
I
I

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ 1

&

1 li J

Rk

| JOIANUL XXX Nr. 7 433 | 27 SEPTEiMBRIE 1973 4 PAGINI 30 BANI

EH
CINCINALUL ÎNAINTE DE TERMEN!

CU PLANUL
PE

NOUA LUNI 
ÎNDEPLINIT

E. M. Vulcan
1.1 cursul 

al zilei de 
vulcăneni au extras ulti
mele tone de cărbune în 
contul sarcinilor de plan 
ale primelor nouă luni 
ale anului, acest succes 
constituind o binemerita
tă răsplată pentru hărni
cia și abnegația în muncă 
dovedite de colectivul mi
nei pe tot parcursul aces
tui ’interval.

La obținerea acestui re
zultat și-au adus contri
buția toți salariații minei, 
remareîndu-se în 
osebit colectivele 
relor III cu un 
6 300 tone. II cu 
șire de 5 900 tone IV, 
și VI — cu depășiri 
circa 3 500 tone a sarcini
lor de plan. Pe panoul 
de onoare al întrecerii so
cialiste figurează brigăzile 
conduse de minerii PE
TRU AILINCĂI, VESPA
SIAN CAT AN A, 
TANTIN 
SIMA, 
IAN,
GHEORGHE 1 
BALAȘ SZABO, 
URDAȘ și alții.

Realizarea in 
sarcinilor de plan 
melor nouă luni ale anu
lui va permite minerilor
vulcăneni să raporteze Ia 
sfîrșitul acestei perioade
o depășire de peste 1500 
tone cărbune.

schimbului III 
. ieri minerii

mod de- 
sectoa- 

plus de 
o depă- 

V 
de

CONS- 
IOAN 
STO- 
BUD,

POPA, 
NICOL IE 

GHEORGHE
IORDAN,

VA SILE

avans
ale pri-

Colectivul
Unității 

forestiere
de exploatare
și transport
Colectivul Unității fores

tiere de exploatare și trans
port Petroșani raportează 
realizarea cu cinci zile mai 
devreme a sarcinilor de 
plan valoric ale primelor 
nouă luni ale anului în
curs. S-au obținut impor
tante depășiri ale prevederi
lor de plan Ia o serie de 
sortimente solicitate în 
mod deosebit de către be
neficiari, printre care se 
pot cita: cherestea de ră- 
șinoase. bile manele, lemn 
de construcții, lobde pen
tru distilare, traverse spe
ciale, mangal de bocșe etc.

Rezultatele sînt rodul 
strădaniilor depuse de co
lectiv din
s-au remarcat 
forestieri din exploatările 
Sterminosu, 
Brazi, Sohodol, Arcanu și
Tecuri, conduse de maiș
trii Mihai Gorbay, Augus
tin Calotă, Ilie Manolescu 
și loan Lucaci.

Ședința Comitetului
Executiv al C.C. al P.C.R.

Pentru ca producția „să nu calce pe călcîie“ 
investițiile, e necesară eliminarea deficiențelor

care scad cadența execuției
Pentru oricare miner, tehni

cian sau inginer cerința ca 
„investițiile" să meargă cu un 
pas înaintea producției este 
cît se poate de clară, de o- 
portună. Și, cu toate acestea, 
toată lumea știe că în majo
ritatea cazurilor acest „pas“ 
este atît de mic îneît minerii 
din abataje și cei de in
vestiții se încurcă reciproc. 
Cauzele sînt multiple ; unele 
dintre ele finind de „tradi
ția" conform căreia brigăzile 
de la investiții sînt considera
te „rezerva de șoc" care es
te mutată în ultim'ele zile în 
abataj în vederea realizării 
planului de extracție ; altele 
vizează aprovizionarea lucrări
lor de investiții cu cele nece
sare, altele...

Ancheta organizată la U- 
ricani în rîndul brigăzilor de 
la investiții a’ avut drept scop 
descoperirea acelor cauze ca
re „țin în frîu" ritmul de mun
că de la aceste lucrări și, tot
odată, găsirea cu ajutorul mi
nerilor a modalităților de re
zolvare. Acesta a fost mobi
lul pentru care am redat pro
punerile lor — uneori contra
dictorii ca soluții — rămînînd 
în seama șefului sectorului și 
a conducerii stabilirea acelora 
care să ducă la înlăturarea 
deficiențelor.

lată ce ne-au declarat mi
nerii :

FILARET UNGUREANU : 
Lucrez în axul I, la rearmare, 
în condiții destul de grele. 
Dar voi depune toate efortu
rile să-mi fac planul și-n a- 
ceastă lună.

— Cum reușiți să realizați 
lună de lună sarcinile 
plan ?

— Ne organizăm bine, 
aprovizionăm cît putem 
bine. Dar avem și unele 
cazuri. Locurile de muncă sînt

ȚcadUr teMiic Â

de

ne 
mai 
ne-

de investiții pentru 24 de ore. 
Acest sistem s-a mai încercat, 
a mers bine- și, nu știu de ce 
s-a abandonat. Dacă am avea 
la timp materiale n-ar fi pro
bleme pentru realizarea pla
nului la investiții.

IULIU NAGY: Brigada 
mea lucrează la adîncirea pu
țului 4. Noi nu ne putem face 
planul pentru că nu primim 
goale la timp. Trebuie să pier
dem în fiecare schimb cîte do-

RĂSPUNZĂTOR 
DE REALIZAREA PLANULUI 
EXTRACȚIEI DE CĂRBUNE

împrăștiate. La același orizont 
lucrează și investiția și căr
bunele. Asta ne cam încurcă. 
Pînă se ajunge la noi cu'ma
teriale, cu goale, cu agregate 
de beton, timpul trece și, ca 
să-ți faci apoi planul ‘ trebuie 
să muncești nu glumă.

— Ce propuneți pentru re
medierea acestei defițierițe ?

— O 'mai bună - organizare 
în sectorul de' transport. Adi
că să se stabilească un schimb 
care să nu fie aglomerat cu 
cărbunele, schimb în care să 
se facă aprovizionarea cu ma
terialele necesare a lucrărilor

uă ore deși nu sîntem depar
te de calea de transport.

— Cum vedeți realizată a- 
ceastă lipsă de vagonete goa
le ?

— Dacă noi am găsi la locul 
de mundă ceea ce ne trebuie 
ne-am realiza și sarcinile. Să 
nu stăm cîte două ore după 
goale că avem loc pentru ele. 
Sînt de acord că trebuie să se 
dea goale la producție, dar 
noi de ce să fim neglijați ?

FRANClSC LAKATOS : Și 
noi stăm foarte rău cu apro
vizionarea. Pierdem foarte 
mult timp. Dacă, de exemplu, 
ne trebuie balast ori ciment

și nu este la timp nu putem 
înainta cu lucrarea așa curii 
am vrea.

— De ce ?
— Pentru că tovarășii de la 

sectorul VI caută să scoată 
mai întîi cărbunele, dar de ce 
nu se ocupă cu același interes 
și de noi ? Și eu cred că pro
punerea ca aprovizionarea cu 
materiale să se facă într-un 
schimb pentru 24 de ore e 
foarte bună. Toate necazurile 
cu transportul ni se trag de la 
sectorul VI.

COSTACHE GHEORGHIU: 
Și eu cu brigada lucrez1tot în 
axul I. Cu realizarea planu
lui nu pot spune că stăm rău. 
Dar am putea face mai mult. . 
Dacă am fi aprovizionați. Eu 
cred însă că riu-i bine să se 
aducă materialul într-un sin
gur schimb, 
locomotivă 
ce față., 
să intre Dieselul 
schimb să aducă material 
fiecare brigadă. Să aibă fie
care ce-i trebuie, în funcție 
de comanda de materiale pe 
care o lăsăm maistrului. Dar 
dispecerul nu ne trimite regu
lat locomotiva cu materiale. 
Locomotiva de la investiții e 
folosită în.altă parte și.noi ră- 
mînem fără materiale.

Ziua a patra
întîlniri, cu precumpă-

e-

Uniunii zia- 
și finalizat 
utilă, iruc-

7
Festivalul cultural-artistic

S A » MIS

rîndul căruia 
muncitorii

Valea de

Dintre acțiunile interesante, 
înscrise pe agenda celei de a 
patra zile a 
tural-artistic 
urmărite cu 
de un public 
nut atenția îndeosebi Colocvi
ile ziaristice pe tema: „Presa, 
ancorată in problematica actu
ală a construcției societății 
socialiste multilateral dezvol- . 
taie", simpozion organizat de

Festivalului cul- 
„Sarmis ’73“ și 
legitim interes 
numeros au reți-

filiala din Deva a 
riștilor din R.S.R. 
prmtr-o dezbatere 
tuoasă.

Seara, în parcul municipal 
din Deva, a avut loc solemni
tatea dezveliriT statuii lui Mi
hai Eminescu, urmată de-un 
spectacol de sunet și lumină 
cu concursul actorilor din Pe
troșani și Deva (regia Nicolae 
Gastone), care s-au bucurat de 
aprecieri unanime.

La Casa de cultură din Orăș- 
tie, recitalul de poezie patrioti
că — „A patriei cinstire" — 
a întrunit de asemenea, sufra
giile unui public entuziast.

Două 
rutor caracter educativ, au a- 
vut loc Ia liceele teoretice din 
Simeria și Petroșani. La Sime
ria prof. Aurelia Zsigmond 
Mihai Gherman au vorbit 
levilor despre obiceiuri și tra
diții populare hunedorene 
la Petroșani prof. Gheorghe Po
pa și Mircea Munteanu despre 
folclorul muzical și literar al 
Văii Jiului.

Spectacole folclorice uni
tare, prezentate de ansamblul 
„Hațegana", au avut loc la că
minele culturale din Baia de 
Criș și 'Toplița.

îar
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:i Minte sănătoasă in corp sănătos I

O
nu.
Eu

singură 
poate fa- 

propun 
pe fiecare 

la

Anchetă realizată de
T. NICOARA

(Continuare in pag. a 3-a)

Activitate intensă în hala 
secției construcții metalice 
a I.U.M. Petroșani.

Foto : I. LICIU

COLECTIVITATE
„Am învățat să învingem greutățile. Avem, 
e adevărat, și cu cine s-o facem !“

Mai mult decît chemarea datoriei

In fața egoismului unei mame, omenia 
unor pensionari

„Neplăcut surprinși"... e prea puțin I

(pag. a 2-a)

Cu scrisoarea dv. in față

(in pagina a 3-a)

O.N.U. Continuarea dezbaterilor de po
litică generală

Val de greve in Bolivia

Situația din Chile

Guineea-Bissau a fost declarată republică

> Argentina : Asasinarea secretarului gene
ral al C.G.T.
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In ziua de 26 septembrie a.c. 
a avut loc ședința Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., prezi
dată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român.

La ședință au luat parte, ca 
invitați, membrii guvernului 
precum și alți activiști de partid 
și de stat.

In cadrul ședinței, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, a prezentat o informare 
amplă în legătură cu recenta vi
zită oficială efectuată în Cuba. 
Costa Rica, Venezuela, Colum
bia, Ecuador și Peru, precum și 
despre convorbirile purtate cu 
președintele Republicii Senegal, 
Leopold Sedar Senghor și vizi
ta neoficială de prietenie făcută 
în Maroc.

Pa marginea informării au 
luat cuvîntul numeroși partici
pant In cuvîntul lor, vorbitorii

au apreciat importanța istorică a 
vizitei, și-au exprimat deplina 
satisfacție și aprobare față de 
rezultatele acesteia și s-au anga
jat să depună eforturi pentru 
realizarea tuturor înțelegerilor 
și acordurilor convenite.

Participanții au dat o înaltă 
apreciere și au evidențiat în 
mod deosebit activitatea remar
cabilă desfășurată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în cursul a- 
cestei vizite, contribuția sa kotă- 
rîtoare la aplicarea în viață a 
politicii interne și externe a 
partidului și statului nostru» e- 
laborată de Congresul al X-lea 
al partidului.

In legătură cu vizita tovară
șului Nicolae Ceaușescu în Ame
rica Latină, Comitetul Executiv 
a adoptat în unanimitate o hotă- 
rîre specială care se dă publici
tății.

Comitetul Executiv a rezolvat, 
de asemenea, unele probleme ale 
activității curente.

HOTĂRÎREA
Comitetului Executiv al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român 
cu privire la vizita 

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
țări latino-americaneîn unele

Comitetul Executiv al Co
mitetului Central al Partidu
lui Comunist Român a luat 
cunoștință cu vie și profundă 
satisfacție de rezultatele deo
sebit de pozitive ale vizitei pe 
care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general 
al. Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialis
te România, a întreprins-o, în
tre 29 august și 20 septembrie 
1973, în Cuba, Costa Rica, Ve
nezuela, Columbia, Ecuador, 
Peru.

Comitetul Executiv dă o 
înaltă apreciere activității re
marcabile, bogată în rezulta
te, desfășurate de secretarul 
general al P.C.R., președinte-

le Consiliului de Stat, tovară
șul ' Nicolae Ceaușescu, ca sol 
al prieteniei și solidarității 
poporului român cu popoarele 
vizitate, cu toate popoarele A- 
mericii 
sale de 
tate în 
externe 
lui nostru elaborată de Con
gresul al X-lea al P.C.R.

