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Toate organizațiile de partid, toate colectivele 
de muncă își pun la temelia activității:

ÎNFĂPTUIREA INDICAȚIILOR SECRETARULUI GENERAL Al PARTIDULUI 
TRANSMISE CU PRILEJUL VIZITEI DE LUCRU ÎN VALEA IIUEUI

liccarc comunist
fiecare organizație

sâ contribuie plenar
DECEMBRIE^

în cinstea celei de-a XXV-a
aniversări a Republicii

Cote înalte atinse
la Îndeplinirea

sarcinilor politice
Si economice

Din nou, Ia pupitrul dezbaterilor în plenul comitetului 
municipal de partid au fost aduse problemele care constituie 
preocuparea primordială a organelor șl organizațiilor de 
partid, în actuala etapă: ÎNDEPLINIREA EXEMPLARĂ A 
SARCINILOR DE PLAN DIN ACEST TRIMESTRU, ACȚIUNE 
CORELATA CU PREGĂTIREA CONDIȚIILOR OPTIME PEN 
TRU ASIGURAREA FRONTURILOR DE LUCRU PENTRU 
1973, AL TREILEA AN AI CINCINALULUI. Cunoscînd rolul 
mereu crescînd al organizațiilor de partid în conducerea și 
perfecționarea întregii activități politice, economice și so
ciale, atribuțiile sporite ce revin comuniștilor în sensul inten
sificării acestei activități, ne am oprit pe scurt, pe marginea 
dezbaterilor plenarei, asupra conținutului politic, a respon
sabilității partinice ce trebuie să călăuzească preocupările 
fiecărui membru de partid și, cu deosebire, a factorilor de 
conducere ai vieții politice.

Este semnificativ faptul că, dezbaterile recentei plena
re au fost susținute în majoritatea lor de conducători ai u- 
nor mari colective de muncă — Centrala cărbunelui, Grupu
rile de șantiere ale T.C.H., și șantierele T.C.M.M. 
întreprinderea de panificație, întreprinderea de 
comunală, F.F.A. „Viscoza". Preparația cărbunelui 
care au raportat comitetului municipal de partid
deplinirii obiectivelor din planul de stat, sugerând direcțiile 
în care va trebui acționat prin strădaniile conjugate ale tu
turor, sub îndrumarea organului municipal, pentru a asigura 
încheierea anului cu un bilanț cit mai rodnic. Astfel, s-a 
subliniat încă odată că în jurul unor probleme acute ale pro
ducției cum ar fi aceea a stabilizării forței de muncă la ex
ploatările miniere, există reale preocupări din partea condu
cerii Centralei cărbunelui. Dar, în același sens, era utilă și 
o succintă relatare, cel puțin prin prisma experienței acu
mulate, venită din partea unui comitet de partid al uneia din 
exploatările miniere, care să se refere la preocupările Ia ni
velul exploatării, pentru intensificarea vieții de organizație, 
a muncii politico-ideologice, de educație a comuniștilor, a 
tuturor salariaților minei, pentru întărirea disciplinei și al-

și I.L.H.S., 
gospodărie 
Lupeni — 
stadiul în-

de productivitatea

Șeful echipei de mecanici Furdui și
mecanicul Suhan Frar.cisct surpi inși pe peliculă 
în timp ce executau lucrări de revizie și întreține
re a combinei 2 K 52 care in curînd va echipa un 
nou frontal din sectorul III al E.M. Aninoasa.

Realizări constant pozitive

abatajelor
In aceste zile dc 

muncă rodnică, des
fășurată la cotele 
înalte ale dăruirii și 
pasiunii, de către co
lectivele unităților 
din Valea Jiului, ex
ploatarea minieră Pa- 
roșeni continuă să se 
situeze pe locul 
frunte al 
minerești.

Cele peste 
ne cărbune
■peste plan de la în
ceputul lunii pc mi
nă sînt 
îndeosebi a
vului sectorului 
posesor, 
măsură, 
tilaje de 
ment cît
lori umane : 
maiștri, 
într-un unic consens 
sînt hotărîți să-și 
dăruiască efortul și 
înțelepciunea înde
plinirii exemplare a 
sarcinilor de plan ce 
le revin în acest tri-

de 
întrecerii

1 300 to-
extrase

abatajul 
care lu- 

echipat cu 
mecanizat 

și susține- 
randament

de 19,7

contribuția 
colecti-

II, 
în aceeași 
al unor u- 
înalt randa- 

și al unor va. 
mineri, 

ingineri —

to- 
de 

care

mestru. Evidențiem 
faptele unei brigăzi 
de abataj din- acest 
sector, cea condusă 
de Titu Teacenco, 
care a reușit' ca în 
prima jumătate a lu
nii octombrie să rea
lizeze în 
frontal în 
crează — 
complex 
de tăiere 
re — un 
mediu
ne/post. Ritmul 
lucru intens în 
extrag cărbunele mi
nerii brigăzii — con
duși pe schimburi de 
către Francisc Faze- 
kas, Gheorghe Popa, 
loan Bizu și Gheor
ghe Chitic — le-a 
permis să depășească 
cu 4,5 fîșii sarcina
de avansare planifi
cată prin foaia de a- 
cord, suplimentînd 
cu 800 tone de căr
bune producția din 
planul perioadei 1 
— 15 octombrie.

Sâmbătă, 14 octombrie, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, a făcut o 
vizită dc lucru la Uzina de u- 
tilaj chimic din Ploiești.

Conducătorul partidului și 
statului a fost însoțit de tovară
șul Gheorghe Pană, precum și 
de tovarășii loan Avram, minis
trul industriei construcțiilor de 
mașini, și Mihal Florescu, mi
nistrul industriei chimice.

La intrarea în județul Praho
va, secretarul general al parti
dului este întîmpinat de tova
rășul Ilie Cîșu, prim-secretar al 
comitetului județean de partid.

Intîlnirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu harnicul colectiv 
al uzinei ploieștcne a prilejuit 
un fructuos dialog asupra pro
blemelor actuale și dc perspec
tivă, indicațiile date vizînd în 
primul rînd stabilirea unor mă
suri pentru dezvoltarea și mo
dernizarea acestei întreprinderi, 
astfel ca ea să realizeze în și 
mai bune condiții sarcinile im
portante care îi revin în ac
tualul cincinal. Dp altfel, și cu 
prilejul vizitei anterioare făcu
te aici, în urmă cu un an, au 
fost fundamentate o serie de ac
țiuni de mare importanță, care 
și-au găsit finalizarea. Dar, 
tinînd seama de hotărîrilc Con
ferinței Naționale a partidului, 
care subliniază rolul esențial pe 
care îl au creșterea eficienței 
economice, ridicarea nivelului 
tehnic al producției, îmbunătă
țirea continuă a tehnologiilor 
de fabricație și a calității produ
selor, este firesc ca problemele 
concrete ale activității acestei 
uzine, ca de altfel ale întregu
lui sector al construcțiilor de 
mașini să fie abordate în a- 
ceastă lumină.

