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în fiecare organizație d e partid, în toate colectivele de muncă

0 singură voință, o supremă preocupare: înfăptuirea neabătută, 
cu toată responsabilitatea a prețioaselor indicații și îndemnuri

memorabilei vizite de lucru

DE EXTRACȚIE A MINEI DILJA
stau în eforturile unitare ale colectivului

in capacitatea lui de mobilizare
DECEMBRIE^

In cinstea
cefei de-a

XXV-a
aniversari

a Republicii

și de dăruire în muncă
In lumina hotăririlor Confe

rinței Naționale a P.C.R., expri
mate prin cuvintul secretarului 
general. tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, in legătură cu ne- 
oesita’oa ridicării eficienței ac
tivității economice, colectivul 
de conducere al E.M. Dîlja a a- 
nalizat efectele muncii desfășu
rate de colectivul minei din a- 
nul 1972. Rezultatele analizei nu 
au mulțumit și nu puteau satis
face, in nici un caz. acest co
lectiv.

la sulă, penalizările 
realizări au depășit 800 mii 
indisciplină în producție, indice 
de fluctuație a muncitorilor de 
45 la sulă și un climat 
priu realizării sarcinilor 
ne condițiuni.

La această situație au 
buit o serie de cauze 
care trebuie amintite :

pentru ne- 
lei.

impro- 
în bu-

contri- 
printre

î® Exemplu stimulator

SUB ASPECT ECONOMIC: 
planul de producție al minei pe 
primele 7 luni ale anului 1972 
s-a realizat doar in procent de 
86,8 la sută, productivitatea 
muncii în procent de 82,2 la su
tă, prețul de cost al cărbunelui 
extras a fost depășit cu 
lei/tonâ.

SUB ASPECT TEHNIC: 
excedent de mijloace fixe 
folosire nerațională a acestora, 
un grad ridicat de dispersie a 
lucrărilor miniere, o utilizare 
Insuficientă a efectivelor.

12,82

un 
și o

SUB ASPECT SOCIAL : sala
riul mediu al muncitorilor s-a 
realizat doar in procent de 96

Masă rotundă
pe teme

I

I
I

ateist-științi- I 
Comitetul I

nerealizarea randamentelor 
în abataje ;

neglijarea unor operațiuni 
in susținerea și dirijarea presiu
nii la fronturile de lucru;

aprovizionarea tehnico-ma- 
lerială necorespunzătoare a bri
găzilor din subteran ;

< neexecutarea în timp util 
a lucrărilor de întreținere, repa
rații și revizii;

4» slăbirea muncii de control 
ș.a.

Deficientele amintite au atras 
după sine o folosire, nerațională 
a fondului de timp pe exploata
re, muncitorii din subteran ne- 
lucrînd efectiv cele 360 minute 
la fronturile de lucru. Ori, tre
cerea ia regimul de lucru de 
4 schimburi a 6 ore. efectiv lu
crate îd subteran, trebuia sa 
marcheze în perioada scursă de 
la aplicarea Iui, nu numai imbu-

nătățirca pe plan social a vieții 
minerilor, ci și cea a indicato
rilor economici ai exploatării.

Examinîndu-se situația crea
tă, s-a ajuns la concluzia că e- 
liminarea neajunsurilor ce s-au 
manifestat in perioada scursă 
de la începutul anului pînă în 
prezent, apare posibilă prin con
centrarea activităților de bază 
în trei sclumburi , ’
cel de al patrulea schimb fiind 
destinat rezolvării • • • •
de aprovizionare 
rială, lucrărilor de întreținere și 
lucrărilor de revizii și reparații.

Vom desprinde principalele 
măsuri aplicate in acest scop:

<$> concentrarea activității 
minei prin reducerea numărului 
mediu de lucrări plasate de la 
29 Ia 27 ;

de energii

.productive,

problemelor 
tehnico-mate-

+ redistribuirea unui număr 
de 50 muncitori de la activită
țile auxiliare la cele de bază 
(in prima fază la lucrările de 
pregătire) ;

asigurarea posturilor nece
sare la toate activitățile de re
gie și concentrarea acestora în 
schimbul IV ;

ing. Ștefan OCTAVIAN
E.M. Dllja

(Continuare în pag. a 3-a)

ateist-științifice
La clubul din Vulcan a 

vut loc, recent, o masă ro
tundă pe teme £ 
fice, inițiată de —..... .
municipal pentru cultură 
și educație socialistă.
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fată In fată

întrecerea desfășurată intre colectivele minerești ale 
Văii Jiului in vederea întîmpinării zilei de 30 Decembrie 
cu cît mai bogate bilanțuri la volumul de cărbune extras 
din adîncuri surprinde noi fapte de hărnicie și de dăruire 
în munca de schimb cu schimb. Intre acestea se înscriu 
și realizările obținute pe tiuia în curs de către brigăzile 
vrednice conduse de GHEORGHE IATCU și PETRU ALBU, 
de la E.M. Vulcan. Ambele colective lucrează în blocul 
III. primul într-un frontal de pe stratul 18, altul la un a- 
bataj cameră de pe stratul 3, cumulind la zi sporuri de 
cărbune peste sarcini de 84, respectiv 200 de tone.

Sîntein convinși că exemplul minerilor din aceste bri
găzi va stimula noi energii și va antrena tot mai multe 
formații de lucru în depunerea unor rodnice eforturi pen
tru a intra în rindul brigăzilor fruntașe ale bazinului nos
tru.

ffli Pentru producția
primului frontal

Președintele Consiliului de Stal, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

a primit delegația guvernamentala 
economica a Republicii Liberia

La 26 septembrie, președin
tele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, a 
primit pc James T. Phillips jr., 
ministrul agriculturii din Re
publica Liberia, William E. 
Dennis jr.. ministrul comerțu
lui, industriei și transporturi
lor, Reid Wiles, amabasadorul 
Liberiei in Marca Britanic, și 
Adolphus B, Tolbert, vicepre
ședinte al Societății ..Liberion 
Iron Steel Corporation'', mem- 
brj ai delegației guvernamen
tale economice din Republica 
Liberia, care face o vizită In 
țara noastră.

La primire a participat Ion 
Pățan vicepreședinte al Con

siliului de Miniștri, ministrul 
comerțului exterior.

Cu prilejul întrevederii, con
ducătorul delegației a transmis 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
un mesaj din partea președin
telui Republicii Liberia, dr. 
William R. Tolbert, prin care 
li adresează tin călduros salut 
și îșl exprimă speranța că In
tre Liberia și România so vor 
dezvolta legături de colabora
re și cooperare fructuoase.

Mulțumind pentru mesajul 
ce i-a fost adresat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a transmis, 
la rindul său, șefului stalului 
liberian cordiale urări de să
nătate și fericire, relevind do
rința României de a dezvolta 
raporturile bilaterale dintre

cele două țări pe baza cgalilu- 
țil în drepturi șl avantajului 
reciproc.

In cursul convorbirii au fost 
abordate probleme referitoare 
la promovarea colaborării din
tre cele două țări, subliniin- 
du-sc hotărîrea comună do 
a imprima un curs ascendent 
relațiilor economice. lehnieo- 
științifice și culturale. In in
teresul color două popoare, al 
înțelegerii și cooperării inter
naționale.

Au fost discutate, de ademe
nea, probleme actuale ale vie
ții internaționale, îndeosebi cu 
privire la situația politică din 
Africa și Europa.

Intrevedorca s-a desfășurat 
Intr-o atmosferă cordială

Plenara

Ieri, la Deva, s-au desfășurat 
lucrările plenarei Comitetului 
Județean Hunedoara al P.C.R. 
Plenara a avut la ordinea de zi : 
informarea privind preocuparea 
organelor și organizațiilor de 
partid, a comitetelor oamenilor 
muncii pentru realizarea planu
lui de investiții la principalele 
obiective industriale și social- 
culturale șl măsurile ce se im
pun pentru intensificarea ritmu
lui de lucru, in vederea reduce
rii duratei de execuție, asigu
rarea punerilor in funcțiune și 
pregătirea activității pe anul 
1973; informarea privind modul 
de aplicare a Hotărîrii C.C. al 
P.C.R. în legătură cu înfăptuirea 
politicii de cadre ; convocarea 
Conferinței organizației județe
ne de partid.

La dezbaterile pe marginea In
formărilor prezentate au luat 
cuvintul membri ai Comitetului 
județean de partid, cadre de 
conducere din centrale industri
ale, întreprinderi, unități' de

Comitetului 
de partid

construcție și proiectare.
In cadrul dezbaterilor ce au a- 

vul Ioc s-a reliefat faptul că in 
acest an in numeroase unități 
beneficiare șl de construcții din 
județul nostru s-a acționat ener
gic. în lumina sarcinilor trasate 
de Conferința Naționala a parti
dului, a indlcațiiloi 
varășul Nicolae Ceaușescu 
recenta 
la C.C.

date de to
la 

Consfătuire dc lucru de 
al P.C.R.. privind redu

cerea duratelor de execuție șl 
devansarea termenelor de pune
re in funcțiune a obiectivelor, 
astfel ca noile investiții să con
tribuie în cît mai mare măsură 
la creșterea volumului și efici
enței producției, la îndeplinirea 
cincinalului înainte de termen.

Analiza mersului lucrărilor de 
investiții efectuate de plenară a 
evidențiat, în același timp, e- 
xistența unor neajunsuri in exe
cuția și punerea in funcțiune a 
noilor obiective. In vederea în
lăturării lor și accelerării ritmu
lui de execuție pe toate șantie-

rele din județul nostru, precum 
șt pentru a crea condiții optime 
de realizare a obiectivelor in
dustriale și social-culturale pre
văzute a se construi in județ in 
anul 1973, in cadrul dezbateri
lor s-au făcut numeroase propu
neri pe baza cărora plenara a a- 
doptat un program de măsuri și 
acțiuni polii ico-organizalorice.

In continuare, plenara a as
cultat informarea cu privire la 
modul cum se traduc in viață 
prevederile Hotărîrii C.C al 
P.C.R. in legătură cu înfăptuirea 
politicii de cadre.

In baza prevederilor statutu
lui P.C.R.. a indicațiilor condu
cerii partidului, plenara a ho
tărî! convocarea Conferinței or
ganizației județene de partid Hu
nedoara, pentru data de 16 de
cembrie 1972.

In încheierea lucrărilor plena
rei a luat cuvintul tovarășul 
loachim Moga, prim-secretar al 
Comitetului județean Hunedoara 
al P.C.R.

Invătămîntul superior minier integrat

Prof. dr. ing. ILIE CONSTANTINESCU, 
prorector al Institutului de mine Petroșani

Partidul și statul nostru cre
ează corpului profesorat șl stu
denților condiții de muncă și 
viață tot mai bune, asigură mer
sul înainte al învățămîntului de 
toate gradele la nivelul cerut 
de dezvoltarea economică și so
cială a țării noastre șl de cerin
țele perspectivelor de dezvolta
re socialistă, sub semnul adin- 
cll pătrunderi în cotidian a ști
inței și tehnicii.

O etapă esențială in pregăti
rea anului universitar ce înce
pe in curind a constituit-o ela
borarea planurilor șl programe
lor de învățămint. Ele marchea
ză progrese sensibile în proce
sul de perfecționare a școlii su
perioare ; totalul obligațiilor de 
activitate profesională a studen
ților s-a redus, numărul exame
nelor semestriale însumează an 
maxim de șapte anual. S-a îm
bunătățit raportul între orele de 
curs și cele aplicative în favoa
rea celor din urmă.

Slnlem pe deplin conșliențl 
însă nu numai de ceea ce s-a 
realizat pină acum în scopnl 
înfăptuirii obiectivelor novatoa
re stabilite, ci și de marile o- 
bligații ce le avem de acum îna
inte. Firesc, din prevederile pla-

Noul an universitar se va 
deschide peste citeva zile sub 
auspiciile transpunerii in fapte 
a ideilor din documentul de 
semnificație istorică, prezentat 
Conferinței Naționale a Parti
dului Comunist Român de secre
tarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Aceste idei 
sini capabile să polarizeze e- 
nergia tineretului ca șl a între
gului popor, să-i Imprime sigu
ranța urmăririi unui obiectiv 
precis, să-i dea satisfacția îm
plinirii totale.

Școala este considerată, prin
cipalul factor de cultură șl ci
vilizație al unei națiuni. Profe
sorii și studenții răspund parti
dului cu încrederea că procesul 
dezvoltării țării noastre poate 
fi accelerat prin folosirea unor 
resurse nepuse încă suficient în 
valoare. Sinlem una din rezer
vele de bază ale progresului e- 
conomic și social, al cărui aport 
poate șl trebuie să crească in 
condițiile perfecționării muncii 
noastre.

In ultimul an învățăminlul su
perior a fost organizat după sis
temul dublei subordonări față 
de Ministerul Educației și Invă- 
țăminlului și de ministerele be
neficiare, de profil, iar alegeri
le universitare care s-au termi
nat Ia sfirșitul acestui an șco
lar au cuprins pentru prima da
tă în istoria învățămîntului nos
tru consilii formate nu numai 
din profesori și studenți, dar și 
din reprezentanți ai producției 
șl cercetării. Cultivarea științe
lor sociale s-a făcui mai Intens 
în vederea educării răspunderi
lor și a deprinderii conducerii 
științifice ; factorului educativ 
i s-a acordat o importanță car
dinală. în spiritul hotăririlor 
Plenarei din noiembrie 1971.

Ideea unității indisolubile in
tre cercetare, producție și învă- 
țămint se manifestă în stagiile 
cadrelor didactice în cercelarea 
departamentală și în uzine, pre
cum și prin prezența, din toam
na acestui an. a cadrelor aso
ciate în învățământul superior.

Pentru a asigura, într-o mai mare măsură, transportul 
cărbunelui din primul abataj frontal al minei Livezeni, 
spre puțul de aeraj nr. 2, folosit în prezent și pentru extrac
ție, recent, 22 de mineri, între care Ioan Pera, Petru Silion, 
Rusu Negoi, Blaga Keresztes, Vasile Șchiopu, Vasile Pancu, 
și alții, sub îndrumarea directă a brigadierului Ioan Hodor, 
și-au unit forțele și priceperea într-o acțiune de însemnă
tate majoră pentru mină: amenajarea unei porțiuni de 
cea. 100 de metri din galeria de legătură cu circuitul puțu
lui nr. 2 la orizontul 475. S-a muncit cu rîvnă, bine orga
nizat — aspect la care și-au adus contribuția maiștrii mi
neri Mihai Sandu, Romulus Rodeanu, Vasile Bojoga —, și- 
mai ales, cu randament.

Minerii de sub conducerea experimentatului brigadier, 
Constantin Zaharisi, care lucrează în primul frontal al mi
nei Livezeni, au primit astfel, indirect, un sprijin eficient, 
producția de cărbune extrasă de ei arc acum deschisă cale 
liberă din adîncuri spre „ziuă".

