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A

In intîmpinarea
marii sărbători

de
Avansări

depășiri 
productivitate 

Brigada condusă de An
ton Florea, din sectorul IV 
al I.M. Lonea a obținut în 
această lună — de cînd în 
abatajul în care lucrează a 
fost introdus un nou complex 
de mecanizare a susținerii - 
productivități ale muncii su
perioare prevederilor. Depă
șirile brigăzii: între 300 
kg/post și 1,5 tone/post. Zil
nic, cele p,alru schimburi ale 
brigăzii conduse de Vasile 
Cășuneanu, Petru Oprișan, 
Nicolae Chiriac și Constantin 
Buzaru, extrag peste plan din 
acest abataj de mare capa
citate al sectorului, între 15 
și 40 tone cărbune.

superioare 
prevederilor 

în cea de-a doua decadă 
lunii aprilie, brigăzile din 

ale

Luni seara a luat sfîrșit 
vizita de stat a președintelui 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, în Statele Unite 
ale Americii, vizită efectuată 
la invitația președintelui 
S.U.A., Jimmy Carter, și a 
doamnei Rosalynn Carter,

Șeful statului român a fost 
însoțit de tovarășii Gheor
ghe Oprea, prim viceprim- 
ministru al guvernului, Ștefan 
Andrei, ministrul afacerilor

Sosirea in
a 
lucrările de deschideri 
I.M. Vulcan și-au intensificat 
eforturile pentru realizarea 
unor avansări superioare în 
galerii. Se detașează prin 
succesele pe care le înregis
trează formațiile conduse de 
Gheorghe Buță și Vasile Iri- 
mie, care au avansat în plus, 
pe ultimele opt zile, cu cîte 
3,5 și, respectiv, 3 ml. Lucră
rile pe care le execută 
brigăzile constituie viitoare 
căi principale de transport în 
subteran: prima lucrare la 
orizontul cel mai inferior al 
minei, 360, către stratul 15, 
iar cealaltă, către stratul 18, 
în blocul IV-sud.

La sectorul IV al I.M. Aninoasa

In fiecare schimb 100 vagonete 
de cărbune peste preliminar

De la începutul lunii, colectivul sectorului IV al I.M. 
Aninoasa a extras peste prevederi 280 tone de cărbune. 
Rod al unor măsuri tehnico-organizatorice eficiente între
prinse pentru creșterea capacității de extracție pe puțul 
orb nr. 6, brigăzilor din abataje conduse de Constantin 
Ghiorma, llie Șteț, Gheorghe Patrolea și Alexandru Vereș 
li s-au creat condiții de lucru propice depășirii productivi
tății muncii și, pe această cale, recuperării restanței din 
p.rimul trimestru. Ce'e mai mari producții de cărbune se 
realizează în ultimele zile pe schimbul condus de maistrul 
de transport Nicolae Natu, - cu cîte 100 vagonete peste 
preliminar — schimb în care lucrează semnalistul Emil O- 
vreica și șefii de schimb din abataje llie Coarneș, Ion 
lordache, Gomor Kovacs, loan Lenger și Gheorghe Boloha.

Constantin PRICOP, 
miner, sectorul IV, I.M. Aninoasa

La I. M. Bărbăteni

Uricani. Inginerul Constantin Călătoru, împreună cu dul
gherii șefi de echipă Ion Călina și Eftimie lanăși, consultă 
„pe teren1* planul viitorului bloc 17 din cartierul Bucura.

Foto : Gh. OLTEANU

Uricani un oraș intr-o

armonioasă dezvoltare

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Repu
blicii Socialiste România, și 
tovarășa Elena Ceaușescu, ca
re au efectuat o vizită de 
stat în Statele Unite ale A- 
mericii, la invitația președin
telui S.U.A., Jimmy Carter, 
și a doamnei Rosalynn Car
ter, s-au înapoiat, marți di
mineața, în Capitală.

Tovarăș u I -Nicolae 
Ceaușescu a fost însoțit în a- 
ceastă vizită de tovarășii

externe, Vasile Pungan, mî-« 
nistru la Președinția Republi
cii Socialiste România, șeful 
grupului de consilieri ai pre
ședintelui, Ion Avram, minis
trul industriei construcțiilor 
de mașini.

Ora 18,40, ora locală 
(marți, ora 1,40 ora Bucu- 
reștiujui). Avionul preziden
țial decolează de pe Aero
portul internațional „J. F. 
Kennedy", îndreptîndu-se sprat 
patrie.

Capitală
Gheorghe Oprea, prim vice- 
prim-ministru al guvernului. 
Ștefan Andrei, ministrul afa
cerilor externe, Vasile Pun
gan, ministru la Președinția 
Republicii, șeful grupului de 
consilieri ai președintelui Re
publicii Socialiste România, 
Ion Avram, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini.

La sosire, pe aeroportul O- 
topeni, tovarășul Nicolae

* ■

Edilii din Uricani urmăresc 
cu consecvență dezvoltarea 
rapidă și armonioasă a ora
șului. Un exemplu convingă
tor - noul cartier „Bucura", 
al orașului, ridicat doar în 
ultimii ani. Pe locul unor ba- 
racamente se înalță acum un 
adevărat oraș înfloritor. Aici 
s-au construit 428 de aparta
mente, un cămin de nefami- 
liști cu 300 de locuri și can
tină, iar parterul blocurilor 
cuprinde peste 1000 mp spa
ții comerciale. Pentru noul 
cartier al orașului s-a asigu
rat de curînd o sursă de ali
mentare cu apă pentru ca lo
cuitorii săi să dispună de 
condiții de confort caracteris
tice civilizației noastre mo
derne.

Chiar în aceste zile, cons
tructorii din Uricani pregă
tesc pentru recepție un nou 
bloc, nr. 16, cu 30 de apar
tamente care dispun de con
fort sporit. In timp ce lucră
rile de fațadă ale blocului 16 
dovedesc că predarea sa va

fi făcută în termen, alături 
se înalță un alt bloc, cu 70 
apartamente, prevăzut pentru 
recepție în trimestrul l.l al 
anului.

Zilele de primăvară scot 
în evidență dragostea cetă
țenilor din Uricani față de 
propriul oraș. Încă de la in
trarea în noul cartier se ob
servă vrednicia lor, prin a- 
ceea că sistematizarea spați
ilor dimprejurul blocurilor se 
face prin munca patriotică a 
locatarilor, aleile orașului fi- 
ind încadrcite cu pomi orna
mentali, iar zonele verzi cu 
flori.

Pe măsura creșterii capa
cităților de producție la mi
na Uricani și prin darea în

llie FRUNZĂ, 
tehnician principal în 

sistematizare. 
Consiliul popular oraș Uricani

• (Continuare în pag. a 4-a)

tovarășulPrimiri la tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU

Reprezentanții cercurilor 
de afaceri legate de Federația 
asociațiilor evreiești din S.U.A.

Luni dimineața, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a primit 
la reședința sa 
York reprezentanți ai cercu
rilor de afaceri legate de Fe
derația asociațiilor evreiești

tovarășul

din New

din Statele Unite ale Ame< 
ricii.

în cursul convorbirii care 
a avut loc cu acest prilej, 
au fost abordate probleme

• (Continuare în pag. a 4-a)

La sectorul II al minei Petrila se fac eforturi stăruitoa
re pentru realizarea planului de cărbune. Brigada con
dusă de Alexandru Petrescu — în imagine schimbul mine
rului Virgil Lăpușan - participă la materializarea acestei 
hotărîri cu un plus zilnic de cca. 35 tone, în luna aprilie.de cca. 35 tone, în luna aprilie. 

