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Cuvînt de constructor:

DEACUM MAI SUS!

In prezenta tovarășului Nicolae Ceaușescu 
a avut loc 

Solemnitatea decorării 
unui număr de muncitori 

din industrie și agricultură, 
cadre de conducere, activiști

de partid și de stat

2 mai, ora 8. Șantierul de lo
cuințe din cartierul Aeroport 
— Petroșani. Ca in fiecare zi 
la ora aceasta constructorii 
sini de mult pe schele. Blocul 
M-l. un viitor bloc-magazin, a 
„răsărit" deasupra solului abia 
de o lună, după ce blocul ală
turat, H 1-3, fusese predat noi
lor săi locatari cu o lună mai 
devreme.

La înălțimea privirii, nu mai 
întîlnești ziduri nelerminăte. 
Primul nivel, parterul — viitor 
spa/iu închis de tier, sticlă și 
beton in care vor ti așezate 
standurile de mărfuri — a fost 
terminat. E impunător, prin di
mensiunea și geometria ele
mentelor de rezistentă ale clă
dirii : doar stilpi și grinzi mo
nolite din beton. Zidurile des
părțitoare compartimentează 
spațiul. Constructorii, multi, iși 
desfășoară munca fiind con
centrați deasupra primului ni
vel.

„Azi, ne spune maistrul Vie-, 
tor Voicu, responsabilul punc
tului de lucru, turnăm ultimii 
metri pătrati la placa din be
ton monolit de deasupra par
terului".

Benă după benă, betonul a- 
dus de mașini, din umezeala 
calda a căruia la turnare se 
ridică un abur lin ce-i învă
luie pe constructori, este golit 
în țesătura deasă de fier. Sint 
prezente, la un loc,, pe mai pu
țin de 15 metri pătrati, trei e- 
chipe, trei formalii de lucru 
care, împreună, realizează a- 
cum acești ultimi metri pă
trati de placă ti’-nată, fiecare 
executind opere. : specifice : 
dulgherii conduși de Gheor
ghe Neagoe, fierarii conduși de 
Ludovic Horvath și betoniștii 
conduși de Gheorghe Cim- 
peanu.

Stăm de vorbă cu dulgherul 
Gheorghe Neagoe.

— încheiem, in această zi, 
ultimii metri pătra/i din cei 
peste 500 ai întregului plan- 
șeu. S-a lucrat pe mai multe 
tronsoane — fiecare cadru de 
deschidere separat. Tot ceea 
ce s-a făcut a însemnat un greu 
examen la care am fost supuși 
cu toții, întrucît lucrările au 
depășit în complexitate pe 
cele executate de obicei. De 
pildă, planșeul e susținui de 
stilpi de 4,30 m înălțime pe 
care sini turnate grinzi, tot 
din beton, pe deschideri de 
pină la 12 metri. Nu a fost 
ușor nici pentru noi, dulghe
rii, nici pentru fierari, care au 
avut de confecționai și montat 
în beton armături metalice cu 
etrieri dubli — pătrati plus 
rombici — și nici pentru beto
niștii care au trebuit să asi
gure o calitate excepțională a 
turnării betonului spre a asi
gura rezistenta necesară stu
pilor, supuși compresiunii exer
citată de cele patru nivele care 
se vor executa deasupra maga
zinului.

...Am revenit Ia constructo
rii blocului M-î, in aceeași zi, 
la ora 12. Mai mult de două 
treimi din ceea ce iși propu
seseră dimineața era efectuat. 
Dulgherii decofrau tronsonul 
precedent, fierarii „teșeau" 
deja din „fire" de fier armă
turile viitorului nivel, betoniș- 
lii fiind singurii care mai lu
crau la placă.

— Pină la ora 15 vom ter
mina și turnarea betonului, 
ne-a spus unul dintre ei. De- 
acum, mai sus I Grabnic că
tre ultimul nivel...

Anton HOFFMAN

Demaraj promițător
i

Primele două zile ale lunii mai au adus 
; primele succese pentru colectivul sectoru- 
ț lui III al minei Uricani. Continuînd ritmul 
ț bun al realizărilor lunii precedente, mine

rii sectorului au extras deja, peste preve
deri, 150 de tone de cărbune ca urmare a 
asigurării ciclității lucrului la abatajele 

ț frontale și a unor viteze sporite de avan- 
; sare la pregătiri. Mențiuni deosebite pot 
: fi făcute pentru activitatea brigăzilor con- 
: duse de Gheorghe Scorpie, Gheorghe Dur- 

lă și loan Petreanu de la frontale și de 
Simion Budescu, Ștefan Nagy și Mihai 
Ceucă de la pregătiri.

Confirmarea locului de fruntaș
Planul de producție 

a fost depășit cu 1.309 
tone la sectorul III 
al E.M. Vulcan, iar 
productivitatea mun
cii pe sector cu pes
te 500 de kilogra
me pe post. Bri
găzile de mineri 
conduse de Constan 
tin Popa, și-a 
Îndeplinit sarcinile 
de plan în proporție 
de 114,5 la sută, Va- 
sile Cheța — 110,8 la 
sută, loan Sima — 
109,9 la sută, Petre

Alb — 108 la sută, 
Nicolae . Stoica — 
102,5 la sută de la a- 
bataje și Emeric Sza
bo și Simion Pădu- 
reanu de la pregă
tiri.

Primele două zile 
ale lunii mai au fost 
la fel de fructuoase, 
la fronturile de lu
cru din sector reali- 
zîndu-se peste preve
deri 170 de tone căr
bune și 3 metri lu
crări de pregătiri.

Ion MUNTEANU, 
tehnician

In prezența tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tar general al Partidului Co
munist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
vineri la amiază a avut loc so
lemnitatea decorării, prin De
cret Prezidențial, a unui mare 
număr de muncitori, ingineri, 
țărani cooperatori, specialiști, 
cadre de conducere, activiști 
de partid și de stat, pentru me
rite deosebite în muncă și pen
tru contribuția adusă la reali
zarea obiectivelor stabilite în 
întrecerea socialistă dintre or
ganizațiile județene de partid, 
consiliile populare județene, 
întreprinderi și institute de 
cercetare și proiectare în anul 
1973.

La solemnitate, care s-a des
fășurat la Palatul Republicii, 
au luat parte tovarășii Emil

Bodnarăș, Maxim Berghianu, 
Elena Ceaușescu, Gheorghe 
Cioară, Lina Ciobanu, Florian 
Dănălache, Emil Drăgănescu, 
Janos Fazekas, Petre Lupu, 
Manea Mănescu, Paul Nicules- 
cu-Mizil, Gheorghe Pană, Du
mitru Popescu, Gheorghe Ră- 
dulescu, Leonte Răutu, Gheor
ghe Stoica, Ilie Verdeț, Ștefan 
Voitec, Constantin Băbălău, 
Cornel Burtică, Miron Constan- 
tinescu, Mihai Dalea, Mihai 
Gere, Magdalena Filipaș, Ion 
Ioniță, Vasile Patilineț, Ion 
Pățan, Gheorghe Oprea, vice- 
prim-ministru al guvernului, 
Constantin Stătescu, secretarul 
Consiliului de Stat, loan Ursu, 
președintele Consiliului Națio
nal pentru Știință și Tehnolo
gie.

înaltele distincții ale Repu
blicii Socialiste România au

fost înmînate de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Rezultatele obținute de cei 
decorați se înscriu în efortul 
general al clasei muncitoare, 
țărănimii, intelectualității, al 
tuturor oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate, ca
re, sub conducerea înțeleaptă, 
clarvăzătoare, a Partidului Co
munist Român. în frunte cu se
cretarul său general. îndepli
nesc cu abnegație hotărîrile 
Congresului al X-lea și ale 
Conferinței Naționale șle Parti
dului, întîmpină cu noi și în
semnate victorii cele două 
mari evenimente ale anului — 
a XXX-a aniversare a elibe
rării patriei de sub jugul fas
cist și Congresul al XI-lea al 
P.C.R.

(Continuare în pag. a 4-a)

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

Raționalizare 
eficientă

Pină nu demult nive
lul uleiului în lagărele 
grupului convertizor. de 
la mașina de extracție 
CKD a puțului princi
pal Nord de la mina A- 
ninoasa era urmărit de 
un manipulant. Electri
cienii Atila Kelemen și 
Ion Dobre au conceput 
recent o soluție de auto
matizare care permite 
urmărirea nivelului în 
condiții bune de către 
mecanicul mașinii de 
extracție. Soluția apli
cată constă în introdu
cerea unui releu de 
semnalizare care indică 
pe pupitrul de comandă 
funcționarea pompei de 
circuitare a uleiului.

Constantin DĂNILĂ, 
tehnician. 

E.M. Aninoasa

Stimați tovarăși,

Aș dori să vă adresez tutu
ror celor care ați fost distinși 
astăzi cu ordine ale Republi
cii Socialiste România cele 
mai calde felicitări în nume
le Comitetului Central, al con
ducerii de stat, al meu perso
nal și să vă urez noi succese 
în activitatea dumneavoastră. 
(Aplauze puternice).

Doresc să adresez, de ase
menea, felicitări celorlalți to
varăși care vor fi distinși în 
aceste, zile cu ordine și me
dalii ale Republicii Socialiste 
România. Distincțiile acorda
te constituie de fapt aprecie
rea rezultatelor obținute în 
1973. Aș dori însă să folosesc 
acest prilej pentru a adresa 
calde felicitări tuturor oame
nilor muncii, cu prilejul zilei 
de 1 Mai, și pentru rezultate
le obținute în îndeplinirea 
planului pe anul 1974 pînă la 
această dată. (Vii aplauze).

Rezultatele pe cei trei ani 
ai cincinalului, precum și re
zultatele obținute pe primele 
patru luni ale acestui an — 
planul este realizat în condi- 
țiuni bune, obținîndu-se, față 
de anul trecut o producție 
mai mare cu circa 15 la sută

— ne dau deplina încredere 
că și in acest an sarcinile pla
nului vor fi realizate în bune 
condițiuni. asigurîndu-se rea
lizarea cincinalului și a anga
jamentelor oamenilor muncii 
privind îndeplinirea obiective
lor sale înainte de termen. 
(Aplauze puternice).

Nu aș putea să nu adresez 
încă o dată felicitări oameni
lor muncii din București, or
ganizației de partid, care au 
realizat și planul pe primele 
patru luni ale acestui an cu o 
depășire de circa 400 milioane 
lei, creînd astfel condițiuni 
pentru realizarea înainte de 
termen a sarcinilor de plan 
pe acest an și înfăptuirea cin
cinalului în patru ani și jumă
tate. (Aplauze îndelungate).

Fără îndoială, succesele ob
ținute în dezvoltarea economi
ei noastre naționale se dato- 
resc abnegației cu care mun
citorii, țăranii, intelectualii, 
toți oamenii muncii, fără de
osebire de naționalitate, în
făptuiesc politica Partidului 
Comunist Român, ce cores
punde pe deplin intereselor 
vitale ale întregului popor. 
(Vii aplauze). Rezultatele pe 
care le dobîndim în dezvolta

rea economică se reflectă ne
mijlocit în creșterea bunăstă
rii materiale și spirituale a 
întregului popor, creează con
diții ca prevederile planului 
cincinal cu privire la crește
rea veniturilor oamenilor 
muncii să fie nu numai reali
zate, ci chiar depășite în mod 
substanțial. Se adeverește 
deci, încă o dată, că stă în 
mîinile noastre, ale tuturor, 
ale întregului nostru popor 
posibilitatea de a înfăptui 
programul elaborat de Con
gresul al X-lea și Conferința 
Națională în vederea făuririi 
societății socialiste multilate
ral dezvoltate, ridicărji Româ
niei pe noi trepte de civiliza
ție materială și spirituală a- 
sigurării unui nivel de viață 
tot mai ridicat, tot mai demn 
poporului nostru, a înfloririi 
continue a patriei noastre li
bere și independente. (Apla
uze puternice).

Am sărbătorit cu două zile 
în urmă 1 Mai. Ne-am rea
mintit cu acest prilej că. e- 
xact cu 35 de ani în urmă — 
sînt aici cîțiva tovarăși care 
au participat la sărbătoarea

(Continuare în pag. a 4-a)

Participarea larga la dezbateri 
in comitetul oamenilor muncii 
se regăsește în soluționarea optima 

a problemelor producției
Exploatarea minieră Dîlja 

constituie una din unitățile 
miniere din bazin care este 
confruntată in prezent cu pro
bleme tehnice deosebit de com
plexe. generate de condițiile 
de zăcămînt și de necesitatea 
dezvoltării in ritm susținut a 
capacităților de producție ri n 
cîmpul minier T.ivezeni. în a- 
ceste condiții, comitetului oa
menilor muncii ii revin sarcini 
importante în direcționarea 
eforturilor întregulu: cole tiv 
spre îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor ce-i sta'i în față.

îmbunătățirea eficienței ac
tivității organului de conduce
re colectivă constituie una din 
preocupările noastre perma
nente — n°-a declarat ing. Du
mitru Opriș, președintele co
mitetului oamenilor muncii. 
Urmărim îndeosebi selectarea 
problemelor a căror rezolvare 
este de competența comitetu
lui, antrenarea tuturor mem
brilor in dezbateri și îndeplini
rea efectivă a tuturor hotărî- 
rilor luate. Problemele legate 
de dezvoltare (deschideri, pre
gătiri, formarea cadrelor), de 
programarea producției și de 
activitatea de protecție a mun
cii le consider ca făcînd parte 
din preocupările permanente 
ale comitetului.

Această arie de preocupări 
poate fi intîlnită și în temati
ca celor trei ședințe ordinare 
și două extraordinare desfă-
șurate în cursul primului tri
mestru precum și în cea pro
pusă pentru trimestrul II. In 
acest context, poate fi sublini
ată preocuparea stăruitoare 
pentru activizarea comisiilor 
pe domenii, chemate să-și a- 
ducă un sprijin competent in 
soluționarea unor probleme 
tehn ieo-eco nomice i mportante.

In cursul lunii februarie a 
fost analizat și aprobat progra
mul de lucru al comisiilor pe 
domenii constituite în cadrul 
minei, iar în trimestrul II ur
mează să se analizeze activita
tea comisiei pentru economii 
și buna gospodărire a unității 
desfășurate în trimestrul I, 
precum șl direcționarea activi
tății pe întreg semestrul I al 
comisiei pentru probleme de 
investiții și dezvoltare, sarcini
le ce-j stau în față în viitorul 
semestru.

Dezbaterile ce au loc cu pri
lejul ședințelor comitetului se 
finalizează în hotărîri menite 
să contribuie la îmbunătățirea 
în continuare a activității din 
domeniul analizat. Aceste hotă
rîri se regăsec în dispozițiile 
emise de către conducerea mi

nei, realizarea integrală, cu o- 
perativitate, a hotăririlor orga
nului colectiv de conducere 
constituind o caracteristică a 
activității de producție la mi
na Dîlja. Acest stil de muncă 
influențează la rîndul său în 
mod favorabil desfășurarea 
dezbaterilor din timpul ședin
țelor de comitet, după cum re
zultă din spusele unuia din 
membrii comitetului oamenilor 
muncii, brigadierul Vasile Si
dorov : ..Obișnuiesc să iau cu- 
vîntul adeseori în timpul ședin
țelor pentru a înfățișa o serie 
de probleme cu care ne con
fruntăm la locurile de muncă 
și pentru a propune soluții de 
remediere. O fac fiind convins 
de fiecare dată că problemele 
ridicate vor fi soluționate în 
cel mai scurt timp posibil. De 
exemplu, după ce am analizat 
posibilitățile de îmbunătățire a 
muncii în abatajul din stratul 
4, s-au luat măsuri pentru a 
se aproviziona abatajul cu 
lemn de susținere de dimensi
uni potrivite și pentru a se 
plasa muncitori cu experiența 
acestui gen de lucrări iar re-

Bujor BOGDAN

(Continuare in pag. a 3-a)

Brigadierul Remus Miclea de la sectorul II al minei 
Dilja, șeful de schimb Aurel Răbulea și ortacii lor au ieșit 
din mină după un nou șut în care roadele muncii lor s-au 
dovedit, ca de obicei, mai mult decît satisfăcătoare.