Comitetul Executiv eviden
țiază și de această dată rolul 
esențial care revine în elabo
rarea și-realizarea întregii po
litici externe a României se
cretarului general al partidu
lui nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care, printr-o ac
tivitate susținută și plină de 
pasiune, prin spirit de iniția
tivă, dinamism și înaltă com

Latine, contribuției 
excepțională însemnă- 
promovarea politicii 
a partidului și statu-

petență, servește pe deplin 
interesele poporului român, i- 
dealurile de pace și progres 
social, de colaborare și înțe
legere între națiuni, cauza so
cialismului și comunismului. 
Eveniment de importanță isto
rică în dezvoltarea relațiilor 
României socialiste cu aceste 
țări, vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a constituit o pu
ternică manifestare a priete
niei și colaborării • româno— 
latino-americane, a hotărîrii 
de a întări solidaritatea în 
lupta împotriva imperialismu
lui, colonialismului și neoco- 
lonialismului, pentru dreptul

(Continuare in pag. a 4-a)

FRĂMÎNTĂRI FIREȘTI DE CONȘTIINȚĂ 
pe drumul de la interesele înguste, la înțelegerea

adevăratei responsabilități sociale
ne așează, 
fața unei 
Ne refe- 
interrela- 

țnul"-

Viața cotidiană 
destul de des, în 
eterne probleme, 
rim, se înțelege, la 
țiile umane, la atît de 
țiplele aspecte, ce izvorăsc din 
ansamblul contactelor reci
proce, colegiale, de muncă, 
de gîndire și acțiune. Cerem 
ajutorul colegilor noștri de 
muncă cu o mai bogată ex
periență ori de cîte ori sim
țim nevoia; ne-am obișnuit 
să ni se solicite sprijinul și 
îl oferim cu generozitate. 
E firesc, e omenește să se în- 
tîmple așa... Numai că, nu de 
puține ori, ezităm, avem re
serve în fața unor sfaturi, ne 
mai considerăm, încă, singu
rii responsabili ai actelor 
noastre, ignorînd — cu voie 
sau fără intenție — ideea re
ciprocității ajutorului colec
tiv, forța puternică de in-, 
fluențare a colectivității...

...L-am cunoscut la locul 
său de muncă, la Fabrica de 
stîlpi hidraulici Vulcan, pe 
lăcătușul IOAN PURNI
CHE. Un tînăr, în aparență 
ca atîția alții, modest, cinstit, 
corect care-și vede liniștit de 
treburile sale. Fără a ne dez- 

. vălui intențile, am cerut, în 
prealabil, relații amănunțite 
de la colegii săi de muncă, 
loan Purniche nu lucrează 
aici decît din 15 august a.«c. 
Știam acest lucru, ne intere
sa însă prima impresie. Am 
rămas surprinși — cel des
pre care aflasem că ,.s-a an
gajat de trei ori la mina Vul
can și nu iubește munca", ne 
apărea, dintr-odată. schim
bat, ca în urma unei meta
morfoze de esență, radicală, 
loan Purniche ne era reco-

mandat acum ca un tînăr se
rios, pentru care a fi corect 
nu înseamnă doar 
riguroasă la lucru 
nirea consecventă 
lor de plan, ci și 
tare civilizată în 
treprinderii, în orice 
jurare. Firește, intenția noas
tră inițială — de a vedea da
că loan Purniche este sau nu 
o „pasăre" care zboară 
creangă în creangă, sau 
..călător" cărui-i stau bine 
regrinările — a cunoscut, 
bit, un... seism puternic, 
aflam în fața unui „caz" 
merita să fie cunoscut. 
Purniche e... departe de

prezență 
îndepli- 
sarcini- 
compor-

In- 
impre-

și
a 
o 
afara

din 
un 
pe- 
su- 
Ne 

care 
loan 
acea

na din Vulcan a I.T.A. Plea
că să-și satisfacă stagiul mi
litar și în iulie 1971, se reîn
toarce în Vulcan, unde... bu
nica sa dinspre mamă, Ele
na Cămărășan (pensionară, 
63 ani) ocupa un apartament 
pe strada Pajiștei nr. 5, sca
ra a V-a. Aici, însă, mai 
locuiește și mama sa, Ileana 
Purniche, și o... străbunică, 
Maria Munteanu (pensionară, 
de 87 ani). Toți patru, la ora 
cînd organele de miliție au 
intrat, firesc pe... fir, trăiau 
din cele două 
„susținătoarelor1 
(care, cumulate, abia 
cifra 1 500 lei). Faptul

pensii ale... 
■“ familiei

ating 
că cei

CU HfunrÂti — I
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Ultima bordură...
S-au încheiat lucrările de 

montare a bordurilor de be
ton pe primul tronson, supus 
modernizării, în strada Lunca 
Jiului. Echipa condusă de 
Stoica Nicolae — paralel cu 
așezarea balastului și pregă
tirea platformei drumului 
pentru asfaltare — va execu
ta și lucrările necesare pen
tru construirea unui trotuar. 
După efectuarea unor canali
zări de ape din jurul liniei 
ferate, lucrările de moderni- 

v —

zare a drumului vor ti con
tinuate.

Spectacol studențesc
„Pietre și inimi ce ard" es

te titlul montajului de ver
suri și film aflat în pregătire 
în cinstea celei de-a XXV-a 
aniversări a I.M.P. Sub îndru
marea actorului Dan Alexan
dru de la Teatrul de stat „Va
lea Jiului" cei 10 interpreți 
ai montajului repetă cu asi
duitate, vizînd punerea în 
scenă a unui spectacol cu re
ale calități artistice.

Cerc foto
La Grupul școlar comercial 

s-a înființat un cerc foto. Ele

atitudine caracteristică u- 
nor tineri de vîrsta sa, care, 
la început de adolescență, au 
luat-o razna, continuînd să 
rămînă refractari la încer
cările colectivului și ale fa
miliei de a li se deschide ochii, 
intrînd pe făgașul cel bun 
doar după ce... s-au izbit pu
ternic cu capul de cel mai de 
jos prag al vieții. loan Pur
niche reprezintă o metamor
fozare aparte. Să-i derulăm 
succint „filmul" vieții. In 
1967. absolvă cursurile Școlii 
profesionale mecanice din 
Sebeș. Aproape 4' ani, după 
aceea — fără întrerupere, re
țineți amănuntul I — lucrea
ză ca mecanic auto la coloa-

doi, loan Purniche și mama 
sa, nu lucrau, „ajutîndu-le" 
pe cele două bătrîne pensio
nare la... mîncarea pensiilor, 
nu rămîne necunoscut mili
ției, ambii fiind interpelați, 
cuviincios, asupra... stării să
nătății și a rușinii. Se află că 
Ileana Purniche nu ' găsește 
un loc de muncă corespunză
tor pregătirii sale iar despre 
tinărul loan Purniche că a 
plecat, într-un răstimp scurt, 
de trei o?i cu desfacerea con
tractului de muncă, de 
E. M. Vulcan. Căpitanul
miliție Jean Stratina le pu
ne în vedere să reintre neîn- 
tîrziat în frontul muncii pro
ductive. loan Purniche se

la 
de

vii învățămîntului postliceal 
comercial care vor activa la 
acest cerc și-au propus să 
participe la confecționarea u-

nor materiale didactice — 
diafilme, diapozitive și să al
cătuiască albume cu aspecte 
din viața școlii.

Intîlnire
Intr-un cadru festiv, 

salariații minei Vulcan 
și cei de la E.M. Lupeni 
(la orele 16) s-au întîl- 
nit cu tovarășii N. G. 
Munteanu, cercetător 
științific principal la 
Institutul de studii isto
rice și social-politice de 
pe lîngă C.C. al P.C.R. 
și conf. univ. dr. Gh. I. 
Ioniță, de la Universi
tatea din București au
torii cărții „Un veac de

cu... istoria
istorie a minerilor de pe 
Jiu".

Cu acest prilej într-un 
dialog viu între oaspeți 
și participanți au fost 
evocate principalele mo
mente din trecutul glo
rios de luptă al mineri
lor din Valea Jiului, 
subliniindu-se în același 
timp munca plină de 
dăruire pentru înfăptui
rea marilor realizări a- 
le prezentului.

conformează sfatului, mama 
sa... încă nu.

...Poposim în apartamentul 
nr. 36 de pe strada Pajiștei. 
Ne întîmpină, jovială dar și 
contrariată, chiar Ileana Pur
niche. Ii expunem mobilu- 
rile vizitei. Sîntem „sfătuiți" 
să nu scriem („Ii va cauza 
băiatului. E atît de gingaș, 
nu e făcut pentru munca bru
tă, de-aia a învățat carte I) 
dar ne continuăm investiga
ția. Reținem pentru început, 
dmtr-un conglomerat de con- 
traargumente șubrede, „a- 
mănuntul" (de loc nesemnifi
cativ, dimpotrivă ! ) că me
todele folosite în familie pen
tru educarea dragostei de 
muncă a lui loan Purniche nu 
numai că au fost nepotrivi
te, dar au acționat contra ce
lor susținute de întregul u- 
nivers al factorilor educațio
nali înconjurători. Ileana 
Purniche se consideră nedrep
tățită. omițînd, cu bună ști
ință, să ne amintească măcar 
în treacăt motivul pentru ca
re nu poate lua în primire o 
gestiune, in conformitate cu 
pregătirea sa comercială. Des
pre antecendentele sale pena
le aflasem însă la miliție...

— Și totuși, care e motivul 
că nu lucrați ?

— Unde? La E.G.C. ? Să 
mătur strada ? De-aia am în
vățat o meserie !

— Nu. Pentru a o practica. 
Dar, cine e de vină că ați 
„uitat" cîndva, în mai multe

Viorel TEODORESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

Noi amenajări la 
căminul muncitoresc

„Zestrei" destul de bune, de 
care beneficiază locatarii că
minului muncitoresc al E.M. 
Paroșeni, i se adaugă, prin 
grija continuă a conducerii 
administrative a exploatării, 
noi dotări. După ce, cu spri
jinul locatarilor, a fost ame
najat un frumos teren de vo
lei, în prezent se lucrează la 
finisarea unui scuar (mini- 
parc) de recreere, pentru a 
întregi ambianta înconjură
toare.

y
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La Livezeni, în Incinta 
principală a minei cu 
același nume, s-a con

struit mult în ultimii ani. Pe 
verticală, de la cota sol ir» 
sus, s-au înălțat cele două 
turnuri gemene ale căror si
luete zvelte se remarcă pri
virii de cum intri pe poarta 
de sud a Văii Jiului și 
pe verticală, dar în jos, 
prelungirea subterană a 
nurilor, sînt puțurile de 
fracție ale 
nere unități 
bazin. Aici, la 
jos" al acestor 
ta 300, bătălia 
ne a început, 
ea se poartă pe căile de ac
ces spre strate, în galeriile 
subterane săpate în steril...

Specifică harnicilor 
neri, odată începută 
continuă, mereu mai 
mai efervescentă. Poate de a- 
ceea interlocutorul nostru, 
maistrul miner comunist Vasi
le Minecan — îmi relatează 
cu cel mai firesc ton, despre 
organizare, despre competen
ță profesională, despre sar
cinile de plan...
- Lucrează aici, ca munci

tori, oameni buni, cadre spe
cializate la înaintări, cu ap
titudini dezvoltate, entuziaști, 
cu vederi largi... Organizarea 
superioară a producției, an
trenarea colectivelor de mun
citori, ingineri și tehniaieni,

creșterea vitezelor de înainta
re la galeriile în săpare nu a 
rămas numai simple dezidera
te. înțelegerea și concretiza
rea acestor necesități o găsim 
reflectată, în mod deosebit, 
la brigăzile de înaintare con
duse de Vasile Borjoga și Ha

leio de către brigada condu
să de Augustin Demeter, 
benzile de transport vor trans
porta in flux continuu bogă
ția strofelor de cărbune pînă 
la puțul principal, dotat cu 
instalație de extracție cu 
schip.

j I

tot 
în 

tur- 
ex- 
ti- 

din 
de 

co

acestei 
miniere 

„capătul 
puțuri, la 
pentru cărbu- 

Deocamdată

mi- 
bătălia 
aprigă,

Mărturii despre hărnicia minerească

Am învățat să învingem greutățile. 
Avem, e adevărat, și cu cine s-o facem!“
W

ralambie Negrea, primul în
că destul de tînăr, iar cel de 
al doilea miner cu vechi state 
de serviciu la minele din Va
lea Jiului, cu experiență bo
gată în lucrările de investiții.

In ultimele luni, de cînd 
s-au încheiat rampele puțuri
lor și circuitele principale, mi
nerii acestor brigăzi au ata
cat cele două magistrale, de 
cărbune și de steril, pe care, 
după ce se va realiza stră
pungerea cu* galeriile cpntra- 
front săpate dinspre puțul Ma-

Numai în luna iulie, pentru 
a grăbi terminarea acestor lu
crări, brigăzile au avansat cu 
7 ml mai mult decît era pla
nificat. Condiționat de pune
rea definitivă în funcție a 
instalației puțului de extrac
ție, unde au început probele 
în gol, s-a preconizat reali
zarea unor avansări, atît la 
săpare cit și la betonare, de 
100 ml/lună în fiecare gale
rie. Sînt pregătite în acest 
sens cofrajele glisante pen
tru betonarea pe orizontală,

crez; cînd am să ies la pen
sie. Am pregătit cadre de 
nădejde. Așa sînt V. Piena- 
ru și V. Bordea — meseri- 

le-am ară
tat în mod cinstit, tovără- 
șește, tot ce-am știut eu. 
Cînd voi fi în pensie, trea
ba va merge la fel de bine. 
Aceasta mă liniștește...

„Le-am arătat, cinstit, to- 
vărășește“... Nu s-a gîndit 
niciodată că se fură meseria 
sau că-i 
timpuriu 
a procedat ca 
comunist, 
pentru ca 
va ieși la 
mai atît ?