Foto: Ion LICIU

în căutarea răspunsului la întrebarea
OE CE O SE REALIZEAZĂ PIANUL?
directorul răspunde:

INDISCIPLINA, ÎN PRIMUL RÎND
După un început de an promițător - planul rea

lizat în luna ianuarie in proporție de 100,05 la 
sută - colectivul întreprinderii miniere Bărbăteni 
și-a pierdut cadența. In februarie, sarcinile de 
plan nu sînt realizate - 83,3 la sută procent de 
realizare -, iar în martie, de asemenea - 71,2 la 
sută. Începutul primei luni a celui de-al doilea tri
mestru este și mai îngrijorător. In prima jumătate a 
lunii aprilie producția extrasă depășește cu puțin 
60 la sută din plan.

Avînd această situație în față am adresat cîteva 
întrebări directorului minei, ing. DIMITRIE SIMOTA :

- Stimate tovarășe di
rector, în timpul scurt de 
cînd vă aflați la condu
cerea minei, fără îndoială, 
ați putut să constatași 
care sînt cauzele acestor 
rămîneri în urmă, îngrijo
rătoare pentru că de la 
lună la lună nerealizările 
au crescut și tind, după 
cum o dovedesc ultimele 
zile, să crească în con-

tinuare. Care sînt de fapt 
aceste cauze ?

- Cea mai importantă 
cauză este indisciplina care 
s-a întins ca o pecingine de 
la mineri pînă la personalul 
tehnic. Spre exemplu, maiștrii, 
unii dintre ei, nu controlea
ză locurile de muncă și își 
trimit „delegați" să facă a- 
cest lucru, în timp ce ei

dorm în nișă. „Delegatul" 
îl informează care este si
tuația locurilor de muncă, 
așa cum se pricepe el, iar 
maistrul transmite informa
ția mai departe la conduce
rea sectorului. Alții, nici mă
car să trimită „delegați" nu 
se ostenesc.

Sînt cazuri de îmbolnăviri 
„la comandă", cum sînt în-' 
trebați de ce nu și-au rezol
vat sarcinile de serviciu. Așa 
s-a întîmpiaf cu maiștrii mi
nieri Tănase, Rotaru, Gall. 
De pildă, dacă azi i-am în
trebat la raport de activi
tatea desfășurată în cursul 
schimbului, de modul în care 
și-au îndeplinit sarcinile ce 
le reveneau, a doua zi toți 
au fost cu foaie de boală.

Dorin GHEȚA

• (Continuare în pag. a 2-a)

^Vă informam

• (Continuare în pag. a 2-a)
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MÎINE, din nou la școa
lă. Vacanța de primăvară 
a fost reconfortantă și ins
tructivă. Consiliul municipal 
al organizației pionierilor 
a încheiat bilanțul activită
ților instructiv-recreative o- 
ferite copiilor. O cifră sem
nificativă: în vacanța ce se 
termină astăzi, 580 de elevi 
din școlile . Văii Jiului au 
luat parte la excursii și dru
meții pentru vizitarea ce- 

interesante și fru-

moase localități din județ 
și din țară. (T.VJ

UNITĂȚI NOI. La parte
rul blocului 31 din Petrila, 
dat de curînd în folosință, 
s-au -deschis unități comer
ciale și de servire a popu
lației. Printre acestea se 
numără o librărie, frizerie 
modernă, un centru de pri
mire pentru curățătoria chi
mică din Petroșani și o u- 
nitate de înrămat tablouri. 
Nu peste mult timp aici se 
vor deschide și alte unități. 
(Emilian DOBOȘ, Petrila).

O NOUĂ INVITAȚIE la

schi ne este făcută pentru 
duminică, 23 aprilie pe pîr- 
tiile din apropierea caba
nei I.E.F.S., unde va avea 
loc tradiționalul concurs do
tat cu „Cupa Parîngul", or
ganizat de Asociația spor
tivă Parîngul Petroșani. 
Concursul este deschis tu
turor vîrstelor. înscrierea se 
face pe .pîrtie înaintea în
ceperii concursului, pînă la 
orq 10. (Dumitru BiRLIDA, 
Petroșani)
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Acțiunea primăvara 
în centrul preocupărilor 

gospodărești ale cetățenilor
• CURĂȚENIA

' Etapa din această primă
vară în care un accent de
osebit s-a pus pe salubriza
re și plantare de pomi se a- 
propie de sfîrșit în orașul 
Lupeni. Pînă în prezent au 
luat parte la curățirea și re- 
«menajarea zonelor verzi, la 
vftparea gropilor și planta
rea materialului dendrolo- 
gic peste 15 000 de cetă
țeni. S-au remarcat în mod 
deosebit cetățenii din cir
cumscripțiile electorale nr. 
1, 2 și 16 unde sînt depu- 
tqți tovarășii Victor Bra- 
șoveanu, Elena Diaconu și 
Petru Abraham, circumscrip
ții din partea centrală a o- 
rașului. Astfel, au fost p'an- 
tați 14 000 arbori și arbuști 
ornamentali dintre care 2100 
mesteceni, 600 paltini, 2 500 
măcieși procurați pe plan 
local, 2 000 trandafiri, 750 
sălcii și salcîmi și un mare 
număr de puieți din aite 
specii ornamentale cum ar 
fi pini, Malus, castani, plopi, 
Prunus nigra și altele. S-a 
extins gardul viu cu încă 
5 km. Totodată, au fost 
reparate șj vopsite apara
tele de joacă pentru copii,

• PLANTĂRILE
mobilierul stradal, staționare
le pentru călători din sta
țiile de autobuz/ Valoarea 
numeroaselor lucrări gos-
podărești- realizate îndeo
sebi în cartierele noi ale 
orașului,cu sprijinul nepre
cupețit al cetățenilor, aco
peră o parte însemnată din 
angajamentul luat de Con
siliul popular al orașului 
Lupeni pe acest an.

Mai sînt însă și unele cir
cumscripții în care mobili
zarea cetățenilor la acțiunile 
gospodărești și de înfrumu
sețare trebuie intesificată. A- 
șa sînt, spre exemplu, cir
cumscripțiile nr. 4 din zo
na centrală a orașului și nr. 
14 situată în <-or>ie-u!' Vîs- 
coza - IV în care deputății, 
organizațiile a.. par..u,, co
misiile de femei, cetățenii, ar 
trebui să grăbească termi
narea curățeniei și a amena
jărilor necesare, pe zonele 
verzi, astfel ca întregul oraș 
să se prezinte îngrijit, bine 
intre in Jt.

Viorel CRIȘAN, 
compartimentul de gospodărie 
comunală. Consiliul popular, 

Lupeni

Tînărul frezor Iosif Benko 
de la I. U. M. Petroșani - un 
bun meseriaș al întreprinde
rii surprins în timul lucrului.

Foto : Ion LICIU

Pentru o vizibilitate 
* bună

Plantarea unor oglinzi la 
bifurcațiile sau în curbele 
cu vizibilitate redusă pare 
un lucru banal. Noi, șoferii, 
le apreciem însă ca pe ceva 
deosebit de util. O asemenea 
oglindă a fost plantată la 
bifurcația dintre D.N. 66 cu 
drumul spre comuna Ani- 
noasa. Prin montarea a- 
cestei oglinzi este asigurată 
o bună vizibilitate la in
trarea în intersecție, evi- 
tîndu-se în acest fel pro
ducerea unor accidente gra
ve.

Vasile BELDIE 
șofer, S.T.R.A. Petroșani

■K I

După cum se știe, în baza hotărîrilor Congresului al 
Xl-Iea și Conferinței Naționale ale partidului, din inifatiya 
și la propunerea tovarășului Nicoiae Ceaușescu, Plenara C.C. 
al P.C.R. din 22-23 martie a.c. a adoptat măsuri, de însem
nătate hotărîtoare, în vederea perfecționării mecanismului e- 
conomico-financiar. Pentru o mai bună cunoaștere a conținu
tului acestor măsuri prezentarea indicatorului producției 
nete o vom face recurgînd la o comparație sugestivă cu pro
ducție globală.