W'

I Oameni ai anului XXX

I „vrem si se întrecem 
| IS PRIMUL RÎND PE W/“
I Succesul deosebit al mine

rilor de la Vulcan exprimat

Iprin cele peste 20 000 de lone 
cărbune extrase peste sarci- 
Ina de plan readuce în aten
ție hărnicia dovedită de nu
meroase brigăzi de la produc-I fie și pregătiri.

I Sint multe, toarte multe nu- 
Ime cu rezonantă distinctă în 

colectivul acestei exploatării.

I Unele au devenit atît de cu
noscute incit nu mai au ne
voie de nici o prezentare.

I Astăzi, însă, ne simțim da- 
' tori să vorbim despre un sin- 
Igur om, care prin întreaga lui 

activitate și rezultatele obfi- 
Inute este și merită pe deplin 

să fie considerat un fruntaș 
Ial E.M. Vulcan. Acesta este 

minerul șef de brigadă BA- 
I LAZS SZABO, de la sectorul 

VI, despre care s-au spus și 
se vor spune și de acum îna
inte multe cuvinte de laudă în 
colectivul de mineri, în mij
locul căruia muncește.

Sînt mai bine de 20 de ani 
de cînd s-a angajat la mina

9

Vulcan. In tot acest timp, n-a 
fost măcar o singură zi în ca
re să nu fi ieșit cu fruntea 
sus din șut. Prin tot ceea ce 
a făcut, prin comportarea sa 
in abataj fată de oameni a 
servit mereu ca exemplu ce
lorlalți mineri din brigadă.

Oamenii au început să vor
bească, să comenteze pozitiv 
fioc.are acțiune, fiecare ordin 
dat de brigadier. Competenta 
în meserie, dîrzenia, spiritul 
organizatoric, modul de a 
discuta cu subalternii, cite 
și mai cile probleme, deve
neau obiectul discuțiilor lor.

In jurul lui Balazs Szabo 
se grupau, astfel, cu afecțiu
ne și comuniune de gîndun 
multi mineri, vagonetari și a- 
jutori mineri. Unii dintre a- 
ceștia, ca Adam Herleg, 
Gheorghe Udișteanu și alții, 
au rămas alături de ei mai

Cornel HOGMAN

(Continuare in pag. a 3-a)

DEZBATERE PE TE
MA IGIENEI MUNCII

In cadrul lectoratu
lui pentru femei de la 
E.M. Paroșeni a avut 
loc dezbaterea pe te
ma „Igiena la locul de 
muncă".

Cu acest prilej asis
tenta medicală Teodo
ra Golgoțiu a răspuns 
numeroaselor între
bări adresate, în legă
tură cu problema a- 
nrintită, de cele peste 
70 de participante la 
lectorat.

CONTRACTĂRI

Producătorii din ra
za orașului Uricani

au contractat pînă in 
prezent întreaga can
titate prevăzută pen
tru acest an la miei și 
ovine și 90 la sută din 
prevederi la porcine. 
Au fost, de asemenea, 
contractate 80 hectoli
tri de lapte de oaie și 
150 de hectolitri de 
lapte de vacă. Acțiu
nea continuă

ANIVERSAREA
CORULUI „DOINA"

Cu prilejul aniver
sării a cinci ani de la 
înființarea corului 
„Doina" al Școlii ge
nerale nr. 5 din Pe
trila, duminică, ora 10, 
are loc în sala mare 
a Casei de cultură Pe
troșani un concert 
dedicat acestui eveni
ment.

Desfășurînd o bo
gată activitate cultu- 
ral-artistică, sub în
drumarea neobositu
lui dirijor Vladimir U- 
reche, corul elevilor 
din Petrila a partici
pat cu succes la nu
meroase manifestări și 
concursuri, obținînd 
titlul de laureat in ca
drul festivalului „Co
piii cîntă patria și 
partidul".

EXCURSIE

Miine dimineață pi
onierii claselor a II-a, 
a IlI-a și a IV-a de 
la Școala generală nr. 
3 din Petroșani vor 
porni în excursia tema
tică „Să ne cunoaștem 
patria". In programul 
excursiei: se vor vi
zita complexul sculp

tural al lui Constan
tin Brâncuși din Tg. 
Jiu, hidrocentrala de 
la Porțile de Fier, sta
țiunea balneoclimate
rică Herculane, rezer
vația de zimbri de la 
Hațeg (elev Sorin Vîr- 
top).

CONCURSUL 
„PENTRU PATRIE"

Ieri, la poligonul 
din Petroșani a avut 
loc faza municipală a 
concursului „Pentru 
patrie", organizat de 
sectorul de pregătire 
militară din cadrul 
Comitetului municipal 
U.T.C. La acest con
curs, tinerii partici
pant — elevi din toa
te școlile municipiului 
— au străbătut diferi
te trasee și au efectu

at trageri cu arma de 
tir.

ADUNARE FESTIVĂ 
LA CASA PIONIERI
LOR DIN PETROȘANI

Cu prilejul împlini
rii a 20 de ani de la 
înființarea sa, miine, 
la ora 9, la Casa pio
nierilor din Petroșani 
va avea loc o aduna
re festivă în cadrul 
căreia va fi evocată 
activitatea educativă 
desfășurată de-a lun
gul anilor de această 
instituție. In continu
area festivității va 
fi vizitată o expoziție 
jubiliară și va fi ur
mărit un spectacol ar
tistic, la Casa de cul
tură, prezentat de pi
onierii Școlii generale 
nr. 5 din Petroșani.

Unde mergem azi și mîine

Tradiționalele serbări cimpenești ne invită
Astăzi, simbătă 4 mai, așa cum s-a stabilit prin Decretul 

din 25 aprilie a.c. al Consiliului de Stat este zi nelucrătoare. 
Potrivit programelor stabilite și măsurilor luate îndeosebi de 
sindicate și consiliile populare sub îndrumarea organelor de 
partid, astăzi și miine, dacă timpul va permite, in toate loca
litățile municipiului nostru vor avea loc tradiționalele serbări 
cimpenești prilejuite de sărbătorirea zilei de 1 Mai. Pe baza 
datelor ce ne-au fost furnizate de factorii competenți, infor
măm cititorii că serbările cimpenești din acest an dedicate 
zilei de 1 Mai au fost preconizate în Valea Jiului, după cum 
urmează :

Pentru orașul Uricani - la 
stadion, Lupeni - la Brăița, Vul
can - La brazi, Aninoasa și Pe
troșani - la Tulipan, Petrila - 
în parcul dr. Petru Groza și la 
clubul E. M. Lonea. Doritorii Iși 
vor putea petrece desigur cele 
două zile de odihnă și la caba

nele din împrejurimi cum sint 
Peștera Bolii, Lunca Florii, Ru- 
su, Voevodul, Motel Gambrinus 
și altele, la rîndul lor bine a- 
provizionate, dar unde nu au 
fost prevăzute serbări cîmpe- 
nești.

Pe estradele montate la Tuli

pan, ca și la bazele de agre
ment La brazi, Brăița, pe sta
dionul din Uricani și în parcul 
din Petrila, formațiile artistice 
de amatori vor prezenta bogate 
programe cultural-distractive. 
Vor fi în mijlocul participanților 
la aceste serbări soliștii de mu
zică populară și ușoară, tarafu
rile și formațiile de muzică u- * 
șoară ale cluburilor, caselor de 
cultură din Petroșani și Uricani, 
precum și cele ale căminelor 
culturale, echipele de dansuri 
ale acestora.

Bazele de agrement și caba
nele vor fi aprovizionate ebun-

(Continuare în pag. a 3-a)

în acțiunea de curățenie și înfrumusețare 
a localităților

A

întregul oraș s-a evidențiat
Așa după cum arătam în 

unul din numerele trecute a- 
le ziarului „Steagul roșu“, va
loarea lucrărilor de gospodă
rire și înfrumusețare executa
te în orașul Lupeni prin 
munci patriotice în etapa de 
întrecere ce s-a încheiat la 
1 Mai, s-a ridicat la peste 12 
milioane lei — cu aproape 2 
milioane mai mulț decît se 
prevede în angajamentul luat.

Convorbire cu tovarășul F. DA- 
RADICS, vicepreședinte al Consi
liului popular al orașului Lupeni

SEARĂ DE POEZIE 
PATRIOTICĂ

Zilele trecute, cercul 
„Prietenii cărții" care 
funcționează pe lingă 
biblioteca Casei de 
cultură din Petroșani 
a organizat, în cadrul 
unui ciclu de activități 
închinate celei de-a 
XXX-a aniversări a 
Eliberării, o seară de 
poezie patriotică.

Au participat peste 
70 de elevi de la sec
ția maghiară a Școlii 
generale nr. 5 Petro
șani, sub conducerea 
prof. Elena Kiss.

A

Acțiunile patriotice de 
gospodărire și înfrumuseța
re continuă. în orașul nos
tru, o nouă stradă îmbracă 
veștmintea modernizării. J

Aceste rezultate notabile sînt 
opera miilor de cetățeni ai 
orașului pe care i-am întîlnit 
aproape zilnic in cartiere și 
pe străzi, participînd cu hăr
nicie la acțiunile patriotice 
gospodărești.

Așa după cum arată rezul
tatele, în primăvara acestui 
an la Lupeni ca și în alte lo
calități ale Văii Jiului, s-a 
muncit mult, poate mai mult 
decît oricînd pentru mai bu
na gospodărire, pentru cură
țenia și pentru înfrumuseța
rea străzilor, cartierelor, a în
tregului or.aș. Cine sînt cei ca
re și-au adus cel mai mult a- 
portul în aceste acțiuni patri
otice ?

— Am putea să cităm în
tregul oraș — spunea tovară
șul Frederich Daradics, vice

președinte al consiliului popu
lar al orașului, pentru că în
tregul oraș s-a evidențiat. Sîn- 
tem foarte satisfăcuți de par
ticiparea cetățenilor la gos
podărirea localității. In a- 
ceastă participare se reflectă 
spiritul de buni gospodari al 
tuturor locuitorilor orașului, 
dar și înalta lor conștiință ci
vică, cetățenească, patriotică. 
Cînd am dezbătut programul 
acțiunilor de gospodărire și 
înfrumusețare a orașului, cu 
cîteva luni în urmă, într-o se
siune specială a consiliului 
popular sub egida Frontului 
Unității Socialiste, am pornit 
la treabă cu multă nădejde și 
încredere, dar rezultatele ob
ținute au întrecut chiar și a- 
ceste așteptări optimiste...

Și totuși, cine sînt cei care 
au adus cel mai mare aport?

G ADAM

(Continuare in pag. a 3-a)

în atenția cititorilor !
Ziarul „Steagul roșu“ iși încetează azi 

apariția cotidiană. Începînd de săptămîna 
viitoare ziarul va apare în fiecare vineri, 
în 8 pagini.
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Pe primul plan
Transformările înnoitoare care au avut loc 

în toate domeniile vieții economice și sociale 
din țara noastră in anii construcției socialiste 
au schimbat radical viața și munca minerilor.

In bazinul carbonifer al Văii Jiului s-au îm
bunătățit in permanență condițiile de muncă 
și de viață - retribuirea, aprovizionarea, con
strucția de locuințe, invâțămîntul, cultura.

Printre măsurile de cea mai mare impor
tanță pentru ridicarea nivelului de viață al 
minerilor, un loc important îl ocupă ÎMBUNĂ
TĂȚIREA CONDIȚIILOR DE LUCRU IN SUB
TERAN, aplicarea unui complex de măsuri 
pentru asigurarea protecției muncii și sănă
tății muncitorilor din adincuri. Ca urmare a 
aplicării acestor măsuri, cele mai multe și 
mai grele operații din minerit, care in tre
cut se executau manual, au fost mecanizate; 
transportul în abataje și pe galerii se face in 
prezent in întregime cu mijloace moderne, s-a 
extins mecanizarea operațiilor de tăiere și 
incărcare, complexele de tăiere - încărcare 
- susținere, care funcționează într-o serie de 
abataje frontale fiind în acest sens o expre
sie a tehnicii moderne in minerit, se gene
ralizează în ritm rapid și susținerea metalică 
cu stîlpi hidraulici, se experimentează grin
zile pășitoare care ușurează munca și dau 
un coeficient mai mare de siguranță.

al preocupărilor
Aflate in plin proces de modernizare și 

mecanizare, minele din Valea Jiului iau lot 
mai mult aspectul unor adevărate uzine sub
terane in care munca minerului devine tot 
mai interesantă, mai frumoasă și mai produc
tivă. Efortul tehnico-material făcut de statul 
nostru pentru dotarea unităților miniere cu 
utilaje, instalații cu echipamente moderne 
este dublat de adoptarea unei legislații co
respunzătoare privind activitatea de protec
ție a muncii care are la bază principiul ca 
cei ce organizează, controlează și conduc 
procesul de producție să aibă, implicit, răs
punderea respectării măsurilor de tehnică a 
securității miniere ce trebuie luate la fiecare 
loc de muncă.

Acordînd atenția cuvenită creșterii extrac
ției de cărbune la nivelul cerințelor mereu 
sporite ale economiei naționale, organele și 
organizațiile de partid, comitetele oamenilor 
muncii, organizațiile de sindicat și U.T.C. din 
exploatările miniere ale Văii Jiului situează 
pe primul plan al preocupărilor, protecția 
muncii - ca parte inseparabilă a grijii față 
de om.

In pagina
țișăm citeva

de față ne-am propus să infă- • 
aspecte ale acestei preocupări, t

EFORTURI
SEMNIFICATIVE

Grija permanentă a condu
cerii partidului și statului 
pentru ridicarea nivelului ge
neral de viață al minerilor se 
reflectă pregnant atît în fon
durile sporite alocate pentru 
creșterea și modernizarea ex
tracției de cărbune, pentru 
dezvoltarea economică și so- 
cial-culturală a localităților 
miniere, cît și în sumele de 
la un an la altul mai mari și 
mijloacele materiale puse la 
dispoziție pentru îmbunătăți
rea protecției muncii mineri
lor. Parcurgem, la Centrala 
cărbunelui Petroșani, eviden
țele care indică fondurile fo
losite în acest scop. Cifrele 
sint grăitoare.

In anul 1973 s-au cheltuit 
pentru protecția muncii mi
nerilor din Valea Jiului 45,8 
milioane lei — cu peste 1,1 
milioane lei mai mult decit 
s-a prevăzut, din care 11.8 mi
lioane lei pentru tehnica.se- 
curității și ventilația de pro
tecție, 17,4 milioane lei pen
tru măsuri și materiale igie- 
nico-sanitare, aproape 12 mi
lioane lei pentru echipament 
de protecție și de lucru, peste 
4 milioane lei pentru instrui
re și popularizare.

Aceste eforturi financiare 
sînt materializate în dotarea, 
mai bună a unităților cu a- 
paratură modernă de control 
și pentru modernizarea unor 
tehnologii de lucru din subte
ran, avînd drept scop princi
pal desfășurarea activității de 
producție în condiții de secu
ritate deplină.