Potrivit stilului de muncă 
propriu secretarului general al 
partidului de a analiza la fata 
locului aspectele esențiale ale 
procesului de producție, de a 
se sfătui permanent cu munci
tori, ingineri, tehnicieni, cu spe
cialiști asupra condițiilor, de 
muncă și de viată ale colective
lor, și de data aceasta, vizita de 
lucru a îmbrățișat o arie largă 
de preocupări, concretizîndu-se 
cu hotărîri de cea mai mare în
semnătate. Ea a prilejuit, toto
dată, o nouă și grăitoare . afir
mare a hotârtrii oamenilor mun
cii de a înfăptui cu pasiune și 
răspundere hotlrîrile Congre
sului al X-lea- al Partidului . Co
munist Român și ale Conferin
ței Naționale a partidului. de 
a-și mobiliza toate forțele, în în

trecerea patriotică în care este 
angajată întreaga țara, în sco
pul realizării cincinalului înain
te de termen. Este răspunsul 
entuziast pe care întregul nos
tru popor îl dă chemării parti
dului, și acest răspuns îl repre
zintă faptele, succesele.

Vizita la Uzina de utilaj chi
mic începe direct în secțiile de 
fabricație, unde se realizează 
instalații și utilaje tehnologice 
diferite, printre care coloane de 
sinteză, schimbătoare de căldu
ră, diverse cazane, agitatoare, 
autoclave, economizoare, desti
nate industriei chimice și rafi
năriilor. Uzina are o capacitate 
anuală de 25 000 tone. Drumul 
parcurs de colectivul acestei u- 
nități in anii care au trecut de 
la profilarea ei pe actualul tip 
de produse, este convingător i- 
lustrat și de cifrele cuprinse în 
graficele din incinta întreprin
derii, care arată o creștere con
tinuă a principalilor indicatori. 
Numai în ultimii 2 ani produc
ția de utilaje chimice a sporit 
de două ori.

In hala cazangeriei, tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu îi sînt 
prezentate procedeele moderne 
cu care sînt realizate imensele 
recipiente. Controlul sudurilor 
se face aici cu ajutorul radio- 
izotopilor. Secretarul general al 
partidului se oprește în dreptul 
a numeroase utilaje, are discu
ții cu cadre de conducere ale 
întreprinderii, cu specialiștii din 
ministerul și centrala industri
ală de resort. Se arată, printre 
altele, că datorită faptului, că 
producția întreprinderii nu este 
de scrie prea mare, a fost ne
cesară organizarea procesului 
de fabricație în așa fel îneît fie
care produs să fio executat în- 
tr-un timp cit mi scurt și la un 
înalt nivel calitativ. Ținînd 
cont de gradul de tehnicitate, 
echipele de muncitori au fost 
repartizate să lucreze un singur 
reper sau cel mult două asemă
nătoare, ceea ce a dus la spe
cializarea lor, la creșterea pro
ductivității muncii.

Pe parcursul vizitei se con
stată unele deficiente în dota
rea întreprinderii cu utilaje de 
înaltă tehnicitate. Se subliniază 
că, deși uzina și-a realizat, cu 
mijloace proprii, o serie de u- 
tilajc importante, nu au fost fo
losite toate forjele în această 
direcție. Paralel cu aceasta, se 
impune luarea unor măsuri pen
tru extinderea pe o scară mai 
largă a mecanizării și automa
tizării.

Secretarul general al partidu
lui dă indicații conducerii mi
nisterului, a întreprinderii, or

ganelor locale de partid să re
zolve problemele organizării e- 
ficiente a fluxului tehnologic, 
ale folosirii rationale a suprafe
țelor de producție. In același 
timp, subliniază necesitatea luă
rii unor măsuri pentru preveni
rea și combaterea zgomotului 
la locul de muncă, .pentru a se 
asigura cele mai bune condiții 
de lucru oamenilor. In această 
direcție se indică o colaborare 
mai strînsă cu Institutul pentru 
creație științifică și tehnică, un
de se realizează o gamă largă 
de atenuatoare de zgomot, care 
pot fi de un real folos întreprin
derii.

Se trece alături, în secția de 
cazangerie ușoară. Venind în 
întîmpinarea secretarului gene
ral al partidului, tehnicianul 
Ion Popescu, secretarul organi
zației de partid, raportează to- 
varășulu Nicolae Ceaușescu, 
în numele muncitorilor acestei 
secții, că întregul (colectiv esto 
antrenat în aceste zile pentru 
realizarea înainte de termen a 
unor utilaje destinate industri
ei chimice. „Ne-am angajat că 
vom îndeplini cu \ cinste anga
jamentele, că vom face totul 
pentru ca cincinalul să-l reali
zăm în patru ani și jumătate, în 
condiții de înaltă calitate. Sec
ția este fruntașă. Procedeele 
tehnologice avansate, pe care 
le aplicăm cu succes, duc în 
mod nemijlocit la (folosirea mai 
intensivă a mașinilor și supra
fețelor de producție, la crește
rea productivității muncii".

In timpul discuțiilor cu spe
cialiștii, aceștia informează că 
aici a fost extinsă mult sudura 
automată sub strat de flux, ca
re stă permanent în atenția co
lectivului întreprinderii, deoa
rece în secție se execută un 
volum însemnat de suduri, care 
ar necesita, după procedeele o- 
blșnuite de lucru, un consum 
foarte mare de muncă. In pre
zent, se fac pregătiri pentru In
troducerea și altor metode de 
sudură automată, necesare îm
binării tablelor groase folosite 
în construcția dc utilaje. To
varășul Nicolae Ceaușescu ara
tă că, pentru mai buna organ!- 
zare a muncii, pentru mecaniza
rea proceselor de producție, so 
impune concentrarea cazangeri
ei într-o singură hală, în pre
zent ca fiind dispersată, ceea 
ce nu este eficient.

In curtea întreprinderii, secre
tarului general al partidului îl 
sînt prezentate perspectivele de

(Continuare în pag, a 4-a)
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■; însemnele 
noului 

în orașul 
de pe 
Nipru

Kievul, al treilea oraș oa 
mărime al Uniunii Sovietice 
după Moscova și Leningrad, 
cu cei aproape 1,8 milioane 
de locuitori ai săi, avea să-mi 
depășească așteptările. Orașul, 
in ciuda vîrstei sale milenare, 
este astăzi un oraș plin de ti
nerețe, de prospețime și fru
musețe, de culori vii și ima
gini inedite. Mare centru in
dustrial, științific și cultural 
al Ucrainei și al întregii U-

Producții sporite de cărbune
Alături de sectorul- II al Exploatării miniere 

Dîlja, și colectivul sectorului I a trecut îna- 
cest din urmă trimestru al anului cu pași ho- 
tărîți pentru realizarea integrală a sarcinilor 
la producția de cărbune care le revin. Cu ce
le mai consistente realizări au contribuit la 
rezultatele întregului colectiv brigăzile de 
vrednici mineri conduse de Emil Arionesei șl 
Vaslle Sidorov.

Pînă ieri, ortacii brigadierului Arionesei, 
conduși pe schimburi de Vasile Gușat, loan 
Avădanei șl Angliei Ristaclie au extras, din 
abatajul cameră 2 est, blocul I, o producție 
suplimentară de 195 tone cărbune, urmare a 
depășirii randamentului planificat pe abataj 
cu 600 kg/post.

Dintr-un abataj frontal cu trepte răsturnate 
din stratul 7, după primele unsprezece zile ale 
lunii, cele patru schimburi de mineri ale brigă
zii Sidorov conduse de Constantin Crăclune, 
Vasile Zaharia, Nicolae Morarii șl Niță Miliai 
Străcliineanu. au obținut o depășire a sarcinii 
de cărbune pe perioada respectviă cu 68 tone 
și o sporire a randamentului muncii cu 80 
kcj/post peste sarcină.

