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CINCINALUL ÎNAINTE DE TERMEN !

Obiectivul de întrecere $i de angajare 
plenară in munca a tuturor colectivelor

Vizita tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU

în Republica Peru
Oaspeți ai orașului și provinciei Trujilloîn pre-

Constant, lună de lună de la începutul anului ortacii lui Ioan Baciu, șef de sectorul III rii miniere reușit să sarcina de productivitate a muncii planificată pentru abatajul frontal nr. 62, din stratul 3 în
brigadă la al Exploată- Lonea au depășească

Pe Șantierul 71
C.C.F. Petroșani

0 producție suplimentară 
de 1200000 lei

l

LA MINA LUPENI

Trei sectoare cu sarcinile 
de cărbune depășite

După cum s-a relatat, dimineața zilei de marți, ședințele Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu au făcut o vizită în orașul Trujillo și provincia cu același nume, situate departamentul Libertad.Oaspeții au fost însoțiți de ministrul peruan al agriculturii, general Enrique Valdes Angulo și alte persoane oficiale peruane.Pe aeroportul din Trujillo, unul din cele mai mari orașe ale țării, au venit-să-l salute pe președintele Consiliului de Stat, General Rudecindo Za- valeta Rivera, comandantul celei de-a șaptea divizii motorizate și coordonator general al rețelei cooperativelor agricole de producție, colonel Jorge Ruiz Lombardi, prefectul departamentului Libertad, și alte oficialități locale. Tovarășul Nicolae Ceaușescu trece în revistă garda de onoare. Cetățenii aflați în incinta a- erogării aplaudă îndelung pe înalții reprezentanți ai poporului nostru. Dincolo de porțile aeroportului, pe o distanță de cîteva sute de metri, se află aliniați cadeții școlii de infanterie marină.Coloana de mașini se

odo ro-
in

în-

Productivitate

in abataje

Bilanțul pe perioada trecută din luna septembrie îngăduie colectivului Șantierului 71 C.C.F. Petroșani să aprecieze că sarcina valorică de plan lunară va putea fi depășită cu 2 000 000 lei. Pînă în prezent, de la începutul lunii, s-au efectuat lucrări suplimentare în valoare de peste 1 200 000 lei.Cel mai intens .ritm de ’muncă s-a înregistrat în aceste zile pe defileul Jiului, unde este în montaj, pe porțiuni, firul e- lectric de contact. Aceasta reprezintă faza care prevede punerea în funcție a viitoarei căi ferate electrificate.

Ca și în luna au- ■ gust, cînd colectivul minei Lupeni a re- , ușit să depășească planul și să recupereze peste șase mii de tone din restanța de cărbune acumulată: în prima jumătate a anului, și în luna septembrie, în a- bataje, minerii de a- ici duc o aprigă bătălie pentru redresarea activității extractive.

Cu două zile înaintea încheierii decadei a Il-a, trei din sectoarele productive ale minei raportează substanțiale depășiri față de sarcinile de cărbune planificate. Pe de o parte este vorba de sectoarele-II și IV a- le căror colective și pînă acum, în majoritatea lunilor trecute de la începutul ' anului s-au situat în

fruntea întrecerii pentru cît mai mult cărbune. Pe luna în curs, plusurile cumulate „la zi“ de cele 'două sectoare sînt de 1 419 și, respectiv, 1 236 tone cărbune. Pe de altă parte, colectivul sectorului VI, raportează depășirea sarcinii de extracție pe perioada scursă din luna cu peste 1 250 tone.

dreaptă spre centrul orașului. Pe străzi s-au adunat numeroși locuitori, foarte . mulți dintre ei tineri, care fac călduroasă manifestare simpatie conducătoruluimân. Fanfare militare și ansambluri populare execută melodii pline de vioiciune. Pește tot întîlnești chipuri vesele. zîmbitoare, așa cum se întîmplă totdeauna cînd, primești oaspeți dragi. Ca pretutindeni de-a lungul itinerariu- lui latino-american, și aici poți zări o adevărată revărsare de stegulețe tricolore. Drumul parcurs trece foarte a- proape de un frumos parc cu arbori exotici, cu alei asfaltate : de azi înainte acest, parc se va numi „România". în cinstea memorabilului eveniment pe care pentru toți. șului vizitaCeaușescu.In piața din fața primăriei domnește o mare însuflețire. Mulțimea ovaționează puternic pe conducătorul României socialiste, care răspunde cu prietenie aclamațiilor ce răsună din toate părțile. Ieșind în întîmpinarea oaspeților, primarul Virgilio Vanini de Los Rîos mulțumește pentru

îl constituie locuitorii ora- președintelui

cinstea deosebită făcută orașului prin această vizită. In sala de reuniuni a Consiliului municipal, are loc ceremonia prin care președintele Nicolae Ceaușescu este proclamat oaspete ilustru, al orașului Trujillo înmînîndu-i-se, totodată, medalia de onoare a acestui oraș.Solemnitatea, transmisă în direct de postul de radio ..Ondas del Norte", începe prin intonarea imnurilor de stat român și peruan. Mulțimea scandează: „Trăiască România !“, „Trăiască Peru !“.Primarul orașului, în numele populației din Trujillo, al Comitetului municipal și al Consiliului provincial, adresează președintelui român cel mai cordial salut de bun-ve- nit. Vizita dumneavoastră, a- ' rată vorbitorul, reafirmă șl impulsionează legăturile de frăție care ne unesc cu guvernul și poporul României. Vă primim în această casă, care este casa poporului, cu entuziasm și admirație pentru că știm că viața dumneavoastră este consacrată slujirii fără
(Continuare în pag. a 4-a)

Cuvîntarea tovarășului Nicolae CeaușescuDomnule primar,Domnule ministru,Domnule prefect, Doamnelor și domnilor,

care muncesc. In felul acesta alături de celelalte brigăzi de mineri frontaliștii din sector, Costache Bîgu și loan Cojocaru, au participat la succesele întregului colectiv al sectorului de frunte al minei.Și luna septembrie se dovedește, prin realizările de pînă acum, a fi o lună bogată în cărbune extras din abatajele respective. Pe sector sarcina de cărbune planificată era depășită, pînă ieri, cu 200 tone, din care 182 tone sînt rezultatul strădaniei vrednicilor mineri conduși de Ioan Baciu. Aceștia au sporit productivitatea muncii planificată pe fiecare post în parte, în perioada care a trecut din luna în curs, în medie cu 200 kg. Este un mod demn de a păstra titlul de fruntaș în întrecerea . pentru mai mult cărbu-

LA I. U. M PETROȘANI Ritm intens
NORMAREA ȘTIINȚIFICA de lucru

ia construcția
1Pentru a-și putea finaliza rolul lor în creșterea continuă a productivității muncii, normele de muncă trebuie să fie de calitate. Or, pentru ca o normă să primească calificativul de calitate ea trebuie să fie aplicată unui proces tehnologic și de muncă rațional ales, să evidențieze în tot timpul progresul tehnic și să țină seama de condițiile teh- nico-organizatorice de lucru, precum și de orice modificare a tehnologiei sau a metodei de muncă. De aceea ,o normă de calitate, elaborată în mod științific, trebuie să reflecte cît mai fidel consumul de timp pentru executarea unei operații sau lucrări date.Prin multiplele măsuri luate în ultima perioadă pe plan

național, situația normării muncii în țara noastră s-a îmbunătățit substanțial atît din punct de vedere al elaborării normativelor cit și al modului de aplicare a acestora. Apare însă de fiecare dată un aspect, și anume : în cazul a- plicării corecte a unor norme de calitate au existat și vor exista muncitori care să nu le îndeplinească, în timp ce alții, le vor depăși. Acest fapt se poate constata lună de lună în cadrul secțiilor și atelierelor din întreprinderea de utilaj minier din Petroșani ca și în multe alte sectoare de muncă din municipiu. Spre exemplificare am luat unele realizări din luna iulie 1973 obținute la secția mecanică a I. U. M. Petroșani. Ilie Aurel,

posedînd categoria salarizare, a reali- în proporție, de 132 condiții similare, la

y

muncitor, a doua de zat norma la sută. In o mașină cu aceleași caracteristici, muncitorul Petru Dub- reu posedînd categoria a 3-a de încadrare a înregistrat o realizare medie lunară de numai 110 la sută.Decalajul, în exemplul de mai sus, se datorește în mare parte unor factori de influență asupra modului de lucru, respectiv, metodei de muncă, gradului de organizare a locului de muncă, de inventivitate etc. Există însă și alte situații, în care unii muncitori au înregistrat realizări de norme cuprinse între 160—180 la sută. Explicația ? Realizările au avut la bază o modificare a procesului tehnologic inițial stabilit prin scăderea timpului normat pentru execuție. Este o dovadă că la stabilirea normei nu s-au evidențiat în suficientă măsură toți factorii de influență. Intr-un asemenea caz la întreprinderea noastră se intervine prompt analizîndu-se cauzele care au schimbat situația inițială, ope- rîndu-se în fișa tehnică a reperului (sau operației) atît îmbunătățirile de tehnologie cît și necesarul de timp, astfel că la următoarele comenzi, se aplică deja o nouă normă de timp. Evident, se acționează pentru generalizarea raționalizării la ’toate mașinile identice.Prin spiritul inventiv al nor muncitori, în general

blocurilor

U-aIoan BERTOTI, tehnician principal, I.U.M.P.
(Continuare în pag. a 3-a)

început la finele lunii august montajul panourilor mari prefabricate din beton la tronsonul 1 al blocului E2-2 din cartierul Aeroport s-a încheiat în urmă cu două zile. In felul acesta constructorii șantierului 1 Petroșani al Grupului T.C.H. au atins cota finală a unui nou edificiu apartamente.In urmă echipele de duse de în schimbul de zi, și Fostolache noapte, au panouri la tronson al asemenea cu 30 apartamente, angajîndu-se ca pînă la sfîrșitul lunii să încheie și aici montajul pieselor fabricate.Ritmul cu care s-a în prima jumătate a septembrie este mult rit fșță de ritmul atins în prima parte a anului, impus de necesitatea recuperării rămînerii în urmă cu care s-a atacat noul bloc de locuințe și a asigura astfel predarea lui viitorilor locatari în | măt’ate a lunii Ritmul cu care se dovedește hotărîrea torilor cru de negație care le

de locuit cu 30zile con- Kadar, i Ion I, în schimbul de montat primele cel de-al doilea aceluiași bloc, de

cu trei montori Ștefan

pre-lucrat lunii spo- mediu

prima ju- octombrie. lucrează munci- acestui punct de lu- a răspunde cu ab- cerințelor majore stau în față.

Liceul industrial minier 
începe anul școlar sub semnul 

unor modernizări de profunzime

i 
i 
i 
i

Mai erau doar două zile pî
nă la deschiderea noului an 
de învățămînt cînd am fost la 
Liceul industrial minier din 
Petroșani. Pregătirile pentru a- 
cest eveniment reuneau efor
turile tuturor cadrelor didac
tice și multor elevi într-o acti
vitate febrilă prezentă în săli 
și pe coridoare, în toate cele 
patru corpuri ale acestei uni
tăți de învățămînt mediu teh
nic.

In acest cadru întrebarea a- 
dresată profesorului Anton Po
pescu, director al liceului, cu 
privire la noutățile școlii își 
primea un răspuns concret, 
convingător.
- Perioada vacanței a în

semnat pentru noi, ne spunea 
interlocutorul, o intensificare a 
muncii în vederea amenajări
lor necesare bunei desfășurări 
a învățămîntului. Anul trecut, 
cînd am intrat ,în acest Com
dex de clădiri, nu mai aveam 
timpul necesar pentru a exe-

cuta lucrări de modernizare 
care să sporească eficiența 
formativă a lecțiilor noastre. 
Așa că toate cîte se văd le-am 
făcut în această vară. Liceul 
nostru dispune acum de ca
binete și laboratoare (limba și 
literatura română, fizică, chi
mie, științe sociale, protecția 
muncii, geologie, rezistența 
materialelor, preparare, exploa
tări miniere, desen tehnic, ma
șini miniere), de ateliere bine 
dotate, de un poligon de teh
nologie minieră, internat și 
cantină, toate făcînd posibil 
ca învățămîntul să aibă un 
caracter modern, aplicativ de 
profunzime.

Ne-am continuat convor
birea trecînd din sală în sală. 
Laboratorul de chimie se af
la într-o fază finală a execu
ției. Alături de elevi, profesoa
ra Elza Gyorgy muncea și 
era mulțumită de condițiile 
pe care le va crea laborato
rul.

- Elevii noștri sînt foarte 
pricepuți, ne mărturisea prof. 
E. Gyorqy. Nicolae Czeke, de 
Dildă, din anul IV a lucrat la 
acest interesant și sugestiv pa
nou care va reprezenta confi
gurația electronului, iar acum 
e în ultima fază un sistem pe
riodic cu iluminație și pupitrul 
de comandă al laboratorului. 
Toate aceste amenajări vor 
face ca lecțiile de chimie să 
aibă un caracter practic, fie
care elev puțind să efectueze 
exDeriențele cerute.