PRODUCȚIA NETĂ (Pn) - 
este indicatorul economic 
care exprimă valoarea nou 
creată in activitatea produc
tivă și cuprinde următoarele 
elemente principale : retri
buțiile directe ale personalu
lui muncitor și alte drepturi 
ale oamenilor ntuncii, chel
tuielile de cercetare și pen
tru introducerea tehnicii .noi, 
cheltuielile generale, exclu
siv cele materiale, impozi
tul pe va oarea producției 
nete, impozitul pe fondul de 
retribuire, contribuții pen
tru asigurări sociale, be
neficiul net.

Producția netă se determi
nă avînd drept bază de cal
cul producția globală in
dustrială, exprimată în pre
țuri de producție curente, 
din care se scad cheltuielile 
materiale de producție a- 
ferente. Elementele de chel
tuieli materiale- și conținutul 
acestora, care se iau în con
siderare la calculul pro
ducției nete, sînt cele pre
văzute în „Normele de bază 
pentru planificarea, eviden
ța și calcu'area costurilor 
producției industriale",
în vigoare.

Modul de calcul. Calculul 
producției nete se face du
pă următoarea formulă : 
Pn — Pgl - cheltuielile ma
teriale aferente. Baza de 
calcul, producția globală in
dustrială ne este dată de 
formula : Pgl = PM + (N 2- 
N 1) -I- (S2-S1) în care: 
Pgl = ’ producția globală 
industrială corespunzătoare 
costurilor de producție ; 
PM = producția marfă e- 
xecutată aferentă costurilor, 
evaluată la preț de pro
ducție; N2-N1 = valoarea 
creșterii sau descreșterii sol
durilor de producție neter
minată (date contabile) j 
S2-S1 = valoarea creșterii 
sau descreșterii soldurilor 
semifabricate, matrițe, mo
dele, forme, instrumente etc. 
din. producție proprie (date 
contabile).

PRODUCȚIA GLOBALA 
(Pg) este obținută după for
mula Pg = Pf+Slv+Pt+ 
+ (S2-S1) + (N2-N1) +
4- Li 4- Cip Ț- Rkr 4- Rl, 
în care : Pf = valoarea pro
duselor finite ; Siv ■— valoa
rea semifabricatelor din 
producție proprie livrate ; 
Pt = valoarea obiectivelor 
din planul tehnic terminate 

și volorificate de unitate ; 
Li — valoarea lucrărilor cu 
caracter industrial (servicii) 
terminate, executate pentru 
alte unități, inclusiv pen
tru sectorul de investiții și 
alte sectoare neindustriale 
ale unității producătoare ; 
Cip =' valoarea unor pro
duse semifabricate, piese de 
schimb, destinate consumu
lui productiv intern ■ Rkr = 
valoarea reparațiilor capi
tale și în regie proprie ; 
Rl i= valoarea reparațiilor 
curente și a cheltuielilor de 
întreținere a mașinilor și ■ u- 

■tilajelor proprii. / 4
Se constată cu ușurință 

simplificarea adusă de noua 
metodologie de calcul, pe 
baza producției nete. Spe
cific în domeniul minier es
te faptul că o seamă de ac
tivități care nu contribuie la 
obținerea de valori nou cre
ate (cum sînt serviciile, lu
crările de întreținere, re
parațiile și altele), fac să 
se obțină valori mari ale 
producției globale. Urmări
rea indicatorului producției 
nete are drept avantaj îm
bunătățirea calității repa
rațiilor și lucrărilor de între
ținere, deopotrivă cu orienta
rea spre asigurarea liniei de 
front active, creșterea pro
ductivității muncii și a ran
damentelor, ridicarea califi
cării și policalificarea for
ței de muncă.

Folosirea indicatorului pro
ducției nete ca indicator de 
analiză și recalculare a fon
dului de retribuire a perso
nalului muncitor va orienta 
activitatea întreprinderilor 
spre creșterea valorii nou 
create, reducerea costurilor 
de producție, realizarea pro
ducției fizice, îmbunătățirea 
cal'tății produselor, într-un 
cuvînt, spre creșterea efici- 
cienței economice.

Dumitru PÂTRÂȘCOIU, 
directorul filialei Petroșani a 

Băncii Naționale a R.S.R.

indisciplina, în primul rind
Locatarii blocului M-2 din cartierul Vîscoza - IV Lupeni 

au trecut la transformarea terenului viran din preajma blo
cului în zonă verde. în fotografia noastră, cetățenii Gh. 
Mocan, P. Gorgan, V. Morar', Gh. Barangă și V. Mocan în 
plină activitate gospodărească.

Foto : Gh. OLTEANU

Uricani — un oraș într-o
armonioasă

• (Urmare din pag I)

exploatare a minei Hobiceni, 
orașul Uricani se va dezvol
ta și în continuare. Conform 
prevederilor, în următorii ani, 
la Uricani, în principal în 
noul cartier Bucura, se vor 
construi 500 apartamente, noi 
dotări sociale, un cinemato
graf, o școală cu 24 săli de 
clasă, obiective care, îm-

INTRE NOI FEMEILE* ÎNTRE NOI FEMEILE • ÎNTRE NOI FEMEILE ÎNTRE NOI FEMEILE

Cum ne îngrijim păru! Produse lactate de sezon
După o iarnă lungă, în ca

re părul a stat strîns sub 
căciulă, se cuvine ca zilele 
însorite ale primăverii să-l 
găsească liber, căzut pe 

, spate în bucle lejere. Se
■ poartă în această primă
vară tunsorile scurte, iar

: pentru părul lung, un perma- 
! nent ușor ondulat. Soluția de
■ permanent previne căderea 
părului.

Pentru a-i menține suple- 
I tea și strălucirea, mai re

comandăm, perierea lui în

Farmacia verde Coada șoricelului
Răspîndită aproape în toa

te regiunile țării, această 
plantă foarte cunoscută, în- 
tîlnită la tot pasul, are 
o serie de proprietăți me
dicinale, care au făcut-o re
marcată din cele mai vechi 
timpuri.

dezvoltare
preună, vor continua să ri
dice gradul de urbanizare al 
localității. Sporirea în ritm sus
ținut a numărului de aparta
mente, a celorlalte dotări so- 
cial-culturale și gospodărești, 
va asigura ca Uricaniul să 
cuprindă pînă în 1980 peste 
3500 apartamente, iar locuito
rii săi vor dispune de toate 
condițiile de confort și bunăs
tare.

fiecare seară cu o perie as
pră și evitarea schimbării 
dese a șampoanelor. Este 
de preferat folosirea unui 
singur tip de șampon, iar în 
cazul unor eventuale afecți
uni se recomandă folosirea 
unor șampoane speciale' pe 
bază de mușețel, urzici etc.

Părul- foarte uscat va fi 
dat cu briantină de 2 ori pe 
săptămînă.

Izabela MOLER, 
coafeză

Recoltarea se face în to
iul, sau pe la sfîrșitul în
floririi după cîteva zile 
însorite. Medicina em
pirică atribuie ceaiului din 
frunzele de coada șoricelu
lui, proprietăți hemostatice și 
antidiareice. Ceaiul din flori

• (Urmare din pag. I)

Asemenea cazuri, fără să le 
mai exemplific se întîlnesc 
și la mineri.

Un alt aspect al indisci
plinei sînt hemotivaiele. Nu
mai un singur exemplu - 
sîmbătă, 15 aprilie, la secto
rul de transput, în schimbul 
IV, din 7 mecanici de loco
motivă s-a prezentat la șut 
doar linul singur.

- Sîmbătă a fost cumva 
un caz izolat ?

