
PROLETARI DIN TOATE TARILE, UN1ȚLYA !

'Steagul roșu
ANUL XXXIV, NR. 8967

La I. M. Livezeni

minerii din

în intimpinarea

Cea mal mare 
producție zilnică
In 4 august, 

abatajele Livezeniului ra
portau 
mind 
tea ,,Z 
Iui" cea

îndreptățită 
e în eins- 
e i mineru- 

pro- 
ducție zilnică extrasă în 
acest an. Planul zilei a 
fost realizat în proporție 
de peste 111 la sută. Prin
tre cei care au contribuit 
la obținerea unor produc
tivități sporite în abata
je — plus 559 kg pe post 
— față de sarcinile pla
nificate, se numără minerii 
șefi de brigadă Gheorghe 
Inibru, Vasile lJănălache, 

Costea
cu

Lor 
mine- 

ca
de 

acum

cu 
r i
i 1 
mai mare

Vasile Maxim și 
Aftonic (abataj dotat 
complex mecanizat).
li s-a alăturat și 
rul Gheorghe Lițcan 
re, deși Ia sectorul 
investiții, execută 
lucrări în cărbune.

Sporul de productivita
te obținut in abataje a 
condus la o creștere a 
productivității muncii in 
subteran cu 52 kg pe post 
si 37 kg pe post la nivelul 
întreprinderii.

Dovadă elocventă a am
biției și hărniciei colecti
vului : in 8 august cota 
producției' extrasă a fost 
ridicata la 115,5 
de realizare a 
de plan printr-o 
a productivității 
cu 625 de kg pe post 
abataje. 79 kg pe post în 
subteran și 38 kg pe post 
la nivelul întreprinderii.
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ȘOFERI FRUNTAȘI. Printre cei 210 muncitori declarați fruntași în întrecerea socialistă, pe primul semestru al acestui , an, la Exploatarea transportului Petroșani, se numără și conducătorii auto Giieor- ghe Gruia, Sotirache Mititel u, Ion Dalea, Carol Biro, care au economisit tone întregi de combustibil, aplicînd ințiațtva „Să circulăm <> zi pe lună cu combustibil economisit".
CONCURS DE MUZI

CA UȘOARA. In cadrul etapei de masă a celei de-a 11-a ediții a Festivalului național „Cîn- tarea României", Consiliul municipal de educație politică și cultură socialistă, organizează, sîmbătă, 12 august, la ora 17, în sala Casei de cultură din Petroșani, concursul formațiilor de muzică ușoară, soliștilor de muzică ușoară și folk din Valea Jiului. (V.S.).

JOI, ie AUGUST 1978

marii sărbători a eliberării

I.M. Lupeni.' Brigada condusă de Gheorghe To
ma din cadrul sectorului XI investiții a realizat pe 
primul semestru al anului un plus de 1487 m.c.

Anga jamente
Colectivul secției pre

lucrări la cald a I.U.M.P., 
materializează în cins
tea sărbătorii eliberării 
o bună parte din preve
derile angajamentului a- 
nual asumat. In perioada 
trecută de la începutul a- 
nului, colectivul secției a 
îndeplinit în proporție de 
109 la sută planul pro
ducției fizice, 118 la sută 
— producția marfă și 114 
la sută — planul pro-

anuale onorate
ductivității muncii. Prin- 
tr-o utilizare rațională a 
mijloacelor materiale de 
care dispune, colectivul 
raportează obținerea u- 
nei economii de 1 mi
lion lei — atît cît s-a an
gajat pe întregul an. S-au 
evidențiat prin apor
tul la reușitele colectivu
lui formațiile de lucru con
duse de Gheorghe Scurtu, 
Marin Ștefan. Mircea Pa
vel și Mișu Ionete.

inAnalrzînd combativității rești activităte.a depusă, rezultatele obținute și modul în care trebuie să se acționeze în viitor pentru recuperarea restanțelor la producția de cărbune și îndeplinirea ritmică a sarcinilor de plan, adunarea reprezent an ți lor oamenilor muncii de la I.M. Dîlja a marcat un eveniment portant în viața și ca colectivului, seamă prezentată rii generale rezultatele obținute în s-au ridicat sibilită ților. producție al întreprinderii a fost realizat în proporție de 89,9 la sută. fa nerealizarea. producției de cărbune planificată au contribuit randamentele medii scăzute în unele a- bataje, întreținerea ne- cdrespunzătoare a căilor de transport și utilajelor din dotare, indisciplinei tehnologice manifestată la diferite niveluri de organizare a producției a muncii,Desigur, întregul lectiv în ansamblu a muncit cu abnegație, vingînd o serie de cultăți în activitatea zi cu zi. Un număr semnat de brigăzi realizat sarcinile și angajamentele te în întrecerea tă. Astfel, minerii găzile conduse Blag, Gheorghe Ghicioiu, Adam Ștefan, Gyula Ra- fay, Dumitru Teacă, Dumitru Zăgaicea și-au depășit în mod constant sar-

cinile de plan, extrăgînd sute de tone de .cărbune în pluș.Trecîrid în revistă succesele obținute, greutățile întîmpinate, partici-
im- mun- Darea de adună- a subliniat că de ansamblu semestrul I nu ,1a nivelul po- Planul de

de

Adunări generale 
ale oamenilor muncii
panții oprit supra făcut rea activității

la dezbateri în mod a ceea pentru perfecționa-
s-austăruitor a- ce trebuieeconomico- financiare a întreprinde-- " " cei care au luat — tovarășii VasileGurcă,

rii. Toți euvîntulEmber,Rudolf IosifZaharia,Vasile

Vizita de lucru a tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU 

in județul ConstanțaTovarășul N i c o Ceaușescu, secretar neral al Partidului munist ■ Român, ședințele Republicii, aflat miercuri, din în mijlocul unor .colective muncitorești — de data aceasta din județul Constanța.Contactul direct cus munca și viața oamenilor, examinarea la fața locului a activității ce se desfășoară în toate domeniile economiei naționale, conferă, ca de fiecare dată, întîlnirilor de lucru a- le secretarului general al partidului valoarea unor importante contribuții la perfecționarea vieții sociale menite să impulsioneze activitatea productivă. să mobilizeze potențialul tehnic și uman care dispunem, să muleze capacitatea creație în vederea ■făptuirii obiectivelor bilite de Congresul XI-lea și Conferința țională ale partidului, ceasta nouă vizită de cru a tovarășului Nicolae Ceaușescu a fost consacrată, în principal, analizării activității ce se desfășoară pe un mare șantier de investiții al acestui cincinal — patforma industrială Midia — Năvodari —, dinamizării activității constructorilor a- cestui important tiv al industriei modernizării portuare la poartă maritimă a țării.Secretarul general al partidului a fost însoțit, în această vizită, de tovarășa Elena Ceaușescu, de tovarășii Cornel Burtică, Gheorghe Cioară, Ion Ioniță, Gheorghe Oprea, Richard Winter.In toate momentele vi-

1 a ege- Co- pre- s-a nou,

de- sti- de în- sta- al Na-A- lu-

obiec- chimice, activității principala

I.M. DîljaBlag, Virgil Ionescu, Dăneț. Pavel Ostate, Jiu Raț, Gheorghe goie, Petru Tudor. Gheorghe Buliga, Petru Găină, Valentin Moraru, loan Dănțișor. Gyula Ra- fai, Vilhelm Barta, Rein- holdt Kneibel, Ion Vasi- lescu, Gheorghe Davides- cu — au subliniat în e- , sență că stă în puterea colectivului șă recupereze rămînerile în urmă, să îndeplinească sarcinile planului anual. In acest scop, așa cum a subliniat în euvîntul său și tovarășul Iulian Costescu, secretar al Comitetului municipal
V. STRAUȚ