Liceul industrial minier din 
Petroșani este (sau va fi în 
scurt timp) unitatea școlară 
din Valea Jiului 
moderne sisteme 
Elevii nu vor mai 
anume, se vor 
funcție de ore, în

cu cele mai 
de predare, 

avea o clasă 
deplasa, în 
cabinete, la-

T. SPĂTARU

(Continuare în pag. a 3-a)

Aș dori înainte de toate, să vă mulțumesc dumneavoastră și locuitorilor orașului Trujillo pentru primirea cordială pe care ne-ați făcut-o. Vedem in aceasta o expresie a sentimentelor față de poporul român, sentimente pe care, de asemenea, și poporul român le nutrește față de poporul dumneavoastră.Totodată, vă adresez dumneavoastră și tuturor locuitorilor orașului Trujillo un salut călduros din partea noastră, a pentru rie că, ru, am tă vizită și în orașul dumneavoastră ; pentru acest prilej, exprim mulțumiri cordiale președintelui Velasco Alvarado, care ne-a inclus în program și această vizită.Intr-adevăr, vizita pe care o întreprindem în țara dumneavoastră, ca și în celelalte țări ale Americii Latine, are drept scop de a pune bazele unei colaborări rodnice, pornind de la faptul că, în lumea de astăzi, popoarele trebuie să conlucreze strîns între ele.Mai cu seamă, popoarele care pășesc acum pe calea dezvoltării economico-sociale trebuie să-și unească eforturile pentru a asigura un progres mai rapid în dezvoltarea e- conomică și socială, în ridicarea bunăstării generale a poporului pentru a-și consolida

poporului român. Este noi o deosebită bucu- vizitînd Republica Pe- putut să facem o scur-

independența și suveranitatea națională.Poporul român a cunoscut, secole de-a rîndul asuprirea străină, a dus lupte grele pentru a-și cuceri această independență națională. De aproape 30 de ani, el a trecut la făurirea unei noi orînduiri sociale, orînduirea socialistă, și a obținut succese remarcabile pe această cale. Producem tăzi, în industrie, mai mult decît război. A crescut trai al poporului, tat învățămîntul, tura și, mai presus de toate, poporul a lichidat pentru totdeauna atît asuprirea străină, cît și asuprirea claselor dominante din propria țară, devenind pe deplin stăpîn pe destinele sale, pe bogățiile naționale, pe care le folosește în scopul dezvoltării generale a țării, al ridicării bunăstării sale materiale și spirituale.Tocmai datorită faptului că toate bogățiile sînt în propriile mîini, că poporul își construiește în mod conștient viitorul său, am putut obține, în acești 30 de ani, asemenea rezultate. Am transformat o țară rămasă în urmă din punct de vedere industrial, cu o agricultură înapoiată, într-o țară cu o industrie dezvoltată, cu o agricultură în plină înflorire, am asigurat națiunii noastre un nivel de viață material și spiritual ridicat, adevărata independență și suveranitate, un loc demn în familia națiunilor lumii.Iată de ce întregul popor român sprijină activ politica guvernului și a partidului nostru, știind că aceasta co-

as- ori de dede 25 de înainte nivelul s-au dezvol- știința, cul-

respunde pe deplin intereselor sale vitale. Totodată, știm că este necesară o strînsă solidaritate internațională. Dezvoltăm larg relațiile cu toate țările socialiste, adîncim colaborarea și solidaritatea cu toate statele care au trecut pe calea dezvoltării independente. Știm că solidaritatea acestor state este esențială pentru ca ele să-și poată făuri o viață demnă, de dreptate socială, de independență și suveranitate. Nu este posibilă făurirea unei noi orînduiri, a u- nei lumi mai drepte și mai bune, fără unitatea tuturor forțelor naționale, fără a merge ferm pe calea realizării acestor obiective.Apreciem, de aceea în mod deosebit, activitatea pe care Guvernul revoluționar al țării dumneavoastră, sub conducerea președintelui Velasco Alvarado, o desfășoară pentru dezvoltarea independentă și bunăstarea poporului, pentru progres economic și social, pentru independența și suveranitatea patriei dumneavoastră. Este un drum just și, u- njt întregul popor în jurul a- cestei politici, nimic în lume, nici o forță nu va putea împiedica poporul peruan de a-și construi viața așa cum o dorește. Aceasta este experiența noastră proprie și știm că orice popor poate să-și făurească un nou destin dacă acționează în strînsă unitate dacă respinge orice încercări a- le forțelor de dominație străine sau ale forțelor reacționare interne și merge consecvent Pe drumul progresului, spriji-
(Continuare în pag. a 4-a)

Convorbiri oficialeLa Palatul guvernamental din Lima au avut loc, miercuri la amiază, convorbiri oficiale între președintele Consiliului de Stat al României, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și președintele Re
publicii Peru, Juan Velasco Alvarado.Au asistat miniștrii de externe ai celor două țări, George Macovescu și Miguel Angel ție la Flor Valle'.

Schimb de decorații

PRIMIREMarți Nicolae ' varășa au primit

Miercuri la amiază, președintele Republicii Peru, Juan Velasco într-un dintelui NicolaeCruce a Ordinului al Republicii Peru.
Alvarado, a îrimînat, cadru festiv, Consiliului deCeaușescu, preșe- Stat, Marea Soarelui

Totodată, președintele Consiliului de Stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a conferit președintelui Republicii Peru, Juan Velasco Alvarado, ordinul „Steaua Republicii Socialiste România" clasa I.Cei doi șefi de stat au rostit scurte alocuțiuni.

seara, tovarășulCeaușescu și to- Elena Ceaușescuo delegație a sindicatelor peruane compusă din reprezentanți ai Confederației Generale' a Oamenilor Muncii din Peru și ai Centralei Oamenilor Muncii ai Revoluției Peruane.Cu acest prilej, Gustavo Espinoza, secretar general al Confederației Generale a Oamenilor Muncii din Peru, a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu, în numele conducerii . Confederației, al oamenilor muncii, salutul cel mai frățesc. EI și-a ex-
(Continuare in pag. a 4-a)

Drumul de acces spre cabana Rusu — 
o cerință care trebuie și poate deveni

o realitatepartea tovarășului Er-___ de șantier al lucrărilor de construcție a telescaunului din Paring, pune în discuție o problemă ca-O scrisoare primită recent din nest Lupșa, diriginte a Le leica un ut ui um jrcnxus, 111 „„re nu ne îndoim că preocupă pe toți amatorii de turism din municipiul nostru : stadiul lucrărilor de modernizare a drumului dintre Petroșani și cabana Rusu, posibilitățile de impulsionare a ritmului de execuție a acestui important o- biectiv social.Considerăm utilă redarea sugestiilor conținute de scrisoare :„Pe zi ce trece, modernizarea șoselei care leagă orașul Petroșani de cabana Rusu devine o necesitate tot mai evidentă. Asistăm la traficul intens de autocamioane basculante care transportă producția de cărbune din incinta Livezeni Est și la circulația spre lacul de acumulare pe Lotru, care va deveni din principalele regiuni ristice ale țării. Pe lingă te acestea, apropiata terminare a lucrărilor de construcție a telescaunului din Paring va determina nu număr tot mai mare de oameni din municipiul nostru să dorească să-și petreacă timpul liber în aerul curat al munților. Din punct de vedere economic și

de una tu- toa-

turistic, modernizarea acestui drum se impune, se poate spune chiar că constituie o necesitatea urgentă în vederea rulării în bune condițiuni a autocamioanelor și a asigurării unui număr de turiști care să permită exploatarea în condiții de eficiență economică a telescaunului.Constatăm lucrurile au cel bun și dernizare amarat cu puțin timp în urmă. Dar, dacă în privința porțiunii cuprinsă între Petroșani și incinta Livezeni Est se constată că lucrările se desfășoară în bune condițiuni, fiind executate de lotul T.C.M.M., unele semne de în-

cu satisfacție că intrat pe făgașul lucrările de mo- drumultii au de-

trebare mai planează în privința porțiunii de drum cuprinsă între incinta Livezeni Est și cabana Rusu.Intrucît au fost alocate fondurile necesare modernizării și a acestei porțiuni de drum, se pune problema începerii de urgență a lucrărilor de organizare de șantier și de construcție a drumului. După cîte se pare, Șantierul I.C.F. Cim- pa va contracta executarea a- cestei lucrări și nu încape îndoială că o va realiza în bune condițiuni, conform bunelor aprecieri de care se bucură. Consider însă că importanța și semnificația deosebită a a- cestei lucrări va trebui să constituie un îndemn de sprijinire a eforturilor constructorului și de către alte întreprinderi, de către cetățenii municipiului nostru. Mă gîn- desc, în acest sens Ia o eventuală colaborare între I.C.F. Cimpa și secția Iscroni aBujor BOGDAN
(Continuare în pag. a 3-a)
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INDIVID COLECTIVITATE

Dejun în cinstea președintelui
Nicolae CeaușescuMiercuri la amiază, la latul guvernamental din ma, a avut loc un dejun cial oferit de președintelepublicii Peru, Juan Velasco Alvarado, și doamna Consuelo Gonzales de Velasco, în

Pa-Li-ofi-Re-
cinstea președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româniaj tovarășul Nicolae Ceaușescu, și tovarășei Elena Ceaușescu.In timpul dejunului cei doi șefi de stat au rostit, cuvîn- tări.

£
Cartea social-politică
In sala bibliotecii căminu

lui cultural din Iscroni s-a 
deschis o expoziție cu tema 
„Cartea social-politică, mij
loc important în educația so
cialistă și ridicarea conștiin
ței maselor", in cadrul expo
ziției — deschisă pînă la 23 
septembrie — vor fi organi
zate întîlniri cu cititorii pen
tru a fi popularizate cele mai 
recente apariții editoriale în 
tematica social-politică.

locuit — au fost terminate, de curînd, lucrările la noua stație de transformare de 110/15/6 KV. In acest fel se asigură în de energie șului. totalitate nevoile electrică ale ora-
dotări în

Stație de transformare— oraș în care funcțiune, în ul-La Vulcanau intrat întimiii ani, numeroase obiective industriale, s-au dat în folosință zeci de obiective so- cial-culturale și blocuri ' de
X___________

Noi
alimentația publică

Recent, pe rețeaua comer
cială a I.C.L.S.A.P. Petroșani 
au fost montate 4 noi baruri- 
bere cu vitrină, intr-o vari
antă modernă. Zilele acestea, 
vor fi dotate cu asemenea 
accesorii unitățile nr. 13, 14 
și 15 din Lupeni și nr. 40 U- 
ricani, care pe lingă utilita
tea lor evidentă, vor contri
bui și Ia crearea unei ambi
anțe plăcute în aceste loca
luri.

y
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AUREL CR1STEA ț

4 fi miner înseamnă a înțelege

ce este responsabilitatea
Atunci cind încerci să-l prezinți pe AUREL 

CRISTEA — brigadierul minei Aninoasa — iei 
ca argumente de bază anii multi de muncă 
exemplară — un model de conduită, de ab
negație in practicarea meseriei de miner. Spi

Cel care îl cunoaște pentru 
prima dată pare surprins de 
jovialitatea și spontaneitatea 
ce contrastează cu statura ma
sivă, impunătoare pe care o 
are. Nu pentru mult timp în
să. Discuția se înfiripă repede 
cu cel ce se arată a fi un in
terlocutor ideal.

— Mai in glumă, mai in se
rios cineva, spunea nu demult 
că sint foarte puțini oameni la 
mina Aninoasa care vă cu
nosc altfel decit in postura de 
șef de brigadă. Așa să fie oa
re ?
- O fi, știu eu... Oricum, a- 

nul acesta se împlinesc 20 de 
ani de cind „am luat" grupa 
și de atunci șef de brigadă mă 
știu. Au venit mulți băieți la 
mină, i-am văzut ajungînd mi
neri, șefi de schimb sau de 
grupe, eu am rămas cu bri
gada și m-am străduit să nu-i 
dezamăgesc pe oamenii că
rora le citesc încrederea în 
priviri.
- încredere destinată bri

gadierului ?
— Da, brigadierului, pentru 

că după cum văd eu îreaba 
nu poți conduce oameni dacă 
nu-i cunoști pînă in adincul 
sufletului și nu te îngrijești de 
tot ce ii preocupă de la îm
părțirea lucrului la început de 
schimb și pînă la salariul de 
la sfîrșitul lunii sau de exem
plu, pînă la susținerea unei 
cereri pentru repartizarea lo
cuinței...