La orice 
noapte, fiind chemat în între
prindere, ca urmare a diferi-

rotul, la început, decur
ge lin. Discuția pare 
că nu-i deloc anima

tă. Dar, cînd în spatele unei 
discuții liniștite despre acti-1 ași buni, cărora 
vitatea unui om, stau 43 de 
ani de muncă din care 35 de 
ani în aceeași întreprindere, 
ceva parcă te tulbură și-ți 
amintește mereu de calități
le de care trebuie să dea do
vadă astfel de oameni: per
severență, dragoste, loiali
tate și de ce nu, curaj. Căci, 
orice am spune, trebuie să 
dai dovadă și de curaj, pen
tru a trece cu bine toate 
„capcanele" pe care viața ți 
le scoate în cale...

Interlocutorul nostru, mais
trul principal energetic 
ADALBERT SCHIDEK, de la 
atelierul mecano-energetic al

va lua cineva pre- 
locul. A gîndit și 

un adevărat 
cum îmi spunea, 

să fie liniștit cînd 
pensie. Oare, nu-

oră, din zi sau din

Mai mult decît
chemarea datoriei
„Viscozei", ne-a întărit mult 
aceste convingeri.

— Lucrez în fabrică — la 
același atelier — din anul 
1938. Nu zic, au fost momen
te, în viața mea, cînd m-au 
atras alte locuri. Aveam ici- 
colo numeroși prieteni și cu
noscuți. Dar n-am plecat. 
Ceva mă lega de fabrică și 
nu puteam s-o părăsesc. 
..Mie-mi place să pun mina. 
Nu pot să văd, pe alții l±i- 
crînd și eu să stau să pri
vesc. Numai lucrînd înveți. 
Și eu mai am încă de învă
țat în meseria mea. (Nu se 
numește aceasta perseveren
tă ?) întotdeauna, port la mi
ne, în timpul serviciului, pa
tentul și șurubelnița. Parcă 
mai bine explic și cred că, 
mai bine sînt și înțeles, cînd 
pun 
ie...
...„Schidek-baci — îmi 
nea tovarășul inginer 
Cosma — este în ciuda vîrs- 
tei, un tînăr entuziast. Și 
ceea ce susțin are suport în 
fapte. Iată o ultimă reali
zare : la stația pilot de bu
reți vîscoză, tabloul de dis
tribuție generală a energiei 
electrice a fost complet au
tomatizat, de către Schidek- 
baci. Mai adaug aici faptul 
că, de exemplu, la prepara- 
ția chimică, toate automati
zările — datorită tot grijii Iui 
de zi cu zi, funcționează și 
acum perfect, după circa 35 
de ani de lucru continuu.

— M-am gîndit și Ia tim
pul cînd eu nu am să mai lu-

mîna și fac cum trebu-

spu-
Eugen

telor deficiente de exploatare 
sau avarii, Adalbert Schidek 
a răspuns și răspunde întot
deauna prezent.

Cum poate ii numit, un om 
care, în toți acești ani, nu a 
lipsit niciodată nemotivat, 
după cum îmi spunea, a ve
nit și pe jos, imediat după 
război, de ia Petroșani, peste 
deal pînă la Iscroni, și apoi 
pe șosea, pînă la fabrică ?

Cum poate li numit omul 
care, acum, după alifia ani 
de muncă, nu vine la servi
ciu numai să-și facă datoria 
ci simțind o legătură sufle
tească, pe care-i va fi foarte 
greu s-o rupă cînd va veni 
vremea pensionării...

Este A. Schidek, muncitorul 
— comunistul — exemplu 
demn de urmat, omul devo
tat trup și suflet colectivului 
în care lucrează'? Să-l ascul
tăm :

— Vreau să-mi aduc între
gul meu aport la eforturile, 
strădaniile întregului nostru 
colectiv pentru înfăptuirea 
cincinalului înainte de vreme. 
Și faptul că particip, pentru 
a doua oară la renașterea fa
bricii (este vorba de reutila- 
rea întreprinderii) mă întine
rește, îmi dă speranțe pentru 
viitor.

Să te gîndești, mereu, la 
viitorul fabricii în care-ai lu
crat 35 de ani, nu se numeș
te aceasta dragoste de mese
rie, de oameni, de locul 
care te-ai format ca om ?
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in. BLENDEA, 
Vîscoza" Lupeni

— Hei!, nu vezi câ iese fum din motor ?
— Da’ ce-i, treaba mea? E datoria reviziei... și dați-mi 

pace să... lucrez !

de lu- 
cu un 
o per-

nimic
ac- 
îmi

din cu- 
oarecare 

minerii nu 
mun-

' iar modul în care au muncit 
pînă acum minerii ne convin
ge că vor putea realiza tot 
ceea ce și-au propus.

... Doi oameni prăfuiți. Bi
zarele steluțe ale ochilor, cu 
vădite semne de întrebare, 
se ațintesc spre maistrul Mî-

Maria DINCÂ

necan, care dă indicații scur
te și concise. Aflu că-i am în 
față pe unul din artificierii 
minei, Mihai Moisă, și 
pe unul din membrii
formației condusă de Borjo
ga, Gheojghe Foca, miner șef 
de schimb.

Artificierul - o fire veselă, dar 
hotărîtă - schimbă cîteva cu
vinte cu maistrul, apoi plea
că. II antrenez în discuție pe 
minerul Gheorghe Foca. Imi 
răspunde cu fermitatea carac
teristică minerilor, confirmînd

cele spuse de maistrul 
sile Minecan.

Nu surprins de acest acord 
intre interlocutori ci 
riozitate întreb, cu 
rezervă, dacă ei, 
au, totuși, și greutăți în 
că.

— Avem și greutăți, 
de zis, inerente oricărei 
tivități de producție — 
răspunde. Dar am învățat să 
le învingem - și avem cu cine 
s-o facem I De exemplu, a- 
jutorul și contribuția artifi
cierului Mihai Moisă, ca și a 
celorlalți artificieri, care după 
efectuarea operației de puș- 
care la frontul de lucru, ră- 
min cu noi, ajutîndu-ne la 
aprovizionarea cu materiale 
contribuind, și în acest fel, 
la înlăturarea greutăților...

Emanație a unei concepții 
clare despre muncă, despre 
perfecționare, strădaniile mi
nerilor de la tînăra mină Li- 
vezerti ne rezervă o rodnică 
întîlnire cu viitorul apropiat; 
rodnicie măsurată în lungimea 
depășirii galeriior, lună 
nă, adică confruntarea 
„mîine" care înseamnă 
manentă autodepășire.

Să le urăm un sincer 
bun 1“ pe magistralele 
renului.

„noroc 
subte-

Cînd părinții satisfac 
toate capriciile 
copiilor lor...

Ld întrebarea ofițerului de 
miliție, femeia a izbucnit în 
plîns :
- Nu -mi pot imagina cum a 

putut face una ca asta. Doar 
acasă avea de toate. Și so
țul meu și eu muncim pentru 
ca el — singura noastră mîn- 
gîiere - să nu ducă lipsă de 
nimic. încă din clasa I, de la 
primele succese școlare - no
te mereu mari la învățătură - 
i-am cumpărat tot ce și-a do
rit : ceas, blugi, tranzistor, ghi
tară, bicicletă. E drept că a- 
nul ăsta nu i-am mai putut 
satisface dorința. Vroia un 

•jji; ...i., ___________

- Nicicum, Ne-a spus că o 
mers cu niște colegi și cu un 
domn profesor într-o excursie. 
Ne-a povestit că a fost tare 
frumos. Nu l-am întrebat prea 
multe. Este un copil cuminte. 
N-a făcut nimănui nici un rău. 
Păi cum să facă dacă el are 
acasă de toate ? Doar mag
netofon nu are. Dar o să-i 
luăm... Să fie sănătos și feri
cit, că noi — la vremea noas
tră — n-am avut parte de mul
te bucurii...

Ofițerul de miliție a con
tinuat rechizitoriul. Mama a-

ATITUDINI

a 
a 

din 
în-

o
magnetofon,

in

„mag". De unde atîția bani 
pentru magnetofon ? I

— Doar mi-ați promis — 
sunat vocea impunătoare 
„odraslei", căreia părinții, 
mult-puținul lor, i-au făcut 
totdeauna pe plac.
- Așa-i. l-am promis că 

să-i luăm și un
dar mai tirziu. E de-abia 
clasa a Vlll-a. Apoi, avem și 
noi destule cheltuieli.

că frecventează 
i „Gioni" — „per- 
care a mai dat 

de furcă organelor de miliție ? 
Nu știam...

încurcată. I 
un prieten, 

cheamă, nici 
este... N-am 

prietenia. Ne 
meargă cu el la 

întotdeauna, 
tîr- 
Nu 

pînă

- Știați 
compania lui 
sonalitate" i

— a răs- 
Ne-a 

dar 
cine 
vrut 

; ce-

- Nu...
puns femeia 
spus că are 
nici cum îl 
este, nici ce 
să-i stricăm 
rea bani să
film, li dădeam 
Venea acasă seara, cam 
ziu. Nu l-am luat la rost, 
ne-a făcut nici un necaz 
acum.

— Dar 
casă trei 
ră să vă 
cum ați

cînd a lipsit de 
zile și trei nopți 
spună unde se duce, 

acționat ?

a- 
fâ-

care „n-a făcut 
un rău‘“, n-a în- 

rău

Dar prima dată cînd nu 
putut respecta promisiu- 

el i-a sancționat aspru : 
procurat singur obiectul 
(„magul") dintr-o mași- 
unui necunoscut A fost 
trebuind să dea socotea

cestui copil, 
nimănui nici 
țeles nici măcar acum cit 
i-au făcut ei, părinții, fiului lor,
„recompensîndu-i“ succesele 
la învățătură cu obiecte de 
care el nu avea prea mare ne
voie, 
și-au 
nea, 
și-a 
dorit 
nă a 
prins,
lă pentru fapta sa, împreună 
cu întregul „echipaj"...

Lecția primită a fost aspră. 
Și pentru copil și pentru părinți. 
Depinde dacă ei (toți trei) și-o 
vor însuși tot de nota 10.

Cîți alți părinți nu procedea
ză la fel cu copiii lor, din exage
rată iubire părintească ? I

Cîți alți părinți nu au fost 
„sancționați'' la fel de copiii lor, 
au primit lecții aspre, dureroase 
chiar, dar învățătura de i 
nu a fost preluată de cei 
aveau nevoie de ea ? !...

Dan VRANCEANU

minte 
i ce

Preocuparea pentru cu
noașterea cit mai aprofun
dată a meseriei, ocupă 1a 
F.S.H. Vulcan un loc de 
prim ordin.

In clișeul nostru, tinărul 
strungar Ion Covaci expli- 
cînd ucenicului Ion Musta
ță importanța preciziei în 
execuția pieselor»

Frămîntări firești de conștiință
(Urmare din pag. 1)

curînduri, să răspundeți 
demnitate încrederii acorda
te de societate, să returnați 
societății, prin rezultate ale 
muncii cinstite, valoarea in
vestiției care s-a făcut pen
tru școlarizarea dumnea
voastră ?

-* Eu. E 
șit...

—Nu o
— Orice__ __ ..,.
— Mai mult sau mai puțin. 

Cînd o face în defavoarea in
tereselor obștii, scuzele nu 
mai încap. Merită cu priso
sință să plătească.

— Așa e. Acum insă, cînd 
nu am ce mai face, de ce nu 
sînt lăsată în pace ?

— Pentru că aveți nu nu
mai dreptul dar și datoria de 
a munci. Pentru că profitați, 
la o vîrstă cînd nu e admis 
acest lucru, de banii unor bă- 
trîne pensionare. Și pentru 
că atitudinea dumneavoastră 
se repercutează nefavorabil 
asupra înțelegerii de către 
fiul dumneavoastră a ade
văratei lui meniri în această 
societate...

— Am datoria să muncesc, 
dar nu oriunde! Dar mai am 
și datoria de a le ajuta pe 
mama și bunica mea...

— Le ajutați în „consuma
rea" pensiilor.

— Sînt bolnave, să știți. 
E normal să le dau sprijin. 
Referitor 1a fiul meu, greșiți, 
s-ar putea să fi greșit și eu, 
dar nu cred, stați de vorbă 
cu el, interesați-vă de munca 
lui, să vedeți că nu-i așa. E 
un băiat foarte bun. Nu i-a 
plăcut la mină, era greu, a- 
cum insă, aici îi place. Știți 
ce mi-a zis, mai zilele trecu
te : Mamă, mie aici la 
F.S.H. imi place foarte mult.

adevărat. Am gre-

singură dată ! 
om greșește...

Eu de aici o să ies la pensie !
— Alți factori, în tot cazul, 

l-au schimbat în bine.
— A 

cînd îl
...Am 

rea cu 
fost obositoare, 
țumit cu una dintre i 
afirmații ale,; interlocutoarei 
(cea referitoare la modul cum 
își vede viitorul loan Purni
che). Singura care nu con
ținea, intrinsec, gustul amar 
al traiului pe seama societă
ții, și am poposit la Fabrica 
de ștîlpi hidraulici. Pe Ioan 
Purniche l-am găsit ușor, îl 
cunoșteau mulți tineri din fa-

fost un băiat bun de 
știu...
renunțat. Cor.vorbi- 
Ileana Purniche a 

Ne-am mul- 
itetimele 
zutoarei

angajat, de trei ori ai plecat 
de la mină. Aș dori o expli
cație sinceră, deschisă...

— Am toată stima pentru 
munca minerilor, pentru e- 
forturile din subteran insă, ce 
să spun ? Nu-mi găseam lo
cul. II căutam și nu-1 găseam. 
Aceasta însă nu pentru că 
nu mi-ar place să muncesc. 
Nu știu dacă mă înțelegeți...