\______________ _ ________________
(Continuare Id pa<1- 8 3-al

la deschiderea fronturilornilor
din subteran, douăde cărbune

brigăzi de înaintare în steril
Petrila

Căminul grupului școlar mi
nier din Petroșani are oas-

balanța îndeplinirii sarci-

FOTO : Ion LEONARD

de la mina

șj toți salariați) din unitățile . 
comerciale din oraș. Cu acest I 
r-,—îlr.i r-înzir-b i Hi 11 rlir.

rul rrancisc Cimbalmos. Prof. 
Margareta Pall a făcut demon
strații practice, dînd explica
ția științifică a unor feno
mene ale naturii. iar 
Elisabeta Filip a vorbit 
spre originea omului.

Au urmat apoi întrebări, 
discuții și un interesant 
schimb de păreri. La dezba
tere au participat directorii 
caselor de cultură și cluburi, 
activiști ai comitetului muni- I 
cipal U.T.C. Petroșani. acti- : 
viștj ai comitetului orășenesc I 
U.T.C. Vulcan, cadre didac- • 
tice, numeroși tineri din 
calitate.

„Aspecte din comerț
Din inițiativa comitetului 

orășenesc de partid Vulcan, 
a comitetului orășenesc U.T.C. 
și a consiliului popular, zi
lele trecute a avut loc o dez
batere pe tema ,,Aspecte din 
comerțul vulcănean". La dez
batere au participat reprezen
tanți ai conducerilor organi
zațiilor comerciale, precum 
șj toți salariații din unitățile

prilej, cineclubul din Vulcan 
a prezentat un film care a 
surprins pe peliculă aspecte 
pozitive și negative ale mun
cii saJariaților din comerț. 
Au urmat numeroase comen
tarii pe marginea f 
în urma cărora organele

: comen- . 
filmului, I 

m urma carora vreunele de . 
resort au putut trage conclu-1 
zii le necesare și vor proceda I 
la eliminarea tuturor lipsu- I 
rilor în vederea îmbunătăți- I 
rii aprovizionării unităților | 
comerciale, ridicării gradului | 
de deservire a populației. |

A

In

Vizilalorul. care străbate ora
șul Petrila nu poate rămîne in
diferent la schimbările profun
dei ce au avut loc în anii so
cialismului în acest vechi cen
tru minier al Văii Jiului.

Intrarea în oraș — străjuită de 
recenta și simbolica lucrare de 
artă monumentală a artistului 
plastic amator Ladislau Smidlh, 
care reprezintă două ciocane 
încrucișate și o flacără luminînd 
— atenționează asupra caracte
rului economic specific mine
resc, constituind totodată un e- 
lemenl decorativ ce dă acestei 
zone acel plus de frumusețe în- 
tîlnilă în diferite locuri de-a 
lungul străzii principale.

O dată cu primii pași tăcuți 
în acest centru urban al muni
cipiului nostru, privirea înregis
trează pretutindeni noul. Nume
roase construcții de blocuri și 
dotări edilitar-gospodărești, în
gemănate cu silueta zveltă a 
puțurilor de extracție ale mi- 

• nelor vorbesc în modul cel mal 
convingător despre noile dimen
siuni ale orașului Pelrila, des
pre orizonturile social-culturale 
ce se deschid în fața locuitori
lor săi. Intr-adevăr, ultimi! ani 
au înregistrat succese deosebite 
in acțiunile gospodărești și de 
înfrumusețare. siluind orașul 
Petrila pe locul II în cadrul în
trecerii desfășurate intre local - 
tățile municipiului. Fără îndoia
lă. că stadiul aciuai de dezvol
tare al orașului Petrila ilustrea
ză preocuparea continuă mani
festată de organele de partid și 
de stal pentru ridicarea sa pe 
o nouă treaptă urbanistică, con-

PETRILA
cretizînd in ea și munca volun
tar patriotică a cetățenilor an
trenați in uriașul efort dc sis
tematizare menit să asigure ge
nerației actuale șl celei viitoa
re condiții tot mai bune de via
ță și de muncă.

Iată, așadar, primele impresii 
ale vizitatorului dornic dc fru
museți, într-o continuă căutare 
a elementului comparativ, pe ca
re orașul Pelrila Ic oferă într-o 
lumină nozitivă în destule locuri 
din cartierele sale.

Dar, fără să nc întoarcem 
privirea <lo la coca ce este fru
mos. se impun'1 să no uităm si 
peste unele imagini, peste une
le carențe de ordin gospodăresc 

. care din păcate, sc mai mențin 
și pe fața acestui oraș.

Să pornim și de data aceasta 
mai înlîi pe artera principală a 
orașului. O primă constatare i 
șanțul pentru scurgerea apelor, 
aflat pe marginea străzii, trebuie 
curățat, iar construcția de pia
tră. pe distanta dintre tunel șl 
cimitir, necesită o urgentă re- 
condiționarc. Poate nu o lipsită 
de importanță propunerea unor 
cetățeni dc aici ca serviciul de 
gospodărie al consiliului por u- 
lar orășenesc să se gîndească la 
posihiliialoa ‘ canalizării si aco
peririi șanțului respectiv șl in 
felul acesta, porțiunea amintită 
să fio reamenajafă în trotuar. 
Ideea nr putea fl extinsă, prin 
d.esfinlarea șanțului în discuțio

de pe partea dreapta a străzii 
care, nu-și mai justifică menți
nerea, in felul acesta putîndu- 
se lărgi partea carosabila și îm
bunătăți circulația mașinilor, in 
prezent periclitată tocmai de a- 
cest șanț adine. Ar dispare în 
acest fel și aspectul inestetic al 
podețelor construite de locatari 
în dreptul fiecărei locuințe.

Strada minei — una din cele 
mai circulate artere din oraș — 
necesită mai multa atenție din 
partea sectorului I.G.C. Petrila 
pentru menținerea curățeniei. Și 
serviciul de gospodărie al con
siliului popular trebuie să-și a- 
ducă contribuția aici. înlrucît 
elementul vegetal (flori și ar
buști) lipsește cu desăvirșire.

Zona din fața clubului munci
toresc — Instituție culturală ri
dicata în anii republicii — este 
slab întreținută și amenajată. Cu 
toate că în acest loc pulsează 
o puternică viață publică, nici 
comitetul sindicatului de Ia mi
nă, nici conducerea clubului nu 
au făcut nimic pentru punerea 
acestui lăcaș do cultură într-o 
nouă valoare urbanistică. Desi
gur că problema afectează în 
primul rînd serviciile de specia
litate din cadrul consiliului 
popul.u. singurele în măsură sa 
soluționeze optim această nece
sitate. Nu o singură dală locui
torii do baștină din oraș au su
gerai organului administrației șl 
puterii locale de stat sa ia iu

considerare 
Aici este 
aleilor din fața intrării la club, 
se impune deschiderea și mai 
largă a spațiului prin demolarea 
clădirilor care maschează acest 
edificiu și, (de ce să nu o spu
nem ?) monumentul amplasat în 
(ața scărilor nu-și are locul cel 
mai potrivit acolo, mai ales că 
acesta este lipsit de orice va
loare artistică. Tot aici, vizavi 
de club se menține soclul unei 
statui demolată în condiții des
pre care ziarul nostru a scris, 
iuînd atitudinea cuvenită. Pe 
soclul amintit nu a mai fost am
plasată altă statuie corespunză
toare (deși s-a promis acest lu
cru) astfel încit priveliștea este 
de-a dreptul dezolantă.

In cartierul 7 Noiembrie sînt 
multe lucruri frumoase, domne 
pentru a servi ca exemplu sl 
altor cartiere. Aici am găsii In 
ziua de 21 septembrie, numeroa
se grupuri de tineri elevi partl- 
cipînd la munci patriotice non
tru înfrumusețarea șl gospodări
rea zonelor verzi. , curățirea $1 
transportarea cărămizilor rezul
tate din demolarea unor con
strucții vechi.

Totuși, o insuficiență
arătată ;
blocurilor de aici, se 
cu fațada 
sală degradare. Absența jghea
burilor și a burlanelor a dus i«

aceaslă problemă, 
necesară asfaltarea

trebuia 
aspectul exterior al 

prezintă 
într-o stare do avan-

Cornel HOGMAN

(Continuare în pag. a 3-a)
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A fi alături de oameni,
legat de faptele 

și năzuințele lor
I

Biografic lui COSTACHE 
VASILIU pare a nu 
conține nici un fapt 

„senzațional", revelatoriu : din 
1953 e la mină. (Mina - dra
gostea mea. Dacă n-aș fi iubi
t-o poate mi-aș fi găsit altceva 
de făcut). De 18 ani lucrează 
numai Io E.M. Vulcan. Acum 
lucrează la sectorul XII trans
port ca locțiitor de șef de sec
tor.

La 42 de ani ai săi, Costa- 
che Vasiliu are totuși destule 
amintiri. Cea mai deosebită ? 
Ar fi poate, două : prima - 
înaintarea aceea record, de 
375 ml pe lună din '63, pe 
cind era maistru la investiții.

împreună cu TRAIAN GHER
MAN, șeful sectorului și NICO- 
LAE DUDUI, au proiectat și 
orgonizal inointarea. A primii 
atunci prima so distincție, „Me
dalia Muncii". A doua amintire 
- intilnirea cu viitoarea sa so
ție Magdalena, l-a dăruit doi 
copii ; pe loan (16 ani) și Mi- 
haela (12 ani).

...Și toluși imi pare râu câ 
om scris la începui că „biogra
fia lui Costache Vasiliu nu con
ține nici un fapt „senzațional”.

„De fapt, imi spune maistrul, 
Vasiliu mina are peripețiile ei. 
Dar astea le spun la un pahar. 
Ne stringem așa, noi minerii, 
Io o bere și moi vorbim ce și 
cum. Mie mi-au explodat niș
te „găuri" in timp ce eram in 
frontul de lucru. S-a făcut un 
„scurt" intre mine și țeava de 
aer comprimat. Eram pe sche
lă. O „gaură" m-a aruncat : la 
a doua pușcare m-a ajutat 
schela... Sau oița, mai veche, 
din ’55. înlocuiam un șei de 
brigadă. Trebuia să ridicăm o 
armătură la o betonare. S-au 
rupt capetele de la armături, 
m-a prins ca pe un șobolan 
acolo. M-o strins cu barba la 
genunchi. Piatra răsuna. Au
zeam tot ce vorbesc ceilalți. 
Parcă treceau pe lingă mine. 
Eu nu le puteam răspunde. M-a

scos un artificier bălrin, Pcler- 
boci. A ieșit Io pensie demult. 
Am auzit câ o și murit... Păcat 
de oșa om inimos.

De ce nu moi lucrez la „in
vestiții" ? Doar am vreo zece 
ani. Do, n-om plecat de acolo 
rizind. M-a numit conducerea 
Io „transport". Le-o părut rău 
oomenilor că om plecat. Așa 
reținut, minerește.

Să vorbim despre oameni ? 
Și mai bine. Ți-oș spune multe 
despre Boloș Szabo. Dacă nu 
mă inșel, numai ca șef de bri
gadă are vreo 15 ani. Săritor 
om I Orice greutăți aveam in 
sector, Balaș le rezolva. Sau 
despre Carol Mihai sau Leni- 
nus Gather sau loan Bernard. 
Buni, destoinici.

Acum vreau să vă intreb și 
eu ceva :

- Pentru ce m-ați întrebat 
atitea ?

— Aș vrea să vă fac un por
tret.

- Nu se poale. Fiecare din 
cei pe care i-am pomenit ar 
merita, mai mult ca mine, un 
portret. Și-apoi : nu am nimic 
special.

— Iubiți oamenii...
- Da, osta e adevărat.

Lucian STROCHI
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XXX — Istoria poporului român
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XXX — Pictori despre pictură
XXX — Figuri ilustre din perioada Renașterii 
THEODOR MAZILU — Fotbalul n-a fost creat de diavol 
GH. STANCULESCU — Experiențe de electricitate

I

I
I
I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I

CALEIDOSCOP*

$

i 

©

i

e

*
I

AFLĂM Dl IA
ORGANELE II[ ORDINE

Toți trei...
„Cine se aseamănă, se adună". Exact cum spune zicala 

din popor s-au petrecut lucrurile Și cu MIRON CORNEL 
— TEODOR din Cluj, de profesiune șofer, CONSTANTIN 
SANDU, din Iași și GHEORGHE BOANTU, din Brăila. 
S-au asemănat în Ce privește atitudinea față de muncă — 
toți trei nu s-au putut, pînă acum, decide asupra unui loc 
de muncă stabil, toți trei au vagabondat mai multe săptă- 
mlni prin localitățile din Valea Jiului ocupindu-se cu dife
rite giumbușlucuri, toți trei s-au dovedit a fi frecvenți pro
vocatori de scandaluri. Și s-au adunat. S-au adunat în ziua 
de 20 septembrie a.c., în bufetul „Jiul" din Petroșani după 
ce, în prealabil, au consumat zdravăn băuturi alcoolice în 
alte localuri.. Cum era de așteptat, aici au provocat un 
scandal de amploare, au adresat injurii și cuvinte indecen
te consumatorilor din bufet, dovedind o atitudine lipsită de 
respect și față de organele de ordine, aflate în exercițiul 
funcțiunii. Ca urmare a _ scandalul ui provocat și a compor
tării lor anterioare, toți trei au fost trimiși în judecată, 
în conformitate cu prevederile Decretului 153/1970.

Să fie ultima...
Numitul GHEORGHE COHALTJR și-a făcut ultima an

gajare la E.M. Dîlja. A ajuns in Valea Jiului după un lung 
..turneu" prin Cluj, Miercurea Ciuc Teiuș, Alba Iulia etc. 
Nu s-a putut stabili însă nicăieri. Nicj la E.M. Dîlja n-a 
stat decit cîteva săptâmîni. pentru că l-au ajuns din urmă 
4 mandate de arestare Ca urmare a faptului că a încălcat 
în repetate rinduri prevederile Decretului nr. 329/1966, a- 
vea de executat un număr de 90 de zile închisoare contra
vențională. Acum se află la locul oel maj potrivit carc-i 
permite să-și ..onoreze restanța" rezultată din călătoriile 
făcute cu trenul fără a poseda biletele necesare. II sfătuim 
că ar fi bine în primul rînd pentru el, să pună punct aici, 
să se îngrijească ca aceasta să fie ultima pedeapsă. Altfel, 
pot urma și altele.

Calea cea mai... scurtă
In noaptea de 8 spre 9 septembrie a.c.. numitul IOAN 

AGAPIE, din comuna Andrieșeni — Iași, s-a introdus în 
magazinul alimentar nr. 89 din Petrila pentru a fura. N-a 
reușit insă, pentru că a fost prins în flagrant delict. Acum 
iși așteaptă „răsplata". In această situație ajung, mai de
vreme sau mai tîrziu toți cei cărora nu le place munca cin
stită. I. A. și-a făcut formele de angajare la E.M. Petrila, 
dar nu s-a prezentat Ia lucru, preferind calea furtului, care, 
după cum se vede a fost foarte scurtă.

Dimineața de toamnă.

