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Cu vîn tarea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

la adunarea activului de partid
al organizației județene Cluj

Dragi, tovarăși,Voi începe prin a vă adresa dumneavoastră, 'tuturor comuniștilor din Cluj, un salut călduros din partea Comitetului Central al partidului, precum și din partea mea. (Aplauze puternice; se scandează : „Ceaușescu — P.C.R.").Ne aflăm în Cluj într-o vizită de lucru ; am dorit să ne întîlnim cu activul de partid, cu atît mai mult cu cît — dacă îmi amintesc bine — au trecut ne-am menea ceasta este prea mare, însă problemele activității sînt atît de complexe, județului Cluj revenin- du-i sarcini importante în cadrul actualului cincinal. După cum se știe, județul Cluj se prezintă cu un avans destul de mic față de sarcinile planului pe acest an — de numai 15 zile. De aceea am considerat necesar să ne întîlnim acum, după ce am intrat în a doua jumătate a cincinalului, pentru a discuta preună atît ceea ce s-a Uzat, cît și ceea ce mai buie făcut în următorii ani și două luni pentru ca oamenii muncii din Cluj să aducă o contribuție și mai substanțială la înfăptuirea programului elaborat de Congresul al X-lea al partidului, a sarcinilor trasate de Conferința Națională. (Aplauze puternice).Rezultatele obținute în deplinirea planului sînt, general, mulțumitoare. In dustria județului Cluj, pe primele nouă luni, oamenii muncii, sub conducerea comuniștilor, au obținut o depășire de circa 80 milioane de lei. Am vizitat cîteva întreprinderi și trebuie să spun că cele constatate mi-au produs o mare satisfacție. Am fost în aceste uzine și înainte de mai multe ori — și pot aprecia succesele obținute în ultimii ani. La u- zinele „Industria sîrmii" de la Cîmpia Turzii, colectivul, comitetul de conducere, comuniștii, au îndeplinit în bune condițiuni sarcinile privind modernizarea, punerea în producție a noi capacități de înaltă tehnicitate. De asemenea, la uzinele „Unirea11 din Cluj, față de situația pe care o cunoșteam, s-au obținut progrese deosebit de însemnate. Ne-au produs, totodată, satisfacție succesele obținute de fabrica „Clujeana11, întreprindere cu rezultate bune și în trecut, care, în ultimii ani, a cunoscut o dezvoltare remarcabilă. Această fabrică de. pielărie a început să-și producă singură utilajele de care are nevoie, — acțiune în care obține rezultate din ce în ce mai bune.Am vizitat și două întreprinderi noi, aflate la începutul activității lor. Una din ele urmează să producă ma- șini-unelte; pînă acum nu a produs nimic, dar sper că va lichida cît mai rapid rămîne- rea în urmă punînd complet în producție capacitățile de

cîțiva ani de cînd nu mai regăsit într-o ase- adunare. Desigur, a- perioadă de timp nu
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producție și utilajele de care dispune, fabricînd mașini de bună calitate. Se pare că cercetarea tehnico-științifică a lucrat bine, creînd deja două prototipuri de mașini pe care sperăm că noua uzină le va produce, cel puțin la performanțele și de calitatea proiectate de institut.Am vizitat, de asemenea, întreprinderea de cazane, aflată tot la începutul activității. Vreau să menționez și aici preocupările colectivului de cercetare, care a realizat prototipuri intrate deja în producție. eforturile făcute pentru a răspunde cît mai bine sarcinii de a realiza cazane și arzătoare de înalt randament. Se pare că aceste cazane dau rezultate bune și sperăm că uzina le va realiza la parametrii proiectați. Aș putea spune, deci, că impresiile pe care le-am cules în timpul vizitei, sînt, în general, bune.Cunoașteți, de altfel, că în întreaga țară planul cincinal se îndeplinește în condițiuni bune. Pe primele 9 luni s-a realizat o creștere a producției industriale de 14,7 la sută. Mai multe comitete județene de. partid au. informat că au realizat de pe acum sarcinile de plan pe primii 3 ani, unele obținînd un avans de 3 luni, altele de două luni și jumătate. Chiar acum două zile, primul secretar al organizației de partid din Capitală m-a informat că în ziua de 29 — a- dică astăzi — în București s-a realizat planul pe 3 ani, cu -un devans de două luni și ceva.Toate aceste realizări — și mai cu seamă succesele obținute de industria Capitalei, care are o pondere aproape de 20 la sută în economia românească, — constituie o dovadă grăitoare a faptului că oamenii muncii își îndeplinesc 'cu entuziasm angajamentele asumate, de a realiza cincinalul înainte de termen. Pe baza rezultatelor de pînă a- cum, putem deja afirma că planul cincinal se va realiza cu o depășire simțitoare — ceea ce va asigura creșterea într-un ritm mai înalt a avuției naționale și, pe această bază, a bunăstării -materiale și spirituale a întregului (Aplauze puternice).Doresc să menționez dată contribuția adusă menii muncii din Cluj lizarea planului. Fărălă că aceste realizări — care au cerut eforturi susținute — constituie un aport de seamă al oamenilor muncii din județul Cluj la înfăptuirea programului elaborat de Congresul al X-lea. Aș dori să folosesc acest prilej pentru a adresa tuturor oamenilor muncii diri Cluj cele mai calde felicitări pentru rezultatele obținute înactivitatea lor de pînă acum. . (Aplauze puternice, prelungite).In județul Cluj, ca de altfel în întreaga țară, s-au obținut o serie de rezultate bune și în agricultură. In pofida condițiilor climatice nu prea favorabile din acest an, producția agricolă asigură aprovizionarea corespunzătoare a

popor.încă o de oala rea- îndoia-

populației. La unele produse agricole se realizează o creștere a producției simțitoare față de anul 1972, aproape la nivelul ritmului industrial. Doresc să adresez țăranilor cooperatori, tuturor lucrătorilor din agricultura județului felicitări pentru rezultatele obținute în acest an. ;(ApIau- ze puternice).Orașul Cluj este un puternic centru de învățămînt și cercetare. El ocupă un loc important în activitatea generală de formare a cadrelor, în politica partidului și statului de impulsionare a cercetării științifice, de creștere a aportului cercetării Ia dezvoltarea economiei și a întregii societăți. M-am referit în cele spuse mai înainte la rezultatele bune obținute în activitatea de cercetare științifică în industria Clujului. Perfecționarea continuă a învățămîntului și legarea sa de practică, creșterea rolului cercetării în economie și în viața socială, constituie factori esențiali pentru mersul nostru înainte. Pentru rezultatele obținute în acești ani, adresez calde felicitări tuturor lucrătorilor din domeniul cercetării. învățămîntului, tuturor cadrelor didactice și studenților din Cluj. (A- plauze puternice, prelungite).Fără îndoială că oamenii muncii din județul Cluj — ca de altfel din întreaga țară — au suficiente motive de satisfacție, de mîndrie, pentru rezultatele obținute îp înfăptuirea programului trasat de Congresul al X-lea. Noi comuniștii trebuie să vedem nu numai ceea ce este bun în munca noastră, ci și lipsurile și greșelile, spre a trage învățăminte corespunzătoare și a asigura progresul neîntrerupt al societății. Totodată, datoria noastră este de a generaliza rezultatele pozitive pentru a obține o dezvoltare rapidă a întregii activități, ridicarea generală a României la un ni- v^l tot mai înalt de civilizație și bunăstare.Ținînd seama de potențialul, de capacitățile tehnice și de producție, precum și de cadrele de care dispune Clujul, trebuie să spun că rezultatele pe care le-ați obținut nu sînt pe măsura posibilităților. In industrie există încă multe capacități folosite necorespunzător, utilaje și mașini care nu lucrează din plin. Dacă tot acest potențial ar fi utilizat în mod rațional, aportul Clujului la dezvoltarea economică ar fi mult mai mare. De aceea, con- , sider necesar să se ia măsurile cele mai energice pentru folosirea rațională a tuturor capacităților, o cît mai bună u- tilizare a mașinilor și utilajelor, în vederea creșterii rapide a producției industriale.Ne gîndim să dezvoltăm în continuare unele sectoare economice din județul Cluj. Am ajuns la concluzia ca, la Cîm- pia Turzii, să creăm o oțelă- rie cu o capacitate inițială de 300 000 de tone și care, pînă în 1980, să ajungă la circa 500 000 de tone. Uzina de la Cîmpia Turzii este o întreprindere veche, cu tradiții, și

de aceea pretențiile noastre față de ea sînt mai mari ; în această uzină nu trebuie să se producă orice fel de oțeluri, ci numai oțeluri de calitate înaltă, cu o valoare de cîteva ori mai mare decît cea obținută. astăzi. Oțelarii și-au luat angajamente în această privință și sper că comitetul județean, activul de partid, cercetătorii din Cluj îi vor jini. (Aplauze puternice).Am dat acest exemplu a se înțelege că pentru se pune astăzi problema rii unor măsuri hotărîte tru creșterea eficienței, a nivelului tehnic și a calității producției. Or, mie mi se pare că în județul Cluj, aceste probleme nu au fost soluționate peste tot în mod corespunzător, sau ca să fiu cît mai clar, nu au stat în suficientă măsură în atenția organelor de partid, a cadrelor de conducere. Sînt multe deficiențe în întreprinderile din Cluj — nu doresc să mă refer la ele. Ceea ce este esențial, este că nu mai putem admite continuarea unor asemenea stări de lucruri. Dacă nu putem admite aceasta în județe care nu dispun de forța Clujului, cu atît mai deosebit' se pune această problemă în județul dumneavoastră. Față de capacitatea sa tehnică și științifică, față de posibilitățile formării de cadre, Clujului nu i se mai pot admite lipsuri și deficiențe în problemele e- sențiale ale activității economice.Este necesar ca și în industria Clujului să se pună un mai mare accent pe ridicarea nivelului tehnic și a calității producției — ca probleme de bază ale activității în următorii ani. Aceste probleme au făcut), de altfel, și obiectul scrisorii pe care am trimis-o organizațiilor județene de partid. Ele sînt în esență sarcinile trasate de Congresul al X-lea, de Conferința Națională. Comitetul județean, activul de partid, organizațiile de partid, toți oamenii muncii, trebuie să le a- corde o atenție mai mare decît pînă acum.In înfăptuirea investițiilor, sînt o serie de neajunsuri datorate faptului că se realizează spații fără a se asigura dotarea și folosirea lor corespunzătoare. Sînt, de asemenea, neajunsuri în ce privește cheltuielile materiale și productivitatea, care trebuie să preocupe mai mult organizațiile de partid din Cluj. In următorii doi ani, industria Clujului trebuie să sufere o transformare puternică în direcția ridicării nivelului tehnic și a calității, a creșterii productivității — astfel ca, pe această cale, să sporească a- portul Clujului la dezvoltarea generală a țării, la realizarea cincinalului în mai puțin de cinci ani. (Aplauze puternice).Nici în agricultură lucrurile nu ne pot mulțumi. Aveți desigur, unele rezultate, dar nu pe măsura posibilităților Clujului care dispune de un
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„Olimpiada 
cultural-sportivă 

întreprinderii 
— ’73“

a

Ieri, la I.U.M.P. responsabilii cu activitățile din grupele au analizat viitoarelor din cadrul dei cultural-sportive a întreprinderii — ’73“, căreia i se va da startul în trimestrul al IV- lea. Aceste întreceri, devenite tradiționale, vor cuprinde atît acțiunile culturale (con-
< ----------

cultural-sportive sindicale programul întreceri „Olimpia-
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Pe șantierul

cursuri cu diferite tematici) cit și cele sportive de masă (întreceri de șah, popice, tenis de masă), un mare număr de muncitori, tineri și vîrstnici, din cadrul secțiilor întreprinderii. Olimpiada este dedicată celei de a 26-a aniversări a Republicii.
In sprijinul 

constructorilorUn număr de 20 de tineri mobilizați de biroul organizațieiU.T.C. din cadrul secției întreținere de la preparația Lupeni, în frunte cu utecistul loan Medrea, au participat, alături de tinerii con-

structori de Ia șantierul extinderii prepara- ției, la o rodnică acțiune de muncă patriotică.Tinerii preparatori împreună cu constructorii au sortat și aranjat o mare cantitate de materiale de pe șantier, descongestio- nind spațiile de lucru și căile de acces, ușu- rînd astfel eforturile constructorilor pentru execuția noii investiții.
Spectacol 

folcloric pentru 
mineriIn cadrul manifestărilor cultural-artistice de la Casa de cultură

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceausescu, a primit pe 

secretarul de stat pentru comerț 
si industrie din Marea BritaniePreședintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, a primit, marți 'după-amiază, pe Peter Walker, secretar de stat pentru, comerț și industrie din Marea Britanie. *La primire au luat parte Ion Pățan, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul comerțului ^exterior, și Vasile Pungan. consilier al președintelui Consiliului de Stat.Secretarul de stat britanic a fost însoțit de Derick Ros- slyn Ashe, ambasadorul Marii Britanii la București.

