca în magazin, este posi
bil să se petreacă interpretări 
subiective (de fapt inechități) 
în ce privește utilizarea perso
nalului. Oricum, dacă salaria
ta Delioreanu nu a avut nici 
o abatere în munca sa, la ca
sierie, nimeni nu era îndreptă
țit să anuleze decizia dată de 
conducătorul întreprinderii. 
Și, dacă salariata Enache nu 
întrunea condiții legale pen
tru a lucra la aceeași casierie, 
nimeni nu obliga șefii de uni
tate să încalce ei legea, după 
criterii de apreciere subiecti
ve, personale, constituindu-se 
ad-hoc în comisie de încadrare

r

k

tovarășa noastră
de muncă

și viață

re
în 

l-a

In zgomotul mașinilor de 
bobinat deslușim o primă 
mărturisire a interlocutoarei 
noastre: „Nu aveam încă 17 
ani cînd am Început munca a- 
ici“... Pe tînăra bobinatoare 
VIORICA DONCIU, ne-o pre
zintă cei șapte ani petrecuți 
în această secție unde a învă
țat meseria și de unde, cum 
ne spunea, „va ieși la pensie11. 
De ce această statornicie 
meserie ? Răspunsul ni
dat fără să stea pe gînduri. 
Un răspuns sincer și neobiș
nuit de simplu : „PENTRU CA 
ÎMI PLACE". Ii place și nu 
concepe ca viața ei să nu fie 
completată de cea a 
unde, zilnic trăiește 
noi satisfacții.

De-o parte, atîrnă 
mirea ce i-o dau rezultatele 
muncii profesionale. Pentru 
că în mod frecvent, în locul 
celor 64 de bobine intr-un 
schimb cit reprezintă norma 
de producție Viorica bobinea
ză 90 — 100. Grație hărniciei 
și dăruirii cu care-și face da
toria în hala de bobinaj, toți

iabricii, 
noi și

mulțu-

t

rințele celor doi responsabili) 
atrage după sine dezaprecie- 
rea valorii uneia dintre sala
riate, și, aceasta, în 
cînd salariata, după 
foarte mulți ani de 
cinstită corectă, urma 
despartă de colectivul 
lucra. Cu alte cuvinte, 
preajma pensionării, 
cei Deliorean nu i se oferea 
recunoștința colectivului, a ce
lor doi responsabili. Nu i se 
ofereau, așa cum era de aș
teptat, flori, ci, să-i spunem 
pe nume, o despărțire sufici
ent de dură și nedreptățită.

In biroul tovarășului direc
tor am discutat despre foarte 
multe lucruri. Desigur, și ma
gazinele alimentare cunosc o 
oarecare fluctuație. Sînt de a- 
preciat preocupările conduce
rii pentru înjghebarea acelor 
colective care să devină unita
re, bine sudate, în sînul cărora 
să se lucreze în armonie. In 
cea mai mare parte, tovarășul 
Cazimir Davidovici ne-a argu
mentat rațiunea unor măsuri 
ale comitetului oamenilor 
muncii luate în acest sens. 
Dar, rămîne de neînțeles, de • 
ce tovarășul director nu a se
sizat faptul că responsabilii 
magazinului nr. 22 au „anulat"

clipele 
mulți, 

muncă 
să se 
în care 

în 
vîrstni-

1
de tine- 

muncii 
își gd- 

pentru 
lucioase

cei din jur o apreciază și o 
îndrăgesc.

Pe de altă parte nu puține 
sini satisfacțiile Vioricăi iz- 
vorîte din activitatea desfă
șurată în organizația 
ret. Responsabilă a 
cultural-sportive ea 
sește timp suiicient 
toate. Pentru firele
de mătase care se îngrămă
desc neobservate pe bobine, 
pentru viața de organizație, 
ca și pentru cea de familie, în 
sinul căreia e așteptată zilnic 
de un soț iubitor și doi copii...

...In secția a IlI-a de bobi
na j a I.F.A. „Viscoza" Lupeni 
întîlnești, la fiecare mașină, 
mîini vrednice, chipuri tinere, 
luminate de razele împliniri
lor. Unul din aceste 
este al bobinatoarei 
Donciu, a muncitoare 
dejde, care, alături de 
te duce mai departe
de întreprindere fruntașă 
„Viscozei".

chipuri 
V iorica 
de nă- 
celelal- 
tradiția 

a

LIA MANOLE

______ J

nr. 162, magazinului nr. 22 i-a 
fost arondată și unitatea nr. 
130 din Aeroport. După ce crite
rii ? Această unitate se află 
în imediata apropiere a altui 
magazin (nr. 12) din același 
cartier, de care o despart a- 
proximativ 7 metri, și la sufi
cientă distanță de magazinul 
căruia i-a fost arondată (apro
ximativ 300-400 de metri).

La unitatea nr. 130 am fă
cut cunoștință cu tovarășa 
Paulina Cepeliuc, pe ecusonul 
căreia scria „Șef de magazin". 
In unitate, lucrează încă patru 
salariate, cîte două pe schimb, 
la două raioane. In plus mai 
lucrează și Paulina Cepeliuc. 
Ne aducem aminte că unul 
dintre responsabilii magazinu
lui nr. 22 (de care aparține mi
ca unitate nr. 130) se numește 
Dumitru Cepeliuc. Lucrurile 
încep să se limpezească ; da
că magazinului nr. 22 îi poar
tă cineva vreo „slăbiciune", a- 
cel cineva nu este în nici un 
caz ziarul. Este, oare, mai u- 
șor să supraveghezi, să coor
donezi munca unității nr. 130 
de la distanță, decît din ime
diata sa apropiere ? Este, oa
re, „mica slăbiciune" în folo
sul bunei serviri și aprovizio
nări a populației ? Unitățile a- 
limentare nr. 130, 12 și 22 din 
cartierul Aeroport nu se află 
Ia zeci de kilometri distanță 
de sediul întreprinderii, de 
biroul tovarășului Davidovici 
ci într-o rețea comercială 
foarte des vizitată de către di
rectorul întreprinderii. In re
petate vizite făcute nu au fost 
însă „sesizate" toate aceste a- 
nomalii de organizare. Să o 
recunoaștem, era destul de 
greu...

Revenim la constatările pri
vind cele două salariate, la 
alte neajunsuri nu mai puțin 
dăunătoare pe care le-am re
latat, conchizînd că ele trebu
ie să nu se mai repete. Este 
un imperativ dictat — printre 
altele, sau poate în primul 
rînd — de faptul că asupra ce
lor doi responsabili de unitate 
apasă și răspunderea unor im
portante' funcții care le-au 
fost acordate cu toată încrede
rea de către salariații între
prinderii, funcții care îi obli
gă la promovarea celor nvii 
profunde relații ale eticii și 
echității socialiste, la respec
tarea cu strictețe a legii, la 
cultivarea respectului față de 
om și de munca sa.

Ion MUSTATA 
Ionica FIERARU

—
Atitudini

PRIETENUL 
ȘOFERULUI

Am urcat, ca și altădată, ultimul, deci după călăto
rii foarte grăbiți (și temători că șoferul îi va lăsa pe 
jos) și după cei nepăsători (care macină răbdarea șo
ferului). Am scăpat de micile emoții ale biletului (taxa
toarea nu mi-a dat, de această dată vreun bilet vechi 
și nici unul „de cinci" și altul în completare „de unu 
cincizeci"). încercam să avansez, să cîștig spațiu pe 
culoarul autobuzului, printre geamantanele și sacoșele 
ce avea să se afle a doua zi pe litoral, printre călătorii 
cuprinși de emoția concediului, aflați umăr lîngă umăr 
alături de alți călătorii, navetiștii care se îndreptau spre 
schimbul IV.

Busculada a început de la unul dintre navetiști. 
Trebuia să ajungă la termocentrală, dar a rostit prea 
tîrziu „coboară" — formula magică a călătorilor din sta
țiile singuratice. Sau, a călătorilor singuratici din orele 
de noapte. Cert e că șoferul nu a mai oprit. Pînă în 
stația „Paroșeni-mină" ne-a fost oferit un mic diver
tisment. Am ascultat, vrînd-nevrînd, apostrofări aspre 
între navetistul somnoros și șoferul neatent, invective 
neavenite adresate de călător, șoferului și restituite 
„exemplar" și înzecit, de către șofer, navetistului.

In fine, totul s-a sfîrșit. După stația următoare am 
mai avansat pe culoar, ajungînd în spatele conducătoru
lui auto. I-am urmărit îndeaproape mișcările și nu mi-a 
fost greu să constat că îl stăpînea o ușoară notă de ner
vozitate. Conducea tot mai prudent, mai încet. Și-a 
aprins o țigară. A oprit cu grijă intr-o stație. Apoi în 
altă stație. După cîțiva kilometri și-a revenit, iar auto
buzul s-a înscris din nou în viteza obișnuită.

Socoteam incidentul uitat cînd, din spate, un tînăr 
călător iși face loc, trece în apropierea șoferului, îl 
salută, îi întinde mîna, dă la o parte bara care prote
jează conducătorul auto de călători. „E prietenul șo
ferului" — îmi spun în gînd, privind spre tînărul înalt, 
îmbrăcat cu gust, cu eleganță chiar.

Dar, dincolo de eleganță, tînărul mi-a oferit o 
mare dezamăgire. Neavînd ce face, a început un peni
bil dialog cu șoferul, aducînd în discuție incidentul de 
adineaori ce părea uitat de toată lumea, și readueîndu-i 
șoferului starea de nervozitate pe care acesta de abia 
și-a înlăturat-o.