REPERE 
de la corespondenți

De la 
inițiativă 
Ia fapte

In incinta exploatării miniere 
Lupeni, în apropierea depozitu
lui de carburanți, se află halda 
pentru lemne șl fler vechi. Pe 
lingă această haldă se află un 
drum pe care muncitorii și 
funcționarii merg la serviciu. 
In urmă cn cîteva săplămini pe . 
aici se trecea foarte greu, deoa- $ 
rece trebuiau învinse multe ob- £ 
stacole din cauza dezordinii. ■ 
gropilor și noroiului care dom- ■ 
neau peste tot. Ba chiar șl ma
șinile care intrau pentru încărca
rea flerului vechi, cu greu puteau 
ieși afară din acea parte a in
cintei exploatării.

lată insă că în urmă cu o 
lună a fost luată o inițiativă 
cit se poale de bună, de către 
inginerul Aurel Mocuță, șeful 
sectorului XII al minei Lupeni 
ca intr-lin timp scurt să se 
schimbe aspectul haldei. Aceas
tă misiune a lost încredințată 
unui bun gospodar, maistrul mi
nier principal Constantin Mun- 
teanu, om harnic și priceput, 
care a trecut imediat, cu cei 6 
muncitori pe care îi are în 
subordine, de la inițiativă ia 
fapte.

Necazuri 
cotidiene...

...Sîntem un grup de locatari 
din strada Constructorul, blocul 
„H“. bloc premiat, locul I. pen
tru zone verzi și flori. Dar. a- 
cum, altceva vrem să informăm 
ziarul nostru. „Steagul roșu". Es

te vorba de o antiteză : frig și 
căldură.

...Acasă frig, pe stradă rece, 
și fum, la serviciu frig ș.a.m.d.

...In blocul nostru locuiesc ti
neri și vîrstnici, oameni sănătoși 
și oameni bolnavi. „Bolnavi și 
bolnavi — fără ghilimele. Ingi
nerul B. I., pensionar, are scle
roză in plăci. Timplarul pensio
nar Sz. I. a fost operat și... are 
o rană deschisă care pentru 
vindecare solicită... căldură. So
ția semnatarului acestor rinduri 
suferă de o boală acută și. prin 
perpetuarea frigului din apar
tament, poate contracta o corn- 
pilcațte, care-i poate aduce ceea 
ce — slnt convins — nu-șl do
rește nici inginerul Keseru Iu- 
liii de Ia I.G.L. Petroșani. Și 
fiindcă veni vorba de acest in
giner, aș vrea să fac o -comple
tare : întreprinderea amintită 
are un plan de măsuri T.O., )
de altfel toate întreprinderile 
socialiste, dar acest plan trebu
ia de mult pus in aplicare. Este, 
deci, vorba despre remedierea 
defecțiunilor la instalațiile de 
încălzire centrală de la micro- 
centrala termică din cartierul 
Constructorul. Or, pină astăzi. 
26 septembrie (cind este o tem
peratură echivalentă zilei de 
26 noiembrie anul trecut) cind 
scriu aceste rinduri, defecțiu
nea nu s-a remediat.

Ce părere are comitetul oa
menilor muncii de Ia I.G.L. des
pre modul in care se înfăptuiesc 
măsurile privind remedierea de
fecțiunilor la instalațiile de în
călzire centrală ? Dar inginerul 
amintit mai sus ? Am vrea, pe 
cit mai curind posibil, să ne in- 
tilnim, in coloanele ziarului, cu 
răspunsul, dar mai ales in ur
ma acestui răspuns, cu căldura 
atil de necesară în apartamen
tele noastre.

Ștefan KANTARDO 
și alți locatari ai blocului „H“ 

— strada Constructorul
Petroșani

Cînd 
vînzătoarea 
e după cum

părături...
Mult și-au dorit locuitorii U- 

ricaniului un chioșc de desfa
cere a presei, și prin grija or
ganelor locale, acum aproape 
doi ani. și-au văzut dorința îm
plinită. I a început bucuria a 
fost mare. Pe parcurs insă ea 
s-a diminuat continuu, pină la 
urmă, chioșcul aducind chiar li
nele necazuri. Aceasta din cauza 
că cititorii, de multe ori. cind 
doresc să-și cumpere ziarul pre
ferat. in plin program de lucru 
al chioșcului, nu pot ; lipsește 
vînzătoarea Mariana Ștefan. E 
plecată cind după piine, cind 
după carne, ori la alimentara. 
Și după ce cumpărăturile sînt fă
cute, ele trebuie duse acasă. Și 
M. Ștefan le duce, in timpul 
programului de lucru. Atunci 
cind alimentele trebuie și pre
parate, în locul dinsei Ia chioșc 
apare soțul care, în loc de zia
re, oferă cumpărătorilor, din a- 
bundență, cuvinte tăioase din 
vocabularul propriu. Nu o dată 
cumpărătorii au avut și surpri
za ca in loc de ziarul solicitat 
să primească un alt număr sau 
să nu-1 primească deloc, fiindcă 
nu era ridicat de la poștă. La 
toate acestea se adaugă faptul 
că. aproape zilnic, chioșcul este 
închis cu o jumătate de oră mai 
devreme. Mă intreb : ii este 
permis Oficiului P.T.T.R. din U- 
ricani să admită persoane ne
autorizate să vindă la chioșcul de 
ziare ? Pină cind vor mai per
sista aceste neglijențe ? Ținîn- 
du-se seama că respectiva vin- 
zătoare este atil de „încărcată" 
cu treburi gospodărești, nu ar fi 
mai bine să fie lăsată să și le 
facă în liniște și să nu mai În
curce lumea î

I. C.
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Plata prin computer
Publicația franceză ..Sci

ences el ave.nir" anunță că 
in industria hotelieră a în
cepui să fie folosită tehni
ca do calcul in operațiuni
le de decontare. Dfnd ca exem
plu un mare hotel parizian, 
revista arată că, prezenlin- 
du-se la recepție, clientul 
primește o cartelă din plas
tic perforată, pe care figu
rează numele său. Acesta o 
folosește pentru diferite 
plăți pe lot timpul, șederii 
sale in hotel. At it la res
taurant cit și la barul ho
telului, locatarul nu tre
buie să prezinte decit carte
la. Chelnerul o introduce 
intr-un aparat de lecturare, 
marcind prețul consumații
lor. Suina este apoi înscri
să în contul respectiv al. cli
entului de către ordinatorul 
central. In ceea ce privește 
plata camerei, lu ora 2 
noaptea un ordin este dat 
ordinatorului central care 
adaugă chiria pentru o noap
te la toți locatarii hotelului. 
La plecare, clientul prezintă 
casierului cartela și acesta 
o introduce intr-un aparat 
de lecturare de la care pri
mește nota de plată in mo
neda dorită de client. Nă
dăjduim că totul este, foar
te limpede, nu?

,, Decolonizarea “ pig
meilor

ln sud-eslul Camerunului, 
în bazinul fluviului Congo, 
trăiesc aproape 30 000 de 
pigmei, oameni care, după 
cum se știe, nu trec de 1,40 
m înălțime. Ani și ani rela
țiile dintre triburile ban
tu și grupurile de pigmei 
n-au fost prea bune, ultimii 
depinzind în general de 
primii. Astăzi se pune pro
blema „decolonizării" pig
meilor. scoaterea lor de sub 
dominația populației bantu 
și din izolarea seculară. Încă 
de acum șapte ani, autorită
țile cameruneze au început 
acțiunea de a-i convinge pe 
pigmei să părăsească pădu
rea și să „iasă in lume", fi
ind ajutați să creeze plan
tații ; să trăiască in sate. Dar 
treaba n-a fost și nu este 
deloc ușoară, intrucit aces
te ființe omenești, care de 
veacuri sînt vînători și cu
legători, nu posedă unelte. 
Im fel de greu pare să fie 
atragerea lor in colibe și că
suțe, fiind obișnuiți să tră
iască mai mult in aer Iv- 
ber. încet, încet, insă mii și mii 
de pigmei revin la viața or
ganizată întemeind sate șt 
cullivind pămîntul...

Ultimul ,,CaravelIe“...
Ziarul „Le Monde" scrie 

că zilele acestea a ieșit de 
pe bancul de probă, la Tou
louse, ultimul avion ..Cara- 
velle", marcind astfel ter
minarea unui program lan
sat în Franța acum aproa
pe 20 de ani. Ultimul „Ca- 
ravelle" este al 280-lea. Cele 
280 avioane au parcurs mi
lioane de kilometri pe toa
te meridianele globului. Nu
mai cele 20 aparate tnndute

unei firme americane au • - 
fectuat zboruri care totali
zează înconjurul globului de 
4 713 ori! „Caravelle" face, 
așadar, loc altor tipuri, mai 
moderne...

Automobiliștii să plă
tească !

Autoritățile din (antonul 
Vaud au luat de curind o 
măsură care a produs ne
mulțumiri în rindurile au 
tomobiliștilor locali. Toți 
posesorii de mașini care 
întrebuințează pneuri cu țin 
te (antiderapante) sînt obli 
gați să plătească o taxă a- 
nuală de 100 franci elve
țieni Consiliul cantonai a- 
rnlă că au fost constatate 
mari stricăciuni pe șosele 
din cauza acestui fel de 
cauciucuri, reparațiile cos- 
tind aproximativ 10 mili
oane franci pe an. Așa câ 
reparațiile trebuie plătite de 
automobiliști.

Cîini-paznici
In lupta împotriva pira

ților aerului, companiile a- 
mericane caută noi metode, 
de apărare. Un anume 
Black, proprietarul unei a- 
genții de detectivi, a propus 
înlocuirea gardienilor înar
mați cu dini ciobănești, spe
cial dresafi. In cursul unei 
demonstrații, un asemenea 
dine a descoperit la repe
zeală, cu ajutorul mirosului, 
un pistol, o armă, un pa
chet de marijuana ele. In 
timp ce Bonner, vicepre
ședintele Asociației piloților 
americani, care participa la 
experiență, a scos un pistol 
din buzunar, el a fost ime
diat dezarmat de dine! Se 
înțelege că aceasta a fost, 
cea mai convingătoare de
monstrație. Administrația fe
derală a aviației america
ne a și achiziționat dini cio
bănești pentru 25 de aero
porturi. !

închisoare în rate
Robert Henning, un jurist 

din New York, a fost jude
cat nu de mult pentru spe
culații fundare in valoare 
de 250 000 dolari. Judecătorii 
n-au fost prea aspri cu con
fratele lor. Henning iși va 
executa pedeapsa de șase 
ani închisoare numai in 
timpul... week-end-ului 1 Res
tul timpului, a explicat pre
ședintele completului de ju
decată, „condamnatul" va 
lucra „pentru întreținerea 
familiei sale". S-a făcut so
coteala ca lui Henning fi 
vor trebui mai mult de 100 
de ani ca să execute pe
deapsa / <

Mai bine mai tîrziu...
V enezueleanul Pedro Pab

lo Bonalde și Maria Hernan
dez au hotărit de curind să 
se căsătorească după un trai 
comun „in afara legii" de 
aproape... 80 de ani! Gine
rele are 120, iar mireasa 105 
ani! La nuntă au luat par
te cei șase fii ai lor. 40 ne
poți și 6 strănepoți!

Pitoreasca cabană „Sarmizegetusa".
FOTO : AL. RIEGELHAUPT

SEZONUL RECE A SOSIT

în fața tuturor salariaților O.C.L Alimentara Petroșani stau răspunderi 
și exigențe mari, privind para avutului obștesc împotriva incendiilor
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halele pieții municipiului Petroșani.

In iernile anilor trecuți, în unele 
unitățj ale O.C.L. Alimentara 
Petroșani au existat situații 
cînd izbucnirea incendiilor era 
posibilă în orice moment ca 
urmare a faptului că nu se 
luaseră măsuri preventive din 
timp pentru înlăturarea cau
zelor, nu se acționase pe linie 
p.c.i., cu toată seriozitatea și răs
punderea îndeosebi de gestio
narii magazinelor. Nu vom 
nominaliza aici care anume 
•Șefi de unități dovediseră a- 
tunci nepăsare față de respec
tarea regulilor de pază și pre
venire a incendiilor, ej vom 
sublinia că în ultimul timp, și 
maj ales în acest început de 
sezon rece, conducerea O.C.L. 
Alimentara, comisia tehnică de 
p.c.j, au inițial și aplicat o se
rie de măsuri bune pentru în
lăturarea cauzelor provocatoare 
de incendii. Pe baza unui plan 
de măsurj bine chibzuit, sa ac
ționat și continuă să se acțio
neze pentru ca in toate unități
le aparținătoare să fie asigu
rate condițiile de apărare a a- 
vuțiej obștești împotriva focu
lui.

In atenția conducerii și a co
misiei tehnice p.c.i. au stat, pe 
primul plan, probleme ca : pu
nerea la punct a instalațiilor 
de iluminat și de forță, a tu
turor sistemelor de încălzire, 
instruirea salariaților din uni
tăți, înarmarea acestora cu 
cunoștințele necesare prevenirii 
și stingerii incendiilor ; asigu
rarea cu materiale inițiale de 
stingere Și buna întreținere a 
acestora. De asemenea, se re
marcă accentul ce se pune pe 
acțiunile de propagandă împo
triva incendiilor care nu sînt 
îndreptate numai in scopul edu-

căl ii personalului propriu ci și 
a publicului larg care vizitează 
zilnic magazinele alimentare.

Desigur, odată cu luarea unor 
măsuri pe linie de p.c.i. nu s-a 
încheiat această importantă ac
țiune. Dimpotrivă, abia dc aici 
înainte a început munca pro- 
priu-zisă de aplicare și finali
zare a acestor măsiu-i, o mun
că concretă specifică fiecărui 
magazin comercial de remedie
re a neajunsurilor constatate, 
de asigurare a tuturor premise
lor dc prevenire și stingere a 
incendiilor, de control asupra 
aplicării măsurilor stabilite.

în atenția gestionarilor 
de magazine și depozite !

Conform instrucțiunilor nr. 
180 1969 ale M.G.I., purtați în
treaga responsabilitate pentru 
organizarea pazei contra incen
diilor în unitățile ce lc gestio
nați.

In acest sens sînteți obligați i
— să acționați perseverent

pentru aplicarea și respectarea 
normelor de prevenire și stin
gere a incendiilor, în unitățile 
a căror conducere vă este încre
dințată ;

— să instruiți lunar iot per
sonalul din subordine ;

— să asigurați păstrare;!. în

treținerea și funcționarea ma
terialelor dc stingere a incen
diilor ;

— să luați măsuri pentru afi
șarea regulilor de prevenire și 
stingere a incendiilor, după 
specificul și particularitățiile 
fiecărui loc de muncă ;

— să interziceți cu . strictețe 
blocarea căilor de acces, căilor 
dc evacuare, a culoarelor scă
rilor. coridoarelor și spațiilor de 
siguranță ;

— să vegheați ca instalațiile 
electrice de iluminat și de for
ță să fie verificate periodic și 
exploatate conform normelor 
p.c.i. în vigoare ;

— să controlați dacă tablouri
le electrice sînt protejate In 
carcase corespunzătoare și asi
gurate cu încuietori, iar accesul 
la ele să fie permis numai per
sonalului dc întreținere.