Colectivul sectorului II al minei Petrila se 
situa șl ieri — constant de la începutul aces
tui nou trimestru din care s-a scurs deja pri
ma jumătate de lună — pe primul loc în în
trecerea desfășurată de minerii petrileni în 
întîmpinarea cu [apte demne a celei de-a 
XXV-a aniversări a Republicii.

Din realizările brigăzilor de mineri, a căror 
producție de cărbune este deversată în suitorul 
colector al sectorului, se evidențiază cele ale 
frontaliștilor conduși de Năstase Zamfir (cu 
peste 90 tone do cărbune mai mult decît sar
cina de plan și o sporire n randamentului me
diu planifica! în abataj de 300 kg/post și Va- 
silc Glișcă (25 tone de cărbune peste plan și 
depășirea randamentului planificat cu 90 
kg/post).

Succesului lor i se adaugă cel al brigăzilor 
de .la abataje cameră conduse de Ion Tabacu 
(doar în ultimelg patru zile ortacii săi au re
ușit să extragă un plus de cărbune de 35 to
ne), Florea Diaconescu ca și al brigăzii de 
pregătiri condusă de Ioan Ojoc (3 ml de a- 
vansare peste planul perioadei scursă de la 
începutul lunii).

Când mercurul a coborât ân
fO Puncte de vedereI
® Mini — MAGAZIN

a 3=a:
® „Repertoriul 

răspunde programului po
litico-ideologic și cultural- 
educativ al partidului"

I. MUSTAȚA
(Continuare în pag. a 4-a)

teatrului

termometre

simplu cetățean)...

©
căldură la aproximativ 1400 a- 
partamente. Și nu se poate I Dar 
nu e nimic de făcut pînă cînd 
Grupul de șantiere Valea Jiului 
al T.G.H, nu va da în folosință

mult amînata centrală nr. 8, ca
re să preia o parte din sarcini
le „suratei" sale.,. Cînd? „La 1 
noiembrie" — promite ing. Du
mitru Țurnă, directorul grupu-

In cartierul Aeroport — Petro- 
. șani, centrala termică nr. 7, de 

exemplu, proiectată spre a 
„servi" în jur de 900 aparta
mente a încă nevoită să ofere

ÎN ZIARUL DE AZI;
------------------- ■ ------------- -

Pagina 
a 2=a:

© PUTEREA DISCERNĂMIN- 
TULUI MATUR AL CO
LECTIVULUI — dezba
teri în adunările genera
le pentru dări de seamă și 
alegeri ale organizațiilor 
de partid.

@ Răspundem celor ce 
scriu

© Informații utilitare

Instantaneu din frumosul și 
aprovizionatul magazin ali
mentar din cadrul complexu
lui comercial petrilean.

•r '■■■

Un nou transport de lemn pornește din inima pădurii pe 
drumul valorificării.

•.-•.5*91

18B
eteorologii ne anunță, în continuare, pe luna octombrie, timp frumos. Vreme călduroa
să, deci. Ce bine! E minunat, e încântător! — vorba cîntecului. Acum, pentru că 
cele cîteva zile foarte reci, din ultimul timp, survenite dintr-odată, au... zburat, ne 

putem permite (pentru că. oricum, rețeaua încălzirii centrale a fost supusă Ia un test) să dis
cutăm, chiar la... rece, despre căldura apartamentelor noastre. Categoric, punerea „pe tapet" 
a problemei nu-i prematură, scrisorile și telefoanele pe care Ie primim aproape zilnic — toa
te „săgetînd" tema „zgîrceniei" cu care s-a dat căldură în unele blocuri — ne susțin cu tă
rie...

După cum am inîormat, la timpul cuvenit, cititorii noștri, pregătirea — în mare ! — a in
stalațiilor furnizoare de căldură a fost făcută. Se mai semnalau, atunci, în preajma sosirii 
sezonului rece, unele deficiente, remediabile însă în timpul util. Ing. IOAN VĂRĂȘEȚ. di
rectorul întreprinderii de gospodărie locațîvă Petroșani, ne-a vorbit despre eforturile co
lectivului de muncitori ai I.G.L. pentru a asigura, la iarnă, căldura necesară locuitorilor 
din apartamentele cu încălzire centrală. După cum știm. însă, cu toții. locuitorii Văii Jiului 
au făcut deja cunoștință — nu cu mult/timp în urmă — cu iarna. Ce ne-a arătat acest 
prim test, la care-au fost supuse instalațiile de încălzire centrală ? O inițială constatare : 
EXISTĂ ÎNCĂ MULTE NEAJUNSURI A CĂROR SOLUȚIONARE ESTE TĂRĂGĂNATĂ.

Fără îndoială, raidul nostru fulger prin cîteva cartiere de locuit din Valea Jiului ne-a 
edificat, în primul rînd. asupra faptului că. în general — în marea lor majoritate — oame
nii cu care-am stat de vorbă se declară mulțumiți de modul cum Ie este asiqurată căldura. 
Există însă. încă, mulți locatari care întîmpjnă gren'ăti cu instalațiile de căldură <în speci
al în cartierele „Viscoza" — Lupeni, 8 Martie — Pet'lla. Aeroport — Petroșani). Și nu este 
vorba doar despre remedierea unor mici defecțiuni la instalații 
mai mult pe om. ca

lui dc șantiere — centrala 8 va 
da căldură". Să așteptăm și să 
ne „prefacem" că... n-am mal 
auzit de cînd sînlem ce sînt a- 
celea... promisiuni nerespectate. 
Bine-ar fj să... fie bine !

Centrala nr. 3 din cartierul pc- 
trilean 8 Martie a intrai, în tim
pul verii, în reparații capitale. 
Cum au decurs aceste reparații 
nu are rost să mai amintim. 
Cert este că „rodul" nu e nici 
pe departe cel așteptat. Nici ju
mătate din cazane, după cile am 
aflat de la locatarii din împreju
rimi, nu au „mers" la verifică
rile dinaintea reintrării în func
ție a centralei. Iacob Chioreanu, 
șeful sectorului I.G.L. Petrila, 
dădea cîndva „vina" pe lipsa 
forței calificate. Poate că este 
adevărat, știm că există greutăți 
evidente în acest domeniu, dar 
nimeni nu forțează pe 
să dea oricui sarcina de 
ceea ce nu se pricepe 1... 
„cîrpiturile" efectuate în 
tă centrală, au resimțit
resimți în curînd mai acut lip
sa căldurii caloriferelor locatarii 
blocului nr. 39 și ai celor d:n 
proximitate !

Locatarii blocului 44, din ace
lași cartier petrilean, reclamă 
faptul că, la fel ca șl în ultim'i 
ani, sînt vitregiți de căldură 
(„Nu primim căldură nici de la 
centrala nr. 3, nici de Ia centra
la nr. 5 — ne spunea Petre Tă- 
rășilă, locatar al acestui bloc).