— Ajungem la vorba tot 
mai des intilnită, anume că 
brigadierul trebuie să fie un 
adevărat „specialist" la locul 
său de muncă, cunoscînd în- 
tr-o măsură mai mare sau mai 
mică toate activitățile care 
se desfășoară în mină...
- Păi, cum altfel ? Să con

duci nu înseamnă numai să 
comanzi, ci să ști mai mult de- 
cît ceilalți, să fi cel mai calm, 
mai lucid în luarea unei hotă- 
rîri, mai cumpătat. Un bun 
șef de brigadă nu trebuie re
comandat de șefi, se impune 
el singur.
- Ce înseamnă acest „a 

ști" în cazul unui brigadier ?
— Asta nu-i prea greu de 

răspuns, pentru că în abataj sau 
la frontul de lucru un briga
dier ține locul în fiecare cli
pă tuturor tehnicienilor din 
sector. Trebuie să fie puțin 
maistru, și să conducă, să fie 
puțin normator, și să știe ce 
are de făcut pentru ca produc
tivitatea muncii să crească, 
iar, acum, într-o măsură tot 
mai mare, să fie și mecanic. 
Zic și mecanic, pentru că la 
un abataj mecanizat de azi nu 
e suficient să ai „vocea as
pră" dacă nu ai ideeo despre 
funcționarea unei pompe de 
înaltă presiune sau a unui 
stîlp hidraulic, dacă nu ai o 
trusă de scule, pusă undeva 
bine, de care să te mai folo
sești, din cind în cind, în loc 
să aștepți mecanicul.
- Trebuie înțeles că briga

dierul de miine va trebui să

V _______în sfera relațiilor soctale_ Jnca|carea, bunelor mOfaVUrî

ritul organizatoric, tenacitatea ți dorința per- 
manehtă de autodepățire in muncă sîrit doar 
citeva din elementele care au stat la baza 
succeselor pe care le-a obținut în mod cons
tant cu brigada sa și pe care le-a impus or
tacilor prin forța exemplului personal.

Aurel Cristea : un bun cunoscător al tainelor meseriei de miner, dar și a artei de a conduce și înțelege oamenii pe care și-a „însușit-o" în cele două decenii de cînd îndeplinește funcția de brigadier.
fie în egală măsură un orga
nizator ți un mecănic ?
- Nu știu dacă o să fie 

chiar mecanic, dar sint sigur 
că măcar funcționarea utila
jelor de la propriul 'oc de 
muncă va trebui s-o stăpîneas- 
că la perfecție. Dar, tot vor
bind de mecanică să nu uităm 
că în abataj avem oameni. Așa 
cum ziceam la început, e ma
re lucru să ști să le asiguri 
condiții să poată iucra toți in 
plin. Un brigadier care se 
„lipsește" de front și nu se 
gîndește la cel puțin o sută 
de lucruri în timpul unui șut 
nu știu dacă își merită func
ția.
- Intre cele „100 de lucruri" 

sint și noii angajați ?
- Sint, și nu tocmai de mică 

importanță. Dimpotrivă. Ne 
vin mulți tineri, o parte des
tul de mare din ei nu apucă 
să facă vechime și totuși tre
buie să ne ocupăm de .i, pen
tru a-i face demni să ducă 
mai departe ceea ce am rea
lizat bun pînă azi în meseria 
noastră. Chiar dacă ii vedem 
că li se „învirte saoa in mină" 
la început, trebuie să-i înțele
gem și să-i ajutăm cu răbda

re, să lp ușurăm acomoda
rea cu munca, să nu fim noi 
ultima picătură care să-l fa
că să plece.
- Brigadierul de azi e a- 

proape, sau departe, de cel 
de acum 20 de ani ?
- Cred că mai presus de o- 

rice trebuie să aibă aceleași 
trăsături pe care le-a avut mi
nerul dintotdeauna : să fie 
dîrz, curajos, harnic. Dar să 
fie și OM cu oamenii. Pe lin
gă toate acestea astăzi nu 
mai ajunge să simți cum miș
că pămîntul, dacă nu ești și 
un. bun meseriaș. Eu cred că 
ceea ce se înțelege azi prin 
noțiunea de mecanizator de 
mină nu este decît o adopta
re în condițiile tehnice de a- 
cum a nevoii de a fi multilate
ral pe care a presupus-o tot
deauna mina. Astăzi, mai mult 
ca oricînd a fi brigadier, a fi 
miner, inseamnă a fi conștient 
despre ceea ce așteaptă so
cietatea de ia tine, a învinge 
greutățile și a folosi în cele 
mai bune condiții modernele 
utilaje și instalații de care 
dispunem. A H miner înseam
nă mai presus de toate a în
țelege pe deplin ce este res
ponsabilitatea.

Bujor BOGDAN

_________________/
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Pretutindeni azi la noi, oamenii muncesc cum n-au făcut-o altădată ; cu pasiune și abnegație, cu hotărîre și responsabilitate, cu convingerea fermă, nedisimulată, că în această mare colectivitate de cetățeni liberi și stăpîni pe destinele lor. munca cinstită este însăși rațiunea existenței, că totul este al nostru și numai al nostru. Oamenii își limpezesc gîndurile, cutezanța și aspirațiile în izvorul de înțelepciune al partidului și merg hotărîți înainte spre împliniri și îmbelșugare. O- mul singur este slab, nu poate răzbi fără brațul semenului, fără sfatul aproapelui. Tocmai de aceea, oamenii lucrează în armonie și înțelegere, în...
Adevărate familiiLîngă blocul Gl-1 din cartierul Aeroport — Petroșani, stăm de vorbă cu maistrul principal Ilie Ca- tilina. Ne povestește (vorbele lui sună ca într-o poveste de frumos — n.a.) despre oameni și despre munca lor, despre priceperea și pasiunea pe care le pun constructorii în tot ceea ce fac. Maistul Catilina vorbește despre echipe ca despre niște familii puternice, bine consolidate, cu care nu-i este teamă să pornească la drum oricît de greu ar fi’ el. Interlocutorul se referă, desigur, la drumul lor, al constructorilor, pe verticala timpului, de unde viitorul se vede mai bine, este mai a- proape.— Da, da. Familii adevărate — accentuează la un moment dat tovarășului Catilina. Păi una ar fi a fraților Postolache : Dumitru (șef de brigadă), Ion I, Ni- colae, Ion II (văr cu primii trei). Despre priceperea și hărnicia lor, despre spiritul de echipă care-i caracterizează nu se pot spune decît cuvinte de laudă. Iar des- , pre rezultatele pe care Ie obțin în muncă — de asemenea. Altă echipă ar fi cea de dulgheri, condusă de Gheor- ghe Neagoe, unul dintre cei mai iscusiți meșteri în co- fraje glisante din Valea Jiului. Neagoe și echipa lui — Ion Popescu, Dumitru Tru-

FEMEIA tovarășa noastră de muncă și viață— Vă vine bine sacoul, a- 
re și o culoare de sezon, să-l 
purta/i sănătos 1

Mulțumit, clientul pleacă 
cu articolul vestimentar îm
pachetat, sub braf, nu înain
te de a-și mai exprima încă 
o dată gratitudinea.pentru a- 
mabilitatea cu care a fost 
servit...

Magazinul nr. 32 („Confec
ții — bărbați") din Lupeni. 
Interior plăcut al unei uni- 
tăți, care lună de lună se do
vedește a fi la înălțimea exi
gentelor impuse de normele 
practicării comerțului socia
list. Colectivul de aici se si
tuează constant printre frun
tașele I.C.L.S. pentru produ
se industriale din municipiu. 
Pentru cele 5 lucrătoare ale 
magazinului — ANA FRĂȚ1- 
LĂ, ANA L^SZLO, MARGA
RETA FARCĂU, ELENA PO
LAK și VILMA SZOCEK — 
amabilitatea, solicitudinea, 
buna deservire și respectul 
fa(ă de cumpărători sînt a- 
tribute firești ale activității 
lor cotidiene. Și nu de 
pufine ori, răsplata pen
tru felul în care clientii 
au fost servifi, vine sub for
ma unor sincere mulțumiri. 
Mul/urniri însă suficient de 
convingătoare pentru a crea

can, Ion David, Ion Croito- ru, Ion Ebincă — fac lucruri minunate. Ar mai fi e- chipa de tîmplari a lui Ion Tobă, cea de dulgheri a lui Bajo Francisc, cea de zidari a lui Dumitru Roșu. Și mai sînt... Fiecare în parte alcătuiește o familie compactă, puternică, iar toate împreună formează temelia Șantierului nr. 2 Valea Jiului al T.C. Deva. Sînt tot oameni unul și unul. Ți-e drag să lucrezi cu ei.

Alături, la bloc, se lucrează de zor. Chemarea secretarului general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, adresată constructorilor, de a recupera în lunile august și septembrie toate rămînerile în urmă, de a reduce termenele de punere în funcțiune la unele o- biective importante, de a-și aduce din plin contribuția la realizarea cincinalului înainte de termen, primește și aici, în cartierul Aeroport, răspuns hotărît, faptic, din partea constructorilor.Acum, la un an de zile de la vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu în Valea Jiului, constructorii dau bătălia cu timpul pentru realizarea e- xemplară a sarcinilor de plan și a angajamentelor.Chiar blocul Gl-i, despre care vorbim, este urmarea indicațiilor date de secretarul general al partidului nostru în toamna anului trecut privind construirea mai multor locuințe pentru mineri. La începutul lunii viitoare, 63 de familii de mineri se vor muta aici în noile locuințe.

MUNCĂ PASIONANTĂ,

însăși rațiunea existenței

celor de după tejghea, vânză
toarelor, certitudinea că stră
daniile lor de a găsi puntea 
de legătură, de corelare a 
cerințelor clientelei cu ceea 
ce le oferă magazinul sînt în
cununate de succes, au o fi
nalitate practică eficientă.

Pentru
a onora un 
mandat de 
încredere...

co
la 
în

IRMA POP, responsabila a- 
cestei cochete unități de con
fecții, aflată pe artera 
mercială a orașului de 
poalele Strajei, lucrează 
comerf din 1955. Dar ceea ce 
face ca cei 18 ani de activi
tate în acest domeniu să poa
tă fi apreciafi cum se cuvi
ne, este faptul deloc lipsit 
de importantă, că au fost lu
crați toți în aceeași unitate.

Să facem un testPe șantier lucrează și multe femei.— Și lucrează bine —. completează tovarășul Catilina. Am omis să vă vorbesc despre una din cele mai bune muncitoare ale noastre. Dar vă propun altceva: să facem un test. O vedeți pe femeia de pe macaraua aceea de 4 tone ? Peste puțin timp, deci la orele 19, se încheie programul de lu-

CINSTITĂ

cru. Va pleca acasă. Dacă o s-o rechemăm să lucreze în continuare, va veni cu plăcere și va lucra cu același randament pînă mîine dimineață. Ne punem mari nădejdi în ea.Am renunțat la test. Cuvintele maistrului erau suficient de convingătoare. Apoi discuția cu macaragis- ta Dumitra Floricel ne-a întărit mai mult convingerea că-și iubește cu pasiune meseria, că munca este pentru ea însăși rațiunea vieții. De 11 ani de cînd lucrează în construcții, pe betoniere și macarale, pe alte utilaje —nu a absentat niciodată de la lucru (ba a. lucrat chiar cîte două și trei schimburi în continuare cînd a fost nevoie).z — De multe ori mă schimbă la lucru soțul meu (și el macaragiu și sudor) sau eu îl schimb pe el — ne spune eu mulțumire tovarășa Dumitra Floricel. Ne completăm de minune la servici ca și acasă, în apartamentul nostru confortabil din cartierul Aeroport, unde muncim și unde am contribuit la

— Caut pe cît e posibil 
magazinul să poată oieri

ca 
o 

gamă cit mai variată de arti
cole, întocmind listele de co
menzi către depozite, în func
ție și de solicitările cliente
lei — ne spunea comunista 
Irma Pop. Degeaba, oricît a-i 
încerca să oieri cumpărători
lor ceea ce nu cer, nu vei re
uși niciodată să le fii pe plac, 
să faci vînzări la mărfurile 
nesolicitate. Doar preocuparea 
asiduă pentru satisfacerea 
cît mai deplină cu putinfă a 
cerinfelor clientelei poate du
ce la bune rezultate, Ia 
realizarea planului de desfa
ceri...

Și, într-adevăr, depă
șirea de plan cu 400 000 
lei încasări realizate pe pri
mele 8 luni ale anului, este 
totodată un argument incon
testabil, care certifică bunul 
renume cîștigat de magazinul 
din Lupeni. Și prestigiul aces
ta a putut fi dobîndit doar 
prin devofiunea, fidelitatea și 
strădaniile celor 6 femei de 
aici, depuse de-a lungul ani
lor, pentru a-și onora cum se 
cuvine mandatul lor de lucră
toare în comerf, Ia ștacheta 
înaltă a exigențelor unui co
merț prosper, socialist...I. NICOLAESCU 

înălțarea atîtor blocuri.— Nu e prea grea pentru o femeie meseria de macaragiu ?— Nu e ușoară, însă este foarte frumoasă, mie îmi place tare mult. Simt că pun și eu umărul la așezarea etajelor unul peste altul, simt că blocul crește și prin munca mea și că ca- menii care vor locui în el se vor gîndi, poate, nu numai la zidari, tîmplari, dulgheri, mozaicari, sudori sau 

electricieni, dar și la noi macaragiii.— Ce atribute implică a- ceastă meserie ca s-o poți face bine ?— Curaj și maximă atenție, îndemînare și calm, cunoștințe de conducător auto și de constructor ; ce mai, trebuie să-ți place.Cu cîtva timp in urmă, Dumitrei Floricel i-au fost repartizați doi tineri pentru a-i învăța meseria de macaragiu.— Le-am citit în ochi și în suflete că n-au chemare pentru această meserie — ne spune interlocutoarea. Le era lene parcă să urce zilnic în cabina macaralei, înălțată la 30 de metri de la pămînt. Le era teamă singuri acolo sus și mai ales să mînuiască brațele lungi și puternice ale macaralei, cu sute de kilograme în ele, și să le așeze la milimetru în corpul apartamentelor. Pînă la urmă... Au dat bir cu fu- giții.In familia Floricel, munca este la loc de frunte. Atit soții cît și cele două fete ale lor muncesc.