Cu acest "prilej, secretarul de stat pentru comerț și industrie a transmis președintelui Consiliului de Stat cele mai bune urări de sănătate din partea primului ministru al Marii Britanii, Edward Heath. Mulțumind, tovarășul Nicolae Ceaușescu , a transmis, la rîndul său urări de,sănătate primului ministru al Marii Britanii.In cadrul convorbirii au fost discutate, probleme privind stadiul actual ai raporturilor economice dintre România și

Marea Britanie și s-a procedat la un schimb de vederi privind posibilitățile și modalitățile de dezvoltare și diversificare a relațiilor de colaborare și cooperare economică între cele două țări. A fost subliniată dorința comună de a se întreprinde noi acțiuni în vederea folosirii posibilităților de colaborare economică în interesul și avantajul ambelor țări, al înțelegerii și cooperării în lume.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă de caldă cordialitate.
de locuințe din Uricani se înregistrează

însemnate întîrzieri în execuție

Acum, nu in decembrie, trebuie
concentrate elective, mijloace

$L strădanii ’

/

tehnice

din Uricani, zilele trecute a avut loc un spectacol folcloric pentru minerii din localitate.Cu acest prilej formațiile artistice de a- matori au prezentat „Nunta de pe Jiu" care a avut un mare succes de public. Cei peste 350 de spectatori au aplaudat îndelung frumusețea autentică a dansurilor și cîntecelor prezentate.
Ședință de lucruIeri dimineață a a- vut loc în sala cabinetului municipal de partid din Petroșani o ședință de lucru cu directorii școlilor din

Cu mai multe prilejuri, mai ales în a doua jumătate a acestui an, de cînd au fost a- tacate și la Uricani blocurile de locuințe cuprinse în planul fizic pe 1973, ziarul nostru a pledat pentru intensificarea continuă a ritmului de construcție la cele 60 apartamente,, care urmează a se realiza. De fiecare dată, constatam că — întîi în ceea ce privește a- sigurarea documentației, apoi a finanțării și, în sfîrșit, a e- _ xecv’iei — se manifestau în- tîrzierj de timp îngrijorătoare, cane creează și acum incerti- titudini în privința terminării la timp a tuturor apartamentelor.Am descins și în cursul lunii octombrie, ori, Ta punctul de lucru din Uricani unde cele trei tronsoane — a, b și c — ale blocului C-2 (cuprin- zînd cele 60 apartamente din planul anual). Am cules și în această perioadă noi fapte care dovedesc că persistă încă suficient de multe cauze care produc perturbații în desfășurarea operațiilor procesului de muncă și, în același timp, că există destul de multe probleme nerezolvate.Cțpnsemnăm pentru început cele,. relatate de Constantin îVliiiculescu, șeful singurei brigăzi de zidari care, pînă la jumătatea lunii octombrie, a fost plasată pentru efectuarea operației de zidărie.— La început, cît timp am „ridicat11 primele nivele la tronsoanele a și b, am realizat mai puțin de un nivel de

zidărie pe săptămînă. De ce ? Sînt mai multe cauze. In primul rînd, lipsind la început• macaraua, noi, membrii brigăzii, am executat, manual, o- perațiile auxiliare de transport a cărămizilor .și a materialelor, fără să dispunem de muncitori necalificați, repartizați în acest scop. După aceea, pentru că mortarul ne sosește de la stația de betoane nu în-f——----------------------------------

întîrziere, nu se fac totuși simțite eforturile pentru recuperarea rămînerilor în urmă. Mai mult chiar, se constată întreruperi nejustificate în lucru. Organizarea muncii este încă defectuoasă, cu toate că abia cinci nivele, din cele cincisprezece cîte se vor executa în total, sînt pînă la a- ceastă I dată terminate „în roșu11.

de mai multese construiesc

în diversificarea
echipamentului 
de susținerePrin desfășurarea unei activități susținute pe linia cercetării, proiectării, asimilării și a producerii de noi utilaje adaptate condițiilor geologice-miniere specifice din Valea Jiului, la I.U.M.P. s-au produs în a- cest an 17 000 stîlpi hidraulici pentru susținere, 14 000 grinzi metalice articulate, 26 pompe de înaltă presiune, numeroase piese de schimb și accesorii ale e- chipamentelor de susținere, un complex de mecanizare a susținerii abatajelor frontale din stratul 3, o garnitură de 30 de grinzi metalice pășitoare. Realizări remarcabile s-au obținut pe linia diversificării fabricației a- cestui tip de utilaje : numărul tipurilor de stîlpi hidraulici aflați in de serie a crescut i 12.In continuare, întreprinderii este pat de ridicarea tehnic al acestor utilaje, cu parametrii funcționali îmbunătățiți, creînd premisele creșterii productivității muncii și a siguranței lucrului în abataje.

deajuns de ciuruit, trebuie să folosim muncitori din brigadă pentru asta ; e cu atît mai greu cu cît „reprepararea" se face cu apă, și cum conducta de alimentare nu e terminată, aducem apa cu gălețile...Incepînd cu jumătatea lunii octombrie a fost montată macaraua necesară. O nouă formație de zidari a fost, totodată, repartizată la Uricani. Dar, stagnările nu au fost total e- liminate. In urmă cu cîteva zile, formațiilor de zidari încă le mai lipsea mortarul. Cauza era neașteptată : două betoniere nu funcționau pentru că... muncitoarele care le deservesc se certaseră și lucrul a fost întrerupt.Iată deci că, deși blocul din Uricani a fost atacat cu multă

Pornind de la această ultimă constatare, iată ce ne-a declarat maistrul constructor Marin Vulpe :— Efectivul de zidari plasat aici este insuficient pentru a se obține un ritm de execuție intens. Se poate zidi pe trei fronturi, la toate trei tronsoanele fiind create, deja, condițiile pentru a se începe și ten- cuielile în interior. Dar nu avem cu cine face toate acestea. Ne așteptam să primim sprijin din partea minei si., a consiliului popular, fid cu formații de lucru stabile, fie cu cetățeni ai orașului sau grupuri de salariați ai unităților economice. Dar, nimic din toate acestea !Ce concluzii s.e pot desprinde în urma celor relatate ? Că

se manifestă prea puțin interes din partea întregului șir de factori datori să intervină pentru accelerarea ritmului de execuție pe șantierul de locuințe din Uricani.Rolul cel mai însemnat "In înlăturarea neajunsurilor manifestate, ne referim îndeosebi la lipsa de efectiv, dat fiind că front de. lucru există suficient, revine Lupeni și, îndeosebi, lui de T.C.H. factori Iui nu ferm, care să ne încredințeze că se vor. lua grabrrtc măsuri pentru ca efectivele de zidari să crească pînă la numărul de muncitori care să satisfacă nevoile reale. Dimpotrivă, abia pentru luna decembrie se preconizează ca la Uricani să fie boncentrat un eșalon puternic de constructori pentru a se asigura respectarea / termenului de predare prevăzut' prin grafieje, termen scadent la sfîrșitul anului. Socotim că este o soluție total nesatisfăcătoare, la care se recurge doăr- în scopul amînă- rii unei intervenții prompte care ar trebui să se manifeste imediat.Firește, ne întrebăm ! să fie oare neglijat Uricahiul dib cauza distanței ce îl desparte de grup ? Nu credem ! La Uricani, ca și în oricare altă ^localitate din Valea Jiului, planul fizic anual de apartamente trebuie îndeplinit integral! Și chiar înainte de termen.

șantierului Grupu- șantiere Petroșani al In cursul discuțiilor cu de conducere ai grupu- am primit un răspuns

Anton HOFFMAN

Premise sigure reducerii 
termenelor de punere 

în funcțiuneNu rareori în coloanele ziarului au apărut consemnări elogioase Ia adresa a două dintre cele mai bune brigăzi de mineri din cadrul minei Petrila, conduse de comuniștii ILIE GRAURE și PETRU TATAR. Zilele acestea sînt consemnate noi succese obținute de cele două harnice colective de mineri în deschiderea căilor spre stratele de cărbune. 'Lucrînd la săparea planului înclinat colector de la orizontul XVI, brigada condusă de ILIE GRAURE înregistrează o realizare a sarcinilor de plan în proporție de 119 la sută. PETRU TĂTAR, împreună cu ortacii săi, urgentează termenul de punere în funcțiune a galeriei de legătură cu blocul zero, la orizontul XVI, realizînd o depășire cu 9.8 la sută a sarcinilor de plan cumulate Ia zi.Aceste succese, care se adaugă performanțelor anterioare realizate de cele două brigăzi, își au originea în buna cunoaștere a tainelor meseriei de către toți componenții lor, în disciplina pe care fiecare din ei o consideră parte componentă a muncii, în autoritatea și prestigiul de care se bucură cei doi șefi de brigadă.

In cursul acestui an, la 
toate cele 27 clădiri aferen- 
te Spitalului Petroșani s-au 
executat reparații capitale, 
devizul acestor lucrări de
pășind cifra de 1 milion de 
lei. Dintre cele mai impor
tante remedieri, execuții de 
noi spații și dotări în unită
țile spitalicești amintim mon
tarea de cazane noi la toate 
centralele termice — obținîn- 
du-se astfel o putere calori
că de aproape 3 ori mai ma
re decît capacitatea vechi-
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Valea Jiului. Au fost prezentate informări referitoare la pregătirea și desfășurarea activităților tehnico-pro- ductive și aspecte metodologice și concrete ale procesului de orientare școlară și profesională. In continuare, în ședința de lucru, la care a participat prof. Vasile Blendea, inspector șef la Inspectoratul școlar județean au fost discutate probleme curente de natură organizatorică.
Copiii pentru... 

copiiElevii școlilor gene- nerale nr. 4, 5 și ai li-

semenilor

colectivul preocu- nivelului

. Nicolae ZECHERU, E. M. Petrila

producțiade Ia 5 la

spitalul din In viitor, locatari ai mai primi

binele

Ț. IONEL

ceului din orașul Vulcan, îndrumați de maiștri de practică Magdalena Linder, An- ghelina Vișan și Aurelia Mica, au confecționat pentru noua creșă din localitate 36 de că- mășuțe, 56 de șervețele brodate, 150 de scutece. Aceste obiecte au fost confecționate la orele de practică, materia primă fiind furnizată de localitate.micuții... creșei vorși alte obiecte lucrate cu migală de elevi.

lor instalații, cablarea sub- 
teran% a rețelelor și instala
țiilor electrice din incinta 
spitalului, mărirea capacită
ții spălătoriei de la mater
nitatea din Petroșani — un
de de altfel se vor centraliza 
în viitor toate spălătoriile de 
la secțiile spitalului —, silo
zuri la Petrila și Petroșani 
ș.a. Toate lucrările s-au exe
cutat cu sprijinul întreprin
derilor din municipiu. La a- 
pelul făcut de conducerea 
spitalului au răspuns prompt 
șantierul T.C.M.M. Valea Ji
ului, I.U.M. Petroșani, Fabri
ca de industrie locală, și E.M. 
Petrila.

Din discuția purtată cu di
rectorul spitalului, dr. Ionel 
Radu, am desprins faptul că 
această contribuție colectivă 
a făcut posibilă executarea 
unor lucrări pe care con
structorul nu le putea face, 
unele amenajări care in an
samblu au creat noi posibili
tăți, îmbunătățite în mod evi
dent, de a facilita nobila mi
siune a personalului medico- 
sanitar de aici pentru asi
gurarea asistenței necesare 
oamenilor muncii aflați în 
tratament, penthi recupera
rea capacității lor de muncă.