REȚINEȚI !
® sînt interzise improvizațiile 

<le orice fel la instalațiile și a- 
paralele electrice :

® nu permiteți folosirea a-

bajururilor <le hîrtie sau alte 
materiale combustibile la cor
purile de iluminat :

® nu lăsați în priză apara
tele electrice, radiatoarele, re- 
șourilc etc. :

® sobele de încălzit să fie 
instalate conform regulilor de 
prevenire a incendiilor (la 1 
metru distanță față de perete
le combustibil, rafturi de măr
furi etc.) ;

® verificați periodic starea 
coșurilor de evacuare a fumu
lui — nu folosiți coșuri de fum 
neizolate de părțile combusti
bile ale plan.șeolor și acoperi
șurilor ;
• scoaterea burlanelor prin 

ferestre sau sub streșini fără a 
fi izolate de părțile combustibi
le ale clădirii, este strict inter
zisă ;

® controlați ca in magazine 
să nu rămînă resturi de țigări 
aprinse.

REȚINEȚI I
Nerespectarea regulilor de 

prevenire a incendiilor, prevă

zute dc normele în vigoare a- 
trage după sine severe sanc
țiuni materiale, conform preve
derilor H.C.M. 2285 1969. cu a- 
mendă de la 100 la 3 000 lei f

Atenție sporită! Cînd închi
deți unitățiile verificați dacă i

— focul din sobe a fost stinș 
și s-a evacuat cenușa la locul 
stabilit ;

— în magazii, depozite nu au 
rămas resturi dc țigări aprinse.

— doșeurile combustibile și 
inflamabile au fost evacuate, 
vasele eu lichide ușor inflama
bile au fost depozitate la locuri
le anume stabilite ;

Dacă zi de zi, cînd închideți 
unitatea, veți verifica cu aten
ție ea sâ nu existe nici o cau
ză care ar putea duce Ia iz
bucnirea unor in indii veți 
asigura Condiții ca in unitatea 
de care răspundeți uit ivi lalea 
să se desfășoare normal- bu
nurile materiale să nu fie i«'ri- 
clilale eu distrugerea dc către 
un foc izbucnit i'ccidontal. din 
neglijență.
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In balanța îndeplinirii sarcinilor la deschiderea fronturilor de cărbune 
din subteran, două brigăzi de înaintare în steril de la mina Petriia

La brigada lui 
Francisc Kovacs 
viteza de acțiune 

și gîndire 
cuvîntulși-a spus

ji nu rareori 
disciplinați.

s

5
I
S

i

Se i'orbcșfc’, 
..c'ă-s harnici, 
efi nu rămin niciodată in 
ma altora". Ei bine, la mina 
Petriia. asemenea cuvinte 
sini frecvente la. adresa unor 
brigăzi. Fie că-s adresate di
rect. fie că-s numai comcn- 
tale: „ca la ei nu-i nicăieri. 
în sectorul 111, nici la invi 
tifii Cunoaștem rolul 
are il are o brigada, bine i 

ganizatâ, in-lr-un sector 
producție. Fără îndoială 
de ei. de pasiunea și prî« 
pcrca lor depinde deschide
rea la timp și in condiții 
normale a viitoarelor fronturi 
de lucru în subteran. In ca
drul sectorului IU al minei, 
brigada condusă de FRAN
CISC KOVACS a săpat gale
rii. suitori, lucrări miniere 
auxiliare, cum s-ar spune 636 
metri liniari, ccca ce revine 
in medic fiecărei luni din 
acest an 79,5 metri liniari.

.....Așa ne-a obișnuit, de 
cind știu eu brigada (și pe 
Andrei Kovacs fostul șef de 
brigadă, pensionarul), ea in 
fiecare lună să depășească 
planul la săpări și să asigu
răm sectorului front de lu
cru pentru cărbune. In luna 
august. printre celelalte lu
crări (galerii) a ..minat" 
un suitor cu profil dc 
metri pătrați. avind 
de 0,85 m.c. pe post 
de marc, dacă ne gindim la 
numărul dc oameni, și totuși 
am depășit norma cu 1.15 mc 
pe post. Ei. și încă o briga
dă, din sectorul cu front de 
lucru se destăinuie ingine
rul BENONE COST1NAȘ. șe
ful sectorului III. Ce am fă
cut noi ? O asemenea între
bare nu este nouă. Răspunsul 
însă da. Din partea sectoru
lui am o aprovizionare con
cretă — materială și tehnică 
—. și atunci cind ne-au soli
citat ajutor direct, compe
tent". Să nu uităm că deschi
zătorii de drumuri pentru 
cărbune, cum ne-am obișnuit 
să le spunem brigăzilor de la 
înaintări, au reușit, cel puțin 
aici in sectorul HI. un salt 
spectaculos, de 
metri liniari de galerie pes
te plan in cele opt luni ale 
anului. Este un merit.

De altfel, oamenii din bri
gada lui Kovacs, tineri, ini
moși, disciplinați (de remar
cii că in brigadă *u s-a în
registrat în acest an nici o 
intirziere și mai ales, nici 
o absenfă nemotivată I), au 
știut să se organizeze, să pu
nă la punct pînă in cele mai 
mici amănunte schimburile, 
fără a încerca vreo suprapu
nere. Se pare că vitezele de 
avansare, fără a neglija ca
litatea lucrărilor, sint totoda
tă, prinlr-o coincidență — la 
Kovacs, legate de viteza de... 
gindire. de acțiune, mai ales 
că la Petriia, in cadrul sec
toarelor există colective de la 
care pornesc noi inițiative, 
se conturează noi perspective 
de perfecționare^ producției. 
Am încercat să aflăm ce în
țeleg oamenii prin viteză, 
prin acest indicator economic 
pe care nu l-au neglijat în 
nici o lună din acest an, mo- 
bilizindu-se, folosind cu chib
zuință tijnpul și mai ales for
țele. A lucra mai repede la 
inaintări, pregătind front de 
lucru. înseamnă realizarea in
directă a unei prețioase eco
nomii de efectiv — un om. 
doi, chiar mai mul ți — care 
pot fi practic folosiți in alt 
loc, înseamnă a reduce tim
pul de dare în folosință a 
noilor fronturi de cărbune, 
a reduce cheltuielile pe fie
care metru liniar de lucrare.

Cunoaștem povestea lui 
ARPAD S1KLODI sau a lui 
ANTAL LASZLO, cărora tind
ea, le lipsea cadența și. după 
cum s-a văzut mai tirziu, nu 
se .lipeau" de ritmul brigă
zii. Poate că și GHEORGHE 
VERENCIUC sau EUGEN 
CRĂSUC și ARPAD AN- 
DRAȘ. au pățit la fel......Ko
vacs ? Deși e tinăr. în briga
dă sint destui virstnici — 
vrednicie, dorință de afirma
re, un miner care știe ce vrea 
(nu-i de mirare, a avut de 
la cine învăța, a lucrat cu 
Andrei Kovacs, („vărul" 
care a dovedit, mai ales, că 
știe ce vrea și cind vrea..." 
Șeful de sector ride cu toată

pe

de 
că

și
4,8 

normă 
destul

circa 80.1

bine 
este

oamenii trăiesc 
timpul, Și-l vor

a-

★

mai 
Chiar

din 
Bătălia

in care

primele 
cuvinte 

pentru

1ti«4a. ..Sint 
eonii mint mp. 
naș dacâ vrei 
riență în meserie — di 
oameni. 9 sînt mineri 
trebuie sfi-i dădăcim 
Ei da, la noi în 
spun realitatea curată, 
lucrează peste 400 
și-s băieți harnici 
iute disciplinați... 
Kovacs insă ‘ 
un fel de tnî 
cu un fel de 
Oamenilor a< 
buia sâ le 
se poat i 
știu ei 
cu puține . , , 
de la trasversala vestică, ori
zontul XIV A, au lucrat în 
una și aceeași brigadă.

Cind am ieșit la ziuă îm
preună cu Niculae Stanca, 
Iosif Lucaci, Emeric Szabo, 
șeful de schimb rămăsese in 
urmă, știam că „respectaseră 
întocmai indicațiile șefului 
de brigadă", el stabilește e- 
.vact ce are fiecare schimb de 
făcut, adăugind, în fiecare zi, 
zestrei acumulate cifiva cen
timetri în plus. Francisc Ko
vacs, sau oricare om al adin- 
cului, cunoaște foarte 
„resorturile*, că dacă 
disciplină, omogenitate, dacâ 
oamenii țin la colectiv, este 
de la sine înțeles că și rezul
tatele sint pe măsură. Da, cile 
greutăți nu se ivesc în sub
teran. Sint mult mai multe 
decit pot spune vorbele. Să 
muncești într-un sector a 
cărui producție actuală și vi
itoare depinde de tine, nu-i

sector, ca să 
așa-i, 

I oameni, 
:i, In niajori- 
. Brigada lui 
O spune cu 

lindrie amestecată 
? căldură aparte, 
iccstora nu 
,demonstrezi" 

face ceva deosi 
> și cum. De fapt, 

excepții, oamenii

o treabă tocmai ușoară. Uni
tatea de măsură cu care co
lectivul brigăzii știe să-și pre- 
țuiască strădaniile, este ca
litatea.

Deocamdată merge bine 
— se destăinuia Francisc Ko
vacs. Unde există disciplină, 
gindire colectivă și înțelege
re din partea oamenilor, pen
tru că ei sint sufletul brigă
zii. rezultatele sînt așa cum 
le știe toată lumea : bune!". 

Galeria e lucrată cum scrie 
la carte, eu toate astea lu
nă de lună adăugați plusuri, 
depășiți chiar vechile rezul
tate.

— Ținem foarte mult 
muncim bine, pentru 
muncim și ciștigăm bine. 
Cred că stimulentul mineru
lui e mai presus ca orice, de 
acest stimulent depind mul
te.

Și maiștrii, și șeful de bri
gadă ne-au vorbit cu însufle
țire despre gindurile lor, des
pre meritele oamenilor. Așa 
au ei obiceiul: simplu, fără 
vorbe pompoase. E o discipli
nă consimțită, o strădanie co
lectivă 
și mai 
doresc cu 
in 
găsesc 
țiere

'mult 
așa 

să fie 
Nu 

eviden- 
,_____ om

nume, sint toți „ca leii", și 
cînd ști că ANTAL LASZLO, 
IOSIF BARTHA. ARP AL 
ȘIKLOD1, NICULAE STAN
CA IOSIF LUCAC1. EMERIC 
SZABO. ADALBERT KO
VACS. Al EXANDRU CHI- 
ȚAN sau EUGEN CRĂSUC, 
un șef de schimb a-ntîia, cui 
să-i acorzi o distincție spe
cială ? Pentru ei toți vorbesc 
faptele.

pentru
bine, 

toții 
rinduri. 

de
un

In mina, 
cu acuitate , . .
cit mai dens in fapte. Pină 
azi — 22 septembrie — bri
gada lui Francisc Kovacs în
deplinind și depășind cu 4 
ml planul la zi. a făcut un 
salt serios înaintea timpu
lui calendaristic 
ceasta lună, 
performanțele continuă, 
bătălie dură ' 
menii fac totul ca acest 
cincinal să fie realizat înain
te de iermen. sarcină ce și-au 
asumat-o cu răspunderea 
conștiinței lor comuniste...
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(Urmare din pag. 1)

pentru fiecare sector s-au 
ftabilit programe concrete de 
lucru privind : numărul mediu 
Ae abataje și lucrări miniere de 
pregătire ce se vor plasa, for
mațiile de lucru, profilele și 
vMezele de avansare pe zi și 
schimb, precum și instrucțiuni 
de lucru pe linie tehnologică ;

in activitatea de transport, 
•-au elaborat grafice detaliate 
afli pentru transportul pe ori
zontali, cit șl pentru cel pe ver
ticală. intr-o strlnsă corelare 
CU restul activităților de bază 
pi auxfliare, s-a Îmbunătățit în 
acest fel coeficientul de acope
rire a capacității totale de ex
tracție pe verticală cu 47 la su- 
ță și Ș celei de transport pe o- 

cu 10.2 ia sută. îp 
cvbdfFTle reducerii necesarului

de locomotive, schimbul patru 
solicitfnd abia 50 la sută din 
numărul locomotivelor plasate 
in schimburile productive.

Sectorul electromecanic și-a 
axai activitatea de revizii și re
parații în schimbul IV, cind u- 
tllajele și instalațiile principale 
stau la dispoziție, reducfndu-se 
prin aceasta Umpli de oprire 
din celelalte schimburi. îmbună
tățind gradn) de ocupare al 
muncitorilor In medie cu 24 la 
sută.

Noua organizare va trebui să 
conducă in lina) la o creștere 
a mediei zilnice a producției ou 
10 la sută față d'* primele 8 luni 
ale anului 1972, o sporire a rea
lizărilor medii zilnice la lucră
rile de pregătiri cu 24 la sută, 
randamentul mediu la tăiere In 
abataje trebuind să se mărească 
cu pînă la o tonă pe post.
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Fluctuația, lipsa omogeni
tățli, indisciplina — cauzele
rămînerii în urmă a brigăzii

lui Oheorghe Baron
up.;, o noapte de șut. 

Ofcnevn îmi spusese ră abia 
ieșise și că s-a dus la baie i 

Dncă-I așteptați... Dar nu 
vă face|i griji, o să vină min
tenaș, nu pleacă el lărh să 
dea ochii cu șeful de sector. 

Despre Gheorghe Baron și 
despre brigada lui se vorbeș
te, mult in sec Ierul de inves
tiții al minei Petriia : ,, un 
miner foarte bun, harnic, dar 
nu știe să pună piciorul in 
prag cind trebuie". După toa
te astea e ușor de bănuit cil 
eram de nerăbdător să-l i li
nos, . Am făcut cunoștință cu 
un om așezat, dispus să-mi 
vorbească despre Constantin 
Vodislav Ion Pasăre, Gheor
ghe Băgăian, Ion Smărandoiu, 
Frânez Ghete, Constantin Pe- 
traru, mai mult despre ortaci, 
devii despre sine.

— Mi s-a spus că din a- 
prilie a.c., nu ai reușit să a- 
lingi nici măcar sarcinile de 
plan — intere să-l atrag în 
discuție.

— E greu. Avem condiții 
de avut, dar nu și oameni ca
lificați îndeajuns ; lipsește 
spirittai de colectivitate, in
disciplina lasă urme adinei în 
„omogenitatea" brigăzii pe. ca
re o conduc. Nu sînt sprijinit 
așa cum ar trebui și e firesc 
să nu-mi pot realiza planul.