, Ion Iu- ,Nea-

zitei, de-a lungul itinera- riului străbătut, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși din conducerea partidului și statului au fost întîmpinați de oamenii muncii din județul Constanța cu deosebită stimă, cu sentimente de caldă dragoste, expresie 
a recunoștinței lor pentru activitatea neobosită desfășurată de secretarul general al partidului în slujba înfloririi patriei, față de grija pe care o a- < ordă dezvoltării tuturor regiunilor țării, pentru îmbunătățirea permanentă a condițiilor de muncă și viață ale oamenilor muncii.Elicopterul a aterizat pe noua formă industrială geană — Midia — dări, unde, secretarului partidului, se construiește cel mai mare obiectiv al chimiei românești din actualul cincinal, care cuprinde o rafinărie de țiței, un combinat petrochimic, o centrală electrică și termoficare, precum și port maritim. Mii constructori și cetățeni secretarului general partidului o primire entuziastă, exprimîndu-și deosebita satisfacție de a-1 avea din nou în mijlocul, lor. ■ ■;Aici,: pe platforma industrială Midia — Năvodari, care se înalță pe un teren de circa 48 de. hectare, în. totalitate impropriu agriculturii, secretarul general al partidului examinează. în fața unor planșe, stadiul realizării noilor obiective economi- oe, care prezintă o deosebită importanță pentru ridicarea potențialului in-

dustrial al județului Constanța. Cea mai avansată Unitate este rafinăria, care în final va prelucra anual 3,5 milioane tone de țiței, acesta constituindria primă pentru combinatul petrochimic, rită ritmului susținut lucru, rafinăria să intre în probe tehnologice la sfirșitul
iliate-Dato- de urmează

prezidențial plat- dobro- Năvo- la indicația general al
de un de fac al

gi.ee la sfirșitul acestui an. Se află în plină desfășurare construcția Combinatului petrochimic ; la unele instalații a început montajul agregatelor tehnologice. Centrala electrică și de termoficare se află în stadiul de montaj, urmind ca și aceasta să fie dată în exploatare pî- nă la sfirșitul acestui an. La portul maritim se a- flă în construcție digul de larg, urmind ca pîhă în 'anul 1980 să intre în funcțiune primele dane pentru produse chimice și petroliere. ■In dialogul piirtat cu beneficiarii și constructorii, cu miniștrii, tovarășul Nicoale Ceaușescu se interesează de unele soluții adoptate în construcții, de modul în care decurge aprovizionarea cu materiale și utilaje a șantierului, de ritmul de construcție. Se subliniază că noua platformă industri
ală Midia — Năvodari reprezintă o sinteză a unul înalt grad de utilizare a inteligenței, românești. A- tît tehnologiile, cît și- instalațiile sint concepu-/' te și realizate în întregime în țara noastră la nivelul cerințelor cincinalului revoluției ttehnitto- științifice, asigurîndu-se valorificarea la un grad superior a țițeiului. La e-> 
laborarea studiului teh-

• (Continuora in pag. a 4-a)

IN EDITURA POLITICA A APARUT :

NICOLAE CEAUȘESCU: Expunere la Ședința 
activului central de partid și de stat — 
3 august 1978.

Expoziția creației tehnico-
științifice de masă

Spiritul novator, atribut al 
fiecărui colectiv de muncăSporirea în ritm rapid a producției, modernizarea tehnologiilor și creșterea nivelului de e- ficiență economică impunvalorificarea cît mai nă a competenței și perienței profesionale, sigurarea creativității .drelor de muncitori, gineri și tehnicieni întreprinderile tive, cetare. vățămînt.

bu- 
ex- 

a- ca- in- dinproduc- institutele de proiectare și

' încheierea etapei .de 
masă a activităților de creație tehnică și . științifică desfășurate în cadrul Festivalului național „Cîntarea României" 
a prilejuit un bilanț de ansamblu .favorabil, ilustrat de obținerea pe ceasta cale a unei ducții suplimentare peste 20 milioane lei, de reducerea cu 10,7 milioane lei a cheltuielilor de producție și cu 6. milioane de lei a- importului.Au fost soluționate o serie de teme de importanță majoră pentru dezvoltarea și modernizarea producției , creșterea eficienței realizîndu-se schimburi de experiență, dezbateri, i simpozioane care au ferit posibilități de heralizare ; înaintate, de atragere unui meni un i leUn videnția fășurată ' în colectivele de muncă pentru stimularea creativității cadrelor, pen- creșterea aportului

a- pro-de
• iConlmuare m pag. p 2-a)

foaierul Casei deInstantaneu din expoziția de creație tehnici deschisă 
cultură din Petroșani.

ecoaomice, numeroase
în- difi- de . în- și-au planasuma- socialis- din bride Vasile

ac jjjkfc/iil

mese rotunde,.o-ge- a experienței..
? anumăr sporit de oa-. ai muncii în acți- de creație tehnică, bun prilej de a e- . activitatea des-

B. BOGDAN

• (Caplinuora in pag, a 2 a)
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hiar. dacă drii- ț mul e neted și călătoria lină, mulțumirea conducătorilor de autovehicule și pasagerilor nu îndreaptă de obicei drumari. Ea rămîne eul lor, acoperită gîndurile spre ținta ... lătoriei. Puțini sînt ă- ceia care, parcurgând șoselele modernizate, își amintesc de munca dru- marilor. împărtășeam a- ceste reflecții împreună cu un bărbat în floarea tinereții și o femeie la fel. Amîndoi îmi vorbeau cu gravitate despre siguranța traficului rutier, despre legea I ; drumurilor (nr. 13/1974), despre creșterea capa- 1 citații portante a aces- i tora. „Romanii — afirma la un moment dat interlocutorul —, spuneau scurt și cuprinzător j „via vita". Adică, „drumuri, înseamnă viață".Inginerul Mihai Rădeanu și soția sa alcătuiesc o familie care își dedică pregătirea, țiativa și tinerețea

se spre în de că-

-- - - ■..mină cu o marc cantitate de stînci căzute din munte. Nu de puține ori s-a muncit cu dăruire pentru creșterea rezistenței la solicitări și, implicit, a siguranței u- nor sectoare de șosea, ziduri de sprijin, para- peți și alte lucrări ., al garan- eircu- parti- Cîteva de be-
căror scop este tarea siguranței lației, protejarea cipanților la ea. exemple : podul ton peste Jiu din apro-

ță în anii următori și să asigure o legătură directă a municipiului nostru cu județul Vîlcea. In aceeași perspectivă se înscrie deschiderea drumului Uricani — stațiunea balneoclimaterică Herculane.De buna întreținere și funcționare a utilajelor din dotare se ocupă cu răspundere și conștiinciozitate mecanicii Emeric Szabo și Ion Bufleă, iar
VIA V I T A
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ini-si-Valea Jiului. In palmaresul faptelor de muncă ale formației de mixturi și betoane Livezeni, la cîrma căreia Mihai Rădeanu se află de cîț.i- va ani, s-au adunat zeci de intervenții operative — de iarnă și de vară —ultima . pe drumul Petroșani — Voineasa, unde oamenii echipei zădarului specialist Fran- cisc Kelemen, ajutați