Recunoștințe ■ pentru piște 
fapte umane înfăptuite spre 
binele semenilor, o răsplată 
firească adusă, de oameni, u- 
nor, alți oameni, în numele 
omeniei...
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CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU

LA E. M. Lupeni
Se traduc în viață

măsurile privind
(Urmare din pag. 1)vechi institut de învățămlnt, de forțe de cercetare, și care pot da o contribuție sporită la dezvoltarea generală a agriculturii. Problemele agriculturii trebuie să preocupe mai serios organizația de partid, comitetul județean. Am mai atras atenția și în anii tre- cuți, de cîteva ori, asupra a- cestui lucru. Trebuie să spun că Comitetul județean Cluj nu a condus în mod corespunzător agricultura. Aceasta este a- precierea dată de Secretariatul Comitetului nostru Central. Sper că lucrurile vor fi înțelese cum trebuie, că vor fi luate măsurile corespunzătoare pentru lichidarea rapidă a neajunsurilor și asigurarea creșterii producției agricole, atît vegetale cît și animale. In acest scop comitetul județean de partid trebuie să elaboreze, împreună cu institutele de învățămînt și de cercetare, un program concret de activitate, și, unind țărănimea, pe toți lucrătorii din agricultură, să asigure ca în următorii doi-trei ani să aibă loc o schimbare radicală în situația agriculturii județului.Mai sînt încă lucruri de făcut și în domeniul învățămîntului. Desigur, pe ansamblu, ne putem declara mulțumiți de modul cum se desfășoară activitatea în învățămînt și în cercetare. Dar, deși avem în Cluj o politehnică, un institut de învățămînt agricol și cîteva institute de cercetări științifice. continuă să persiste neajunsuri atît în industrie cît și în agricultură. Aceasta înseamnă că există deficiențe în legarea învățămîntului și a cercetării științifice de practică, de producție, precum și în modul în care sînt crescute cadrele chemate să conducă activitatea economică si socială.Pregătirea cadrelor cere măsuri pentru însușirea de către studenți, în timpul anilor de studii a problemelor concrete ale muncii din industrie, din agricultură, din celelalte sectoare de activitate. Avem nevoie de oameni cu un larg o- rizont de cunoștințe științifice generale, dar, totodată, capabili să aplice aceste cunoștințe în practică în unitățile de producție, în toate domeniile de activitate. (Vii aplauze). Aceasta cere pregătirea corespunzătoare a, cadrelor în în- vățămîntul superior, in învă- țămîntul nostru de toate gradele.Ritmul rapid de dezvoltare a societății noastre cere o mai mare preocupare pentru pregătirea muncitorilor calificați. In întreaga țară, anual, peste 200 de mii de oameni ai muncii intră în producție. Trebuie asigurat ca toți aceștia să dobîndească cunoștințele necesare pentru a putea mî- nui tehnica modernă cu care sînt dotate industria și agricultura. Consider că se impune înfăptuirea cu mai multă consecvență a hotărîrilor Comitetului Central, a legilor țării, cu privire la pregătirea cadrelor, la reprofilarea sau reciclarea lor, la împrospătarea continuă a cunoștințelor oamenilor muncii din toate domeniile de activitate. Progresul societății noastre, înfăptuirea programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate sînt condiționate de cadre, de oameni ! Omul este forța principală a tot ceea ce înfăptuim — și, de aceea, în primul rînd trebuie să ne îngrijim de pregătirea sa, de formarea cadrelor pentru toate domeniile de activitate. Dacă vom rezolva în mod corespunzător a- ceastă problemă, vom avea siguranța că tot ceea ce ne propunem vom înfăptui în bune condițiuni ! (Aplauze puternice). Cunosc Clujul, știu că dispune de forțele necesare pentru a rezolva cu succes sarcinile ce îi stau în față. Sînt convins că veți lua toate mă-, șurile corespunzătoare pentru a vă îndeplini înaltele îndatoriri ce vă revin în această direcție.Cunoașteți preocupările partidului și guvernului pentru ridicarea continuă a nivelului de trai, material și spiritual. al maselor populare. Se poate spune că și în această privință sarcinile trasate de Congresul al X-lea se înfăptuiesc și se depășesc. Avem toate condițiile ca, înfăptuind cincinalul mai devreme, să a- sigurăm și o creștere mai mare a salariului real, o ridicare mai accentuată a nivelului de trai al maselor largi populare. Facem eforturi serioase în direcția construcției de locuințe, de spitale, pentru îm- ounătățirea condițiilor de asistență socială, pentru dezvoltarea spațiilor de învățămînt și cultură, a spațiilor comerciale. Sîntem hotărîți să facem totul ca programul stabilit de Congresul al X-lea, sarcinile trasate de Conferința Națională în această direcție să fie înfăptuite în bune condițiuni !Sînt anumite, rămîneri în urmă, mai cu seamă în domeniul construcției unor așezăminte social-culturale ; este necesar să fie luate măsurile ce se impun pentru realizarea în întregime a programului stabilit ,de partid. Nu trebuie uitat nici un moment că Co

mitetul județean, activul de partid, organizațiile de partid, consiliile populare au sarcina să se preocupe permanent de condițiunile de muncă și de viață ale tuturor oamenilor muncii. Aceasta este una din sarcinile centrale ale activității de partid, una din preocupările esențiale ale partidului și statului. însăși esența socialismului constă în a asigura poporului condiții tot mai civilizate de viață materială și spirituală, în a face ca o- mul societății socialiste să poată duce o viață superioară din toate punctele dt; vedere. (Aplauze, se scandează: „Ceaușescu — P.C.R.").Dragi tovarăși, Una din preocupările noastre permanente este perfecționarea conducerii activității e- cono.mico-sociale, creșterea rolului conducător al partidului în toate domeniile de activi-Am în Am luat multe mă- această " direc- creat multe or- colective, începînd
tate. suri ție. ganisnie din întreprinderi și instituții pînă sus la guvern, la Marea Adunare Națională, la Comitetul Central al partidului. A- vem, aș putea spune, un sistem destul de larg de organisme prin care oamenii muncii pot participa la dezbaterea celor mai importante probleme ale societății noastre, la a- doptarea măsurilor și la înfăptuirea politicii generale a partidului și statului. Este necesar să facem ca toate aceste organisme să fie cît mai viabile, cît mai active, astfel ca, într-adevăr, masele largi populare să poată' participa nemijlocit la conducerea întregii activități economico-so- ciale. înfăptuirea programului elaborat de Congresul al X-lea, de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate, este condiționată și impune, totodată, participarea largă a întregului popor la conducerea țării. Socialismul nu poate fi construit decît cu participarea unanimă a poporului I Nu se poate realiza în bune condițiuni tot ceea ce ne propunem, fără a asigura ca organismele de conducere colectivă să fie cu adevărat viabile, ca masele populare să-și poată spune cuvîntul în toate domeniile de activitate 1 A- ceasta este pînă la urmă e- sența democrației socialiste — o condiție de bază a făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, a înaintării ferme spre comunism. (Aplauze puternice).Deoarece în orașul și județul dumneavoastră locuiesc oameni ai muncii români, maghiari și de alte naționalități, aș dori să mă refer în cîteva cuvinte la problema națională, despre care, de altfel, am mai vorbit de cîteva oriaici la Cluj. Ceea ce am spi pînă acum se referă la toți oamenii muncii, la întregul nostru popor. îndeplinirea sarcinilor în industrie, în agricultură, în știință și învățămînt trebuie să preocupe deopotrivă pe oamenii’muncii români, maghiari, germani și de alte naționalități. Tot ceea ce se înfăptuiește în țara noastră, întreaga dezvoltare economi- co-socială a României asigură condițiuni de muncă, de trai, de învățămînt egale pentru toți cetățenii, indiferent de naționalitate. (Aplauze puternice). Dacă succesele obținute sînt rezultatul activității tuturor oamenilor muncii, neajunsurile din industrie, din agricultură, din învățămînt și știință se datoresc, .la rîndul lor, tuturor celor ce muncesc, fără deosebire de naționalitate. Iată de ce problema națională se pune în primul rînd în sensul unirii eforturilor oamenilor muncii, indiferent de naționalitate, pentru îndeplinirea cu succes a programului stabilit de Congresul al X-lea, de Conferința Națională, pentru ca, în cazul dumneavoastră, județul Cluj să aducă o contribuție tot mai mare Ia dezvoltarea întregii societăți. (Aplauze puternice).Va trebui să asigurăm în continuare condițiuni de învățămînt în limba maternă, activități culturale corespunzătoare. Dar trebuie să avem în vedere că toate cadrele pe care le pregătim trebuie să lucreze cît mai bine . în fabrică, în agricultură, acolo unde o cer interesele generale ale societății. Pînă la urmă, ho- tărîtor în producție este de a stăpîni tehnica cea mai avansată. de a ști să mînuiești cu cel maț înalt randament utilajele moderne de care dispunem. Tehnica nu întreabă pe nimeni ce limbă vorbește, ci cît ești de bine pregătit, cît ești de competent ca muncitor, ca inginer, sau ca cercetător științific. Indiferent de limba în care învață, fiecare tînăr, fiecare cetățean al patriei noastre trebuie să se străduiască să-și însușească o pregătire cît mai înaltă, să contribuie cît mai eficient la creșterea avuției socialiste, la progresul și bunăstarea patriei. Asigurînd în continuare condiții de învățămînt în limba maternă, trebuie să acordăm atenția principală conținutului învățămîntului, ridicării nivelului științific al a- cestuia, pregătirii temeinice a constructorilor noii orânduiri 

din patria noastră, indiferent de naționalitate. Numai pe a- ceastă bază, și în strînsă unitate sub conducerea partidului, vom reuș^ să înfăptuim programul de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, să asigurăm victoria comunismului în România! (Aplauze puternice, prelungite). Creînd cele mai bune condiții pentru ca oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, să ..poată aduce o contribuție tot mai mare la opera măreață pe care o înfăptuim, ne vom îndeplini cu adevărat îndatorirea față de partid, față de cauza socialismului. (Aplauze puternice, îndelungate).In felul acesta, vom asigura mersul tot mai ferm înainte al României pe calea dezvoltării economico-sociale, a lichidării rapide a decalajului care ne desparte de țările dezvoltate din punct de vedere economic, vom face ca poporul nostru să se bucure de condiții de viață tot mai civilizate. Aceasta este problema centrală care trebuie să preocupe permanent organizația județeană, activul de partid, pe toți oamenii muncii. (Aplauze puternice).Dragi tovarăși,Este necesar să se acorde mai multă atenție întăririi disciplinei în toate sectoarele de activitate, creșterii răspunderii în muncă — de'la ultima întreprindere sau unitate e- conomico-socială, pînă la comitetul județean, și. mergind mai departe, pînă la guvern, pînă la Comitetul Central al partidului, Trebuie să asigu- răm__o funcționare tot mai bună a întregului nostru angrenaj social, a întregului complex de organisme. Fiecare, Ia locul său de muncă, trebuie să-și îndeplinească la un nivel superior sarcinile și răspunderile încredințate. A- ceastg este o condiție hotărâtoare pentru realizarea programului de înflorire multilaterală a patriei noastre !Este necesar să crească rolul organizațiilor de partid din întreprinderi. Ele trebuie să acorde mai multă atenție problemelor economice și tehnice, problemelor de muncă și de viață ale oamenilor, activității cultural-educative. Numai astfel, organizațiile de partid își pot îndeplini în mod corespunzător rolul și a- tribuțiile ce le revin.Am mai spus, nu o dată, că ridicarea rolului conducător al partidului nu este o chestiune abstractă, ci o sarcină concretă care presupune ca fiecare comunist, fiecare organizație de partid să-și realizeze în practică rolul de a uni eforturile tuturor oamenilor muncii într-o direcție unică. Numai în aceste condiții partidul nostru, organizațiile sale își pot îndeplini cu succes rolul de forță politică conducătoare în societate.Sînt bune rezultatele pe care le-am obținut, dar mai avem însă multe de făcut în această direcție. Doresc să subliniez că organizațiile de partid trebuie să se ocupe mai mult de problemele care privesc viața oamenilor muncii. E bine că punem în centrul atenției producția — dar producția este realizată de oameni, și de aceea trebuie să ne ocupăm întîi de oameni, de satisfacerea nevoilor lor, de formarea și educarea lor. Numai astfel vom soluționa în mod corespunzător problemele construcției socialiste ’ Sper că tovarășii vor înțelege că ridic această problemă din dorința de a se lua măsurile corespunzătoare în vederea creșterii rolului activității tuturor organizațiilor de partid.Așa cum am menționat, a- vem multe motive să fim mulțumiți. să fim mîndri de ceea ce am realizat. Comuniștii nu trebuie să alunece însă pe panta automulțumirii, să uite de ceea ce mai au de făcut. De aceea, atrag atenția activului de partid să analizeze într-un spirit mai critic, si totodată mai autocritic, problemele activității economico- sociale ce se desfășoară în județul Cluj. Satisfacția și mândria pentru ceea ce am înfăptuit ne obligă la autoexigență, nu la automulțumire! Trebuie sporită, exigența, spiritul critic și autocritic, combativitatea în toate domeniile de activitate ! Dacă se vor trage concluziile corespunzătoare, dacă vor fi luate măsuri pentru perfecționarea muncii în toate domeniile — și eu sper că vor fi luate a- semenea măsuri — putem fi siguri că organizația de partid din Cluj, activul .comitetului județean vor înregistra în perioada următoare succese mult mai mari decît pînă acum.