(deși acestea ..deranjează"

nimeni 
a face 
Pentru 
a ceas- 
și vor

V. TEODORESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

niuni Sovietice. oraș-port flu
vial și important nod aerian 
și feroviar, oraș al construcți
ilor monumentale, al muzeelor 
și operelor de 'artă, oraș al 
grădinilor și parcurilor fără 
sfirșit, Kievul se înfățișează 
vizitatorului ca o autentică 
metropolă modernă, cu o per
sonalitate viguroasă. în conti
nuă ascendență.

Privilegiat de o așezare pi
torească. întinzîndu-se pe 50 
de kilometri de-a lungul Ni- 
prului și 45 de kilometri per
pendicular pe bătrinul fluviu, 
ocupînd o suprafață de circa 
770 km-p, adică cam tot atîO 
cit a Parisului, orașul Kiev 
este totodată, și beneficiarul 
unui vast plan de sistemati
zare, qîndit și conceput de e- 
dilii săi. Străzi și bulevarde 
spațioase, străjuite de o parte 
și de alta de ansambluri de 
locuințe, de mari imobile și 
clădiri administrative; dc edi
ficii cultural-științijice — a- 
devăratc monumente arhitec
tonice — cu fațadele lor albe, 
din plăci de ceramică, decora
te cu motive populare uimesc 
și incintă, deopotrivă.

Dar Kievul contemporan es-

Tudose NIȚESCU

(Continuare în pag. a 4-a)
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Interviu cu prof. IRONIM MUNTEANU, 
directorul Teatrului de stat „Valea Jiului" Petroșani

— Anul acesta teatrul pe ca- 
re-l conduceți a intrat in a 25-a 
stagiune, eveniment care coin
cide cu sfertul de veac de exis
tență a Republicii. Cum in- 
ttmpină teatrul petroșănean a- 
ceste momente festive de am
ploare ?

— Trebuie să vă spun că acti
vitatea noastră din acest an 
este întrutotu] aflată sub sem
nul evenimentelor deosebite la 
care v-ați referit în întrebare. 
Dorim să realizăm o stagiune 
bogată în realizări de prestigiu 
și să cîștigăm treptat, dar ferm, 
adeziunea publicului din mu
nicipiu și din județ. Pentru a- 
eeasta ne-am propus să stabilim 
cîteva jaloane precise care să 
ducă la profilarea activității 
teatrului nostru potrivit exi
gențelor actuale puse de par
tid în fața noastră, precum și 
a condițiilor locale, a tradițiilor 
noastre și a necesităților spiri
tuale ale publicului nostru.

— In ce constau aceste ja
loane și cum se vor reflecta ele 
în activitatea concretă a teatru
lui ?

— Avem mai întîi în vedere 
dimensiunea politică pe care 
sîntem datori s-o împlinim. Pie
sele pe care le-am inclus în 
repertoriul stagiunii actuale 
răspund în primul rînd pro
gramului politic-ideologic și 
cultural-cducativ aj partidului 
nostru. Dar planurile noastre 
în această privință nu pot fi 
izvorîte decit din realitatea an
samblului artistic pe care-1 a- 
vcm. Nu e posibil să ne ambi
ționăm la piese foarte valoroa
se, care să ne depășească, însă, 
puterile pe care le avem în 
momentul de față. O altă da
torie a noastră este cea constînd 
•în sprijinirea și promovarea 
dramaturgiei originale contem
porane. De pildă, în repertoriul 
nostru actual am inclus premie 
ra absolută cu piesa „Omul pă- 
mîntului" de Vasile Zdrenghea, 
care a și văzut lumina rampei, 
apoi piesa „Nu te pune cu olten- 
eele" de Gh. Vlad. pînă în pre
zent nejucată pe scena vreu
nui toatru. Și exemplele ar mai 
putea continua.

— Alte jaloane ale profilului 
teatrului ne mai puteți enume
ra ?

_  Fără îndoială. Pornind de 
la publicul pe care îl avem, și 
care e predominant tînăr, am 
inclus în repertoriu piese spe
ciale dedicate acestei categorii 
de vîrstă. Așa este, de pildă, 
.piesa „Inima rece" dramatizată 
de E. Covali după cunoscuta po
veste a scriitorului german W,

Hauff. Dorim, în același timp, 
să răspundem prin repertoriul 
nostru și celorlalte categorii 
ale publicului. Experiența pro
bează că genul comediei pare să 
fie predilect. Și în acest sens, pe 
lîngă piesa „Nu te pune cu 
oltcnccle" amintită mai sus, am 
inclus în repertoriu și piesa 
lui Tudor Mușatescu „Țara fe
ricirii", pînă acum puțin cu
noscută. dar foarte suculentă 
și care credem va trezi intere
sul scontat. Tot în această or
dine de idei trebuie să amin
tesc faptu] că vom pregăti un 
spectacol umoristic, satiric și 
muzical, pe texte de certă va
loare.

— S-ar relua în felul acesta 
o experiență mai veche a tea
trului.

— Intr-adevăr, o experiență 
pe oare, însă, vrem, s-o adu
cem la nivelul exigențelor con
temporane. Alături de celelalte 
forme si modalități artistice, 
teatrul este chemat să fie pre-- 
zent prin toate mijloacele de 
care dispune în rîndul maselor.

Cum veți rezolva acest dezi
derat ?

E în fază de lucru o în
cercare de a permanentiza 
contactul direct al actorilor 
noștri cu publicul din Valea 
Jiului. Actorii se vor deplasa 
în întreprinderi și instituții în 
pauzele de lucru, la intrarea și 
ieșirea din schimburi, cu pri
lejul acțiunilor culturale orga
nizate de sindicate. U.T.C., co
mitetul pentru cultură și edu
cație socialistă și vor prezenta 
programe de versuri, scheciuri, 
piese scurte etc. In felul acesta 
vom sprijini mișcarea cultural- 
artistică generală din munici
piu dar vom face și o propa
gandă sperăm eficace, scenei 
noastre.

— Aminteați mai sus de ne
cesitatea unei concordanțe în
tre deziderate Și posibilitățile 
teatrului. Care este situația ac
tuală a ansamblului artistic ?

— Ca în fiecare ah ansam
blul nostru artistic se primeneș
te prin venirea (dar și prin 
plecarea) unor forțe artistice.

Anul acesta, de pildă, ne-au 
venit cîteva nume noi, de certă 
valoare, între care amintim pe re
gizorul Ion Simionescu, de la 
Brașov, pictorul scenograf Vir
gil Popa, proaspăt absolvent al 
Institutului „Nicolae Grigores- 
cu". actorii Alexandru Anghe- 
lescu de la Botoșani, Eugenia 
Papaiani de la Sibiu și Paula 
Ionescu care, de asemenea, a

absolvit recent I.A.T.C.-ul. Spe
răm ca în felul acesta să ne pu
tem înfăptui în mai bune con- 
dițiuni sarcinile care ne revin.

— Ne bucurăm că v-au sosit 
ajutoare de nădejde. Este sem
nificativ faptul că anul acesta 
teatrul, pentru prima dată, are 
doi regizori în schemă ceea ce 
nu e puțin lucru. Știm însă că 
aveți dificultăți cu sala de spec
tacole...