— înțeleg, să-i zicem că 
înțeleg. Ce părere ai, însă ac
tualei generații de tineri, de 
vîrsta dumitale, crezi că i-au 
fost rezervate, de către so
cietate, probleme foarte... u- 
șoare de rezolvat ?

«— Nu. Dimpotrivă. _ Răs-

— Iar anii repede și inutil!
— La mine nu a fost vorba 

de ani. Și, în plus, nu poate 
spune nimeni că, în. lunile în 
care n-am lucrat, am deran
jat pe cineva cu ceva. Nu am 
o conduită ieșită din comun. 
Și nici n-am dat de lucru or
ganelor de ordine. Nici n-am 
să dau. Sînt un om liniștit, 
pașnic, care-și vede de trebu
rile lui. Maistrul nostru 
Soo, de Ia „pompe", vă poate 
vorbi despre mine.

— De acord. Să-i zicem că 
.te

al incertitudinilor, în 
te-ai aflat — e sigur, a- 
lucru, să nu-I evităm, 
că aici, la F.S.H. ți-ai 
locul ideal de muncă,

CIT DAI WCIETATII /
brică. Impresia care se con
tura (și care o răsturnase to
talmente pe prima, inițiatoa- 
rea anchetei) se întregește de 
la primele schimburi de cu
vinte. loan Purniche e, repe
tăm, un tînăr ca atîția alții, 
crescut în anii noștri. Va îm
plini, în 29 decembrie a.c., 
24 de ani. E modest, îi place 
să se îmbrace frumos, e chi
peș și știe să poarte o con
versație. Ne-am întins la vor
bă, își terminase orele de lu
cru și subiectul muncii, fireș
te văzut 
ției sale 
abordat 
frontal...

— De

punderile sînt mari!
— Ce părere ai, nivelul de 

posibilitățile de ins- 
condiție so
la ce obligă

prin prisma evolu- 
în timp, nu a fost 
pe ocolite ci direct,

la biroul personal 
al E. M. Vulcan, am aflat că 
din 3 iulie 1971 și pînă în 
15 mai 1973, de trei ori te-ai

în fața egoismului unei mame, omenia unor pensionari

viață, 
truire, întreaga 
cială a tinerilor, 
acest tineret ?

— La muncă. 
Știu aceasta, dar 
de ce mă „verificați" ? 
mine a fost vorba de cu—to- 
tul altceva !

— Să ne înțelegem. Nu 
pornesc de la ideea că te-ai 
fi dovedit un fluture îmbă
tat de dulcegăriile vieții și 
din această cauză ai preferat, 
într-o perioadă, să nu mun
cești...

— Nu am preferat. Nu a- 
veam ce face. Nu credeți că 
orice tînăr trece printr-o pe
rioadă de căutări înainte de 
a-și găsi locul în viață ?

— Nu orice tînăr. Dar, 
rog, există, și o atare 
tegorie !

— După mine, dacă nu-ți 
place ceea ce faci, munca pe 
care o desfășori, orele trec 
foarte încet...

Rezultate... 
nu înțeleg 

La

de

mă 
ca-

urmă, 
Uri-

generală 
Nimic mai 

lăudabil 
intenție de 

drumul șco- 
ridica

Cînd, cu ani în 
Viorica M. a venit în 
câni, scopul ei mărturisit 
era să urmeze cursurile li
ceului de cultură 
din localitate,
firesc, nimic mai 
decît această 
a continua pe 
Iii, de a-și ridica nivelul 
de pregătire generală, de a 
deveni un om pregătit, pe 
măsura cerințelor actuale 
pe care le reclamă socie
tatea noastră.

Dar, bunele 
începutului au 
abandonate și 
o viață ușoară, 
condiții a 
micuța Mirela, 
reia greșelile 
i-au rezervat o : 
mai bună.

Iată cum s-au 
evenimentele :

De la Venirea în 
Viorica s-a stabilit 
pensionarului Gheza Sebes
teny unde a continuat să 
locuiască cîtva timp și du
pă nașterea fetiței. Intre 
timp, pentru abateri destul 
de grave, a fost exmatricu
lată din școală. Părinții au 
întrerupt relațiile cu ea. 
nemaiprimind-o în casa lor. 
Rămasă fără nici o sursă 
de trai, Viorica a găsit sin
gurul sprijin material în

intenții ale 
fost* repede 
înlocuite cu 

In aceste 
venit pe lume 

ființă că- 
mamei nu 
soartă toc-

succedat

Uricani, 
în casa

copilu- 
viața 

morale

familia Sebesteny care a 
asigurat creșterea fetiței și 
întreținerea Vioricăi, deși 
singura sursă de venit a fa
miliei o constituia pensia. 
Intr-un tîrziu, în urma de
mersurilor făcute, Viorica a 
fost angajată la mina Uri
cani, apoi i s-a repartizat 
o garsonieră în blocul turn.

Tînăra mamă avea de 
acum toate condițiile să se 
ocupe de creșterea 
lui, să-și organizeze 
conform normelor
ale societății noastre. Dar, 
spre surprinderea multora, 
ea s-a mutat în locuința 
repartizată fără copilul că
ruia îi dăduse naștere. A 
preferat să-1 abandoneze în 
casa bătrînului 
Omenia acestuia din 
l-a determinat să 
fetița, să facă tot 
pentru a-i asigura 
corespunzătoare de 
re, hotărîre 
tîmpinat nici o 
din partea 
zisă mamă.

Au trecut 
atunci, timp 
ca a uitat în asemenea mă
sură de copilul său îneît 
„omitea “ să trimită famili
ei Sebesteny pînă și aloca
ția de stat, pe care și-a în
sușit-o, lună de lună, în 
mod ilegal și nemeritat. De

pensionar, 
urmă 

înfieze 
posibilul 
condiții 
crește- 

care nu a în- 
> obiecțiune 

tinerei femei,

luni de zile de 
în care Viori-

mai multe ori a promis că 
va restitui banii, dar, în loc 
să-și respecte promisiunea 
își ocolea copilul, evita în- 
tîlnirile cu Gheza-baci ca
re continua, totuși, 
ocupe de creșterea 
Se poate spune că 
M. făcea tot 
uite că a dat naștere unui 
copil, dar în același timp 
considera firesc să profite 
de drepturile de care, po
trivit prevederilor legale, 
numai micuța Mirela tre
buia să beneficieze.

Mirela este o fetiță 
a văzut nu de mult 
lumina zilei și 
dreptul să se

să se 
fetiței. 

Viorica 
posibilul să

care 
timp 

arecare 
bucure de 

tot ce viața oferă azi, tutu
ror copiilor din țara noas
tră. In jurul ei — două ati
tudini diametral 
una de natură să 
convingător sensul noțiunii 
de omenie, de responsabi
litate umană și alta, ati
tudinea de nepăsare, dusă 
pînă la inconștiență, a ma
mei sale.

Un om trecut prin viață, 
Gheza Sebesteny, ajuns la o 
vîrstă cînd odihna îi este o 
binemeritată răsplată după 
eforturile depuse de-a lun
gul anilor în muncă, nu ezi
tă să-și 
realizat
copil de

opuse : 
ilustreze

împartă venitul 
din pensie cu un 
a cărei soartă se

simte răspunzător ca om, ca 
membru al unei societăți 
în care întrajutorarea este 
ridicată la rang 'de princi
piu. ,

La polul opus — mem
brii familiei M. Părinții 
Vioricăi adoptă atitudinea 
cea mai comodă cu putin
ță : își renegă propriul co
pil iar pe nepoată o privesc 
ca pe un intrus. In sfîrșit, 
Viorica — tînăra mamă ca
re își afișează copilul (și 
„încurcătura" în care a in
trat) doar atît cît are nevo
ie pentru a obține un spri
jin — un serviciu, o locuin
ță — pe care societatea nu 
întîrzie să i-1 acorde. Nu se 
numește aceasta egoism ?

In societatea noastră ego
ismul, abdicarea Se la cele 
mai elementare sentimente 
umane este un delict înfie
rat cu toată tăria de jude
cătorul intransigent care es
te opinia publică. Mai îna
inte ca actele Vioricăi să 
ajungă în fața instanței se 
impune ca tovarășii ei de 
muncă, organizația de tine
ret din cadrul minei, să 
adopte o atitudine fermă, 
s-o ajute să revină pe sin
gurul drum drept al vieții: 
acela al omeniei, al res
ponsabilității civice.

llie COANDRAȘ 
Uricani

ai ieșit în fine dintr-un 
bur“ 
care 
cest 
Crezi 
găsit 
colectivul în care vei putea 
să te realizezi total ?

— Absolut I Am fost în
conjurat cu încredere, cu op
timism, am in jur 
pricepuți care nu-mi 
șează că m-am rătăcit 
luni și mi-au oferit 
simplu, tovărășește.

— Ce i-ai spus mamei des
pre noul tău loc de muncă ?

— Că..., da, i-am zis că de 
aici voi ieși la pensie.

— A fost o exaltare de mo
ment ?

— Nu. I-am declarat acest 
lucru după cît«va săptămini. 
Sînt convins că

oameni 
repro- 
citeva 
mina

așa va fi...

*

e convins că 
în societa

te vîrsta cînd 
își mai caută 
Purniche e

loan Purniche 
și-a găsit locul 
te. Deși se află 
unii tineri încă 
„cadența", loan
sigur că va izbîndi în munca 
pe care-a început-o și eare-i 
place. In fond, acesta e e- 
sențjalul... Pe cei ce-1 încon
joară pe loan Purniche nu-i 
rugăm acum, decît să nu ui
te că aceste tînăr, tntr-o cli
pă de efuziune sufletească 
sinceră, a făcut mamei sale 
o declarație care, nouă cel 
puțin, ne-a apărut de... rezo
nanță unui crez. Și, noi cre
dem în loan Purniche.

„Neplăcut surprinși
e puțin!

In urma publicării în pagina 
etică a ziarului „Steagul roșu" 
nr. 7415 din 6 septembrie a. c. 
a articolului „Acte inumane în 
locul dragostei și respectului fi-

casa tatălui său. Sperăm că-șf 
va schimba modul de viață fi 
își va reface familia.''

Se mai ivesc asemenea sur
prize, mai ales, cind unii sala-

Pe urmele semnalelor 
critice ale ziarului

lial", am primit din partea 
E. G. C. Petroșani următorul 
răspuns : „Am fost neplăcut sur
prinși de faptul că mai există 
asemenea oameni, mai ales că 
este vorba de un salariat al 
nostru. Am stat de vorbă cu el, 
căutind să-l lămurim că este 
neomenie ceea ce face el. In
tre timp a mai făcut un scandal 
la care au intervenit și organe-

- le de miliție, fiind evacuat din

riați nu sînt cunoscuți de fac
torii educaționali, de cei in 
mijlocul cărora muncesc. Deși 
sîntem informați că a fost eva
cuat, totuși Vasile Stan, despre 
el fiind vorba, locuiește în a- 
celași loc cu tatăl său. Să mai 
sperăm și noi că.și va schimba 
modul de viață, năravurile, de
venind... om integru ? Ce garan
ții dă ,în acest sens societății 
colectivul în care lucrează I
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Minte sănătoasă - 

in 
corp sănătos!

Convorbire «despre asistența medicală în 
rîndul elevilor, cu dr. NICOLAE ALDICA, 

directorul Spitalului din Lupeni.

— Începerea, noului an șco
lar, a adunat din nou laolaltă, 
sute și sute de copii, elevii șco
lilor lupenene. Acest lapt obli
gă, cum e și iiresc, la o preo
cupare susținută din partea co
lectivului spitalului, iață de asi
gurarea asistentei medicale in 
rîndul tineretului școlar. Vă ru
găm să ne spunefi, tovarășe di
rector, cu ce va începe aceas
ta... preocupare pentru sănăta
tea copiilor 1

— Ca în fiecare an, în pri
ma zi de școală, cadrele noas
tre medicale au fost prezente 
la toate școlile și grădinițele 
pentru acțiunea de triere epi
demiologies, adică așa-zisa vi
zită medicală la început de an 
școlar. Tot din această perioa
dă, vom fixa cite un cadru me
dical — responsabil pentru fi
ecare școală, care va răspunde 
de toate problemele de sănă
tate ce se ivesc.

— Pentru elevii mici și pre
școlari va exista un program 
aparte de supraveghere medi
cală ?

— Toți copiii vor fi supuși 
acelorași examene medicale. 
Iar cei din clasa întîi vor su
porta în trimestrul I un exa
men medical foarte complex. 
In afară de aceasta, vom conti
nua acțiunea începută anul tre
cut în rîndul elevilor din cla
sa întîi, de dispensarizare sto
matologică. Astfel, fiecărui sto
matolog i se va repartiza cîte 
o clasă întîi, de care se va o- 
cupa în specialitatea sa.

— Apropo de stomatologie, 
există cabinete stomatologice 
pe lingă școli ?

— Odată cu începerea cursu
rilor, cabinetul stomatologic de 
la $coala nr. 3 (înființat de 
multă vreme) va lucra în două 
schimburi. Am primit un apa
rat nou care se montează Ia 
Școala generală nr. 6, unde se

<*a deschide un nou cabinet 
stomatologic. Deocamdată, pî- 
nă la repartizarea cadrelor noi, 
cabinetul va lucra într-un sin
gur schimb.