Este necesar să asigurăm o mai bună organizare a muncii începînd cu preocuparea pentru înfăptuirea întocmai a hotărîrilor de partid și de stat și a legilor țării. Este foarte important, dar nu este suficient să avem hotărîri și legi bune ; hotărîtoare este activitatea pentru înfăptuirea lor. Numai traduse în viață a- ceste hotărîri și legi își spun cuvîntul.Trebuie să acordăm mai multă atenție repartizării corespunzătoare a cadrelor, a oamenilor, în sectoarele hotărîtoare de activitate. Este necesar să nu fie lăsat în urmă nici un domeniu de activitate, pentru a asigura un mers uniform înainte al întregii societăți. Se impune, de asemenea, intensificarea controlului îndeplinirii hotărîrilor. Printre altele, în munca organizației de partid din Cluj au existat, după părerea mea, o serie de lipsuri în ce privește organizarea controlului. Au existat neajunsuri și în ceea ce privește ajutorul practic acordat în soluționarea diferitelor probleme, măsurile concrete pentru învingerea diferitelor greutăți.Dezvoltarea continuă a societății noastre impune perfecționarea continuă a activității organelor și organizațiilor de partid, organelor de stat, consiliilor populare, conducerilor întreprinderilor, consiliilor și comitetelor oamenilor muncii, consiliilor de conducere a cooperativelor agricole de producție, a tuturor organismelor de conducere colectivă. Buna funcționare, ridicarea nivelului activității acestor organisme constituie o problemă esențiajă de care depinde înfăptuirea cu succes a sarcinilor trasate de Comitetul Central al partidului.Se impune, de asemenea, să acordăm mai multă atenție activității educative, începînd cu ridicarea nivelului politico-ideologic al membrilor de partid. Problemele tot mai complexe ale dezvoltării societății noastre cer cunoștințe vaste atît în domeniul ideologic-politic, în vederea orientării juste în toate împrejurările a activității sociale, cît și în domeniul cunoștințelor profesionale și de cultură generală. Clujul dispune de forțe deosebite în această privință j ele trebuie folosite mai bine, pentru intensificarea activității de ridicare a nivelului politic și ideologic și de lărgire generală a orizontului de cunoștințe al oamenilor muncii.De asemenea, este necesar ca activitatea de formare a conștiinței socialiste a maselor populare, a tineretului în special, să fie ridicată la nivelul cerințelor etapei pe care o străbatem. In mai mare măsură trebuie să punem accentul' pe combaterea diferitelor manifestări care exprimă vechiul în conștiința oamenilor, inclusiv a unor manifestări de naționalism — și de un fel și de altul, și dintr-o parte și din alta. Oamenii muncii trebuie educați în spiritul patriotismului socialist, al hotărîrii de a înfăptui politica Partidului Comunist Român de dezvoltare a României socialiste, de a pune totul în slujba ridicării patriei socialiste la un grad cît mai înalt de civilizație materială și spirituală. Totodată, trebuie să educăm masele largi populare, în spiritul internaționalismului proletar, al solidarității cu popoarele care acționează pentru dezvoltarea economico-socială independentă, cu toate forțele progresiste, antiimperialiste, care se ridică pentru dreptate socială și națională, pentru libertate și independență, pentru pace și colaborare internațională. (Aplauze puternice).M-am referit la cîteva probleme care consider că trebuie să stea în centrul preocupărilor viitoare ale organizației de partid din județul Cluj. Cunosc bine organizația județeană de partid Cluj, care numără peste 80 000 de membri și care reprezintă o forță de nădejde a partidului nostru. Cunpsc bine activuh de partid din acest județ. Uitîn- d-u-mă în sală îmi dau seama de ce uriașă capacitate organizatorică și politică dispune Comitetul județean Cluj ; iar aici nu este decît o parte a activului de partid, ce cuprinde și activul comitetelor orășenești, din întreprinderi, comunale, numărînd mii și inii de cadre minunate, care înfăp tuiesc neabătut politica parti- tidului, sarcinile ♦rasate de Comitetul Central. Știu că în jurul acestui activ se află, de asemenea, alți comuniști și nemembri de partid, care acționează în mod hotărît pentru înfăptuirea porticii partidului. De aceea, apreciez că organizația de partid a județului Cluj, activul ei de partid, constituie o forță uriașă în 

stare să îndeplinească cu succes marile sarcini ce îi stau în față. (Aplauze puternice).Cțmsider că Comitetul județean de partid — care a primit încrederea comuniștilor prin votul ce i s-a acordat și încrederea Comitetului Central, care a confirmat rezultatul alegerilor — dispune de forțele necesare pentru a asigura înfăptuirea în bune condițiuni a îndatoririlor ce îi revin. De la alegeri, în componența Comitetului județean s-au produs unele modificări, pe care Comitetul Central le-a considerat necesare. Apreciez că în actuala formație, Comitetul județean de partid Cluj poate îndeplini, împreună cu întregul activ de partid, obiectivele de mare răspundere ce îi revin în conducerea vieții economico-sociale a județului Cluj. (Aplauze puternice).Iată problemele la care am dorit să mă refer cu privire la activitatea organizației de partid, a activului, a comitetului județean, — și care privesc în egală măsură pe toți oamenii muncii din județul Cluj.Doresc să exprim convingerea mea, a Comitetului Central al partidului că veți trage toate concluziile necesare, atît din succese cît și din neajunsuri, că veți acționa cu fermitate pentru ridicarea nivelului activității generale a organizației de partid, a tuturor oamenilor muncii, sporind astfel contribuția Clujului la mersul înainte al societății noastre, la înfăptuirea cincinalului înainte de termen, la ridicarea pe culmi tot mai înalte a României socialiste ! ■ (Aplauze puternice, prelungite : se scandează „Ceaușescu— P.C.R.“).Dragi tovarăși,Deoarece vă sînt cunoscute preocupările internaționale a- le partidului și statului nostru, nu mă voi referi decît pe scurt la unele probleme externe actuale.Pornim în mod constant, de la faptul că, între sarcinile construcției socialiste în țara noastră și sarcinile internaționale există o strînsă unitate dialectică. Preocupîndu-ne de asigurarea mersului înainte în construcția socialistă, noi aducem, totodată, prin rezultatele pe care le obținem, o contribuție importantă la cauza socialismului, a progresului,' păcii și colaborării în întreaga lume.In acest spirit, partidul, guvernul țării noastre au desfășurat și desfășoară o intensă activitate internațională, pornind de la hotărîrea de a ne aduce contribuția activă la întărirea solidarității și unității țărilor socialiste, a țărilor care luptă pentru dezvoltarea e- conomico-socială independentă, de a promova larg colaborarea cu toate țările lumii, inclusiv cu țările capitaliste dezvoltate, pe baza principiilor coexistenței pașnice, de a participa activ la diviziunea internațională a muncii. Toate acestea constituie obiective centrale în activitatea partidului și statului nostru 'pe plan internațional.Milităm permanent pentru promovarea în viața internațională a deplinei egalități în drepturi între state, a respectării independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile intern'e și a- vantajului reciproc. Ne pronunțăm cu toată fermitatea împotriva politicii de forță, de amenințare cu forța, pentru respectarea dreptului fiecărui popor de a se dezvolta liber și de a-și făuri propria’ viață, corespunzător năzuințelor sale, fără nici un amestec din afară.După cum cunoașteți, în ultimii ani, s-au obținut o serie de succese în promovarea u- nui curs nou de destindere în viața internațională. Au început lucrările Conferinței pentru securitate în Europa, la care România a adus și a- duce o contribuție activă. Sîntem hotărîți să facem totul și în viitor pentru desfășurarea și încheierea cu succes a a- cestei Conferințe, pentru a se pune bazele unei colaborări noi, multilaterale, între națiunile europene, pentru Asigurarea unei păci trainice pe continent — ceea ce va constitui un moment istoric în viața E- uropei, a întregii omeniri.Sprijinim activ mișcările de eliberare națională, ne aducem contribuția la lupta pentru lichidarea colonialismului și neocolonialismului, a oricăror forme de dominație și asuprire a altor popoare, pentru respectarea dreptului fiecărei națiuni la dezvoltarea liberă, independentă. (Aplauze puternice).Ne-a produs o mare îngrijorare 1 reluarea ostilităților militare din Orientul Mijlociu. In declarațiile date cu a- cest prilej am exprimat punctul de vedere al guvernului, 

al poporului român. Considerăm că hotărîrile pentru încetarea focului reprezintă un pas deosebit de important, dar că trebuie făcut totul pentru respectarea acestor hotărîri, pentru ca încetarea focului Să nu fie doar vremelnică. De aceea, ne-am referit în Declarația guvernului român la necesitatea luării unor măsuri concrete pentru evitarea unor ciocniri. Considerăm că toate popoarele — îndeosebi popoarele din Europa —, au datoria să acționeze p.entru a contribui la soluționarea cît mai rapidă a conflictului din Orientul Mijlociu, pe calea înfăptuirii rezoluției Consiliului de Securitate din 1967, la asigurarea unei păci trainice în această regiune. Avem în vedere că trebuie să fie retrase trupele Israelului din teritoriile arabe ocupate în urma războiului din 1967, că trebuie să se ajungă la înțelegeri care să asigure și să garanteze integritatea și suveranitatea tuturor statelor din Orientul Mijlociu, inclusiv a Israelului. De asemenea, considerăm că pentru a se obține o pace trainică în Orientul Mijlociu, trebuie să se găsească soluții corespunzătoare pentru ca populația palestiniană să-și poată făuri o viață liberă, independentă, corespunzător năzuințelor sale legitime. In ce ne privește, vom acționa cu toată hotărîrea pentru a contribui la realizarea unei păci trainice în Orientul Mijlociu, consi- derînd că aceasta corespunde atît intereselor popoarelor din această zonă, cît și intereselor popoarelor vecine — deci și popoarelor din Europa — cauzei păcii și colaborării în întreaga lume. (Aplauze puternice).Desigur, sînt și alte probleme importante care preocupă astăzi omenirea — cum este problema dezarmării generale și în primul rînd a dezarmării nucleare. Este știut că în lume se cheltuiesc în scopul înarmărilor sume imense care apasă greu pe umerii tuturor popoarelor. Considerăm că trebuie făcute eforturi pentru a se ajunge la măsuri concrete în direcția dezarmării, în primul rînd a celei nucleare, că este necesar ca popoarele să participe mai activ la realizarea acestui obiectiv de importanță hotărîtoare pentru destinele omenirii.Apreciem, de asemenea, că trebuie făcut mai mult pentru creșterea rolului Organizației Națiunilor Unite în soluționarea diferitelor probleme internaționale.Considerăm că toate țările lumii, fără deosebire de orîn- duire socială sau de mărime, trebuie să-și aducă în mod e- gal contribuția la soluționarea problemelor internaționale, că țările mici și mijlocii trebuie să participe mai activ la rezolvarea marilor probleme care frămîntă omenirea. Numai așa va exista garanția că se vor găsi căile de rezolvare a problemelor litigioase în conformitate cu interesele tuturor statelor, ale respectării libertății și independenței tuturor națiunilor, cu interesele păcii generale. (Aplauze puternice).Mai mult ca oricînd este necesar să crească rolul maselor populare în viața internațională. Vorbind de aceasta, pornim de la necesitatea ca partidele comuniste, partidele socialiste, mișcările de eliberare națională, alte forțe antiimperialiste și democratice să acționeze cu mai multă fermitate, să-și unească eforturile, contribuind la unirea într-un singur șuvoi a maselor largi populare, a popoarelor dornice să asigure triumful unei noi politici în lume. In felul acesta se va putea, realmente, asigura lichidarea cu desăvîr- șire a politicii imperialiste de forță și dictat, triumful politicii de egalitate între state și respect față de fiecare națiune, instaurarea unui climat în care fiecare popor să-și poată concentra eforturile în vederea dezvoltării1 economico-sociale, făuririi bunăstării și fericirii sale. In acest fel se va putea asigura dezvoltarea colaborării rodnice între toate popoarele în lupta pentru o lume mai bună, mai dreaptă, pentru progres și pace internațională. (Aplauze puternice).In încheiere, doresc încă o dată să-mi exprim convingerea că organizația de partid Cluj, toți comuniștii, oamenii muncii din județ vor face totul pentru îndeplinirea în cele mai bune condițiuni a programului trasat de Congresul al X-lea, a hotărîrilor Conferinței ț Naționale, sporindu-și aportul la mersul tot mai hotărît înainte al României pe calea făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, spre comunism. (Aplauze puternice).Urez tuturor comuniștilor, tuturor oamenilor muncii din Cluj succese tot mai mari în întreaga activitate, multă sănătate și multă fericire ! (A-plauze puternice, prelungite. Se scandează „Ceaușescu — P.G.R.").

pregătirea de iarnă
In legătură cu măsurile ce s-au luat ori se înfăptuiesc în prezent la mina Lupeni privind pregătirile de iarnă, recent, tovarășul Dumitru Ve- lescu, șeful resortului administrativ al minei a declarat între altele:— Pregătirile de iarnă în cadrul exploatării noastre au început cu aproape o lună în urmă. La nivelul conducerii exploatării s-a întocmit un plan general de măsuri cu date și responsabilități, plan care a fost defalcat pe sectoare. Spre exemplu, sectorul general care cuprinde, după cum se știe compartimentul de transport și electromecanic, colective care își desfășoară activitatea atît în subteran cît și la suprafață, lucrează- în prezent la revizuirea și punerea la punct a cuptoarelor de încălzire de la puțurile „Ștefan", „XII" și „Carolina", împreună eu compartimentul electromecanic, lucrează la protejarea de îngheț a conductelor ide aer și apă oamenii sectorului XII.Nouă, resortului administrativ pe revine în această privință sarcina asigurării tuturor materialelor necesare efectuării acestor lucrări și ne străduim să ne achităm de sarcini. Principala preocupare a resortului administrativ este orientată însă asupra unor probleme sociale.Cantina minei mutată recent într-un local nou — este în prezent aprovizionată pentru perioada de iarnă. Spațiul eliberat prin mutarea cantinei l-am transformat în „cămări" pentru depozitarea, de

Răspundem celor 
ce ne scriu

Petrică Bărăian, unul din vitrinierii pentru care arta e- talării produselor alimentare în vitrine a devenit o pasiune.Iată-1 amenajînd una din vitrinele magazinului alimentar cu autoservire din cadrul complexului comercial de la Vulcan. Foto ; Ion LEONARD