Qt>iectivul preocupărilor actuale: 

mai bune, pe măsura 
și a posibilităților

Rezultate
t

Consiliul oamenilor muncii 
al Centralei cărbunelui Petro
șani, punînd un accent deose
bit în conducerea și organi
zarea producției pe aplicarea 
legislației și sarcinilor trasa 
te de organele superioare de 
partid și de stat în domen'ul 
protecției muncii a analizat, 
recent, activitatea de protec
ție a muncii pe anul 1973 și 
trimestrul I al anului 1974. A 
naliza — efectuată pe baza 
constatărilor desprinse dm 
controalele, investigațiile și 
dezbaterile care au avut loc 
în toate unitățile miniere — 
a reliefat că în ultima peri
oadă s-au luat o seamă de 
măsuri eficiente care au con
dus la îmbunătățirea condiți
ilor de lucru, la creșterea gra
dului de securitate a muncii 
în subteran. Comitetele oa
menilor muncii de la exploa
tările miniere și-au sporit 
preocupările în- acest dom: 
niu, au analizat sistematic ac
tivitatea de protecție a mun
cii, au întărit acest domeniu 
cu cadre. In același timp, din 
analiza făcută de consiliul oa
menilor muncii s-a desprins 
că rezultatele obținute nu se 
ridică la nivelul cerințelor și 
ai condițiilor materiale crea
te, refiectînd o preocupare în
că nemulțumitoare din partea 
unor cadre de la exploatările 
miniere pentru aplicarea mă
surilor stabilite și exigență 
scăzută față de respectarea 
normelor departamentale de 
protecție a muncii. Deși e- 
xistă în majoritatea cazurilor 
condiții tehnico-materiale ca
re oferă posibilități reale de 
reducere a accidentelor, se 
manifestă din partea unor

Pagină realizată la cererea 
Centralei cărbunelui Petroșani

Fiecare miner simte efectul 
acestor eforturi financiare in 
îmbunătățirea condițiilor de 
lucru, aerajului, iluminatului, 
echipamentului de protecție și 
de lucru, întreținerea și func
ționarea băilor și vestiarelor, 
in alimentația de protecție ce 
se acordă gratuit.

Ca o expresie a grijii pen
tru crearea unor condiții de 
muncă cu o siguranță cît mai 
deplină în minele de cărbuni, 
a fost creat, la Petroșani, un 
centru de cercetări pentru se
curitatea minieră dotat cu 
paratură și mijloace moder
ne. în care își desfășoară ac
tivitatea un număr însemnat 
de oameni de știință și speci
aliști cu înaltă calificare.

Toate aceste mijloa :e puse 
la îndemînă sînt realități vii 
care reflectă posibilitățile din 
ce in ce mai bune Oferite de 
statul nostru pentru crearea 
unui cadru material cit mai 
aoecvat pentru protecția mun
cii și sănătății minerilor. A- 
lături de legislația existentă 
în acest domeniu — care o- 
feră cadrul juridic necesar 
—, aceste posibilități pot asi
gura în toate unitățile minie
re din Valea Jiului un climat 
corespunzător pentru reduce
rea accidentelor de muncă ș' 
îmbolnăvirilor profesionale în 
rmdul minerilor .— obiectiv 
de cea mai mare importanță 
atît prin fondul său umanitar 
cît și pentru îndeplinirea e- 
xemplară a sarcinilor de creș
tere a extracției de cărbune. 
In ce măsură, sînt însă folo
site aceste posibilități ?

conducători ai proceselor de 
producție la nivel de sector 
și exploatare, atitudine de to
leranță și exigență scăzută ca
re conduce la crearea unui 
climat favorabil manifestărilor 
de indisciplină, nerespectării 
normelor de protecție a mun
cii și tehnologiilor de lucru 
stabilite.

Fapte evidente arată că ne- 
respectarea tehnologiilor de 
susținere prevăzute în actele 
de armare. în special la aba
tajele cameră și frontale la 
E.M. Paroșeni, Lupeni, Lomea 
și Uricani, starea necorespun
zătoare a unor căi și mijloace 
de transport la E.M. Aninoa- 
sa, Vulcan și Paroșeni, explo
atarea și întreținerea necores
punzătoare a unor utilaje și 
instalații electromecanice au 
constituit sursa unor acciden
te ce puteau fi evitate dacă 
ar fi existat un control și in
structaj corespunzător privind 
organizarea muncii și execu
tarea corectă a unor lucrări 
în concordanță deplină cu pre
vederile normelor de tehnică 
a securității.

Analizele și controalele e- 
fectuate de organele Centra
lei cărbunelui Petroșani la 
exploatările miniere din ba
zinul Văii Jiului au pus în e- 
vidență o seamă de abateri 
privind: controlul, evidența, 
combaterea acumulărilor de 
metan, neajunsuri în starea 
căilor și instalațiilor de aeraj; 
aplicarea măsurilor pentru 
combaterea prafului exploziv, 
și silicogen, a focurilor și in
cendiilor care, deși n-au ge
nerat accidente, prin perico
lul pe care-1 prezintă pentru 
minele, de cărbuni caracteri- 
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I /n șțrînșă împletire cij perfecționarea
procesului de producție, să îmbunătățim în permanență

ACTIVITATEA DE 
| PROTECȚIE A MUNCII

Cunoașterea și respectarea strictă 
a normelor de protecție a muncii, 

îndatorire obligatorie

Tineri noi angajați de la mina Petrila intră în posesia 
echipamentului de protecție cu care vor lucra în subteran.

zează ca nesatisfăcătoare acti
vitatea conducerilor unor u- 
nități în domeniul protecției 
muncii.

Este nemulțumitoare preo
cuparea pentru exploatarea 
corectă și întreținerea echi
pamentelor electromecanice 
din subteran, manifestată în
deosebi prin neefectuarea la 
timp a reviziilor la un număr 
însemnat de utilaje. La con
troalele efectuate la exploa
tările miniere Paroșeni, Ani- 
noasa, Uricani ș.a. s-au consta
tat nepermise deficiențe pri
vind asigurarea condițiilor de 
lucru în deplină securitate 
prin menținerea în funcțiune 
a unor echipamente electrice 
neetanșate cpmplet, funcțio
narea defectuoasă sau lipsa 
dispozitivelor de oprire a 
transportoarelor de pe traseu, 
precum și lipsa de ancorare 
împotriva ridicării stațiilor de 
acționare și întoarcere la 
transportoarele din abataje. 
In exploatarea și întreținerea 
locomotivelor Diesel folosite 
în subteran, de asemenea se 
întîlnesc frecvent nereguli la 
dispozitivele de oprire a cir
cuitului de motorină în cazul 
lipsei apei necesare răcirii 
motorului și neetanșări la fil
trele de evacuare a gazelor. 
Măsurile de pază contra in
cendiilor prezintă lipsuri, mai 
cu seamă privind construcția 
nișelor ce adăpostesc echipa
mente electrice care continuă 
să conțină elemente combusti
bile fapt’ce poate favoriza a- 
prinderi, iar la stațiile prin
cipale de aeraj nu este asigu
rată în toate cazurile funcți
onarea celei de a doua surse, 
de acționare a ventilatoarelor. 
In majoritatea unităților nu 
s-a întronat disciplina nece
sară în vederea acoperirii con
trolului metanului la toate 
punctele de lucru din subte
ran, multe din măsurile luate 
in acest sens avînd un carac
ter formal.

Eficiența măsurilor tehnice 
și organizatorice luate pentru 
prevenirea cauzelor generatoa
re de accidente și îmbolnăviri 
profesionale poate fi asigurată 
numai în măsura în care se a- 
sigură un climat de înaltă res
ponsabilitate bazat pe convin
gerea fiecărui salariat că încăl
carea normelor de protecția 
muncii, indisciplina, ner.espec- 
tarea tehnologiilor pot condu
ce în orice moment la acciden
te de muncă și îmbolnăviri 
profesionale. Fără a imprima 
adine în conștiința minerilor, 
a tuturor angajaților de la mi
nă această înțelegere, măsurile 
luate vor fi lipsite de eficiență 
avînd un caracter mai mult 
formal. însușirea și respectarea 
normelor de protecție a mun
cii, a disciplinei muncii este o 
chestiune de conștiință care vi
zează atît pe conducătorii pro
cesului de producție, cît și ma
sa întreagă de salariați. Toate 
măsurile întreprinse pe linia 
protecției muncii trebuie să'fie. 
însoțite de o intensă muncă e- 
ducativă care să facă înțelese 
atît sensul cît și importanța a- 
cestor măsuri. Numeroase fap
te arată că adeseori măsurile 
de protecție a muncii sînt în
călcate nu numai de către cei

Existența deficiențelor e- 
numerate relevă necesitatea 
creșterii preocupării pentru 
îmbunătățirea în continuare 
a activității de protecție a 
muncii în toate unitățile mi
niere. Este necesar ca organe
le colective de conducere de 
la unități să ia măsuri opera
tive de înlăturare a deficien
țelor ce mai persistă și să 
tragă la răspundere cu mai 
multă intransigență pe cei ca
re nu înțeleg că respectarea 
normelor de protecție a mun
cii este o obligație de primă 
importanță. 

In sala de exponate min.i re de la centrul de instruire a noilor angajați Vulcan, 
maistrul instructor Imre Gircsis dă explicații viitorilor mineri la machetele cu abataje
le din subteran.

Foto: Ion LICIU

care nu le stăpinesc îndeajuns, 
ci și de către oameni cu înaltă 
experiență, care știu foarte bi
ne ce au de făcut. Nu este dea- 
juns să ști ce ai de făcut, ci să 
respecți, să aplici ceea ce se

Pentru un climat 
de înaltă 

responsabilitate!

cere. Se impune, deci, să fie 
schimbată optica unor oameni 
care privesc cu superficialita
te și nepermisă ușurință pro
blemele protecției muncii în 
speranța că ceea ce s-a întîm- 
plat la alții nu se poate întîm- 
pla și la ei.

Menținerea trează a atenției 
față de necesitatea respectării 
normelor de protecție a mun
cii necesită o muncă susținută 
de propagandă. In fiecare ex-

îmbunătățirea activității de 
protecție a muncii in unitățile 
miniere impune o susținută 
muncă și inițiativă in domeniul 
instruirii — atît a noilor cît și 
a vechilor angajați —, pentru 
însușirea cunoștințelor necesa
re în vederea evitării acciden
telor din subteran, cît și o ac
țiune permanentă de verifica
re riguroasă a nivelului de cu
noștințe în acest domeniu im
portant. In ultimul timp, Cen
trala cărbunelui a luat măsuri 
pentru îmbunătățirea activită
ții de instruire a noilor anga
jați, în care se pune un accent 
deosebit pe însușirea cunoștin
țelor cu caracter de protecția 
muncii și tehnica securității 
miniere. Orice nou angajat Ia 
mină trebuie învățat atit mese
rie cît și cum să se apere de 
pericolele existente în mină și 
la locul său de muncă. Centrele 
de instruire dispun de săli de 
clase, mină-școală, material 
didactic, aparate de proiecție 
și filme de protecția muncii, 
instructori pregătiți corespun
zător. Toată această activitate 
se cere insă îmbunătățită în 
sensul asigurării unor instruc
tori temeinic pregătiți, cu ex
periență și autoritate, ca și in 
sensul perfecționării progra
mului de instruire care să fie 
îmbunătățit cu toate elemen
tele necesare și bine propor- 
ționat în ceea ce privește lec
țiile teoretice precum și in
struirile practice și respectat 
întrutotul.

Dar acesta este numai un 
aspect, cel elementar, al in
struirii. Trebuie să existe cer
titudinea că toți salariații care 
muncesc în subteran, atît cei 
noi cît și cei vechi, atît perso- 

ploatare minieră stau la înde
mînă multiple mijloace și 
metode in acest sens : agitația 
vizuală, gazetele de perete, sta
țiile de radioamplificare, fil
mul de protecție a muncii, pa

nourile. afișele, caricaturile, a- 
dunările oamenilor muncii. A- 
ceste mijloace trebuie să fie 
mai larg folosite pentru dezba
terea problemelor de protecție 
a muncii. Partea esențială a a- 
cestei munci este însă conți
nutul. orientarea ei către acele 
obiective care îi asigură o efi
ciență reală. Este bine că prin 
aceste mijloace se arată oame
nilor ce au de făcut, cum să 
aplice corect niște reguli, ce să 

naiul de execuție cit și cei 
chemați să ia decizii, să con
troleze și să aplice măsurile în 
domeniul protecției muncii — 
mai ales aceștia din urmă ! — 
care posedă cunoștințele teh- 
nico-profesionale corespunză
toare răspunderilor ce le au 
stăpinesc legislația, au capaci
tatea de adoptare a unor deci
zii juste, aptitudinile, înclinați
ile, priceperea de a acționa co
respunzător în cele mai diver
se împrejurări pentru preveni
rea accidentelor, pentru evita
rea oricăror urmări nefaste.

Ponderea ridicată a acciden
telor de muncă și îmbolnăviri
lor profesionale din cauze ca
re puteau fj evitate ca și nu
mărul mare al abaterilor de la 
regulile de protecție a muncii 
conduc la concluzia că nivelul 
Ia care se fac în prezent in
structajele de protecția muncii 
nu este corespunzător. Nu ne 
putem declara mulțumiți de o 
asemenea muncă, atîta timp 
cît ea nu se dovedește îndea
juns de eficientă. Este necesar 
să se insiste în acest domeniu 
pînă cînd va exista garanția 
deplină că toți salariații cunosc 
prevederile normelor de pro
tecție a muncii și le aplică în
tocmai. Este necesar să se in
siste pe această cale pînă acolo 
îneît, la stabilirea sarcinilor de 
muncă, la începutul fiecărui 
șut, să se dea minerilor indica
ții cu privire la normele de 
securitate a muncii pe care 
sînt obligați să le respecte tot 
timpul lucrului și să se prelu
creze în același timp deficien
țele și actele de încălcare a 
normelor de protecție a mun
cii constatate în ziua anteri
oară, insistind asupra eventu- 

facă și ce să nu facă la locul 
de muncă respectiv. Dar. pe 
alocuri, această propagandă îm
bracă o formă prea tehnică, oa
menii se obișnuiesc cu aceleași 
desene, cu aceleași lozinci și 
trec pe lingă ele fără să le mai 
observe. Atingerea țelului prin
cipal urmărit — crearea unei 
puternice opinii de masă îm
potriva acelora care săvirșesc 
abateri de la disciplina protec
ției muncii, întărirea răspunde
rii generale în favoarea respec
tării normelor stabilite în a- 
cest scop necesită o propagan
dă mai vie, multilaterală, mo
dernă, cu un pronunțat carac
ter obiectiv. Se impune, deci, 
ca sub îndrumarea organelor și 
organizațiilor de partid să se 
treacă în fiecare exploatare 
minieră la realizarea unui pro
gram complex de măsuri edu
cative eare să cuprindă întrea
ga masă de salariați. în cadrul 
acțiunilor întreprinse în acest 
sens trebuie să se exprime des
chis o poziție exigentă de de
mascare și condamnare față de 
cei care încalcă prevederile le
gilor sau dovedesc neglijență 
în aplicarea lor. precum și fa
ță de conducătorii procesului 
de producție care subestimea
ză măsurile indicate de orga
nele de specialitate.

alelor consecințe grave care au 
avut sau ar fi putut avea loc.