Președintă a comisiei de femei, strungăriță, și o bună controloare C.T.C., comunista Ana Guia de la F.S.H. Vulcan este și o bună sfătuitoare. Am surprins-o dînd explicații a- mănunțite tinerei strungărițe Claudia Rimboi privind operația de strunjire a unei piese pentru stîlpul hidraulic.Foto : Ion LEONARD

I— Pe cea mare — elevă I în clasa a X-a la seral — o fac macargistă. De fapt, lu- i crează deja aici pe șantier ca ' mecanic de utilaje. Dar îi place și meseria mea și sper s-o învețe repede. Cea mică este în clasa a IX-a. Pe ea o cheamă munca în agricultură. Vrea să urmeze o meserie în acest domeniu. Dacă-i | place... Să învețe și să mun- ■ ceașcă acolo. Numai mun- î ca cinstită, pasionantă, îl ține pe om tînăr, il face fericit... 1Interlocutoarea a urcat din ] nou în cabina macaralei, j Am plecat. In urechi îmi suna însă uruitul macaralei, dispozițiile clare, scurte, ' bărbătești, ale Dumitrei Floricel, adresate celor care lucrau în acea zi la etajul 9 ăl blocului Gl-1 din cartierul Aeroport—Petroșani.
Un gînd curatMaistrul Ilie Catilina ne-a condus o bucată de vreme, I ne-a mai spus cîte ceva des- | pre acești meșteri Manole i moderni, care pun în fieca- • re etaj înălțat, în fiecare a- partament finisat, cîte o părticică din căldura sufletului lor, din iubirea lor față. de oameni — de cei care vor locui în casele construite de ei. Și a încheiat atit de frumos: I— Cred că acestor oameni harnici — constructorilor — trebuie să le păstrăm întot- I deauna un gînd curat.Intr-adevăr, într-o orîn- duire socialistă ca a noastră, unde membrii societății sînt deopotrivă producători și proprietari, constructori și beneficiari, trebuie păstrat întotdeauna un gînd curat pentru fiecare om cins- , tit și iubitor de muncă, pentru fiecare membru al a- cestei mari colectivități, în care trăiesc și muncesc laolaltă, în armonie și bună înțelegere.De aceea semnez la cuvintele maistrului Catilina.Dan VRANCEANU

IDacă în relațiile dintre oameni, cunoscuta maximă a lui Voltaire, cea cu „iubește adevărul, dar iartă greșeala", poate fi însușită — și este —

Rezultatul performanței...
____________________  

ca un principiu de conduită civică civilizată, legile statului nostru socialist nu pot proceda în același mod cu greșelile celor care pun în pericol liniștea publică sau prejudiciază condiția umană a semenilor, averea obștească. In a- cest caz, acționează alt proverb — „să nu ierți prea mult celui care greșește, pentru a nu păgubi pe cel care nu greșește"...Reflecțiile de mai sus ne-au fost prilejuite de investigarea „cazului" cetățeanului Gheor- ghe Pădurariu (domiciliat în Vulcan, str. Republicii nr. 25 ap. 26), angajat al minei Vulcan. sectorul III. Care sînt faptele de care se face vinovat ? Mai întîi — ultraj contra bunelor moravuri și tulburarea liniștii publice. In 3 septembrie, după ora 18, cetățeanul Gheorghe Rusu sesizează telefonic miliția că, în piața orașului, trei indivizi în stare de ebrietate au provocat un scandal, continuă să profereze injurii publice, distrug anumite bunuri ale unor salariați ai E.G.C. sectorul Vulcan. Organele de miliție se deplasează de urgență la locul faptelor. Cercetarea a- mănunțită și concretă scoate la iveală cu exactitate infrac-

se cere prompt sancționată!țiunea. Frații Gheorghe și Constantin Pădurariu, însoțiți de cumnatul acestora. Gheorghe Ciubotaru, incitați de băutură, se „agață" .de muncitorul Gheorghe Bălan de la E.G.C.. care lucra la o masă împreună cu cîțiva tovarăși de-ai săi, la filarea unor conducte de metal, îi smulg a- cestuia filiera, confundînd-o cu un... cîntar („De unde aveți voi voie să cîntăriți aici, în piață, pepeni ?“), sub zîmbetele reprobatoare ale celor din jur ațîță oamenii împotriva ne- vinovaților muncitori, încearcă să le distrugă uneltele și să-i molesteze, reușesc să deterioreze totuși citeva bunuri ale acestora, într-un timp record violentînd la maximum liniștea publică, strivind-o sub greutatea unor injurii și expresii de-a dreptul periferice, indecente, rostite în gura mare. Agresorii sînt reduși u- șor la... tăcere. Lui Constantin Pădurariu și lui Gheorghe Ciubotaru, constatîndu-se că nu au avut o participare activă la scandal (viața ne arată doar, foarte elocvent, că pot 

exista situații, un anume concurs de împrejurări sau coincidențe, care să facă verosimilă o anumită părere asupra greșelii unei persoane chiar în defavoarea primei impresii I) li se aplică cîte o sancțiune contravențională (de cîte 1 500, respectiv 1 000 lei) conform Decretului nr. 153. Spiritele se liniștesc, huliganul Gheorghe Pădurariu (care nu încetează nici un moment să împroaște expresii triviale) este dus la miliție. Se crede însă... nevinovat și continuă să-și agraveze situația, adăugind alte „file" viitorului său dosar : în incinta localului miliției orășenești, trîntește tot ce-i iese în cale, sparge scaune reușind în final „performanța" de a... pătrunde cu capul prin ușa camerei în care era reținut. La dosarul înaintat procuraturii este alipită încă o infracțiune: distrugere de bunuri în dauna avutului obștesc....Stabilirea vinovăției presupune, după cum se știe, un examen amănunțit al proceselor psihice ale infractorului 

în momentul comiterii faptelor, a resorturilor sale cele mai intime, care-i exprimă nu numai personalitatea dar, în special, hotărîrea de a... încălca legea, mobilurile care l-au minat pe acest drum. Dacă în cazul primei infracțiuni, sub impulsul stimulentului alcoolic Gheorghe Pădurariu nu și-a dat seama (zice el) că „umorul" de cea mai joasă factură la care a recurs în piața orașului are iz de sfidare a bunelor moravuri (deși acțiunile exterioare ale omului, se știe, poartă stigmatul gîn- durilor celui ce a săvîrșit fapta), cea de a doua infracțiune refuză din capul locului orice justificare. Și nu denotă nimic altceva decît o crasă iresponsabilitate, o dezarmantă lipsă de respect la adresa legii, a autorității publice. Gheorghe Pădurariu e tînăr, născut în 1941, e căsătorit și tată a doi copii minori. Formația sa intelectuală nu i-a permis, e adevărat, să pătrundă în esența fenomenelor vieții, să priceapă sensul și importanța respectării legilor statului La aceasta însă au 

contribuit și factorii care trebuiau să acționeze favorabil asupra dezvoltării sale multilaterale, colectivul în care a muncit.Gheorghe Pădurariu va suferi, pe drept, rigorile legii. In loc să adopte o atitudine sinceră, de regretare a faptei comise în piața orașului Vulcan (în susținerea căreia e- xistau probe suficiente, scandalul fiind public), Gheorghe Pădurariu a intrat pe negin- dite în perimetrul altei prevederi legale, reușind nu să con- tribuieMa... reducerea unei pedepse iminente ci la „umflarea" acesteia. Sancționarea în spiritul legii a faptelor lui apare acum în „ochii" tuturor celor cu care am stat de vorbă în Vulcan (și ale căror nume le-ați întîlnit mai sus) drept o necesitate. Și așa este. Cei ce încalcă bunele moravuri, constituie un pericol real, e- fectiv pentru cetățeni, societate, pentru bunul obștesc, caz în care... greșeala nu se mai iartă. V. TEODORESGU

® Anonimă, Vulcan : Ne scrieți despre comportarea „inumană" în familie a lui Gh. F., angajat la E.M. Pa- roșeni, sectorul I. Este desigur, condamnabil faptul că își cheltuiește salariul prin restaurante, lipsindu-și soția și cei 3-4 (?) copii de mijloacele materiale necesare traiului. Dar, tovarășii de muncă, vecinii, toți cei care
POSTA _  7trăiți în apropierea lui, nu credeți că aveți datoria să interveniți, să-l influențați în bine ?@ Ioana Căldăraru, str. Viitorului, Petroșani : Am înțeles că nu vă înțelegeți cu soțul dumneavoastră, care bea zilnic, face scandal, vinde lucrurile din casă, nu-1 interesează soarta copiilor. Dacă au intervenit de citeva ori organele de miliție și, totuși el „perseverează" în aceeași atitudine, care descalifică un părinte, un om, adresați-vă Judecătoriei municipiului.@ Petre Popa, Aleea Șuncii, Vulcan : In problema cu cartea de imobil, adresați-vă organelor de miliție locale. 

Referitor la vecinul dumneavoastră, I. M., care „împreună cu concubina sa, face chefuri, scandaluri, împrumută bani și nu-i mai înapoiază", credem că cei care îi împrumută bani, pot să n-o mai facă. Ar evita astfel consecințele, obligîndu-1 sâ-și reducă petrecerile care, după cum ne spuneți, se sfîr- șesc cu scandaluri. Intr-ade-
PAGINIIvăr, este reprobabilă comportarea față de cei patru copii ai concubinei (cei trei ai săi fiind la țară), care rabdă de foame și dorm pe unde apucă. Dacă dumneavoastră nu ați reușit să-i aduceți pe cei doi pe calea bună, organele de miliție pot interveni. Au datoria s-o facă! Pentru copii este bine să vă adresați școlilor (dacă sînt elevi) precum și comisiei de tutelă de pe lîngă consiliul popular al orașului.© Vasile Chiorean, pensionar : Așa e, deteriorarea gravă a relațiilor din familie, celula de bază a so- ( cietății, nu poate rămîne nesancționată de’legile țării...



3JOI, 20 SEPTEMBRIE 1973

Din viața organizațiilor de partid
Fruntași la 
lucrările de

Prin 
muncă 
E.G.L.

reparațiiexemplul personal comuniștiiPetrila au în sectorului mobilizat toți salariații acestei unități Ia înfăptuirea lucrărilor de reparații curente la cele 13 școli precum și la grădinițele existente pe raza orașului. Dovedind spirit de disciplină în muncă, executînd lucrări de calitate, colectivul de sala- riați a reușit să termine toate reparațiile cu 15 zile înainte de începerea noului an școlar, oferind astfel posibilitatea conducerilor de școli să-și rezolve problemele privind deschiderea în bune condițiuni a cursurilor și organizarea procesului de învățămînt.Printre comuniștii sectorului E.G.K Petrila care s-au situat în fruntea acțiunilor a- mintite se află Ionel Cazan, 
Victor Hîdec, Ladislau Luță 
și alții

secției în perioada ^actuală a toamnei și la venirea iernii, comuniștii au cerut biroului organizației de bază să vegheze cu mai multă atenție creșterea continuă a conducător, de forță în viața colectivului, nizației de partid.In acest fel se vor crea condițiile de a se îmbunătăți întreaga activitate a secției auto de la E.G.C., implicit a transportului în comun deservit de autobuze.