— Excluzînd viciul ereditar 
al marii sale distanțe de cen
trul orașului — asupra căruia 
nu stăruim aici _ sala noastră 
este de luni de zile impractica
bilă, datorită faptului că se a- 
flă în reparații capitale, începu
te încă din martie. Aceste re
parații trebuiau încheiate la 1 
septembrie, cel tîrziu, dar, după 
cum merg lucrurile, se pare că 
aceasta nu se va întîmpla nici 
la sfîrșitul anului. Pînă atunci 
sîntem nevoiți să pregătim și 
să prezentăm spectacolele în 
sala Casei de cultură din Pe
troșani. Faptul acesta ne creează 
o serie de dificultăți (de care 
însă nu se fac vinovați cei 
care ne găzduiesc) între care 
amintim și pe aceea a imposibi
lității de realizare a planului 
de spectacole la sediu.

— In anii trecuți, teatrul a 
pornit o lăudabilă și susținu
tă acțiune de realizare a cit mai 
multor abonamente pentru în
treaga stagiune. S-a întreprins 
și anul acesta ceva în această 
direcție ? '

— Am continuat să ne preo
cupăm de acest aspect care pre
zintă avantaje atît pentru noi 
cît și pentru spectatori. Din 
păcate, însă, nu sîntem spriji
niți așa cum se cuvine de că
tre conducerile întreprinderi
lor, de resopnsabilii sindicali. 
Exceplînd cadrele didactice din 
școlile municipiului (nu ȘÎ de 
la I.M.P.), alte categorii de sa- 
lariați nu au recurs decit spora
dic la acest sistem. Poate este 
și vina noastră că nu am folo
sit toate mijloacele de convin
gere care ne stăteau la îndemînă, 
inclusiv anunțurile la ziarul lo
cal, dar este, fără îndoială, și 
în vina celor care, deși au sar
cina să ne sprijine, nu au fă
cut-o. In încheiere, aș vrea 
să-mi manifest speranța că pu
blicul se va sensibiliza la e- 
forturile noastre și va remarca 
așa cum se cuvine saltul valoric 
evident pe care îl parcurgem 
în momentul de față.

Interviu consemnat de
P. CONSTANTIN

Noul
al curselor

orar
„TAROM"

[
Ajuns in fața u- 

nor greutăți create 
în procesul de pro
ducție datorită indis
ciplinei, un brigadier 
se adresează șefului 
de sector, cerîndu-i 
sprijinul. După re
zolvarea cazului, 
deci, după restabili
rea unui climat pri
elnic muncii, cu 
sprijinul conducerii 
sectorului, inginerul 
a comentat situația, 
în cîteva cuvinte, 
spunîndu-i șefului de 
btigadă următoarele

ei.
să 

lor 
te

le cu 
tale, a

— Dacă vom 
timia : 
fără a 
sprijin 
tinerii 
replica 
devenit

responsabili- 
adăugat:

con-
să-i criticăm, 
Ie acorda un 
real, concret, 
near putea 

i faptul că au 
subiectul

nostru, fără de 
nu ■ 
cuta 
buie 
sfera 
trăm 
miletul U.T.C.

Se pare că 
ceput a fost făcut.

am avea ce 
i în adunări, 

să ieșim 
teoriei, 

mai des
să 
la

i

care 
dis-

Tre- 
din 
in-
co-

un în-

întreprinderea de transpor
turi aeriene române ..Tarom” a 
elaborat noul Orar al curselor 
aeriene externe valabil în inte- 
valul 1 noiembrie 1972 — 31 
martie 1973. Față de graficul 
,,de iarnă", noul orar are în ve
dere stabilirea unor conexiuni 
mai lesnicioase cu aeronavele 
altor companii care zboară pe

traseele europene sau intercon
tinentale o corelare mai bună 
cu mijloacele de transport fe
roviare, rutiere Și navale.

Pentru satisfacerea solicitări
lor s-au înființat noi curse săp
tămânale: luni — la Budapesta 
Praga Și Varșovia, vineri — la 
Moscova, ia.r duminica — la 
Viena

(Agerpres)

IA AUTOBUZUL 
DE UNDE NU-I

— Tovarășe bri
gadier, dumneata ai 
12 oameni in briga
dă. Ocupă-te de 
ajută-i pe fiecare 
înțeleagă menirea 
în producție, nu
bizui numai pe noi. 
Un șef de sector are 
...300 de oameni 1

Aparent, sîntem in 
fața unei optici gre
șite. Dar, pe undeva, 
șeful de sector avea 
multă dreptate, mai 
ales că nu refuzase 
să-i acorde sprijinul 
cerut...

— Organizația de 
tineret din sectorul 
nostru este mereu 
criticată pentru acti
vitate slabă, pentru 
lipsa acțiunilor edu
cative, eficiente. Cu
rios că aceste cri
tici vin mai ales din 
partea acelor cornu-

niști 
să-i 
neri.

Ce

care au datoria 
îndrume pe ti

să înțelegem 
din aceasta ?

Intr-adevăr, 
înțelegem ? 
eră făcută, 
J ic, de un 
care,

săce
Remarca 
autocvi- 

comunist
privind lucruri-

criti-
flnga-
unui

săp-

O apreciere 
că, a unui nou 
jat, la adresa 
maistru :

— De cîteva
tămini l-am întrebat 
pe tovarășul maistru, 
Ia ce va folosi lucra
rea minieră pe care 
o executăm în sub
teran. Era vorba de 
o lucrare de pregă
tiri. Maistrul a oco
lit răspunsul dîn- 
du-mi de înțeles că 
are, pentru moment, 
treburi mai urgente. 
In cele din 
m-am dumirit 
cîțiva mineri
vîrstnici, răminind 
Insă cu convingerea 
că maistrul nu cu

urmă 
de la 

mai

noștea rostul lucră
rii.

E vorba de un caz 
cu bănuite repercu
siuni în procesul de 
producție, dar, în a- 
celași timp, și în 
procesul de formare 
a noilor angajați. Un 
caz 
multă 
le de 
jat - 
partid 
ganizației 
proaspăt 
era. De 
cern, că 
nu sînt,
tale, izvoare de gre
utăți în muncă.

semnalat cu 
responsabilita- 
tînărul anga- 
membru de 

în fața or
al cărei 

component 
unde dedu-

noii angajați 
în exclusivi-

I. M.

AJ
*
**
*

î

— Care-i necazul ?
— Necazul e că trebuia sa 

plec cu autobuzul la Deva 
și... n-am plecat.

— De ce ?
— Păi, nu știu ce s-o fi 

Intîmplat, dar 
citul am ajuns 
la ora de pleca
re in piața 
Victoriei din Pe
troșani — de
unde plecau mașinile, ia au
tobuzul de unde nu-i...

Am aflat noi ce s-a intim
plat, din surse neoficiale, dar 
sigure și vă putem dezvălui 
secretul i stația de plecare 
« autobuzelor l.T.A , curse 
lungi, s-a mutat pe strada 6 
Martie, mai precis la parca

rea de lingă clădirea judecă
toriei. Aici, de altfel, din bu
năvoința nu știm a cui, s? a- 
Jlă o tablă mare cu plecarea și 
sosirea autobuzelor din ora
șul Petroșani. Sperăm ca 

„autobuzele" să 
nu se supere 
pentru că le-au 
întrerupt jo
cul de-d păcă
leala. Și nici

întreprinderea care coordo
nează transportul auto (l.T.A. 
Deva) să nu Se supere dacă 
le dăm o recomandare : orice 
schimbare în mersul auto
buzelor e bine să fie adusă 
la cunoștință publicului îna
inte de a intra în vigoare.

I F.