O sarcină importantă este a- 
ceea de a asigura ca în primul 
rînd cadrele care răspund de 
protecția muncii — maiștrii, 
tehnicienii, inginerii, toți cei 
cu funcții de răspundere în 
conducerea sectorului sau a 
minei — să aibă cunoștințele 
necesare de securitale și igie
nă a muncii. în numeroase ca
zuri, cu ocazia controalelor e- 
fectuate sau a cercetării cauze
lor unor accidente s-a consta
tat că în cunoștințele acestor 
cadre sînt multe minusuri în 
ceea ce privește normele de 
securitate, legislație a muncii, 
organizarea locurilor de mun
că, folosirea echipamentului 
de protecție. însușirea acestor 
cunoștințe, aplicarea lor nu es
te benevolă, facultativă, ci con
stituie o obligație de serviciu. 
Ținînd seama de această ce
rință conducerea Centralei căr
bunelui a stabilit măsuri și 
sarcini precise în acest sens. 
Natura atribuțiilor de serviciu 
obligă atît personalul din con
ducerea exploatării, cît și pe 
șeful de sector, inginerul, 
maistrul, șeful de brigadă și 
de schimb să cunoască bine 
problemele protecției muncii, 
să aplice întocmai normele 
prescrise.

Un îndemn al înaltei conștiințe muncitorești:

Să facem totul pentru 
îmbunătățirea 

protecției muncii!
Baza tehnică menită să apere viața și sănătatea mineri

lor, care ă crescut ca urmare a grijii partidului și statului ma
nifestată prin eforturile financiare, a determinat ca numărul 
de accidente și îmbolnăviri cauzate de lipsa de măsuri tehni
ce să fie tot mai mic. Dezvoltind in continuare această bază 
materială, se impune o susținută muncă pentru instruirea și 
educarea tuturor angajaților pină la asigurarea respectării 
conștiente a prevederilor legislației și normelor de protecție a 
muncii de către toți cei ce îndeplinesc munca in subteran.

Avem în toate exploatările miniere din Valea Jiului posi
bilități reale pentru îndeplinirea exemplară a planului de 
producție in condiții normale, cu respectarea riguroasă a 
măsurilor de protecție și securitate minieră. Trebuie dezrădă
cinată din concepția unora că imperativul realizării planului 
de producție dă dreptul la nesocotirea și încălcarea unor nor
me de protecție a muncii. Dimpotrivă, realitatea a demon
strat că acolo unde măsurile de organizare mai bună a pro
ducției și a muncii sînt insoțite de respectarea strictă a nor
melor de protecție a muncii planul de producție se realizează 
in condiții mai bune prin folosirea mai deplină a capacită
ților de producție, a utilajelor din dotare și forței de muncă, 
asigurindu-se obținerea unor randamente sporite și a unei e- 
ficiențe economice ridicate.

Ori cît de mari ar fi eforturile pentru respectarea conști
entă a normelor de protecție a muncii - parte inseparabilă 
a perfecționării continue a procesului de producție și de 
muncă in exploatările miniere - ele nu vor fi niciodată prea 
mari dacă se are in vedere viața și sănătatea minerilor care 
in adincuri muncesc cu abnegație, curaj și dăruire pentru a 
asigura cărbunele necesar dezvoltării accelerate a economi
ei naționale, făuririi societății socialiste multialteral dezvol
tate in țara noastră.

Ințelegînd acest imperativ, împletind strîns preocupările 
pentru creșterea extracției de cărbune, pentru obținerea unei 
productivități mai înalte în abataje și pentru reducerea cheltu
ielilor de producție cu grija permanentă pentru crearea con
dițiilor de lucru în deplină siguranță, să facem totul pentru 
îmbunătățirea protecției muncii 1 ACESTA ESTE ÎNDEMNUL 
ÎNALTEI CONȘTIINfE MINEREȘTI.

Fermitatea 
și exigența — 

cerințe 
imperative

Din analiza activității de 
protecție a muncii s-a des
prins că îmbunătățirea cores
punzătoare a activității in a- 
cest domeniu a fost frînată 
de atitudinea formală și une
ori chiar a insuficientei preo
cupări din partea unor orga
ne colective de conducere din 
unele unități față de lipsa li
nei poziții ferme și intransi
gente, atitudinii de îngăduin
ță față de unele acte de in
disciplină nepermise și de 
justificare a abaterilor de 
la normele de tehnica securi
tății muncii.

Problemele de protecția 
muncii nu sînt pretutindeni 
suficient de bine înțelese, nu 
sînt privite cu toată seriozi
tatea iar măsurile stabilite nu 
sint aplicate cu răspunderea 
necesară de către o bună par
te a cadrelor de conducere la 
nivelul exploatărilor și sec
toarelor.

Cu ocazia controalelor e- 
fectuate de către organele de 
specialitate ale Centralei căr
bunelui s-au stabilit de fie
care dată, măsuri concrete 
pentru remedierea deficiențe
lor constatate cu termene și 
responsabilități. Dar o parte 
din aceste măsuri nu au fost 
materializate. S-au aplicat o 
seamă de măsuri disciplinare. 
La unele unități însă, măsuri
le disciplinare propuse de or
ganele de control pentru une
le abateri grave nu au fost a- 
plicate decît la foarte puține 
cazuri, fiind tratate cu ușurin
ță de către conducerile res
pective. Sesizările făcute de 
personalul de conducere și de 
compartimentele de protecție 
a muncii, deficiențele con
semnate în cărțile de raport 
au aceeași soartă: nu sînt lua
te în considerare cu toată se
riozitatea. Ce altceva dove
desc aceste stări de lucruri 
decît o răspundere încă scă
zută din partea personalului 
de conducere și a celui însăr
cinat direct cu problemele de 
protecția muncii de la explo
atări, față de acest domeniu 
extrem de important din acti
vitatea de producție ?

Din analiza activității de 
protecție a muncii se desprind 
și o seam., de alte aspecte ne
gative: unele responsabilități 
în legătură cu această activi
tate nu sînt repartizate con
cret pe oameni, organele de 
conducere nu sînt întotdeau
na informate corect asupra 
cauzelor care dau naștere u- 
nor accidente pentru a putea 
lua cele mai corespunzătoare 
măsuri de prevenire. Contro
lul și cercetarea cazurilor de 
accidente se fac superficial 
sau cu întîrziere, denaturîn- 
du-se în unele cazuri realita
tea ceea ce are consecințe ne
gative în luarea măsurilor de 
prevenire și sancționare.

Atitudinea de îngăduință, 
toleranță, compătimire, com
plicitate morală cu cei care 
comit încălcări ale normelor 
de protecția muncii are un 
caracter extrem de grav și 
poate duce la situații pericu
loase. De aceea această atitu
dine trebuie combătută prin 
toate mijloacele cu cea mai 
mare fermitate. Trebuie atra
să în modul cel mai serios a- 
tenția conducerilor exploată
rilor, tuturor factorilor care 
îndeplinesc răspunderi pe li
nia protecției muncii asupra 
necesității de a trată cu răs
pundere și severitate excep
țională fiecare abatere de la 
normele de protecția muncii.

Accentul principal trebuie 
pus în continuare pe munca 
de prevenire, măsurile tehni
ce și organizatorice trebuind 
susținute printr-o acțiune te
meinică de instruire și prin
tr-o activitate educativă per
manentă de întărire a răspun
derii exigente față de protec
ția muncii.



3«ÎMBATĂ, 4 MAI 1974

Căutări permanente pentru perfectionarea
stilului și metoddur de muncă

ale organizațiilor de partid in conducerea

♦ La Tîrgoviște se desfă
șoară festivalul de poezie 
patriotică „Testament lite
rar". Cei 10 reprezentanți ai 
studenților Văii Jiului vor 
face cunoscute publicului lu
crările lor în. acest domeniu, 
atît la secția de creație, cît 
și la cea de recitare intitula
te sugestiv. „Pana Văcărești- 
lor", respectiv, „Lira Tîrgo- 
viștei".

• • • • economice Cronică de vacanță

Complexitatea sarcinilor 
litice și economice ce le 
de rezolvat organizațiile 
partid și colectivele sectoare
lor din cadrul E.M. Petrila 
impune creșterea continuă a 
competenței lor în abordarea 
problemelor economice, ne
cesită în același timp perfec
ționarea întregii activități de 
conducere.

In contextul acestor cerințe 
comitetul de partid de la E.M. 
Petrila, urmînd cu consecven
ță indicațiile date de organe
le superioare de partid, se 
preocupă cu răspundere de 
perfecționarea stilului și me
todelor de muncă în scopul 
creșterii eficienței controlului 
de partid, a contribuției lui 
la soluționarea efectivă a pro
blemelor ce le ridică activita
tea organizațiilor de bază din 
sectoare.

In acest scop comitetul de 
partid a îndrumat și controlat 
cu mai multă exigentă facto
rii chemați la înfăptuirea mă
surilor și hotărîrilor luate, a 
sarcinilor trasate și angaja
mentelor luate. Un accent de
osebit a pus organul nostru 
de partid pe îmbunătățirea sti
lului și metodelor de muncă 
ale comitetelor de sindicat și 
U.T.C., ale comitetului oame
nilor muncii și ale birourilor 
organizațiilor de bază privind 
antrenarea și mobilizarea în
tregului colectiv al exploată
rii la realizarea sarcinilor e- 
conomice ce-i stau în față.

Datorită muncii 
fășurate de către 
ile de partid, 
U.T.C., colectivul
noastre a reușit ca în trimes
trul I să realizeze o depășire 
a sarcinilor de plan cu 4 495 
tone de cărbune. In a- 
ceeași perioadă de timp pro
ductivitatea muncii a crescut 
cu 31 kg pe post, iar media 
zilnică a realizărilor la extrac
ția de cărbune cu 400 tone fa
ță de anul trecut. Lă lucrările 
de pregătire planul a fost de
pășit cu 527 mc. iar la inves
tiții cu 44.7 ml și 1 163 mc.

In mod deosebit comitetul 
de partid și comitetul oame
nilor muncii au acordat un 
sprijin concret organizației de 
partid și colectivului sectoru
lui V, care trăgea înapoi rea
lizările exploatării. Prin 
samblul de măsuri 
organizatorice luate 
V s-a redresat încă 
februarie, a realizat
depășit sarcinile de producție 
pe trimestrul I. Revelator es
te faptul că pe luna aprilie 
acest sector a realizat un plus 
de aproape 200 tone. Rezulta
te bune au obținut și sectoa
rele I, III, IV care au extras 
peste prevederile de plan mai

po- 
au 
de

mult de 4 000 tone cărbune. 
Din brigăzile care și-au adus 
un aport substanțial la obți
nerea acestor succese amintim 
cele conduse de Vasile Avar- 
varei, Gheorghe Burghiu, loan 
Tabacu, Vasile Glișcă, Eugen 
Voicu, Florea Mionici, Vasile 
Marinescu. Constantin Alexe, 
Gheorghe Toma, Mihai Iszlai, 
precum și cele de la investiții 
ale lui Gheorghe Moldovan, 
Ilie Graure, Vasile Pavel.

In atenția comitetului de 
partid și a conducerii colecti
ve a stat de asemenea proble
ma creșterii și promovării 
membrilor de partid în func
ții de răspundere. Astfel, din 
cele 14 sectoare, servicii și bi
rouri, 13 sînt conduse de co
muniști, din totalul de 28 in-

Viața de partid

politice des- 
organizați- 

sindicat și 
exploatării

an- 
tehnico- 
sectorul 

din luna 
și chiar

gineri 27 sînt membri de 
partid, iar din cei 84 maiștri 
și tehnicieni de la sectoarele 
de bază 80 sînt membri de 
partid, din totalul de 66 bri
găzi, 61 sînt conduse de co
muniști.

O contribuție substanțială 
la înlăturarea neajunsurilor 
existente în activitatea noas
tră au adus-o analizele efectu
ate de comitetul de partid, 
măsurile luate pentru îmbu
nătățirea activității. In acest 
scop la sectorul V au fost ci'e- 

•ate experimental 3 organiza
ții de bază pe schimburi și 
un comitet de partid la nive
lul sectorului. S-tiu activizat 
în acest fel comuniștii, iar bi
rourile organizațiilor de bază 
au posibilitatea să asigure o 
prezență mai bună la adună
rile generale de partid. In a- 
celași timp membrii comitetu
lui de partid pe exploatare și 
ai comitetului oamenilor mun
cii au fost repartizați să răs
pundă de unele activități con
crete pe sectoare,, transport, 
revizii, reparații, aproviziona
rea tehnico-materială, califi
carea cadrelor și îmbunătăți
rea condițiilor de viață ale 
lariaților ș.a.

S-a întărit controlul 
partid în toate domeniile, 
secretarii organizațiilor

sa-

de 
iar 
de 

bază au fost instruiți perio
dic cu principalele probleme 
ce le ridică activitatea politi
că și economică, legată de re
alizarea sarcinilor de plan, 
stabilizarea forței de muncă, 
calificarea cadrelor, întărirea 
disciplinei de partid și îrr pro
ducție. îmbunătățirea muncii 
organizațiilor de masă și ob
ștești.

»In preocupările comitetului 
de partid un loc important îl 
ocupă aplicarea și extinderea

unor inițiative valoroase care 
și-au dovedit viabilitatea 
minerit ca: două cicluri 
lună la abatajele frontale, 
tru cîmpuri pe zi și aripă 
abatajele cameră, cel
100 metri liniari realizați lu
nar la lucrările de deschideri 
și pregătiri.

Avem rezultate, dar nu ne 
putem declara pe deplin mul
țumiți. Mai există unele nea
junsuri și greutăți. Au existat 
deficiențe în aprovizionarea 
locurilor de muncă, în calita
tea reparațiilor și reviziilor. 
Datorită lipsei de responsabi
litate a unor cadre tehnice, 
un număr de 24 brigăzi nu 
și-au realizat planul. Se mai 
înregistrează absențe nemoti
vate și acte de indisciplină. 
Multe propuneri valoroase au 
rămas nefinalizate.

Rău este că unii membri ai 
comitetului de partid și ai co
mitetului oamenilor muncii 
nu își aduc contribuția la în
deplinirea sarcinilor politi
ce care le revin. Așa 
sînt tovarășii > Iordache 
Stan, Elena Dodică, Ma
rin Ghizdăvescu, Gheorghe 
Sa va, Petru Tătar, Eugen Voi
cu și alții. Nici birourile or
ganizațiilor de bază din ca
drul sectoarelor II, VI, trans
port, atelier mecanic, XII 
rambleu nu au stabilit măsuri 
corespunzătoare pentru elimi
narea deficiențelor din activi
tatea lor. Slab se preocupă, și 
comitetul de partid al secto
rului V de îndrumarea celor 
trei organizații pe schimburi, 
unde prezența continuă să fie 
nesatisfăcătoare.

Iată de c.e organul nostru 
de partid pe exploatare și-a 
stabilit un program concret 
de măsuri cu termene și res
ponsabilități care vizează îm
bunătățirea stilului și metode
lor de muncă, pentru a creș
te eficiența muncii politice în 
mobilizarea întregului colec
tiv al E.M. Petrila la realiza
rea ritmică a sarcinilor de 
plan. In acest scop, vor fi in
tensificate acțiunile politice 
pentru extinderea și generali
zarea 
vor fi 
re noi 
ță pe .
nentiza formele cele mai efi
ciente ale muncii politice de 
masă. In felul acesta, avem 
convingerea că toți comuniștii 
și salariații exploatării noas
tre vor putea raporta în cin
stea celei de a- XXX-a aniver
sări a Eliberării’ patriei și al 
Congresului al ' XI-lea al 
P.C.R. ‘succese’i’de prestigiu, 
pe măsura evenimentelor 
torice și a valorii acestui 
Iectiv mineresc.