- Nu. Această situație o 
avem în toate zilele de plată 
și avans. Vorbind de nemo
tivate, nu aș vrea, deocam
dată, să nominalizez, dar 
am avut și adjunct șef de 
sector cu nemotivate. Dar 
nemotivatele nu sînt singu
rul necaz. La sectorul I a- 
vem grupe care nu folosesc

Pentru această primăvară, 
Fabrica de produse lactate Li- 
vezeni oferă consumatorilor 
din Valea Jiului, cîteva noi 
sortimente de produse lac-A 
tate. Este vorba de crema-' 
înghețată „Elan", pentru co
pii, un produs delicios care 
are aceleași proprietăți ca 
și înghețata, cu deosebirea 
că acest gen de înghețată 
nu este prea rece și deci 
este mult mai bine primită 
de copii.

se folosește la tratarea ră
nilor.

Sub formă de loțiuni, ec
toplasme, băi se folosește în 
inflamații ale picioarelor, o- 
chilor, gîtului, gurii etc..

Ceaiul nu va fi fiert timp 
îndelungat, pentru a nu se 

din fondul de timp afectat 
lucrului efectiv la front de- 
cît 4 ore și jumătate, cel 
mult cinci.

- Există o cauză obiec
tivă ?

- Și da și nu. DA pentru 
că traseul este foarte lung, 
3 km de parcurs pe jos și 
oamenii sosesc la front cu o 
întîrziere de jumătate de oră 
uneori. Ră.u este că celă
lalt schimb nu-i așteap
tă. Schimbul nu se face 
la locul de muncă, ci pe 
traseu. NU este o cauză o- 
biectivă pentru că se putea 
găsi o soluție de transport 
a‘ personalului.

- V-ăți gîndit fa o ase
menea soluție ?

- Ne am gîndit și am tre
cut la pregătirea materiali
zării ei. Și anume, am în
ceput lucrările de întreținere

Ca băutură răcoritoare se 
fabrică înir-o gamă largă, 
folosindu-se o mare varie
tate de esențe și arome, 
„Frucola", o băutură pre
parată din lapte degresat. 
Dintre brînzeturi, remarcăm 
pentru gospodine noul sor
timent de brînză cu arome, 
produs ce poate fi folosit cu 
succes, în prepararea pră
jiturilor.

pierde uleiul volatil, care 
are un gust amar și se folo
sește în tratarea gastritelor, 
colitelor, a ulcerului gastric 
și duodenal.

Prin calitățile ei deosebi
te, coada șoricelului este un 
excelent înlocuitor al mușe
țelului.

Maria OROIANU 
farmacistă 

a liniei ferate, a galeriei și 
lucrările de reprofilare a gă
rii de personal. Pentru o 
porțiune de 2 km vom folosi 
pentru transportul minerilor 
cărucioarele de personal, 
cam după data de 1 mai. în 
ziua cînd gara subterană de 
personal va fi pusă în func
ție vom efectua aici și pon- 
tajul și contrapontajul munci
torilor. Este o măsură care 
va conduce sigur la folosi
rea integrală a timpului e- 
fectiv de lucru la fronturi.

- întreținerea necores
punzătoare a lucrărilor 
miniere, a căilor de 
transport de care vorbeați 
vă crează, desigur, greu
tăți în aprovizionarea cu 
materiale și cu vagonete 
goale a brigăzilor...

- Bineînțeles, necazul cel 
mai mare este că la această 
stare necorespunzătoare a 
căilor de transport se adaugă 
amplificîndu-l, din nou, ace
lași motiv de care am dis
cutat pînă acum - indiscipli
na - indisciplina personalului 
de la transport. La absen

Tînăra sudoriță Lucreția Tulugea de la atelierul meca
nic al minei Dîija este una din meseriașele fruntașe ale 
sectorului, care contribuie la depășirea sarcinilor de pro
ducție constant cu 20 la sută, dînd concomitent și lucrări 
de calitate.

Foto : Ion LEONARD

țele nemotivate, aspect de 
care am mai vorbit, se a- 
daugă și lipsa de răspundere, 
de colegialitate chiar. Dera
iază o locomotivă sau are 
loc Un carambol, iar cei pe 
schimbul cărora s-a produs 
ies liniștiți afară fără ca 
măcar să Ie treacă prin 
minte să-și aujte colegii care 
aveau de suferit în urma ne
glijenței lor.

- O întrebare la care 
nu putem renunța. Cînd 
credeți că mina va începe’ 
să producă la nivelul pia
nului ?

- E o întrebare firească 
la care însă este greu de 
răspuns în situația actuală 
a minei. în orice caz, prea 
repede nu 1 Sînt încă multe 
probleme de rezolvat la a- 
ceastă întreprindere. Dar, 
oricum, din luna mai lucrurile 
se vor îndrepta, vom merge 
spre normalizarea situației, 
normalizare care nu înseam
nă altceva decît realizarea 
sarcinilor de plan și recu
perarea restanțelor înregis
trate.
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portorului sau benzii 
orice punct, nu vom fi 
fit de convingători. și de 
înțeleși cum va fi după 
a vizionat un film de 1-2 țiunii.
minute, cîteva diapozitive bi
ne comentate, unde omul va 
vedea acest dispozitiv, în 
funcțiune chiar. Astfel nu 
numai că omul va înțelege 
mai bine ceea ce dorim să-i 
prezentăm, ceea ce trebuie

din
a-

ce

mit de inspectorii de 
tecție a muncii, interesul stîr- 
nit ar fi mult mai mare <’ 
prin urmare și eficiența ac-

Bineînțeles, un rol deosebit 
în realizarea unei instruiri 
la un nivel ridicat îl au 
filmele cu tematică specifi
că de protecție a muncii, fo
tografiile, diapozitivele. Dar 
acestea nu mai sînt de mul-

pri- 
ma- 
co- 
ca-a

utilaje

a cunoștințelor de securitate a muncii

Modernizarea continuă a 
procesului de extracție a căr
bunelui, utilajele moderne, 
de mare productivitate care 
au îmbogățit zestrea tehni
că a întreprinderilor minie
re, noile tehnologii aplicate 
în minerit în ultimii ani, a- 
trag după sine, în mod lo
gic, dinamizarea metodelor 
și mijloacelor de instruire, de 
pregătire a oamenilor mun
cii, a minerilor.
Minerul de as- ——— 
tăzi, minerul spe
cialist, minerul 
mecanizator, ca KJ||laIl1 
re mnne va ti 
miner tehnician, r»-»n
folosește cu 
cepere, în 
joritatea 
vîrșitoare 
zurilor,
complexe. Nive
lul pregătirii sale gene
rale a crescut. Or, în ase
menea condiții este firesc ca -• 
în instruirea privind cu
noașterea, respectarea și a- 
plicarea normelor de pro
tecție a muncii,- verificarea 
gradului de însușire a a- 
cestor norme, să apelăm la 
noi metode și1, mijloace. De
sigur, această problemă nu 
este de loc simplă - nu pen
tru că nu am avea mij
loace moderne, ci pentru că 
trebuie învinsă o inerție, con
servatorismul care mai e- 
xistă în unele locuri în a- 
cest domeniu al activității e- 
conomice. Trebuie să se re
nunțe la instruire prin lo
zinci stereotipe, la tiparele 
folosite pînă acum. Am să 

, să 
metode noi 

care se pot a-

citez și cîteva exemple, 
sugerez cîteva 
de instruire < 
plica cu succes. Spre e- 
xemplu, trebuie să eliminăm 
cititul lecțiilor, al normelor 
în cadrul instruirii și tre
buie să extindem folosirea 
mijloacelor audiovizuale de 
care dispunem și care pot 
fi procurate pentru că fon
duri sînt alocate,: în acest 
scop. Oricît am încerca șă-i 
explicăm noului încadrat, de 
pildă, să-i vorbim despre dis
pozitivul de oprire al trans-

să știe, dar o vom face și 
într-un timp mult mai scurt.