® Patru Popa, E.M. Pard- șeni. Conducerile întreprinderilor și unităților socialiste sînt suverane în a acorda sau, respectiv, a refuza cererea transferului în interesul serviciului, sau la cererea salariaților.Refuzul conducerii E.M. Paroșeni de a vă aproba cererea de transfer este pe deplin justificat, exploatarea avînd nevoie de serviciile dumneavoastră care, sînteți obligat a vă continua activitatea de producție în baza contractului de muncă încheiat cu exploatarea minieră la data angajării.
• D. Vladislav, Petroșani. Reținerea din salariul dumneavoastră a sumei de 20J lei reprezintă, după cum rezultă din evidența Consiliului popular comunal Bănița, contribuția pentru plata pazei obștești pe anii 1968 și 1971. In anii 1969-1970, îndeplinin- du-vă obligațiile militare, nu ați fost impus. In anul 1971 v-ați mutat la Petroșani fără a anunța consiliul popular, prin urmare ați rămas 

alimente de rezervă. Pentru a evita surprizele neplăcute în aprovizionarea cantinei, am contractat cu C.L.F., depozitul Lupeni, cantitățile necesare de cartofi, varză, rădăci- noase. Amintesc totodată că pe lîngă cantină s-a creat o gospodărie anexă care va contribui la îmbunătățirea mesei celor în medie cca. 300 de abonați.In atenția resortului gospodăresc a stat, de asemenea, a- sigurarea cu cărbune și, respectiv, transportul acestuia la domiciliul salariaților minei- In acest scop, încă o mașină a fost adaptată transportului de cărbune. Preconizăm ca zilnic să asigurăm transportul a 200 de tone de cărbune.Avem asigurată o cantitate de 30 000 kg. sare necesară la dezghețarea liniilor ferate din gara goalelor și a plinelor cît și din întreaga exploatare. La fel ne-am procurat mături și lopeți pentru înlăturarea zăpezii — în caz de înzăpezire. Sîntem în plină desfășurare cu revizia instalațiilor de încălzire și apă la căminul nefa- miliștilor, iar în cadrul minei lucrăm la repararea acoperișului băii muncitorilor. Deci, în cadrul exploatării noastre s-au luat măsurile cerute în vederea preîntîmpinării necazurilor pe care iarna ni le- ar putea provoca. Minerii noștri vor avea asigurate condiții optime pentru a-și putea îndeplini sarcinile, bineînțeles în ceea ce privește obligațiile care cad în sarcina noastră, a resortului administra- tiv-gospodăresc. A. MICA, corespondent

debitor cu o contribuție a- nuală de 100 lei.® Gheorghe Voina, E.M. Paroșeni. Contestațiile împotriva sancțiunilor disciplinare sînt de competența organului ierarhic superior, sau a organului de conducere colectivă (Codul Muncii, articolul 175 (I) punctul a).Termenul de rezolvare a contestațiilor este de 30 de zile. Intrucît cererea dumneavoastră se găsește înregistrată la conducerea exploatării miniere, adresați-vă acesteia și nu comisiei de judecată.
® Floarea Aprofirei, Petroșani. Majorarea de salariu ce vi s-a acordat este legală și corespunde prevederilor H.C.M. nr. 890 din 17 iulie a.c.
® Aurel Reva, Petroșani. Rugăm treceți pe la redacție (secția scrisori) în vederea lămuririi problemei privind drepturile dv. la alocația de stat.



MIERCURI, 31 OCTOMBRIE 1973 I 3Despre rolul maistrului minier în procesul de producție s-a scris mult atît în presă cît și în diferite lucrări de specialitate. Există *0 preocupare permanentă din partea conducerilor exploatărilor miniere pentru ridicarea nivelului de cunoaștere al tuturor categoriilor de salariați, pentru perfecționarea metodelor muncă. Dacă se stă de bă cu personalul tehnic, maiștri, se constată cu satisfacție că aceștia în majoritatea cazurilor au o pregătire profesională corespunzătoare funcției ce o dețin; cunosc regulile de exploatare, știu ce trebuie să facă pentru a se respecta normele departamentale de protecție a muncii. Dacă se verifică însă pe teren modul cum aceștia pun în practică — aplică — cunoștințele acumulate, cum se preocupă pentru respectarea regulilor și normelor de securitate a muncii în subteran, la majoritatea maiștrilor se constată deficiențe. La toate exploatările se constată serioase neglijențe în respectarea regulilor de securitate, a- bateri și — ceea ce este mai grav cariIn zăm de la N.D.P.M. constatate în ultimul timp de către inspectorii pentru protecția muncii la exploatările miniere Valea Jiului, abateri în au fost nieri.Așa ÎI E.M. I din ziua de 20 septembrie a.c. maistrul minier de serviciu și măsurătorul de gaze nu au controlat prezența gazu-

de vor- cu

— în unele cazuri încăl- conștiente ale acestora, cele ce urmează anali- cîteva cazuri de abateri
din care implicați maiștri mi-bunăoară, la sectorul Aninoasa în schimbul
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lui metan, nu au consemnat pe tăblițele de la locurile de_ muncă controalele efectuate iar maistrul minier Avram Avrămuț, de la aceeași unitate, a plasat muncitori pentru executarea unor lucrări miniere fără a le înmîna monografie de armare după care să lucreze.Tot la Aninoasa, la sectorul Livezeni, măsurătorul de gaze

re de a controla toate locurile de mupcă din revirul său s-a constatat că în ziua investigației noastre nu și-a îndeplinit această obligație ; mai mult chiar, acest maistru a întocmit și rapoarte e- ronate, fapte pentru care inspectorul minier i-a aplicat sancțiuni contravenționale în bani.Abaterile maiștrilor îmbra-

Toate acestealeîn abataj, maistrul minier în cauză aduce la cunoștința dispecerului minei — respectiv conducerii minei să nu a luat nici o măsură de asigurare a muncă ; a lăsat muncitorii să lucreze în condițiile de securitate precare și el a părăsit sectorul. Astfel de abateri, desigur, nu se pot trece cu ve-/

— telefonic în-locului de
Anton Buzos își permit să nu și iă nu execute reviziile mecanice a utilajelor antigri- zutoase, cerute de normele în vigoare. Tot ei, nu întocmesc rapoarte zilnice prin care să-și justifice activitatea, nu pretind întocmirea și nu verifică rapoartele șefilor de e- chipă din subordine. .Astfel de abateri în trecut

Și Mihai Sav urmărească de răs- gre- cu

Să fie exercitat cu maximă responsabilitate, exigență
și fermitate

i

Tloan Nemeș și artificierul loan Balint care înlocuia pe maistrul minier — lipsă în acea zi — nu au controlat metanul, au întocmit rapoăt- te fictive. Inspectorul minier care controlează această mină a găsit după ei,. în galeria magistrală, orizontul 300, de la puțul est spre puțul principal Livezeni, metan peste limitele admise. Deficiențe a- semănătoare au fost întîlnite și la E. M. Uricani. Aici maistrul minier Ioan Moldovan, de la sectorul II, deși își cunoaște obligația pe care o a-

că și un alt aspect agravant. Unii dintre maiștri constată deficiențe la locurile de muncă de care răspunde, dispun m'ăsuri pentru remediere însă nu mai urmăresc concretizarea acestor măsuri. Un astfel de caz a avut loc la E.M. Vulcan. In ziua de 23 octombrie a.c., în schimbul I, maistrul minier Isidor Răfăi- lă, constată la un moment dat că în abatajul frontal, panoul 6 203, din stratul 13, blocul II. nu este respectată monografia de armare, ceea ce implică pericol de surpare

derea și ele au fost sancționate prompt de cei care au a- tribuția și calitatea să o facă, luîndu-se totodată pe loc măsuri de asigurare și punere în ordine a abatajului.Dacă pînă aici am incriminat deficiențele depistate numai din sfera de activitate a maiștrilor minieri, să nu se creadă însă că în domeniul mecanic nu sînt deficiențe. Sînt destule, din păcate. Astfel la E. M. Lupeni maistrul mecanic principal loan Că- tană de la sectorul III și maiștrii energetici de sectoare

au fost constatate și la mina Dîlja și E. M. Vulcan. Și pentru aceste acte de indisciplină în muncă au fost aplicate sancțiuni, în raport cu gravitatea lor.De această stare de lucruri existentă în activitatea unor maiștri, sigur că se fac responsabili și conducătorii di- recți ai sectoarelor, ai exploatărilor. care nu exercită un control permanent și eficace asupra personalului subordonat, trec cu vederea unele abateri de la normele și instrucțiunile de protecție

a muncii și nu asigură desfășurarea unei susținute munci politice și profesionale îndrumare și tragere la pundere a celor care șese, sau a acelora carebună știință încalcă normele și legile statului menite să pună sub protecție munca și integritatea omului, viața lui. Sigur, în această direcție poate face mai mult și Inspectoratul teritorial de stat pentru protecția muncii care, prin inspectorii de obiectiv, trebuie să stabilească operativ și cu maximă obiectivitate responsabilitățile în cazurile încălcării normelor și să aplice sancțiuni nu numai personalului de execuție, ci să extindă aceste responsabilități, în conformitate cu Legea nr. 5/1965, tuturor factorilor care conduc, organizează și controlează procesele de producție. Numai și numai individualizînd răspunderile privind abaterile de la normele de protecția muncii, sancțiunile aplicate celor în cauză își vor atinge scopul educativ și preventiv.Trebuie făcut totul pentru ca în rîndurile. maiștrilor — minieri și electromecanici — din subteran să fie imprimată adîne convingerea, conștient înțeleasă, de a-și exercita cu maximă responsabilitate și exigență rolul în organizarea — conducerea — controlul și executarea lucrărilor miniere subterane.Ing. Iosif FARCAȘ,Ing. loan MlCLAUȘOIU, inspectori principali în cadrul Inspectoratului teritorial de stat pentru protecția muncii Hunedoara — Petroșani
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .

Interdicții • Interdicții
• MAIȘTRI MINIERI! Nu permiteți intrarea în 

mină a muncitorilor neinstruiți, în stare de ebrietate 
sau obosiți.

• Verificați cu atenție susținerea lucrărilor mi
niere, dacă s-a copturit frontul, tavanul și pereții lu
crărilor miniere ; faceți totul pentru a depista even
tualele pericole ce pot provoca accidente de muncă.

9 Verificați prezența gazelor de mină ori de cîte 
ori controlați locurile de muncă și lucrările miniere 
și luați imediat măsurile, de siguranță ce se impun 
acolo unde se constată acumulări de CH4 în 
trații periculoase.

concen-

• Nu permiteți avansarea lucrărilor dacă 
asigurate materialele necesare cel puțin 
schimbul respectiv.

nu sînt 
pentru

V
9 Verificați realizarea măsurilor pe care le-ați 

dispus și acționați cu fermitate pentru menținerea 
disciplinei în cadrul procesului de producție, de că
tre toți muncitorii din formațiile de lucru.

9 Pretindeți ca muncitorii din subordine să fie 
dotați cu echipament de protecție adecvat prevă
zut de norme și obligați-i să-1 folosească efectiv în 
timpul programului de lucru, corect.

• Informați conducerea sectorului și pe maistrul 
din schimbul următor, de toate evenimentele deose
bite produse în mină pentru a putea preveni avari
ile în subteran.

9 Instruiți personalul din subordine in ceea ce 
privește acordarea primului ajutor și cum trebuie 
procedat în caz de avarii.

9 Controlați cu atenție locurile de muncă în con
formitate cu normele și dispozițiile în vigoare și în
registrați pe tabla de evidență, cu punctualitate, me
tanul măsurat la fronturile de lucru.

9 Verificați activitatea artificierilor din subordi
ne și nu le permiteți abateri de la N.D.P.M.

REȚINEȚI!

Orice abatere de la aceste norme poate avea drept 
consecință accidente umane și tehnice, evenimente 
nedorite care dezorganizează activitatea minieră și 
'ericlitează îndeplinirea sarcinilor de extracție a 
cărbunelui.

*

Noua reglementare 
privind păstrarea

explozivilor 
in subteran ■

interpretată corect, 
respectată de către

artificieri!