Lunile de vară pentru drumari, ales pentru cei mixturi, sezon de Prezenți și în acest sezon de v î r f, d ruinării de la Livezeni aștern în zilele bune lucru pe șoselele municipiu, în medie, de tone de mixturi faltice. Echipa" lui< mitru Bilan seaflă prezent la Merișor de așterne asfalt Ia lomețrii 147 șî 150, darii lui. Francisc lemen și ai ’ lui Marin Diaconescu au terminat, pararea, șanț de DN 66A Uricani locul de de sprijin de Ia trul 27 + 900 pe„spre motelul de lea de Pești și pe defi-. leu. Aceiași oameni e- xceută montarea de pa- rapeți metalici precum și vopsirea în a balustradelor, rilor pe DN 66A, cări și alte lucrări, ducindu-și IaneIoc-taȘi

de din 150 as- Du-■ în un- ki- zi- Kc-
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unei. porțiuni de peste. 200 ml pe la intrareași și-aumuncă rca in mutat la zidul kilome- d rumul la Va-
Preparația cărbunelui Corcești. Comunista Elena 

Morar urmărește cu atenție la pupitrul automat de 
comandă funcționarea normală a utilajelor de pre
parare și spălare.

pierea intersecției DN 66 cu DN 66A de la la rândul ei și sistematizată și nizată, șoseaua defileul Jiului, _ nea de dincolo de Valea Polatiștei pînă la Fabrica de oxigen, Vulcan — Paroșeni, voare de asfalt pe tronson de 3 km șoseaua Uricani — ( pu lui Neag, lucrări în care și-au imortalizat pri- ceperoa și. munca echipele de așternut mixturi cpnduse de - Andrei Szabo, Dumitru Bilan și, bineînțeles, șeful formației, inginerul Ra-. deanu. Oamenii aceleiași- formații au început recent modernizarea prin amenajarea terasamen-- de.a Voi- care

Iscroni, aceasta moder- de pe porțiu-
zona , co- un din Cîm-

la controlul z calității mixturilor, laboranta Maria Rădeanu. Paralel cu sporirea dotației tehnice au fost finalizate în ultimii ani o seă- " pentru ' condițî- 7 miltieă munci- social■' . al â fost . bișți'Ws Și
mă de măsuri' îmbunătățirea ilor de viață și ale personalului tor. Grupul formațieicu opt apartamente două dormitoare ' Comu-" *

Spiritul novator

îhcal-Spă

• (Urmare din pag. 0

tului și așțerherea j. .covor asfalt ic ușor....... . .. . XDN 7A Petroșani —de utilaje puternice, s-au neasa. cale rutieră• urmează ‘-să fie finaliza-confruntat două zile-lu-

ne,' înzestrate’ cu zir.e centrală,' bâie,î caldă și’ rocc în" interior. In orele de răgaz drii- marii au la dispoziție o sală cu televizor. mese și jocuri ; cel care lucrează "cu.mixturi ' beneficiază de antidot și e- echipament special de lucru. Cît de mult .se,deosebesc condițiile de muncă de azi ale drumurilor, de cele în care ei lucrau înainte vreme !

alb-roșu podu- par- ■ a-contribuția asigurarea unor bu- legături între toate alitățile Văii, la via- tumultoasă a acesteia. . toate acestea în numele și cu gândul la un , obiectiv mobilizator, în- ■ drăzne'ț : realizarea principalelor sarcini de: plan ale formației an pînă la națională a nostru — 23
pe : întregul sărbătoarea poporului August.

Toma ȚAțARCA

propriu la modernizarea tehnologiilor și soluționarea problemelor producției l-a constituit și expoziția municipală a creației tehnico-științifiee de masă. Manifestare deve- Tnită tradițională, expoziția din acest an a reunit ’ toate întreprinderile și .instituțiile productive, de cercetare — proiectare și învățământ superior dinValea Jiului, ale căror exponate (produse înmărime naturală, machete și planșe), prezentate la Casa de cultură Petroșani, au reliefat egală măsură o gamă •eocupări, cit soluții do eficien-
Cronica filmului „Doctorul Poenaru41

elaborată de Tănase, - dinȘi „Doc- de Paul distins Scri- . Al puțin este

cinematografice, avînd în centrul ei problema complexă a raportului dintre individ și istorie, problemă tratată deosebit de nuanțat și dramatic.Ceea ce reține atenția in cazul „Doctorului Poenaru" este apetența i astului — cumulând statutul de scenarist, și pe cel de regizor — de a transfera opera plan filmic prin dee moderne, cu cinematografice, orice senzație de care secondează, de

. Calitatea artistică a a- cestui nou film românesc este garantată de doi factori esențiali. Cel dinții este, indiscutabil, baza literară, către Dinumaterialul epic dens bogat al romanului torul Poenaru" Georgescu, roman 
cu Premiul, Uniunii itorilor în anul 1977. doilea factor, cel la fel de important, acela al regiei de o combustie autentică, asigurată de același Dinu Tănase, care s-a impus riguros prin „Trei zile și trei nopți". In fine, e cu 
totul remarcabilă promptitudinea Casei de Filme Unu, care a întrezărit în romanul lui Paul Georges
cu șansele unei ipostaze
V%,VZ.%V.WhW.,.V.W^Jl.W^ArA,,.W.'.W.W.V.W

Sporirea producției de cărbune

cine- atît citepică în proce- adevărat anulând artificiu regulă, incompatibilitatea organică a genurilor. Desigur, multe episoade ale cărții trec, în viziunea lui Dinu Tănase, pe un plan secund. Rămîne, însă, nealterat motivul central al
(Urmare din pag. I)Petroșani al P.C.R., consiliului oamenilor muncii 

îi revine îndatorirea de a acționa cu mai multă ho- tărîre pentru fructificarea experienței valoroase dobîndite de colectivul de muncă al minei. O garanție a posibilității reale de redresare o constituie faptul că în trul 1, comparativceeași perioadă a anului trecut, mina Dîlja a extras cu 7000 tone de cărbune mai mult. Colectivul de muncă al minei a făcut un mare pas înainte pe calea organizării științifice a producției și a muncii, a mecanizării lucrărilor miniere, a învins ine-dove- crea-

semes- eu a-

o serie de dificultăți rente mineritului, dindu-și potențele toare. Au fost întocmite, pe baza propunerilor oa-menilor muncii, planuri dt: măsuri concrete, rod al înțelepciunii colective. NU, rămîne decît să sc treacă

neîntârziat la înfăptuirea acestora, ia stabilirea u- nor responsabilități concrete de la maistru în jos, inclusiv personalului de regie, în vederea folosirii depline a timpului de lucru și realizării ritmice pe această bază a preliminarului zilnic. O sarcină deosebită o constituie continuarea acțiunii de redistribuire a personalului astfel îneît să sporească ponderea celui ce lucrează direct in cărbune.Consiliul oamenilor muncii trebuie să acționeze eu mai multă fermitate pen- _■ tru întărirea ordinii și a disciplinei mai ales pentru ridicarea întregii activități economico-fi- nanciare Ia un nivel calitativ superior, premisă sigură a recuperării răpunerilor în urmă și îndeplinirii sarcinilor planului anual al producției de cărbune.