Asigurarea 
șantierului cu

Pentru folosirea
eficientă a

forței de muncăcadrul dotată de au- șoferi, care
Secția auto din E.G.C. Petroșani este cu Un număr însemnat tobuze. Aici lucrează mecanici și alte cadreau misiunea să asigure buna desfășurare a transportului în comun din municipiu.Tocmai de aceea organizația de partid, comuniștii din această secție au luat în dezbatere folosirea eficientă a forței de muncă în cadrul secției transport. In acest sens a fost subliniată necesitatea permanentizării și stabilizării cadrelor calificate, a tăririi disciplinei și punderii la locul muncă. Țlnînd seama degențele mari care stau în fața

în- răs-de exi-
Normarea

(Urmare din pag. 1)celor cu o calificare ridicată, se introduc o serie de noi dispozitive și metodologii de muncă care îngăduie realizarea unor norme sporite. Și aici se intervine pentru ca în viitor să se lucreze după noua tehnologie și, bineînțeles, după o nouă normă de muncă, rea- lizîndu-se astfel o creștere a productivității muncii pe fiecare salariat. Muncitorii inovatori, autorii raționalizărilor sînt plătiți corespunzător beneficiilor aduse.Ca regulă generală, oricărei depășiri de normă îi corespunde o sporire proporțională a productivității muncii.Plecînd de la constatări oncrete la I. U. M. Petroșani s-au luat o seamă de măsuri tehnico-organizatorice în vederea creșterii productivității muncii pe baza reexaminării normelor de muncă. Reexaminarea normelor de muncă în primele 7 luni din cursul a- cestui an (circa 850 norme) a avut ca urmare o reducere de aproximativ 300 000 minute, adică economii de manoperă antecalculate anual de 625 posturi. La baza reexaminărilor au stat reglementările în vigoare acționîndu-se asupra tuturor factorilor de influență importanți, precum sînt schimbarea tehnologiei de fabricație și folosirea unei noi metode de muncă. De asemenea, s-a ținut seama de acele reglementări care prevăd că normele de muncă pot fi mo-

la rolului politică a orga- utilaje preo
cupare asiduă

Reparații elec
trice la nivelul

exigențelor 
calitative deComuniștii organizației bază din cadrul secției reparații electrice de la I.U.M.P. mobilizează în permanență colectivul la ridicarea calității reparațiilor electrice la utilajele antigrizutoase. Propunerile făcute în adunările generale de partid de către comuniștii Marin Borneci, Constantin Vîrlan, Gheorghe Popescu și Marin- Burghel privind îmbunătățirea calității reparațiilor prin respectarea prevederilor STAS, dotarea cu macarale pentru transportul materialelor grele, asigurarea unui stoc de piese pentru satisfacerea operativei a cerințelor la utilajele din subteran ș.a., au dus la ridicarea calității lucrărilor executate.Propuneri bune s-au făcut și în legătură cu activitatea controlorilor de calitate, ce- rîndu-se ca aceștia să fie mai mult în mijlocul muncitorilor, pentru a veghea la rezolvarea problemelor tehnice. Totodată, s-a cerut organizarea cursurilor pentru ridicarea calificării, îndeosebi la acei muncitori care au fost calificați la locurile de muncă.Organizația de bază de secția reparații electrice din cadrul I.U.M.P. a început transpună în viață aceste propuneri.

lasă

științificădificate și atunci cînd consumul de muncă real necesar, pentru executarea unor operații, se schimbă în desfășurarea activității de producție.Pentru anul 1973, conducerea întreprinderii a stabilit și a- plicat un bogat program îmbunătățire a elaborării melor de muncă, cu bază nică corespunzătoare, în derea creșterii productivității muncii. Astfel, au fost elaborate circa 14 200 norme operative de timp pentru diferite sortimente cum ar fi: la construcții metalice — 2 500 norme operative, la piese de schimb — 2 700, la utilaje miniere — 6 300, la piese brut turnate — 1 500, la elemente de automatizări — 1 200 și altele.In același scop, al creșterii productivității muncii, în cursul acestui an se experimentează introducerea muncii în acord global continuîndu-se inițiativa de extindere a muncii în acord, cale sigură a creșterii productivității muncii. Prin extinderea retribuției muncitorilor în acord, a- ceștia beneficiază de avantaje materială substanțiale față de muncitorii din regie.Prin aplicarea programului de normare tehnică la I.U.M.P. se extinde continuu munca în acord individual șl acord global, fapt ce va prilejui ca la sfîrșit de an să se obțină un bogat bilanț în ceea ce privește creșterea productivității muncii pe fiecare salariat.

de nor- teh- ve-

0 ilustrată pe adresa...Celor care-o să le placă
In priveliști citadine 
(Întregite cu... bovine) 
Să admire cite-o vacă I
Deci, vă sfătuim, în cazul 
Că, pe-acol' pe unde stafi
N-aveli cartier „Car paf i“
Să schimbafi, ni{el, macazul

Si de grabă vă muta/i I
O să-avefi plăcerea fermă 
Lingă geam s-avefi o fermă!

a comuniștilor 
mecanizatoriIn cursul lunii august comitetul de partid al șantierului T.C.M.M. a analizat problemele privitoare, la asigurarea șantierului cu utilaje și mijloace de transport.Din referatul prezentat și discuțiile ce au avut loc s-a scos în evidență hărnicia colectivului de mecanizatori de la S.U.T. — Iscroni, care a desfășurat o fructuoasă activitate pe linia realizării sarcinilor de producție la utilajele contractate cu șantierul.Realizările obținute de muncitorii de aici se datoresc activității desfășurate de comuniștii care au știut să mobilizeze întregul colectiv la realizarea sarcinilor de plan.In cadrul analizei s-au subliniat eforturile depuse pentru realizarea reparațiilor la termene scurte prin confecționarea în atelier a pieselor de schimb care lipsesc din aprovizionare. Merită scoasă în e- vidență strădania colectivului din compartimentul pentru exploatarea utilajelor de construcții condus de comunistul Ștefan Iordache care execută reparațiile în timp record și de bună calitate. De menționat este faptul că reparațiile se execută la locul de producție unde este amplasat u- tilajul.Dintre comuniștii colectivului de la S.U.T. — Iscroni care se remarcă cu consecvență în realizarea și depășirea sarcinilor de plan amintim pe Ion Ciornei, Petre Screiber, Marin Ciocazan și alții.Vasile COCHECI, activist de partid

celor ce
ne scriu

de profunzimeModernizări podul
(Urmare din pag. 1)

• BELA KUN, Uricani. Ex- pediați pe adresa administrației ziarului „Steagul roșu" Petroșani, str. Republicii nr. 90, suma de 15 lei cît reprezintă costul publicației solicitate de dumneavoastră.• AMBROZIE TATARU, Uricani. Din cercetările întreprinse de conducerea Centralei cărbunelui rezultă că be- neficiați de pensia ce vi se cuvine pe timpul cît ați fost în concediu. Pentru soluționarea problemei prezentați-vă la contabilul șef al Exploatării miniere Uricani. unde munți.

boratoare, ateliere. Metodele 
audio-vizuale, panourile sinop
tice, graficele, mașini și unelte 
secționate etc. sînt certitudini 
care y°r da eficiența practica, 
formativă a învâțămîntului. Ca
binetul de științe sociale, cu 
pupitrul de comandă, perdele 
pentru obscurizare și ecran, di
rijate automat, cuprinzînd mul
te planșe utile zi de zi, are o 
concepție funcțională de pro
funzime. La fel, cele două ca
binete de limbă și literatura 
română, atelierele, laborato
rul de mașini miniere și toate 
celelalte la care s-a lucrat cu 
adevărată pasiune.

Ideea funcționalității, a efi-

cienței procesului de învăță- 
mînt, îmbinate cu o distinctă 
notă estetică, este prezentă 
și pe culoare : machete, gaze
te realizate într-o manieră o- 
riginală, deosebit de utile. Și, 
trecînd pe lingă toate aceste 
reale creații ale elevilor și ca
drelor didactice, ale unei 
munci destinate modernizării 
învâțămîntului, nu-ți poți as
cunde admirația.

l-am găsit pe maiștrii Petru 
Ionică, Sabin Sicoe, Petru Nis- 
tor și Emanoil losif lucrînd, la 
ultimele materiale necesare, 
în ateliere dotate cu mașini 
și utilaje moderne care dau 
practicii o pronunțată apropie
re de procesul producției. A- 
ceastă principală cerință a

învâțămîntului tehnic - carac
terul practic — este și mai e- 
vident în poligonul de tehno
logie minieră, amenajat de 
elevi în orele de practică, am 
aflat de la prof. Anton Po
pescu. Este în curs de construi, 
re și va avea o galerie (cu 
grinzile montabile), un abataj, 
cale ferată dublă, întrutotul 
similare celor de la mină.

Condițiile de cazare ale li
ceului sînt la fel de moderne 
ca și celelalte spații de folo
sință didactic-aplicativă ; un 
internat cu camere pentru 8 
elevi, cantină cu aer condițio
nat, o spălătorie în ''are toate 
procesele se fac de către ma
șini.

Dacă ne gîndim că majori-

acestora 
în această 
ști să apreciem

tatea 
cut 
ră vom 
bine volumul de muncă depus 
de elevii veniți să-și pregăteas
că școala, de cadrele didactice 
și întreg personalul.

La Liceul industrial minier 
din Petroșani s-au făcuț lu
crări frumoase și necesare ca
re vor 
lui atît 
practic, 
acestei 
ța a 
rodnică 
.acum, iă început de nou an de 
învățămînt, au semnificația e- 
locventă a nivelului de gîndi- 
re, a aptitudinilor și dragostei 
lor pentru muncă.

imprima învătămîntu- 
de necesarul caracter 
Pentru mulți elevi ai 

instituții școlare vacan- 
însemnat participare 
la amenajările care

• ISTRATE POPESCU, Petrila. In urma lucrărilor provizorii de consolidare executate de șantierul I.L.H.S., la cererea Comitetului executiv al Consiliului popular oraș Pe- trila, în prezent este asigurată circulația în bune condițiuni — atît a autovehiculelor cît și a pietonilor — peste din cartierul Luminii.Menționăm că podul uz'i este prevăzut a fi lat, întrucît este afectat crările de regularizare lui, după care circulația în cartierul Luminii se va face pe malul sting al Jiului pe noul drum, care se construiește în acest an și care este accesibil pentru circulație și în momentul de față.

în ca- demo- de lu- a Jiu-

@ MARIA POPESCU, Băr- băteni. Contribuția de 2 la sută, pentru pensia suplimentară, se calculează la salariul tarifar și se reține tuturor celor care au calitatea de angajați, indiferent de natura contractului de muncă.
Ospitaliera Casă a pionierilor din Petroșani și-a deschis larg porțile pentru a găzdui și în acest an școlar pe iubitorii activităților tehnico-instructive, artistice și sportive ce se desfășoară sub îndrumarea cadrelor de specialitate.

Drumul
(Urmare din pag. 1)

de acces spre cabana

■
U.M.T.C.F., la desfășurarea u- nor acțiuni voluntar-patrioti- ce care să permită înregistrarea unor succese în lucru chiar din toamna acestui an“.Indiscutabil, problema sesizată merită să fie abordată, dată fiind importanța deosebită pe care o drumul. Investițiile pentru transformarea lor Paring într-o zonă grement trebuie în mod necesar completate cu modernizarea drumului de acces pentru a asigura noului teles- caun și cabanei Rusu un element a cărei lipsă se resimte cam de multă cesibilitatea.Din dorința de sînt perspectivele a acestui obiectiv care facilita lui destinderea și aerul curat al munților, atît de mult dorite după o săptămînă de muncă, ne-am adresat factorilor de conducere citați în scrisoare și care pot contribui la urgentarea demarării lucrărilor.Din discuția purtată cu

socială suscită făcute munți- de a-
vreme : ac-a afla care de realizare valocuitorilor Văii Jiu-

tovarășul loan Popa, șeful șantierului I.C.F. Cimpa, a rezultat că pregătirile în vederea atacării lucrării sint în ifază avansată ; se doar definitivarea lui încheiat între popular județean și derea de construcții forestiere. Se apreciază că finanțarea ce se va catorilor permite acest an nizare și son de drum. Perspective îmbucurătoare, așadar, dar care nu ne împiedică să ne punem întrebarea: cît va dura definitivarea protocolului? Timpul se scurge cu repeziciune pentru toamnă factorii depunătru ca ordinul de execuție să fie acordat fără nici o întîr- ziere.Dincolae croni că sectorul de construcții re-" cent creat în cadrul secției are ca obiectiv nrincipal întreținerea drumurilor forestiere

așteaptă protocolu- consiliul Intreprin-
acorda în limita indi- de plan existenți va organizarea încă din a lucrărilor de orga- executarea unui tron-

Și folosirea lunilor de favorabile lucrărilor interesați trebuie să toate eforturile pen-
spusele tovarășului Ni- Matei, șeful secției Is- a U.M.T.C.F. a reieșit

Meci
P ir v Pa K

tara, tin al 
la Aninoasa

J [Ol c
I® «al —

’«jfl

aflate în exploatare și nu dispune de dotarea și experiența necesară care să-i permită să execute chiar și parțial o lucrare de această complexitate. Totuși, din dorința de a contribui la realizarea acestui obiectiv de investiții, secția Iscroni ar putea contribui la executarea unor lucrări auxiliare, legate in special de transportul auto. Așadar, bunăvoință și aici, bunăvoință care necesită ’nsă pti- lejul de a se transforma în realitate.Timpul este favorabil începerii lucrărilor și cu siguran-

ță că factorii competenți din cadrul consiliilor populare județean și municipal și șantierului I.C.F. Cimpa vor depune toate eforturile pentru a demara lucrările de modernizare a drumului de acces la cabana Rusu. Scrisoarea tovarășului Ernest Lupșa nu este decît o ilustrare a interesului deosebit pe care îl suscită acest obiectiv de investiții în rîndul cetățenilor din municipiul nostru, interes care se cere răsplătit prin realizarea unui acces ușor spre o zonă cu mare potențial turistic, dar insuficient valorificat.
*

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Filip I- 

leana, eliberată de E.G.C. Petroșani. O declar nulă.
CAUT îngrijitoare Ia doi copii. Str. Viitorului bloc 40 

apartament 2 Aeroport — Petroșani.

..a'».