Există ceva comun, un spe
cific al brigăzilor de mineri 
din sectorul de investiții al 
minei Petriia, și nu numai din 
sector : dorința expresă a ma
jorității minerilor petrileni, 
mărturisită mai mult sau mai 
puțin, de a se situa în prime-

le rinduri, In lupta ou timpul. 
Și totuși Oheorghe Ăaron, cu 
ortacii lui, in ciuda experien
ței pe care au acumulat-o In 
anii din urmă, in ciuda exem
plelor pe care le au de la briga
dierii cu experiență Petru Tă
tar, Arpad Kadar, care lună 
de lună se situează in fruntea 
întrecerii socialiste, nu reu
șesc să se ,,smulgă" din li
mitele joase ale realizărilor 
la care s-au „stabilit". Și doar 
condiții au, forță de muncă 
este, aprovizionare in limita 
posibilităților. Totuși, ei n-au 
depășit niciodată, In acest an 
sarcinile de plan. Cel mai a- 
proape de îndeplinirea pla
nului au fost în lunile mai șl 
august : 98,1 la sută. In res
tul lunilor : aprilie — 80,9 la 
sută ; iunie — 81,9 la sută ; 
iulie — 81,0 la sulă, cifre în 
conținutul cărora se poate 
bănui orice, începind de la 
indisciplină și pînă la lipsă 
de competentă! Discutînd cu 
minerii, reieșea ideea că, prin
tre cauzele pe care ei le cu
nosc, fluctuația ar fi „păca
tul" cel mai mare al brigăzii. 
„In fiecare lună se perindă 
prin brigadă alți și alti oa
meni, niciodată, cu mici ex
cepții, aceeași — se destăinuia 
Ștefan Rotaru, practic asta 
cred eu e cauza pentru care 
în nici o lună din acest an 
noi n-am reușit să ne reali
zăm sarcinile de plan!" L-am 
privit contrariati. Oricum, se 
spune că li s-au asigurat con
diții — cu mici decalaje In a- 
provizionarea cu vagonele 
goale și materiale - mică 
mecanizare au pe măsură. Ce 
spun însă minerii ? I Unde-i 
buba ? Am căutat corespon
denta acestor cauze în modul 
de muncă al brigăzii, în or
ganizarea ei. In medie lunară 
fluctuația, e de mirare chiar ! 
a depășit și cele mai sumbre 
pronosticuri: 73,8 la sută. De 
exemplu, in luna iulie, fluctu
ația de oameni, „acel du-te, 
vino de la o brigadă Ia alta," 
a ridicat ștacheta la 103,1 la 
sută. Și atunci ? I Culegem o- 
pinii, vrem sfi aflăm, să clari
ficăm unele probleme legate 
de activitatea brigăzii : „Ba
ron ? Miner harnic, destoinic, 
dar... fără autoritate" (Carol 
Schreter, șeful sectorului). 
„Nu știe să-și apropie oame
nii, are experiență, cunoaște 
meserie, știe să folosească for
țele de muncă la ort, îi lipsește

I s

însă mun<n cu omul. La el nu 
s-a reușit niciodată să se stabi
lească omul mai mult do un 
an-doi. Inexplicabil", (tehnicia
nul Ludovic Nledermayer, 
jutorul șefului dc secțorj.

Dc ce s-o căuta nod 
papură șefului de brigadă 
lunci < ind treburile nu merg, 
nu conducerea sectorului îmi 
repartizează oamenii?! Nu_ 
de la sector pleacă? Eu sini 
neputincios...

Șeful de brigadă Gheorghe 
Baron, iși lasă fraza in sus
pensie. In obiceiul omului din 
adine, atunci cind știe că de 
partea lui sînt toate aluurile, 
intră Și așteptarea.

— Nu mi-am pus întrebarea 
dacă e bine sau nu, ca un 
brigadier să-și ceară oamenii 
pe care-i dorește. Era de da
toria conducerii sectorului s-o 
Iacă. Cert este că a lucra me
reu cu oameni noi, și nicio
dată aceeași (în nici o lună!) 
riști, așa cum am riscat noi să 
nu-ți realizezi sarcinile. Acum, 
in această lună, numai un 
schimb e complet, a lui Con
stantin Vodislav, în rest imi 
lipsesc 10 oameni. Parcă eu 
n-aș vrea să fiu ca Tălaru și. ■ 
Kadar î 1 N-am luat salariul 
întreg lot anul, așa că...

Poale că o să pară ciudat, 
dar atunci cînd se înfierbîn-j. 
taseră discuțiile, comparam 
cifrele : în luna iunie — 15 la 
sută din efectiv au fost oa
meni noi, în iulie 19 la sută, 
in august 31 la sută, iar a- 
cum, pe lîngă faptul că lip
sesc (2-3 din fiecare schimb), 
fluctuația continuă să rămî- 
nă aceeași. Comparind norme
le cerute cu cele realizate 
lună de lună, nu mai punem I 
la îndoială necazul șefului de : 
brigadă : „am lucrat cu 12 - - ; 
13 oameni, din 16, cîl ar fi . 
trebuit să am, după plani". . 
Dar, așa cum se poale con
stata, vina nu-i a lui ; nu-i 
posibilă o ritmicitate în con
dițiile create de conducerea 
sectorului, care nu are în ve
dere omogenizarea brigăzilor, 
la (el, pentru toate locurile 
de muncă. Organizațiile de 
partid, sindicat și U.T.C. n-au 
insistat, nu și-au .prevăzut, îji 
acțiunile lor și măsuri pentru 
combaterea indisciplinei, a 
instabilității oamenilor în 
formațiile de lucru. Abando
narea ideii „că nu-i cazul în 
situația creată!", și 
tru prima oară, o 
laptele. La frontul 
se lucrează „după 
lăți" (afirmația aparține 
Constantin Pelreanu, Emilian 
Sisman, Titu Pociovelișteanu, 
Alexandru Costea II), deși 
s-ar putea mai bine dacă ar 
fi o aprovizionare ritmică și 
oameni pe măsura cerințelor. 
Apoi ? Aici e aici : nici con
ducerea exploatării nu-i spri
jinită cu vagonete goale, bri
gada rămînînd la discreția 
sectorului de transport. „Sîn- 
tem legați de mîini și de pi
cioare cu forja de muncă și 
aprovizionarea. Și apoi e dis
ciplina : ce pot să fac eu da
că lipsește un om sau altul de 
la șut..."

— Luna 
ge ?

— Slab, 
baremul din iulie.

Cauzele rămînerii sub 
lună de lună a brigăzii 
duse de Gheorghe Baron, sint 
subiective. Sînt aceleași de 
luni de zile. Nu ai aprovizio
nare, nu al disciplină, fluctua
ție, lipsa de omogenitate, a- 
dică tocmai ce ar trebui pen
tru ca un colectiv de muncă 
să se poală realiza. Omul, 
stabilitatea Iui, pregătirea lui 
profesională, legarea lui de 
colectiv, 
timp cu materiale constituie 
întregul secret al 
Oricare formație de lucru în 
aceleași condiții ca cele ale 
brigăzii lui Baron, nu poale 
să se realizeze, n-are cum s-o 
facă. Deci, o măsură ce trebu
ie s-o ia imediat sectorul, con
ducerea E.M. Petriia în cazul 
brigăzii lui Gheorghe Ba
ron, este completarea efec
tivului, stabilizarea lui. Și 
pentru că am ajuns aici, or
ganizațiile de partid, sindicat 
și U.T.C. care activează în 
sectorul de investiții nu au 
nimic de spus ?
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Din nou cu...... probleme".

< Da. a\e|l dreptate, tovarășe DI MI- 
1RU BĂRBUȚA (Pclrlla. cartierul 8 Marile, 
bloc 26. ap. 105) o cam prea mull limp, de 
cind unitatea „Radlo-lolcvizoare" de pe 
sir Republicii Petroșani, n-a mai lost 
deschisă, la început — „caz de boală", a- 
poi — „închis pentru zugrăvit", acum — 
nu mai scrie nimic, dar e lot... inchls 1 Dv. 
ziceți că ați dori ca această unitate să nu 
mai lie părăsită, în plin centrul Pelroșa- 
nlulul. Dacă ați urmărit ziarul nostru, a- 
lunci ați patul vedea <ă situația arestul 
magazin se găsește deja In atenția noas
tră. Vom reveni..,

4 Stimate tovarășe CONSTANTIN 
BRIȘCAN, (lupenl, Aleea Hilarului, bloc 

> ap. 15) nici nu ne îndoim <ă ceea ce vl 
s-a spus la judecătorie n-ar II adevărat... 
Adrcsați-vă (dacă altfel nu sc poale), spre 
a vă soluționa destul de spinoasa proble
mă comitetului orășenesc de partid lu
penl...

< Tovarășe N1CU /BUCHEA (Hațeg. 
Mr. Decebai nr. 9). corespondența dv. ne-a 
parvenit cu mult timp după ce Informațiile 
sportive (pe care le-ați trimis) apăruseră 
deja, din altă sursă, ma) apropiată. în ziar

In toi caz.nl, dincolo dc* (aptul că. sin
gur, vă amuzați — haz. de necaz, tovarășe 
ÎOAN BECHERU (Vulcan, sb. Decebal nr. 
36), vă pnlem comunica, daca nu știați, că 
și ceasornicarul din Coroleșli arc1... șeii la

Cooperativa meșteșugărească „Parlngnl*. 
Dacă n-ațl lost pe acolo, mergeți, șl dacă 
nici alunei ceasul nu vl-l repară cum Ire- 
bnle, înșlilnțați-ne și vom mal... discuta.

4 GHEORGHE BĂNICĂ (Petroșani sir. 1 
iunie, bloc 1 ap. 9) dorește să alic1 de ia 
noi cil va mai dura anchcla — din 9 au
gust pentru stabilirea vinovatului In
tr-un accident mortal petrecut lingă calea 
lerată. Nu știm. Șl nici nu se poale da nn 
răspuns exact in această privință .O an
chetă justă, mai ales intr-un caz mai com
plicat, nu este identică cu un... plan de 
muncă, cu date precise dc îndeplinire a 
sarcinilor. Aici, pol interveni lin șir întreg 
de clemente, care, adesea cer, bineînțeles, 
timp pentru corecta lor soluționare. Așa 
că ..nervozitatea' dv. nu-.și găsește1 nici o 
justificare 1

nu-i pen- 
dovedesc 
de lucru 

posibili- 
Iui

aceasla cum

Nu atingem nici

plan 
con-

aprovizionarea la

reușitei.

Dem. D IONAȘCU
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Alte avantaje ale noului re
gim dc* lucru se concretizează in 
întărirea disciplinei de plan și 
a disciplinei în muncă în gene
ral și in acoperirea mai comple
tă cu personalul necesaT asigu
rării asistenței tehnice în toate 
schimburile.

Deși trecerea la noul program 
de lucru s-a realizat in paralel 
cu o serie de acțiuni pe plan 
lehnico-organizaloric în curs de 
aplicare și trecerea de la o 
structură organizatorică la alta 
nu este de loc simplă, vom re
da In continuare rezultatele ob
ținute după prima decadă de a- 
pilcare a noului program.

Sectorul f producție a produs 
în prima parte a lunii septem
brie cu 203 lone pesle prevede
rile programului,' a crescut pro- 
Ojjclivilnlc-a muncii la tăiere î.p 
abataje eu 8 la sulă, Iar media

(Urinare din pag. 1)

distrugerea zugrăvelii și a ten
cuieli) exterioare, unele acope
rișuri prezintă grave stricăciuni 
incit plouă în apartamente?, iar 
centralele termice sini slab gos
podărite, spațiile verzi distruse. 
Văzind toate acestea le întrebi; 
oare Iov. Iacob Chioreanu, șe
ful sectoruluî I.G.L. Petriia, mal 
are mult de gînd să se compla
că in această situație? Realita
tea ne obligă să i-o spunem. 
Strada principală, pe porțiunea 
cuprinsă între cartierul 7 No
iembrie și 8 Martir, are p<* am
bele part) șanțuri de scurqerq.. 
Pe unul din ele curge apa pro
venită in special de la o pom
pă de alimentare pentru popu
lație, dînd un aspect, urît, ne
gospodăresc întregii acestei zo
ne. Sectorul I.G.C. Petriia și ser
viciul de gospodărire-din c adrul 
ronsRiului popular nu se învred
nicesc cu rezolvarea acestei pro
bleme.

In cartierul 8 Martie sînt mul
te lucruri bine puse la punct. 
Dar și aici este un... dar : in ju
rul complexului curățenia r.u es
te corespunzător întreținută de 
salariații unităților comerciale 
și de deservire respective. In
cinta complexului este prost 
gospodărită ; ambalaje aruncate, 
gunoaie și resturi de materiale. 
Nu vrem să învinovățim pe ne
drept pe cei care răspund de 
activitatea comercială din ora
șul Petriia, dar ni se pare că 
tovarășul vicepreședinte Traian 
Costea și Marina Popescu, in
spector comercial, acordă prea 
putină atenție acestor probleme. 
In această ordine de idei cîlevo 

! cuvinte' trebuie spuse și în le- 
•ogălură cu noua piață de alimen- 
"taro a orașului, unde e necesa- 
"ră o mai mare impulsionare a 
• lucrărilor. A trecut destul timp 

cu motivări .și justificări. Popu
lația orașului, minerii din Pelri- 
la trebuie să beneficieze de o 
piață nouă! Sugerăm comitetului 
executiv al consiliului popular 
Petriia să analizez.e de urgentă

și această problemă, luînd mă
suri ui consecință.

Continuînd vizita înspre Lo- 
nca, consemnăm un aspect ne
gativ ce se menține de mult 
timp in capătul cartierului 8 
Martie. Aici există de foarte 
multă vreme cîlova conducte și 
un șanț încă ncastupale, care 
îngreunează circulația pietonilor. 
Consiliu) popular a construit în 
zona din apropierea Liceului 
Petriia trotuare |.e ambele la
turi ale străzii, dar lucrarea nu 
este terminată. Tocmai pentru 
faptul că nici sc impune conti
nuarea construcțiilor noi ale 
cartierului, este necesar să se

în apropierea consiliului popu
lar, unde pietonii sînt expuși 
pericolului de accidente. Este și 
aceasta o dovadă o faptului că 
serviciul de gospodărie, respec
tiv Iov. Gheorghe Popa, șeful a- 
cestui serviciu, se preocupă 
prea puțin de rezolvarea proble
melor de circulație.

Apreciind așa cum se cuvine 
zona verde din apropierea se
diului miliției, ca și parcul e- 
roilor bine îngrijit și atractiv, 
inserăm lotuși carențele consta
tate in acest domeniu la școala 
generală nr. 2 din Lonea, unde, 
zona din fața intrării, este com
plet lăsată în părăsire, la fel

Cu ochi de gospodar, 
în orașul in care locuim

depună noi eforturi materiale 
în scopul asigurării unei circu
lații pielonale optime între se
diul consiliului popular și acest 
cartier. Susținem acest lucru, cu 
alît mai mull, cu cîl, în ziua a- 
mintită, elevii liceului desfășu
rau o vâslă acțiune pentru a- 
menajarea zonei din jurul școlii 
și consolidarea malurilor Jiului. 
Acest exemplu — dat de elevii și 
cadrele didactice de aici — tre
buie urmat și dc alte școli și 
instituții, de populația din oraș. 
Prin astfel de acțiuni cetățe
nești, mobilizate <le derutați ar 
putea fi terminal și trotuarul n- 
minlil.

Multiple aspecte edililar-gos- 
podărești am intîlnit șl în Lo- 
nea. In fața casei’ cu nr. 251, un 
sl41p din prefabrif ale. pentru ilu- 
ihlnalul public, stă de luni de zi
le aruncat în șanț- Oare C.D.E.E. 
Petroșani nu are nevoie de el 
în altă parte? Un aspect neplă
cut, cu consecințe neprevăzute 
îl inlllnim la podul peste Jiu,

cea din jurul complexului de de
servire a cooperației meșteșugă
rești, transformată în depozit de 
materiale și schele. Nu putem 
rămîne indiferenți că de 8 luni 
de zile această clădire nu este 
lencuită, iar conducerea coope
rativei meșteșugărești „Unirea" 
diD Petroșani privește această 
problemă cu o mare doză de 
nepăsare.