romanului, restituit film cu mijloace ce adecvate, motivul cației puse sub semnul de pură luminozitate a jurământului hipoeratic,, evoluând în direcția angajamentului politic, în direc-7 ția... unei poziții, active ce nu mai are nimic eu aun cu pacifismul apostolatului.Drumul protagonistului, de la idealul profesiunii sale, la idealul peren, îmbrățișând cauza întregii națiuni, nu este scutit de anevoințe. Impulsurile puternice ale unei istorii a- gitate : mișcarea fascistă a legionarilor, dezastrul spre care se îndrepta țara, inechitățile flagrante unei structuri drepte conștiința portante structurare, xistența sa în siv, întâlnirea cu mișcarea comunistă, singura forță care declarase luptă deschisă împotriva nelegiuirilor, produce cea mai importantă mutație în soarta doctorului Poenaru. In-

în anali ti- vo-

ale sociale ne- îndeclanșează doctorului im- proceșe de remarcând e- rhod deci-

disciplinei, tehnologice,

țelcgînd idealul comuniștilor, năzuințele și aspirațiile lor, el pricepe că a schimba realitățile, sumbre nu rezolvă .în șine nimic. înțelege că disponibilitățile sale umaniste se pot împlini numai eradicarea răului Intr-un fel. cazul rului Poenaru
prin social, docto- statuează exemplul afirmării forței revoluționare pentru edificarea unei lumi noi și drepte.Victor Rebcngiuc interpretează admirabil rolul titular, urmărind, pas cu pas, cu un joc profund interiorizat, procesul de iluminare a protagonistului. Alături de el evoluează o bună distribuiție, cuprinzînd numele lui Ștefan Iordache, Elena Dacian, Vasile Nițtilescu, Gheorghe Dinică, Dioni- sie Vitcu, Carmen Maria Strujac, Victor Ștrengarii și alții. Sub îndrumarea inspirată a lui Dinu Tănase, această galerie de actori — o adevărată constelație interpretativă — face din „Doctorul Poenaru" un moment cinematografic de referință. V

O. ALEXANDRESCU

gă. de pr numeroase nice originale, ță ridicată.Și cu acest evidențiat pentru îmbunătățirea nologiilor, fiind

dinîn lar- ,. și tcll-

I.M. Uricani, aplicarea tehnologiei de susținere al galeriilor eu panouri mari prefabricate la LM. Lonea. Au fost, de asemenea, concepute o serie de. soluții originale de amplasare a lucrărilor miniere (I.M. Livezeni), de proiectare a unor . instalații pentru fluxurile ă- uxiliare (I.M. Aninoasa și I.M. Bărbăteni).Un loc aparte a revenit instalațiilor și dispozitivelor de protecția muncii. Centrul de cercetări pentru securitate minieră a prezentat, între instalația locală
prilej s-a preocuparea telî- prezen- tate o serie de noutăți in ceea ce privește metodele de exploatare (I.C.P.M.C., 1,M,’jpetrila, I.M. Dîlja), fluxurile de . cărbunelui adaptarea constructivă a complexelor la I.M. Paroșeni, nătățirea mașinilor de răsucit și de filat la I.F.A. Vîscoza, extinderea procedeelor industriale de lucru pe șantierele I.C.M.M. Un loc însemnat în preocupările colectivelor de muncă din Valea Jiului l-a ocupat mecanizarea o- perațiilor de lucru, îndeosebi în minerit. Pot fi menționate în: acest sens noile utilaje și elemente' de automatizări proiec- rea-

gama hila

Dîlja),prpparare a 
la I.P.C.V.J.,mecanizateîmbu-

de automatizări tate la I.C.P.M.C. și lizate la I.U.M.P., largă de echipament draulic produs LR.I.U.MP., adaptările combinelor de abataj pentru condițiile specifice ale minei Lupeni, dispozitivele de mică mecanizare de la I.M. Vulcan, tra- ductorul pentru presiune la pompele A.C.H. de la

altele, grizu- metrică cu posibilități de decuplare a energiei e- lectrice, noul metanome- tru portabil MP-4. instalația pentru detectarea automată a focurilor, o serie de noi explozivi minieri, iar Inștitutul de mine. di’hamometrul tensometric pentru măsurarea tensiunilor din lanțul transportoarelor cu raclele, un. nou țip de redresor pentru acționări- miniere ș. a.Merite deosebite desigur, tuturor celor căror competență siune nedezmințită tru nou ceste tehnice. Duban, meric Grunwald, Gheor- ghe Resiga, inginerii Cos- tache Titus, Iosif An- draș, Mihai Dumitru sint doar câțiva din sutele de specialiști ai Văii Jiului pentru care creația tehnică a devenit o componentă a muncii de zi cu zi.Să consemnăm, de asemenea, ca un element ca-;.’ re a contribuit la reușita expoziției, prezentarea grafică remarcabilă a majorității exponatelor, evi- dențiindu-se în mod deosebit cele ale C.C.S.M., I.P.C.V.J., 1. U. M. P.,I.R.I.U.M.P., I.M. Vulcan și I.M. Lupeni,Așa cum a rezultat din opiniile unora din cei .peste 5 000 de vizitatori, expoziția municipală a creației tehnico-științifice de masă, concepută ca o trecere în revistă a rezultatelor obținute în acest domeniu în cursul ultimului an, a avut un racter reprezentativ, glindind o serie de site ale colectivelor

revin aȘi Pa- pen- s-au regăsit în a- valoroase soluții Lăcătușii Antonia Nicolae Sîrb, E-

ca- 
o- reu- 

...... ........ de oameni ai muncii din Valea Jiului în acținea de creștere și modernizare a producției, de sporire a nivelului de eficiență e- conomică.
Geometria modernă a 

I arhitecturii de azi se în
scrie tot mai pregnant 
în pitorescul Văii Jiului.

Foto : Ion LICIU
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Forestierii
Bărbați care onorează titlul de miner la care vine pădurea

lași in urmă să fie 
trainic durat
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20 de ani în urmă, vfehișe a . jude-
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Cil în martie 1958, dinlr-o comună țiilui V aslui cu ginii ui să se stabilească . în Valea Jiului. Tînăr, dornic de muncă și de afirmare, Gheorghe Buță s-a angajat prima dată la mina Vulcan și... aici rămas. A urcat rînd pe rînd treptele afirmării, ale pregătirii profesionale. A fost vagonetar, apoi miner, iar acum este șeful unei brigăzi de investiții de la sectorul VIII.Format la marea „școală- a adîneului", Gheorghe Șută a. avut „dascăl" în. ale mineritului pe Constantin Zabaria.— Este un miner cu multă experiență. cinstit- "și- harnice- dar mai ales foarte bun'* organizator. .Este un comunist care acționează în toate împrejurările cu calm și pricepere, sever și serios, știind să se facă respectat de întreaga brigadă — îl caracterizează în cîteva cuvinte inginerul Iulian Filip, șeful sectorului.Remarcăm împreună faptele, cele pe care le lași în urmă și pe care

timpul nu le poate șterge, cele care îți aduc o vie satisfacție.In cci peste 12 ani muncă în investiții tăcut numai,de ana cu profil mare, pompe, camere Asta înseamnă a tri de
galerii stații de trafo._________ kilome- „bolți subterane" și mii de tone de cărbune transportate pe a- ceste căi. Am avut în acest timp și lucrări dificile, complexe, pe care am reușit să le realizăm. Aș aminti . galeriile transversale de la orizontul 420, blocul 9 și orizontul 480 din blocul 4 sud. 'împreună clin brigadă lizat planul nă. Primul anului l-am o depășire de 30 ml. Am ortaci de nădejde. cum sînt Pavel Dîldără, Cos- tache Bulă, Ioaehim O- prea. Ion Caravană Ni- colăe Popa. Marian ju, Petru Stescu. sînt oamenii care știut să Pătrundă tainele adîneului. vingînd tăria muntelui prin care au croit drumurile subteranului.Fruntaș, obținînd acest

cru ortacii . ne-am rea- lună de lu- semestru al încheiat I eu
Gîr-Toți au în în-

titlu de mai multe ori, Gheorghe Buță a făcut ca brigada sa să fie repede cunoscută în întrecerea socialistă, drept un colectiv vrednic, povestește cu multă siune despre ortacii de oamenii care au drăgit meseria dener, disciplinați, de oamenii care își fac datoria cu simț de răspundereprofesională, niipe, simte mărul le și curie,