Sau, în cadrul programelor 
la stația de radioamplifica
re, în cele mai multe ca
zuri, cînd se face popu
larizarea normelor de pro
tecție a muncii se pune o 
bandă, înregistrată, nu în pu
ține cazuri, cu cîțiva ani în 
urmă. Oamenii s-au o- 
bișnuit cu vocea celui care 
a făcut imprimarea, uneori 
o voce monotonă, așa că nu 
mai sînt receptivi, nu-i mai 
dau atenț'e. Dacă, pe de al
tă pa. te. ar auzi răsunînd 
în sala de apel vocea șe
fului de sector, a ingineru
lui șef sau chiar a directo
rului întreprinderii care le-ar 
prezenta o abatere săvîrși- 
tă în mină, în ziua respecti
vă, atenția va fi mult mai 
mare. Ar fi o noutate, care 
nu le-ar scăpa și atunci 
propaganda de protecție 
deveni interesantă, și-ar 
tinge scopul.

Dacă la gazeta de pere
te „Flagrant delict", unde 
sînt popularizate abaterile 
de la normele de protecție 
a muncii, caricatura ar al
terna și cu fotografia celui 
care a săvîrșit abaterea și 
ar fi pus alături și procesul 
verbal de sancționare întoc-

tă vreme noutăți în instruirea 
oamenilor, a personalului 
muncitor de ța mină. Ceea ce 
ar trebui făcut în acest caz, 
este susținerea filmului pre
zentat cu- exemple concrete 
din unitatea respectivă, -bine 
documentate și mai ales 
atractiv comentate pentru 
ă obține efectul dorit - im
presionarea (în caz de a- 
bateri) a celui care parti
cipă la instruire. Sigur, nu 
este cazul instructajului in
troductiv general. în schimb, 
o mare importanță pentru 
realizarea unui instructaj de 
calitate o au minele - școa-

pro- lă, cele dotate în mod cores
punzător, cu tot ceea ce

și este nevoie pentru realiza
rea unui instructaj pe u-
tilaje, la locurile de muncă, 
la scara 1:1. Aici, oame
nii văd, manipulează ei 
utilajele, li. se creează situa
ții deosebite, asemănătoa
re celor din producție, si
tuații care să-i oblige la 
rezolvări prompte. Intr-un 

cuvînt, sînt în- 
vățați, dar și e- 
xaminați, testați, 
în condiții obiș
nuite de lucru.

Acestea ar fi 
cîteva metode, 
mijloace noi, fă
ră a mai aminti 
de cabinetele de 
protecție a mun
cii moderne 

și bine utilate, de labora
toarele foto din întreprinderi, 
metode și mijloace care pot 
contribui la realizarea unei 
educații și propagande vii pri
vind normele de protecție a 
muncii la un înalt nivel 
calitativ, eficiente, care pot 
și trebuie să contribuie la 
obținerea unor productivități 
sporite, a unor producții de 
cărbune superioare sarci
nilor planificate în condiții 
de deplină securitate a mun
cii.

Ing. Petre GOMOTÎRCEANU, 
inspector șef al I.S.T.P.M. 

Hunedoara - Deva

Un schimb de
experiență fructuos

La sfîrșitul săptămînii trecute în cadrul întreprinderii 
miniere Dîlja, a avut loc o instruire cu caracter de schimb 
de experiență privind dinamizarea mijloacelor și meto
delor de instruire, de instructaj introductiv general și pe
riodic în domeniul protecției muncii. Acțiunea deosebit de 
utilă, a fost organizată de consiliul județean, Deva, și mu
nicipal, Petroșani, ale sindicatelor, în colaborare cu Ins
pectoratul de stat teritorial pentru protecție a muncii Hu
nedoara - Deva. La această instruire, cu caracter ’. de 
schimb de experiență, de un înalt nivel calitativ, au parti
cipat pe lîngă organizatori și gazde șefii compartimen
telor de protecție a muncii din cadrul întreprinderilor mi
niere, reprezentanți ai C.C.S.M., președinți și vicepre
ședinți ai comitetelor sindicatelor din întreprinderile mi
niere, inspectorii obștești, ingineri și tehnicieni care se 
ocupă de instruirea și pregătirea personalului muncitor. 

Prelegerilor și demonstrațiilor practice le-a urmat 
un fructuos dialog, în cabinetul de protecție a muncii al 
I.M. Dîlja, între participant!, dovadă elocventă a intere
sului suscitat de continua preocupare pentru a găsi noi 
metode și mijloace de perfecționare a instruirii munci
torilor din subteran, a cunoștințelor de tehnică a securi
tății muncii.

Redăm, pe scurt, din cuvîntul participanților :

Cabinet model

de protecție a muncii
în acțiunea de autodotare 

și autoutilare am realizat, 
în cadrul întreprinderii, un 
cabinet de protecție a mun
cii, un cabinet de instruire 
și testare, modern - care 
se ridică la nivelul preten
țiilor minei noastre de u- 
nitate model pe ramură. Spe
răm cel puțin să fie ast
fel !

în programul săptămînal al 
cabinetului, fiecărui sector 
îi este rezervată o zi, a- 
ceeași zi din săptămînă în
totdeauna, pentru instrui
rea și examinarea persona
lului, pentru verificarea pe-

Și
I. M. Paroșeni. Instantaneu din cabinetul de instruire 

examinare în probleme de protecția muncii.

Foto : L. ION

co-

de

ce constituie și întrebarea 
următoare, în partea supe
rioară a cadrului apare răs
punsul corect la întrebarea 
anterioară. în felul acesta 
are loc autoverificare, dar 
răspunsul înscris pe panoul 
de afișaj nu mai poate fi 
modificat oricît ar răsuci 
mutatorul.

Acest sistem ingenios
verificare a cunoștințelor, 
testare care precede instruc
tajului, oferă numeroase a- 
vantaje : obiectivitate în sta
bilirea corectitudinii răspun
sului, posibilitatea de a exa
mina în timp, scurt un 

riodică a cunoștințelor pe măr mare de cursanți, 
meserii. Dar din toată ac
tivitatea ce se desfășoară 
în cadrul cabinetului aș dori 
să mă opresc la un singur 
aspect - verificarea, testa
rea cunoștințelor personalu
lui tehnic și muncitoresc. 
Verificarea cunoștințelor se 
face cu ajutorul testelor, 
întrebările fiind pe diapozi
tive, sînt prezentate pe un 
ecran cu ajutorul aspecto- 
matului. Cursanții au posi
bilitatea să-și aleagă din 
cele 4 variante de răspunsuri 
care succed întrebării, în 
aceeași imagine, pe cea 
corectă sau care o conside
ră corectă. Prin simpla ma
nipulare, de către cei testat, 
a unui comutator fixat pe 
pupitrul băncii, pe panoul de 
afișaj apare codul răspun-

nu- 
■ - «rtrae- 

tivitate prin noutatea meto
dei care conduce la o con
centrare mai mare a atenției, 
aspectul competivității, care 
stimulează ambiția, dorința 
de, a fi bine pregătit.

Și pentru că ne-am con
vins de utilitatea acestui 
sistem de verificare, de tes
tare a cunoștințelor însuși
te în timpul instructajului de 
participant!, ne-am hotă- 
rît ca b în cel mai scurt timp 
să trecem pe diapozitive toa
te normele de protecție a 
muncii. ■■■

Trebuie să ne modernizăm 
și în instruirea și verificarea 
cunoștințelor, doar sîntem 
mina cu utilajele cele mai 
moderne din bazin I

afișaj apare codul 
sului.