De cîte ori te văd în preajmă, 
Simt că împrășlii o ■ mireasmă 
Nu mă sfiesc a arăta: 
Miroase... trîndăvia ta

Bacșiș, cică i se cuvine
De vrei să te servească bine.
E ca și cum salariul său
Și-l ia să le servească... rău

MORALA UNUIA CARE PRE
TINDE BACȘIȘ

UNUI SPERȚAR

Bloc circular acestea și-a corectat recordul, parcurgînd o 
distanță de 300 mile (4.82,700 km).

UNUI GRĂDINAR PASIONAT |

Lucru-i arhicunoscut, 
Ai ajuns cosmonaut ?
Fiindcă tu, cu voie bună.
Cultivi și... ridichi de lună

Fiindcă tot lua plocon 
(altfel nu-i intrai în grații) 
A dat peste ghinion
Inlrînd dînsul după... gratii

UNUI PIERDE-VARĂ

UNUI BEȚIV NOTORIU i

„Modest" cum fuse dînsul
iaca, 

A începul-o cu cinzeaca 
Astăzi însă nu-i o șagă: 
Ar goli... o cramă-ntreagă

N. POP

R.P BULGARIA. Intre ve
chile și tradiționalele mește
șuguri ale localnicilor din ora
șul Berkovița mai dăinuie 
încă, și cel al vaiergeriei.

IN FOTO : O adevărată ar
tistă, lucrînd cu migală la 
un obiect de preț, într-unul 
din atelierele de bijuterie din 
Berkovița.

O interesantă construcție a început recent 
într-unul din cartierele de locuințe ale Mosco
vei. Este vorba de un bloc cu nouă etaje dis
pus în formă circulară. Curtea blocului, care 
este tot în formă de cerc, va fi feiită de in
temperii, de viscole și de curenții reci. In a- 
ceastă curte interioară vor Ii 
dini, vor fi plantați copaci și 
construite terenuri sportive și 
copiilor.

amenajate gră- 
pomi fructiferi, 

pentru joaca

Automobil — 
lucrare de artă

In S.U.A. face vogă moda automobilelor — 
lucrări de artă! Un oarecare Roger Patterson 
a construit pe un șasiu obișnuit o caroserie 
din fier forjat, utilizând țeavă de 12 mm dia
metru. Echipamentul interior nu a suferit nici o 
schimbare. Mașina însă cîntărește cu circa 200 
kg mai mult și a fost asigurată de proprieta
rul ei pentru suma de... 50 000 dolari I

Marș fără întrerupere
Canadianul Philippe Latulippe s-a specializat 

într-un sport mai puțin uzitat și anume marșul 
fără întrerupere. In luna aprilie a.c. el a mers 
fără să se oprească 275 de mile, stabilind pri
mul său record la vîrsla de 52 de ani! Zilele

In apropierea localității Valea Seacă, din județul Vas- 
i, a fost descoperit acum cîțiva ani un străvechi atelier 

de prelucrare a coarnelor de cerb. In urma săpăturilor în
treprinse in ultimul timp, sub conducerea specialiștilor mu
zeului de istoi e din Bîrlad au fost scoase la lumină alte 
15 asemenea ateliere, ceea Ce arată că aici a existat, cu 
mai bine de 1 500 de ani >n urmă, un adevărat centru meș
teșugăresc de prelucrare a cornului de cerb. (Agerpres)

Băutorii de vinuri bune 
în panică

Cinci mari restauratori din Paris s-au decis 
să dea un semnal de alarmă. Curind, au de
clarat ei, vom fi nevoiți să servim clienților 
numai vinuri proaste. Intr-adevăr, numărul 
amatorilor străini de vinuri franțuzești crește 
an de an. Exportatorii din Bordeaux, de pildă 
au vîndut anul IrecuL 600 000 hectolitri de 
vin, în valoare de 300 milioane franci. Expor
tul de vin îmbuteliat crește intr-un ritm de 
15 la sută țe an. Această creștere se referă 
în special la vinurile de viță nobilă. Viitorul 
iubitorilor de vinuri este, deci, sumbru. In cu
rind, spun specialiștii, aceștia vor îi nevoiți 
să călătorească peste hotare ca să poată gusta 
un vin bun franțuzesc I

O expresie perimată
Expresia „sexul slab" a devenit perimată în 

Anglia. Aceasta este cel puțin părerea detec
tivului 
tea se 
a spus 
conducătoare ale unor vestite bande 
steri pe care le dirijează cu multă... 
și singe rece 1

particular Peter Hamilton. Criminal 
extinde rapid și în rîndurile 
el. In multe cazuri, femeile

a- 
femcjlor, 
au ajuns 
de gang- 
pricepere

ORIZONTAL : 1) Meșterul
Manele (Eftimiu) pl. — Ilaima- 
lalele (Pascaly) ; 2) Prietenii

(Demetrius) fem. sing. — Masca 
(1. Sin Georgiu) ; 3) Coțofana 
(Solacolul) — Căpitanul negru 
(V. Sejour) ; 4) Cîrlanii ! (Ne- 
gruzzi) — In „Manasse" I (Ii. 
Roman) — Paradisul (Lovines- 
cu) : 5) Sanda (Al. Gli Florescu) 
— Vulpea și strugurii (Figuei
redo) — Intre studenții (C. 
Brăescu și C. Xoni) ; 6) Lanț 
muntos în U.R.S.S. — Cej din 
urmă (Gorki) ; 7) Erou princi
pal la școală — Cafeneaua cea 
mică (T. Bornard) ; 8) Din Co
țofana ! (Solacolu) — In casa 
mare! (Drută) — Surugiul (A- 
lecsandri) ; 9) La răcoare ! (I). 
Fagure) — Intr-un ceas bun '. 
(Rozov) — In ..Povara" ! 
Voinescu) : 10) Stăpînul 
sale (P. Raynal) — Cu 
închise (Sartre) ; 11) Un 
din lumea mare (Miile) — 
Victoriei 352 (G. Moser) ;
„Pietonul" aerului (Ionescu) — 
Bădăranii (Goldoni).

VERTICAL: 1) Troienele
(Euripide) — Monte Carlo (F.

(R 
inimii 

ușile 
bal 

Calea 
: 12)

Laszlo) pl ; 2) Noroită — Tre
cutul (G.
Masca (I. 
tr-un ceas 
„Păcătui" !
Florăreasă / (G.B. Shaw) — „Se
renada" din trecut (Rădulescu); 
5) Căsătoria silită (Moliere) — 
Ilagi Tudose (Delevrancea) — 
„La Proineteu" (Eftimiu) ; 6) Re
prezintă „Căsătoria" (Gogol) — 
Lada de fier (F Pyat) ; 7) Cui
bul căsătoriei (Tincu) — Ocea 
nul ! (Stein) ; 8) La băi (lan- 
CU) - 
tiiniu) — E și ceva 
„Ruptura" ! (Lavrcniev): 
In „Păianjenul" ! (A.
Herz) — Clipe de 
(Saroyan) lung] (sing.) la 
mg cu camelii" ! (Dumas) ; 10) 
In orașul de Pe Mureș (Mtin- 
teanu) — Gur> cască ! (Alecsan- 
dri) ; 11) „Jucării" sfărîmatc
(Teodorian) ! — Ogoare în Ma
nevre de toamnă (Moser); 12) 
Țăranul din munte (Mallcfille) 
pl. — La vila regală (Alexan- 
drescu).

de I’ortoriche) ; 3)
Sin Georgiu) — In- 
bun ! (Roz.ov) ; 4) In 
(Petrescu) — La

La „Cocoșul negru" (Ef- 
din

9) 
De 

viată 
„Da-

Prof. Vasile MOLOBEȚ

Laserul croiește
O rază de laser poate croi 

o sută de costume în numai 
trei minute. Generatorul cuan- 
tic optic care constituie „ini
ma" croitorului automat este 
construit de specialiștii din 
leningrad. Reflectată de o se
rie de oglinzi, raza laser cro
iește cu precizie 100 de stra
turi de stofă. Se lichidează și 
pierderile inerente Ia croitul 
semimanual, pe etape.