îmi pasai, în-mi-
oame- aproa-și conștiință decare îi sîntde cei cărora leumărul lingă lipii în clipele gre- ceasurile dede bucurie.muncii împlinite, a evului trainic durat.

bu-alu
Constantin GRAURE

Satisfacțiile de-o viață ale unui 
maistru dăruit minei

și pînă se Iasă Nearnțu prin priceperea loan Mardare, .... .........Dumitrescu, Dumitru Co- colea și ceilalți, lemnul din exploatările forestiere Bilugu, Valea Boului, Cîmpușcl și altele boară spre platforma preindustrializare Uricani. Aici, un nunchi de muncitori restieri, il sortează tenție spre a-i da valențe calitative superioare.Fierăstraiele mecanice mînuite cu pricepere de Ștefan Biro și Vasile Tur- batu taie cu spor buștenii adueîndu-i la dimensiunile dorite. Bolinderiștii Ghiță Toma și Gheorghe

Din zori înserarea, și hărnicia piditate șoferilorAntonică
descarcă cu ramași nile CU 1emirii ar. a vagoane-, la rampă. Cu lucrează și.

code din mă- fo-cu a-

ne sau le- trase hărnicie ...muncitorii Petre Ungu- reanu, Otto Ponepal, întregul colectiv în frunte cu Dumitru Băducu, șeful depozitului. Această hărnicie colectivă este materializată în însemnate depășiri ale sarcinilor de plan. Pe lunile iunie și iulie s-au realizat peste prevederile de plan 1400 mc bușteni de fag pentru gater, 600 mc lobde P.F.L., 500 mc bușteni de fag., pentru derulaj și mai bine de 20 me celuloză cojită de fag pentru export, 
(C.D.).

In ziua de 26 iulie a.c., ora 7, au plecat de la locuința părinților Dionișie și Ana Mi- haly din Petroșani,. strada- Aviatorilor, bloc nr. 36, scara TI, apar-
Cine poate da 

reiațiitamentul 11, copiii Francisc Mihaly, în vir- stă de 16 ani și Istvan Mihaly, de 11 ani. Cetățenii care pot da a- numite relații in legătură cu locul unde se află acești copii sînt rugați Să anunțe familia lui Iosif Pentek din Petroșani, strada Republicii . nr. 53 și pe Ana Mihaly, din stracla Aviatorilor, bloc nr. 36.

Minerii din sectorul II de la I.M, Paroșeni, condus de inginerul Ilici Garaliu 
poartă un dialog fructuos cu șeful sectorului asupra organizării cit mai judicioase 
a locurilor de muncă și'depășirii continue a sarcinilor la frontul cărbunelui.„Un maistru foarte priceput, un om cu multă experiență despre care v merită să scrieți" — așa pe-a fost prezentat, la sectorul II al minei Uricani, maistrul energetic Ilie Amoră- riței.— Despre 20 de ani de activitate neîntreruptă în același loc de muncă, nu-i prea, ușor să vorbești — ne. mărturisește cu emoție Ilie Amorăriței. Meseria a fost, la mine o pasiune de-o viață. Eu mă trag dintr-o familie cu 8 copii și'știu de mic ce-nseam- nă munca.Crescut de părinți în cultul muncii m-am integrat foarte de tînăr, în rîndul muncitorilor unei uzine din Sibiu. învățasem meseria de electrician. Du

pă armată, un prieten din Uricani m-a chemat la el. Aici, am cunoscut mina, pe mineri și, am rămas. Așa am ajuns locuitor al Văii. A urmat apoi de- săvîrșirea pregătirii mele profesionale, școala de maiștri, apoi am luat conducerea echipei de e- lectricieni de la sectorul III. '— Care este țelul muncii pe care o face un maistru energetic în subteran ?— Țelul ? Nu poate fi deeît unul singur : realizarea sarcinilor de plan la cărbune. In abataje, condiția succesului pleacă desigur, în mare măsură, și de la îndeplinirea tuturor obligațiilor ce revin echipei mele de intervenții.Acesta este motivul pentru care maistrul Ilie A- morăriței poate părea u- nora prea sever și intransigent.Intervențiile echipei sale pentru repararea echipamentului și instalațiilor e- lectrice trebuie făcute rapid, și de bună calitate. Aceasta este motivul pen- 

tru care, deși are băieți pricepeți în echipă, maistrul nu are hodină și liniște piuă nu șe convinge personal eă totul este în ordine, pînă nu controlează personal lucrul executat de echipă.— Cum înțelegeți relația maistru-muneitbr ?— In primul rînd complet ruptă de ideea că maistrul ar fi un fel de „șef" care taie și spînzură, așa cum se credea eîndva. Maistrul trebuie să se impună mai ales prin exemplu personal, printr-o pricepere profesională de necontestat. Cum ai putea altfel să-1 ajuți pe tînărul care vine la „meșter" să-i ceară sfatul, să-l controleze dacă n-a greșit cumva ?— Ce alte calități îi mai sînt absolut necesare ? ; I.— Intransigența și cinstea. A nu tolera dezordinea, lipsa de disciplină la locul de muncă.Facem probele tehnologice la noua combină de î-
[atitudiniPînă la ore tîrzii în noapte poate fi auzit semnalul sonor al macaralelor, semn că pe șantierele de construcții încă se muncește. Dar nu asupra .acestui ritm constructiv vă vom atrage a- tenția, ci asupra comportamentului destul de bizar al unor oameni care nu fac cinste corectitudinii și binecunoscutei modestii a constructorilor.Fără să vrem, am a- sistat la o întîmplare care putea avea consecințe nefericite. Pe strada Va- 

naintare pe care am montat-o cu echipa mea. Din punct de vedere electric știu precis că la pornirea utilajului nu pot fi probleme. Avem totuși emoții. Acele emoții greu de definit cînd vezi materia- lizîndu-se propria-ți muncă.— Ce alte emoții ați mai avut ?— Examenul de admitere al fiului meu mai mare la liceul electronic din București. Spre marea noastră bucurie a fost admis.— Alte satisfacții ?— Faptul eă am un colectiv de nădejde, comuniștii Ernest Doboi, Ludovic Pleșa, Mihai Pop, Vasile Tapalagă sînt cîțiva din electricienii mei de bază, fără de' care n-aș putea avea siguranța, liniștea lucrului făcut ireproșabil. Alte satisfacții i realizarea lună de lună de către sector a sarcinilor de plan, bucuria că în cu- rînd voi fi primit, în rîndul comuniștilor.
Mariâ PREDOȘANU