Aș dori să vă mai spun că 
aici, la Lupeni, avem creat un 
post de medic școlar, care, 
probabil, va fi ocupat după 1 
noiembrie, cînd vor sosi noile 
cadre medicale repartizate la 
noi. Dar, asistența medicală a 
elevilor de toate vîrstele, este 
asigurată optim de dispensarele 
de pediatrie.

— Ce preconizați să între
prindeți în legătură cu educa
ția sanitară a elevilor ?

— Sînt prevăzute, după cum 
se știe, un număr de ore de di- 
rigenție dedicate igienei. A- 
cestea vor fi ținute de către 
profesorii diriginți. Dar, la 
clasele mari de la școlile ge
nerale și la liceu și noi, medi
cii, vom ține cîteva ore de e- 
ducație sanitară pe teme care 
privesc în mod deosebit tinere
tul.

In afara acestor ore, tot în 
contextul educației sanitare, în 
rîndul elevilor, își vor relua 
activitatea, grupe de cruce ro
șie din cadrul liceului și, co
lectivele posturilor sanitare 
din toate școlile. După ce vor 
fi realese aceste colective, vom 
dota posturile cu cele trebuin
cioase și ne vom îngriji de in
struirea elevilor care se ocupă 
de aceste posturi de cruce ro
șie.

întreaga noastră activitate 
practică, cît și acțiunile de e- 
ducat’e sanitară ce le între
prindem în școli, au ca suport 
grija deosebită pentru ca elevii 
să fie sănătoși, să se dezvolte 
armonios din punct de vedere 
fizic, pentru a-și desfășura cît 
mai bine activitatea școlară.

Convorbire consemnată de 
Ionica FIERARU

Foto : Ion LICIU

R. 0. Germană — România 2-0, la fotbal
Pe stadionul Central din 

Leipzig, la lumina reflectoare
lor, s-a desfășurat, ieri, me
ciul dintre selecționatele R.D. 
Germane și României, contînd 
pentru preliminariile Campio
natului mondial de fotbal.

Cetățenilor care doresc să-și 
economisească banii, în vede
rea cumpărării de locuințe 
din fondul locativ de stat, u-, 
nitățile C.E.C. le pun la dispo
ziție LIBRETUL DE ECONO
MII PENTRU CUMPĂRAREA 
DE LOCUINȚE PROPRIETA
TE PERSONALA.

Libret 
pentru 

cumpărarea 
de locuințe

♦

Pentru sumele care se de
pun pe acest libret și se folo
sesc la cumpărarea de locu
ințe din fondul locativ de 
stat, C.E.C. acordă o dobîndă 
de 5 la sută pe an ! Dobînda' 
se acordă pînâ la data la care 
depunerile respective se vi
rează în contul avansului ne
cesar cumpărării locuințelor. 
Libretele se emit numai nomi
nal iar depunerile ulterioare 
și restituirile se pot efectua 
în oricare localitate din țară, 
indiferent de unitatea care a 
emis libretul și de domiciliul 
depunătorului.

Pentru ca producția „să nu calce pe călcîie" 
investițiile, e necesară eliminarea deficiențelor 

care scad cadența execuției
(Urmare din pag. 1)

IOAN BRINZAN : Lucrez 
lot în axul I și am început o 
înaintare spre direcția Bărbă- 
teni. La noi la Uricani lucră
rile de investiții sînt mai de 
mult probleme. Sînt foarte 
mult rămase în urmă față de 
plan. Ne calcă producția pe 
călcîie. Și, cu toate acestea, eu 
cred că nici acum nu li se dă 
importanța pe care o merită. 
Sectorul de transport ne ne
glijează pentru că tovarășii de 
acolo nu răspund și material 
pentru nerealizarea planului 
la investiții, ci numai pentru 
cărbune. Nu sînt interesați. 
E adevărat că au și greutăți. 
Datorită rămînerii în urmă a 
investițiilor producția se scoa
te pe galeria neamenajată. Dar 
dacă ne-ar ajuta mai mult to
varășii de la transport, tot 
pentru ei ar fi mai bine. Noi 
terminăm și plecăm, ei rămîn 
să transporte pe galerii lemne. 
De ce nu ne-ar ajuta, că nu-i 
mare lucru ? Să ne aducă rit
mic material. Eu cred că con
ducerea exploatării, chiar,

Un nou edificiu preșcolar pentru
copiii minerilor din Uricani
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• Nicolae Ignat, — Petrila : Vă satisfa
cem dorința, transmițînd prin această ru
brică mulțumirile dumneavoastră docto-

/rilor Emil Lăpădatu și Mihai Farcaș pre
cum și colectivului de asistente și surori 
de Ia secția chirurgie a spitalului din Pe
troșani, pentru modul cum v-au tratat.

• Ioan Valea — Vulcan (bloc 26 ap 
14): Neîndoiesc, cei ce v-au făcut vizita 
medicală, vă vor răspunde. Nu-i nici un 
motiv de îngrijorare...

• Vasile Lehaci — Lupeni (Aleea 
Castanilor, blac 16, ap. 3): „Necazul" cu 
buteliile de aragaz a fost momentan...

Dumitru Crețescu — Lupeni (str. 
Tudor Vladimirescu, bloc ș4 ap. 41): Ci
tiți răspunsul dat tovarășului Lehaci.

• Vaier Briciu — Petroșani (str. 1 
Mai nr. 19): Numai de la Consiliul popu
lar municipal puteți afla răspunsul Ia 
problema care vă interesează.

• Tudor Rovinar — Petroșani (st> 
Cîrjei nr. 2): De la magazinul alimentar 
nr. 9 Petroșani aflăm că ceea ce vi s-a 
înîmplat dumneavoastră nu se va mai... 
repeta.

• Maria Mihai — Vulcan ; Adresați- 
vă Grupului de șantiere Valea Jiului al 
T.C.H. Comunicați-ne dacă vi s-a rezol
vat „cauza".
• N.T., Lupeni: Pentru clarificarea nedu

meririlor dumneavoastră vă recomandăm

o*
I 

do.
iu, fadă

La capătul unui joc viu dis
putat, echipa R.D. Germane 
a terminat învingătoare cu 
scorul de 2—0 (1—0), luînd 
astfel o serioasă opțiune pen
tru calificarea în turneul fi
nal al competiției.

In urma acestui rezultat, 
clasamentul grupei a 4-a eu
ropene este următorul: 1.
R.D. Germană — 8 puncte; 
2. România — 7 puncte; 3. 
Finlanda — 3 puncte ; 4. Al
bania — zero puncte.

Grădinița de copii nr. 2 
din Uricani (aflată la par
terul blocului nr 50 din 
strada Sterminos) a cunos
cut', în luna dinaintea des
chiderii anului... preșcolari
lor, un adevărat proces al 
înnoirilor. După cum ne in
forma maistrul Iosif Lucaci 
de la sectorul E.G.L. din lo
calitate, lucrările, deloc- 
ușoare, au fost terminate 
în timp util, datorită vred
niciei întregii formații 
(Gheorghe Calistru, Mihai 
Ivanov, Gaspar Bela, Laura 
Goia — zidari ; Aurel Todo- 
ran, Iosif Gaspar și Ion 
Moise — instalatori sanitari ; 
electricianul Pavel Vierii, 
precum și zugravii conduși 
de Virginica Igi’.at). Au fost 
efectuate demolări de ziduri 
în vederea extinderii spațiu
lui unor încăperi, tencuieli, 
refacerea sobelor de teraco
tă, zugrăveli, vopsiri, diver
se reparații la instalațiile 
sanit'are și electrice. In lo

cul a 8 dormitoare (locuite 
cîndva de familiști) au apă
rut aici deja . trei săli de 
clasă, un vestiar, un birou. 
Peste 80 de copii ai locuito
rilor orașului frecventează 
cursurile grădiniței, de pre
gătirea lor în vederea intră
rii în școală ocupîndu-se, 
cu multă atenție și pasiune 
educatoarele Silvia Constan- 
ciuc, Maria Beligrad și Do
rina Popa.

Alex. DOBRIȚOIU, 
corespondent

trebuie să pună mai mare ac
cent pe investiții că Uricaniul 
are nevoie de așa ceva.

La discuția cu șefii de bri
gadă a fost invitat și ingine
rul MIHAI FLITSCH, șeful sec
torului de investiții care și-a 
notat problemele ridicate, pro
punerile făcute pentru a fi a- 
nalizate și, evident, rezolvate. 
Pînă la rezolvarea lor însă, șe
ful sectorului de investiții a 
ținut să precizeze că este în- 
trutotul de acord cu proble
mele de aprovizionare pe care 
le-au ridicat șefii de brigadă.

— Avem oameni buni, bri
găzi omogene — ni s-a spus 
— oameni care lucrează cu 
răspundere. Dar; am moștenit 
o practică nepotrivită în acti
vitatea de investiții : s-au să
pat galerii foarte lungi, arma
te provizoriu cu linie provizo
rie. Nimeni însă nu și-a pus 
problema pe cînd și cum să 
se realizeze lucrarea definiti
vă. De aceea avem și azi pro
bleme cu căile de acces, căi 
la amenajarea cărora lucrăm 
intens.

— Care este stadiul lucrări
lor de investiții ?

— Mina este foarte mult ră
masă în urmă cu aceste lu
crări și muncim, aș spune, 
pompieristic. Trebuie să asi
gurăm producția care „ne cam 
calcă pe călcîie". In prima ur

gență trebuie să deschidem 
blocul I. De aceea punem un 
mare accent pe axul I unde 
am concentrat un mare număr 
de brigăzi. Aceasta creează și 
dificultăți de aprovizionare. 
Pînă la 1 octombrie vom ter
mina aceste lucrări și se va 
termina și cu „cuiul lui Pepe
lea" : vom avea o . cale bună 
ele transport. Atunci se va 
îmbunătăți și /aprovizionarea 
cu materiale, capitol la care 
se întîmplă greutăți. Vom e- 
șalona lucrările, vom discu
ta cu sectorul de transport 
pentru a realiza propunerile 
făcute aici. Nu spun că nu 
vom avea și în continuare gre
utăți. Ne vom strădui însă să 
aprovizionăm ritmic brigăzile 
pentru a accelera ritmul lu
crărilor de investiții.

— Cum va încheia sectorul 
cel de-al treilea trimestru ?

— Ne vom realiza atît pla
nul fizic cît și pe cel valoric.

— Dar față de planul anu
al ?

— Față de planul anual vom 
rămîne cu un minus destul de 
mare; restanță care va fi în 
jurul a 900 — 1 000 metri. A- 
ceasta. pentru că nu s-a putut 
recupera restanța dirt trimes
trul I cînd sectorul și-a reali
zat planul doar în proporție 
de 41 la sută. Dar. pînă la fi
nele anului ne vom realiza 
sarcinile.

I
Nu avem pretenția că am spus în această anchetă lucruri 
ieșite din comun. Toate aceste deficiențe sînt cunoscute. Dar 
avem pretenția că minerii au spus pe nume unor neajunsuri 
care pot și trebuie rezolvate în cadrul exploatării. Au făcut-o 
cu o răspundere demnă de urmat. Deși lucrează Ia investiții, 
ei s-au gîndit în permanență la producția de cărbune și s-au 
< arătat nemulțumiți de faptul că „sînt căleați pe călcîie", că 
J nu-i normal să fie așa. Acest lucru este deosebit de important 

J pentru climatul angajant, deosebit de favorabil care este una 
S dintre premisele recuperării celor 1 000 de metri rămînere 
> în urmă. Este una dintre premise, dar nu singura. Celelalte 
< trebuie create. Minerii le-au spus pe nume. Ei au sugerat 
> și modalități de rezolvare.
< Pentru ca să nu fie uitate, vom reveni asupra lor, desigur 
> pentru a vedea cum au fost soluționate.

REGIONALA DE CÂI FERATE 
TIMIȘOARA

Secția de electrificare, centralizare și telecomandă — Deva

i_

să vă adresați cu toată încrederea comi
tetului de partid al minei. Din discuția 
avută cu secretarul comitetului de partid 
am înțeles că situația creată va fi lămu
rită pe loc, iar în cazul cînd s-au petrecut 
nerespectări ale instrucțiunilor de sala
rizare se vor lua măsurile necesare.
• Aveți perfectă dreptate, tovarășe 

R.P. din str. Horea — Petroșani. Curtea, 
din spate, a clubului Centralei cărbunelui 
este într-o stare accentuată de părăsire, 
iar gardul de lemn dintre curtea respec
tivă și locuința vecină, stă să se dărîme... 
de bătrînețe ! De ce nu se face un gard 
din prefabricate ? Poate vom primi un 
răspuns lămuritor «de la „proprietarul" 
terenului respectiv...

I

l

ț

I
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ÎNSEMNARE

Completare
De cîteva zile, oaspeții ur

bei noastre sînt întîmpinați 
la ușa singurului hotel, cu 
invitația: „Atențiune — ho
telul JIUL este închis pen
tru reparații. Tovarășii pa
sageri sînt invitați pentru 
cazare la unitățile O.J.T.".

Pentru că anunțul este 
mai mult decît laconic, îl invi
tăm pe eventualul pasager pe 
itinerarul indicat de amfitri
oni. Cea mai apropiată uni
tate O.J.T. față de orașul 
Petroșani este motelul „Gam- 
brinus", la distanța cca. 4 
km. Mijloace de transport 
în timpul serii și nopții 
inexistente, deci cei care so
sesc în orașul nostru la orrie 
serii n-au decît să doarmă 
în gară. Hotelul turist'ic 
„Rusu“ se află la altitudinea 
1168 m, distanță 11,5 km 
Nici un fel de mijloc de 
transport mecanizat pus la

la un anunț
dispoziția celor interesați 
Cabana „Lunea Florii", alti
tudinea 750 m Din Lonea 
pe drumul forestier spre Ta- 
ia se poate ajunge pe jos 1 
în cca. 1,5 oră (5 km), „Ca
bana „Voievodu", mergînd 
pe drumul forestier ce por
nește din Cimpa (12 km din 
Petrila), Cabana Peștera Bo
lii pe șoseaua Petroșani — 
Hațeg cca. 3 km.