Fiecare muncitor, tehnician 
și inginer minier — participant 

exigent la asigurarea unui

■
s

Mai multă

Din unele studii și date statistice se desprinde concluzia că frecvența cea mai ridicată a abaterilor de la normele protecție a muncii soldâte accidente se manifestă transportul minier. Astfel, la sută di,n accidentele muncă în subteran se află calizate în acest domeniu activitate, față de 32 la sută la abataje, 17 la sută la pregătiri și 4 la sută la alte lucrări. Interpretînd datele statistice rezultă că principalele cauze ale accidentelor la transportul minier la minele Văii Jiului derivă din comportamentul deficitar, greșit al omului. Factorul uman intervine direct, în măsură mare, în operațiile de transport minier (circulație de vagonete, manipulare de materiale, repuneri de vagonete deraiate, cuplare-decuplare de vagonete, încărcare din rostogol etc.) și de aceea protecția lui în activitatea respectivă se impune prioritar asigurată prin toate mijloacele.Cu toate că aceste cerințe elementare menite să confere protecția necesară muncitoru-

de cu în47 de lode

răspundere personală in 
de transport minier !lui de la transport sînt cunoscute de toți factorii — de la executant, la maistru și pînă la cadrele de conducere ale sectoarelor miniere totuși la unitățile C.C.P. din bazin frecvența neregulilor, a abaterilor de la N.D.P.M. este mare, Jntr-un cuvînt disciplina muncii lasă mult de dorit. Din nefericire se mai întîlnesc însoțitori de trenuri, cuplători la puț care la legarea sau dezlegarea vagonetelor din „țug“ încalcă interdicția de a nu introduce capul sau părți din corp între vagonete, neasigu- rarea vagonetelor pe linii și - rampe permițînd rularea lor liberă (E. M. Aninoasa și E. M. Vulcan); intrări în silozuri dozatoare ale puțurilor cu schip pentru deblocarea cărbunelui (E. M. Lonea); manevrare greșită la transportul de material lemnos pe puț (E. M. Lupeni); încercări defectuoase, în contradicție cu prescripțiile de siguranță, de deblocare a rostogoalelor (E. M. Dîlja) — ca să menționăm doar un foarte mic număr de abateri dar din cele de o gravitate extremă. săvîrșite în ultima perioa-

Ce este, cînd și cum se folosește 
alarmarea personalului din subteran

dă în sfera transportului minier și soldate Cu consecințe nedorite de nimeni.In general, se constată că centrul de greutate al abaterilor de la N.D.P.M. se găsește în transportul minier pe zontală :— ridicarea vagonetelor raiate cu locomotiva ;— încercarea dezgățării mers a cablurilor troliilor;— transport Cu locomotiva fără însoțitor sau executarea transportului prin împins, fără însoțitori ;— urcarea și circulația unor persoane pe cabinele locomotivelor de mină ;— scoaterea capului sau a • unei părți din corp (de către mecanic) în afara locomotivei în timpul mersului;— vagoneți nefrînați corect pe linie folosindu-se bucăți de rocă puse pe șină ;— neîntreținerea corespunzătoare a liniilor ferate subterane, aruncarea în dezordine pe traseele de transport (mai ales pe căile secundare) a diferitelor materiale etc.Toate aceste deficiențe, neobservate și nelichidate la timp, constituie permanente focare de pericole, de avarii și întreruperi ale activității de producție, de accidente.

ori-de-din

MUNCITORI Și MAIȘTRI

DIN TRANSPORTUL SUBTERAN !

activitatea

nu este permisă cuplarea decuplarea vagonetelor trenul se află în mers ; ridicarea vagonetelor

mințim cîteva din acestea, cu referire în special la transportul vagonetelor.
9 este interzisă cu desăvir- șire, Ia cuplarea sau decuplarea vagonetelor din convoi, introducerea capului, mîini- lor sau a altor părți ale corpului între vagonete sau tampoane ;
9 sau cînd
9deraiate se face numai cu a- jutorul pîrghiilor (pălugilor);
9 In cazul cînd se transportă manual mai multe vagonete deodată acestea se vor cupla unele de altele ;
9 vagonetele vor fi împinse întotdeauna cu mîinile pe mînere, fiind interzisă înaintarea vagonetului prin tragere ;
9 în tot timpul transportului manual vagonetele trebuie ținute prin frînare, fiind terzisă rularea lor liberă cu viteză prea mare ;
9 este interzisă oprireagonetelor prin trecerea vagonetarului în față pentru a încerca oprirea cu brațele ori spatele ;
9 vagonetele vor fi garate la locuri fixe și imobilizate prin opritoare puse Ia roți;
9 în timpul transportului, vagonetele vor păstra între ele o distanță de cel puțin 10 metri la pante mici și 30 metri la pante mari.Ing. Mihail BUZDUGAN, serviciul control protecția muncii — C.C.P.

in-sauva-

prin mercaptan
Respectați cu strictețe prevederile normelor de securitate în domeniul în care vă des- fășurați activitatea. Vă rea-

Considerente de securitate minieră au impus luarea măsuri pentru limitarea ridelor din subteran ia capacitate de- de maximum 60 kg. exploziv. Această zută de N.D.P.M.Hotărîrii Consiliului de niștri nr. la regimul plozive în însemnătate artificierilor.Firidele subterane necesare depozitării explozivilor pentru un timp limitat, la un singur schimb, se construiesc în peretele frontal al unui spațiu de adăpostire de 2 m, săpat perpendicular pe ția unei galerii.Normele prevăd că dele destinate pentru trarea mijloacelor de nițiere și aprindere pot construi direct în rețele galeriei, fără spațiu de adăpostire.In conformitate cu reglementările N.D.P.M., firidele trebuie să îndeplinească următoarele condiții:— să fie amplasate în locuri uscate și la 50 m distanță de puțuri sau camere subterane și la minimum 6 m depărtare de o altă firidă ;— să fie susținute în desiș și căptușite cu seînduri, iar cele construite în cărbune să fie betonate ;Fiecare artificier din același schimb de lucru trebuie să aibă obligatoriu o firidă pentru păstrarea explozivului și o alta pentru materialul de inițiere.Construirea firidelor în galeriile. principale cu transport mecanizat este strict interzisă !Reglementările legale prevăd obligativitatea ca fiecare artificier din același schimb de lucru să aibă o firidă. Interdicția ca doi artificieri ai aceluiași sector nu pot consuma o cantitate de exploziv luată la un loc mai mare de 60 kg pe schimbul respectiv derivă și din reglementările privind gestionarea explozivului separat de către fiecare artificier, adică din momentul în care a primit de la depozitul de exploziv cantitatea ce-i revine și la restituirea la depozit predarea artificierului schimbul următor (pe de semnătură) a explozivului neconsumat.Așadar, față de normele de pînă acum a intervenit o noutate. Odată cu limitarea capacității firidelor noile reglementări prevăzute de N.D.P.M., la . articolul 27 paragraful 7 fac precizarea că : „La, sfîrși- tul fiecărui schimb artificierul va preda materialul exploziv artificierului ce intră în schimbul următor". Așa cum rezultă din conținutul articoluluj din N.D.P.M. menționat, normele de protecție a muncii aduc o înlesnire pentru artificieri în sensul că li se permite ca explozivul neutilizat, în loc să-l scoată Ia suprafață și să-1 restituie la depozit, îl predă chiar în subteran artifice- rului din schimbul următor.Cum au fost interpretate și aplicate aceste reglementări? Controalele efectuate la minele Văii Jiului de organele Inspecției de stat pentru protecția muncii și ale serviciu-

de fi- • o înmagazinare
din Centrala dezvăluit că

reglementare prevă- pc baza Mi- 2509/1969 privitor materialelor ex- economie, are o mare în munca

direc-firi- pășise pe-

pînă sau din bază

Avariile subterane, au fost dintotdeauna evenimente care s-au soldat de cele mai multe ori cu pierderi de vieți omenești ca urmare a panicii create și neevacuării la timp a personalului din zonă. Este posibilă anunțarea (alarmarea) rapidă a personalului aflat, în subteran. în cazul unei avarii și evacuarea lui în timp util din calea pericolului 7 Există metode tehnice adecvate 7In multe din țările cu industrie minieră dezvoltată, a- nunțarea și evacuarea personalului dintr-o zonă avariată, a format subiectul multor discuții și cercetări, și ca urmare s-au imaginat diferite metode de alarmare, fiecare eficientă, în felul său, dar nu valabilă în toate cazurile.După unele studii și cercetări, în țara noastră s-a ajun? la folosirea unei substanțe puternic toăre, genul cu substanță denumită mercaptan. Este loare și cu miros de varză stricată, miros cunoscut de toată lumea la aragaz, foarte volatil, iar în cantitate, mare (50 mg/mc) vaporii săi în at-

Șiderivată sulfurat, miros
distinct din el de ouă

mirosi- hidro însuși stricate,in lichid ' iră cu

mosferă sînt toxici și inflamabili. Folosirea mercaptanului nu exclude ci obligă și folosirea concomitentă a altor sisteme de anunțare — telefoane, sonerii etc. și se poate utiliza la toate minele cu ae- rajul mecanizat, cu sau fără rețea de aer comprimat. In minele de sare, volumul mare al camerelor de exploatare și lipsa conductelor de aer coin- □rimat, fac ineficientă această netodă.Metoda de alarmare cu mercaptan se folosește în cazul avariilor unde se impune retragerea personalului totdeauna pe aceleași căi de refugiu prevăzute prin planuri de avarii și cu .are s-a făcut instruirea personalului. și constă din introducerea concomitentă atît in curenții de aeraj general sub depresiunea minei cit și in rețeaua de aer comprimat, iar în cazul lipsei acestei rețele, numai în cu- renții de aeraj.Introducerea substanței se face în puncte dinainte stabilite, unde se află personal permanent și care sînt amplasate în f’’n',*it' de lungimile traseelor și timpul de evacuare ; dm același loc, folosind

conducta de aer comprimat și curentul de aerai, se poate face o împărțire în sectoare de alarmare a rețelei miniere. In aceste puncte se află dispozitive speciale de spart fiola cu lichid și introducerea acestora în conducta de aer comprimat sau in atmosfera minei (sectorului).Personalul care face marea este instruit și va ceda la alarmare atunci simte sigur mirosul de captan, chiar dacă nu a avizat telefonic sau prin! mijloace.In vederea cunoașterii rosului specific al mercapta- nului se organizează demonstrații practice cu personalul din subteran. De asemeni, periodic se procedează la rein- struire și exerciții în subteran cu personalul.La apariția mirosului caracteristic, personalul din subteran, din sectorul alarmat, se va retrage spre orizontul cu aer curat. In timpul retragerii este necesară păstrarea calmului și a disciplinei, precum și o strictă respectare a programelor stabilite pentru retragere și adăpostirea personalului. Se știe că mercap- tanul este adus de ia acest o-

cilar- prc- cînd mer- fost altemi-

rizont prin cyrenții de proaspăt. Este necesar ca înainte de părăsirea locului de muncă, în alarmă, responsabilii de formații de lucru să-și verifice fiecare persoană din formație pentru a determina pe fiecare să ia asupra sa e- chipamentul de protecție și obiectele strict necesare — lampa și masca de autosalva- re. De asemenea, este foarte important ca în timpul retragerii pînă la locul de adăpost sau evacuare la suprafață să se păstreze calmul și o disciplină strictă.De curînd s-a trecut la a- plicarea metodei și la minele Văii Jiului. Personalul a fost instruit mai întîi la suprafață pentru a cîștiga deprinderea de a distinge mirosul caracteristic al mercaptanului, după care s-au făcut exerciții în subteran. După experiența căpătată din timpul încercărilor practice în Valea Jiului se precizează generalizarea metodei la celelalte mine din țara noastră, Ing. Sever GROZAVU, serviciul control protecția muncii — C.

iul de resort cărbunelui au s-au comis încălcări ale acestor reglementări, interpretări greșite ale interdicției de a nu se depăși cele maximum 60 kg. de exploziv înmagazinate fiind găsite firide care nu au fost reduse la capacitatea respectivă. Astfel de încălcări au fost constatate In luna august a.c. la mina Lupeni unde firida din galeria direcțională culcușul stratului 3 blocul III (sectorul I) 0- rizontul 591 și firida din galeria transversală a puțului Carolina orizontul 440, nu e- rau reduse la capacitatea prescrisă. De menționat că la mina Dîlja niciuna din firidele existente la data controlului nu erau reduse la capacitatea limită de 60 kg.Din cercetările efectuate au rezultat două cauze principale care facilitează aceste abateri de la prevederile normelor de securitate :— la construirea firidelor nu s-a avut în vedere crearea unui spațiu de depozitare care să nu permită depășirea celor 60 kg. de exploziv ;— nerespectarea reglementărilor cu privire la predarea de către artificierul care iasă din schimb celui care intră explozivul neutili-; zat, în sensul că de la depozit s-a scos o cantitate de ex-ț ploziv mai mare care însumată cu cea predată în ran de artificierul din bul anterior a depășit Abateri. de această au fost constatate la minele din bazin.Pentru a elimina posibilitatea respectării unor asemenea abateri de la normei Inspectoratul de stat pentru protecția muncii Petroșanidispus luarea imediată la fiecare unitate minieră a măsurilor ce se impun pentru li-| mitarea la cea care este în curs de desfășurare și care trebuie încheiată în decada I a lunii noiembrie. Rămîne ca de acum încolo artificierii să «respecte cu. strictețe obligațiile pe care le au. Pentru că, artificierilor li se poate pune întrebarea : în fond interdicția cu depozitarea în firidă a maximum 60 kg. exploziv se poate respecta numai dacă capacitatea firidei este limitată stict la a- ceastă cantitate 7 Adevărul este că factorii care fac sau nu să se respecte această reglementare nu sînt alții decît artificierii 1 Dacă ei, artificierii, ar fi fost desciplinați, și ar fi respectat prevederile N.D.P.M. nu ar fi fost posibilă depășireă cantității de 60 kg. exploziv nici în situația în care capacitatea firidei era, să zicem, de 3 ori mai mare.Așadar din partea lor sc pretinde pe bună mai multă terpretare țiilor ce le mentările N.D.P.M.ARTIFICIERI ! Nu nici o clipă datoria respectării normelor de protecția muncii privind transportul, manipularea, depozitarea și folosirea explozivului în subteran.