Etica șt constructoriisile Roaită din Petroșani a fost înălțat un bloc cu patru nivele, acum lu- erîndu-se la amenajările interioare. O trecătoare, cu vocea gîtuită de indignare, deodată s-a oprit și a început să-i reproșeze cuiva din clădire, să ispună că va aduce Ia cunoștința . șantierului comportarea inconștientă. Ce se întîmplase ? Cineva din interior aruncase a- fară cu uri, obiect, care zbîrnîise pe lingă fața trecătoarei. Ce șe putea întîmpla nu e prea greu de presupus. De reținut

Parazitismul trebuie 
să primească o replică fermă!Munca, în ziua de astăzi, nu mai constituie numai un drept și o obligație socială, ci devine o condiție sine qua non a rațiunii de a trăi în cea mai umană dintre societăți — socialismul, oferă cea mai fidelă „unitate de măsură" a prețuirii oamenilor prin prisma capacității, abnegației și angajării lor conștiente. Din păcate, sechelele unei morale demult apuse se mai manifestă uneori, indivizi certați cu condiția de ă- devărați oameni, se aciu- iază în „cuiburi" ale parazitismului, duc o viață plină de promiscuități și de derogări de la cutumele și legile sănătoasei noastre morale.Un astfel de caz a fost soluționat recent de lucrătorii de miliție din Petroșani. Șase indivizi, care crezuseră că spun „adio"

este acest gest al constructorului lipsit de respect pentru oameni, as- cunzîndu-se nu din prea mult curaj, ci, mai mult ea sigur, din teamă. Socotim că este necesară și- o continuă muncă de e- ducație a oamenilor de pe șantiere, care, odată cu respectarea normelor de protecție a muncii, trebuie să respecte, cum o facem toți și cei mai multi dintre ei, trecătorii.Este un imperativ al comportării civilizate și un indiciu al calității noastre umane. (T.S.) 

muncii și îndatoririlor de cetățeni, s-au înhăitat și și-au găsit sălaș într-o casă părăsită. Pentru a-și duce traiul de pe o zi pe alta, căutau „clienți" printre înveterații consumatori de alcool, dar sub „vraja" ochiadelor aruncate de „junele" din grupul amintit, victimele erau „tapate" de bani și-apoi, după ce rămîneau cu gustul le- șietic al chiulabalelor, stropite din belșug cu „tării", se trezeau și cu buzunarele și portofelele goale. Este vorba de Mihai Pușeanici, din Petroșani, în vîrstă de 28 de ani, „în divorț" cu munca din 1974, cunoscut pentru manifestările șale antisociale. Beneficiase, a- nul trecut, de clemența legii, fiind eliberat înainte de a împlini termenul U- nei condamnări. Printre acoliții săi se numărau Luminița Elena Gogan, în postură de soție morganatică, apoi Gheorghe Borza, fratele fetei, culmea, un tînăr care terminase liceul industrial, dar nu catadicsea să se prezinte la un loc de muncă. De sfertul de veac nu trecuseră nici Viorel Oprișa, nici Ma- rilena Hortopan din Petroșani, doar petrileanul Nicolae Maier își putea aroga, la cei 41 de ani ai săi, dreptul de „decan de Vîrstă" al paraziților. A- duși în fața completului de judecată, celor șase li s-au cumpănit abaterile comise și au fost condamnați; conform prevederilor Decretului nr. 153/1970, la eîte trei luni 

închisoare coreețională, fiecare, răstimp în care trebuie să-și restructureze „convingerile" morale, să redevină oameni cinstiți;Acțiunea fermă a legii împotriva celor șase părăsiți o facem publică,- pentru a atrage serios a- tenția și altor indivizi de teapa lor, care gîndesc că în societatea noastră ie sînt tolerate abaterii?, eă peisajul nostru social admite asemenea „uscături". Intr-o postură similară — este un avertisment pe care ne . simțim obligați să-1 aducem la cunoștința' lor .' — se vor afla, dacă vor continua să rătăcească pe căile parazitismului, țipi care au frecven-, tat. „cuibul" parazitismului sau au legat prietenii cu cei vizați, pi’geum Elena Prună, Nicola Cu-; liță, Ion Marchiș din Petroșani, sau Iosif Prieop, Dar ceea ce este demn de remarcat, obligația fiecărui cetățean cinstit este de a da în vileag asemenea fapte, de a contribui cu fermitate la re-< aducerea „rătăciților" în mijlocul colectivelor de muncă, de a da sprijin oamenilor legii în acțiunea de depoluare a străzii și localurilor de alimentație publică, unele deochlate de-a bineleă, ă-' colo unde, uneori, se mai întîmplă astfel de abateri de la normele conviețuirii socialiste.
Ion VULPE, 

cu sprijinul lt. major 
loan ARSENIE



4 Steagul roșu 4'01, 1« AVGUST 197»

ifi^ r ftiaD vil I

Nicolae Ceaușescu in județul Constanța
• (Urmare din pag. I)

Presa indiană despre dezvoltarea
A_ • •economica și

DELHI 9 (Agerpres). Ziarul central indian „Do- orandesh", de limbă hindi, a început publicarea unui serial de articole privind dezvoltarea economică socială a țării noastre, ;
tuturor utilajelor și agregatelor prevăzute, astfel incit atelierul mecanic să poată intra în funcțiune cit mai curînd posibil, pentru a executa aici u- nele utilaje.Mulțumind călduros tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru noua sa vizită de lucru, pentru interesul cu care urmărește activitatea lor și pentru indicațiile date, gazdele l-au a- sigurat pe secretarul general al partidului că își vor îndeplini la nivelul celor mai înalte exigențe sarcinile ce le revin, că își vor aduce întreaga lor contribuție la înfăptuirea hotărârilor Congresului al XI-lea și Conferinței Naționale ale partidului.In continuare a fost vizitat portul Constanța, maritimă a României, obiectiv de o deosebită însemnătate pentru economia și activitatea de comerț exterior a țării.Proiectat și construit la ., sfîrșitul veacului trecut, : portul a înregistrat o dezvoltare vertiginoasă in anii Socialismului, îndeosebi după cel de-al X-lea Congres al partidului,, cînd s-au pus bazele modernizării sale etapizate. Portul Constanța acoperă în prezent o arie de 700 ha, asigurînd practic traficul unui impresionant volum de mărfuri și duse. Capacitatea puternice unități juns în prezent 22 milioane tone ___urmînd ca, pînă în anul 1980, în concordanță necesitățile sporite < dezvoltării economice . țării, aceasta să se bleze.Pe platoul central portului, împodobit bătorește, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși din conducerea de partid și de stat sîat intîmpinați de tovarășii contra-amiral Neculai Hîrjeu, dantul unic al Ion Nicolescu, adjunct al transporturilor și municațiilor, Gheorghe Sandu, ală ministrului tufilor și ilor. Un grup de tineri tinere Nicolae Ceaușescu și varășei frumoase buchete de în semn de prinos al gostei și recunoștinței urîndu-Ie, în numele tregului colectiv care desfășoară ici, un călduros și inimă „Bun venit !“.Tovarășului Nicolae Ceaușescu îi sânt prezentate, . apoi, modalitățile • în care au fost transpuse m viață indicațiile pe care le-a făcut cu prilejul, vizitelor sale anterioare, vi- zînd optimizarea ții și mai buna zare a portului.