— De ce nu te-ai dat jos la el, cu manivela ?
Șoferul n-a răspuns.
— Merita să-i dai o lecție. Să se învețe minte. 
Șoferul a devenit nervos.
— Auzi dom’le ! Să te-njure el de una, de alta, așa 

din senin...
Șoferul încerca din nou să conducă tot mai prudent. 

Dar redevenit nervos, ținut de vorbă, cu toată prudența 
pe care o încerca nu a mai foșt în măsură să evite 
al doilea incident. Intrat în viteză peste o prioritate din 
sens invers s-a trezit față în față cu o basculantă. 
Frînele au scîrțîit prelung și ascuțit, călătorii s-au spe
riat, cîteva geamantane au avansat de la sine.

Nici nu ne-am ciocnit, nici nu am ajuns peste 
bordură. După cîteva clipe șoferii s-au claxonat între 
ei_ (un fel de salut, cu mulțumiri reciproce) și ne-am 
văzut de drum în liniște.

.Un singur călător nu avea însă liniște și încerca 
să ia apărarea șoferului din autobuz :

— Ce se bagă, în viteza asta, cu basculanta, pe pod 
dom’le, e nebun ?

Șoferul tăcea. Tăcea liniștit și... autocritic.
— El e vinovat să știi!
intr-adevăr, șoferul de pe autobuz nu era vinovat. 

Dar nici colegul său de la basculantă. Vinovat era cel 
care lua apărarea șoferului, uitînd că trebuia să pledeze 
pentru propria sa vinovăție.

Era „prietenul" șoferului I
. I. M.

k________________________________

Poșta paginii
Din partea unei familii din 

orașul Petrila am primit 
răspunsul la articolul. inti
tulat „Dincolo de zidul dis
cordiei — interese individua
liste", publicat în ziarul nos
tru (nr. 7 362 din 5 iulie a.c.) 
Este vorba de familia Polak 
Ignat. Redăm pe scurt din 
cuprinsul răspunsului:

„Considerăm că Teodor 
Cicort a meritat judecata o- 
piniei publice. Spunem a- 
ceasta deoarece el, un străin 
pentru noi toți, încearcă să 
învrăjbească o familie nu
meroasă, care pînă la veni

rea lui trăia în înțelegere și 
armonie perfectă. Mai mult, 
din îndemnul Iui, tatăl nos
tru în vîrstă de 76 de ani, 
care a muncit zi și noapte 
pentru creșterea și educarea 
celor cinci copii, este purtat 
prin sălile de judecată. In 
plus, el și sora noastră Ana 
Corpadea pretind ca tata să 
le plătească o sumă însem
nată de bani. Ne întrebăm, 
ce ar fi dacă noi toți copiii 
am avea asemenea preten
ții ?“ Comentariile sînt, so
cotim, de prisos.



«OI, 30 AUGUST 1973 3

Din jurnalul de bord al

Expediției „Sterminosul"
Raționalizarea — mijloc 

de creștere a productivității 
în construcții

Echipajul Casei de copii Uri- 
Icani, timp de 14 zile a fost ad

miratorul frumuseților naturii, 
a cărărilor montane pe care I le-am străbătut. .

Elevii au întîlnit și colectat I plante rare, au învățat orien
tarea în condițiile unei vizibi
lități reduse, au cunoscut nou- 

Itățiîe hidrotehnice ce prind 
contururi pe Lotru și Sebeș, au I făcut cunoștință cu nesecatele 
izvoare ale Lotrului, ale Sebe- I- șului și Oltului.

După zona alpină a Reteza
tului, echipajul s-a îndreptat 

Ispre munții Sebeșului, iar 
vîrful Aușelul — 2 005 m, a fost 

I gazda unei nopți în munți.
Declanșarea unei furtuni cu 
ploaie rapidă în jurul orei 5 
dimineața a dus la inundarea 
unui cort și deșteptarea între
gului echipaj mai devreme de- 
cît se planificase. Banda triun
ghiului albastru ne îndemna la 
drum spre Vîrful lui Pătru - 
2 130 m.

Razele unui soare blind a 
dat încredere echipajului de a 
porni la drum, dar pentru scur
tă durată, fiindcă aproximativ 
după 400 de metri de urcuș, 
din nou, ploaie. Pe Vîrful lui 
Pătru o ceață groasă a îngreu
nat complet mersul, nemaipu- 
tînd observa nici semnele de 
Orientare, fapt ce a necesitat 
odăpostirea sub coroana unui 
brad unde s-a servit și masa 
de prînz. După aproape o oră 
ceața se ridică și pornim la 
drum din nou pe o ploaie cu la- 
poviță pînă pe platoul Bilele 
— 1 670 m, spre cabana Șuri- 
■nul.

k_________________

Pentru început
Ca urmare a publicării în 

ziarul nostru nr. 7365 din 8 
iulie a.c. a articolului „Dibă
cia vînzătoarei", I.C.L.S.M. A- 
Iimentara Petroșani, ne-a răs
puns următoarele : „In urma 
cercetărilor s-a constatat că 
cele relatate au fost adevăra
te. Avînd în vedere faptul că

Acțiune hotărîtă pentru... însănătoșirea 
bolnavilor închipuiți

în ziarul „Steagul roșu“ (nr. 
7379 din 25 iulie a.c.) a apărut 
articolul: „Nu — ferm și ca
tegoric bolnavilor închipuiți". 
In urma publicării acestui ar
ticol, Consiliul municipal al 
sindicatelor Petroșani ne-a 
răspuns următoarele : „orga
nul nostru a constituit un co
lectiv din activiști salariați și 
obștești, medici, cu ajutorul 
cărora s-au întreprins acțiuni 
de analiză la unitățile econo
mice, asupra modului cum se 
acordă asistența medicală sa- 

întreg echipajul ud complet, 
pe un timp foarte răcoros, a 
fost nevoit să înnopteze la ca
bana Șurianul. A doua zi, după 
o vizită la lacul Șurianul și pe 
vîrful cu același nume (2 050 
m) am continuat itinerariul ; pe 
drumul indicat de banda roșie, 
s-a pornit spre cabana Oașa. 
După traversarea vidului Pri
goana, la punctul Valea Mare 
copiii au întîlnit constructorii 
unui baraj pe rîul Sebeș. Mun
citorii și inginerii care condu
ceau lucrarea au povestit des
pre transformările ce vor sur
veni pe Valea Frumoasei, în 
viitorii trei ani.

Ajunși la Oașa, așezată în- 
tr-un loc minunat, unde Mihail 
Sadoveanu își petrecea nenu
mărate zile la vînătorile descri
se cu atîta măiestrie în lucră
rile sale, s-a așezat tabăra de 
corturi, s-a servit masa. Seara, 
în ecoul cîntecelor pionierești, 
în jurul unui foc de tabără, în- 
tr-un tîrziu, un grup de studenți 
ai Universităților din Cluj și 
București, veniți în excursie de 
studiu, s-au antrenat jocurilor 
pionierești din jurul focurilor 
pînă la miezul nopții. Șopotul 
molcom al Sebeșului și cerul 
înstelat au dat răgaz doar 
noaptea tîrziu echipajului să 
se odihnească pentru citeva 
ore, pentru a pleca mai tîr
ziu pe banda triunghiului al
bastru, spre cabana Obîrșia 
Lotrului. Pe Valea Pravăluțului, 
cu peisaje minunate peste vîr
ful Tărtărău - 1 777 m, s-a a- 
juns după 6 ore la Obîrșie 
unde s-a poposit două zile. De

avertizare verbală
sesizarea cumpărătorului a 
fost soluționată pe loc, am 
considerat că avertizarea ver
bală și prelucrarea articolu
lui cu tot colectivul unității 
este, deocamdată, deajuns, ca 
în viitor asemenea practici să 
nu se mai repete'-.

lariaților. Astfel, au fost date 
la iveală o seamă de aspecte 
negative care au fost sinteti
zate și prezentate pe localități 
în fața cadrelor medicale, a 
organelor sindicale și de con
ducere ale unităților, exploa
tărilor și sectoarelor miniere. 
Acțiunea s-a desfășurat sub 
îndrumarea organului muni
cipal de partid și a comitete
lor orășenești de partid. Vă 
informăm că sînt stabilite 
măsuri pentru viitor, urmînd 
să acționăm pentru realizarea 
lor“. 

aici, a fost escaladat Parîngul 
prin pasul Urdele spre Păpușa, 
de unde s-a coborît spre lacul 
Gîlcescu, locul de izvor al Lo
trului, apoi pe coasta lui Rus 
(2 306 m), de unde, ca de altfel 
și din jurul lacului, s-au cules 
uimitoare plante pentru ierbar, 
eșantioane de rocă din cratere 
glaciare.

Zorii zilei următoare au găsit 
echipajul pregătit pentru tra
versarea munților Cibinului. 
Grupul parcurgea pe rînd vîr
ful Cindrelul (2 212 m) și vîr
ful Șteflești.

Urmînd Valea Sadului spre 
barajul și cabana Gîtul Ber
becului, după aproximativ 5 
ore, s-a ajuns la barajul hidro
centralei Sadu V. în dimineața 
următoare, din nou la drum, 
spre complexul Păltiniș, peste 
muntele Muncelului, unde, ur
mînd banda triunghiului albas
tru s-a ajuns după 5 ore la 
Păltiniș. După o scurtă vizită 
în stațiunea balneo-climaterică, 
din nou spre cabana Santa. 
Vizita Ia Dumbrava Sibiului cu 
parcul zoologic, o plimbare cu 
barca pe lac și vizitarea mu
zeului Bruchenthal au fost 
ultimele obiective ale echipa
jului, înainte de a ne întoarce 
acasă.