Clădirea cinematografului „Mi
nerul'' nu are nici la ora actua
lă firmă, In fel sala de specta
cole a clubului din Lonea. Alu
viunile aduse de ape sînt depo
zitate pe gazonul parcului din 
apropiere, iar in statio I.G.C. 
din fața căminului muncitoresc 
(sir. Republicii nr. 27G) grăme
zile de pietriș și nămol stau in 
calea călătorilor.

De «aici înainte șj fină la ex
tremitatea orașului, asfaltul stră
zii este spart, plin de gropi și 
murdar. Trotuarul nou a rămas 
neterminat (din lipsa asfaltului 
ni se justifică) iar slîlpii tele
fonici stau și acum in mijlocul

lui. Ințcdcgem că strada nu poa
le fj menținută curată din cauza 
mașinilor aparținînd C.C.P. și 
l.L.H.S. care transportă tot fe
lul de materiale dc* construcții 
în special balast, dar această 
realitate nu poale justific «i lip
sa dK preocupare din partea ce
lor care răspund de problema 
urâțeniei în orașul Petriia. O 

situație cu totul inadmisibilă se 
intilneșle la Lonea în stația 
I.G.C. (cap de linie) din cartie
rul M. Eminescu, unde pur și 
simplu călătorii trebuie să în- 
noale în noroi pînă ajung să 
urce în autobuze.

Este limpede pentru țoala lu
mea că lucrurile nu pot conti
nua așa, mai ales că de acum 
înainte vremea ploilor intră 
treptat in elementele ei. Dorim 
ca arest lucru să-l înteleaqâ 
c um se c uvine și tovarășul vire- 
I reședințe inq. Dumitru Grunță, 
și qospodarii orașului Petrihi, 
inclusiv conducerea I.G.C. Pe
troșani. dar și lotul Petroșani 
de drumuri și poduri care exe
cută lucrarea de modernizare a 
drumului spre Cimpa.

Am consemnat aceste neajun
suri. constata te în Petriia și Lo
nea de oricare cetățean cu sim
țul qospodarului în dorința de 
a ajuta orqanele locale ale pu
terii de stal, serviciile dc re
sort $1 secloarele de premialii 
din oraș pentru a lua nelnlirzl- 
at măsurile ce se impun în ve
derea remedierii lor.

Rămîne deci în sarcina tutu
ror factorilor amintiți obligația 
de a trece urgent la soluționa
rea tuturor problemelor edilifar- 
qospodăreștl, a fiecărui neajuns 
semnalat, care nemulțumește 
încă pe mineri, umbresc realiză
rile frumoase obținute în aceas
tă localitate.

lnlr-un viilor articol vom re
veni pentru n relata cititorilor 
modul cum au reacționai, r en- 
tru schimbarea în bine a lucru
rilor, organele de resort din o- 
rașul Petriia în obligațiile că
rora intră buna gospodărire a 
localității.

• • • • • • « • ••••••• » • « 9
Invățămîntul superior minier

(Urmare din pag. 1)

nulul de invățămînt decurg în 
mod direct sarcinile privind pro
gramele de curs ca element care 
călăuzește întocmirea și prezen
tarea prelegerilor, seminarillor 
și celorlalte lucrări aplicative. 
Programele sînt atribut al fiecă
rui membru al corpului didactic, 
pentru că fiecare oră de activi
tate didactică se realizează in
dividual. Contribuția colectivelor 
organizate — mai ales ale cate
drelor și ale consiliului de fa
cultate — constituie nu numai 
o metodă de lucru pentru rea
lizarea sprijinului colegial al 
specialiștilor, ci și o necesitate 
pentru înlăturarea repetărilor șl 
tratării paralele a unor date ști
ințifice ; acest lucru ar fi ine- 
vltabil în cazul unei munci izo 
late a cadrelor didactice, iar con
secința sa ar fi defavorabilă bu
nel dozări a efortului solicitat 
studenților. Dar pentru a reali
za această coordonare în colec
tivul de catedră și la nivelul 
consiliului de facultate, răspun
derea inițială revine fiecărui 
membru al corpului didactic. 
Marea problemă pe care și-o 
pune azi și pe care trebuie s-o 
rezolve orice profesor (are gîn- 
deșle asupra specialității sale, 
în contextul contemporan al a- 
cumulării uluitoare de date ști
ințifice și al dezvoltării de noi 
interpretări și aplicații, este pro
blema selectării esențialului și 
prospectivului : ceea ce funda
mentează cunoașterea unei știin
țe și ceea ce are menirea de a 
o duce mal departe.

O funcție esențială in crește

rea nivelului învățămintului su
perior o îndeplinește activitatea 
de cercetare științifică a între
gului personal didactic. Pentru 
că, in mod logic, fnvățămfutul 
superior, avind sarcina de a 
forma cadre superioare științifi
ce, nu poate fi realizat decît de 
persoane care, aclivind ele in
sele creator în cercetare și do
vedind înalte calități morale, 
umane, politice, sînt animale in 
același timp de pasiunea de a 
transmite cunoștințe multilatera
le șl de a forma noi generații. 
Cerința ca flecare membru al 
corpului didactic să preia, pen
tru îndrumare nemijlocită, un 
grup de studenți, pe care să-l 
consilieze, pe baza experienței 
proprii, in problemele de viață, 
in ce privește studiul, în cerce
tarea științifică, exprimă înalta 
incredere a partidului și statu
lui în capacitatea de educatori 
a membrilor universitari ai cor
pului didactic, va spori calita
tiv întreaga activitate a învăță
mintului nostru superior.

Munca noastră, a membrilor 
corpului didactic și studenților, 
face parte integrantă din gran
dioasa operă a construcției so
cialiste șl esle, prin toate fibre 
le legală indisolubil de trecutul, 
prezentul și viitorul țării. Sub 
acest semn șl consacrați înfăp
tuirii hoiărîrilor Conferinței Na
ționale a partidului, vom începe 
noul an universitar.

Invățămintul superior minier 
trebuie injectat mal mult decît 
pină acum, cu rezultatele prac
tice dorite, qindite. simțite ți 
trăite de practicieni. Aceasla ar 
constitui in catedre și de la ca

tedre. catalizatorul unei activi
tăți didactice și științifice mal 
eficiente.

Ca șl in anul universitar tre
cut vom aduce lingă noi, cadre 
didactice asociate care vor ține 
prelegeri, vor conduce lucrări 
practice sau proiecte. Aceștia 
vor considera catedra ca un al 
doilea loc de muncă șl de crea
ție. Dar. în același timp, și ca 
drele didactice ale institutului, 
mal mult decît pină acum, tre
buie să-și găseacă in unitățile 
economice și de cercetare locul 
desfășurării muncii de creație, 
de înfăptuiri reale șl eficiente. 
Cadrele didactice universitare 
trebuie mai mult antrenate în 
munca de cercetare științifică, 
de concepție, prin încheierea u- 
nui număr sporit de contracte 
de colaborare tehnico-știlnțifică 
cu unitățile economice și. fn a- 
cesl caz, să fie remunerați pen
tru munca și capacitatea lor.

Este necesar, deci, ca institu
tul să întocmească împreună cu 
conducerea M.M.P.G. un plan 
comun de cercetări legal de te
matica majoră a dezvoltării In
dustriei extractive în țara noas
tră. Această acțiune îșl va a- 
răta roadele în anii următori. 
Contractele de colaborare leh- 
nico-șliințiiică pe care le-au în
cheiat catedrele cu unitățile e- 
conomice Irebue extinse, alît ca 
tematică cit și ca durată. Pro
iectele de an și de diplomă ale 
studenților se vor axa direct 
pe dezvoltarea tehnico-științifică 
a minelor.

Ideea integrări! învățământu
lui superior minier in produc
ție, situarea catedrelor institutu

lui fn miezul preocupărilor de 
creație și valorificarea ideilor 
de progres continuu a tehnicii 
și științei va duce Ia cointere
sarea reciprocă a învățămintu
lui superior minier și industriei 
miniere.

Fără îndoială condiția obliga
torie a formării unor buni ingi
neri este obligativitatea contac
tului lor prealabil cu producția. 
Prin măsurile luate in ultima 
vreme, de ampliiicare a practi
cii, prin activitatea efectivă a 
studentului în producție, forma
rea unor buni specialiști mini
eri și electromecanici minieri se 
va îmbunătăți in mod conside
rabil. Acum, cînd studentul lu
crează efectiv alături de munci
tor, sau chiar in locul său. prin 
angajare in producție, el simte 
răspunderea, înțelege necesita
tea disciplinei, spiritul de sacri
ficiu, primește educația munci
torească. înțelege mai bine că 
muncitornl sau maistrul sint 
deasemenea proiesorii lor. Este 
necesar ca M.M.P.G. să inițieze 
consfătuiri intre cadrele didac
tice universitare din invățămtn- 
tul superior minier și specialiș
tii din producție pentru ca. îm
preună, să decidă modul în ca
re se pol îndeplini optim holă- 
ririle de partid in acest dome
niu. Numai in felul acesta vom 
folosi mai mult (.:drele didacti
ce din invățămintul superior 
minier, chemindn-i pentru a con
tribui și la diriguirea cercetă
rii științifice in industria minie
ră, astfel ca valorificarea cerce
tării in industria minieră româ
nească să se ridice pe o nouă 
treaptă.

REALIZAREA 
SARCINILOR DE PLAN

zilnică a producției a crescut 
cu 13 tone/zi fată de luna au
gust 1972.

Sectorul II producție, deși nu 
s-a încadrat total in programul 
stabilii din cauza neacoperirii 
numărului ri<- posturi în abataje, 
a produs totuși, in medie zil
nic, cu 24 tone mai mult ca în 
luna trecută și a crescut randa
mentul la tăiere cu 4 Iu sută.

La sectorul III producție, sin
gura îmbunătățire înregistrată 
in această perioadă esle crește
rea randamentului la tăiere cu 
5 la sută.

PE ÎNTREAGA EXPLOATARE 
SE ÎNREGISTREAZĂ O CREȘ
TERE A PRODCTI VITA ȚII 
MUNCII IN ABATAJE CU 6 I A 
SUTA.

Dacă realizările primelor zile 
de aplicare a programului nu 
s-au ridicat întrutotul la nive
lul prevederilor organului de 
conducere colectivă a minei, n- 
ceasla sc* datorește unor carențe1 
care mai persistă și neincadrării 
tuturor angajalilor în rilmu) de 
lucru și in rigoare.! disciplinei 
impuse de noua orientare. Ast
fel i

Deși prin împărțirea efective
lor pe luna septembrie 1972 a 
fost acoperit numărul dc posturi 
nc'cesar realizării programului 
stabilit la toate sectoarele-, sin
gur sectorul I a asigurat plasa
rea medie prescrisă in program, 
plasînd in medie cu 10 posturi 
pe zi peste prevederi, in timp 
ce ((inducerea sectorului JI a 
plasat i u 8 posturi pe zi mai 
pu|in in abataje, iar cea a sc. - 
torului 111 mai pu|in cu 39 de 
posturi, ceea ce a c real, . lata 
de programele de lucru, un defi
cit pe exploatare de 37 de pos
turi in medie zilnica in abataje.

însemnează că șefii de sectoa
re respectivi nu stăpfnesc pe 
deplin efectivele de care dispun 
și coeficientul de prezență nu 
se ridică la cel preconizat. Maiș
trii mineri nn respectă cu ri
gurozitate progianini de detaliu

pe fiecare schimb șl, in special, 
nu urmăresc evacuarea din mi
nă a cărucioarelor necesare în
cărcării materialelor după gra
ficul orar stabilit, ceea ce mai 
aduce perturbați! in transport. 
Personalul de deservire a puțu
rilor nu se încadrează întotdea
una în programul orar și, dc a- 
semenea, s-au înregistrai unele 
decalaje fn programul de revi
zii electro-mecanfce ta puțuri.

Sint aspecte negative care vor 
trebui serios analizate de comi
telui oamenilor muncii de la 
mină fn vederea luării, in con
tinuare. a celor mal adecvate 
măsuri pentru inlalurarcd grab
nică a lor.

Vizita do lucru a secretarului 
general al partidului, tovarășul 
N1CO1AE CEAUȘESCU, in Va
lea Jiului, ca și • uvintarca sa 
la adunarea cu activul de partid,

au însemnat pentru colectivul 
minei Dilja un nou imbold in 
muncă, un prilej de a-și anali
za deficiențele și ie a-și axa ac
tivitatea pe jaloanele și îndru
mările prețioase ale conducăto
rului partidului și stalului nos
tru.

Coleilivul de muncă .11 E.M. 
Dilja a înțeles chemarea parti
dului de a se realiza cincinalul 
înainte* de Iermen sub condu, e- 
rea organizațiilor de partid pc 
sectoare, sub indru area I . ■o- 
rilor răspunzători dc bunul 
mers al activității minei, și ac
ționează in pro. vnt pentru crea
rea tuturor condițiilor de lucru, 
care să asigure in trimestrul IV 
al acestui an împliniri hi nivelul 
sarcinilor trasate de partid, de 
a îmbunătăți t<>ti indicatei > de 
plan și de a < ie 'e astfel eii. I- 
en|a activității unității.



Ultimele știri

4

a II. N. II

garanteze 
ceste! țări

a relațiiloi 
sisteme socialo

Steagul roșu MIERCURI 11 SEPTEMBRIE 1071

Ultimele știri Ultimele știri Ultimele știri

NA IHXILE UNITE 25 — Tri-
niișii speciali \qerpros. C. Ale-
xandi oaie șl C. Viat1, transmit t
In cc'ntinuarc i hier

27-a Sesiuni a Adunării

state membre n
prezcntanțli

bateri Ini de politic 3 generală,
pozițiiî quvernelot respective
față <le problemele înscrise pe
aqcnd a sesiunii și. In qeneral,
fată ( ’e principalele aspecte alo
vieți’ internaționale.

Min istrul afacerilor externe ol
Danernaicei. K. B. \ndorson, o
rom arent proqrescle realizate
In relatiilo dintre marile putori.
proemm $1 continuare?a procesu-
Iul dc• destindere în Europa. Mi-

loto- 
ozormă- 
■sle, de 
jroqre- 

i mult 
?lașl timp, 
eplîns fnp- 
de situații 
de negoci- 
rificate de-

nistrul danez a apreciat, 
’da to c3 In domeniul dc 
ril spiritul destinderii e‘ 
asemenea, sesizabil, deși | 
sele tn materie sînt încă 
sub așteptări. In acei 
K. B. Anderson a c?< 
tul că, într-o seric • 
posibilitățile oferite • 
eri nu au fost valor 
plin. El s-a pronunțat pentru re
zolvarea politcă a problemei 
vietnameze, care să 
drepturile poporului 
de a decide propriul său viitor, 
fără amestec din afară și pen
tru reactivarea eforturilor poli
tice vlzînd soluționarea situați
ei din Orientul Apropiat, pe ba
za rezoluției Consiliului de Secu
ritate.

In cuvîntarea sa, ministrul 
facerilor externe al U.R.S.S..

ci- 

A.

diferite.
In legătură cu problema socu- 

ității europene, A. Grnmlko a 
elevat că pregătirile pentru or

ganizarea unei conferințe de co
operare și securitate po conti
nent trebuie să intre în cel mai 
scurt timp în faza lor de finali
zare.