I
organizează concurs

pentru ocupareaDupă ce Marcel Gu- dacu deschide scorul (min. 18), gazdele mai înscriu două goluri, anulate pe drept de arbit'ru, „Spiritele11 în teren încep să se incite. In min. 44, același Gudacu majorează diferența de scor. Pauză. Arbitrul loan Suciu atrage a- tenția căpitanilor de echipe să-și tempereze coechipierii pentru a nu recurge la măsuri severe de sancționare cu eliminarea din teren. Imediat după reluarea jocului, gazdele, foarte decise, înscriu gol după gol, ajungînd în min. 60 la... 5-0. Oltan înscrie propria poartă și... cauza (mai precis, cu unei lovituri libere la mijlocul terenului, pe care arbitrul dictează să fie repetată, de 2 ori, oaspeții se... supără, îl dezaprobă pe conducătorul jocului și ies din teren. Așa că meciul în loc să dureze 90 de minute, ia sfîrșit în min. 66. Minerul Aninoasa a utilizat în această partidă următorii jucători: Danciu — To- muș, Vlădău, Miclea, Boroș Oltan, Băieșu — Răuca. Bara, Ionică, Gudacu.R. VALEDI

I rw POSTUL III IIE CONTABIL
Concursul va avea loc la data de 35 septem

brie 1973.
Condițiile de vechime și studii sînt cele prevă

zute în H.C.M. 914/1968 și Legea nr. 12/1971.Atrage atenția salariaților din unitățile sale că le revine obligația să 
cunoască și să respecte cu strictețe, in activitatea zilnică, normele de 
securitate și igienă a muncii, instrucțiunile referitoare la aceste norme 
și legislația muncii.PENTRU A VA ÎNDEPLINI OBLIGAȚIILE DE SERVICIU IN DEPLINA SECURITATE A MUNCII ȘI A FI FERIȚI DE ACCIDENTE, RESPECTAȚI CU STRICTEȚE URMĂTOARELE REGULI :— Să se folosească grilajul metalic și reductorul cu manometre la butoiul cu bere ; nu se vor folosi butoaie care prezintă crăpături, iar barmana este obligată să verifice buna funcționare a tubului de bioxid de carbon.— Depozitele trebuie să corespundă întrutotul operațiunilor în flux continuu, care să permită executarea rapidă a descărcării mărfurilor, a desfacerii, stocării, reambalării și expedierii lor.— Vasele care au conținut vinuri tari sau rachiu să nu fie afumate sub nici un motiv, deoarece se pot aprinde vaporii de alcool, și da naștere la incendii și accidente.— Manipularea frigiderelor care necesită această operație să se efectueze numai d6 către persoane calificate și care să cunoască bine modul de exploatare a instalațiilor și tehnica securității muncii.— Este interzisă depozitarea diferitelor materiale și ambalaje pe dulapuri, vitrine, precum și pe celelalte spații frigorifice.— O ATENȚIE SPORITA SE VA A- CORDA RESPECTĂRII REGULILOR MANIPULĂRII ȘI FUNCȚIONARII MAȘINII DE PREPARAT ÎNGHEȚATA. înainte de a o pune în funcțiune, mașina se verifică dacă dispozitivul de amestec este corect montat, dacă cazanul este corect instalat.— In timpul amestecării compoziției înghețatei, este interzisă introducerea diferitelor obiecte (lingurițe, scafe). în cazan.— Spălarea paharelor este necesar să se facă cu apă caldă, după care să se clătească cu apă rece, așezîndu-se apoi într-o tavă avînd fundul perforat, ca să se scurgă apa de pe ele.— In toate unitățile să se asigure o ventilație normală pe cale naturală, prin deschiderea ușii sau a geamurilor.— In timpul iernii, grupurile sanitare trebuie să fie încălzite.

Ion LICIU

apoi în5-1. Din prilejul)
Deci, mutafi-vă-n „Car paf i" I 
De la pik-up, dacă placa
Se-ntrerupe, ve/i avea
Cinstea de-a audia
Cum, la geam, mugește vaca I
Deci, mutafi-vă-n „Carpați" 1 
Beneficiat! îndată
Fără cereri, fără plată,
De-un „cerc Zoo". Vă

muta/i ? I

— La încărcatul și descărcatul butoaielor cu bere trebuie să se folosească pîr- ghiile înclinate pentru a nu fi trîntite, căci ar da loc la explozii. Sticlele cu bere nu trebuie ținute Ia căldură). soare (expuse Ia
Interdicții la și manipularea umplerea sifoanelor— Vasele de amestec și expansiune, precum și tuburile de bioxid de carbon vor fi prevăzute cu manometre și ventil de siguranță.— Tuburile de bioxid de carbon goale vor fi depozitate numai culcate.— Tuburile prin care se face umplerea, așezate vertical, vor fi fixate de perete printr-o legătură cu lanț sau brățară metalică.— Operația de umplere, Ia orice presiune, va începe numai după ce lucrăto respectivi au fost instruiți și li s-au pus la dispoziție dispozitivele de protecție prevăzute și numai prin folosirea coșului metalic bine lungimea umple.— Este

fixat de aparat cu diametrul și corespunzătoare sticlei care secu deinterzisă depozitarea lăzilor sifon unele peste altele sau pe căile acces.— La manipulare, sifonul nu se va prinde de maneta de evacuare a apei gazoase (dispozitivul metalic) pentru a nu se rupe sau desface din locul fixat, producînd astfel explozie prin cădere.Aplicarea riguroasă a măsurilor de protecție a muncii și tehnica securității la locul de unde se desfășoară activitatea zilnică în întreprindere, revint fiecărui salariat din unitățile I.C.L.S.A.P., iar împotriva celor care se abat de la aceste reguli se iau severe măsuri disciplinare.LUCRATORI DIN UNITĂȚILE I.C.L.S.A.P.! Respectînd normele de tehnica securității și protecția muncii, evitați orice fel de accident, vă puteți îndeplini în condiții optime sarcinile de serviciu.

Liceul industrial 
minier Petroșani
primește înscrieri pentru 

anul școlar 1973-1974 pentru 
CANDIDAȚII REUȘIȚI 

FĂRĂ LOC-LA ORICE 
ALTE LICEE DIN ȚARĂ, 
în sesiunea septembrie 1973, 

în limita locurilor 
disponibile

și organizează o nouă sesiune 
de examene în perioada 

25-30 IX 1973, pentru locurile 
rămase neocupate, după cum 

urmează;
CURS DE ZI

Exploatări miniere
Electromecanică minieră

CURS SERAL
Exploatări miniere 
Electromecanică minieră

71
6

37
33

locuri 
locuri

locuri 
locuri
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Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în Republica Peru

Telegrame externe
Lucrările Adunării Generale 

a O.N.U.
Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu

la „Casa Crande“ - Trujillo
Domnule ministru,Domnule general,Domnule prefect,Domnule președinte al cooperativei,Doamnelor și domnilor, Dragi prieteni cooperatori,Aș dori să încep prin a a- dresa tuturor cooperatorilor din „Casa Grande" un salut călduros din partea cooperatorilor din România. Și în țara noastră, țărănimea a lichidat pentru totdeauna vechea orînduire, la fel ca întregul popor, de altfel, și, în strînsă alianță cu clasa muncitoare, a înfăptuit reforma agrară, cooperativizarea, a obținut succese remarcabile în creșterea producției, în ridicarea bunăstării sale materiale.Am ascultat cu multă atenție și mult interes cuvîntarea președintelui cooperativei și a directorului, care au înfățișat pe larg modul cum s-a transformat viața țărănimii și muncitorimii pe aceste meleaguri.Ne aflăm de puține zile în patria dumneavoastră. Am putut constata cu multă satisfacție că guvernul dumneavoastră revoluționar, sub conducerea președintelui Alvarado Velasco, înfăptuiește un larg program de transformări revoluționare, de transformări sociale, de dezvoltare pe un drum nou a Perului, de întărire a independenței și suveranității naționale. Ne bucură toate aceste rezultate și drumul pe care mergeți dumneavoastră, ne bucură succesele obținute de cooperativa dumneavoastră. Știm din propria noastră experiență ce poate realiza un popor devenit stăpîn pe bogățiile naționale, pe destinele sale și care este hotărît să-și făurească o viață nouă, în care să domnească dreptatea socială, în care tot ceea ce se produce să aparțină întregului popor și să asigure deplina manifestare a personalității umane, a suveranității și independenței.România făurește o societate socialistă. Am obținut succese remarcabile. Am dezvoltat puternic industria, agricultura. Am dezvoltat învățămîn- tul, știința, am ridicat nivelul de cultură al întregului nostru popor. Dacă am compara situația de acum 30 de ani din România cu stadiul de dezvoltare de astăzi, am putea spune că am parcurs, în- tr-o perioadă scurtă, cîteva e- tape istorice, ceea ce a făcut ca România să devină o țară cu o industrie dezvoltată, cu o agricultură înaintată, în care poporul duce o viață din ce in ce mai bună.Nu a fost ușor, dragi prieteni ; am avut multe greutăți de învins. Erau cîteva mii de

(Urmare din pag. 1)preget a celor mai autentice interese ale poporului dumneavoastră, atît de iubitor de libertate și de dreptate socială, popor pe care dumneavoastră îl simbolizați și îl repre- zențați cu cinste. Lupta pentru edificarea unei societăți juste cu adevărat libere, pentru consolidarea acestei societăți ne face să împărtășim destine comune. Să ne apropiem tot mai mult unii de alții, iar libertatea, dreptatea, și recunoașterea individualității politice proprii a fiecăruia să guverneze întotdeauna relațiile dintre noi, asigurîndu-se astfel prosperitatea și fericirea popoarelor noastre !Cu mult interes — a spus în continuare primarul orașului Trujillo — am urmărit i- tinerariul dumneavoastră pe continentul Latino-American. Este pentru prima dată cînd un șef de stat român face o asemenea călătorie în vederea apropierii de popoarele din această parte a lumii. Subliniind că idealurile luptei împotriva dependenței, pentru o deplină emancipare economică și independență politică apropie cele două popoare, vorbitorul a spus : Noi, peruanii. sîntem pe deplin convinși că dumneavoastră reprezen- țați un exemplu luminos și_ e- roic în orizontul emancipării popoarelor în curs de dezvoltare. Stau mărturie pentru a- ceasta deceniile de luptă pentru emanciparea poporului român, popor cu o atît de bogată istorie de luptă împotriva dictaturilor, amestecului străin și dominației economice.Exprimînd satisfacția concetățenilor noștri pentru vizita dumneavoastră, Consiliul provincial Trujillo a acordat numele „România" unui parc din orașul nostru în semn de o- magiu față de republica dumneavoastră și totodată în semn de amintire pentru prezența dumneavoastră pe meleagurile noastre.De asemenea, Consiliul municipal și cel provincial a hotărît să vă acorde titlul de oaspete de onoare și să vă înmîneze Medalia de aur a orașului și provinciei, hotă- rîri pe care eu le îndeplinesc cu convingerea că relațiile 