Deși obosiți, totuși, voia 
bună, veselia au însoțit grupul 
pînă la despărțire în gara Pe
troșani.

Dumitru CORNEA, 
activist al

municipal al 
pionierilor

Consiliului 
Organizației 
Petroșani

Pescuitul, 
un sport îndrăgit 
și pentru 
surprizele lui.

Foto : L. ION

(Urmare din pag. 1)

A devenit clar pentru toți că, 
in condițiile actuale, șefuiui de 
sector îi este necesar un ori
zont mai larg și cunoștințe 
tehnice și economice din ce în 
ce mai diversificate, lucru ce 
impune de pe acum modifica
rea stilului de muncă, o condu
cere din partea sa calitativ 
mult superioară față de trecut, 
în accepțiunea noastră, unui 
asemenea conducător al pro
ducției i se pretinde să posede 
o bună pregătire profesională 
și politică, să stăpînească de
plin tehnica modernă în mi
nerit, să aibă o concepție clară 
economică în organizarea și 
conducerea producției din sec
torul său, să fie la curent cu 
tendințele în dezvoltarea ști
inței, tehnologiei, tehnicii și să 
știe să îmbine armonios activi
tatea de producție cu cea eco
nomică, să-și însușească spiri
tul colectiv de muncă, arta de 
a munci cu oamenii, să mani
feste receptivitate la propune
rile și sugestiile venite din rîn- 
dul minerilor, să fie exigent și 
perseverent în urmărirea apli
cării deciziilor, să dovedească 
în toate împrejurările inițiati
vă, responsabilitate, o înaltă 
conștiință civică.

Avem în prezent la exploa
tările miniere un fond bogat 
de cadre inginerești care în
trunesc înalte calități de con
ducători. Rezultatele bune ob
ținute constant de colectivele 
multor sectoare de producție 
confirmă acest lucru. Sînt însă 
și sectoare care înregistrează 
perioade îndelungate rămîneri 
în urmă, obținînd rezultate ce 
nu corespund liniei de front 
create, dotării tehnice existen
te și efectivelor de care dispun. 
O analiză făcută în timpul din 
urmă de birou! executiv al 
Centralei cărbunelui la Exploa
tarea minieră Lupeni împreu
nă cu conducerea unității și 
cu toți șefii de sectoare asupra 
metodelor de conducere folo
site in sectorul VI al acestei 
unități precum și investigațiile 
făcute ulterior de compartimen
tele funcționale din centrală 
au relevat că la nivelul acestei 
verigi în conducerea activității 
de producție există o seamă 
de neajunsuri. în unele locuri 
se practică o conducere empi
rică, străină principiilor știin
țifice moderne de organizare 
și conducere promovate insis
tent de partidul nostru in toate 
domeniile. Unii șefi de sectoa
re nu și-au imbunătățit cu 
nimic metodele de conducere 
de ani de zile, nu stăpînesc 
suficient problemele organiză
rii producției și muncii, elabo
rării deciziilor și controlului, 
ceea ce favorizează climatul 
de indisciplină și dezorgani
zare.

Realizarea unui salt calita
tiv în activitatea de producție, 
înlăturarea unor neajunsuri care 

mai există, ne impune să ac
ționăm mai organizat, cu exi
gență și fermitate pentru a de
termina îmbunătățirea muncii 
la nivelul acestei verigi de 
bază, începînd cu schimbarea 
evolutivă in bine’ a insăși con
cepției despre conducere. Tre
buie să fim convinși și holărîți 
să facem tot ce este posibil

ȘEFUL
SECTORULUI 
IE PRODUCȚIE

ca să ajutăm ia dezvoltarea 
calităților necesare șefului de 
sector, astfei ca el să devină 
adevărat conducător, in accep
țiunea concepției partidului. 
Pînă acum au fost organizate 
acțiuni de reciclare, multe ca
dre inginerești au trecut prin 
diverse cursuri de perfecționa
re și reîmprospătare a cunoș
tințelor, dar stările de lucruri 
existente ne obligă să intensi
ficăm și să îmbunătățim aceste 
forme, să sporim exigența față 
de cunoștințele dobindite. Bi
roul executiv al Centralei căr
bunelui a hotărît ca în perioa
da ce urmează să organizeze 
- pe baza unui program co
respunzător alcătuit — o instru
ire practică asupra probleme
lor curente de organizare și 
conducere a producției la ni
velul sectorului cu toți conducă
torii acestor compartimente de 
producție, la care să participe 
și alte cadre inginerești cu 
perspectiva de a li se încredin
ța astfel de răspunderi. Pe 
baza experienței pozitive, dar 
și a neajunsurilor existente și 
a responsabilităților sporite 
ce revin conducătorilor de sec
toare în condițiile noilor struc
turi organizatorice, vom asigura 
cu acest prilej reîmprospăta
rea, îmbogățirea și verificarea 
cunoștințelor participanților în 
domeniul organizării și condu
cerii producției. Expunerile și 
seminariile conduse de cadre 
cu o înaltă pregătire și expe
riență se vor desfășura in jurul 
unor teme de primă importantă 
vizînd ATRIBUȚIILE, RESPON
SABILITATEA Șl AUTORITATEA 
ȘEFULUI DE SECTOR, PROBLE
MELE DE PERSONAL, ACTIVI
TATEA DE PROTECTIE A 
MUNCII; METODE AVANSATE 
DE ORGANIZARE A PRODUC
ȚIEI IN ABATAJE, RESURSE 
DE SPORIRE A PRODUCTIVI
TĂȚII MUNCII LA NIVELUL 
SECTORULUI DE PRODUCȚIE, 

ANALIZA ACTIVITĂȚII TEHNi- 
CO-ECONOMICE A SECTORU
LUI, ș. a.

Amintind aceste citeva ele
mente ale conținutului progra
mului de instruire doresc să 
relev caracterul lui concret și 
practic, îmbinarea strînsă cu 
sarcinile pe care trebuie să le 
îndeplinească in mod direct 
persoana care îndeplinește 
funcția de șef de sector. De 
aici trebuie să se rețină și con
cluzia că participarea la expu
neri și seminarii, însușirea te
meinică a unor cunoștințe noi 
nu poate avea un caracter 
facultativ ; perfecționarea pre
gătirii profesionale și politice 
trebuie privită ca una din cele 
mai importante îndatoriri de 
serviciu, ca o cerință izvorită 
din necesitatea ca fiecare să 
fie pregătit corespunzător 
funcției pe care o ocupă, pen
tru a stăpini cu deplină com
petență problemele de organi
zare și conducere.

Șeful de sector - conducă
torul verigii principale în or
ganizarea producției - a de
venit o personalitate importan
tă, de prestigiu și, in același 
timp, de mare răspundere, o- 
cupind un loc central în acti
vitatea de producție a exploa
tării miniere. Privirile întregu
lui colectiv sint îndreptate con
centric asupra lui. El poartă 
răspunderea pentru realizarea 
unâi important volum de pro
ducție, pentru gospodărirea 
unor dotații și bunuri materi
ale în valoare de sute de mi
lioane, pentru condițiile de 
muncă și de viață a sute și mii 
de persoane. CONDUCEREA 
IERARHICA AȘTEAPTĂ DIN 
PARTEA ȘEFULUI DE SECTOR 
COMPETENTA, RĂSPUNDERE 
SI DISCIPLINĂ ÎN APLICAREA 
ANSAMBLULUI DE MASURI 
STABILITE Șl GĂSIREA CELOR 
MAI CORESPUNZĂTOARE SO
LUȚII PENTRU A IMPRIMA ÎN
TREGII ACTIVITĂȚI UN CURS 
NORMAL, IN VEDEREA ÎNDE
PLINIRII PLANULUI LA TOTI 
INDICATORII ; ia rîndul lor MI
NERII, CADRELE SUBORDO
NATE AȘTEAPTĂ DE LA ȘEFUL 
DE SECTOR ÎNDRUMĂRI PRE
CISE, AJUTOR CONCRET, RE
CEPTIVITATE, APROPIERE, SO
LICITUDINE, ÎMPLETIREA EXI
GENTEI CU ÎNȚELEGEREA NE
VOILOR UMANE.

Toate acestea sînt argumente 
care pledează pregnant in fa
voarea imperativului de a ac
ționa cu fermitate și perseve
rență ca în procesul perfecțio
nării conducerii pe toate trep
tele activității economice, șeful 
sectorului de producție de la 
explotarea minieră să se ridice 
la nivelul înaltelor cerințe și 
responsabilități impuse de ac
celerarea mersului inainte pe 
calea făuririi României socia
liste moderne, multilateral dez
voltate.

(Urmare din pag. 1)

nate cantități de beton. După 
cum arăta ing. Luca Suciu, 
șeful lotului Lupeni, proble
ma preparării corespunzătoa
re a betonului a preocupat în 
mod deosebit colectivul de 
muncă al Iotului, preocupare 
a cărei materializare o consti
tuie stația de betoane realiza
tă cu forțe proprii și care s-a 
bucurat de unanime aprecieri 
din partea participanților la 
schimbul de experiență sub 
aspectul calităților sale func
ționale. Stația are două beto
niere cu o capacitate de doza
re de 250 de litri fiecare, in
stalații de încălzire a agrega
telor și de încărcare mecani
zată a acestora, precum și o 
serie de dispozitive de mică 
mecanizare (închiderea și des
chiderea silozului de beton la 
trecerea autobasculantelor, de 
exemplu) care permit funcți
onarea continuă a stației și re
ducerea considerabilă a mano
perei. Concepția simplă, dar 
eficace care a stat la baza re
alizării stației permite prepa
rarea a 50 de metri cubi de 
beton în decurs de 8 ore cu 
respectarea riguroasă a doza
jului impus de marca betonu
lui.