ftico-economic a proiectelor sale a colaborat un «nare număr de specialiști 
cu bogată experiență din mai multe unități de cercetare și proiectare, un aport deosebit aducînd Institutul central de chimie, precum și cadre didactice din învățământul superior. In atenția specialiștilor care au conceput această mare platformă industrială a stat pectarea indicațiilor de secretarul general partidului pentru realizarea unei platforme industriale unitare care să dispună de dotări comu
ne, asigurînd în felul a- Pesta atît o densitate a construcțiilor industriale, cît și o eficiență sporită a investițiilor. principala poartă-■ Subliniind necesitatea grăbirii lucrărilor acestor importante obiective economice, tovarășul 'Nicolae Ceaușescu a cerut constructorilor și beneficiarilor ca în termen de 40 zile să se întocmească un program de livrare și ele montare a utilajelor pe întregul șantier, care să asigure intrarea în probe tehnologice a rafinăriei de țiței pînă la sfîrșitul ■acestui an. Secretarul general al partidului a cerut, de asemenea. concentrarea. tuturor forțelor materiale și tehnice disponibile pe plan județean ca și a forțelor umane, îndeosebi muncitori de î- naltă ( grăbirea celelalte mice de portantă 
triată aIn ce privește noul port «naritim Midia — parte integrantă a marii platfor- ttie industriale —, tovarășul Nicolae Ceaușescu <a indicat să fie reexaminat ^proiectul acestuia, astfel «acît viitorul canal Dunăre — Marea Neagră să debușeze în zona platformei industriale direct din Iacul Slltghiol în mare, re- alizîndu-șe astfel o scurtare a traseului și suprafețelor de a viitorului port al.. Se vizitează în

res- date al

calificare, pentru lucrărilor și la ■ obiective econo- ! pe această im- i platformă indus- țării.

mărirea îndiguire industri-continuare, primul grup de instalații al rafinăriei, < din luna decembrie a oului acesta, urmează prelucreze
care, r a- să dinții Se ur- loxului montca- : com-tehnici-

cele cantități de țiței. •fața care se agregate înaltă componența a- Secreta- partidului
mărește Ia modul in ză unele, plexe, de ta te, din cestui obiectiv, rul general al stă de vorbă cu muncitori, tehnicieni, ingineri 
ia locul de muncă, se teresează de mersul (•rarilor, de condițiileaflați in- lu- lor de muncă și de viață.Vizitând unele sectoare ale viitoarei rafinării,. tovarășul Nicolae Ceaușescu se oprește la cuptorul de la instalația de distilare atmosferică în vid, montat recent, unde primește explicații în legătură cu parametrii superiori ai acestui utilaj fabricat de uzinele de specialitate din Buzău.înainte de. a pleca de pe platforma industrială Midia — Năvodari, tovarășul. Nicolae Ceaușescu vizitează atelierul mecanic al viitoarei cetăți chimice, unde se montează prezent o parte din laje. Secretarul general al partidului a cerut beneficiarilor să asigure montajul cit mai rapid al

înuti-

pro- aeestei a a- la circa anual,eu alea du-
alsăr-

coman- portului, prim- ministrului teleco- viceamiral i, adjunct transpor- telecom unicați-Și oferă tovarășului to- Elena Ceaușescu flori, dra- lor, în- își activitatea a- din

activi tă- sectori- Astfel, ca urmare a indicațiilor primite, s-a trecut la delimitarea operațiunilor portuare pe șase sectoare, în. funcție de specificul mărfurilor care trec prin procesul încărcare-descărcare : minereu, cocs, cărbuni și produse metalurgice ; u- tilaje ; ciment, produse lemnoase și alte materiale de construcții ; cereale produse alimentare ; ]duse petrochimice și mice solide ; mărfuri nerale, Totodată, : luat măsurile eficiente, corespunzătoare cu cele mai moderne tehnologii de lucru, pentru eliminarea manevrelor inutile în des-

■ Și pro- chi-ge- s-au

de o am

o-ȘÎsense e- și metale tide

simplă, dar de mare eficiență, prin folosirea cărora să șe elimine și ultimele operații manuale cum sînt, descărcarea u- nor prodtise din vagoane
le de marfă.într-un sistem posibilitatea lor într-un timp scurt, aceste mașini pot contribui la creșterea în continuare a gradului de cânizare sporirea muncii pe iacului. -■■■■ ■. Totodată. Nicolae Ceaușescu a levat importanța mai judicioase < spațiilor de arătînd că se așezarea mărfurilor facă în funcție de ficele de încărcare velor și de grupele produse, pentru a se ta pe viitor mutarea dintr-un loc în altul.Secretarului. general al. partidului îi sînt prezentate succesele obținute în descărcarea navelor cu minereuri și alte mărfuri în vrac, printre care se numără realizarea buncărului de transbordam a minereurilor din vase mari de 55 000 tdw în altele mai mici, destinate transportului fluvial, încărcarea vagoanelor de marfă direct din vapoare, precum și perspectivele . de dezvoltare activități. Sînt de asemenea.gate de optimizarea fluxului de încărcare a men tul ui și alte preconizate în sporirii eficienței țiuiiilor portuare în meniul minereurilor.Tovarășul N i c o Ceati șesc u re co ma ndă se asigure în condițiile tehnice și pentru tensifîcarea activității sectorul mineralier, concordanță cu necesitățile mereu sporite dustriei noastre gice, ale întregii naționale.In încheierea tovarășul

a

cărearea și încărcarea mărfurilor pentru folosirea optimă a potențialului u- man și material, pentru reducerea timpului de staționare a navelor.Sînt examinate apoi planurile generale ale dezvoltării viitoare a portului, cu puternicele construcții de 
la Constanța Sud Agigea.Analizând modul concret în care vor fi executate lucrările viitorului port, secretarul general al partidului a recomandat factorilor de conducere din ministerele de resort, inginerilor și constructorilor, umplerea platformei eu rocă dislocată din albia canalului Dunăre — Marea Neagră ; in âcest mod vor fi eliberate de apele mării 150 ha teren. De asemenea, s-a recomandat să șe țină seama, atît în faza de proiectare, cit și în cea a construcției propriu-zise,plasare optimă a danelor pentru a fi diminuate perațiunile dificile: costisitoare,Se vizitează apoi torul portuar unde fectuează încărcarea descărcarea complet eanizătă a mărfu ților nerale — produse industriilor chimice, șoară, constructoaremașini. Acest sector, specializat în transportul con- tainerizat și pachetizat, i- lustrează modul în care s-au înfăptuit indicațiile secretarului general al partidului pentru extinderea acestor tehnologii moderne în traficul portuar. Se informează că docherii constățc.ni depun eforturia ces sală Ceaușescu de a se la un volum zilnic de cel puțin 70 000 tone mărfuri, ganizatorice printr-o organizare superioară a lucrărilor în dane, prin folosirea cu randament sporit a modernelor utilaje portuare.Analiza amănunțită, fectuată la fața măsurilor de creștere ficieriței activității tuare, a pus în noi posibilități de scurtare a timpului afectat operațiunilor de încărcare- descărcare, în scopul reducerii termenelor de staționare a navelor și, implicit, al sporirii capacității de trafic. Secretarul general al partidului a insistat asupra necesității îmbunătățirii activității de pachetizare a unor niărfuri ce se transportă în saci, metodă ce și-a dovedit cu prisosință valoarea eCondiiiică. S-a indicat ca întreprinderile producătoare care oferă la export produsele să țină seama de modul în careacestea sîh t man ipulate și transportate și să asigure însăcuirea și paehetizarea lor în condiții optime pentru traficul maritim. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat că este necesar ca Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării E- conomice Internaționale să verifice îndeplinirea a- cestei obligații de către întreprinderile exportatoare, iar C.F.R.-ul să participe efectiv la rea transportului tizat.Aceleași aspecte analizate și în destinat încărcării cărcării produselor mice. Secretarul general al partidului a indicat să. se treacă fără întârziere la realizarea unor mașini speciale, de construcție