mari latifundiari, care stăpî- neau peste 60 la sută din pă- mînt. Acum avem circa 3 300 de cooperative, în care lucrează împreună peste 3 milioane de cooperatori. Înainte existau în România 5 000 de tractoare mici, iar acum în agricultura românească lucrează 120 000 tractoare de diferite mărimi și întreaga gamă de mașini agricole. Aș vrea să menționez că înainte importam tractoare, iar acum le producem în România și, deoarece producem anual 40 000 de tractoare, avem și disponibilități de export.Nu aș vrea să vorbesc acum mai mult despre ceea ce am realizat, dar sper că domnul ministru, domnul general și președintele cooperativei vor primi invitația mea de a trimite o delegație de cooperatori, în frunte cu domnul președinte, în România pentru a cunoaște activitatea cooperatorilor români și pentru a stabili o colaborare între cooperativele noastre. Veți avea deci posibilitatea să cunoașteți nemijlocit ce înseamnă o- rînduirea socialistă, ce a adus cooperativizarea agriculturii țărănimii din România. De aceea, ascultînd ceea ce ați spus dumneavoastră, am avut în față imaginea muncii țărănimii românești, pentru a-și crea bunăstarea materială și spirituală, pentru a face din cooperative unități puternice care să le asigure atît bunăstarea lor, ca și creșterea avuției naționale a întregului popor. Mă bucur că și cooperativa dumneavostră și, după cît am înțeles, și alte cooperative au asemenea rezultate, care demonstrează că drumul cooperativizării agriculturii o- feră condiții minunate pentru a lichida mai repede starea de înapoiere, pentru a spori pe această cale bunăstarea cooperatorilor, ca și avuția generală a țării, deci bunăstarea întregului popor. Pentru că, pînă la urmă, rezultatele și din agricultură, și din industrie și din alte sectoare ajută la creșterea veniturilor și bunăstării fiecărui muncitor și țăran, dar contribuie totodată la creșterea avuției generale, la creșterea bunăstării întregii țări, la consolidarea independenței și suveranității naționale, de aceea independența, suveranitatea nu pot fi garantate deeîț dacă fiecare popor își făurește o economie puternică și este pe deplin stăpîn pe toate bogățiile din țara respectivă, le folosește în scopul progresului său general.Ne bucură faptul că guvernul dumneavoastră, în care armata ocupă un loc de frunte, are asemenea rezultate. De alfel, trebuie să vă spun că și în România, în întregul proces de transformare revoluționară, începînd cu Insurec
Oaspeți ai orașului și provinciei Trujillodintre țările noastre, Peru și România, vor deveni tot mai strînse, spre binele ambelor noastre popoare.In ovațiile celor de față, vorbitorul încheie cu cuvintele : „Sînteți oaspete ilustru al orașului Trujillo".Primarul Vanini înminează apoi președintelui' Consiliului de Stat diploma prin care este proclamat oaspete ilustru și îi fixează de reverul hainei Medalia de onoare.Crainicul postului de radio anunță: „Ascultați acum vocea României". Primit cu a- plauze îndelungate ia cuvîn- tul tovarășul NicolaeCeaușescu.Cuvintele președintelui Ceaușescu sînt subliniate în repetate rînduri cu puternice aplauze.. In încheierea ceremoniei, președintele român este invitat să semneze in marele registru al Consiliului municipal ce va păstra consemnate pentru posteritate toate amănuntele acestui eveniment memorabil în istoria orașului, a relațiilor de prietenie româno- peruane.Următorul obiectiv inclus în programul vizitei este marea cooperativă „Casa Grande" aflată la o distanță de cîțiva zeci de kilometri de capitala provinciei. In drum se străbate platforma industrială a orașului Trujillo, apoi se parcurge în goana mașinii o localitate a cărei nume are o rezonanță specific indiană, Chicama. De o parte și de alta a șoselei s-au adunat toți locuitorii, cu mic cu mare, care aclamă cu entuziasm, confirmînd ceea ce stă scris pe marea banderolă de la intrarea în acest orășel : „Chicama da la bienvenida al presidente Ceaușescu" (Chicama adresează salutul de bun - venit președinteluiCeaușescu).*Bucuria locuitorilor â îmbrăcat forme din cele mai e- moționante de la marile lozinci care pot fi întîlnite în tot cuprinsul cooperativei : „Casa Grande, ejemplo de la reforma agraria peruana os da la Bienvenida", „El Pueblo Casagrandino Brinda su cordial saludo al presidente de Rumania" („Casa Grande, pildă a aplicării reformei agrare peruane, vă spune bun venit", 

ția națională de acum 29 de ani, armata a ocupat un Ioc important, că s-a alăturat în întregime intereselor generale ale poporului, a dus lupta pentru eliberarea țării, apoi a participat activ și a militat pentru toate transformările revoluționare din țara noastră. Armata a participat nu în general, ci în mod concret, inclusiv în sate, în întreprinderi, în cartiere, la intreaga activitate de transformări revoluționare ale societății și, în felul acesta, ea s-a contopit cu interesele generale ale națiunii noastre și constituie o forță puternică în construcția socialismului, în apărarea cuceririlor revoluționare, a independenței și suveranității țării. De aceea, înțelegem bine ceea ce s-a întîmplat în țara dumneavoastră. Știm că rolul armatei nu este decît de a servi poporul, de a face totul ca poporul să poată să ducă o viață mai bună, să aibă asigurate independența și suveranitatea. Din propria noastră experiență știm că. atunci cînd armata merge pe o asemenea cale, ea se vă bucura de sprijin, de simpatia întregului popor și, într-ade- văr, în strînsă unitate cu întregul popor, în care cuprind întotdeauna și armata, se va putea asigura mersul tot mai hotărît înainte.Intre țările noastre s-au stabilit relații bune de colaborare și prietenie, iar vizita pe care o facem acum este tocmai expresia acestor bune relații, a dorinței de a pune bazele unei colaborări multilaterale. Pot spune aici că, deja din discuțiile de pînă a- cum reiese că vom încheia o serie de acorduri în multe domenii de activitate, inclusiv al agriculturii, ceea ce va crea condiții pentru ca popoarele noastre să conlucreze strîns și să obțină o dezvoltare mai rapidă a economiei fiecărei țări, a bunăstării fiecărui popor în parte.Așezăm aceste relații pe principii noi, de egalitate, de respect, de neamestec în treburile interne, dar și pe avantajul reciproc. Știm bine că popoarele care pășesc pe drumul făuririi unei vieți noi trebuie să întărească solidaritatea dintre ele, pentru că numai așa vor putea să învingă greptățilesicărora trebuie șă le facă față. Chiar și greutățile pe plan național pot fi mai ușor învinse cînd există o strînsă colaborare între țările care sînt angajate pe drumul făuririi unei lumi mai drepte și mai bune. Și cu atît mai mult, greutățile care pot apare pe plan internațional. Nu uităm nici un moment că trebuie să desfășurăm încă o luptă împotriva oricăror forme de asuprire imperialistă, a colonialismului, neocolonialismului, pentru a apăra dreptul fie

„Populația Casei Grande transmite salutul său cordial președintelui României"), pînă la primirea rezervată oaspeților dragi, primire a căror căldură poate fi cu greu zugrăvită în cuvinte.In sala mare de conferințe a sediului cooperativei, care s-a dovedit neîncăpătoare — numeroși muncitori cooperatori umplînd pînă la refuz și scuarul din fața sediului —, are loc un însuflețit miting. Făcîndu-se interpretul sentimentelor vibrante ale celor 4 500 de cooperatori și ale familiilor lor, ce însumează 35 000 de suflete, președintele Consiliului de conducere al cooperativei, Umberto Justini- ano Sagardia, adresează un salut izvorît din inimă președintelui Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu, celorlalți reprezentanți români.El înfățișează apoi, pe scurt, ce reprezintă „Casa Grande" în ansamblul economiei naționale și în general, în ansamblul experienței peruane.Adresîndu-se numerosului auditoriu, vorbitorul a ținut în continuare să prezinte datele esențiale ale biografiei președintelui Ceaușescu, subliniind intrarea sa de la cea mai fragedă vîrstă în mișcarea revoluționară,, patriotismul profund, activitatea clocotitoare pusă în slujba binelui poporului român. Cuvintele vorbitorului au fost acoperite în repetate rînduri de aplauze puternice, ale celor de față.In continuare, prin 'nter- mediul unor grafice si diagrame, directorul general .al cooperativei. Jorge Young Mongrut, a evidențiat în mod sugestiv marele progres înregistrat de „Casa Grande" după organizarea sa pe baze noi, cooperatiste, subliniind creșterea de mai multe ori a beneficiilor distribuite muncitorilor. cooperatori, în comparație cu cele din perioada fostei firme particulare — ca un exemplu concludent de valorificare în interesul propriu al unei importante bogății naturale.Vorbitorul a exprimat gratitudinea tuturor muncitorilor cooperativei „Casa Grande", a întregului popor peruan, pentru solidaritatea și sprijinul pe care România socialistă, președintele său le mani

cărui popor Ia dezvoltarea liberă, corespunzător voinței sale. In această luptă trebuie să existe o strînsă solidaritate între toate popoarele care sînt angajate pe acest drum, iar colaborarea noastră cu Republica Peru se înscrie și în această luptă generală în care sînt angajate zeci și zeci de popoare. Avem ferma convingere că, acționînd în strînsă colaborare și unitate nu va exista forță în lume să împiedice popoarele noastre să meargă pe drumul pe care au pornit, că vom obține victoria în lupta împotriva imperialismului, colonialismului, neocolonialismului, că vom crea o lume mai bună Pe plan internațional, în care fiecare națiune să poată să trăiască în liniște, în Pace, să se consacre bunăstării și fericirii sale.Iată, dragi prieteni cooperatori, în ce direcție a acționat și acționează România, cu ce sentimente am venit în țara dumneavoastră și în alte țări ale America Latine. Apreciem mult ceea ce se înfăptuiește în țara dumneavoastră, pentru că știm din proprie experiență ce eforturi trebuie făcute pentru a obține succese pe acest drum. Apreciem mult lupta care o desfășoară popoarele Americii Latine pentru dezvoltarea lor independentă, pentru bunăstarea lor. Știm că popoarele Americii Latine au de parcurs un drum greu, dar știm că, dacă ele vor acționa în strînsă unitate, vor putea, cu sprijinul și cu solidaritatea tuturor popoarelor progresiste din lume, să obțină victoria în lupta lor.Doresc să urez poporului prieten peruan, fraților muncitori și țărani din Peru, intelectualității, militarilor— și mă adresez și în calitatea mea de fost general— să facă totul pentru unirea tuturor forțelor în înfăptuirea programului revoluționar pe care l-ați stabilit, pentru că aceasta va asigura un loc demn poporului peruan în marea familie a națiunilor lumii noastre, îi va asigura bunăstarea, independența și fericirea. (Aplauze puternice).Fiți siguri că poporul român va face totul pentru a dezvolta prietenia și colaborarea cu dumneavoastră, cu toate popoarele care luptă pentru dezvoltarea lor independentă, că întotdeauna veți avea în poporul român un prieten, Un frate, în toate împrejurările.Trăiască prietenia și colaborarea dintre Republica Socialistă România ți Republica Peru, dintre poporul român și poporul peruan. (Anlauze puternice, prelungite).

festă față de popoarele latino- americane.A luat apoi cuvîntul generalul Rudecindo Zavaieta Rivera, coordonator general al rețelei cooperativelor agricole de producție.In cuvîntarea sa, generalul Rudecindo Zavaieta Rivera a transmis înalților oaspeți români, în numele celor 25 000 de lucrători din industria zahărului, salutul întregului popor peruan, care pe baza u- nei doctrine proprii, își construiește propriul și adevăratul său drum al eliberării. In continuare el a făcut o scurtă trecere în revistă a felului cum a fost creată rețeaua cooperativelor agricole de producție din Peru, care „astăzi pune bazele unei noi ordini economice, politice și sociale, în cadrul căreia se va desfășura viața viitoarelor generații de peruani". De la cîteva întreprinderi străine sau proprietăți particulare ale o- ligarhiei agrare naționale, a spus generalul, care reușiseră să concentreze în mîinile lor cele mai bogate păminturi a- le țării, s-a ajuns la crearea marilor cooperative . agricole de producție (C.A.P.) a căror conducere se află direct în mîinile lucrătorilor agricoli. Aceștia sînt, a spus vorbitorul, nu numai proprietari legitimi ai pămînturilor, ci și adevărați conducători, capabili să administreze aceste importante nuclee ale producției în scopul apărării intereselor lor.Acest scurt rezumat asupra felului cum s-a creat cel mai dinamic sector al economiei agrare peruane are pentru revoluție o valoare de document mărturie a faptului că omul solidar — care va trăi în mijlocul unei democrații a participării depline — se formează în cadrul cooperativelor agricole de producție, se călește zi de zi în activitatea revoluționară, ca protagonist principal al istoriei, cu hotărârea neclintită de a lupta pentru deplina sa realizare în cadrul unei adevărate dreptăți sociale, a spus generalul Rivera. Această esență politică a umanismului revoluționar reprezintă poziția noastră fermă în lupta împotriva subdezvoltării și împotriva imperialismului, în oricare din formele sale.

PRIMIRE
(Urmare din pag. 1)primat convingerea că vizita șefului statului român m Peru va fi folositoare, va duce1 la întărirea legăturilor de unitate și frăție dintre popoarele român și peruan. „Nutrim o sinceră admirație față de poporul român și guvernul său, față de eforturile pe care le depun pentru construirea socialismului și apărarea păcii, împotriva imperialismului" — a spus Gustavo Espinoza.In numele Centralei Oamenilor Muncii ai Revolu- țici Peruane, Victor Briceno Miranda și Teodoro Nieto Zuniga, secretari ai acestei Organizații, au înmînat tovarășului Nicolae Ceaușescu un mesaj scris al conducerii Centralei, în care conducătorul partidului si statului nostru este salutat cu profundă cordialitate și prietenie. „Transmitem sincere felicitări poporului român oamenilor muncii din România socialistă. conducătorului lor care vizitează Republica Peru, pentru succesele dobîndite în creșterea producției industriale și a- gricole, în ridicarea nivelului de trai, pentru condi
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(Urmare din pag. 1)nind și înfăptuind toate măsurile în vederea bunăstării, și independenței. Fără îndoială că drumul dezvoltării nu este ușor. Propria noastră experiență a arătat că a trebuit să învingem multe greutăți. Mai avem și acum multe de făcut pentru a ajunge la societatea socialistă multilateral dezvoltată, care să asigure din plin cetățenilor satisfacerea tuturor necesităților materiale și spirituale ; dar ceea ce am realizat, tocmai mergînd cu fermitate pe acest drum, constituie o mărturie a faptului că fiecare popor poate să-și realizeze năzuințele sale, așa cum dorește el.Mai sînt popoare care gem sub dominația străină. România sprijină activ mișcările de eliberare națională. Trebuie să întărim solidaritatea în luptă împotriva politicii imperialiste de forță și dictat, a a- piestecului în treburile interne, împotriva colonialismului și neocolonialismului. Este necesar să facem ca fiecare popor să-și poată hotărî dezvoltarea sa, așa cum o dorește, fără nici un amestec din afară. Fără îndoială că trebuie să dezvoltăm colaborarea cu toate statele pe principiul coexistenței pașnice, pornind de la necesitatea respectării e- galității în drepturi, independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne.