Ministrul de externe sovietic 
c-a referit apoi pe larg la punc
tul înscris de U.R.S.S. pe agen
da actualei sesiuni privitor la 
nefolosiren forței în relațiile In
ternaționale și Interzicerea de
finitivă a folosirii armelor nu
cleare. In vederea atingerii a- 
cestui obiectiv, el a supus dez
baterilor Adunării Generale un 
proiect de rezoluție.

Ministrul afacerilor externe al 
Kcnyei, Njorge Mungal, a che
mat statele membre la concer
tarea eforturilor pentru elibera
rea celor 45 de milioane de oa
meni care se mai află încă sub 
robia colonialismului.

Ministrul afacerilor externe 
al Camerunului, Vincent Eton, 
s-a alăturat omologului său Ke- 
nian, denunțînd politica de apar
theid, rasistă și coloniolislă a 
regimurilor din Africa do Sud. 
Rhodesia șl, respectiv. Portuga
lia.

BUDAPES TA
A

Intîlnirea primarilor
capitalelor europene

DIN ȚARA ȘI DE PESTE HOTARE
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România la Tîrgui
internațional

de la Oklahoma-City
NEW YORK 26. — Corespondentul Agerpres, C. Alcx- 

androaic, transmite : La Oklahoma-City a avut loc deschi
derea oficială a Tîrgului Statului Oklahoma în prezența 
soției președintelui Statelor Llnite, Patricia Nixon.

La Tîrg expun firme americane și din numeroase țări 
ale lumii, printre care U.R.S.S., Japonia etc.

Țara noastră participă pentru prima oară la acest tîrg 
internațional de mostre — unul dintre rcle ma* importante 
din Statelo Unite — cu o expoziție generală dc mărfuri, 
pe o suprafață dc 550 metri pătrați. 23 dc întreprinderi și 
unități economice prezintă mașini-unelte (strunguri, freze, 
mașini de rectificat), (ractoare, mașini agricole, rulmenți, 
produse chimico, materiale de construcții, mobilă, produse 
ale industriei ușoare, artizanat, produse alimentare.

încă din prima zi, pavilionul țării noastre a cunoscut 
o marc afluență de vizitatori.

DecSarafiile cancelarului 
și a vicecancelarului

vest-german

(I

BUDAPESTA 26. — Corespon
dentul Agerpres, Al. Pintca, 
transmite: La Budapesta, au 
Început, marți dimineață, lu
crările întîlnirii primarilor 
capitalelor europene. Organi
zată în cadrul manifestărilor 
prilejuite de împlinirea a 100 
de ani de la unirea vechilor 
orașe de sine stătătoare Pesta. 
Buda și Obuda într-un singur 
centru, devenit capitala țării 
— Budapesta, Intîlnirea. care 
va dura trei zile, se bucură 
de prezența primarilor din 28 
dc capitale europene.

Delegația orașului București 
este condusă de tovarășul 
Gheorghe Cioară, președintele 
Comitetului executiv al Consi
liului popular al municipiului 
București.

Intîlnirea prilejuiește un larg 
schimb de păreri în problemele 
dezvoltării urbanistice, admi
nistrării și gospodăririi orașelor 
și dezvoltării în perspectivă a 
capitalelor europene.

Cu prilejul întîlnirii. în pa
vilioanele Tîrgului internațio
nal din Budapesta s-a deschis 
expoziția de fotografii : „Ima
gini din capitalele europene", 
care prezintă și imagini din
tre cele mai reprezentative ale 
Bucureștiuluj de astăzi.

BONN 26. — Trimisul spe
cial Agerpres, Vasile Crișu, 
transmite; Guvernul vest-ger- 
man își va continua activita
tea internă și internațională, 
îndeplinindu-și toate obligații
le ce-i revin prin constituție, 
pînă cînd se vor forma — ca 
urmare a rezultatelor alegeri
lor din 19 noiembrie — un nou 
Bundestag și un nou guvern, 
a declarat cancelarul Willy 
Brandt, în cursul conferinței 
de presă organizate, luni după- 
amiază, în comun, cu vicecan
celarul Walter Scheel. El a res
pins afirmațiile unor reprezen
tanți al opoziției, potrivit căro
ra guvernul actual nu ar mai 
avea, prin dizolvarea Parla
mentului, capacitatea de repre
zentare pe plan internațional.

Referindu-se, între altele, la 
tratativele dintre R.F.G. și 
R.D.G. pentru încheierea unui 
tratat general, Willy Brandt a

spus că ritmul acestora nu_______... __ i va 
fi influențat dc campania elec
torală. Guvernul, a adăugat el, 
va depune toate eforturile 
pentru ca acestea să fie duse 
la bun sfîrșit.

La rîndul său, Walter Scheel 
a precizat, referindu-se la ac
țiunile internaționale pe care 
le preconizează guvernul că va 
participa, împreună cu cance
larul Brandt, la conferința la 
nivel înalt a țărilor membre 
ale Pieței comune. La 3 octom
brie — a menționat el în con
tinuare — voi pleca la New 
York, pentru a explica punc
tul de vedere al R.F.G. asupra 
tratativelor cu R.D.G. și în ce 
privește intrarea celor două 
state germane în O.N.U., iar 
la 10 octombrie va începe vi
zita în R.P. Chineză, pentru 
a examina problema stabilirii 
relațiilor diplomatice.

In perioada 19—26 septembrie 
1972 a avut loc, la București, se
siunea a lll-u a Comisiei Intor- 
guvernamentale consultative în 
rroblcmcle relațiilor economice 
și tehnico-șHințifice dintre Re
publica Socialistă România șl 
Republica Populară Democrat^ 
Coreeană.

Delegația română a lost con
dusă de Ion Pățan, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, 
președintele Părții Republicii So
cialiste România în Comisie, iar 
delegația coreeană de Zăng Zun 
Thek, vicepreședinte al Cabine
tului de Miniștri, președintele 
Părții Republicii Populare Demo
crate Coreene în Comisie.

Ambele părți au relevat im
portanța deosebită pentru acti
vitatea Comisiei a indicațiilor 
date de conducerile de partid 
și de stat cu prilejul convorbi
rilor ce au avut loc între tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al Partidului Co
munist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, și tovarășul 
Kim Ir Sen, secretar general al 
Comitetului Central al Partidului 
Muncii din Coreea, președinte
le Cabinetului de Miniștri al 
Republicii Populare Democrate 
Coreene, în timpul vizitei din 
anul 1971 în Republica Popu
lară Democrată Coreeană a de-

legației de partid și guverna
mentale a Republicii Socialisto 
România.

In timpul lucrărilor sesiunii 
s-a analizat modul în care au 
fost îndeplinite recomandările 
șl holărirlle sesiunii anterioare 
a Comisiei privind dezvoltarea 
colaborării economice dintre Re
publica Socialistă România șl 
Republica Populară Democrată 
Coreeană.

Făcînd bilanțul îndeplinirii re
comandărilor și holăririlor sesi
unii a II-a a Comisiei, părțile au 
subliniat cu satisfacție rezulta
tele obținute.

Astfel, în perioada analizată, 
s-a convenit o majorare sub
stanțială a volumului livrărilor 
reciproce de mărfuri pe cincina
lul în curs, s-au încheiat unele 
acorduri de colaborare între ce
le două țări și au avut loc în- 
tilniri la nivelul conducerilor 
unor ministere și organe centra
le în scopul abordării de noi 
probleme de colaborare, care 
prezintă interes reciproc.

In cadrul lucrărilor sesiunii, 
Comisia a examinat stadiul tra
tativelor privind acțiunile de co
laborare convenite, precum și 
noi propuneri pentru care s-au 
stabilit măsuri corespunzătoare. 
Asemenea măsuri se rcîeră la 
colaborarea dintre cele două 
țări în domeniile industriei chl-

mite, construcțiilor de mașini, 
Industriei miniere, Industriei o- 
leclrotehnice și electronfcc, 
transporturilor.

La sesiune, părțile au anali
zat, dc asemenea, posibilitățile 
de majorare a volumului schim
burilor de 
două țări, 
privire la 
continuare.

Lucrările 
șural tnlr-o atmosferă cordială, 
prietenească, de deplină înțclo- 
gore.

Protocolul Încheiat cu acest 
prilej a fost semnat, din partea 
Republicii Socialiste România, 
do Ion Pățan, iar din partea Re
publicii Populare Democrato 
Coreene de Zăng Zun Thek.

★
In timpul desfășurării sesiunii 

a III-a a Comisie! Interguvcrna- 
mentale consultative in proble
mele relațiilor economice și leh- 
nico-știl nțilice dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară ~ 
delegația 
R.P.D. Coreene, condusă 
varășul Zang Zun Thek. a vizi
tat o serie de obiective 
mice din România.

★
In aceeași perioadă s-au des

fășurat și lucrările sesiunii a

mărfuri dintre cele 
stabilind măsuri cu 
dezvoltarea lor în

sesiunii s-au desfă-

Democrată Coreeană, 
guvernamentală a 

de to-

econo-

fi-o a Subcomisiei de colaborare 
lehnlco-știlnțifică dintre Repu
blica Socialistă România și Re
publica Populară Democrată Co
reeană.

A fost cxaminii modul de în
deplinire a temelor do colabo
rare teholco-sliințifică adortiie 
la sesiunea anterioară și s-an 
convenit temele de colaborare 
pe perioada următoare. Potrivii 
celor prevăzute in protocolul 
încheia! cu această ocazie, cele 
două părți își vor transmite do
cumentații tehnice și 1șl vor de
lega specialiști pentru cunoaș
terea reciprocă a realizărilor 
lehnico-ști intificc și a experien
ței în producție, in special In 
domeniile; construcții de ma
șini, industria chimică, industria 
minieră, industria metalurgică 
ș.a.

Protocolul încheiat a fost sem
nat, din partea română, de Ra
du Constantinescu, vicepreședin
te ‘ ‘ '
de colaborare și cooperare 
nomică și tehnică, iar din par
tea coreeană de Li Ghl Sen, 
vicepreședinte al Comitetului de 
relații economice externe.

La semnarea protocoalelor a 
fost de față Kang Iăng Săp, am
basadorul 
București.

al Comisiei guvernamentale 
' eco-

Ol

----♦

REZULTATELE 
REFERENOUMULUI 

OIN NORVEGIA
OSLO 26 (Agerpres). — Deși 

ta principiu provizorii (mai ră- 
mîn de despuiat buletinele de 
.vot trimise prin poștă), rezulta
tele referendumului asupra ade- 
țării Norvegiei la Piața comună, 
desfășurat duminică și luni, au 
Confirmat previziunile anterioare, 
numărul celor care s-au pronun
țat împotrivă (53,9 la sută) de- 
pășindu-1 pe cel al partizanilor 
intrării in C.E.E. (46,1 la sută).

Comunicarea rezultatelor a e- 
ohivalat cu declanșarea unei cri
ze politice, deși referendumul 
nu a avut, după cum se știe, 
uecit o valoare consultativă, 
primul ministru Trygve Bratteli 
declarase categoric că, In cazul 
(Hiui răspuns negativ, guvernul 
Său va demisiona.

In cadrul uzinei pentru 
turnarea fontei din Vrața a 
fost dat în exploatare, pentru 
prima oară fn Bulgaria, o li
nie de formare automată.

Avind o productivitate de 
180 forme pe oră, noua insta
lație asigură pieselor turna
te o calitate superioară, com
parabilă, după aprecierile spe
cialiștilor bulgari, cu cea a 
pieselor obținute prin presa
re.

♦- Peru are in prezent 
13 600 000 de locuitori. In ca
pitala peruană — Lima — lo
cuiesc 3 500 000 de cetățeni. 
Potrivit recensămintului, 56 
la sută din populația tării 
trăiește fn orașe.

In legătură 
dintre

KAMPALA 26 (Agerpres). — 
Ministrul afacerilor externe al 
Somaliei, Omer Arteh Ghalib, 
care a întreprins o misiune de 
mediere pe lingă guvernele 
Tanzaniei și Ug^ndci. în legă
tură cu situația de la granița 
dintre cele două țări, și-a în
cheiat vizita efectuată la Kam
pala, plecînd spre Mogadiscio.

Luni, ministrul somalez a 
avut o nouă întrevedere cu 
șeful statului ugandez, Idi A- 
min, în cadrul căreia a fost 
continuată discutarea planului 
în cinci puncte, propus de So
malia, pentru soluționarea di
ferendului de la granița din
tre Uganda și Tanzania. Cu 
acest prilej, relevă o declara
ție a guvernului ugandez, pre
ședintele Idi Amin și-a expri
mat satisfacția în legătură cu 
eforturile de mediere întreprin
se dc Somalia.

★

KAMPALA 26 (Agerpres). — 
Un purtător de cuvint militar

[Agerpresț

Coreene la
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Pe-

Două medalii de bronz

președintelui 
Heinemann, în Elve-
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cu situația de la granița 
Tanzania și Uganda

ugandez — reluat de agențiile 
United Press International și 
France Presse — a declarat că 
situația din zonele de graniță 
unde s-au desfășurat lupte 
săptâmîna trecută a revenit la 
normal. El a subliniat, totuși, 
că persoanele civile nu pot in
tra în aceste zone fără o au
torizație specială din partea 
armatei.

★
RABAT 26 (Agerpes). — In 

calitatea sa de președinte în 
exercițiu al Organizației Uni
tății Africane (O.U.A.), regele 
Hassan al Il-lea al Marocului 
a adresat președinților Tanza
niei și Ugandei mesaje identi
ce, în care cere „angajarea i- 
mediată a unei proceduri me
nite să ducă la reglementarea 
definitivă a conflictului pe ca
lea negocierii, în vederea re
stabilirii păcii în Africa răsă
riteană, în interesul stabilității 
și dezvoltării întregii Africi", 
informează agenția France 
Presse.

MIERCURI, 27 SEPTEMBRIE

rea și adevărul ; LONEA 
Minerul: Castanele sînt bune ; 
VULCAN : După vulpe : LU
PENI — Muncitoresc: Deco
larea ; Cultural : Taina Sofiei 
Grusko ; URICANI : Locote
nentul Bullitt.

dil cu Nuolao Suriu și Marga
rita Radinska ; 18,00 Orele se
rii ; 20,10 Transmisiune du
plex din Suedia : Land- 
skrpna — Rapid — Cu
pa cupelor și Norkbping — 
U.T.A. — cupa U.E.F.A. ; 22,00 
Radiojurnal; 22,30 Concert de 
seară ; 24,00 Buletin de*șliri; 
0,03 -6,00 Estrada nocturnă.

tur in „Cupa campionilor eu
ropeni". Transmisiune directă 
de la Pitești ; 17,15 Publicitate; 
17,30 Curs de limba germană. 
Lecția a 20-a ; 18,00 Moment 
folcloric cu Ion Cristea și E- 
mil Gavriș; 18,10 Caleidoscop 
cultural-artistic; 18,40 Trage
rea Pronocxpres; 18,50 Timp 
și anotimp in agricultură ; 19,20 
1001 de seri ; 19,30 Telejurnal. 
In cinstea aniversării Republi
cii — cronica marii întreceri -, 
20,00 Teleobiectiv ; ; 20,20 Te- 
lecinemateca — „Al 41-lea" 
Ecranizare după povestirea lui 
B. Lavrenev; 22,10 Ipostaze 
coregrafice pe muzică de 
Gounod, Massenet, Ceaikovs- 
ki, Prokofiev, Delibes ; 22,30
24 de ore.