în 
pe 

pa-
în 

puțin

Pentru studenți, primăvara 
constituie, prin tradiție, prile
jul unei binemeritate odihne 
prilejuită de zilele de vacanță. 
Animația plecărilor, reîntîlniri- 
le cu părinții, cu cei apropiați, 
cu prietenii sînt elemente spe
cifice perioadei 24 aprilie — 6 
mai a.c. Petroșănenii și-au gă
sit modalități plăcute de petre
cere a timpului liber ce le stă 
la dispoziție ; ei au pornit in 
număr mare spre cabanele din 
munții ce înconjoară Valea Jiu
lui. Alții au 
foi o ultimă 
librării, să 
spectacole.

Pentru cei 
însă, binemeritata 
tivă“ este o realitate concre
tizată printr-un program atent 
de pregătire profesională, se
siunea de examene care va în
cepe în curînd cerîndu-se pre
gătită sîrguincios. Definitivînd 
unele cursuri, finalizînd unele 
proiecte i-am găsit pe studen
ții Virgil lonescu (anul IV pre
parare) Hua Vinh Sinh, loan 
Torsan, Dumitru Iova, Daniel 
Sanchez, Emeric Kadar (toți din 
anul II mine, ingineri). Pe cu
loarele sau în sălile de lectu
ră ale căminelor mai pot fi 
văzuți și cei care peste o pe
rioadă scurtă de timp, vor ob-

răgazul de a răs- 
carte apărută în 
vizioneze diverse

mai mulți studenți, 
„odihnă ac-

ține diplomele de absolvire, 
testatul trecerii pragului 
xigențelor producției. Pentru 
proiectele de stat lucrează in
tens studenții loan Tănase (to- 
po). Stelian Firică (anul III to- 
po subingineri), Gheorghe Po
pescu (anul V preparare), Au
rel Pușcaș (anul III mine sub
ingineri) și alții. Consultînd 
cursul de fizică l-am găsit în 
biblioteca de unicate și pe Do- 
rel Damian, din anul II mine, 
ingineri. Pentru rezolvarea te
melor propuse în proiectele de 
diplomă au rămas în Petroșani 
în aceste zile Nicolae Vucan și 
Nicolae Brăitaru, ambii din anul 
V secția de 
a facultății 
vacanța pe 
tradițională, 
valențe noi de muncă și pregă
tire. Este expresia năzuinței spre 
rezultate superioare a studen
ților mineri, date fiind exigen
țele ridicate ce vor caracteriza 
apropiatele examene. începînd 
de luni amfiteatrele vor fi ia
răși gazde primitoare la insti
tutul de mine. Tuturor colegi
lor, un „bun venit" și spor la 
învățătură !

a- 
e-

exploatări miniere 
de mine. Așadar, 
lingă funcția ei 

capătă in acest an

lon GIF DEAC 
student

inițiativelor minerești, 
organizate în continua- 
schimburi de experien- 
profesii și vom perma-

♦ Colectivul bibliotecii 
din institutul nostru a pus 
la dispoziția studenților noi 
materiale științifice și teh
nice necesare activității lor 
de creație și cercetare. Din
tre prospectele de utilaj mi
nier au reținut „Bloc de a-

bataj CMA-l", „Electropom- 
pă PT cauciucată", „Stîlp 
hidraulic cu circulație des
chisă tip SVJ 100-200", iar 
din domeniul noutăților lu
crări ca: „Rezonanța nuclea
ră în metale", „Tehnologia 
programării numerice a ma
șinilor unelte", precum și al
te lucrări editate în limbi 
de circulație internațională. 
Asupra tuturor acestor 
pariții editoriale există 
holul institutului mari 
nouri informative.

1
a- 
în 

pa-

pot♦ Tot la bibliotecă se 
găsi: „Buletine de informa
re bibliografică" ale centre
lor universitare din Iași, 
Ploiești, Craiova și Petro
șani.

Zoi lan KlRALY-jr., 
,student

&

Studenți din anul IV în timpul unei vizite la Fabrica 
de stîlpi hidraulici Vulcan.

Participarea largă la dezbateri în comitetul oamenilor muncii 
se regăsește în soluționarea optimă a problemelor producției

(Urmare din pag. 1)

sezultatele nu au intirziat să 
vadă".

Intr-adevăr, se constată 
participarea la dezbateri a . 
prezenbanților oamenilor ipun- 
cii — persoane autorizate prin 
experiența vastă de muncă și 
prin încrederea ce le-a fost a- 
cordată să supună analizei 
problemele de la fronturile de 
lucru — este activă, dă rezulta
te bune. Prelucrarea planului 
de acțiune în caz de avarii la 
locul de muncă, inventarierea, 
tuturor utilajelor în vederea 
analizării posibiltăților de re- 
folosire. orientarea calificării 
minerilor spre un profil cît 
mai larg (Mihai Cozma), evita
rea risipei de materiale prin 
prevenirea abandonării în lu
crări miniere vechi, îmbunătă
țirea calității lucrărilor de pre
gătiri pentru a se reduce volu
mul important de întreținere 
ce se efectuează în prezent 
(Constantin Scutaru), adopta
rea unor măsuri adecvate de 
îmbunătățire a aprovizionării 
cu materiale și scule, de pre
venire a presiunilor de la ori
zontul 440, măsuri care se vor 
reflecta direct în productivita
tea muncii din abataje (Vasile

că
re-

Sidorov), constituie doar cîteva 
exemple de abordare respon
sabilă. caracterizată prin com
petență, a problemelor concre
te ale producției de către bri
gadieri cu prestigiu profesio
nal unanim recunoscut.

Activizarea reprezentanților 
oamenilor muncii constituie un 
fapt pozitiv privind aplicarea 
principiilor conducerii colec
tive în cadrul minei Dilja, a 
garanției că problemele vitale 
ale activității prezente și vi
itoare ale minei preocupă în
treaga masă de salariați. 
Se constată, însă, o participa
re mai scăzută a reprezentan
ților tînărului colectiv al secto
rului Livezeni ; iptrucit proble
me sint suficiente și aici, lega
te îndeosebi de dezvoltarea ra
pidă a capacităților de produc
ție. se cere ca acestea să-și gă
sească locul cuvenit în dezbate
rile purtate în principalul for 
de analiză și decizie al minei..

Analizînd structura timpului 
afectat dezbaterilor se constată 
că adeseori acestea se prelun
gesc datorită necesității de a 
soluționa o serie de cereri pri
vind activitatea curentă. Dele
garea competențelor, desigur 
în condițiile respectării preve
derilor legale, și evitarea su
punerii dezbaterii comitetului 
oamenilor muncii (conform in
dicațiilor primite din partea 
forurilor tutelare, de inspecție 
și control ele.)'a unor probleme 
ce ar putea fi soluționate de 
anumite compartimente de ac
tivitate, constituie măsuri ce 
ar permite comitetului să abor
deze și să soluționeze cores
punzător problemele de impor
tanță majoră ce necesită inter
venția organului colectiv de 
conducere a întreprinderii.

Analiza activității desfășura
te de comitetul oamenilor mun
ci; din cadrul minei Dîlja re
levă o serie de realizări bune,
............... ........................ —

preocupări con- 
orienta tematica 
spre probleme

rod al unor 
stante de a 
dezbaterilor
prioritare ale producției, de 
a adopta stilul de muncă po
trivit cerințelor realizării unei 
activități de conducere temei
nic fundamentată, caracteriza- 

. tă prin operativitate și consul
tare largă a tuturor salariați- 
lor. Realizările bune de pînă 
acum vor trebui continuate și 
supuse unei continue perfec
ționări pentru a se crea toate 
condițiile necesare ca sarcini
le de mare importanță ce stau 
în fața colectivului minei Dilja 
să fie rezolvate prin participa
rea largă, pătrunsă de respon
sabilitate a întregii mase de 
salariați Comitetul oamenilor 
muncii poate și trebuie să con
stituie expresia participării co
lective la asigurarea sporirii 
considerabile în anii viitori a 
producției de cărbune a minei 
Dilja.

„Amic" de pahar...
Iosif Vachold, din Petrila, 

angajat la mina din localita
te, în scara zilei de 26 fe
bruarie a.c. aflîndu-se la 
restaurantul „TransHvania", 
la un pahar de . .vorbă s-a 
împrietenit cu Constantin 
Ținu, flotant în Petrila, pe 
care doar atunci îl cunoscu
se. După ce a cumpărat o 
sticlă de „Bitter" și-a invi
tat proaspătul amic la el a- 
casă. După ce au consumat 
băutura împreună C. T. con- 
vingindu-se că gazda ador
mise a început să cotrobă- 
ie prin casă pînă a dat de 
suma de 550 lei cu care — 
împreună cu unele obiecte 
de îmbrăcăminte —, s-a fă
cut nevăzut. Căpitanul de 
miliție Avram Oană l-a i- 
dentificat însă repede pe in
fractor. Pedeapsa ce o va 
primi îi va da posibili
tatea să „cugete" la unele a- 
devăruri despre prietenie 
(nu cea de... pahar).

Doar cu numele... 
mamă

Mircea Crăciunescu, din 
Livadia. lăcătuș la revizia 
de vagoane C.F.R., s-a că
sătorit de foarte tînăr. tră
ind pînă nu demult cu soția 
sa. Dorica, în vîrstă de 22 
ani în bună înțelegere. In 
cei 5 ani de căsnicie numă
rul membrilor familiei lor 
s-a mărit cu trei copii că
rora ei le-au dat viață. Dar 
de la un timp, însă soția l-a 
părăsit pe M. C. venind la 
mama sa în Petroșani îm
preună cu copiii. Deși a fost 
rechemată în căminul con
jugal, tînăra soție, după 
ce-și închide în repetate rîn- 
duri copiii mici în casă (în 
vîrstă de 4 ani, 3 ani, res
pectiv 8 luni), preferă să 
colinde restaurantele și pati
seriile în compania unor 
pierde-vară, să ducă o viață- 
nedemnă de calitatea și o- 
bligațiile ei de mamă. Oare 
pînă cînd vei continua să 
te comporți astfel, Dorica 
Crăciuniesou ?

Gheorghe PAVEL, 
secretar al comitetului 

partid, E.M. Petrila

ne întrecemVrem să
din pag. 1)(Urmare
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> cîmpenești,
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ț

bine de un 
ță i-a atras 
(inul lingă 
Omenia, tinerețea, elanul 
ambiția de a munci. Dar 
alte ’motive, cite calități 
au descoperit ortacii lui 
fjința omului de o rară 
destie. De aceea se poate a- 
firma cu certitudine că briga
da lui Balazs Szabo este una 
am cele mai bune formații, de 
muncă de la mina Vulcan. 
Prezența minerilor la șui este

deceniu. Ce 
mereu și i-a 
acest brigadier ?

Și 
cile 

nu 
în 

mo-

for- 
men-

de sută la sută în țoale trei 
schimburile. z\batajul esle bi
ne pus la punct, fluxul teh
nologic „curge" continuu.

Multi s-au întrebat: cum? 
Acum totpl pare-simplu. A- 
provizioharea se face ritmic, 
uti’ajele funcționează întot
deauna ca mecanismul de 
ceasornic. Iar planul zilnic se 
realizează și se depășește,

Balazs Szabo mărturisește 
că n-a fost totdeauna așa. 
Multe greutăți au fost învin
se prin eforturile colectivului 
uneori dincolo de puterile o-

menești, dar le-au înfrînt, și 
asta este important.

— Am extras pină azi — 
25 aprilie 1974 — mai mult 
de 890 tone de cărbune peste 
sarcina de plan. Acesta e 
rezultat frumos, dar nu 
vom opri aici. Vrem să 
întrecem în primul rînd
noi, să dăm mai mult cărbu
ne economiei naționale. Pînă 
ia sfîrșitul lunii aprilie vom 
depăși 1 000 tone extrase pes
te sarcina de plan în, cinstea 
zilei de 1 Mai. M-am înțeles 
cu oamenii din brigadă și toți

un 
ne 
ne 
pe

sint hotăriți să muncim 
tru a depăși propriul nostru 
record.

Ascultîndu-i gindurile 
tni-am amintit ce s-a spus in 
ședința plenară a comitetului 
•le partid pe exploatare: bri
gada lui Balazs Szabo este ca
pabila 
planul 
nu a 
altfel.

In această situație mai este 
cazul să demonstrăm că F.M. 
Vulcan își are fruntașii ei? 
Faptele vorbesc de la sine.

să realizeze s’ngură 
sectorului. Și n meni 

spus că lucrurile stau

ț

î 
î 
î 
ț 
ț 
ț 
ț 
ț 
ț

16,00

„Legenda lui Rustam

dent cu produse zaharoase, 
sucuri, bere, vin, precum și cu 
mititei, cîrnăciori proaspeți și 
grătare. „Au fost desemnate — 
ne-a precizat tovarășul Cazimir 
Davidovici, directorul I.C.L.S. A- 
limentara Petroșani -, magazi
nele care in zilele de sîmbătă 
și duminică vor fi prezente cu 
tonete la bazele de agrement, 
inclusiv la cabana Peștera Bo
lii. La aceste tonete cumpărăto
rii vor găsi ciocolată, bomboa
ne, siropuri, apă minerală, fran- 
zeluțe, vin, țuică și alte băuturi'1.

„S-au creat toate condițiile 
pentru o bună aprovizionare și 
servire cu toate cele necesare 
a publicului consumator -, ne-a 
precizat șeful biroului comercial 
al I.C.L.S. pentru alimentație pu
blică Petroșani Valeriu Marcau. 
Astfel, unitățile de alimentație 
publică vor „deplasa11 la petre
cerile cîmpenești cantități su
ficiente de bere indigenă și din

i

♦

t

l

ne invită
import, produse de patiserie- 
cofetărie, cîrnăciori, grătare, mi
titei și alte produse'1.

Cum ne vom deplasa spre și 
de la locurile de agrement ? 
Citeva precizări în această di
recție ne-a dat tovarășul Gheor- 
ghe Romoșan, directorul E.G.C. 
Petroșani : ,,Pe toate traseele 
transportului comun din munici
piu, în zilele de 4 și 5 mai, 
autobuzele vor circula normal. 
Dacă timpul va fi frumos și în 
raport de solicitări, pentru cei 
care vor dori să fie prezenți 
sîmbătă și duminică pe frumoa
sa pajiște de la Iscroni - la 
Tulipan -, ori la cabana Pește
ra Bolii traseul transportului co
mun Piața Victoriei - Aeroport 
va fi prelungit pînă la Tulipan. 
De asemenea, cursele autobu
zului Piața Victoriei-Merișor vor 
fi sporite, efectuîndu-se din oră 
in oră de dimineață pînă seara. 
Pe traseul Petrila - Motel Gam- 
brinus vor circula două autobu
ze în loc de unu. Din cauza

drumurilor necorespunzătoare 
pentru circulația autobuzelor, la 
telescaun Paring se vor efectua 
numai trei curse pe zi, iar pină 
la cabana Voevodul se va pre
lungi traseul autobuzului Piața 
Victoriei - Cimpa numai dacă 
vor fi solicitări.

„Gusturi" rafinate
Mihai Donca, recent eli

berat din penitenciar, se 
angajase la E.M. Lonea. Dar 
munca cinstită nu-1 atrăgea, 
în seara zilei de 30 martie 
a.c. a intrat într-un maga
zin cu autoservire dinj Pe
trila de unde a „cumpărat" 
— fără a trece pe la casă 
—, o sticlă de Wisky și u- 
na de Spumos în valoare de 
135 lei. Fiind observat, de 
personalul magazinului, a 
fost anunțată miliția. Pit. 
Ion Stanciu, sosit la locul 
infracțiunii i-a întocmit ho
țului cele necesare pentru 
a fi trimis din nou acolo de 
unde doar de puțin timp ve
nise. Satisfacerea gusturilor 
lui rafinate pentru băuturi... 
fine va trebui să o amine 
pentru altădată.