Eficiența economică a func
ționării bune a stației de be- 
tonare, corelată cu transportul 
mecanizat al betonului cu au
tobasculante și macarale Boc
șa, este oglindită de ritmul ra
pid al lucrărilor de betonare, 
turnîndu-se pînă la 76 metri 
cubi de beton pe zi iar durata 
de turnare a unui planșeu fi
ind redusă continuu, de la 10 
zile cît a durat planșeul de la 
cota tF21,50 pînă la 7 zile în 
cazul planșeului Hî 25,50.

Măsurile organizatorice con
crete referitoare la activitatea 
unor locuri de muncă sînt 
numeroase și exprimă con
stanța preocupărilor din acest 
domeniu. Se poate cita în a- 
cest sens, plasarea fierâstrău- 
lui circular chiar în locul un
de se pregătesc cofrajele pen
tru planșee la corpul clădirii 
de sortare-spălare, ca factor 
care conduce la operativitate 
în execuție și la economii de 
cherestea. Armăturile de fier- 
beton se realizează la un banc 
special amenajat, alături de 
care există un stoc de cupoa
ne care a permis reducerea 
pierderilor de metal pînă la 1 
la sută.

MICA PUBLICITATE
Ilie Tuhuț, aduce călduroase mulțumiri medicilor Pă- 

dureanu și Popescu pentru promptitudinea cu care i-au ope
rat și salvat soția.

Liceul de cultură generală din Petrila—Lonea
face cunoscut celor interesați că se mai primesc înscrieri pen

tru un nou concurs de admitere, învăfămînt de xi, in vederea ocu
pării a încă 36 de locuri suplimentare. înscrierile, pină în ziua de 
31 august, orele 20,00, la secretariatul școlii.

După cum sublinia ing. Ște
fan Baban, șeful lotului Live- 
zeni, s-au obținut importante 
economii la prețul de cost prin 
extinderea la maximum a să
păturilor realizate mecanic 
chiar acolo unde în proiect se 
prevedeau a fi realizate neme
canizat și prin aprovizionarea 
cu produse de balastieră din 
imediata apropiere a lucrări
lor (cazul balastierei Iscroni 
care a asigurat necesitățile lu
crărilor din perimetrul minei 
Aninoasa).

Inginerul Constantin Dincă 
a propus realizarea în cadrul 
loturilor concentrate a unui 
flux informațional cît mai bi
ne pus la punct, crearea unor 
tablouri sinoptice care să per
mită urmărirea permanentă a 
utilizării intensive a utilajelor 
din dotare, repartizarea cît 
mai judicioasă a forței de 
muncă disponibile.

Schimbul de experiență a 
reliefat că pe lîngă realizările 
bune de pînă acum, există încă 
suficiente domenii insuficient 
explorate care își pot aduce 
contribuția la creșterea efici
enței economice. E suficient 
să cităm pentru aceasta pro
punerea lui Ludovic Nagy, șe
ful echipei de electricieni de 
la lotul Vulcan, care arăta că 
prin montarea unui scripete 
la lopata mecanică care încar
că agregatele la stația de be
toane de la Lupeni s-ar putea 
mecaniza și cursa în gol, re- 
nunțîndu-se astfel la manevra
rea manuală a vasului de 
transport.

In aceste zile cînd șantiere
le cunosc o activitate intensă 
impusă de necesitatea crește
rii ritmului de execuție, res
pectării termenelor de pune
re în funcțiune, descoperirea 
și valorificarea tuturor rezer
velor disponibile ce pot con
duce Ia impulsionarea ritmu
lui de execuție și la reduce
rea cheltuielilor este o sarcină 
de mare importanță a fiecărui 
constructor sau montor, mai
stru sau inginer. Este necesar, 
ca, alături de dotarea existen
tă, să existe o preocupare per
manentă în direcția raționali
zării organizării muncii, a a- 
doptării unor soluții eficiente, 
accesibile, de mică mecaniza
re, premise de realizare a u- 
nor productivități și a unei e- 
ficiențe economice ridicate pe 
șantiere.

Atrage atenția lucrătorilor de la preparații
Că le revine ca obligație să cunoască și să respecte cu strictețe în 

activitatea zilnică normele de tehnică a securității muncii, instrucțiuni
le referitoare la aceste norme și legislația muncii.

Nu pierdeți nici o clipă din 
atenție faptul că orice ac
cident de muncă este generat 
în primul rînd de indisciplina 
in muncă^ de nerespectarea 
normelor de protecție a 
muncii, întîrzieri, nerespec
tarea indicațiilor specifice lo
cului de muncă și altele. Prin 
încălcarea disciplinei muncii 
se ajunge la accidentarea ce
lor în cauză și a celor din 
jur, provocîndu-se totodată 
pagube materiale și chiar 
pierderi de vieți omenești.

Iată citeva din principalele 
prevederi ale normelor de 
protecție a muncii obligatorii 
de a se respecta în timpul 
programului de lucru în incin
ta preparațiilor.

La instalațiile 
de preparare

In locurile de muncă din 
instalațiile de preparare în 
care se produc degajări de 
praf, vor fi aplicate sisteme 
de captare a acestuia, cores
punzător prevederilor norme
lor art. 224.

Gurile de alimentare ale si
lozurilor vor fi acoperite cu 
grătare metalice a căror des
chidere (ochiuri) va fi cu 10 
la sută mai mare decît dimen
siunea maximă a bucăților de 
material caro “e însilozează. 

Ușile de intrare de la partea 
superioară a silozurilor vor 
fi în permanență închise, in
trarea pe uși fiind permisă 
numai persoanelor însărcinate 
cu controlul, repararea sau 
deblocarea silozurilor.

La intrarea în silozuri se 
vor respecta următoarele in
terdicții :

oprirea și blocarea insta
lației de alimentare ;

oprirea evacuării mate
rialului din siloz și blocarea 
mecanismelor de golire ;

< asigurarea iluminatului 
în interiorul silozului ;

verificarea centurei de 
siguranță și a funiilor de sus
pendare.

Persoana» care va executa 
operația de deblocare va fi 
legată cu centură de siguranță 
prevăzută cu două frînghii 
din care una va fi ținută de 
două persoane aflate pe 
platforma superioară a silo
zului. Acestea vor urmări cu 
atenție operația de deblocare, 
în caz de pericol ridicînd i- 
mediat persoana aflată în 
siloz.

Executarea reparațiilor în 
siloz se va face numai după 
completa evacuare a materia
lului și numai de pe poduri 
sau schele care să asigure se
curitatea celor ce efectuează 

aceste lucrări. De la caz la 
caz, unele reparații se vor pu
tea executa și de pe patul ma
terialului însilozat însă numai 
cu aprobarea șefului instala
ției de preparare și cu preve
deri suplimentare de protec
ție.

Cînd reparațiile necesită 
sudură, se vor lua măsuri spe
ciale de pază contra incendi
ilor și pentru asigurarea unei 
ventilații corespunzătoare.

Obligații majore 
de mare răspun
dere ale maiștrilor, 
șefilor de secții, 
ateliere, sectoare 

și depozite
— Să se supravegheze a- 

tent păstrarea, întreținerea 
și funcționa ea corespunzăto'- 
re a utilajelor.

— Să se întrebuințeze cen
tura de siguranță în cazul unor 
lucrări la înălțime ;

Sudori ! Este necesar ca la 
punctul fix de sudură în
treaga instalație electrică să 
fie legată de rețea printr-un 
întrerupător de proiecție și 
va fi legat la pămînt pentru 
prevenirea pericolului de e- 
lectrocutare. Sudorul trebuie 
să lucreze pe un covoraș de 
cauciuc electroizolat și trebuie 
să poarte mănuși și cizme elec- 
troizolate iar pe cap de ase
menea o cască electroizolată 
care să acopere bine ceafa. 
Totodată, trebuie ca hainele 
să fie bine închise pe corp 
pentru a nu lua foc.

Lucrările curente de curățire 
și reparații ale agregatelor e- 
lectrice și a camerelor de praf 
de Ia electro-filtre și separa
toare electromagnetice se vor 
executa numai după scoate
rea de sub tensiune a insta
lațiilor respective.

In același timp se vor lua 
măsuri împotriva pătrunderii 
gazelor de ardere în, camere.

La exploatarea cuptoarelor, 
uscătoarelor rotative și a răci- 
toarelor tubulare este inter
zisă punerea în funcțiune a 
acestora în următoarele situ
ații :

— cînd se produc vibrații 
sau șocuri anormale la gru
purile de sprijin sau antre
nare ;

— nu sînt curățate camere
le și canalele de gaze și fum ;

— corpul cuptorului (uscă- 
tor-răcitor) este deformat;

— în mecanismele de an
trenare sau îmbinările man
talelor ar exista ansambluri 
stabilite ;

— unele din agregatele flu
xului respectiv (injectorul, 
ventilatoare de tiraj etc.) nu 
funcționează ;

— dispozitivele de producție 
nu sînt în bună stare.

înainte de aprinderea fo
cului și punerea în funcțiune 
a instalației, în secție nu va 
rămîne decît personalul însăr
cinat cu această operație. 
De asemen 1. inainte d° a a- 
prinde cuptorul (uscătorul) 
se va aerisi timp de 15 minu
te.

Cînd cuptorul este rece, a- 
prinderea focului se va face 
numai cu șubărul deschis.