Și cam atît. In rest, O.J.T. 
filiala Petroșani vă . oferă 
toate serviciile în cadrul 
textului anunțat pe afișul 
pomenit'.

N. A. In lipsă de material 
documentar local, datele re
feritoare la „unitățile O.J.T. 
din anunț au fost extrase din 
„Ghidul cabanelor" de Gh. 
Epuran. Editura „Stadion", 
București 1970.

a n u
La data de 28 septembrie 1973 

se vor pune sub tensiunea de 
27 000 volți linia de contact și 
instalațiile aferente acesteia pe 
tronsonul de cale ferată Mintia 
— Simeria — Livezeni —• Is- 
croni.

Construcția rețelei este astfel 
realizată îneît nu poate crea si
tuații care ar periclita viața ce
lor care se găsesc în preajma ei.

nță:
Trebuie însă ca publicul călă

tor și toți cetățenii să respecte 
cu strictețe regulile de compor
tare în apropierea rețelei de con
tact a stîlpilor sau altor elemen
te din construcția rețelei sau din 
zona ei.

Aceste reguli sînt afișate în 
gări, săli de așteptare și în tre
nuri.

ATENȚIE I
Calea ferată electrificată Mintia — Simeria 

— Livezeni — Iscroni se află sub tensiune de 
27000 volți și prezintă pericole de electrocutare 
pentru cei care nu respectă riguros regulile 
afișate.

T. JIANU

Salariați ai preparațiilor de cărbune, respectați normele
protecție a muncii!

Conducerea Exploatării de preparare 
a cărbunelui Valea Jiului Vulcan

Atrage atenția lucrătorilor de la preparații că le revine ca obliga
ție să cunoască și să respecte cu strictețe în activitatea zilnică normele 
de tehnică a securității muncii, instrucțiunile referitoare la aceste nor

me și legislația muncii.
Nu pierdeți nici o clipă din 

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

Iată cîteva din principale
le prevederi ale normelor de 
protecție a muncii obligatorii 
de a se respecta- în timpul 
programului de lucru în incin
ta preparațiilor.

La instalațiile 
de preparare

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

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

material care se însilozează. 
Ușile de intrare de Ia partea 
superioară a silozurilor vor fi 
în permanență închișe, intra
rea pe uși fiind permisă nu
mai persoanelor însărcinate 
cu controlul, repararea sau 
deblocarea silozurilor.

La intrarea în silozuri se 
vor respecta următoarele in
terdicții : i

• oprirea și blocarea insta
lației de alimentare :

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

• asigurarea iluminatului 
in interiorul silozului ;

H verificarea centurei de 
siguranță și a funiilor de sus
pendare.

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

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

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

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

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

și depozite
— Să se supravegheze a- 

tent păstrarea, întreținerea 
și funcționarea corespunzătoa
re a utilajelor.

— Să se întrebuințeze cen
tura de siguranță în cazul u- 
nor lucrări la înălțime :

Sudori! Este necesar ca la 
punctul fix de sudură în
treaga instalație electrică să 
fie legată de rețea printr-un

întrerupător de protecție și 
va fi legat la pămînt pentru 
prevenirea pericolului de e- 
lectrocutare. Sudorul trebuie 
șă lucreze pe un covoraș de 
cauciuc electroizolat și trebuie 
să poarte mănuși și cizme e- 
lectroizolate iar pe cap de a- 
semenea o cască electroizolată 
care să acopere bine ceafa. 
Totodată, trebuie ca hainele 
să fie bine închise pe corp 
pentru a nu lua foc.

Lucrările curente de curăți
re și reparații ale agregatelor 
electrice și a camerelor de 
praf de la electro-filtre și se
paratoare electromagnetice se 
vor executa numai după scoa
terea de sub tensiune a insta
lațiilor respective.

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

La exploatarea cuptoarelor.- 
uscătoarelor rotative și a ră- 
citoarelor tubulare este inter
zisă punerea îh funcțiune a 
acestora în următoarele situ
ații :

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

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

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

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

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

— dispozitivele de producție 
nu sînt în bună stare.

înainte de aprinderea fo
cului și punerea în funcțiune 
a instalației, în secție nu va 
rămîne decît personalul în
sărcinat cu această operație. 
De asemenea, înainte de a-

prindere cuptorul (uscătorul) 
se va aerisi timp de 15 minu
te.

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

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

Executarea reparațiilor și 
ungerea precum și trecerea 
pe sub cuptorul (uscătorul) 
situate la o înălțime sub 2,5 
metri deasupra pardoselii 
sînt permise numai după o- 
prirea acestuia.

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

sau exploziilor de praf de 
cărbune :

— oprirea instalației de us
care ;

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

— dotarea locului respec
tiv cu mijloace de stingere a 
incendiilor.

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

Desfundarea, deblocarea sau 
dezghețarea furtunelor flexi
bile precum și alte operații se 
vor face numai după ce aces
tea au fost scoase de sub pre
siunea fluidului.

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

Depozitarea, 
pregătirea, 
transportul 

și manipularea 
reactivilor

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

Depozitarea reactivilor în 
secțiile de producție se va fa
ce în spații anume destinate 
păstrării lor în cantități ne-1 
cesare procesului tehnologic 
pentru maximum 48 de ore' și 
în lăzi încuiate cu două sis
teme de închidere.

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

Potrivit condițiilor locale 
specifice, fiecare unitate va 
lua și alte măsuri suplimen
tare privind 
transportul și 
reactivilor și

depozitarea, 
manipularea 

a diverselor
substanțe chimice, în scopul

evitării oricăror posibilități 
de accidentare.

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

Muncitori, 
tehnicieni 
și ingineri 
din cadrul 

preparațiilor 
de cărbune 

rețineți!
Nerespectarea disciplinei în 

muncă dă loc la grave acci
dente, atrăgînd după sine 
scoaterea salariaților din pro
ducție, aducînd daune grave 
întreprinderii, procesului de 
muncă.

Respectînd normele de teh
nica securității și protecția 
muncii puteți evita orice fel 
de accident.

(Material publicitar)
l
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HOTĂRÎREA
Comitetului Executiv al Comitetului Central

al Partidului Comunist Român
«»

(Urmare din pag. 1)

înpopoarelor de a-și făuri 
mod suveran destinul, potrivit 
voinței și aspirațiilor proprii.

Comitetul Executiv își ex
primă deosebita satisfacție 
pentru faptul că vizita a con
firmat cu pregnanță respectul, 
prețuirea și prestigiul de care 
se bucură în acete țări Româ
nia, succesele sale pe drumul 
construcției socialiste, politica 
sa externă consacrată extin
derii colaborării cu țările so
cialiste, cu țările în curs de 
dezvoltare, cu celelalte țări a- 
le lumii, promovării în rela
țiile dintre state a principiilor 
independenței și suveranității 
naționale, egalității în drep
turi, neamestecului în trebu
rile interne, avantajului 
reciproc, dreptului fiecă
rui popor de a fi stăpîn pe bo
gățiile naționale, de a-și făuri 
viața așa cum o dorește.

In același timp, vizita a pri
lejuit cunoașterea nemijlocită 
a proceselor revoluționare, a 
adîncilor transformări social- 
politice care se petrec în A- 
merica Latină, a dorinței po
poarelor de pe acest continent 
de a-și asigura o 
de-sine-stătătoare, de a-șl 
firma cu putere 
proprie, independența și 
veranitatea națională, de

dezvoltare 
a- 

identitatea 
su- 

a 
pune capăt relațiilor vechi de 

cuinegalitate și de a stabili 
toate statele lumii relații în
temeiate pe principiile moi de 
egalitate, echitate și avantaj 
reciproc, care să le asigure 
un loc demn în rîndul națiu
nilor întregii lumi.

Comitetul Executiv aprecia
ză că vizita a constituit o pu
ternică afirmare a ideilor so
cialismului, a forței sale de 
atracție, demonstrînd ce poa
te realiza un popor stăpîn pe 
destinele sale, care depune e- 
ferturi pentru creșterea bu
năstării și fericirii sale, pen
tru făurirea unei vieți demne, 
libere și independente.

Convorbirile cu conducăto
rii statelor vizitate, întîlnirile 
cu populația, cu reprezentanți 
ai maselor largi populare, de
clarațiile comune și alte do
cumente semnate, acordurile 
și înțelegerile convenite au 
pus în mod strălucit în evi
dență ideile călăuzitoare ale 
politicii externe a partidului 
și statului nostru de solidari
tate activă cu toate țările an
gajate pe calea dezvoltării de- 
si'ne-stătătoare, a progresului 
economic și social.

In cursul vizitei, au fost pu
se temeliile unei conlucrări 
trainice, îndelungate între Ro
mânia și țările respective, pe 
plan economic, politic, tehni- 
co-științific, cultural și în alte 
domenii. S-a afirmat dorința 
comună de a adăuga vechi
lor tradiții ale relațiilor reci
proce realitățile noi ale lumii 
de astăzi, de a întări solidari
tatea în lupta comună pentru 
dezvoltarea economică și so
cială, consolidarea indepen
denței și suveranității, pentru 
edificarea unei lumi mai bu
ne și mai drepte.

Comitetul Executiv apreci
ază ca deosebit de importante 
întîlnirile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu conducătorii 
partidelor comuniste și mun
citorești din țările vizitate, ex
presie a poziției consecvent 
internaționaliste a partidului 
nostru, a hotărîrii sale de 
a-și aduce contribuția la întă
rirea unității mișcării comu
niste și muncitorești interna
ționale.

De asemenea, relevă însem
nătatea convorbirilor purtate 
cu reprezentanții altor parti
de politice, cu candidați la a- 
legerile prezidențiale din u-

nele țări, cu conducători ai 
sindicatelor, ai mișcării de 
tineret și studențești, ai altor 
forțe progresiste și patriotice. 
In cursul acestor convorbiri, 
a fost salutată prezența tova
rășului Nicolae Ceaușescu în 
țările vizitate, au fost expri
mate adeziunea față 
rezultatele vizitei și 
ința de a contribui 
aplicarea integrală a acordu
rilor și înțelegerilor convenite.

Comitetul Executiv conside
ră că prin întîlnirile și contac
tele largi cu partidele politice, 
cu reprezentanți ai vieții po
litice și obștești, cu populația, 
a crescut importanța politică 
a vizitei care a constituit tot
odată o manifestare internați- 
onalistă, de sprijinire a forțe
lor progresiste și democratice, 
o contribuție activă la crește
rea influenței socialismului în 
lume, la întărirea frontului 
antiimperialist.

Comitetul Executiv aprecia
ză că rezultatele vizitei tova
rășului Nicolae Ceaușescu, în 
unele țări din America Lati
nă, au confirmat întru totul 
justețea și realismul orientă
rilor politicii interne și ex
terne sțabilite de Congresul 
al X-leâ și de Conferința Na
țională a P.C.R. din 1972, au 
demostrat valabilitatea anali
zei și concluziilor partidului 
nostru privind tendințele și 

. mutațiile din viața internațio
nală.

Comitetul Executiv aprobă 
în unanimitate rezultatele vi
zitei, documentele semnate, 
acordurile și înțelegerile în
cheiate, care corespund întru- 
totul intereselor poporului ro
mân, ale popoarelor latino-a- 
mericane, ale cauzei colaboră
rii și păcii în lume.

Comitetul Executiv trasea
ză Consiliului de Miniștri, mi
nisterelor și organizațiilor e- 
conomice sarcin.a de a între
prinde imediat toate măsurile 
necesare pentru' realizarea în 
cele mai bune condiții a pre
vederilor acestor acorduri și 
înțelegeri, referitoare la dez
voltarea colaborării și coope
rării cu aceste țări. în dome
niile convenite : petrolier, mi
nier, geologic, energetic, 
construcțiilor de mașini, 
culturii etc.

In vederea unei mai 
cunoașteri reciproce-, a 
pierii dintre popoarele 
tre. Ministerul Educației 
învățămîntului, Consiliul Cul
turii și Educației Socialiste, 
Consiliul Național pentru Ști
ință \și Tehnologie să ia mă
suri pentru amplificarea 
schimburilor de vizite și ex
periență între instituțiile 
oamenii de știință, artă 
cultură, între școli și univer
sități, pentru a extinde și in
tensifica studierea limbii și 
literaturii popoarelor latino- 
americane și, în același timp, 
pentru a face mai bine cu
noscute pe continentul lati- 
no-american cultura și civi
lizația românească.

Comitetul Executiv stabileș
te. totodată, să se vină în în- 
tîmpinarea dorinței unui nu
măr crescînd de tineri din 
America Latină de a studia 
în România ; în acest sens, să 
se mărească numărul burse
lor puse la dispoziția acestora.

Comitetul Executiv hotă
răște să se întreprindă măsu
rile necesare pentru întărirea 
relațiilor internaționaliste cu 
partidele comuniste și munci
torești din aceste țări, pentru 
dezvoltarea raporturilor de 
prietenie și colaborare cu ce
lelalte partide și organizații 
politice, cu care s-au stabi
lit contacte în timpul vizitei, 
cu toate forțele sociale și po
litice care luptă pentru dez
voltarea de-sine-stătătoare.

de 
vo
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pentru progres economic și 
social.