subte- schim-60 kg. natură toate
a

capacității firidelor prescrisă, acțiune

dreptatedisciplină, o incorectă a revin din prevăzute Obliga- reglc- deuitați

Ing. Alexandru MOZEȘ, serviciul control protecția muncii — C.C.P.
Pagină realizată la cererea Centralei cărbunelui 
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1 Vizita tovarășuluit

Ion Gheorghe Maurer 
în IranTEHERAN 30 — Trimisul special Agerpres, Mircea Io- nescu, transmite : Maiestatea sa Imperială, Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr, șahin- șahul Iranului, a primit, la 30 octombrie, la Palatul Niava- ran, pe președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer.La primire a luat parte primul ministru al Iranului, A- mir Abbas Hoveyda.Premierul român a transmis, din partea președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, un cald salut șahinșahului Aryamșhr, cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate poporului iranian. Mulțumind, șa- hinșahul Aryamehr a adresat, la rîndul său, un cordial salut președintelui Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, cordiale urări de fericire și

Convorbiri oficiale 
între președintele Consiliului 

de Miniștri al României*
și primul ministru al IranuluiTEHERAN 30 — Trimisul special Agerpres, Mircea Io- nescu, transmite: In după-a- miaza zilei de 30 octombrie, la Teheran au avut loc convorbiri oficiale între președintele Consiliului de Miniștri al României, Ion Gheorghe Maurer, și primul ministru al Iranului, Amir Abbas Hoveyda.Cei doi șefi de guverne și colaboratorii lor au găsit modalități noi de extindere și intensificare a acțiunilor de co

/

«
NEW YORK

Orașe și peisaje 
din România"NEW YORK 30 (Agerpres). — In cadrul seriei „Orașe și peisaje din România", la Biblioteca română din New York a fost organizată, recent, o seară de filme documentare ' românești. Au fost prezentate creațiile „Muzeul satului" — cunoscuta instituție bucureș- teană, prima de acest fel organizată în Europa în aer liber, precum și „București" și „Poiana Brașov".Cu același prilej, a fost transmis un film dedicat corului Madrigal, realizat cu ocazia împlinirii a 10 ani de la înființarea sa.Pe de altă parte, Centrul de Educație permanentă și Galeria Midway, de la Universitatea din Chicago, au inaugurat, recent, o expoziție de pictură românească contemporană. Este prezentată o selecție de lucrări create în ultimele decenii de maeștri ca Lucian, 

noi succese în activitate ce o desfășoară pentru binele poporului român.Intre șahinșahul Iranului și președintele Consiliului de Miniștri al României a avut loc o convorbire, în cadrul căreia a fost exprimată satisfacția comună pentru colaborarea mereu ascendentă dintre România și Iran și au fost discutate probleme ale promovării în continuare a relațiilor bilaterale. Au fost abordate, de asemenea, unele aspecte actuale ale vieții internaționale.După întrevedere, Maiestatea sa Imperială, Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr, a reținut la dejun pe pț-eședintele Consiliului de Miniștri al României, Ion Gheorghe Maurer.întrevederea și dejunul s-au desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească, în spiritul bunelor relații existente între cele două țări.

laborare și cooperare, în contextul posibilităților favorabile determinate de bursele relații bilaterale, consecvent întemeiate pe respectul și avantajul reciproc, precum și pe progresul continuu al economiei ambelor state. Au fost dezbătute, de asemenea, unele probleme ale vieții internaționale care prezintă interes pentru cele două țări.Convorbirile s-au desfășurat într-o atmosferă de prietenie și înțelegere reciprocă.

Grigorescu, D. Ghiață, H. Ca- targi, Al. Ciucurencu, Corne- liu Baba, Ion Țuculescu, Ion Musceleanu, ale căror hume au devenit binecunoscute în cercurile artistice din întreaga lume, precum și lucrări a- parținînd unor pictori mai tineri, cum ar fi Brăduț Cova- liu, Ion Pacea, Virgil Almă- șanu, Octav Grigorescu, Ion Nicodim, Sabin Bălașa, Va- sile Baboie, Iacob Lazăr, Constantin Blendea etc.Chiar din primele zile, 'expoziția s-a bucurat de un de- dsebit succes, ea devenind o- biectul atenției și admirației unui larg public, stîrnind interesul studenților de la Departamentul de Arte.brganizată pe baza acordului cultural româno-american, expoziția va rămîne deschisă la Chicago pînă la sfîrșitul lunii noiembrie, ea urmînd să fie deschisă, în decembrie la Muzeul „Paine", din Oshkosh (statul Wisconsin).

ULTIMELE ȘTIRI Ultimele știri

Evolufia situației
din Orientul Apropiat

Lucrările Adunării Generale a 0. H U.V ____________ _________________________________________________________
Dezbaterile din Comitetul pentru problemele economiceNAȚIUNILE UNITE 30 —Corespondentul Agerpres, C. Alexandroaie, transmite : Evaluarea activității Organizației Națiunilor Unite pentru Dezvoltarea Industrială (ONUDI), în lumina sarcinilor sale prezente și de perspectivă pentru extinderea cooperării internaționale în domeniul industrializării, constituie obiectivul dezbaterilor Comitetului pentru problemele economice al Adunării Generale.Subliniind faptul că industrializarea constituie singura alternativă viabilă pentru reducerea decalajului care des

GENEVA 30 (Agerpres). — La Geneva au început lucrările celei de-a 17-a sesiuni a Comisiei O.N.U. pentru populație. Actuala sesiune urmează să examineze o serie de probleme menite să sporească rolul O.N.U. în activitățile internaționale privind populația.Pe ordinea de zi sînt înscri-
------- 0--------

A 8-a sesiune 
a Adunării Populare 

a R. P. BulgariaSOFIA 30 — Corespondentul Agerpres, C. Amariței, transmite: La Sofia auînceput la 30 octombrie lucrările celei de-a opta sesiuni a Adunării Populare a R. P. Bulgaria.Pe ordinea de zi a actualei sesiuni se afla dezbaterea și adoptarea proiectului de lege referitor la sănătatea publică, modificarea legii de organizare a tribunalelor și a legii de alegere a judecătorilor și asesorilor populari pentru tribunalele raipnale, ca și audierea raportului Consiliului de Miniștri' privind ocrotirea și îmbunătățirea mediului ambiant în R. P. Bulgaria.
Inaugurarea Tirgufui internațional 

al cărții de la BelgradBELGRAD 30 — Corespondentul Agerpres, Simion Mor- covescu, transmite : La Belgrad a fost inaugurată a 18-a ediție a Tîrgului internațional al cărții, manifestare culturală care reunește 200 de firme iugoslave și străine, reprezen- tînd peste 2 000 de edituri din lumea întreagă, ce prezintă 55 000 titluri din diverse domenii ale activității editoriale. 

r

parte România de statele a- vansate ale lumii, reprezentantul țării noastre în acest Comitet, Marian Chirilă, a insistat asupra necesității concentrării eforturilor statelor membre spre sporirea contribuției ONUDI la promovarea și progresul industrializării țărilor în curs de dezvoltare. In context, vorbitorul a evidențiat activitatea Centrului comun ONUDI—România pentru cooperare internațională în domeniul industriilor chimică și petrochimică.
Sesiunea Comisiei pentru populațiese planul de acțiune al O.N.U. în cadrul Anului mondial al populației, programul de re- censămînt al populației din țările africane, precum și îmbunătățirea publicațiilor statistice din domeniul demografic.O atenție deosebită se va a- corda Conferinței mondiale a populației, care va avea loc la București, în august 1974. Comisia va trece în revistă stadiul pregătirilor pentru aceas

LA 30 OCTOMBRIE, LA MOSCOVA, au avut loc funeraliile mareșalului Semion Bu- dionîi, de trei ori Erou al U- niunii Sovietice. La mitingul de doliu, care a avut loc în Piața Roșie din Moscova, au participat Leonid Brejnev, Nikolai Podgornîi, Alexei Ko- sîghin și alți conducători sovietici.LIBIA a hotărît să suspende, începînd de marți, exporturile sale de petrol către O- landa — care sînt estimate la 100 000 barili pe zi —, a a- nunțat agenția libiană de presă.PROGRAMUL ALIMENTAR MONDIAL, ORGANISM AL O.N.U.,— F.A.O., a hotărît să pună la dispoziția Etiopiei încă 5 000 tone de porumb pentru a înlătura efectele negative ale setetei care bîntuie

Prezentă permanent la a- ceastă manifestare, România participă și în acest an — prin intermediul întreprinderilor „Centrala cărții" și „Rompres- filatelia" — cu numeroase exponate. Cele peste 600 de titluri prezente în standul românesc reprezintă lucrări apărute în ultimul an și cuprind o tematică deosebit de bogată. Cartea politică este repre

România, a spus vorbitorul, sprijină cererile de majorare a fondurilor de asistență tehnică ale organizației, se pronunță pentru menținerea și dezvoltarea programului de servicii speciale și pentru intensificarea relațiilor dintre ONUDI și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială, pentru ca acest program să-și poată aduce un rol sporit la dezvoltarea industrială.Reprezentantul român s-a pronunțat în favoarea organizării în capitala Perului — Lima — a lucrărilor celei dc-a doua conferințe a ONUDI.
tă importantă reuniune internațională — principala acțiune a O.N.U. în cadrul Anului mondial al populației — și va adopta o serie de hotărîri privind fondul tematicii conferinței.Din partea țării noastre, la lucrările sesiunii participă o delegație condusă de dr. Virginia Russ, care a fost aleasă, în unanimitate, prim-vicepre- ședinte al reuniunii.

în regiunile de sud ale țării, s-a anunțat la Roma, la sediul organizației.UN NUMĂR DE TREI MII DE SALARIAȚI de la atelierele din Filton ale companiei „British Aicraft Corporation" au declarat, luni după-amiază, grevă în semn de protest îm- 

zentată de lucrările tovarășului Nicolae Ceaușescu, între care „România pe drumul construirii societății socialiste multilateral dezvoltate" și un volum de opere alese editat în limba sîrbo-croată. Sînt, de a- semenea, prezentate lucrări privind relațiile internaționale ale României și contractele la nivel înalt ale țării noastre cu celelalte țări.

CAIRO 30 (Agerpres), — După cum transmite agenția M.E.N., un purtător de cuvînt oficial egiptean a dat publicității, marți, următoarea declarație : „Israelul a cerut prin intermediul Comisiei. O.N.U. pentru supravegherea armistițiului (UNTSO) listele de prizonieri israelieni de război și ale răniților israelieni deținuți de egipteni. Forțele armate egiptene — a arătat purtătorul de cuvînt — au răspuns că aceste liste sînt în drum spre israelieni. Există instrucțiuni ale Comandamentului egiptean de a se schimba prizonierii de război și răniții, atunci cînd israelienii se vor reîntoarce la linia de încetare a focului, de la 22 octombrie, în conformitate cu rezoluțiile Consiliului de Securitate de la 22 și 23 octombrie, rezoluții pe care forțele israeliene le-au violat".
*TEL AVIV 30 (Agerpres). — Luînd cuvîntul în fața Knessethului (Parlamentul is- raelian), ministrul apărării,Moshe Dayan, a declarat,marți, că Israelul a cerut E-giptului eliberarea imediată 

potriva sistemului de pensionare aplicat în prezent de conducerea firmei.MINISTRUL URUGUAYAN DE INTERNE, Nestor Boleti- ni, a anunțat că după hotărî- rea guvernului de a suspenda cursurile la Universitatea Națională din Montevideo și trecerea acesteia sub controlul guvernamental 150 de persoane au fost arestate sub regimul stării de urgență.IN LOCALITATEA ITALI- ‘ ANĂ AGRIGENTO a început procesul intentat unui grup de 16 mafioți acuzați de săvîrși- rea mai multor asasinate. Intre acestea este menționat și cazul hotelierului Candido Ciunni, care, considerat martor periculos, a fost împușcat în incinta unui spital din Palermo de șase membri ai mafiei palermitane, travestiți în mqdici.CEL DE-AL 20-LEA SALON AL AUTOMOBILULUI DE LA TOKIO a îdst inaugurat marți, în parcul Harumi din capitala niponă. $înt prezentate 690 de vehicule de diverse tipuri, 67 dintre ele aparți- nînd firmelor străine.LA PRAGA au început marți, lucrările sesiunii de* toamnă a Adunării Federale a R.S. Cehoslovace. în cadrul ședințelor plenare separate, deputății celor două camere — Camera Poporului și Camera Națiunilor — dezbat probleme legate de direcțiile principale ale dezvoltării teh- nico-științifice și de îndeplinirea planului construcțiilor de locuințe. 