Cpt. Toma FALON
D. DEXTRIANU

s-i mim
(Urmare din pag. 1)

în- 
con- 

cu 
de- 
din 
pri- 

i cel

învățămintul fără frecvență
Abia văzînd filmul lui Bo

ris Kilmigiarov simțim ten
tația de a inventaria aminti
rile noastre de cinefil, cău- 
tind printre ele ecranizări ale 
monumentelor literaturii uni
versale. Această imaginară 
inventariere este însoțită de 
un rezultat îndeajuns de de- 
cepționant: marile valori a- 
le literaturii antice sau me
dievale nu prea s-au întîlnit 
cu marele ecran, iar dacă 
s-au întîlnit, rodul este ne
concludent, de cele mai mul-

transformat într-un spectacol 
lilmic de anvergură fără ca 
spectaculozitatea iz.vorită din 
notele exterioare ale poves
tirii (stratul factologic, deco
rurile somptuoase, fastul ori
ental al costumelor) să alte
reze lirismul debordant, 
lorat cu o atmosferă cu par- 
iumuri străvechi.

Scenariul lui Koltunov fo
losește motivul firdusian, în- 
corporînd sensurile morale 
(bunătatea, vitejia și înțelep
ciunea) în mod creator. Firul

Carnet cinematografic
te ori insignifiant, din punct 
de vedere valoric. Astfel am 
văzut un „Ulysse" stîngaci 
(chiar dacă Kirk Douglas a 
fost memorabil); o „Elena din 
Troia" (cu o B. B. diletantă 
și un George Marshal) peni
bil) comercială și alte 
superproducții în care 
labiliza, fără echivoc 
peiorativ al noțiunii.

Nu s-au ecranizat în schimb 
„Kalevala", „Cîntecul lui Ro
land", „Cintec despre oastea 
lui Igor“, cineaștii au trecut 
pasiv pe lingă epopeea Nie- 
belungilor (exceptînd filmui 
mut al lui Fritz Lang). S-ar 
părea, așadar, că cea de a 
șaptea artă păstrează o dis
tantă plină de respect și ti
morare față de sfera fascinan
tă a eposului universal.

Prin „Legenda lui Ruslam" 
posibilitatea a devenit reali
tate, adică episodul desprins 
și pus la temelia unui scena
riu cu virtuți inedite s-a

citeva 
se va- 
sensul

co-
SÎMBAtA, 4 MAI

fabulației este considerabil 
lărgit, iar eroul, angajat al 
cauzei verticalității morale, 
este implicat in noi inlimplări 
create in spiritul general al 
„$ahnăme"-ului.

Supus legilor estetice ale 
legendei, scenariul însumea
ză o mulțime de lapte de ex
cepție, atribuite toate erou- 
lui-axă, menit să susțină i- 
deea dreptății, apărat 
severență de virtuțile 
rești. Din acest punct 
dere este remarcabilă
tea ideatică a peliculei impu
să de o viziune mitică, mrni- 
feslînd tendința de a demon
stra perenitatea și eterna ac
tualitate a unor noțiuni eti- 

Superioare.
trăsătură

- în alara 
act de

PETROȘANI — 7 Noiem
brie: Aurul negru din Okla
homa; Republica: întoarce
rea lui Magelan; LONEA — 
Minerul: Șapte zile: ANI- 
NOASA: O afacere pe cin
ste: VULCAN: Tțrecătoarelei 
iubiri: LUPENI — Cultural: 
Proprietarii: Muncitoresc:
Iacov Bogolomov; URICANI: 
Walter apără Sarajevo.

9.00
10,00

cu per- 
cavale- 
de ve- 
purita-

ce, cu valențe 
Poate că această 
conferă filmului 
caracterului său de
cultură — o semnificație ma
joră.

Al. COVACI

10.40
11,00

12,00

12,50

Carnavalul primăverii. 
„Mîndră zi de primă
vară". Cîntece și jo
curi populare. ’ 
In parc fanfara cîntă... 
Glasul tinereții — con
cert cu public susținut 
în Sală Casei de cultu
ră a sindicatelor din 
Buzău de tineri inter- 
prețl de muzică ușoară 
și populară descope- 
riți de emisiunile 
„Steaua fără nume" și 
„Floarea din grădină". 
Pagini de umor • 
venturi în epoca 
piatră. 
Avanpremieră.

18.45
19,20

19,30
20,00

20,30
20,35

A- 
de

22.50

Album distractiv. 
Magazin sportiv, 
reținut pentru dum
neavoastră • prima a- 
runcare cu greutatea 
peste 22 metri, cea 
mai spectaculoasă că
zătură a sezonului 
schi, un nou 
pe patine 
Canotaj 
tradiționala 
de pe 
dintre 
8 plus 
taților 
bridge 
de la 
R.D.G.
cia. Selecțiuni înregis
trate de la Dresda.
Al treilea gong I Re
transmisia spectacolu
lui susținut de circul 
de Stat din București. 
Farmecul 
Spectacol 
regrafic 
Mozart.
Chopin, 
Delibes.
Lumea copiilor. 
1001 de seri. Povestea 
lui Rumcajs.
Telejurnal.
Zi de mai. Montaj li- 
terar-muzical.
Avanpremieră.
Film serial : Columbo. 
..O chestiune de ini
mă"
Parada duetelor. Tele- 
spectacol umoristic- 
muzical cu public.
Telejurnal.

de 
„sport" 

cu rotile, 
academic : 
întrecere 

fluviul Tamisa 
echipajele de 
1 ale uni verși - 
Oxford și Cam- 

Transmisiune 
Londra. Fotbal : 

— Cehoslova-

muzicii : 
muzical-co- 
muzică de: 
Boccherini, 
Ceaikovski, 

Rossini etc.

pe

factor activ de educare
Și la Liceul Uricani funcționează cursuri fără frec

vență la care sînt încadrați oameni ai muncii care do
resc ca, pe lîngă activitatea din producție, să-și com
pleteze studiile. Informații privind desfășurarea aces
tor cursuri ne-au fost furnizate de către prof. Virgil 
Murgu. directorul liceului.

Ele sînt urmate de peste 200 de muncitori înscriși 
în clasele V—VIII. Printre cei care au obținut rezultate 
bune la sesiunea de examene din luna aprilie și care 
au absolvit cu bine cursurile clasei a VIII-a pot fi citați 
Gheorghe Cernat, Vasile Condurache, Constantin Fie
rarii, loan Răchiță, loan Pușcaș, Grigore Țandără. Gică, 
Puiu Vasile și alții.

Ca o măsură organizatorică pentru a scurta din dru
mul elevilor aflați la distanțe mai mari de orașul Uri
cani s-au organizat cursuri de pregătire și la școala din 
Cîmpu lui Neag, astfel că cei aflați pe aceste locuri s-au 
putut pregăti în tot cursul anului. Pentru pregătirea e- 
levilor au fost repartizați profesori cu o bună experien
ță la catedră și care au manifestat o preocupare susținu
tă. Dintre ei pot fi evidențiați profesorii Mariana Vic
toria. Dorin Costea, Viorica Suciu, Trăienică Cismaș.

Răsfoind un carnet cu 
semnări, vicepreședintele < 
siliului popular a vorbit 
multă căldură la adresa 
putaților Eleonora Barbu, 
circumscripția 31 (care a 
mit și o diplomă pentru 
mai bine dotat teren de joa
că pentru copii). Irina Crainic 
din circumscripția a 8-a, Ma
ria Stoicoiu din cartierul Ște
fan, Aron Cristea din cartie1 
rul Braia, președinții comite
telor de blocuri Iosif Racolțea 
(cel mai bine întreținut bloc 
din Lupeni), Petru Gros (spa
țiul cel mai bine amenajat din 
jurul blocului), Gh. Vesel (cel 
mai mare bloc din oraș și în 
același timp blocul la care 
s-au plantat cei mai mulți 
trandafiri și arboret). Fritz U- 
ziel (bloc model care poate 
participa la orice concurs)...

— In reușita acestei mari 
acțiuni de primăvară, a pre
cizat vicepreședintele consili
ului popular orășenesc, un rol 
hotărîtor l-au avut organiza-

țiile de bază de partid din 
cartier care au fost deosebit 
de active în mobilizarea ce
tățenilor pentru antrenarea 
tuturor comuniștilor și a de- 
putaților consiliului popular, 
comitetelor de cetățeni și aso
ciațiilor de locatari precum și 
organizația U.T.C.

De asemenea, s-a făcut re
marcat sprijinul activ al con
ducerilor unor întreprinderi și 
instituții cum sînt exploatarea 
minieră, secția de preparare 
a cărbunelui, fabrica „Vîsco- 
za“, școlile (îndeosebi grupul 
școlar minier, școlile genera
le nr. 3 și 1, liceul), sectoarele 
E.G.L. și E.G.C., oficiul 
P.T.T.R., unitățile C.E.F.

In contrast cu acestea se cu
vine să fie menționate și con
ducerile unităților care nu au 
înțeles în suficientă măsură 
chemarea de a participa la 
gospodărirea orașului. Din fe
ricire sînt puține: conducerea 
cooperativei meșteșugărești 
„Deservirea", conducerea șan
tierului de construcții,, colec
tivele unităților I.C.L.S., pen
tru alimentație publică.

FABRICA^PRODUSE

LACTATE W
Ilie COANDRAȘ 

subredacția Uricani angajează
I

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Doroțan 
Petru, eliberată de prepa 
rația cărbunelui Petrila. O 
declar nulă.

serviciu pe numele Sașa 
Maria, eliberată de E.G.C. 
Lonea. O declar nulă.

PIERDUT legitimație de

DE VINZARE bicicletă 
PEGAS. Stare bună. Telefo
nați 11210.

sudor autorizat, autogen și electric

instalator apă

zldar-zugrav
Salarizarea conform H.C.M. 914/1968.

A
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DECRET PREZIDENȚIAL
Pentru merite deosebite în 

muncă și pentru contribuția 
adusă la realizarea obiective
lor stabilite în întrecerea so- 
cialiștă dintre organizațiile 
județene de partid, consiliile 
populare județene, întreprin
deri și institute de cercetare 
și proiectare în anul 1973,

Președintele Republicii So
cialiste România decretează :

Articolul 1. — Se conferă 
„Ordinul Muncii" clasa I to
varășilor :

Nicolae V. Dragomir, direc
torul întreprinderii Electro
magnetica — București; Con
stantin V. Dumitrescu, șef de 
serviciu la Direcția de teleco
municații a municipiului 
București; Vasile D. Matasă, 
inginer proiectant principal 
la Institutul de proiectări 
pentru laminoare — Bucu
rești; Iuliu Moldovan, direc
tor adjunct științific la 
ICECHIM — București; Geor
ge M. Mihoc, muncitor la în
treprinderea Electroaparataj
— București; Dumitrii Necșo- 
iu, prim-secretar al Comitetu
lui de partid al sectorului 7
— București; Stelian Anasta- 
siu, director adjunct științific 
la ICECHIM — București; 
Ervant B. Zacarian, inginer 
la Trustul de instalații și au
tomatizări — București; 
Gheorghe I. Filimon, rectifi
cator la întreprinderea me
canică Cugir, județul Alba; 
Tiț A. Vasiliu, director la Fa
brica de postav Buhuși, jude
țul Bacău; Teodor D. Maghiar 
președintele C.A.P. Mădăraș, 
județul Bihor; Iuliana F. Mu- 
dreac, muncitoare la între
prinderea poligrafică — Cluj; 
Ion C. Barbu, șef de echipă la

Cuvîntarea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. 1)

de atunci — 1 Mai 1939 s-a 
transformat într-o puternică 
manifestare împotriva fascis
mului și războiului, numărîn- 
du-se printre puținele mani
festări din Europa care au a- 
vut loc în condițiile cînd fas
cismul era în ofensivă, după 
Munchen. Poporul român, sub 
conducerea comuniștilor, în 
alianță cu socialiștii, cu alte 
forțe democrate și-a exprimat 
voința de a face totul pentru 
a împiedica ascensiunea fas
cismului. instaurarea dictatu
rii fasciste în România. A fost 
o dovadă a maturității clasei 
muncitoare, ă posibilităților 
de care dispunea atunci popo- 
rul nostru, forțele sale revolu
ționare și progresiste de a 
organiza cu succes lupta îm
potriva războiului și fascis
mului. Aș dori să menționez 
că, în general, în anii 1939 — 
1940 clasa muncitoare din 
România a desfășurat un șir 
de greve și alte ample acțiuni 
care au dobîndit un pronunțat 
caracter politic, fiind orien
tate atât în direcția apărării 
intereselor maselor populare, 
cit și împotriva dictaturii re
gale, a războiului și a fascis
mului. Toate aceste manifes
tări exprimau hotărîrea fer 
mă cu care, în perioada de 
după Acordul de la Munchen, 
poporul român se ridica, de- 
clarîndu-se gata să lupte cu 
arma în mînă împotriva pe
ricolului fascist. Este bine să 
subliniem acum, în acest an, 
cînd sărbătorim trei decenii 
de la eliberarea de sub jugul 
fascist, că actul de la 23 Au
gust nu a venit din cer, ci a 
fost rezultatul luptelor înde
lungate ale poporului român, 
a faptului că partidul comu
nist, în alianță cu partidu’ so
cialist, cu celelalte forțe re

Solemnitatea decorării unui număr de muncitori 
din industrie și agricultură, cadre de conducere, 

activiști de partid și de stat
(Urmare din pag. 1)

în cuvinte calde a mulțu
mit Costache Trotuș, director 
general al Combinatului side
rurgic Hunedoara, care a spus:

Vreau să folosesc acest pri
lej pentru a vă asigura stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu 
că siderurgiștii hunedoreni sînt 
ferm hotărîți să nu-și precupe
țească nici un efort pentru a 
se situa, ca și în anii prece- 
denți, în rîndul unităților frun
tașe în lupta pentru realizarea 
exemplară a sarcinilor ce le 
revin.

Vă informăm că am început 
bine și activitatea din acest an. 
în primele 4 luni, am depășit 
sarcinile de plan cu 28 000 to
ne oțel, peste 14 000 tone la
minate, fiind realizați și depă
șiți toți indicatorii planificați. 
Aceasta ne permite, tovarășe 
secretar general, să întâmpi
năm Și noi, alături de întregul 
popor, cele două mari eveni
mente — a XXX-a aniversare 
a eliberării patriei și Congre
sul al XI-lea al Partidului — 
cu noi și importante succese : 
depășirea însemnată a planu
lui și angajamentelor pe acest 
an, devansarea realizării cinci
nalul ui'

Exprimând conducerii de 
partid și de stat, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, sentimente 
de profundă gratitudine pentru 
distincția acordată, pentru in

Șantierul naval Constanța; 
Constantin N. Daiss, maistru 
la Trustul de construcții in
dustriale — Grupul de șanti
ere Constanța; Ilristu V. 
Geambazu, cioban la I.A.S. 
Mihai Kogălniceanu, județul 
Constanța; Ionel Gh. Mutuli- 
că, maistru macaragiu la Co
mandamentul flotei maritime 
„NAVROM" — Constanța; Pe
tru Gh. Ruță, muncitor la în
treprinderea de prelucrare a 
lemnului — Constanța. Lajos 
L. Barabaș, șef secție la în
treprinderea textilă „Oltul" 
Sfîntu Gheorghe, județul Co- 
vasna; Victor Marta Păi. mai
stru furnalist principal la 
Combinatul siderurgic Galați; 
Mihai Gh. Timpan, oțelar, șef 
de echipă la Combinatul side
rurgic Galați; Teodor M. Ha- 
gea, maistru principal la 
Combinatul siderurgic Hune
doara; Tiberiu A. Sîrca, mai
stru oțelar la Combinatul si
derurgic Hunedoara; Constan
tin A. Gib, director I.A.S. O- 
grada. județul Ialomița; Ion 
N. Staicu, director la Combi
natul de fibre sintetice — 
Iași; Dumitru D. Lupșe, ins
pector șef la Inspectoratul 
silvic, județul Maramureș; 
Aureliu Lino N. Constantines- 
cu, mecanic de exploatare la 
întreprinderea electrocentrale 
„Porțile de Fier", județul Me
hedinți; Vasile T. Sav. direc
tor la întreprinderea de țevi 
Roman, județul Neamț; Ion 
Gh, Șandru, director coordo
nator la întreprinderea econo
mică județeană a cooperației 
— Olt; Filip St. Popescu, șef 
de secție la Institutul de cer
cetări și proiectări în, petrol 
și gaze — Cîmpina, județul 

voluționare și patriotice s-a 
aflat tot timpul în fruntea 
luptei de apărare a interese
lor vitale ale întregii națiuni. 
(Aplauze puternice).