Cuptorul (uscătorul) rota
tiv va trebui imediat oprit 
cînd apar pete roșii pe corpul 
exterior al acestuia și da
că pe căptușeală apar porți
uni arse. La oprire se între
rupe mai întîi alimentarea cu 
minereu (cărbune), apoi cu 
combustibil.

Executarea reparațiilor și 
ungerea precum și trecerea 
pe sub cuptorul (uscătorul) 

situate la o înălțime sub 2,5 
metri deasupra pardoselii 
sînt permise numai după o- 
prirea acestuia.

La executarea lucrărilor de 
sudare sau tăiere a metalelor 
în hala de uscare din uzinele 
de preparare a cărbunelui se 
vor lua următoarele măsuri 
pentru evitarea incendiilor 
sau exploziilor de praf de 
cărbune :

c 1

*

După vin... „vin" și necazurile.

— oprirea instalației de us
care ;

— curățirea prafului din ju
rul locului unde urmează a 
se executa sudura și stropirea 
acestuia pînă la umezire;

— dotarea locului respectiv 
cu mijloace de stingere a in
cendiilor.

Lucrările de sudură în ha
lele de uscare se vor executa 
numai cu aprobarea șefului 
uzinei.

Desfundarea, deblocarea 
sau dezghețarea furtunelor 
flexibile precum și alte ope
rații se vor face numai după 
ce acestea au fost scoase de 
sub presiunea fluidului.

Controlul conductelor de 
transport înfundate se va 
efectua numai prin desface
rea _ celei mai apropiate îm
binări ale conductei, fiind in
terzisă găurirea cu aparate 
de sudură.

îmbrăcămintea de lucru a 
muncitorilor trebuie să fie 
bine strînsă pe corp (manșe
tele, mînecile vor fi bine 
strînse iar hainele se vor pur
ta încheiate).

Depozitarea, 
pregătirea, 
transportul 

Și 
manipularea 

reactivilor
Reactivii cu nocivitate ri

dicată (cianuri, acizi cu 
concentrație ridicată etc.) vor 
fi depozitați în încăperi se
parate pentru fiecare sort și 
încuiate. încăperile vor fi fe
rite de acțiunea căldurii și 
prevăzute cu instalație de 
ventilație și captare a gaze
lor. care să fie pusă în func
țiune din afară. Intrarea în 
aceste încăperi se va face nu
mai după 10 minute de la 
pornirea instalației de ventila
ție și numai în prezența a 
doi muncitori.

Depozitarea reactivilor ha 

secțiile de producție se va fa
ce în spații anume destinate 
păstrării lor în cantitățile ne
cesare procesului tehnologic 
pentru maximum 48 de ore și 
în lăzi încuiate cu două sis
teme de închidere.

Gestionarea și circulația a- 
cestor substanțe se vor face 
în conformitate cu legile în 
vigoare.

Potrivit condițiilor locale 
specifice, fiecare unitate va 
lua și alte măsuri suplimen
tare privind depozitarea, 
transportul și manipularea 
reactivilor și a diverselor 
substanțe chimice, în scopul 
evitării oricăror posibilități 
de accidentare.

Măsurile luate de către con
ducerile preparațiilor de căr
bune din Valea Jiului la fie
care loc de muncă de la in
structajele făcute cu fiecare 
salariat in parte și pînă la 
publicarea în presă a ansam
blului de prevederi ale nor
melor departamentală de 
protecția muncii ce se cer 
respectate, și-au dovedit în 
timp eficiența. Datorită con
trolului și îndrumării perma
nente pe linie de protecție a 
muncii, pînă în prezent ac
cidentele au fost evitate.

Muncitori, 
tehnicieni 
și ingineri 

din 
cadrul 

preparațiilor 
de cărbune, 

rețineți !
Nerespeetarea disciplinei în 

muncă dă loc la grave ac
cidente, atrăgînd după sine 
scoaterea salariaților din 
producție, aducînd daune 
grave întreprinderii, procesu
lui de muncă.

Respectînd normele de teh
nica securității și protecția 
muncii puteți evita orice fel
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SOSIREA LA HAVANA
(Urmare din pag. 1)

banezi. In mulțime se disting, 
de asemenea, muncitori agri
coli veniți din fermele din 
apropiere, care se întind ca 
un brîu fertil în jurul capita
lei.

Din mașina deschisă, tova
rășii Nicolae Ceaușescu și 
Fidel Castro răspund cu prie
tenie saluturilor ce le sînt a- 
dresate. Pe măsură ce ne a- 
propiem de oraș, devin 
mai evidente însemnele pre
zentului socialist: siluete 
mari întreprinderi, șantiere 
— printre acestea din urmă, 
apropiindu-se de încheierea 
primei faze de construcții un 
mare combinat de produse 
lactate, care va acoperi între
gul necesar al locuitorilor ca
pitalei.

O mulțime entuziastă ova
ționează la trecerea tovarăși
lor Nicolae Ceaușescu și Fidel 
Castro, scandînd fără întreru
pere lozinci care exprimă sen
timentele calde de prietenie 
la adresa oaspeților români. 
De o parte și de alta a largi
lor bulevarde care, străbat 
Havana sînt plasate mari pa
nouri cu portretul tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, pe 
fondul tricolorului românesc. 
La trecerea coloanei oficiale 
se scandează : „Trăiască Parti
dul Comunist Român, trăiască 
eroicul popor român !“. Mai 
multe fanfare intonează cînte- 
ce revoluționare cubaneze ; 
grupuri de pionieri, de tineri 
și tinere, îmbrăcați în pito
rești costume de diferite cu
lori. cîntă și în același timp 
schițează alerte mișcări de 
dans. Este și aceasta o origi
nală formă prin care se expri
mă înclinarea înnăscută spre 
cintec și dans a poporului cu
banez. Din rindul mulțimii se 
strigă : „Desde el corazon" 
(din inimă). „Viva la amistad 
de Cuba y Romania". (Trăias
că prietenia dintre 
România) ; „Cuba y Romania 
unidos". (Cuba și România 
sînt unite) : „Companero
Nicolae Ceaușescu, Cuba te 
saluda". In timp ce coloana își 
face cu greu lpc prin mulțime, 
la difuzoare se transmite bio
grafia tovarășului Nicola-' 
Ceaușescu.

Coloana ajunge în centrul 
Havanei, în celebra piață a 
Revoluției — „Piaza de la Re- 
volucion". Deasupra uriașei 
mulțimi fremătătoare de oa
meni, aici se înalță majestuos 
Monumentul lui Jose Marti, 
eroul revoluționar, care în ur
mă cu un veac a luptat pen
tru idealurile de libertate și 
independență ale Cubei, idea
luri pe care astăzi clasa mun
citoare, poporul cubanez le 
realizează în opera de edifi
care a socialismului. Se pot 
vedea aici grupuri masive de 
tineri și tinere în cămăși al
bastre și pantaloni kaki. Sînt 
membri ai Miliției populare, 
care stau de strajă cuceririlor 
revoluționare ale poporului cu
banez.

In continuare, străbatem 
frumoasele „Avenida Paseo", 
apoi „Avenida quinta". De-a 
lungul unei splendide faleze, 
cunoscutul Malecori, același 
tablou viu, multicolor al mul
țimilor de oameni veniți în în- 
tîmpinarea solilor poporului 
român. Este un spectacol pe 
care crainicul postului de ra-

tot

de

Cuba și

dio „Liberation" și televiziu
nea cubaneză, ce au transmis 
în direct desfășurarea acestei 
mari manifestații populare, îl 
descriu ca fiind „grandios", 
„extraordinar".

Coloana oficială ajunge a- 
cum la reședință prezidenția
lă de la marginea capitalei, 
amplasată în ambianța pito
rească a unui cartier plin de 
vegetație tropicală. Aici, to
varășul Nicolae 
tovarășa Elena 
întrețin cordial 
torii cubanezi.

De la aeroport și pînă la re
ședință este o distanță de a- 
proximativ 20 km, care a fost 
însă străbătută în mai bine de 
o oră și jumătate, datorită i- 
mensului șuvoi uman venit în 
întîmpinarea oaspeților dragi 
din România. Intr-adevăr, s-au 
revărsat în această zi pe bule
vardele Havanei aproape o 
jumătate de milion de oameni: 
bărbați și femei cu figuri lu
minate de zîmbete ospitaliere, 
salutînd cu gesturi spontane 
de simpatie. Este o imagine 
care confirmă plastic prin 
pregnanta ei vitalitate trăini
cia și sinceritatea bunelor re
lații dintre — așa cum se ex
primă postul de radio cubanez 
— „unicul stat socialist latin 
din Europa și primul stat so
cialist din America Latină".

Călduroasa manifestație de 
simpatie pe care gazdele cu
baneze, oamenii muncii din 
Havana au făcut-o, din primul 
moment, solilor poporului ro
mân, reprezintă o expresie e- 
locventă a colaborării frățești 
dintre România și Cuba, a do
rinței de a i se asigura o evo
luție mereu ascendentă. A- 
ceastă colaborare, pe care ța
ra noastră o dezvoltă cu Cuba 
pe diverse tărîmuri de activi
tate, ilustrează în mod con
vingător politica consecventă 
a Partidului Comunist Român, 
a României socialiste de con
tinuă extindere a relațiilor 
multilaterale cu toate țările 
socialiste, cu țările în' curs de 
dezvoltare, cu toate forțele 
care luptă împotriva imperia
lismului, colonialismului și 
ncocolonialismului. pentru tri
umful'ideilor de libertate, pa
ce și progres.

Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în Cuba — ca și vi
zita pe care tovarășul Fidel 
Castro a făcut-o anul trecut 
în România — constituie cea 
mai vie dovadă a cursului as
cendent. pozitiv al relațiilor 
multilaterale dintre cele două 
țări socialiste. Continuînd 
schimburile fructuoase de 
vederi de la București dintre 
cei doi conducători de partid, 
și de stat, actuala vizită va o- 
feri desigur cadrul propice 
pentru evidențierea unor noi 
posibilități de extindere a co
laborării reciproce în toate 
domeniile de interes comun..

Ceaușeseu și 
Ceaușescu se 
cu conducă-

★
Atmosfera sărbătorească din 

prima zi a vizitei tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a tovarășei 
Elena Ceaușescu în Cuba ilus
trează semnificația majoră a 
prezenței solilor poporului ro
mân pe continentul latino-a- 
merican, vizită care se înscrie 
ca o piatră de hotar în istoria 
relațiilor dintre România 
țările acestei zone. Acest
cru este demonstrat din plin 
de amplul ecou în rîndurile o-

Și 
lu-

pinei publice din țările Ame- 
ricii Latine, de aprecierile pli
ne de căldură și simpatie ale 
presei și celorlalte mijloace 
de informare în masă la adre
sa înfăptuirilor României so
cialiste. a politicii sale de lar
gă deschidere către toate con
tinentele lumii, de colaborare 
cu toate statele, fără deosebire 
de orînduirea socială, apreci
eri însoțite de elogierea perso
nalității prestigioase a celui 
căruia îi revine un merit ho
tărîtor în elaborarea și reali
zarea acestei politici, tovară
șul Nicolae Ceaușescu.

Ea însăși țară în curs de 
dezvoltare. România socia
listă își manifestă sprijinul 
activ și solidaritatea față de 
lupta și eforturile țărilor lati- 
no-americane pentru a deveni 
stăpîne la ele acasă, pentru a 
se (dezvolta de-sine-stătător, 
pentru a-.și face auzit cu tot 
mai multă putere glasul , în 
concertul națiunilor. In acest 
sens, dacă anul trecut Româ
nia.. prin exponentul său cel 
mai autorizat, a adus mesajul 
de prietenie, colaborare și so
lidaritate popoarelor conti
nentului african. își aduce as
tăzi același mesaj țărilor și 
popoarelor latino-americane, 
de-a lungul unui vast itinerar, 
cuprinzînd opt etape și însu- 
mînd mii și mii de kilometri, 
de la Marea Caraibilor, care 
scaldă țărmurile Cubei, tre- 
cînd peste linia Ecuatorului 
și pînă dincolo de Rio de la 
Plata, în Argentina.

America Latină, continent, 
cu o vastă întindere și mari 
resurse naturale, pe care tră
iesc aproape 300 milioane lo
cuitori, este în ultima vreme 
teatrul unor ample prefaceri, 
al unor procese și tendințe po
zitive de afirmare liberă, de- 
sine-stătătoare a națiunilor ce 
o alcătuiesc, de recuperare și 
valorificare în interesul pro
priei dezvoltări a bogățiilor 
naționale, de statornicire a u- 
nor noi relații interstatale in 
spiritul deplinei echități și a- 
vantajului mutual.

Simpatiei firești, 
patiei izvorîtă 
pirațiile comune 
bertate, pace, progres, cu ca
re sînt urmărite de poporul 
român aceste transformări în
noitoare, i se adaugă afinități
le de limbă și cultură care au 
durat o punte trainică în timp 
și în spațiu între popoarele 
noastre, creînd premisele .li
nei dezvoltări largi, pe multi
ple planuri, a relațiilor 
ciproce.

In ultimul timp, aceste 
lății au cunoscut un curs 
cendent și nu încape îndoiala 
că actuala vizită a președin
telui Nicolae Ceaușescu, impor
tant act de politică externă al 
țării noastre, va da un nou și 
viguros impuls raporturilor ro- 
mâno-latino-americane, le va 
deschide ample și rodnice 
perspective, constituind un 
moment de referință istorică 
în evoluția lor și mareînd, tot
odată, un aport din cele mai 
însemnate la promovarea cau
zei generale a păcii, progresu
lui și înțelegerii între toate 
popoarele.

Reportajul vizitei a fost rea
lizat de :

din 
spre

sim- 
as- 
li-

re-

re-
as-

Romulus CAPLESCU 
Radu PASCAL

în preajma începerii Conferinței
la nivel înalt a țărilor nealiniate
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ULTIMELE ȘTIRI

„Securitatea europeană
a doua etapă“

r-.

7Y

Prezente

I // /

I

Coresponden-
I. Puținelu, 

titlul „Securi-
— o a doua

. DELHI 29 — 
tul Agerpres, 
transmite : Sub 
tatea europeană
etapă", ziarul indian „Patriot" 
a publicat, în ajunul întruni
rii de la Geneva a Comitetului 
de coordonare a Conferinței 
pentru securitate și cooperare 
în Europa, un amplu articol 
trecînd în revistă principalele 
momente care au pregătit ac
tualele 
liniază 
această 
cialiste,
la actuala etapă cu propuneri 
constructive în toate cele pa
tru puncte înscrise pe ordinea 
de zi".

negocieri. Ziarul sub- 
contribuția adusă în 
direcție de țările so- 
care „se prezintă și

Ziarul citat subliniază apoi 
principii care ar urma să sta
tueze noile, raporturi dintre 
statele europene, cum sînt 
„respectarea suveranității, re
nunțarea la folosirea forței și 
a amenințării cu forța, inte
gritatea teritorială și inviola
bilitatea frontierelor, soluțio
narea pașnică a disputelor, ne
intervenția în treburile inter
ne, egalitatea în drepturi și 
autodeterminarea popoarelor, 
cooperarea între state, indife
rent de sistemul lor social-po
litic. îndeplinirea cu bună cre
dință a obligațiilor asumate, 
cu respectarea legilor interna
ționale".

românești
SANTIAGO DE CHILE 29 - 

Corespondentul Agerpres, Eu
gen Pop, transmite ; De un 
strălucit succes s-a bucurat 
concertul susținut pe scena 
Teatrului Municipal din San
tiago de Chile, marți seara, de 
un grup de soliști vocali și 
instrumentiști din România, 
printre care soprana Teodora 
Lucaciu, basul Gheorghe Crăs- 
naru și violonistul Mihai Cons- 
tantinescu.

Acompaniați la pian de 
Marta Joja, cei trei soliști au 
oferit publicului prezent in 
sala Teatrului Municipal pie
se din repertoriul muzical ro
mânesc și internațional.

PEKIN 29 '(Agerpres). — 
Agenția China Nouă anunță 

că intre 24 și 28 august s-au 
desfășurat, la Pekin, lucrările 
celui de-al 10-lea Congres Na
țional al Partidului Comunist 
Chinez.

Congresul a avut următoa
rea ordine de zi : raportul po
litic al Comitetului Central al ■ 
P.C. Chinez, prezentat de Ciu 
En-lai ; raportul cu privire Ia 
modificarea statutului parti
dului și „Proiectul statutului 
P.C. Chinez", prezentat de 
Uan Hun-Uen ; alegerea celui 
de-al 10-lea Comitet Central al 
partidului.

Președintele Mao Tzedun a 
prezidat lucrările congresului. 
Din prezidiu au mai făcut par
te Ciu En-lai, Uan Hun-Uen,

♦

Dezbaterile
din Consiliul pentru

comerț și dezvoltare
al U.N.C.T.A.D

GENEVA 29 (Agerpres). 
In cadrul celei de -a 
sesiuni a Consiliului 
comerț și dezvoltare 
permanent al UN.C.T.A.D.. 
ale cărui lucrări continuă la 
Geneva, au început dezbate
rile asupra raportului grupu
lui de lucru al U.N.C.T.A.D., 
însărcinat cu elaborarea unui 
proiect de Cartă a drepturi
lor și îndatoririlor economice 
ale statelor. Apreciind 
zultatele obținute pînă 
cum în procesul 
a proiectului de 
re România și-a 
tribuție activă, 
tul român, Șerban Modoran, s-a 
pronunțat în favoarea conti
nuării activității grupului de 
lucru, subliniind necesitatea 
stabilirii de norme general- 
acccptabile, care să guverne
ze relațiile economice între 
state pentru a proteja dreptu- ’ 
rile tuturor țărilor, în spe
cial ale țărilor în curs de 
dezvoltare. Vorbitorul a rele
vat, de asemenea, importanța 
pe .care o va avea elaborarea 
unei Carte a drepturilor și 
îndatoririlor economice ale 
statelor, ca parte a preocupă
rilor pentru definirea de drep
turi și îndatoriri generale ale 
statelor în relațiile internați
onale.

XIII-a 
pentru 
organ

re- 
a- 

de elaborare 
cartă, la ca- 
adus o con- 
reprezentan-

pentru problemele tineretului
NEW YORK 29 — Corespon

dentul Agerpres, Constantin 
Alexandroaie, transmite : La 
Palatul Națiunilor Unite din 
New York s-au încheiat lucră
rile grupului consultativ spe
cial al O.N.U. pentru proble
mele tineretului, constituit în 
baza unei rezoluții inițiate de 
România și adoptate, în una
nimitate, la sesiunea prece
dentă a Adunării Generale,

Rezoluția cerea grupului 
consultativ să întocmească un 
raport conținînd recomandări 
de măsuri ce trebuie adoptate 
de O.N.U., asupra modalități
lor de îmbunătățire a căilor 
și canalelor de comunicație 
dintre Națiunile Unite, tineret 
și organizațiile sale internați
onale. De asemenea, docuinen- 
tul cerea luarea unor măsuri 
concrete care să răspundă ne
voilor și aspirațiilor tineretu
lui.