Flori 
în Antarctica?...

Ultimele descoperiri ale cer
cetătorilor sovietici lărgesc 
cu cca 500 de km. spre sud 
aria mondială a plantelor flo
rale. Pe insula Waterloo din 
arhipelagul New-Scotland spe
cialiștii au descoperit inflo
rescențele unor plante cerea
liere. Pină în prezent, aici, 
pe pămîntul cel mai „cald"

din Antarctica, fuseseră des- 
coperiți doar mușchi și li
cheni. Una din inflorescențele 
descoperite nu a fost cunos
cută pină în prezent de bota- 
niști.

Mini 
reanimat or

In clinicile din Moscova s-a 
încheiat cu succes experimen
tarea unor modele de reanima- 
tor cardiopulmonar. Reanima
rea (readucerea la viață a ți
nui organism ajuns in stadiul 
de moarte clinică) nu este, 
după cum se știe, posibilă fă
ră executarea masajului ex
tern al cordului și respirației 
artificiale. Aparatul, construit 
de specialiști din Moscova, e- 
fectuează masajul indirect al 
inimii și ventilarea artificială 
a plămînilor. Dimensiunile 
mici ale aparatului de reani
mare permit utilizarea lui nu 
numai în condiții staționare, 
ci și pe mașinile asistenței sa
nitare de urgență, ceea ce es
te deosebit de important.

Microbuz cu 
motor electric
Compania de transporturi 

publice din „Clermont-Fer
rand", Franța, va încerca un 
microbuz electric în colabora
re cu „Electricite de France". 
Prototipul a fost construit de 
societatea „Sovel" din Vil- 
Ieurbanne și are capacitatea 
de 22 locuri pe scaun. Auto
nomia microbuzului între do
uă încărcări ale acumulatoa
relor este de 80 km la viteza 
maximă de 50 km/h. Printre 
caracteristicile remarcabile a- 
le microbuzului se află acu
mulatoarele de 192 V care au 
fost miniaturizate, dispoziti
vele electronice de comandă 
și gradul de confort.

Societatea „Sovel" lucrează 
la punerea la punct a altui 
autobuz electric cu capacita
tea de 50 locuri și studiază 
adaptarea motoarelor electrice 
la taxiuri și autovehicule u- 
tilltare.

Multe patrupede 
mă invidiază. Spun 
că aș avea o condiție 
superioară. Mă văd, 
poate fudul, cu cu
coanele plimbîndu-mă 
pe stradă. Mă știu 
îmbăiat cu săpunuri 
alese, în vane de fa
ianță, mă știu culcat 
în camere călduroa
se, în pat de puf 
ferit de biciul crivă
țului și ploile lungi 
și reci ale toamne
lor.

Dar, mă întreb, 
cîți din cei care mă 
invidiază știu că 
toate acestea tre
buie să le plăteasc 
amarnic de scump?! 
Plătesc chirie mare, 
lumină, încălzirea 
centrală și patul 
cald. Ce folos că

nelor mă scoate din 
papuci, mă face să-mi 
scrîșnesc... molarii, 
pentru că o știu ve
nită din snobism. 
Și-apoi, ce plimbare 
mai e și aia, în aer 
liber, dar cu lanțul 
de gît ?

Alte patrupede mă

mai putea avea vul
pea, prepelița, și. mai 
știu eu care. Dar, ce 
se leagă de mine ur
sul sau lupul, care 
nu se sfiesc să mă 
eticheteze potaie 
sfrijită. Curată jig
nire! Nici unul din 
adversari nu-și dă

Ipostaze

CilNELE

S dispun de acest con-
* fort cînd, se știe,
i cucoanele își fac un

fol de titlu de mîn- 
| drie din a se ști a-
j lături de un animal
t umil, totdeauna as-
ț cultător, credincios.
. Mîndria asta a doam

consideră, evident 
subiectivist privile
giat pentru că merg 
la vinătoare. Asta e 
cică, un sport nobil, 
ce nu stă la îndemî- 
na oricui. Hai să zi
cem că ar avea drep
tate în privința asta 
iepurii, pentru că 
sînt direct vizați. Un 
motiv asemănător ar

seama că și la vînlî- 
toare merg tot con
dus de alții. „Con
dus" e prea frumos 
spus, pentru că e 
vorba de aceeași 
metodă politicoasă. 
Ș -apoi, ce credeți că 
așa... imi vine mie 
să merg la vînătoa- 
re ? N-am eu inițiati
ve de-astea...

Dar, într-un 
ciuruit, 
vînturi 
zguduit 
nu ! 
In plus, nici 
scap de același lanț 
blestemat. Parcă mi-e 
sortit 
pînă 
acest 
care 
pur și simplu, perso
nalitatea.

Of! Și cîte aseme
nea ipostaze mă de
zonorează la tot pa
sul ! Mă gîndesc u- 
neori că-i mai bine 
să fii ciobănesc. Ești 
la ozon, mănînci bi
ne. Un rău ar fi nu
mai faptul că cioba- 

limbaj 
mi- 
dar 
de- 
că 
de

, bătut
Și 

t de 
sînt

coteț 
de 

ploi, 
friguri 

văzut ?
aici nu

să fiu însoțit 
la moarte de 
ingrat obiect, 
îmi strivește,

nii n-au un 
prea ales pentru 
ne. N-au limbaj, 
sînt mai delirați 
cît cucoanele, 
nu-mi pun lanțul 
gît, ci doaT o zgardă 
care mi-o papionul. 
Contradictoriu !

C. ARMEAN

I 
I 
I
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muncitori cu următoarele calificări
LĂCĂTUȘI SUPRAFAȚĂ

LĂCĂTUȘI SUBTERAN

ELECTRICIENI SUPRAFAȚĂ

RAN

VÎND casă preț convenabil, 
str. Slătinioara nr. 6, Petroșani.

Condițiile de angajare șl salarizare s'nt cele prevăzute 
de H.C.M. 914/1968 și Legea nr. 12/1971.