La următoarea imagine,

Ing. Vasile PÎRVULESCU, 
șef compartiment protecția 

muncii, t.M. Parășeni

Ing. VIOREL HĂNCILÂ, 
șeful compartimentului de 
protecție a muncii - I.M. Lo- 
nea : Astfel de instruiri cu 
caracter de schimb de ex
periență sînt foarte necesa
re. Propun să fie organizate 
lunar, între șefii de com
partimente, cu intrări în 
subteran. Fiecare avem ce 
învăța din experiența celui
lalt în ceea ce privește me
todele de instruire și ce
lelalte probleme Care ne , .. . .
interesează. O problemă ca- . • muncii, direct la-«locurile de 
re a apărut în cursul anu- muncă, îl pot acorda ins-
lui trecut - broșurile, afi- pectorii obștești. Dar, pen
sele, pliantele, mai ales ce- tru aceasta în primul rînd 
ie colorate sugestiv, au fost 
în număr insuficient.

Ing. CONSTANTIN CIOA
TĂ, cercetător științific prin
cipal, compartimentul de 
propagandă a protecției mun
cii și cercetare a accidente
lor, C.C.S.M. : în cadrul 
trului de cercetare au 
efectuate studii privind 
tructajul introductiv și 
periodic și un studiu

propagandei 
în 

studiu con- 
că broșuri-

Cen- 
fost 
ins- 
cel 

pri-
vind eficiența | 
de protecție a muncii, 
urma ultimului 
cluziile au fost 
le pe meserii, afișele, plian
tele au o eficiență 
bită tocmai datorită 
tinuității lor în propagandă. 
'Din păcate, întreprinderile 
miniere în loc să solicite cît 
mai mu|t material de pro
pagandă de acest fel, au re
dus comenzile. Se pare că 
dintr-țjn spirit de economi
sire a fondurilor de pro
pagandă rău înțeles. Ori
cum, la Bărbăteni așa se pa-

deose- 
con-

a-

re că s-a întîmplat. Din cau
za comenzilor reduse, din 10 
titluri de broșuri propuse 
pentru editare în 1978 se pot 
realiza doar trei, iar la 
fișe din 25 doar 10.

Ing. PAUL ROLINGER, șef 
compartiment de protecție a 
muncii I.M. Petrila : Un
sprijin concret-în activita
tea de prevenire a acciden
telor de orice natură, a popu
larizării concrete și eficiente 
a normelor de protecție a

alegerea și selectarea lor 
trebuie să fie judicioasă, 
bine cîntărită, iar în al 
lea rînd să li șe facă o i 
truire temeinică, astfel 
cît să-și cunoască bine 
tribuțiunile, drepturile, 
îndatoririle ce le revin în 
ceastă calitate.

Legat de 
continuare 
cu caracter 
experiență, 
acestea să 
cum a fost

ION SCHULSCHI, 
instructor, șeful centrului 
instruire Vulcan : Doresc 
evidențiez rolul deosebit 
care îl au minele-școală 
instruirea practică, mai 
Ies a noilor sosiți la 
prinderile miniere, a vooi 
care iau contact pentru pri
ma dată cu activitatea din 
subteran. Aici, practic se
realizează începutul acomo
dării lor la noile condiții’ de

■ lucru.

organizarea 
a unor i.._ 
de schimb 

propun 
fie tematice,

Avantajele tehnologiilor noi

doi- 
ins- 
în- 
a-

ȘÎ
a-

i în 
instruiri 

de 
ca 

așa 
cel de astâzi.

maistru 
de 
sâ 
pe 
în 
a- 

între- 
celor

productivități
sporite în condiții de siguranța deplină

Aplicăm de mai multă vre
me, și cu succes, o tehnolo
gie nouă lansată la I.M. Lu- 
peni, preluată apoi de A- 
ninoasa și Vulcan și probabil 
și de alte întreprinderi mi
niere. Este vorba de ex
ploatarea cărbunelui sub ta
van artificial, tavanul de
rezistență cu grinzi îngropa
te în vatră. In abatajele un
de am introdus această 
uă tehnologie, au fost 
liminate accidentele 
ce și cele umane, urmare a 
surpărilor de roci. Practic, în 
aceste abataje nu am avut 
surpări. Nu numai atît, dar 
am obținut și productivități 
superioare celor realizate 
prin metoda clasică, ca să 
nu mai amintesc de econo
mia de lemn de mină. Ob
ținerea acestor productivități 
sporite se datoresc elimină
rii timpilor morți generați de 
o serie de operații ce se 
făceau manual : aproviziona
rea cu lemn, introducerea lui

no- 
e- 

tehni-

în abataj, prelucrarea și 
ajustarea lui la dimensiunile 
necesare - toate aceste o- 
perațiuni puțind da naștere 
la accidente. Prin noua teh

nologie s-a făcut un pas 
important pe calea reducerii 
efortului fizic și deci menți
nerea capacității de muncă 
inițiale pentru o perioadă de 
timp îndelungată. Ceea ce
este foarte important și
poate ar fi trebuit trecut 
pe primul loc ca importan
ță - sînt producțiile și pro- 
ductivitățile obținute în a- 
ceste abataje care se da
torase și siguranței muncii 
oamenilor de care aceștia sînt 
pe deplin conștienți. Firesc, 
altul e ritmul muncii într-un 
abataj, la un loc de muncă 
unde știi că ești în deplină 
siguranță.

Bineînțeles, siguranța mun
cii ' din abatajele cu 
de rezistență și grinzi 
gropate în vatră, de

tavan 
în- 

care 
minerii, așa cum mai spu

neam, sînt pe deplin conș- 
tienți, se datorește respec- 

întocmai
Or, 

_J 
lu- 
iar 

ceea 
inun-

tării cu strictețe, 
a tehnologiei de lucru, 
pentru a fi respectată cu 
strictețe tehnologia de 
cru trebuia cunoscută, 
avantajele oferite în 
ce privește siguranța 

trebuiau demonstrate, 
si cum s-a acționat. în 

‘ ■ ' ' bri-
di- 

ca- 
la 

toți

cii, 
lată 
primul rînd, instruirea 
găzilor este coordonată 
rect de șeful de sector, 
re a fost și el instruit, 
rîndul său, împreună cu 
șefii sectoarelor unde urma 
să introducem tavanul de re
zistență, cu toți maiștri și 
tehnicienii. Instruirile au fost 
bune, dar mai convingătoare 
au fost vizitele la fața locu
lui, în abatajele întreprin
derilor unde se folosea teh
nologia cu grinzile îngropa
te în vatră. Aceste ' '' 
caracter de schimb 
periență ar trebui 
mult mai intens '

instruirilor nu numai pe li
nie de producție, ci și în ce
ea ce privește siguranța, 
protecția muncii. De fapt, 
aceste două preocupări 
creșterea producției și a gra
dului de securitate a muncii 
- sînt atît de strîns legate 
îrrcît nimeni nu le poate 
separa. Vrem să realizăm 
producții mari, productivități 
superioare. Pentru aceasta 
aplicăm tehnologii noi,
tehnici noi care ne pot a- 
sigura producțiile și pro- 
ductivitățile dorite, dar a- 
sigurăm și condiții optime de 
securitate a muncii.

Ing. loan VAS1LESCU, 
directorul întreprinderii 

miniere Dîlja

vizite cu 
i de ex- 

folosite 
în cadrul

Pagină realizată 
la cererea C.M.V.J.
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vizitei tovarășului Nicolae Ceaușescu
Sosirea în Capitală

din pag. 1)• (Urmare

Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost întîmpinați 
cu căldură de membri și 
membri supleanți ai Comite
tului Politic Executiv al C.C. 
el P.C.R., secretari ai C.C. al 
P.C.R., cu soțiile, de mem
bri ai C.C. al P.C.R., ai Con
siliului de Stat și ai guver
nului, conducători de instituții 
centrale și organizații • ob
ștești, alte persoane oficiale.