Grupul consultativ special 
— la lucrările căruia a parti
cipat și un reprezentant al ță-

rii noastre, Ovidiu Bădina, di
rectorul Centrului de cercetări 
pentru problemele tineretului 
— a dezbătut chestiuni pri
vind participarea activă a ti
nerei generații la dezvoltarea 
locală, națională și regională, 
programele de autoajutorare 
a tineretului, participarea sa 
la .-Anul internațional al drep
turilor omului, Anul interna
țional al femeii, Anul interna
țional al populației. Au fost 
examinate, totodată, o serie de 
propuneri concrete privind 
transpunerea în viață a măsu
rilor conținute în raportul se
cretarului general Kurt Wald
heim privind atragerea tine
retului la sprijinirea norme
lor, principiilor și idealurilor 
Organizației Națiunilor Unite.

Reprezentantul țării noastre 
a relevat, în intervențiile sa
le. atenția acordată de guver
nul român problemelor tine* 
retului, acțiunile întreprinse 
în țara noastră pentru a asi
gura o participare activă a ti
nerei generații la procesul de

dezvoltare multilaterală a ță
rii.

In semn de prețuire a iniția
tivelor României de a aduce 
problemele tineretului în a- 
tenția și dezbaterile comuni
tății internaționale, delegatul 
român a fost ales de grupul 
consultativ special în calita
te de reprezentant al acestui 
organism la dezbaterile ce vor 
avea loc la Geneva, în proble
mele îmbunătățirii căilor de 
comunicație între O.N.U., tine
ret și organizațiile sale inter
naționale, cu participarea re
prezentanților unor organiza
ții neguvernamentale.

In încheierea dezbaterilor, 
grupul consultativ a adoptat 
un raport conținînd concluzi
ile sale asupra problemelor a- 
bordate, recomandări de mă
suri destinate să ducă la în
deplinirea prevederilor rezolu
ției românești. Raportul a fost 
înaintat secretarului general 
al O.N.U.

ț Ambasadorul Republicii 
Socialiste România în Uniu
nea Sovietică, Gheorghe Ba- 
drus a fost primit, la 29 august, 
de A. P. Șitikov, președintele 
Sovietului Uniunii al Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S. Cu a- 
cest prilej, a avut Joc o con
vorbire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă prietenească.

ALGER 29 — Corespon
dentul Agerpres, Mircea S. 

Ionescu, transmite : Au mai 
rămas doar cîteva zile pînă la 
începerea celei de-a patra 
Conferințe la nivel înalt a 
țărilor nealiniate. După cum 
se știe, conferința propriu-zi- 
să a șefilor de stat sau de 
guvern este precedată de do
uă reuniuni importante — cea 
a Comitetului pregătitor, care 
și-a început lucrările la 29 
august, și cea a Consiliului 
Ministerial, programată să 
aibă loc între 2 și 4 septem
brie. — care vor defini ulti
mele detalii în legătură cu 
ordinea de zi ce va fi supu
să aprobării și dezbaterii în 
plen de către conducătorii 
delegațiilor participante, 
cupîndu-se totodată și

o- 
de

alte probleme de procedură.
Capitala algeriană a căpă

tat aspectul untii oraș care va 
găzdui un important eveni
ment. De-a lungul principale- 

, lor ei artere flutură drapelele 
țărilor participante, iar pe 
pancarte se pot citi, în mai 
multe limbi, apeluri ia pa
ce, colaborare, înțelegere in
ternațională. Consiliul Revo
luției și guvernul nigerian 
s-au reunit într-o ședință co
mună, sub conducerea preșe
dintelui Houari Boumedieae, 
pentru a analiza stadiul pre
gătirilor în vederea aDropia- 
tei conferințe. Tot în cadrui 
acestei ședințe au fost audia
te rapoarte ale unor membri 
ai’ guvernului, care au avut 
misiuni speciale în diverse 
țări din Africa, Asia și Ame-

cu
ia

rica Latină în legătură 
pregătirea conferinței de 
Alger.

Potrivit datelor provizorii 
publicate de presa țării gaz
dă, la cea de-a patra reuniu
ne la nivel înalt a țărilor nea
liniate urmează să participe 
șefi de stat sau de guvern 
din peste 80 de state din A- 
frica, Asia. America Latină 
și Europa, în calitate de mem
bri ai grupului nealiniat, in
vitați sau observatori. Aces
tora Ii se vor adăuga, ca in
vitați, reprezentanți ai mai 
multor mișcări de eliberare 
națibnală. După cum s-“a mai 
anunțat, la deschiderea lu 
crărilor va participa și secre
tarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, care va rosti o a- 
locuțiune.

DELIII 29 — Coresponden
tul Agerpres, Ion Puținelu, 
transmite: Acordul realizat 
marți, după 19 zile de intense 
convorbiri indo-pakistaneze. 
desfășurate în două runde, la 
Islamabad și Delhi, privind so
luționarea problemelor uma
nitare rezultate din conflic
tul din decembrie 1971, va fi 
supus spre aprobare guver
nelor și parlamentelor celor 
două țări.

Pentru punerea în aplicare 
a formulei Ia care s-a ajuns 
privind repatrierea prizonieri
lor de război pakistanezi, 
concomitent cu realizarea u- 
nui schimb de persoane civile 
între cele trei țări din regiu
ne, vor fi necesare aproxima
tiv șase luni. Necesitatea în
făptuirii în acest fel a acordu
lui este motivată prin numărul 
mare de oameni ce ur
mează să fie aduși în locurile 
pentru care optează.

9 In capitala argentiniană 
a fost semnat un acord de co
operare economică între Cu
ba și Argentina, in baza căru
ia partea cubaneză va primi 
un credit, în valoare totală de 
200 milioane dolari, pentru a- 
chiziționarea de produse in
dustriale.

@ Ministrul vest-german al 
afacerilor externe, Walter 
Scheel, a apreciat că negocie
rile cehoslovaco—vest-germa- 
ne privind stabilirea de rela
ții diplomatice între cele 
uă țări sînt pe cale de a 
încheia cu succes.

do
se

au• India și Bangladesh 
semnat un acord valabil pe o 
perioadă de . cinci ani. pentru 
cooperarea în domeniul folo
sirii pașnice a energiei ato
mice. In baza acordului, cele 
două țări vor colabora la ela
borarea și executarea de pro
grame comune pentru folosi
rea radioizotopilor și a radia
țiilor în agricultură, industrie, 
știință și medicină.

JOI, 30 AUGUST

■■•••■••■••a» Bucureștiul necunoscut.

Pronoexpres

PETROȘANl — 7 Noiem
brie: Cînd legendele mor; Re
publica: Anonimul venețian; 
PETRILA: Fata care vinde 
flori ; LONEA — Minerul : 
Nu te întoarce ; VULCAN : 
Boxerul ; LUPENI — Cultu
ral : Atentatul; Muncitoresc: 
Sorgul roșu ; URICANI: Ce 
se întîmplă doctore ?

5,00
Dragi
5,40 Jurnal agrar ; 6,00—8,08

Buletin de știri ; 5,20 
mi-s cîntecul și jocul ;

Radioprogramul dimineții ; 
8,08 Matineu muzical ; 8,30 
La microfon, melodia prefe
rată ; 9.00 Buletin de știri :
9.30 Odă limbii române ; 
10,00 Buletin de știri ; 10.05 
Folclor muzical din Ilfov ;
10.30 „Leagănul meu, patria 
mea" ; 11,00 Buletin de știri; 
11,15 Din țările socialiste ;
11.30 Album coral; 12,00
Discul zilei ; 12,30 Intîlnire 
cu melodia populară și in
terpretul preferat ; 13,00 Ra
diojurnal ; 13,30 Concert de 
prînz ; 14,00 Compozitorul
săptămînii ; 14,40 Orchestra 
de muzică populară „Danu- 
bius“ ; 15,00 Buletin de știri;. 
15,05 Tribuna radio ; 15,15
Muzică de estradă ; 15,40
Ansambluri corale ; 16,00 Ra
diojurnal ; 16,15 Lăutari ves-

. tiți ai Banatului ; 16,35 Or
chestra Paul Ghentzer ; 17,00

Antena tineretului ; 17,43
Cîntece populare ; 18,00 Ore
le serii ; 20,00 Zece melodii 
preferate ; 21.00 Revista șla
gărelor ; 21,30 Bijuterii mu
zicale ; 22,00 Radiojurnal ;
22,30 Concert de seară ; 24.00 
Buletin de știri ; 0,03—5,00 
Estrada nocturnă.

9,00

9,30

10,00
10,05

10,20

10,35

11,05

12,40
13,00

17,30

18,30

18,35

18,45

18,50

Telecinemateca (relua
re).

Teleobiectiv.
Telejurnal.

Emisiune în limba ma
ghiară.

La tragerea Pronoexpres 
din 29 VIII 1973 au ieșit cîș- 
tigătoare următoarele nume
re :

Extragerea I :
30. 20, 14, 9. 11, 3

Fond de premii : 1 082 437 
lei.

Extragerea a Il-a :
25. 31, 15. 35. 45.

Fond de premii : 479 792
lei.

Telex.

Tragerea Adas.

Avanpremieră.

Univers beethovenian. VrcmCH
Curs de limbă france
ză. Recapitulare (7).

Prietenii lui Așchiuță. 
Orele lui Mihuț.

Telex.

19,15

19,20

19,30

Publicitate.

1001 de seri.

Telejurnal. Cincinalul 
înainte de termen. 1973 
— an hotărîtor.

Tehnic-club.

Studioul artistului a- 
mator.

20,00

20,05

22,00

Cîntecul săptămînii.