susținute îndeplini cu sarcina de tovarășul
pentru suc- tra- Nieolae ajunge

e-loculiii, aa e- por- evidență

extinde-pache-au fost sectorul și des- chi-

Concepute ce. oferă executării scurt,
me- lucrărilor, la productivității ansamblul tra-tovarășul re- t folosirii a tuturor depozitare, impune ca să se gra- a na- de evi- lor

a acestorînfățișate, aspecte le-ei- măsuri vedereaopera- do-1 a e să continuare or- in- în înale in- siderur- econoiniivizitei Nicolae Ceaușescu a apreciat succesele obținute de către întregul colectiv cerând, totodată, să se ia măsurile corespunzătoare pentru ridicarea gradului de mecanizare a operațiunilor, pentru îmbunătățirea și diversificarea procedeelor de manipulare a mărfurilor. Se impune — a subliniat secretarul general al partidului — o organizare mai judicioasă a fiecărui sector, o mai bună niul activității între interesate, în special tre comerțul exterior transporturileIn nuniele întregului colectiv al portului, contraamiralul Neculai Hârjcu exprimă vii mulțumiri tovarășului N i c <y 1 a e Ceaușescu pentru indicațiile' primite și care vor constitui factori mobilizatori în activitatea portuară de viitor.Elicopterul prezidențial decolează în aplauzele și aclamațiile entuziaste ale tuturor celor prezenți, care dau glas simțăminte- lor de dragoste și recunoștință pe care lucrătorii portului le poartă celui dinții fiu al țării, angajamentului de a nu precupeți nici un. efort. în îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce le revin, de a-și aduce o contribuție tot mai mare la înflorirea patriei noastre socialiste.

corelare în dome- portviare ministerele direct inși feroviare.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA, Petroșani, sir. Republicii, nr. 90, telefon 416 62 (secretariat), 4 24 64 (secții).

și . aspecte ale politicii sale ex- . terne.In articolul „Dezvoltarea multilaterală a României" se evidențiază cepția creatoare și țifică a planurilor de i voltare economică și cială elaborate sub recta îndrumare ședintelui N i Ceaușescu.In articolul „Participarea ’ ■ muncii la ' conomieă și României", dezvoltarea mocrației România.Articolul . de dezvoltare în rii.a" rațional al măsurilor luate de președintele Nicolae

ac o
eon- știin- ■ dez- so- di- pre- 1 a eintitulat oamenilor dezvoltarea e- social ă a se evidențiază larga a socialiste de- înnoiRomâ- subl i n iază caracterul„Proiecte

AFLAT LA BOGOTA, la reuniunea șefilor de stat din țările Pactului AndresVe- țărilor or- a a-
și de guvern membre ale ANDIN, Carlos Perez, președintele nezîielei, a adresat membre ale acestei ganizații apelul de dopta o poziție comună împotriva i societăților transnaționale care operează în America Latină.

LA GENEVA au avut loc, la 9 august, convor- so- la tratativele bilaterale privind limitarea armamentelor stategice ofensive.
INSULELE SOLOMON, din Oceanul Pacific,' care și-au dobândit independența la 7 iulie, și-âu prezentat oficial candidatura pentru intrarea în Organ.i-

biri între delegațiile vietică și americană

IMENTig
FILME
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PETROȘANI — 7 No
iembrie : Scaramouche ; 
Republica : O noapte furtunoasă ; Unirea : Doctorul Poenaru.

PETRILA: Gentleman Jim.
LONEA : Puntea.
ANINOASA : Trei frați în vacanță.
VULCAN : Alt bărbat, alta femeie, seriile I-Il.
LUPENT : Cultural :Transamerica Express.
UR1CANI : ' Amemn- țarea.

TV16,00 Telex. 16,05 Te- leșcoală, 16,35 Corespondenții județeni . transmit... Succese în întrecerea socialistă dedicate zilei de 23 August. Secvențe din cotidian. 16,50 Pentru timpul dv. liber, vă recomandăm... 17,05 Consultații juridice. 17,25 Reportaj pe glob : Ecuador. 17,45 Muzică ușoară. 18,00 E- misiune de versuri — „Cîntare omului". 18,20 Festivalul Cîntarea Ro

distri- în te- proiec- dezvol- tutu-— as- demo-
Ceaușescu privind bliirea geografică ritoriu a acestor te, unpărihdu-se tarea economică aror regiunilor țării peet de esență al etatismului societății noastre. De asemenea, se menționează că, simultan cu creșterea producției și a productivității muncii, guvernul român are în permanență în vedere îmbunătățirea continuă a condițiilor de muncă și a nivelului de trai al poporului.Sub titlul „Necesitatea dezarmării și rolul. României", subliniază faptul „poziția României în bleiha dezarmării, țiile și căile propuse sînt gândirii și activității ședinteluiCeaușescu. promotorul permanent și activ al de creare a linei luini fără arme și fără război".

zi arul „Dooranclesh" c?pro , direc- de acțiune rezultatulpre- Nicolaeid ei i

cadrul ședinței sesiunii or- 19 septem- Insulele Sobe venivorstat membru al al
AUGUST o puter-

zalia Națiunilor Unite. Consiliul de securitate urmează să se pronunțe favorabil, iar Adunarea Generală' a O.N.U. să admită oficial noul stat independent îninaugurale a din are de la brie. Astfel, lonion’ 150-lea O.N.U.
LA 8nică furtună s-a abătut a- supra unor zbne din Cehoslovacia, provocând importante pagube materiale și victime. Viteza viatului a atins, pe alocuri, .150 kilometri pe oră. Au fost avariate un număr de locuințe și grieole și pagube la aliere. Inploile torențiale au variat în unele locuri te- rasamentele de cale .ferată și șoselele, circulația . n aceste porțiuni fiind ,i” treruptă.

construcții a- s-au înregistrat culturile cere- Cehia de nord a-

mâniei. Ansa m bluri muncitorești. 18,35 România pitorească. 19,05 Film serial pentru copii — Sind bad marinarul.-;- Episodul 2. 19,30 Telejurnal. Largul ecou in opinia publică din țara noastră și de peste hotare al .expunerii tovarășului Nicolae Ceaușescu. întrecerea socialistă în cinstea marii sărbători. 19,50 Programul partidului — programul poporului. „De Ia Bicaz —- la Porțile de Fier". 20,10 Tezaur folcloric — ('.intere despre cântec, 20.25 Ora tineretului. Raport uțecist în cinstea zilei de 23 August. 21,20 Telere- cital Mariana Mihuț. 22,20 Telejurnal.
PRONOEXPRESRezultatelePronoexpres gust 1978.Extragerea I6 10.Extragerea a29 43 21.Fond : 711 662 Lei. Report : 18 992 Lei.
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