Iată de ce ziua de 1 Mai 
din acest an a avut o semni
ficație multiplă. Am sărbăto
rit victoria obținută în înfăp
tuirea programului de dezvol
tare multilaterală a patriei 
noastre. Am sărbătorit lupta 
din trecut — un moment im
portant din bătălia împotriva 
fascismului, a războiului, îm
potriva claselor dominante, 
care a creat condiții pentru a 
putea sărbători acum, în li
bertate, 1 Mai, precum și 30 
de ani de la făurirea Frontu
lui Unic Muncitoresc în peri
oada luptei ilegale. Aceste e- 
venimente jalonează! marile 
lupte desfășurate de oamenii 
muncii sub conducerea comu
niștilor, în colaborare cu so
cialiștii, cu celelalte forțe de
mocrate din România, mo
mente importante în istoria 
țării noastre. Sărbătorind a 
30-a aniversare, sărbătorim 
justețea liniei generale a 
partidului nostru comunist, 
sărbătorim eroismul revoluți
onarilor. antifasciștilor, de
mocraților, al clasei noastre 
muncitoare în primul rînd, ca
re a dat jertfe pentru a putea 
fi stăpină pe destinele sale, 
pentru ca poporul să-și fău
rească în mod liber viitorul, 
așa cum dorește. (Aplauze pu
ternice).

In toate împrejurările. în
că de la primele începuturi, 
mișcarea revoluționară din 
România a avut largi relații 
de solidaritate cu forțele re
voluționare. progresiste de 
pretutindeni. In toate împre
jurările, partidul nostru, cla
sa muncitoare, forțele revolu
ționare și progresiste din 
România au simțit solidarita

teresul manifestat față de dez
voltarea cercetării românești, 
Iuliu Moldovan, director ad
junct științific la Institutul de 
cercetări chimice — ICECHIM, 
a spus:

Munca de cercetare, deși s-a 
apreciat în urma întrecerii pe 
1973 ca fiiind satisfăcătoare, 
noi, crecetătorii și muncitorii 
din cadrul ICECHIM, consi
derăm că activitatea trebuie 
încă să se îmbunătățească, a- 
tît în ceea ce privește stilul de 
muncă, cît și eficiența cerce
tării propriu-zise. Socotim că 
angajamentele luate pentru a- 
nul acesta, pentru 1974, repre
zintă doar limita inferioară a' 
puterii noastre de rezolvare a 
problemelor și credem că esen
ța lucrărilor noastre de cerce
tare trebuie să o constitui© e- 
ficiența, intrarea ’n producția 
industrială a tuturor obiecti
velor pe care ni le-am propus, 
în numele cercetătorilor ex
prim angajamentul ferm de a 
realiza sarcinile ce ne revin, 
de a soluționa problemele de 
cercetare la cel mai înalt ni
vel, la indicii tehnico-econc- 
mici cei mai buni, la o sporită 
eficacitate.

Subliniind că distincția a- 
cordată, succesele obținute în 
1973 reprezintă un puternic 
imbold pentru activitatea pe a- 
cest an, Iuliana Mudreac, mun
citoare la întreprinderea Poli
grafică din Cluj, a spus : în 

Prahova; Ion I. Pop, miner la 
Exploatarea minieră Filipeștii 
de Pădure, județul Prahova; 
Vasile I. Cădaru, director la 
Uzina „UNIO" — Satu Mare; 
Vasile V. Sava, director la 
întreprinderea forestieră de 
exploatare și transport — 
Suceava; Radovan M. Nico- 
lescu, maistru principal la 
întreprinderea regională de 
electricitate — Timișoara; Pe
tre I. Șandru, șef de atelier 
la întreprinderea mecanică 
— Timișoara; Dan C. Teodo- 
rescu, inginer principal la în
treprinderea electromotor — 
Timișoara; Nicolae Gh. Ilîrtop 
director la I.A.S. Niculițel, 
județul Tulcea; ion Vasile 
Borcea, director la Schela de 
foraj — Rîmnicu Vîlcea; Flo- 
rea Ieronim, directorul Di
recției de telecomunicații a 
municipiului București; Vasi- 
lc Văzdăuțeanu, directorul In
stitutului de proiectări tehno
logice pentru laminoare — 
IPROLAM București; Nicolae 
Marinescu, directorul între
prinderii de piele și încălță
minte „Dîmbovița" — Bucu
rești; Nicolae Iulian Ionescu, 
directorul Trustului de insta
lații și automatizări — Bucu
rești; Marin B. Patru, maistru 
la întreprinderea de piele și 
încălțăminte „Dîmbovița" — 
București; Costache Trotuș, 
director general al Combina
tului siderurgic Hunedoara.

Articolul 2. — Se conferă
ordinul „Meritul Științific" 
clasa I tovarășilor :

Hipolit Sanielevici, șef de 
secție la ICECHIM — Bucu
rești; Iustin Herșcovici, șef 
de secție la ICECHIM — 
București; Adrian Velniceru, 

tea și totodată și-au manifes
tat sprijinul față de forțele 
progresiste și revoluționare 
de pretutindeni. Și în acest 
an am sărbătorit 1 Mai sub 
semnul întăririi solidarității 
internaționale în lupta îm
potriva politicii imperialiste 
de forță și dictat, a colonialis
mului, neocolonialismului 
pentru o politică nouă în via
ța internațională, bazată pe 
dreptul fiecărui popor de a-și 
hotărî soarta așa cum dorește, 
pe egalitate, respect al inde
pendenței și suveranității, ne
amestec în treburile interne, 
solidaritate în lupta pentru o 
lume mai dreaptă și mai bu
nă. (Vii aplauze).

Tocmai în acest spirit s-a 
exprimat și bucuria și solida
ritatea noastră cu victoria 
forțelor populare, revoluționa
re, democratice și a forțelor 
armate din Portugalia, care 
au răsturnat dictatura fascis
tă și au creat condiții ca, du
pă aproape 50 de ani, popo
rul portughez, forțele revolu
ționare din această țară să 
sărbătoarească în mod liber 1 
Mai și să-și poată propune 
trecerea la o dezvoltare libe
ră. independentă și democra
tică a Portugaliei. (Aplauze 
puternice).

Desigur, sînt multe proble
me de rezolvat în Portugalia 
pe calea dezvoltării democra
tice, a ridicării bunăstării ma
selor populare. inclusiv în 
legătură cu lichidarea defini
tivă a politicii colonialiste și 
asigurarea dreptului popoare
lor din colonii de a se dez
volta independent, pentru 
crearea unor relații noi între 
Portugalia și aceste țări, ba
zate pe egalitate, respect, co
laborare democratică trainică. 
Noi sperăm că se va porni 
de la principiul democratic 
verificat de istorie, potrivit 

numele muncitorilor tipografi 
clujeni, vă raportez, tovarășe 
secretar general, că în primele 
patru luni din acest an am 
obținut o depășire a planului 
valoric cu 842 000 lei și ne an
gajăm să adaugăm acesteia 
noi realizări în marea întrece
re pentru îndeplinirea cinci
nalului înainte de termen.

Vă asigur, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că și în viitor îmi 
voi pune întreaga capacitate 
de muncă în interesul produc
ției, al îndeplinirii tuturor sar
cinilor puse de partid în fața 
noastră.

A vorbit, în continuare, Ma
ghiar Teodor, președintele Co
operativei agricole de produc
ție din Mădăraș, județul Bi
hor. Zi de zi în munca și via
ța noastră — a spus el — am 
simțit grija și ajutorul partidu
lui, ale dumneavoastră perso
nal, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, care în două rîn- 
duri ne-ați vizitat unitatea, 
prilej cu care ne-ați dat reco
mandări deosebite privind per
fecționarea organizării și con
ducerii producției, pentru ob
ținerea unor recolte sporite. 
Aplicând în practică aceste în
demnuri am reușit să obținem 
rezultate valoroase care ne-au 
situat la nivelul unităților 
fruntașe din județ.

Comuniștii, ceilalți membri 
cooperatori din Mădăraș vă a- 
sigură, mult iubite tovarășe 

șef de secție la ICECHIM — 
București.

Articolul 3. — Se conferă
„Ordinul Muncii" clasa a Il-a 
tovarășilor :

Ion V. Manciuc, prim-secre
tar al Comitetului municipal 
de partid Iași; Mircea Dima, 
arhitect șef la Institutul 
„PROIECT" — București; Va- 
leriu M. Basceanu, șef atelier 
la Institutul de cercetări și 
proiectări echipamente termo- 
energetice — București; 
Gheorghe D. Chirițescu, ingi
ner proiectant principal la 
Institutul de proiectări trans
porturi auto, navale și aeriene 
— București; Costică A. Chi- 
țimia, prim-secretar al Comi
tetului de partid al sectorului 
6 — municipiul București; 
Ion G. Carabogdan, șef de sec
ție la Comitetul municipal de 
partid București; Iulian I. Cîr- 
țînă, șeful Secției propagandă 
a Comitetului municipal de 
partid București; Ion A. Co- 
ciuba, secretar al Comitetului 
de partid al sectorului 2 —
municipiul București; Ale
xandru Mihai D. Floreșteanu, 
director la Trustul energo- 
construcția — București; Du
mitru I. Gheorghe, prim-se
cretar al Comitetului de partid 
al sectorului 5 — municipiul 
București; Paula I. Minciunes- 
cu, mașinistă la Fabrica de 
țigarete — București; Vasile 
I. Mladin, director la între
prinderea mecanică de mate
rial rulant „Grivița Roșie" —■ 
București; Corneliu C. Nico- 
da, prim-secretar al Comite

NICOLAE CEAUȘESCU, 
președintele Republicii Socialiste România

căruia nu poate fi cu adevărat 
liber un popor care asuprește 
alte popoare. Sprijinirea în
făptuirii aspirațiilor legitime 
ale popoarelor din Angola, 
Mozambic, Guineea-Bissau es
te nu numai o necesitate a 
dezvoltării istorice a acestor 
popoare, ci și un act care co
respunde pe. deplin interese
lor poporului portughez de 
a-și întemeia raporturile sale 
cu celelalte națiuni pe funda
mentul trainic al egalității în 
drepturi, respectului mutual 
și avantajului reciproc. Crea
rea unor asemenea relații în
tre Portugalia și aceste popoa
re este de natură să slujească 
și cauzei păcii și securității 
în Europa și în întreaga lu
me. Pornind de la aceste con
siderente, noi apreciem că 
victoria obținută prin răstur
narea dictaturii fasciste în 
Portugalia deschide un drum 
nou, o perspectivă nouă forțe
lor populare, democratice și 
forțelor armate din această 
țară, corespunzător interese
lor vitale de bunăstare, inde
pendență și fericire ale popo
rului portughez. Aceasta des
chide totodată largi posibili
tăți pentru participarea na
țiunii portugheze la eforturi
le generale în vederea stator
nicirii pe continentul nostru 
a unor relații de pace, secu
ritate și conlucrare rodnică 
între state. Poporul român, 
care a avut întotdeauna legă
turi strînse de solidaritate cu 
forțele democratice, patrioti
ce, progresiste din Portugalia, 
dorește să dezvolte relațiile 
de colaborare multilaterală 
cu aceste forțe, cu poporul 
portughez, în interesul pro
pășirii ambelor țări, precum 
și al asigurării victoriei cau
zei securității și cooperării în 
Europa, al promovării unei 
politici internaționale cu ade

secretar general, că sînt hotă- 
rîți să facă'totul pentru apli
carea indicațiilor date la re
cepta Conferință pe țară cu ca
drele de conducere din agri
cultură, pentru a obține în a- 
cest an cel puțin 4000 kg grîu 
la hectar, 50 000 kg sfeclă de 
zahăr la ha, 3 500 litri lapte de 
vacă furajată, să valorifice cît 
mai multe produse cu statul, 
astfel ca unitatea lor să se ri
dice la nivelul unităților frun
tașe pe țară, ca într-un viitor 
apropiat să se poată bucura de 
aprecieri și mai înalte din par
tea conducerii de partid și de 
stat.

Distincția primită este un 
simbol al prețuirii pe care 
conducerea de partid și de stat, 
dumneavoastră personal, mult 
stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu o acordați întotdea
una colectivelor de oameni ai 
muncii care își consacră în
treaga putere de muncă și 
pricepere înfăptuirii programu
lui de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvolta
te pe pământul României — a 
spus Dumitru Necșoiu, prim- 
secretar al Comitetului de 
Partid al sectorului 7 din Ca
pitală.

Sîntem mîndri că la rezulta
tele valoroase obținute în Ca
pitală în 1973 au contribuit și 

tului de partid al sectorului 4
— municipiul București; Pe
tre Potop, șef de laborator la 
ICECHIM — București; Ni
colae I. Popa, prim-vicepre- 
ședinte al Comitetului execu
tiv al Consiliului popular al 
municipiului București; Ma- 
rilena T. Preda, secretar al 
Comitetului de partid al secto
rului 3 — municipiul Bucu
rești; Nicolae M. Sandu, pre
ședintele Colegiului municipal 
de partid București; Ștefan A. 
Sornea, forjor la întreprinde
rea „23 August" — București; 
Dumitru N. Stoian, director 
general al întreprinderii de 
transporturi — București; 
Gheorghe Stuparu, președin
tele Consiliului municipal al 
sindicatelor — București; A- 
lexandru V. Teodorescu, șef 
de atelier proiectare la Insti
tutul de cercetări și proiec
tări pentru industrializarea 
lemnului — București; Petre 
A. Țăruș, prim-secretar al Co
mitetului de partid construc
ții — București; Marin P. Voi- 
nea, instructor de specialita
te la Comisia economică a 
Comitetului municipal de 
partid București.

Articolul 4. , — Se conferă 
ordinul „Meritul Științific" 
clasa a Il-a tovarășilor :

Apostol Spiliadis, cercetător 
științific principal la 
ICECHIM — București; Feli
cia Stoenescu, cercetător ști
ințific principal la ICECHIM
— București; Silvia Bittman, 
șef de secție la ICECHIM — 
București.

vărat noi. bazate pe egalitate 
în drepturi, neamestec în tre
burile interne și respectarea 
independenței și suveranității 
naționale. Ne bucurăm în 
mod sincer de victoriile obți
nute de forțele democratice 
din Portugalia și le urăm noi 
și tot mai mari succese în lup
ta lor dreaptă ! (Vii aplauze).