Comitetul Executiv reco
mandă Marii Adunări Națio
nale, Frontului Unității So
cialiste, Uniunii Generale a 
Sindicatelor, Uniunii Tinere
tului Comunist, Uniunii Aso
ciațiilor Studenților Comu
niști din România, Uniunii 
Naționale a Cooperativelor A- 
gricole de Producție, Consi
liului Național al Femeilor, 
Uniunilor de creație, Uniunii 
ziariștilor, tuturor organizați
ilor de' masă și obștești din 
țara noastră să amplifice și 
să adîncească legăturile cu 
instituțiile și organizațiile si
milare din țările latino-ame- 
ricane.

Comitetul Executiv își ex
primă convingerea că vizita 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în America Latină corespunde 
pe deplin atît intereselor po
porului român cît și interse- 
lor popoarelor din țările vi
zitate, constituie un aport de 
preț la afirmarea ideilor de 
progres și dezvoltare de-sine- 
stătătoare a popoarelor, Ia 
avîntul luptei împotriva im
perialismului, colonialismului 
și ndocolonialismului, la cau
za păcii, destinderii și cola
borării în întreaga lume.

Comitetul Executiv a luat, 
de asemenea, cunoștință cu 
satisfacție de rezultatele în- 
tîlnirii dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președin
tele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, 
și Leopold Sedar Senghor, pre
ședintele Republicii Senegal, 
întîlnire care a deschis calea 
spre o largă colaborare între 
cele două țări și popoare. Co
mitetul Executiv apreciază că 
desfășurarea unei activități 
mai intense în vederea extin
derii colaborării multilaterale 
dintre România și Senegal, 
întărirea legăturilor de prie
tenie și colaborare dintre 
Partidul Comunist Român și 
Uniunea Progresistă Senegale- 
ză slujesc interesele celor do
uă țări și popoare, cauza pă
cii și progresului în lume.

Luînd cunoștință de rezulta
tele vizitei în Maroc a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, de convorbirile purtate 
cu șeful statului marocan, re
gele Hassan al II-lea, și alte 
personalități politice, de acor
durile privind colaborarea e- 
conomică, tehnică și științifi
că încheiate în cursul vizitei, 
Comitetul Executiv își expri
mă satisfacția și aprobarea 
deplină, apreciind că acestea 
corespund intereselor celor 
două popoare, contribuie la 
întărirea prieteniei și conlu
crării româno-marocane. Re- 
levînd bunele rezultate ale 
cooperării dintre România și. 
Maroc, îndeosebi in domeni
ile minelor, agriculturii, să
nătății și învățămîntului, Co
mitetul Executiv stabilește ca 
ministerele și organizațiile 
economice interesate să în
treprindă măsurile cuvenite 
pentru dezvoltarea și diversi
ficarea cooperării româno-ma
rocane, prin realizarea de 
obiective industriale și a unor 
proiecte specifice prevăzute în 
planul cincinal al Marocului.

Vizita tovarășului 'Nicolae 
Ceaușescu în Maroc se înscrie 
în politica României socialis
te de a dezvolta relații bune, 
de prietenie, colaborare și so
lidaritate cu țările africane, 
cu toate statele care luptă 
pentru o dezvoltare indepen
dentă, pentru progres econo
mic și social, împotriva impe
rialismului, colonialismului și 
neocolonialismului, pentru o 
lume a păcii și colaborării în
tre popoare.

Directorul general F.A.O. despre situația producției agricole mondiale
VARȘOVIA 26 (Agerpres). 

Directorul general al F.A.O., 
Addeke H. Boerma, s-a re
ferit. intr-un interviu acordat 
agenției poloneze de presă, 
la situația actuală și perspec
tivele pe plan mondial în 
ce privește producția agrico
lă. El a arătat, printre altele, 
că au scăzut considerabil, u- 
neori fiind chiar epuizate, re
zervele de cereale chiar din 
unele țări mari producătoare 
cum ar fi S.U.A., Canada și 
Australia. Printre cauzele ca
re au generat o astfel de si-

tuație, Boerma a amintit 
timpul nefavorabil și rămîne- 
rea în urmă a producției agri
cole, cu precădere în țările 
dezvoltate, față de necesități. 
Ritmul anual de creștere pre
conizat la produsele agrico
le de 4 la sută nu a. fost ni
ciodată atins. In 1971, de e- 
xcrpplu. creșterea respectivă 
a fost de numai 2 la sută, iar 
în 1972 a scăzut cu un pro
cent.

Paralel cu scăderea simți
toare a rezervelor de produse 
cerealiere, a sporit cererea la

a

an la 
pe scară 

afirmat

carne și produse din carne, 
situație ce generează și o creș
tere a prețurilor.

Situația din acest 
produsele cerealiere 
mondială, este,
Boerma, bună. Avînd însă în- 
vedere cererea în creștere la 
acest gen de produse, chiar 
și în contextul recoltelor din 
acest an. rezervele de grîu 
vor continua să scadă. Spe
cialiștii apreciază că în lu
me va continua să existe o 
lipsă de grîu de ordinul a 9 
milioane tone.

FILME
JOI, 27 SEPTEMBRIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Antoniu și Cleopatra ; 
Republica: Explozia ; PE- 
TRILA : Cine cîntă nu are 
ginduri rele; LONE A — Mi
nerul : Poliția mulțumește ; 
ANINOASA: Am ' "
legea ; VULCAN : 
cartuș : LUPENI — Cultural: 
Rond de noapte ; URICANI: 
Capcană pentru general.

încălcat 
Ultimul

RADIO
5,00 Buletin de știri ; 5,20 

Dragi mi-s cîntecul și jocul ; 
6.00 — 8,08 Radioprogramul 
dimineții ; 8,08 Matineu mu
zical ; 8,30 La microfon me
lodia preferată ; 9,00 Buletin 
de știri ; 9,30 Odă limbii ro
mâne; 10,00 Buletin de știri; 
10,05 De-a lungul Dunării 
cu cîntec și joc ; 10,30 Liră 
lîngă inima țării ; 11,00 Bu-
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Lucrările Conferinței pentru securitate
și cooperare de la Geneva

O.N.U

Ultimele știri
/

î

Continuarea dezbaterilor
Corespon- 

Corneliu 
Lucrările 

"securitate

GENEVA 26 — 
dentul Agerpres, 
Vlad, transmite: 
Conferinței pentru 
și cooperare în Europa cunosc,
începînd de miercuri, un ritm 
mai alert de activitate în ma
rea majoritate a subcomisi
ilor, ca upnare a elaborării u- 
nui aranjament privind pro
gramul și modul de abordare 
a diverselor probleme ce figu
rează pe ordinea de zi a reu
niunii, conform mandatului 
formulat în recomandările fi
nale de la Helsinki. Se are in 
vedere ca problemele să fie a- 
bordate punct cu punct, ținîn- 
du-se seama de prevederile 
din mandat, precum și de do-

cumentele de lucru existente 
sau care vor fi depuse, în con
tinuare, de diverse delegații.

Continuă să rețină atenția 
observatorilor de aici activita
tea intensă desfășurată în sub
comisia pentru aspectele mi
litare ale securității. După pri
mele patru ședințe dedicate 
măsurilor de creștere a încre
derii, participants au trecut 
la examinarea principiilor și 
aspectelor de bază care tre
buie avute în vedere pentru 
elaborarea documentului final 
ce urmează a fi supus spre a- 
probare în faza a treia a con
ferinței. In acest spirit, Ro
mânia a prezentat un docu
ment de lucru care pornește

de la legătura indisolubilă 
dintre aspectele politice și ce
le militare ale securității. Le
gat de aceasta, documentul 
românesc evidențiază intere
sul vital al tuturor popoare
lor de pe continent în reali
zarea procesului de dezanga
jare militară și dezarmare în 
Europa. Potrivit propunerilor 
românești, Conferința care se . 
ocupă de problematica secu
rității și cooperării în Europa 
trebuie să fie recunoscută 
drept forumul plenar euro
pean chemat să discute, cum 
este și firesc, problemele ge- 
neral-europene ale dezangajă
rii militare, dezarmării, în 
toate aspectele lor.

de politică generală

Guineea
Bissau
a fost

proclamată
Republică

CONAKRY 26 (Agerpres). — 
După cum anunță un comu
nicat al Partidului African al 
Independenței- din Guineea- 
Bissau și Insulele Capului 
Verde, difuzat de postul radio 
Conakry și reluat de agenți
ile Reuter, TASS, și France 
Presse, la 24 septembrie a.c. a 
fost proclamată Republica 
Guineea-Bissau, stat indepen
dent, suveran 
Hotărîrea în 
fost adoptată în cadrul pri
mei sesiuni a 
ționale Populare, desfășura
tă între 23 și 24 septembrie 
în zonele eliberate ale țării. 
Cuvîntarea de deschidere a 
Adunării Naționale Populare 
a fost rostită de Aristides 
reira, secretar general 
P.A.I.G.C. Participanții 
adoptat, de asemenea, Consti
tuția noului stat, 
siliului de Stat 
cii, in frunte cu 
secretar general
P.A.I.G.C., și au aprobat com
ponența Consiliului comisari
lor de stat (guvernul) condus 
de Francisco Mendes.

și democratic, 
acest' sens a

Adunării Na-

Pe
al 

au

au ales Con- 
al Republi- 

Luis Cabrai, 
adjunct al

Situația
♦

SANTIAGO DE CHILE 26 
(Agerpres). — Un purtător de 
cuvînt al juntei militare din 
Chile a declarat că toți pri
marii și membrii consiliilor 
de conducere din toate cele 
25 de provincii chiliene, nu
miți de guvernul popular, au 
fost destituiți, împreună cu 
alți 500 de funcționari sppe- 
riori cu orientare de stînga, 
urmînd ca o parte dintre ei 
— aflați sub stare de arest — 
să Ae judecați sub acuzația de 
a fi săvîrșit „crime împotriva 
statului". In locul acestora 
vor fi numiți ofițeri aflați în 
rezervă sau cadre active ale 
armatei.

In baza unui decret semnat 
de comandantpl juntei, gene
ralul Augusto. Pinochet, a fost 
scoasă, în 
fara legii, 
Oamenilor 
(C.U.T.j — 
ganizație sindicală din țară, 
care numără în rîndurile sale 
peste un milion de membri.

Numeroși martori oculari, 
în majoritate străini sau re- 
fugiați chilieni, relatează a- 
genția France Presse — vor
besc despre brutalitățile co
mise de militari, , împotriva 
persoanelor cu vederi de stîn
ga, bărbați sau femei, aflați în 
închisori, pe stadioanele din 
Santiago și Valparaiso, deve
nite lagăre de concentrare, 
sau pe navele de război.

Surse diplomatice din capi
tală, informează agenția Reu
ter, relevă că tratativele din-

mod oficial în a- 
Centrala Unică a 
Muncii din Chile 
cea mai mare or-

Argentina

♦

Asasinarea 
general

,tre autoritățile militare și 
ambasadele acreditate la San
tiago de Chile, care au acor
dat azil diplomatic numero
șilor r-efugiați politici, au fost 
întrerupte, ca urmare a refu
zului juntei de a le 
acestora permisele 
.pentru părăsirea 
chilian.

acorda 
necesare 

teritoriului

★

NAȚIUNILE UNITE 26. — 
Trimisul special Agerpres, 
Victor Martalogu, transmite : 
Adunarea Generală a O.N.U. 
a audiat declarațiile politice 
ale reprezentanților Maurita- 
niei, Canadei, Greciei. Guya- 
nei, Japoniei, Etiopiei, Liba
nului și Iranului. Vorbitorii au 
abordat ca și predecesorii lor 
la cuvînt aspecte ale situației 
internaționale actuale, subli
niind tendința pozitivă de des
tindere și cooperare manifes
tată în relațiile dintre state, 
chestiuni legate de viitorul 
O.N.U., precum și probleme 
ale dezvoltării, dezarmării, 
decolonizării, dreptului mă
rii etc.

Ministrul de externe al Ma- 
uritaniei, Hamdi Ould Mouk- 
nass, a evocat consecințele 
dramatice ale celor trei ani 
consecutivi de secetă, care au 
creat numeroase probleme e- 
conomiei' țării sale.

In intervenția sa, ministrul 
de externe ca’nadian, Mitchell 
Sharp, a apreciat că admite
rea celor trei noi membri in 
O.N.U. — R.D.G., R.F.G. și 
Bahamas — va avea o influ
ență directă asupra realizării 
reușit, desigur, în colaborare 
cu alte state, să inaugureze 
o nouă perioadă de cooperare

celor mai înalte obiective ale 
organizației.

Referindu-se cu precădere 
la politica guvernului grec în 

■ ultimii cîțiva ani în relațiile 
cu statele învecinate, minis
trul supleant al afacerilor ex
terne al Greciei. Anninos Ka- 
valieratos, a afirmat că, in 
ciuda deosebirilor dintre sis
temele politice și sociale ale 
țărilor respective, Grecia a 
reușit, desigur în colaborare 
cu alte state să inaugureze o 
nouă perioadă de cooperare 
în toate domeniile, în benefi
ciul tuturor.

Ministrul de externe al 
Guyanei, SHridath Ramphal, 
s-a referit la lărgirea O.N.U. 
prin admiterea celor trei 
state — R.D.G., R.F.G. și Ba
hamas — și la alte probleme 
ale Organizației mondiale.

Masayoshi Ohira, ministrul 
de externe al Japoniei, a 
preciat că este timpul 
O.N.U. să ia în considerare 
nou model de cooperare.