Era de față Thomas W. 
Simons, însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al S.U.A. la 
București, cu soția.
, Pe aeroport se aflau mii 
de bucureșteni care au făcut 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

Primiri la tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag 1)

ale relațiilor româno-ameri- 
cane, pe bază principiilor 
înscrise în Declarația comună 
semnată cu prilejul vizitei

Președintele firmei 
„Manufacturers Hanover 

Trust"
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu l-a primit în cursul 
dimineții de luni pe Ga
briel Hauge, președintele fir
mei „Manufacturers Hano- 
.ver Trust".
ț Cu acest prilej au fost

Harry Morgan, 
președintele fundației 

„Ambasadorii prieteniei"
Luni după-amiază, tovară

șul Nicolae Ceaușescu a pri
mit la reședința ce i-a fost 
rezervată la hotelul „Waldorf 

’Astoria", din New York, pe 
Harry Morgan,’ președintele 
fundației „Friendship Am
bassadors" („Ambasadorii

William Norris, președintele 
Corporației „Control Data"

în după-amiaza zilei de 
17 aprilie, președintele Re
publicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit pe William Norris, 
președinție Corporației 
„Control Data", însoțit de 
Schmidt Robert, prim . vice
președinte, Henry Varch- 

și tovarășei Elena Ceaușescu 
o entuziastă primire. Ovați
ile și uratele celor prezenți 
au dat expresie sentimentelor 
de satisfacție ale întregului 
nostru popor față de rezul
tatele remarcabile ale vizitei 
șefului statului român în 
S.U.A., față de această nouă 
și valoroasă contribuție adusă 
la dezvoltarea relațiilor de 
prietenie și conlucrare dintre 
România și S.U.A., la afirma
rea spiritului păcii, colabo
rării și înțelegerii internațio
nale.
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au răspuns cu 
multă prietenie manifestărilor 
de stimă și înaltă prețuire ale 
cetățenilor Capitalei.

șefului statului român în 
S.U.A. Totodată, a fost efec
tuat un schimb de opinii cu 
privire la situația interna
țională actuală.

abordate probleme ale re
lațiilor de colaborare pe 
linie financiară cu firma 
„Manufacturers Hanover 
Trust", în cadrul dezvoltării 
generale a relațiilor econo
mice româno-americane.

prieteniei"), și pe soția aces
tuia.

In cadrul convorbirilor au 
fost evocate bunele relații 
care s-au statornicit între 
tinerii români și americani, 
dintre popoarele român și a- 
merican.

bridge, vicepreședinte, și 
Mode Wesley, director ge
neral al companiei.

în cadrul convorbirii care 
a avut loc cu acest prilej, 
au fost abordate probleme 
ale dezvoltării colaborării 
și cooperării economice ro
mâno-americane.

Președintele Congresului 
Mondial Evreiesc, 

Klutznik Philip
Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit, 
la reședința sa din New 
York, pe Klutznik Philip, 
președintele Congresului 
Mondial Evreiesc.

Au fost abordate perspec

Milton Rosenthal
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, 
a primit luni, 17 aprilie, la 
hotelul „Waldorf Astoria" 
din New York, pe Milton 
Rosenthal, președintele com

Reprezentanți ai comunității 
cetățenilor americani 

de origine română
în cadrul vizitei întreprinse 

în S.U.A., tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu au 
primit, în după-amiaza zilei 
de 17 aprilie, lâ reședința 
ce le-a fost rezervată la 
hotel „Waldorf Astoria" din 
New York, un grup de re
prezentanți ai comunității 
cetățenilor americani de ori
gine română, format din 
protopopul Mihai lancu, 
Dean Milhovan, editorul zia
rului „Dreptatea", Andras 
George și doamna Cecilia 
Mihai.

Reprezentanții comunității 
cetățenilor americani de ori
gine română au cerut să fie 
primiți din nou de că
tre președintele Nicolae 
Ceaușescu pentru a prezenta 
poziția comunității față de 
acțiunile calomnioase, cu 
caracter iredentist, întreprin
se împotriva României de o 
serie de elemente horthyste 
aflate în S.U.A. Expunîhd ca
racterul profund denigrator 
al activității acestor ele
mente împotriva politicii sta
tului român, reprezentanții 
cetățenilor americani de ori
gine română au subliniat că 
acțiunile respective nu găsesc 
nici un ecou și nici o audi
ență în rîndul opiniei publice 
din Statele Unite ale Ameri
ciu

în calitatea pe care o au, 
și cunoscînd bine politica 
națională justă a țării lor 
de origine, adevăratele rea
lități din România, care con
travin în mod flagrant pro
pagandei horthyștilor, cetățe
nii americani de origine ro
mână au declarat că consi

tivele relațiilor româno-ame
ricane, în lumina rezultate
lor vizitei pe care președin
tele României a întreprins-o 

; în Statele Unite, a documen
telor oficiale și a acorduri
lor stabilite cu acest prilej.

paniei „Engelhard Minerals 
and Chemicals" și al păr
ții americane în Consiliul 
economic româno-american.

Au fost discutate probleme 
privind evoluția relațiilor e- 
cononiice româno-americane.

deră de datoria lor să res
pingă cu hotărîre și să ia 
atitudine fermă față de a- 
ceste atacuri calomnioase. 
Ei au arătat că vor adresa o 
telegramă președintelui 
S.U.A., cerînd să se ia mă
suri care să pună capăt ac
tivității cercurilor fasciste 
de origine maghiară care 
urmăresc să prejudicieze re
lațiile româno-americane și 
să aducă daune climatului 
politic internațional. Vorbito
rii au exprimat cele mai 
calde aprecieri la adresa 
politicii promovate de statul 
român de egalitate deplină 
în drepturi între toți cetățenii 
României, fără deosebire de 
naționalitate, de unitate a 
întregului popor, precum și 
de apărare fermă a inde
pendenței, suveranității na
ționale și integrității patriei 
- politică ce corespunde in; 
tereselor supreme ale întregii 
națiuni, ca și cauzei colabo
rării și păcii internaționale.

Mulțumind vorbitorilor 
pentru cele spuse, pentru 
considerentele exprimate, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu 
a apreciat ca justă poziția 
adoptată de Comunitatea a- 
mericanilor de origine ro
mână față de activitatea de
nigratoare a elementelor hor
thyste împotriva României. 
Cunoașteți bine cu toții, a 
arătat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, faptul că spiritul 
de omenie și de dreptate 
este în firea poporului ro
mân care întotdeauna a 
trăit în bună înțelegere și 
frăție cu naționalitățile con
locuitoare. Cu atît mai 
mult, orînduirea socialistă 

promovează ferm în viață 
principiile de egalitate, drep
tate și frăție între toți cei 
ce muncesc, fără nici o de
osebire de naționalitate. 
Prezentînd modul exemplar 
în care conducerea stalului 
român a soluționat proble
ma națională, largile drep
turi și libertăți de care se 
bucură naționalitățile conlo
cuitoare în România, condi
țiile create pentru afirmarea 
lor egală și nestînjenită în 
toate domeniile vieții econo
mice, sociale, politice și 
culturale, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a arătat că po
porul nostru respinge orice 
încercare de denaturare a 
adevărurilor istorice, a rea
lității actuale, orice acțiuni 
menite să învrăjbească po
poarele, să semene confu
zie, să ducă în eroare o- 
pinia publică din S.U.A., ca 
și din întreaga lume. în re
alitate cei ce desfășoară 
această propagandă deni
gratoare - a arătat pre
ședintele României - nu sînt 
alții decît responsabilii cri
melor comise în Ardeal în 
perioada dominației horthys
te, cei care au trimis în la
găre de concentrare peste 
200 000 de oameni - ro
mâni, evrei și chiar ma
ghiari cu vederi democratice. 
Fugind din țară odată cu 
înfrîngerea fascismului și

Dejun in onoarea 
inalților oaspeți români

Luni la amiază, președin
tele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au participat la 
o recepție și un dejun ofe
rite în onoarea lor de Con
siliul economic americano- 
român și Asociația de poli
tică externă din New York,