Multe popoare au sărbătorit 
1 Mai cu victorii strălucite în 
dezvoltarea lor pe calea socia
lismului, a făuririi unei vieți 
independente, în lupta pentru 
o politică nouă de pace și 
colaborare internațională. U- 
răm tuturor popoarelor din 
țările socialiste succes în lup
ta pentru făurirea socialismu
lui și comunismului ! Urăm 
tuturor popoarelor care luptă 
pentru dezvoltarea de-sine- 
stătătoare succes în consolida
rea independenței naționale, 
în asigurarea bunăstării și fe
ricirii, în lupta pentru pace și 
colaborare între popoare. (A- 
Plauze puternice).

In acest spirit am sărbătorit 
și sărbătorim 1 Mai în acest 
an. Dorim ca oamenii muncii 
din țara noastră să-și uneas
că și mai mult forțele în în
făptuirea programului elabo
rat de Congresul al X-lea, 
pentru a întâmpina a XXX-a 
aniversare și Congresul al 
XI-lea cu noi succese în toate 
domeniile de activitate. Să 
facem totul pentru a asigura 
poporului nostru o viață îm
belșugată, fericită, pentru a 
întări forța Republicii Socia
liste România ! (Aplauze pu
ternice).

Vă urez dumneavoastră, tu
turor oamenilor munci, între
gului nostru popor, noi și noi 
succese în activitatea de vi
itor, multă sănătate și ferici
re. (Aplauze puternice, pre
lungite).

întreprinderile și institutele de 
cercetare din sectorul nostru, 
care pentru activitatea rodni
că desfășurată a-u fost distin
se cu înalte ordine ale Repu
blicii Socialiste România.

Succesele obținute de colec
tivele de oameni ai muncii se 
datorează conducerii înțelepte 
și clarvăzătoare a partidului și 
statului nostru, în frunte cu 
dumneavoastră mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu.

Vă mulțumesc din toată ini
ma pentru cinstea și onoarea 
ce ne-ați acordat-o și vă asi
gur, în numele comuniștilor, al 
tuturor oamenilor muncii din 
sectorul 7 al Capitalei, că vom 
face totul pentru a ne respecta 
angajamentul luat de a înfăp
tui cincinalul în patru ani și 
jumătate, întîmpinînd cea de 
a XXX-a aniversare a eliberă
rii patriei și Congresul al XI- 
lea al partidului cu rezultate 
cit mai bune.

Felicitând cu căldură pe cei 
decorați, a luat cuvîntul tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvîntarea rostită de secre
tarul general al partidului a 
fost subliniată cu vii aplauze.

Tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, ceilalți conducă
tori de partid și de stat, s-au 
întreținut, apoi, într-o atmos
feră prietenească cu cei deco
rați.

O nouă lucrare 
consacrată României socialiste, 

președintelui

NICOLAE CEAUȘESCU
ROMA 3 — Corespondentul Agerpres, 

Radu Bogdan, transmite: De curind, a 
văzut lumina tiparului o nouă lucrare 
consacrată României și președintelui său, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Este vorba 
de volumul „Ceaușescu", elaborat de prof. 
Giancarlo Elia Valori, secretar general al 
Institutului Italian de Relații internațio
nale.

Publicată de editura „Bulzoni" din Ro
ma, în colecția „Biblioteca di Cultura", 
lucrarea evocă pe larg etapele cele mai 
însemnate ale vieții și activității revolu
ționare ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
într-o strinsă interdependență cu mo
mentele cele mai semnificative ale evo
luției politice, economice și sociale a 
României. Autorul relevă semnificația a- 
legerii tovarășului Nicolae Ceaușescu, o- 
mul-simbol al României de astăzi, în 
fruntea partidului și statului : „Națiunea 
română știa atunci, așa cum știe și astăzi, 
să investească încrederea sa în omul cel 
mai bun, în omul care și-a dedicat aces
tei națiuni și progresului ei în libertate 
și democrație fiecare moment al vieții, cu 
un spirit de abnegație sortit să nu-și 
piardă niciodată intensitatea și puritatea 
unor simțăminte tinerești".

Lucrarea este structurată pe o proble
matică largă, punînd în lumină rolul și 
contribuția președintelui Nicolae 
Ceaușescu la elaborarea și înfăptuirea con
secventă a politicii Partidului Comunist 
Român și a statului nostru de edificare 
a societății socialiste multilateral dezvol
tate, de promovare a relațiilor noi, de pa
ce și colaborare între toate națiunile.

„Oameni ca președintele Ceaușescu — 
scrie autorul — și-au consacrat anii cei 
mai frumoși și energia vieții unui ideal 
plin de semnificație : poporul român este 
astăzi, intr-adevăr, artizanul propriului 
său destin, responsabil pentru propriile 
opțiuni politice, pe care Ie duce înainte 
cu fermitate, individualizînd perspective
le noi de bunăstare socială". Prof. Valori, 
apreciază că „un mare merit al președin
telui României — mai bine spus, al omu
lui Ceaușescu — este acela de a avea in 
permanență prezente în minte cele mai 
mari și mai importante probleme ale vie
ții naționale și de a le vedea așa cum sînt, 
strîns legate între ele prin raporturi inal
terabile. Astfel el înțelege pe deplin im
portanța principalelor componente ale so
cietății românești, forțele muncitorești, 
țărănești și intelectuale, dar știe, mai ales, 
să surprindă esența profundelor legături 
dintre ele în procesul constant de înain
tare a națiunii spre realizarea deplină a 
idealurilor socialiste".

„Realitatea României — scrie autorul 
— oferă un exemplu viu și care își găseș
te expresia cea mai semnificativă în în
săși persoana președintelui Ceaușescu, a 
acestui om care a făcut din propria sa 
viață, viața națiunii, care a făcut din in
teresele poporului propriile sale interese 
gata să-i interpreteze speranțele, să-i su
gereze liniile directoare fundamentale de 
comportare, pentru a se putea regăsi în 
întregime, împreună cu diversele națio
nalități conlocuitoare, gata să culeagă ro
dul eforturilor depuse, în acești 30 de ani, 
în edificarea propriei economii. Președin
tele României a pus bazele unui viitor de 
progres efectiv, ale unui viitor în care 
fiecare va primi după cantitatea și calita

tea muncii sale și în care fiecare se va 
simți participant la succesele întregii co
munități, mîndru de a fi contribuit cu 
propria sa capacitate, prin munca sa la 
potențarea economiei naționale".

Redînd prin citate expresive concepția 
președintelui Ceaușescu despre valorile 
umanismului socialist, umanism în care 
omul nu este conceput ca o entitate ab
stractă, ci ca un element vital al întregii 
comunități umane, omul social, în sensul 
cel mai profund al cuvîntului, prof. Gian
carlo Elia Valori conchide : „Iată încă o 
dată exprimată, cu maximum de clarita
te posibilă și cu maximum de coerență, 
tema centrală, tema conducătoare a în
tregii gîndiri a președintelui Nicolae 
Ceaușescu ; iată în sinteză întreaga ati
tudine a unui om aflat în fruntea acestei 
vechi — tinere națiuni. România, față de 
unica realitate pe care o consideră el 
demnă de acest nume : realitatea lumii u- 
mane".

O parte substanțială a lucrării este de
dicată politicii promovate de România și 
președintele Nicolae Ceaușescu pe plan 
internațional. Autorul trece în revistă ra
porturile de largă colaborare pe care 
România le întreține cu țările socialiste, 
cu țările care au pășit recent pe calea 
dezvoltării independente, cu celelalte sta
te ale lumii, indiferent de orînduirea lor 
social-politică. Cu un deosebit simț al nu
anțelor, sînt definite pozițiile politicii ex
terne a României, principiile, orientările 
și dimensiunile activității neobosite a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, îndreptate 
spre înfăptuirea dezarmării, realizarea 
securității pe continentul european, trans
formarea Balcanilor într-o zonă a păcii, 
eliminarea ultimelor „puncte fierbinți" de 
pe glob, democratizarea relațiilor inter
naționale.

Autorul consacră un capitol special e- 
voluției favorabile a raporturilor româno- 
italiene, subliniind că vizita pe care pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a efectuat-o 
în Italia, în primăvara anului trecut, „a 
constituit un moment important, cu boga
te semnificații pentru istoria relațiilor de 
înțelegere și colaborare între cele două 
țări".

Volumul este prefațat de Giovanni Moș
ea, vice-secretar al Partidului Socialist 
Italian. „Imaginea sub care este cunoscut 
Nicolae Ceaușescu în Italia — scrie Gio
vanni Moșea — este aceea a unui om care 
a știut să lupte cu deplină angajare pen
tru independența și suveranitatea Româ
niei socialiste, pentru neamestecul în afa
cerile interne ale altor state, pentru ac
centuarea destinderii internaționale pe 
baza principiului că în raporturile din
tre state trebuie interzisă recurgerea la 
forță și la amenințarea cu folosirea for
ței". Apreciind că „acestei imagini, 
Nicolae Ceaușescu i-a rămas întotdeauna 
credincios", autorul prefeței reliefează 
punctele de vedere afirmate cu vigoare 
de președintele Republicii Socialiste Româ
nia în problemele de însemnătate majoră 
și stringentă actualitate ale vieții interna
ționale și arată, în încheiere, că eforturile 
României și ale președintelui său consti
tuie, deci, „un exemplu concret de ceea 
ce poate face o țară mică pentru a contri
bui la instaurarea în Europa a unui climat 
de încredere, de colaborare și destindere 
între toate popoarele",

TELEGRAME EXTERNE
încheierea celei de-a Vl-a sesiuni 
extraordinare a Adunării Generale 

a O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 3. — 

Corespondentul Agerpres, C. 
Alexandroaie, transmite: Joi 
seara, la New York, au luat 
sfîrșit lucrările celei de-a Vl-a 
sesiuni extraordinare a Adu
nării Generale a O.N.U.

Sesiunea a avut ca unic punct 
al agendei „studierea proble
melor materiilor prime și dez
voltării", iar la lucrările saîe 
au participat. în diverse eta
pe ale dezbaterilor, șapte șefi 
de state, doi vicepremieri și 
111 șefi de delegații cu rang 
de ministru.

Lucrările au fost încheiate 
printr-un discurs rostit de 
președintele Sesiunii Extraor
dinare a Adunării Generale, 
Leopold Benites, care a de
clarat că, din dezbaterile care 
au avut loc, a reieșit dorința 
majorității statelor de a de
termina o rearanjare a relați
ilor economice dintre state. 
Unul dintre conceptele des fo
losite în timpul dezbaterilor 
— spunea președintele — a 
fost acela al interdependențe
lor, care trebuie acceptat nu
mai în contextul scopurilor și

EVENIMENTELE DU PORTUGALIA
LISABONA 3 (Agerpres).

— „Junta salvării naționale 
care a preluat puterea în Por
tugalia nu și-a definit încă po
ziția în ce privește soarta foș
tilor conducători portughezi, 
dar ea nu exclude posibilita
tea judecării lor publice" — 
a declarat purtătorul oficial 
de cuvînt al juntei, Martiz 
Fernandes. El a precizat, cu 
același prilej, că fostul mi
nistru de externe, Rui Patri
cio, va fi transferat, în curînd, 
în insula Madeira; unde se a- 
flă, sub supraveghere, fostul 
președinte al Portugaliei, A- 
merico Tomaz, fostul șef al 
guvernului, Marcello Caeta- 
no, și foștii miniștri de inter
ne și ai apărării.

LISABONA 3 (Agerpres).
— In capitala Portugaliei s-a 
anunțat că operațiunile ban
care — întrerupte aproape în 
întregime, în urma evenimen
telor de la 25 aprilie — vor .fi 
reluate în mod normal, în- 
cepînd de luni, 6 mai. Auto
ritățile au adoptat, însă, dis

principiilor Cartei, strîns le
gat de principiile egalității 
suverane a statelor, neinter
venției în afacerile interne a- 
le altor state și autodetermi
nării popoarelor.

Referindu-se, în încheiere, 
la principalele realizări ale 
sesiunii. Leopold Benites a 
subliniat că, așa cum la apa
riția Națiunilor Unite ideea 
de imperiu a fost abolită din 
relațiile politice internaționa
le, după această sesiune ea va 
fi abolită și din relațiile eco
nomice interstatale, prin sta
bilirea dreptului deplin și 
suveran al statelor de a-și ex
ploata propriile lor resurse 
naturale, fie direct, fie prin 
forme de asociere liberă și e- 
echitabilă cu întreprinderi de 
stat, naționale sau extranațio- 
nale supuse jurisdicției lor in
terne.

După încheierea discursului 
președintelui, Adunarea Gene
rală a păstrat tradiționalul 
moment de reculegere, după 
care Leopold Benites a decla
rat sesiunea închisă.

poziții noi în ce privește tran
zacțiile financiare legate de 
comerțul exterior, care prevăd 
stabilirea unor limite de 
500 000 de escudos (aproxima
tiv 20 000 de dolari) — pentru 
importurile de valută, și, res
pectiv de 25 000 de escudos 
(1 000 de dolari) pentru suma 
care poate fi scoasă din țară 
fără o aprobare specială, e- 
liberată de Banca Națională.

Un purtător de cuvînt al 
juntei a precizat că aceste mă
suri au fost decretate pentru 
a împiedica transferuri im
portante de capital în străi
nătate.

LISABONA 3 (Agerpres). 
— Deținuții politici care se 
aflau în închisorile din Insu
lele Capului Verde, dintre ca
re unii fuseseră transferați 
din Angola sau Guineea- Bis
sau, au fost eliberați — rela
tează agenția France Presse, 
reluînd surse din Lisabona. 
Eliberarea prizonierilor a fost 
salutată cu entuziasm de către 
populație.

Lucrările Conferinței 
pentru securitate 

și cooperare 
în Europa

GENEVA 3 — Coresponden
tul Agerpres, Comeliu Vlad, 
transmite : La capătul celei 
de-a doua săptămîni de la re
luarea lucrărilor Conferinței 
pentru securitate și cooperare 
în Europa, participanții au pro
cedat la o primă evaluare a 
progresului înregistrat pînă în 
prezent și la evidențierea căi
lor care să asigure un ritm mai 
susținut, astfel ca faza finală 
să aibă loc fără întîrziere.

Luînd cuvîntul în cadrul 
dezbaterilor, șeful delegației 
române, ambasadorul Valen
tin Lipatti, a subliniat impor
tanța acestei etape a lucrări
lor pentru elaborarea de docu
mente conținînd prevederi 
complete, clare și precise, pen
tru toate cele patru puncte ale 
ordinei de zi: securitatea, co
operarea economică, schimbu
rile culturale și urmările insti
tuționale ale conferinței. Pen
tru aceasta — a spus el — tre
buie să se ia în considerație 
toate propunerile făcute de de
legați.

----- ♦------

Turneul 
lui Henry Kissinger 

în Orientul Apropiat
DAMASC 3 (Agerpres1) — In 

continuarea turneului pe care 
îl întreprinde în Orientul A- 
propiat, secretarul de stat a- 
merican, Henry Kissinger, a 
sosit, vineri, la Damasc, unde 
a avut o întrevedere cu pre
ședintele Siriei, Hafez Al-As- 
sad. Potrivit agențiilor de pre
să, problemele abordate cu a- 
cest prilej s-au referit la po
sibilitățile realizării unul acord 
de dezangajare a forțelor pe 
înălțimile Golan, secretarul de 
stat american prezentând șefu
lui statului sirian concluziile 
convorbirilor avute, joi și vi
neri dimineața, cu oficialitățile 
israeliene.

★

La plecarea din Tel Aviv, 
unde a conferit, vineri dimi
neața, cu premierul Golda Me
ii-, Henry Kissinger a declarat 
că a discutat cu oficialitățile 
israeliene, în mod foarte amă
nunțit. „toate considerațiile 
privind un acord de dezanga
jare".
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