Soarele răsare la ora 6,09 și 
apune la ora 18,04.

Zile tiecute din an — 271. 
rămase — 95.

MIERCURI 27 SEPTEMBRIE

NAIROBI 26 (Agerpres). 
„Conflictul dintre Uganda 
Tanzania a luat sfîrșit’’ — 
declarat, în cursul unei esca
le la Nairobi, ministrul aface
rilor externe al Somaliei, O- 
mar Arteh Ghalib, care și-a 
încheiat marți misiunea de me
diere întreprinsă pe lîngă gu
vernele celor două țări, întor- 
cîndu-se la Mogadiscio. El a 
anunțat, în cadrul unei confe
rințe de presă. că guvernele 
ugandez și tanzanian au accep
tat un plan de pace în cinci 
puncte propus de Somalia, care 
va fi făcut cunoscut peste eî- 
teva zile și va intra în vigoa
re la sfirșitul aceste) săptămîni. 
N-au mai rămas, a spus mi
nistrul somalez, decît „una sau 
două probleme dc reglemen
tat", adăugind că acest lucru 
va fi făcut pe cale diplomati
că.

Totodată, Omar Arteh Gha
lib, a declarat că președintele 
Consiliului Revoluționar Su
prem al Somaliei, Mohamed 
Siad Barre, îl va Informa pe 
președintele în exercițiu al 
Organizație) Unității Africane, 
regele Hassan al II-lea al Ma
rocului despre planul de pace 
acceptat de cele două părți, 
iar el îl va contacta, în ace
lași scop, pe secretarul gene
ral al O.U.A., Nzo Elchan N’ 
GakL

1396 — Mircea cel Bă- 
învinge oastea otomană 

ce invadase Țara Românească 
• 1903 — S-a născut picto
rul Alexandru Ciucurencu 
® 1972 — Primul Congres al 
Uniunii Tineretului Socialist 
din Cehoslovacia © 1972 — 
Vizita •• •
Gustav

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Ultimul tren din Gunn 
HUI; Republica: Ultimul 
războinic : PETRILA :

6,00 Muzică și actualități; 
7,00 Radiojurnal ; 8,00 Suma
rul presei; 9,30 Viața cărților; 
10,00 Buletin dc știri ; 10,05
Cintece și jocuri populare din 
Banat ; 10,30 Vreau să știu ; 
11,00 Buletin de știri; 11,05 
Cîntă Juddy Miller; 11,15 Con
sultație juridică; 11,30 Pentru 
prietenii muzicii corale; 12,00 
Discul zilei ; 12,30 Intîlnire cu 
melodia populară și interpre
tul preferat ; 13,00 Radiojur
nal ; 13,30 Muzică de prînz ; 
14,00 Compozitorul săplămînii; 
15,00 Buletin de știri ; 15,05
Fișier editorial; 15,15 Arii din 
opereta „Cintec gitan" de 
Maurice Yvain ; 15,30 Muzică 
de estradă; 16,00 Radiojurnal; 
16,30 Știința la zi; 16,35 Melo-

9,00 Deschiderea emisiunii. 
Telex; 9,05 Moment folcloric; 
9,15 Film documentar. Sturio
nii se pescuiesc pe furtună; 
9,25 O viață pentru o idee: 
Nansen (II); 10,00 Curs de lim
ba rusă. Lecția a 20-a; 10,30 
Telecinemaleca pentru tineret. 
Istoria unei capodopere „Pa
risul care doarme" ; 12,00 Re
portajul săptăminii. „Trepte 
pejCimpul Frumos" ; 12(20 Te
lejurnal ; 15,30 Deschiderea e- 
misiunii de după-amiază. Fot
bal : F.C. Argeș — Arris Bona- 
weg (Luxemburg) — meci re

publicitate
PIERDUT legitimație de 

intrare în întreprindere, pe 
numele Uyvarosi Sigismund, 
eliberată de Preparația 
trlla. O declar nulă.

VIND „Fiat 1 300", 
perfectă — Cimpoieru 
Uricani, telefon 142.

stare

♦ Intre 12 și 21 septem
brie au fost Înregistrate In 
Tunisia patru cazuri de hole
ră. a anunțai un comunicat 
al ministerului sănătății pu
blice din această țară. Au
toritățile de resort au preci
zat că, in guvernoratele Beja 
și Jendouba, au fost luate 
toate măsurile care se impun 
Ia nivelul celor două focare 
ale epidemiei.

Cu prilejul acestui impor
tant eveniment, președintele 
Consiliului Republican. Ab
del Rahman El Irlani, a pro
nunțat un discurs In cadrul 
căruia a făcut o amplă trece
re in revistă a evoluției po
litice și a progresului obținut 
de poporul acestei țări In do
meniu! economic tn deceniul 
care a trecut de la proclama
rea Republicii.

1 ' Președintele Nixon a a-
. ' nunțat crearea unui comitet 

guvernamental al S.U.A. pan- 
i tru combaterea terorifrmului 
i internațional. Comitetul va fi 
i însărcinat să coordoneze ac

țiunile de prevenire și repri
mare a terorismului, inițiate 
de diferite departamente gu-

1 ' vernamentale.

Agenția China Nouă in
formează că la Pekin au a- 
vut loc convorbiri între mi
nistrul afacerilor externe nl 
R.P. Chineze, Ci Pin-fei, și 
ministrul de externe al Ja
poniei, Masayoshi Ohira,

♦ Poporul R.A. Yemen a 
sărbătorit la 26 septembrie îm
plinirea a zece ani de la răs
turnarea regimului monarhic 
feudal și proclamarea republi-

+ Andrei Gromlko, minis
trul afacerilor externe al 
U.R.S.S., a avui, la New York 
o întrevedere cu secretarul 
d* stal al S.U.A.. William Ro
gers — anunță agenția TASS. 
Cu acest prilej au fost dis
cutate probleme ale relațiilor 
sovielo-amerlcane, precum șl 
probleme Internaționale de In
teres reciproc.

loare c’e 1 033 000 de dolari, 
a fost oprit de către autori
tățile egiptene — anunță a- 
genția M.E.N. Constatînd că 
încărcătura provenea din Rho
desia — căreia, potrivit ho- 
tărîrilor O.N.U., trebuie să 1 
se aplice anumite sancțiuni 
economice — Întreaga canti
tate de porumb a fost confis
cată. Un comunicat al minis
terului egiptean al afacerilor 
externe arată că suma obți
nută prin comercializarea po
rumbului confiscat va fi atri
buită mișcărilor de eliberare 
din teritoriile africane aflate 
Încă sub dominație străină.

♦ Congresul american a 
aprobat definitiv acordul pro
vizoriu dintre U.R.S.S. șl 
S.U.A cu privire la unele mă
suri in domeniul limitării ar
mamentului strategic ofensiv. 
Camera Reprezentanților a a- 
doptat. cu 306 voturi pentru 
șl patru contra, o rezoluție a 
Senatului In favoarea acordu
lui, care a fost apoi transmi
să președintelui Nixon spre 
semnare.

♦ Președintele Salvador 
Allende a respins cererea de 
demisie a ministrului chilian 
al educației, Anlbal Palma, 
prezentată șefului statului fn 
urma unor Incidente provoca
te de opoziția de extremă 
dreaptă in unele licee din ca
pitală.

După cum precizează agen
ția Prensd Latina, cererea lui 

al
Partidului Radical, survine în 

ocupării localurilor u- 
nor școli de către elemente 
creștln-democrate de dreapta 
șl din gruparea ultrareacțio- 
nară autointitulată „Patria și 
libertatea’'.

Anlbal Palma, membru

urm

Un cargou avind o în- 
porumb în va

ll administrație ziarului i Petroșani, strada Republicii Nr. 90, telefon i 1002

-—♦—
Intense

bombardamente
americane asupra 

teritoriului
R. D. Vietnam

HANOI 26 
gonția V.N.A. 
35 septembrie, avioane america
ne au bombardat mai multe lo
calități dens populate din .R.D. 
Vietnam, inclusiv Insula Cat Ba, 
aparținînd de orașul Haifong. 
Bombardierele strategice „B-52" 
au atacat numeroase localități 
din provincia Quang Binh, iar 
nave de război ale S.U.A. au 
deschis focul, fără discriminare, 
asupra unor sate de pe litoralul 
provinciilor Thanh Hoa și Nghr 
An. In 11 raiduri consecutive, 
avioanele americane au lansat 
aproximativ 200 de bombe nu
mai asupra districtului Dong Hy, 
din provincia Bac Thai, mențio
nează agenția. In cursul acestqr 
atacuri au fost uciși sau răniți 
sute de civili, au fost distruse 
numeroase locuințe și al-te bu
nuri ale populației, numeroase 
stabilimente economice și cultu
rale, printre care Școala serup- 
dară din Song Boi, Școala ele
mentară din comuna Hung Phu<, 
stăvilarul din Tra Thuong și o 
porțiune de 10 metri d»? dig d»n 
comuna Xuan Kien, provincia 
Nam H«.

(Agerpres). — 
informează că,

A- 
la

la „europenele11 de navotnodelism
După consumarea campionatelor naționale dc navoino- 

delism (clasele „machete de vitrină"), la Sibiu s-au disputat, 
între 22 și 24 sejjtembrie, și întrecerile „europenelor" de 
navomodele, la aceleași clase.

Cei doi sportivi petroșăneni LUDOVIC STROSZ și 
ȘTEFAN POP au obținut, cu acest prilej, medalii dc bronz, 
încă o dată, felicitări, și... la mai mare !

Crosul poștașilor
Duminică dimineața, în Pia

ța Victoriei din Petroșani, s-au 
aliniat la startul unui concurs 
de cros, 27 de concurente și 
concurenți ...puțin obișnuiți.

In locul unor sportivi, in cu
noscutul echipament al alergă
torilor, la start s-au prezentat 
...factori poștali, echipați in tra
diționala lor uniformă, cu ne
lipsita tolbă cu scrisori, atirnin- 
du-lc pe șold...

Și, in vreme ce, la Salonic, 
in Grecia, reprezentanții facto
rilor poștali din România ciș- 
tigau întrecerea cu confrații 
lor din Balcani, la Petroșani, 
trecătorii aflați pe artera prin
cipală a orașului au aplaudat 
disputa factorilor poștali din 
Valea Jiului, pe întregul par
curs.

lată și clasamentul primilor 
clasați care, in data de 16 oc
tombrie, vor participa la faza 
județeană ce va fi găzduită de 
orașul Deva: masculini 1. Ște
fan Ungureanu (Lupeni); 2. Vio
rel lenulescu (Petroșani); 3.
Dumitru Voineasa (Petroșani);
4. Gheorghe Rotaru (Lorica);
5. Alexandru Cojocarii (Lonea); 
feminin : 1. Stela Sfia (Petro
șani); 2. Maria Dobrican (Petri- 
la); 3. Rozalia Ignat (Lupeni); 
4. Maria Urs (Lupeni); 
luliana Szakacs (Uricani).

Tuturor part ieipanț Hor, 
ganizatorii — C.M.E.F.S. și 
miletul municipal Petroșani al 
U.T.C. — le-au oferit diplome, 
iar primilor trei clasați, pre
mii.

5.

or- 
co-

IACOB IMl.ING

TELEX TELEX TELEX
BELGRAD 26 (Agerpres), — 

I.a cea de-a 20-a Olimpiadă 
masculină de șah de la Skoplic, 
după ultima rundă a prelimi
nariilor și înaintea disputării 
partidelor îrelreruple. sînt cu-

noscutc 14 echipe calificate 
pentru turneul final. Printre 
acestea se numără Și selecțio
nata României, care în runda 
a 7-a a învins cu scorul de 
4-0 formația Insulelor Faroe,

în timp cc în meciul dintre e- 
chipelc S.U.A. și Filipino sco
rul este de 1,5-1,5 puncte (o 
partidă întreruptă). Echipa 
română a totalizat 20,5 punc
te și ocupă locul doi în grupa 
a 8-a în urma formației S.U.A., 
cu 21 puncte și o partidă în
treruptă. Pe locul trei se afla 
selecționata Filipine cu 19 
puncte și o partidă întreruptă.

NEW YORK 26 (Agerpres). 
— După disputarea turneului 
internațional de tenis de la 
Los Angeles, în clasamentul 
„Marelui premiu — F.I.L.T." 
continuă să conducă' campio
nul român 11 ie Năstase eu 543 
puncte. II urmează americanul 
Stan Smith — 422 puncte și 
spaniolul Manuel Orantes — 
416 puncte.

La feminin, Billie Jean King 
(S.U.A.) totalizează 669 puncte. 
en nemaiputînd pierde titlul. 
Pe locul doi se află Evonne 
Goolagong (Australia) — 400

puncte .urmată de Nancy Gur- 
ter (S.U.A.) — 304 puncte.

★
SOFIA 26 (Agerpres). — Dis

putată pe traseul Razgrad—Tol- 
buhin. pe un timp rece și plo
ios, cea de-a 6-a etapă a Tu
rului ciclist al Bulgariei a a- 
dus mar; schimbări in clasa
mentele generale. Noul purtă
tor al tricoului galben este ce
hoslovacul Henke, urmat 
coechipierul său Hajek — 
1’13" și bulgarul Nikolov 
la 1’47". Fostul lider, Trifonov 
(U.R.S.S.). ocupă locul 7 la 5’21” 
de lider. Dintre cicliștii români, 
primul în clasamentul general 
este Ion Cernea, situat pe lo
cul 9. Iu 8’53’’. David se află 
pe locul 15. Hrisoveni pe lo
cul 18, iar Gera pe locul 30.

In clasamentul general pe 
echipe, în frunte a trecut se
lecționata Cehoslovaciei, urma
tă de Bulgaria — la 5*1-1" Po
lonia — la 12’52”, România — 
la 21’45”, U.R.S.S. — la 22’59” 
etc.

de 
la

Astăzi, manșa a doua a primului tur 
din competițiile europene de fotbal

Astăzi, se desfășoară manșa 
a doua a primului tur din ca
drul competițiilor europene de 
fotbal.

La Pitești, în cadrul „Cupei 
campionilor europeni", echipa 
locală F.C. Argeș înlîlnește for
mația Aris Bonmr.veg din 
Luxemburg. In primul joe, fot
baliștii români au cîștignt cu 
scorul de 2-0. Partida Va în
cepe la ora 15,30 și va fi trans
misă în întregime la televiziu
ne.

In „Cupa Cupelor”. Rapid 
București va juca în dcplasa-

re cu formația suedeză I and- 
skrona Boys, pe care a tnv.ns-o 
în meciul tur cu 3-0.

fn cadrul „Cupei U.E F.A.“, 
formația U.T. Arad va evolua, 
de asemenea, în deplasare, în- 
tîlnind echipa I.F.K. Norrko- 
ping (în tur 2-1 in favoarea 
echipei suedeze)’.

Posturile noastre de radio, 
vor transmite alternativ. în 
jurul orei 20, partidele Norr- 
keping — U.T. Arad și IxJndskru- 
na Boys—Rapid. Transmisia se 
va face pe programul 1.

(Agerpres)
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