Tovarășa Elena Ceaușescu 
s-a întîlnit cu Frieda Rosenthal
In cursul dimineții de luni, 

17 aprilie, tovarășa Elena 
Ceaușescu a avut, la hote
lul „Waldorf Astoria**, o în-

Intilniri de lucru ale tovarășilor 
Gheorghe Oprea și Ion Avram

Luni dimineața, Gheorghe 
Oprea, prim viceprim-minis- 
tru al Guvernului Republicii 
Socialiste România, și Ion 
Avram, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini, au 
avut întîlniri de lucru cu con

aciuiți în diferite părți ale 
lumii, ei încearcă să pro
moveze acum din nou poli
tica^ șovină iredentistă, care 
a provocat atîtea suferințe 
în trecut oamenilor muncii 
din Ardeal, ca și din pro
pria lor țară. Este firesc 
ca față de aceste elemente 
și față de activitatea lor să 
se manifeste cea mai fermă 
dezaprobare, făcîndu-se to
tul pentru a-i împiedica să 
atenteze la bunele relații 
româno-americane, la cauza 
colaborării și păcii între po
poare. România, a ară
tat președintele Nicolae 
Ceaușescu, promovează și 
va promova consecvent re
lații de largă cooperare cu 
toate statele, aducîndu-și 
contribuția activă la întronai 
rea în lume a unei politici 
noi de egalitate și respect 
între toate națiunile, de 
conlucrare rodnică pentru 
edificarea unei lumi mai 
bune și mai drepte pe pla
neta noastră.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu a adresat tuturor 
membrilor comunității cetă
țenilor americani de origine 
română urări de sănătate și 
prosperitate și îndemnul de 
a-și spori tot mai mult con
tribuția la dezvoltarea rela
țiilor de prietenie și colabo
rare româno-americane, la 
cauza păcii și înțeleaerii în
tre națiuni.

la hotelul „Waldorf Astoria**.
In timpul recepiiei și deju

nului, președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au întreținut în- 
tr-o atmosferă cordială cu 
reprezentanți ai vieții poli
tice și economice din New 
York. Au fost rostite toasturi.

tîlnire cu Frieda Rosenthal, 
soția președintelui părții a- 
mericane în Consiliul econo
mic româno-american.

ducerile firmelor „Westing
house", „I. U. Internațional" 
și „General Electric".

Au fost discutate o serie 
de probleme vizînd extinde
rea cooperării economice, 
industriale și tehnice.

LEONID BREJNEV, secre- I 
tar general al C.C. al P.C.U.S., ■ 
președintele Prezidiului So- I 
vietului Suprem al U.R.S.S., I 
l-a primit marți pe Egon Bahr, I 
secretarul general al Partidu- | 
lui Socigl-Pemocrat din ■ 
R.F.G., aflat la Moscova în | 
vizită oficială. In cursul în- ■

PE SCURT
trevederii, au fost discutate ’ 
probleme actuale ale relați- I 
ilor sovieto-vest-germane și I 
o serie de probleme interna- [ 
ționale care prezintă interes | 
pentru cele două țări, anun- I 
ță agenția T.A.S.S. I

TREI PERSOANE îmbrăca- I 
te în uniforme polițienești 
1-au răpit, marți, pe indus
triașul Carlo Lavezari, din 
Milano, pe cînd acesta cir
cula cu un taxi spre biroul 
său.

Este cea de-a doua per
soană răpită în Italia după 
dispariția lui Aldo Moro și 

, a î57-a răpită anul acesta. 
,’Nurnai trei ostatici au putut 
fi eliberați pînă acum de 
poliția italiană.

Teroriștii au anunțat 
că l-ar fi executat 

pe Aldo Mor o
ROMA 18 (Agerpres). - 

Age nția italiană de presă 
ANSA anunță că marți 
gruparea teroristă autointitu
lată „Brigăzile Roșii" a făcut 
cunoscut că Aldo Moro, 
președintele Consiliului Nați
onal al Partidului Democrat- 
Creștin ar fi fost executat.

Totodată, într-un manifest
- a cărui autenticitate a 
fost confirmată de experți și 
care a fost adresat ziarului 
„II Messaggero** din Roma
- se afirmă că într-un lac, 
situat la circa 80 km de ca
pitala Italiei, lîngă localita
tea Riefi, s-ar afla cadavrul 
lui Aldo Moro. Autoritățile 
au trimis echipe speciale de 

scafandri și polițiști la lo
cul indicat de teroriști pentru 
a căuta corpul neînsuflețit al 
liderului democrat-creștin.

Eforturile depuse în vede
rea găsirii cadavrului lui 
Aldo Moro au devenit 
aproape imposibile, deoarece 
stratul de zăpadă din jurul 
lacului atinge o înălțime de 
4 metri. Conducătorii echipe
lor trimise la fața locului 
au arătat că vor fi necesare 
două-trei zile pentru cerceta
rea fundului lacului, pe a 
cărui suprafață plutesc slo
iuri de gheață.

In relatările agențiilor de 
presă se relevă emoția și in
dignarea produse în Italia 
la aflarea acestei vești.

Membrii Cabinetului italian 
au fost convocați de urgen
ță pentru a analiza situa
ția. De asemenea, Comitetul 
Central al P.C.I., întrunit în 
plenară, și-a întrerupt marți, 
lucrările pentru a dezbate, 
în cadrul Direcțiunii partidu
lui, evoluția situației.

★
Știrea potrivit căreia Aldo 

Moro ar fi fost executat a 
coincis la Roma cu descope
rirea de către poliție a unei 
ascunzători a „Brigăzilor 
roșiii*, aflată în apropierea 
străzii în care a fost răpit, 
cu o lună în urmă, Aldo 
Moro. în apartamentul ce 
servea ca ascunzătoare s-a 
găsit un întreg arsenal : 15 
pistoale, o pușcă, o grenadă 
.și material exploziv pentru 
fabricarea de bombe. Anche
tatorii au găsit aici și uni
forme de polițiști și aviatori 
identice cu cele pe care le-au 
purtat unii dintre autorii ră
pirii lui Moro. Au mai fost 
descoperite manifeste, o ma
șină de scris, permise false 
de conducere auto etc.

Interzicerea pescuitului sportiv 
in apele colinare

Asociația generală a 
vînătorilor și pescarilor 
sportivi (A.G.V.P.S.) comu
nică membrilor săi că 
pescuitul sportiv este in

terzis în perioada 21 apri
lie - 20 iunie în apele co
linare, de șes și Dunăre

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Bogdan 
Marin, eliberată de I.U.M. 
Petroșani. Se declară nulă.

(210) 
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Olaru Ion, 
eliberată de I.U.M. Petroșani. 
Se declară nulă. (212)

PIERDUT ecuson cu nume
le Harfa Liviu, eliberat de 
întreprinderea de morărit 
Petroșani. Se declară nul.

(211) 
PIERDUT legitimație de ser

viciu pe numele Țarcă Vasile, 
eliberată de I.M. Petrila. Se 
declară nulă. (213)

PIERDUT legitimație de 

cu lunca și delta sa.
Pentru apele curgătoa

re de șes, care constituie 
frontieră de stat, perioa
da de prohibiție este între 
21 aprilie și 20 mai inclu
siv.

serviciu pe numele Boran Va- 
sile, eliberată de I.M, A- 
ninoasa. Se declară nulă.

  (214) 
PIERDUT foaie de parcurs 

pe numele Azamfirei Petru, 
eliberată de E.G.L. Petroșani. 
Se declară nulă. (208)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Szasz 
Ella, eliberată de I.U.M. Pe
troșani. Se declară nulă.

(198)
PIERDUT letigimație de 

Serviciu pe numele Marta 
Mirele, eliberată de I.U.M. 
Petroșani. Se declară nulă.

(201)
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