In intervenția sa. ministrul 
de externe etiopian, Menassie 
Haile, a 
țării sale 
portariță 
ționale și 
pas în această direcție este 
demn de laudă".

a- 
ca 
un

arătat că guvernul 
acordă o mare im- 
destinderii interna- 
apreciază că „orice

Conferința 
anuală a F.M.I.
NAIROBI 26 (Agerpres). — 

In cadrul lucrărilor sesiunii 
anuale a Fondului Monetar 
Internațional (F.M.I.) și a 
Băncii Internaționale pentru 
Reconstrucție și Dezvoltare 
(B.I.R.D.), țările industrializa
te au căzut de acord să spo
rească de la 2,4 miliarde do
lari la 4,5 miliarde dolari con
tribuția lor la bugetul pentru 
următorii trei ani al Asocia
ției Internaționale pentru Dez
voltare (A.I.D.).

A.I.D. este o filială a Băn
cii Mondiale specializată în 
acordarea de împrumuturi 
țărilor în curs de dezvoltare. 
Sumele oferite acestor țări, 
asupra cărora nu se percep 
dobînzi, sînt rambursabile în 
termen de 50 de ani.

BUENOS AIRES 26 Ager
pres). — Jose Ignacio Rucci, 
secretarul general al Confe
derației Generale a Muncii 
din Argentina (C.G.T.), a fost 
asasinat cu focuri de armă pe 
o stradă din Buenos Aires — 
informează agențiile Inter 
Press Service și Prensa Lati
na. După cum a declarat ge
neralul Miguel Iniguez, șeful 
poliției argentiniene, organi
zația extremistă ilegală auto
intitulată „Armata revoluțio
nară a poporului" — (E.R.P.) 
— și-a asumat responsabilita
tea acestui atentat.

In semn de doliu și de pro
test față de asasinarea lui Jo
se Ignacio Rucci, apreciată ca 
„cea mai sinistră 
împotriva unității 
și a programului de reconcili
ere națională", Confederația 
Generală a Muncii — cea mai 
mare organizație sindicală din 
țară, care numără în rînduri
le sale peste 3 milioane de 
membri —, a declarat o grevă 
generală de 24 de ore. Minis
trul educației a hotărît de a- 
semenea, ca în perioada gre
vei generale, cursurile școlare 
si universitare să fie întrerup
te.

agresiune 
naționale

18,30
18,35
18,45

letin de știri ; 11,15 Din ță
rile socialiste ; 11,30 Concert 
de madrigale ; 12,00 Discul
zilei ; 12,30 Intîlnire cu me
lodia populară și interpretul 
preferat ; 13,00 Radiojurnal; 
13,30 Concert de prînz ; 14.00 
Compozitorul săptămînii ; 
14,40 Soliști de muzică popu
lară ; 15,00 Buletin de știri ; 
15,05 Tribuna radio ; 15,15
Muzică de estradă ; 16,00 Ra
diojurnal ; 16,15 Din cele
mai cunoscute melodii popu
lare ; 16,35 Din cîntecele Bu- 
cureștiului ; 17,00 Antena ti
neretului; 17,45 Muzică popu
lară ; 18,00 Orele serii ; 20,00 
Zece melodii preferate; 21.00 
Revista șlagărelor ; 21,30 Bi
juterii muzicale ; 22,00 Ra
diojurnal ; 22,30 Concert de 
seară ; 24,00 Buletin de știri;

■ 0,03—5,00 Estrada nocturnă.

10,00
10,05
10,10

10,30

Curs de limbă engle
ză. Recapitulare (12). 
Curs de limbă ger
mană — Recapitulare 
(13).
Telex. 
Avanpremieră.
Cărți și idei (relua
re).
Telecinemateca (re
luare) Ciclul „Regizori 
contemporani" Fred
Zinemann. Bărbații.
Telejurnal.12,00

16,00-17,00 Teleșcoală — Fi
zică : Oscilații și unde 

• în sistemele vii. Chi
mie : Cancerul meta
lelor. Literatură ro
mână ! Pasiunea ade
vărului și a dreptății 
în eroii sadovenieni.

17,30 Emisiune în limba

Redacția ți administrația ziarului; Petroșani, strada Republicii, nr. 90, telefon > 1662.

ieșit cîștigătoare următoare
le numere :

19.15
19,20

20,00

20,05
22,15

maghiară.
Telex.
Din țările socialiste, 
întrebări și răspun
suri : Mecanismele
democrației economi
ce. Responsabilitate 
socială. Erele geologi
ce în istoria Terrei. 
Publicitate.
1001 de ■ seri : Moby 
Dick (IV).
Telejurnal. Cincinalul 
înainte de termen 1973 
— an hotărîtor.
Cîntecul săptămînii. 
Toate drumurile țării.
Seară pentru tineret. 
24 de ore.

Pronoexpres
La concursul Pronoexpres 

din 26 septembrie 1973 au

a Il-a :

Fond de premii: 1 634 085 
lei.

VREMEA
Valorile temperaturii 

registrate în cursul zilei 
ieri :

Maximele : 
grade ; Paring

Minimele : 
grade ; Paring

în
de

Petroșani
21 grade.

Petroșani
12 grade.
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PENTRU
LE 24 DE ORE : Vremea 
menține frumoasă cu cer 
riabil. Vînt slab pînă la 
trivit din sectorul sudic.

URMATOARE- 
se 

va- 
po-

STRASBOURG 
preș). — Grupul 
socialiști, prezenți 
le sesiunii de toamnă a Adu
nării Consultative a Consili
ului Europei de la Strasbourg, 
a adoptat o rezoluție în legă
tură cu situația din Chile. Po
trivit agenției United Press 
International, rezoluția cere 
Adunării să dezaprobe răstur
narea prin forță a guvernului 
Allende, ales în mod constitu
țional. De asemenea, se cere 
ca cele 17 state membre ale 
Consiliului Europei să refuze 

. orice ajutor economic actua
lei junte militare și să folo
sească întreaga lor influență 
în vederea reinstaurării rapi
de a unui regim constituțional 
și democratic în Chile.

Pe de altă parte, membrii 
grupului socialist, care și-au 
exprimat îngrijorarea în le
gătură cu tratamentul inuman 
aplicat deținuților politici din 
Chile, au cerut organizarea u- 
nei dezbateri urgente asupra 
situației din această țară lati- 
no-americană.

26 (Ager- 
deputaților 
la lucrări-

secretarului 
al C.G.T.

După anunțarea asasinării 
secretarului general al C.G.T., 
președintele ales al Argenti
nei, Juan Peron i-a convocat 
la Palatul guvernamental, pe 
principalii săi colaboratori 
pentru a examina consecințe
le acestui act asupra situației 
interne. Un comunicat dat 
publicității la sfîrșitul reuniu
nii cheamă poporul argenti- 
nean la calm, cerîndu-i să co
laboreze cu guvernul și cu for
țele de ordine pentru a pune 
capăt activităților ilegale ale 

. E.R.P. La rîndul său, Consili
ul Superior al Mișcării justi- 
țialiste a condamnat energic 
acest act de violență.

nele păduri ale Siciliei au 
izbucnit incendii.

• In capitala Ciprului 
s-a încheiat cea de-a 19-a 
ediție a tîrgului internațio
nal de la Nicosia. La aceas
tă ediție au participat pes
te 3 000 de firme din 50 de 
țări. România a fost prezen
tă prin șase unități de co
merț 
rului 
care 
riată

exterior ale Ministe-
Industriei Chimice 

au expus o gamă va- 
de produse.

0 Populația Tunisiei a a- 
juns la 5 400 000 de locui
tori, cu 2,3 la sută mai mult 
decît în anul 1971.

• Guvernatorul statului 
California, R. Regan, a sem
nat un proiect de lege pri
vind introducerea, în acest 
stat, începînd de la 1 ianu
arie 1974, a pedepsei cu 
moartea pentru crimele de
osebit de grave.

• Celebrul regizor Clau
de Lelouch a început, la 
Paris, turnările pentru no
ul său film, „O viață în
treagă", a cărui realizare 
va dura douăzeci de săptă- 
mîni și se va desfășura în 
zece țări. Peste 50 000 de 
figuranți vor participa la a- 
ceastă superproducție, care 
pe parcursul a trei ore, va 
încerca să reconstituie is
toria secolului XX-lea prin 
intermediul vieții unui cu
plu și a familiei membrilor 
acestuia.

• Vîntul cald Sirocco, 
suflînd din nordul Africii, 
a produs pagube serioase în 
Sicilia. Viteza vîntului a de
pășit pe alocuri o sută de 
kilometri pe oră. Au fost 
smulși din rădăcină pomi, 
au fost rupte linii electrice, 
au fost avariate case. In u-

Val de greve în
LA PAZ 26 (Agerpres). — 

Un val de greve, cuprinzind 
diferite sectoare ale industriei 
și finanțelor, s-a declanșat în 
întreaga Bolivie, în semn de 
protest față de politica gu
vernului militar în domeniul 
economiei și arestarea a 89 
de lideri sindicali, sub pretex
tul unui presupus „complot

antiguvernamental, condus din 
exterior de fostul președinte 
Juan Jose Torres și maiorul 
Ruben Sanchez".

Capitala țării, La Paz,. no
tează agenția Prensa Latina, 
are aspectul unui oraș semi- 
paralizat jn urma grevei mun
citorilor de la diferite între
prinderi industriale și a lu-

@ Guvernul R.P.D. Co
reene a hotărît să suspen
de relațiile de stat cu Chi
le, atîta vreme cît în frun
tea acestei țări se află jun
ta militară — se spune în
tr-o declarație a Ministeru
lui Afacerilor Externe al 
R.P.D. Coreene.

• Guvernul R.D. Viet
nam a hotărît să suspende 
toate activitățile Ambasa
dei R.IJ. Vietnam în Chile 
și ale întregului său perso
nal care lucrează Ia Santia
go de Chile și să-și retragă 
toate cadrele diplomatice și 
întregul personal — se ara
tă într-un comunicat dat 
publicității de M.A.E. al 
R.D. Vietnam.

9 Ziarul „L’Humanite" 
informează că Georges 
Marchais, secretar general 
al Partidului Comunist 
Francez, a primit marți o 
delegație a secretariatului 
Unității Populare chiliene 
din exterior, care l-a infor
mat asupra situației din 
Chile.

• Cu prilejul Zilei na
ționale a Republicii Arabe 
Yemen, în capitala țării, 
Sanaa, a avut loc o paradă 
militară.

La începutul festivității, 
Abdul Rahman Al-Iriani, 
președintele Consiliului Re
publican, a rostit o cuvin- 
tare.

• Legea marțială, insti
tuită cu aproximativ doi 
ani și cinci luni în urmă, în 
provinciile turcești Ankara 
și Istanbul a fost ridicată 
marți, la miezul nopții.

crătorilor bancari. Peste 30 000 
de muncitori și-au întrerupt 
lucrul în întreaga țară, în vre
me ce alte sindicate, în semn 
de solidaritate, s-au declarat 
în stare de urgență.

Președintele Boliviei, gene
ralul Hugo Banzer, a convo
cat de urgență cabinetul, pen
tru a examina situația creată»

Echipajul misiunii ,,Skyhib-2" s-a reîntors
cu

HOUSTON 26 (Agerpres). — 
Capsula spațială „Apollo”, în 
care se află echipajul misiu
nii „Skylab-2", a amerizat 
marți la ora 22,19 G.M.T., în 
Oceanul Pacific, într-o zonă 
situată la aproximativ 360 km 
sud-vest de San Diego (Cali
fornia). Amerizarea — deve
nită, ca urmare a experienței 
acumulate cu prilejul celor
lalte misiuni spațiale, o ope
rație de rutină — s-a desfășu
rat conform programului, deși' 
o parte din motoarele direc
ționale ale cabinei „Apollo" 
nu funcționau.

La mai puțin de o oră după 
amerizare, cei trei astronauți 
pășeau — e drept, clătinîndu-se 
— pe puntea port-avionului 
„New Orleans" indreptîndu- 
se spre infirmeria special a- 
menajată la bordul navei, un
de au fost supuși unui. prim

succes pe Pămint
examen medical. Buletinul 
medical publicat la Houston 
face cunoscută opinia medici
lor care se declară foarte sa- 
tisfăcuți de starea sănătății 
celor trei astronauți, tensiu
nea lor arterială și ritmul 
cardiac fiind normale, lipsa 
de stabilitate la deplasarea pe 
bordul port-avionului făcînd 
parte din procesul de readap
tare a organismului la gravi
tația terestră.

Problema readaptării 
gravitația 
și pentru 
viețuitori 
spațiale a misiunii — un pă
ianjen și mai mulți peștișori. 
Un specialist de la centrul din 
Houston a arătat că păian
jenul va fi instalat într-o în
căpere specială, iar pînza țe
sută va fi comparată cu cea 
realizată de el în timpuț zbo
rului.

la 
terestră se va pune 
cei cîțiva... supra- 
ai minimenajeriei

In cursul misiunii lor, Bean, 
Garriott și Lousma au efec
tuat 859 de rotații în jurul 
Pămîntului, parcurgînd în spa
țiu peste 39 de milioane de 
kilometri. De altfel, cei trei 
astronauți au mai doborît sau 
au înregistrat noi „recorduri" 
spațiale, printre care pot fi 
menționate cea mai îndelun
gă activitate extravehiculară, 
desfășurată de Garriott și 
Lousma — 6 ore și 31 de mi
nute, cele mai multe fotografii 
ale Soarelui — peste 77 de mii 
de clișee, cele mai multe da
te despre resursele terestre — 
peste 16 mii de imagini fo
tografice.

O premieră originală a 
fost realizată de comandantul 
misiunii, Alan Bean, primul 
om care a înconjurat Pămîn- 
tul, pe bicicletă, în... 93 de 
minute ?
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