și reciprocă a răniților, precum și *o listă completă a prizonierilor israelieni deținuți de Egipt, autorizarea vizitelor delegațiilor Crucii Roșii Internaționale și schimbul de prizonieri în cel mai scurt timp. Noi am primit din partea egiptenilor — a adăugat el— promisiunea oficială că, în trei zile, lista prizonierilor ne va fi furnizată ; ni s-a pro-jnis, de asemenea, că vor pemite vizitele și vor returna 60 de răniți grav.
★BAGDAD 30 (Agerpres). — Irakul a hotărît să-și retragă trupele de pe fronturile de nord și occidental, respectiv de pe înălțimile Golan și din Sinai, se anunță într-un comunicat oficial difuzat la Bagdad. Comunicatul precizează că, după acceptarea de către Republica Arabă Egipt și Siria a rezoluției Consiliului de Securitate privind încetarea focului și a ostilităților militare în Orientul Apropiat, misiunea trupelor irakiene pe aceste fronturi a încetat.
★TEL AVIV 30 (Agerpres).— Potrivit unui comunicat o- ficial dat publicității la Tel Aviv și confirmat de purtătorul de cuvînt al Casei Albe, primul ministru al Israelului, Golda Meir, va efectua, începînd de joi, o vizită oficială la Washington, unde va avea convorbiri cu președintele Richard Nixon. Premierul isra- elian va conferi, de asemenea, cu secretarul de stat al S.U.A., Henry Kissinger.

----->-----

Creșterea 
costului vieții 

în FranțaPARIS 30 (Agerpres). — Potrivit datelor publicate la Paris de Ministerul francez al economiei și finanțelor, costul vieții a crescut, în țară, în luna septembrie, cu 0,9 la sută. De la începutul anului, ritmul de creștere al inflației în Franța a fost de 5,7 la sută.
Mica 

publicitateCine a pierdut în lunile mai — iunie 3 purcei, doi albi și unul cu pată neagră pe spate, să se prezinte pentru relații la Bogy Ra- veca, str. Păcii, blocul 14, Petroșani.

MEMENTO

MIERCURI, 31 OCTOMBRIEPETROȘANI — 7 Noiembrie : Distratul ; Republica : Cutezanța ; PETRILA : Ultimul cartuș ; LONEA — Minerul : Omul nu e singur; VULCAN : Piciul va avea un frățior ; LUPENI — Cultural : Fantoma lui Barbă Neagră ; Muncitoresc : Drumurile bărbaților; URI- CANI : Distratul.

MIERCURI, 31 octombrie9,00 Teleșcoală. Album ! Callatis. Biologie fânul III). Fiziologiasistemului muscular. Electrotehnică — Materiale electrotehnice.10,00 Telex.10,05 Municipalitatea răspunde bucureșteanu- lui (reluare)10.25 Publicitate.10.30 Telecinemateca pentru copii : împăratul Cioc de sturz.11,40 Cîntă Maria Marcu, și Ioana Crăciun.12,00 Telejurnal.17.30 Curs de limbă rusă — Lecția 65.18,00 Telex.18,05 Tragerea Pronoexpres.18.15 Steaua polară.18,35 Muzică populară.18,50 Dialog — Conștiința politică în universul ispiritual al omului contemporan.19.15 Publicitate.19.20 1001 de seri. Cutia cu muzicuțe.19.30 Telejurnal. Cincinalul înainte de termen — 1973 — an hotăritîi^20,00 Cîntecul săptămînii.20,05 Teleobiectiv.20.20 Publicitate.20.25 Gala maeștrilor — Elisabeth Schwartzkopf într-un recital de lieduri.20,45 Telecinemateca. Ciclul „Regizori contemporani" — Lev Kulid- janov.Cînd copacii erau mari.22,15 24 de ore.

Valorile temperaturii înregistrate în cursul zilei de ieri :Maximele: Petroșani 7grade ; Paring 4 grade.Minimele : Petroșani — 5 grade ; Paring — 1 grad.PENTRU URMĂTOARELE 24 DE ORE: Vreme în general instabilă, cu cer variabil. Local se vor semnala precipitații slabe sub formă de ploaie și lapoviță. La munte, ninsoare. Vint slab pînă la potrivit din sectorul nordic.
MEMENTO

Concurs 
de orientare 

turistică 
„Culorile 

toamnei"înălțimile ce străjuiesc vecinătatea Casei de copii Uricani au cunoscut zilele trecute, pînă în jurul cotei de 1200 m, o vie animație. 75 de elevi, constitu- iți în trei detașamente, au fost angrenați într-un concurs de orientare turistică intitulat „Culorile toamnei". în care orientarea în condiții .dificile de teren cu mijloacele simple avute la îndemînă, cît și învingerea greutăților i- vite de-a lungul traseului au dat mult de furcă con- curenților.Participanții la acest reușit concurs — băieți și fete — și-au disputat cu mult interes șansele de a dobîn- di supremația, cunoștințele teoretice căutînd să fie a- plicate cît mai eficient în orientarea în pădure și cîmpie. Spre surprinderea tuturor, dovedindu-se mai perspicace, grupa fetelor a fost cea care a cîștigat concursul. Din rîndul acestora s-au remarcat Eugenia Căvescu, Victoria Ștefan. Georgeta Darcaci, Pa- raschiva Golea, Narcisa Vieru și Maria Dolea.C. DUMITRU

Agenda campionatului județean de fotbal
Un rezultat surpriză

E. G. C. 
ConstructorulDuminică, pe terenul din Lonea, jucătorii formației E.G.C.-ului din Petrila au primit replica colegilor lor de competiție din echipa Constructorul Hunedoara, formație care tinde la cucerirea supremației în campionatul județean. Evoluînd încă de la fluierul inaugural al partidei u- șor timorați de faptul că partenerii lor constituie un „team" redutabil, plin de ambiții și cu jucători de certă valoare, gazdele nici în continuare nu au avut inițiativa. Jocul lor a fost dezlînat, s-a jucat, practic, fără linie de mijloc, iar compartimentul o- fensiv a stat în majoritatea timpului în sarcina doar a doi jucători : Mircea Puiu și Ni- mu care oricîtă ambiție ar fi avut nu puteau realiza mare lucru. In aceste condiții, oaspeții au presat în permanență, reușind să surprindă de nenumărate ori descoperită a- părarea petrilenilor. Bine coordonați de către exdiviziona- rul A .Popa Remus — care evoluează acum sub culorile „ll“-ului constructorilor hunedoreni — atacanții oaspeți au fost puși în ocazii favorabile de a înscrie și reușesc acest lucru prin Pleșca,

Petrila —
Hunedoara 2-1în min. 30. Peste numai 3 minute, căpitanul echipei din Petrila, Mircea Puiu scăpat singur pe contraatac, restabilește egalitatea pe tabela de marcaj, scor cu care se încheie și prima repriză.La reluare, oaspeții atacă cu insistență, însă apărarea gazdelor și portarul Ardeanu nu sînt pe fază. Cei care vor reuși să încline balanța victoriei în favoarea lor vor fi... gazdele. In min. 72, același Mircea Puiu — un jucător talentat, cu multă intuiție — reușește să treacă de apărătorii ieșiți la intercepție, și înscrie spectaculos pe lingă portarul Gagianu. Astfel, pentru prima oară în acest campionat, hunedorenii au fost nevoiți să încline steagul în fața petrilenilor, fiind învinși.E.G.C. Petrila: Ardeanu, Vladislav, Gheorghe, Neag, Feher, Nimu, Duck, Reisz, Puiu Mircea ; Constructorul : Gagianu, Stanciu, Link, Rusu, Dobra, Dinu, Popa Remus, Burla, Pleșca, Enescu.A arbitrat corect, Nicolae Găman (Simeria), ajutat la linie de Iosif Jinaru și Iosif Masui, ambii din Petroșani.I. ȚABREA

Minerul Aninoasa — Parîngul Lonea 1-3Zi senină la Aninoasa, dar jocul dintre cele două formații s-a disputat pe un teren cu băltoace, deci foarte greu, acest lucru contribuind foarte mult Ia scăderea impresiei tehnice a jocului.Partida începe ca de obicei, în nota de tatonare, gazdele fiind decise să cîștige, dar lonenii sînt cei care deschid scorul în min. 11, prin Răbulea.Aninosenii ratează ocazii după ocazii și greșeala arbitrului de centru, care a lăsat jocul să „curgă", aduce în
Minerul Uricani - Preparatorul Petrila 3-0Deși victorioasă, echipa din Uricani nu a confirmat nici de astădată așteptările. Carențele observate la începutul'campionatului încep să se adîncească. De altfel nu este de mirare, dat fiind faptul că de la începutul campionatului echipa a schimbat trei antrenori. In echipă face fiecare ce vrea. Pînă nu este prea tîrziu se cuvine tras un semnal de alarmă, acum, pentru ca într-un viitor cît mai apropiat, lucrurile să intre pe făgașul normal. Duminică am văzut pe teren o echipă obosită, care a practicat un joc fără orizont. Iată pe scurt fazele din care 

teren o notă de nervozitate, prin unele faulturi comise de ambele părți.In a doua parte gazdele insistă și obligă pe fundașul Lup să înscrie în propria-i poartă : 1—1. Ratările continuă la poarta oaspeților ca și unele durități și, în ambele tabere, își fac apariția cartonașele galbene. Aninosenii pierd controlul jocului în ultima parte a meciului și cei care mai înscriu de două ori sînt tot jucătorii de Ia Pa- rîngul, prin Răbulea și Popo- vici, stabilind scorul final de 

s-au înscris cele trei goluri. In min. 7, la o învălmășeală în fața porții, Udrescu înscrie plasat cu capul. In min. 27, a- celași Udrescu, primește o pasă de la Gacsadi, întră în careu, driblează doi apărători și ridică scorul la 2—0. In partea a doua asistăm la același joc de uzură. In min. 66, o nouă combinație Gacsadi — Udrescu, ultimul stabilind'scorul final al partidei : 3—0.Echipa oaspete lipsita de a- portul unor titulari a pus deseori în dificultate pe gazde, dar portarul Obreja care a apărat bine și fundașul central, Săndulache, nu au lăsat 

3 1 în favoarea lor. E drept oă nici portarul Miclea și a- părarea gazdelor nu au fost de loc la' posturi, înlesnind astfel majorarea scorului.Un frumos rezultat al Pa- rîngului Lonea obținut în deplasare, într-un meci, în care doar ei au fost' cei care au înscris în ambele părți.A arbitrat Hristos Laras, la centru, și Cornel Rațiu, la margine, ambii din Hunedoara și Necula Gheorghe la margine, din Aninoasa.R .VALEDI

nici o speranță oaspeților.A condus bine o brigadă de arbitri din Petroșani : I. Pali, la centru, ajutat la tușe de Fr. Barna și V. Rîpa.Minerul Uricani: Obreja —— Smaranda, Săndulache, Bo- dea, Suciu — Cacula, Vențer— Farcaș, (min. 46 Giubelea- nu) Gacsadi, Udrescu, Ilinescu (min. 70 Haidemac) : Preparatorul Petrila : Costea II, Magda, Leșu, Daraczi — Miclea, Furdui (min. 60 Buză), Kalai, Velea, Pop, Kovacs.La juniori, 1—1.Ilie COANDRĂȘ, corespondent

în derbyul local

Energia Paroșeni - Minerul Vulcan 1-2 (0-1)Această partidă se anunța foarte disputată, așteptîndu- ne la o ripostă dîrză a gazdelor, dar derbyul local debutează cu o suită de atacuri în trombă ale oaspeților, care au cam dat de furcă apărării e- nergeticienilor.Deși victorioși, minerii, superiori atît din punct de vedere tehnic cît și tactic, puteau fi egalați în min. 88, dar bara transversală a fost cea care s-a opus balonului expediat de Nemeș.Ambele formații . merită a fi evidențiate pentru spectacolul oferit și sportivitatea de care au dat dovadă.Primul gol a fost înscris de Voicu (min. 20), care a preluat balonul în ' poartă, după ce a fost respins defectuos de către portarul Faur. Cel de-al doilea gol al minerilor a fost înscris de Șimon (tnin. 70), 
Un punct prețios obținut 

de Minerul LupeniIn etapa de duminică, în cadrul campionatului de fotbal al diviziei C, formația Minerul Lupeni a evoluat în deplasare la Motru, în compania jucătorilor de la Progresul Stre- haia, terenul acestora fiind suspendat. La capătul unui meci Iviu disputat, în care minerii au dominat în permanență, scorul înregistrat a fost de 1—1. Golul oaspeților a fost în- I scris în min. 88 de Lucuța, astfel obținîndu-se un punct foarte prețios în deplasare.

după o suită de șuturi respinse de apărătorii adverși.Golul de onoare al gazdelor este înscris de Nistor (min. 78). Mai semnalăm bara lui Perju, din min. 75, la scorul de 2—0.Corect și autoritar, arbitrajul prestat de Puiuț Zamfir (Deva) la centru, ajutat bine la linie de Petru Acostantine- sei (Vulcan) și Ion Costea (Petroșani). Energia Paroșeni: Faur, Nemeș, Trică, Taborschi, Andrași, Nicolau, Anisie, Nistor, Niță, Deak (60 Craihic), Puică (46 Mazekas) ; Minerul Vulcan : Mihăilescu, Gergely, Cugerean, Perju, Ferenczi, Urițescu (85 Grindeanu), Sto- enescu (46 Șimon), Ungurea- nu, Voicu, Frațilă, Iacov.La juniori, Energia Paroșeni — Minerul Vulcan 0—2.C. MARIUS, corespondent
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