Seară pentru tineret.

24 de ore.

Valorile temperaturii înre
gistrate în cursul zilei 
ieri :

Maximele : 
grade ; Paring

Minimele : 
grade ; Paring

PENTRU
LE 24 DE ORE : Vremea se 
menține rece cu cer variabil. 
Vînt slab pînă la potrivit 
din sectorul sudic.

de

20 *Petroșani
12 grade.

Petroșani 
7 grade.

URMATOARE-

11

Redacția și administrația ziarului; Petroșani, «trado Republicii, nr, 90, telefon ; 1662.

• Trupele rhodesiene ți 
sud-africane au organizat, în 
cursul lunii trecute, o adevă
rată vînătoare împotriva a 
peste 1 500 de persoane din 
provincia Tete, care au fost iz
gonite din locurile lor natale, 
a declarat, într-un interviu a- 
cordat publicației ta^zaniene 
„Sunday News", Samora Ma- 
chel, președinte al Frontului 
de Eliberare din Mozambic 
(FRELIMO).

0 Guvernul italian a infor
mat ' oficial Organizația Mon
dială a Sănătății că în zona o- 
rașului Napoli au fost înregis
trate cazuri de holeră — a de
clarat un purtător de 
al O.M.S.

Conform notificării 
nului italian, numărul
lor confirmate se ridică la ze
ce. S-ău înregistrat patru de
cese. Agentul maladiei este 
virusul „El Tor".

cuvînt

guver- 
cazuri-

După inundațiile catas
trofale din Mexic, soldate cu 
sute de morți, mii dc răniți și 
de persoane rămase fără a- 
dăpost. un puternic cutremur 
de pămînt a devastat, marți, 
statele Vera Cruz și Puebla. 
Bilanțul, încă provizoriu, sta
bilit de autoritățile guverna
mentale mexicane indică 745 
persoane care și-au pierdut 
viața și alte 1 600 grav rănite, 
dar cifrele suferă modificări 
de la o oră la alta.. pe măsu
ră ce continuă activitatea de 
degajare a celor prinși sub 
dărîmături.

@ Cu prilejul unui concurs 
atu tic desfășurat la Lvov, 
cunoscuta atletă sovietică Na- 
dejda Cijova a stabilit un nou 
record mondial în proba de a- 
runcarea greutății cu perfor
manța de 21,20 ni. Vechiul re
cord (21,03 m) aparținea ace
leiași atlete și fusese stabilit 
la Jocurile Olimpice de Ia 
Miinchen.

HOUSTON 29 (Agerpres). - 
Centrul spațial de la Houston, 
statul Texas, poartă acum nu
mele fostului președinte al Sta
telor Unite, Lyndon Baines 
Johnson. Decizia în acest sens 
a fost prilejuită de aniversarea 
zilei de naștere a fostului pre
ședinte, care ar fi împlinit la 
27 august 1973 vîrsta de 75 
de ani (el a încetat din viață, 
după cum se știe, în luna ianua
rie a acestui an).

★
WASHINGTON 29 (Agerpres). 

- Mii de pești, unii dintre ei 
reprezentînd exemplare rare, 
au pierit ca urmare a unui in-

Kan Sen, Ie Cien-In, Li Dă- 
sen, Cean Ciunciao și alți de
legați.

La congres au participat 
1 249 de delegați din rînduri
le muncitorilor, țăranilor, ale 
armatei populare de elibera
re, intelectualilor revoluțio
nari și altor oameni ai mun
cii. Congresul a adoptat în 
unanimitate raportul politic, 
raportul privind modificarea 
statutului partidului și 
tul P.C. Chinez.

Agenția China Nouă 
ționează că „congresul 
fierat cu indignare, 
crimele comise, clica antiparti
nică a lui Lin Biao", arătînd, 
de asemenea, că delegații au 
sprijinit în unanimitate măsu
rile luate de C.C. al P.C. Chi
nez împotriva acestuia, a lui 
Cen Bo-da și a altor membri 
principali ai clicii antiparti
nice.

Congresul a ales prin vot 
secret al X-lea Comitet Cen
tral al P.C. Chinez.

statu-

men- 
a în- 

pentru

♦

Au luat sfîrșit 
convorbirile

franco - spaniole
MADRID 29 (Agerpres). — 

După cum s-a anunțat, la San 
Sebastian au luat sfîrșit, marți 
convorbirile oficiale de două 
zile, dintre miniștrii de ex
terne ai Franței și Spaniei. In
tr-o notă informativă difuzată 
de Ministerul de Externe spa
niol în legătură cu această în • 
tîlnire se arată că Michel Jo’- 
bert și omologul său spaniol, 
Laureano Lopez Rodo, „au a- 
cordat o atenție specială pro
blemelor mediteraneene", a- 
preciind că acestea „sînt strîns 
legate de securitatea europea
nă". Cei doi miniștri de exter
ne apreciază că și țările neeu- 
ropene riverane la Marea Me- 
diterană trebuie să aibă 
posibilitatea să-si exprime 
punctele lor de vedere la Con
ferința pentru securitate și co
operare în Europa.

Componența noului guvern chilian
SANTIAGO DE CHILE 29 

(Agerpres). — Președintele 
Salvador Allende a anunțat, 
marți seara, componența nou
lui guvern chilian, constituit 
după ce comandanții forțelor 
armate în guvernul prece
dent și-au prezentat demisia. 
Portofoliul Ministerului de ’ 
Externe a revenit din nou lui 
Clodomiro Almeyda, postul 
de ministru al apărării a fost 
preluat de Orlando Letelier, 
care în cabinetul precedent 
deținuse funcția de ministru 
de interne, iar Carlos Briones 
a fost desemnat ministru de 
interne.

Din noul cabinet fac parte 
15 membri, între care 11 per
sonalități civile, și patru mi
litari. Miniștrii reprezentînd 
partidele comunist, socialist,

radical. Mișcarea <’ _ "___
populară unificată (M.A.P.U.) 
și stînga creștină, care fac 
parte din coaliția guverna
mentală, și-au menținut por
tofoliile și în actualul gu
vern.

După anunțarea component 
ței noului cabinet, președin
tele Salvador Allende a ros
tit un discurs, transmis de 
posturile naționale de radio 
Si televiziune. în care a rea
firmat că procesul revoluțio
nar chilian va continua în 
limitele prevederilor consti
tuționale. Revol rția chi’iană, 
a adăugat el. trece prin res
pectarea programului Unității 
Populare, bazat pe .instituțiile 
legale, create după alegerile 
care au avut loc.

de acțiune

în legătură cu răpirea liderului 

opoziției sud-coreene■ »
_ PHENIAN *29 (Agerpres). — 

Kim Yong Yu, copreședinte
le părții nord-coreene în Co
mitetul de coordonare Nord- 
Sud, a dat publicității. Ia Phe
nian, o declarație în care 
condamnă răpirea de către 
agenți ai Agenției Centrale 
de Informații (C.I.A.) din Co
reea de sud, a lui Kim Dae 
Jung, lider al opoziției sud- 
coreene, și menținerea lui i- 
iegală în detențiune la Seul. 
Kim Dae Jung, se spune în 
declarație, candidat la preșe
dinție în alegerile din 1971 
din Coreea de sud, a obținut, 
în- pofida condițiilor de re
presiune și frauda electo
rale, 5 400 000 de voturi, da
torită platformei sale politi
ce în care susținea democra
tizarea societății sud-coreene, 
schimburi între Nord și Sud 
și reunificarea pașnică a Co
reei.

Nu putem să nu atragem

atenția _— se spune în decla
rația părții nord-coreene — 
asupra faptului că, într-un 
moment în care, din vina au
torităților sud-coreene, dialo
gul Nord-Sud a ajuns în im
pas. Kim Dae Jung a fost 
răpit, sfidîndu-se dorința în
tregii națiuni de reunificare 
a patriei. Intrucît mai exis
tă multe diferențe de puncte 
de vedere și probleme de so
luționat între Nord și Sud, se 
arată, în continuare, în dec
larație, partea nord-coreeană 
consideră că este necesar să 
se continue convorbirile și 
face apel la autoritățile sud- 
coreene, la partidele politice, 
orcaniyațiile sociale și perso
nalitățile din toate straturile 
sociale să se alăture efortu
rilor ambelor părți, îndreptate 
spre soluționarea problemelor 
reunificării pașnice și inde
pendente a țării.

glob
cendiu care a distrus acvariul 
„Martin ’s“ din Jenkintown, sta
tul Pennsylvania, considerat ca 
unul dintre cele mai mari ac
varii din lume. Valoarea pești
lor este estimată la 100 000 do
lari, iar costul recipientelor în 
care aceștia 
că pagubele 
milion dolari.

erau expuși ridi- 
totale la peste 1

★
ROMA 29 (Agerpres). - Un 

vas etrusc rar a fost confiscat 
de poliția italiană cu ocazia u- 
nui control pe o autostradă din 
apropierea orașului Modena. 
După cum apreciază experții, 
vasul datează din anul 540

î.e.n., iar costul lui este 
aproximativ o jumătate de 
Hard lire italiene.

de 
mi-

★

InPARIS 29 (Agerpres). - 
vîrstă de 84 de ani, Charlie 
Chaplin intenționează să-și reia 
activitatea de cineast, au anun
țat prieteni ai marelui actor 
și regizor. Chaplin, au preci
zat ei, a terminat recent do
uă scenarii pe care ar dori să 
le transpună el însuși pe e- 
cran. Paralel cu această activi
tate, actorul octogenar compu
ne și muzică pentru peliculele 
sale realizate în perioada fil
mului mut.
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