Din acest punct de vedere, pozițiile României și Perului coincid. Ministrul nostru de externe, generalul Miguel Angel de la Flor Valle, a reafirmat acest lucru la Alger, iar excelența sa domnul președinte al României a exprimat a- ceasta cînd a prezentat atitudinea hotărâtă și demnă a țării ca națiune suverană, independentă și convinsă de dreptul fiecărui popor de a hotărî el însuși asupra propriului destin, în conformitate cu aspirațiile și interesele sale.Ținînd cont de toate acestea, România a fost prima țară din sistemul socialist cu care Guvernul revoluționar al forțelor armate peruane a stabilit relații diplomatice complete. Legăturile frățești stabilite, dincolo de distanțele geografice sau politice, s-au întărit continuu, iar astăzi au atins un grad și mai înalt, cînd orașul Trujillo, ținut al unor nobile tradiții de libertate, are privilegiul să vă declare oaspete ilustru, cînd „Casa Grande" — cea mai mare cooperativă agro-industrială de zahăr din lume —, plină de mîndrie, primește prima vizită pe care un șef de stat din altă țară o face la un centru unde se muncește și unde se înfăptuiește revoluția, unde nu există patroni și nici exploatare, unde bogăția se află în mîinile comunității, ridi- cînd pe membrii acesteia la un nivel de viață superior.Primit cu însuflețite aplauze, cu puternice aclamații, ia cuvîntul tovarășul Nicolae Ceaușescu.Fete în pitorești costume naționale : poneho-urialbe, tradiționalele sombreros, eșarfe în culorile verde și galben, oferă oaspeților daruri simbolice : mici săculețe cu zahăr produs în cooperativă.Președintele Nicolae Ceaușescu își ia un ■ călduros rămas bun de la par- ticipanții la miting. Minute în șir răsună aplauze.Se vizitează apoi noile locuințe construite pentru cooperatori, căsuțe cochete în culori pastelate, ce reproduc stilul național peruan, cu multe ' elemente ale străvechii arhitecturi incașe, ca și instalațiile de prelucrare a trestiei de zahăr. 

țiile de viață ți de muncă de care beneficiază oamenii muncii din România socialistă" — se arată în mesaj.Mulțumind, tovarășulNicolae Ceaușescu a arătat că vizita în Peru se desfășoară sub semnul prieteniei și solidarității, avînd drept scop discutarea căilor de dezvoltare a colaborării și a solidarității împotriva imperialismului și colonialismului. pentru ca popoarele să-și hotărască singure destinele lor. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a apreciat rezultatele vizitei, subliniind că ea va pune bazele unei colaborări mai largi între cele două țări și popoare, inclusiv între sindicatele române și peruane.Conducătorul partidului și statului nostru a urat sindicatelor, tuturor oamenilor muncii din Peru să-și întărească solidaritatea și unitatea. să sprijine în mod activ măsurile de dezvoltare pe drumul nou al Perului, în înfăptuirea reformelor sociale preconizate. pentru întărirea independenței și suveranității naționale.Intîlnirea s-a desfășurat înt'r-o atmosferă caldă, tovărășească.

Tocmai o asemenea politică a promovat și promovează în mod activ România pe plan internațional, în relațiile sale cu toate statele lumii.Avem o perspectivă minunată în fața noastră. Popoarele au obținut succese mari, se ridică cu tot mai multă ho- tărîre la luptă pentru a fi stă- pîne la ele acasă. Sîntem convinși că, întărind solidaritatea și colaborarea între ele, popoarele vor impune în întreaga lume dreptul fiecărui popor de a-și făuri o viață mai dreaptă și mai bună, o lume a păcii, a colaborării.In acest spirit desfășurăm întreaga noastră vizită în țările Americii Latine și sîntem convinși că vom obține o dezvoltare mai puternică a colaborării și între România și Peru deoarece această colaborare corespunde intereselor ambelor noastre popoare, progresului lor, independenței, bunăstării lor, cit și cauzei generale a progresului social, a păcii în întreaga lume.In încheiere, vă urez dumneavoastră să obțineți succese tot mai mari în dezvoltarea economică și socială, și, împreună cu întregul popor, să înfăptuiți politica de făurire a unei lumi mai drepte, mai bune, de solidaritate cu toate popoarele din America Latină, cu toate popoarele lumii.Vă doresc multă sănătate și multă fericire. (Aplauze puternice, prelungite).

In continuare, Ia clubul cooperativei „La Tranca" are loc un dejun cîmpenesc, o- ferit. în cinstea tovarășului Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu de prefectul provinciei Libertad și de conducerea cooperativei.La sfirșitul prînzuluis gazdele au oferit o surpriză • prezentarea ediției speciale a ziarului local „Satelit", în- fățișînd în text și imag’ni secvențele sosirii pe aeroport' și ale ceremoniei de la Consiliul Municipal din Trujillo, petrecute cu numai cîteva ore înainte...La rugămintea reprezentanților presei locale, tovarășul Nicolae Ceaușescu a răspuns citorva întrebări. In legătură cu impresiile din Peru, președintele Consiliului de Stat a declarat următoarele: „Așa cum am mai spus am cele mai bune impresii despre Peru, despre poporul peruan despre progresele însemnate realizate pe calea dezvoltării independente a țării. Urez poporului țării dumneavoastră să-și continue cu același succes ca pînă acum eforturile în condițiile unei strînse unități între toate categoriile sociale și cu toate celelalte țări latino- amcricane în vederea atingerii scopurilor nobile pe care și le-a propus, potrivit propriei sale voințe.La o întrebare privind modul în care apreciază România evenimentele din Chile, șeful statului român a dat următorul răspuns : Noi am condamnat lovitura de stat din Chile și ne exprimăm speranța că poporul chilian va restabili situația și va găsi resursele ca să meargă mai departe înainte pe drumul ce și l-a ales.Ziariștii peruani au mulțumit călduros președintelui Nicolae Ceaușescu pentru declarațiile făcute.In cursul serii, oaspeții români s-au reîntors la Lima.Reportajul vizitei a fost realizat de :Ton CÂRJE, Romulus CĂPLESCU, Mircea MOARCAȘ, Eugen POP

NAȚIUNILE UNITE: Trimisul special Agerpres, V. Martalogii, transmite : Punctul 27 de pe agenda actualei sesiuni a Adunării Generale a O.N.U., referitor la primirea de noi membri în Organizație, a prilejuit, după încheierea procedurilor de aprobare de către plenul Adunării a cererilor prezentate de către R.D. Germană, R.F. Germania și Bahamas, numeroase intervenții din partea unor delegații, vorbitorii ținind să exprime satisfacția guvernelor lor față de acest eveniment de mare însemnătate pentru Națiunile Unite și pentru viața internațională. In acest sens, au luat pînă acum cuvîntul reprezentanții delegațiilor U.R.S.S.. Iugoslaviei, S.A.U., Mauritaniei, Marii Britanii, Poloniei, Danemarcei, Ungariei. Franței Israelului și României.Luînd cuvîntul miercuri în această problemă, reprezentantul permanent al țării noastre la O.N.U., ambasadorul Ion Datcu, a spus printre
SIEL/IJIASANTIAGO DE CHILE 19 (Agerpres). — După ce marți a fost anulată parada militară, conducătorii juntei au a- nunțat miercuri, la Santiago de Chile, suspendarea tuturor celorlalte manifestări tradiționale prilejuite de cea de-a 163-a aniversare a independenței țării și care, în mod o- bișnuit durau două zile. Și a- c'este măsuri luate de junta militară reprezintă implicit o recunoaștere oficială a faptului că în țară continuă să e- xiste focare de rezistență populară. Șeful juntei militare, generalul Augusto Pinochet, a arătat, de altfel, în- tr-o nouă declarație că „militarii controlează situația în qea mai mare parte a țării, dar că puncte de rezistență se mai află încă în diferite locuri".De asemenea, secretarul general al Internaționalei socialiste, Hans Janitschek, a declarat corespondentul a- genției Reiîter că posedă informații în legătură cu faptul că, atît Ia Santiago, cît și în alte localități din țară continuă luptele. Agenția Prensa Latina relatează că la Mendoza (localitate argentiniană situată la granița cu Chile) a fost captată emisiunea unui post de radio clandestin care a lansat un apel la rezistență populară împbtriva autbrilOr loviturii militare.Agențiile de presă, citind diferite surse, relatează că președintele Partidului Radical

Dezbaterile din Consiliul 
de SecuritateNEW-YORK 19 — Trimisul special Agerpres, Victor Martalogu, transmite : Consiliul de Securitate s-a întrunit din nou marți pentru a continua dezbaterile asupra plîngerii depuse de misiunea permanentă a Cubei pe lîngă O.N.U., în legătură cu actele de violență la care au fost supuse, în urmă cu o săptămînă, Ambasada cubaneză de la Santiago *de Chile și un cargou cubanez. Ca și în prima zi a reuniunii, majoritatea vorbi orilor au condamnat actele de violență comise de autoritățile militare chiliene.Reprezentantul Guineei, Jeanne Martin Cisse, a de- plîns faptele care au făcut obiectul plîngerii cubaneze, opinînd că acestea costituie grave încălcări ale principiilor cartei și dreptului internațional. După ce a adus un omagiu memoriei fostului președinte Allende și lupt'ei poporului chilian pentru obținerea suveranității depline asupra resurselor naturale naționale, vorbitoa
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JOI, 20 SEPTEMBRIEPETROȘANI — 7 Noiembrie : Accra pisică blestemată ; Republica : Poliția mulțumește ; PETRILA: Un a- devăr pe jumătate ; LONEA — Minerul: Drumul spre vest; ANINOASA : Adio arme ; VULCAN : Rond de noapte ; LUPENI — Cultural : Lumea se distrează ; URICANI : Ultimul cartuș.

JOI, 20 septembrie9,00 Curs de limbă engleză. Recapitulare (11).9,30 Curs de limbă germană. Recapitulare (12).10,00 Telex.10,05 Telecinemateca (reluare). „Cocoșatul de la Notre Dame". 

altele : Satisfacția pe care o încearcă România față de , a- cest act istoric este cu atît mai mare, cu cît astfel se împlinește un deziderat politic pentru a cărui realizare nc-ara pronunțat cu consecvență de-a lungul anilor. Noi am văzut întotdeauna în prinji- rea în O.N.U. a celor două state germane o cerință majoră a vieții internaționale a promovării destinderii și păcii, a întăririi rolului și eficacității O.N.U.Acționînd cu consecvență și hotărîre pentru realizarea u- nui sistem durabil de securitate în Europa și pentru instaurarea pe acest continent a unor relații noi, care să a- sigure dezvoltarea liberă și nestînjenită a fiecărei națf.mi și conlucrarea armonioasă intre toate țările, guvernul român a considerat recunoașterea existenței celor două state germane ca un element e- sențial pentru normalizarea relațiilor pe continentul european și în lume.
DIN CHILEdin Chile, senatorul Anselmo Sole, se află sub stare de. a- rest în localitatea Osorno, din sudul țării. Un alt senator membru al conducerii partidului, Hugo Miranda, este, de asemenea, arestat, ca și vicepreședintele partidului Carlos Morales, în prezent grav bolnav. A fost, totodată, confirmată știrea că Anibal Palma,- fost secretar general al Guvernului Unității Populare, a murit în timpul loviturii de stat.Referindu-se la situația persoanelor arestate ,un purtător de cuvînt al juntei militare a anunțat că peste 5 200 de persoane civile urmează să fie aduse in fața tribunalelor militare.La Santiago de Chile, precum și în alte orașe ale țării sub controlul armatei, se reia treptat, activitatea, în întreprinderile mici și mijlocii^ în diferite servicii publice. Intr-o serie de întreprinderi, relatează corespondentul agenției France Presse, autoritățile militare au înlocuit organele controlului de stat numite de guvernul președintelui Allende. Surse ale armatei au anunțat că a fost, de asemenea, reluată activitatea la minele de cupru.Un apel internațional pentru „încetarea masacrelor în • masă care au loc în Chile" a fost lansat de către un grup de lideri ai Unității Populare, ce se aflau in străinătate în momentul loviturii de stat.

rea a cerut Consiliului de Securitate să condamne ata-o cui întreprins împotriva ambasadei cubaneze, precum și celelate acte - de violență susceptibile să aducă un serios prejudiciu menținerii păcii internaționale.Reprezentanții Sudanului șî Algeriei au arătat, la rândul lor, că situația din Chile pune în pericol securitatea internațională. actele brutale comise de forțele juntei militare constituind o încălcare nejustificată a normelor dreptului internațional.Președintele Consiliului de Securitate, ambasadorul bazar Mojsov, vorbind în numele delegației Iugoslaviei, a subliniat temeinicia plîngerii cubaneze, declarând ca întrunirea consiliului a fost perfect justificată.Datorită deschiderii sesiunii Adunării Generale, Consiliul de' Securitate și-a suspendat dezbaterile, pînă la o dată ce se va anunța ulterior. ,
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