& CSILIK ANA, Vulcan : Po
trivit art. 28 din I>egeu 10/68, chi
ria se stabilește hiîndu-se în 
calcul salariul cel mai mare rea
lizat de membrii familiei ce sînt

contractului de în-

dezbaterilor tovarășul 
POPESCU directorul, 
exploatării, care face 
această organizație, 

„Ceea ce

Informații suplimentare se pot obține zilnic, țnțf? orele 
6,30 — 14, de la biroul personal al exploatării cu sediul în 
Bărbăteni.

acordă în continuare de 
organele județene și cen- 
constituie dovada eloc- 
a prețuirii de care se bu- 

pe bună dreptate, detașa-

popular Lu
ptată 

acesteia

schimbat. S-au L 
teu încălzirea 
a vestiarelor și a băii minerilor 
asigurîndu-se aici: 
respunzătoare.

adunărilor

DUMINICA 13 OCTOMBRIE ISTE

JUNI 16 OCTOMBRIE

16 OCTOMBRIELUNI

I UNI 16 OCTOMBRIE

EVENIMENTE

DUMINICA 15 OCTOMBRIE

DUMINICĂ 15 OCTOMBRIE

LUNI 16 OCTOMBRIE

La toate punctele de lucru ale șantierului T.C.M.M

deîn ul-

de

T 

f

Unite 
Agri-

te on Anca 
Telejurnal ; 
sportivă.

incen- 
iau la 
cores-

față 
din

6,31 
Zile 
Zile

materialelor de
scopuri

de 
inși reparații 

electrice 
necalificat

Soarele 
și apune 
trecute 
rămase — 76.

surselor de 
incendiu ; 
Pe șantiere 
permanență 

Pe orice

Respectați cu strictețe norme
le p.c.i. în perioada tosmnă- 
iarnă. îndcpl iniți-vă cu simț 
de răspundere îndatorirea de a

SoaTele răsare In ora 
și apune la ora 17,31. 
trecute din an — 289. 
rămase ■— 77.

lucrări 
ale 

de către 
și neauito-

O SARCINA PRINCIPALĂ ÎN SEZONUL RECE

După vulpe : LO- 
Minerul : Ceaikovski, 
și II ; ANINOASA : 

și adevărul, seriile I

1918 — A
Constantin 
1875); 1935 -

răsare 
la ora 

uin an -

SE INTERZICE :

apăra de pericolul distrugător 
al locului ounuri'le materiale 
ale șantierului și beneficiari
lor.

al
1972 - Ediția a 2-a a 
i Internațional de la 

(15 — 24. X).

a orga- 
produc- 
mlnieră 

loc zlle- 
, de 
darea

tehnico-or- 
și cducati- 
redresarea 
la îmbogă- 
Așadar, a- 
dare de

Adunarea generală pentru da
re de seamă și alegeri 
irizației de partid nr. 1 
ție de Ia exploatarea 
lupeni — care a avut 
Ie trecute — a constituit, 
lapt, așa cum preciza și i 
de seamă prezentată, o continu
are a unei dezbateri ample și 
fructuoase inițiată și în cadoul 
acestui sector, ca urmare a in
dicațiilor date de secretarul ge
neral al partidului în vizita sa 
de lucru în Valea Jiului.

Nutrind dorința unanimă de a 
face totul, de a nu precupeți nici 
nn etort pentru ca îndrumările 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
să tic traduse în viață prin re
zultatele tot mai bune ale mine
rilor Văii Jiului, comuniștii or- 
ganzațic nr. 1, cu responsabili
tatea și simțul datoriei ce-i ca
racterizează, au stabilit încă de 
bina trecută măsurile 
ganizaloi ice, politice 
ve menite să ducă la 
activității economice, 
țirea muncii politice, 
donarea generală de 
seamă și alegeri era, de fapt, 
momentul in care se cristalizau, 
Se fundamentau și se concluzio
nau dezbaterile desfășurate an
terior. Avînd această intenție 
mărturisită, darea de seamă pre
zentată comuniștilor a subliniat 
cu claritate, argumentat și com
petent atît măsurile de pînă 
acum cît mai ales obiectivele, 
sarcinile concrete ale organiza
ției în perioada următoare.

Cum era și firesc, centrul de 
greutate al dezbaterilor, proble
mă nr. 1 abordată de toți vorbi
torii a fost realizarea planului 
de producție, avînd în vedere că 
pînă la data desfășurării adună- 

yeaeraie. sec ■ 1 înregis
trase o serioasă rămînere în ur
ma.

„Modul în care am muncit a- 
ntil trecut, rezultatele pe care 
le-am obținut ne-au bucurat pe 
toți, spunea tovarășul ILIE JE- 
I ER șef de brigadă. In timp ce 
alte sectoare de producție de la 
mina noastră aveau greutăți cu 
planul, noi am reușit să obținem 
anul trecut un plus de 980 tone 
cărbune. Anul acesta nu ne pu
tem declara mulțumiți cu rezul
tatele obținute pînă acum. Tre
buie să recunoaștem că s-au fă
cut unele greșeli și din partea 
«onducerii sectorului, dar nici 
noi nu sîntem scutiți de răspun
dere. I a urma urmei sîntem toți 
mineri, pretindem că știm mese
rie, ș.i știm, am fi putut ajuta 
ia timpul oportun conducerea 
sectorului pentru evitarea aces
tor greșeli. Situația nu este însă 
alarmantă, deoarece colectivul 
nostru, comuniștii din organiza
ția noastră au știut întotdeauna 
să depășească obstacolele, greu
tățile, să facă tot posibilul pen
tru a-și îndeplini sarcinile 
pian. Ceea ce consider eu că ar 
trebui făcut în primul rînd, și 
aceasta revine conducerii secto
rului. este o mai bună dis'ribui- 
re a oamenilor în așa fe' incit 
minerij să nu mai fie nevoiți să 
piardă nici un minut din munca 
lor".

Pentru a înțelege mai bine 
opinia vorbitorului, se cuvine să 
facem o precizare înainte de a

A

Experiența anilor care au tre
cut a demonstrat practic că ce
le rnai multe incendii izbucnesc 
în anotimpul (riguros (toanină- 
iarnă). In acest sens, este dc reți
nut faptul că incendiile sînt 
provocate in această perioadă 
de ncrespectarea regulilor p.c.i. 
sau a neglijențelor grave comi
se de unii salariați în timpul 
îndeplinirii obligațiilor de servi
ciu. Astfel, incendiile care iz
bucnesc în această perioadă se 
datoresc de regulă folosiri; de
fectuoase a instalațiilor de în
călzit, focului deschis și nesu- 
pravegheal, exploatării neco
respunzătoare a instalațiilor de 
iluminat și dc forță, neglijențe
lor comise de unii fumători etc.

Se poate trage concluzia că 
în perioada anotimpului frigu
ros Se crează numeroase con
diții favorabile izbucnirii 
diilor. alune; cînd nu se 
timp măsuri de prevenire 
punzătoare

Este cunoscut faptul că
timij ani în cadrul șantierului

A

In atenția șefilor de șantiere, 
loturi, maiștri, șefi de depozite 

si ateliere !
nire și stingere a incendiilor la 
toate locurile de muncă, în con
formitate cu normele legate în 
vigoare ;

© se va interzice cu desăvîr- 
slre tolosirea focului deschis de 
orice natură : încălzit, pregăti
tul hranei, sudură, topirea bi
tumului etc. în condițiile în ca
re prezintă pericol de incendiu;

® se va interzice executarea 
de construcții improvizate pen
tru organizarea șantierelor cum 
ar fi: gherete, boxe pentru scu
le sau haine, șoproane, magazii 
etc care nu corespund prevede
rilor normativului privind pro
iectarea și executarea din 
punct de vedere al prevenirii 
și stingerii incendiilor: acestea 
vor fi amplasate față de obiec
tivele noi și cele existente la

Pentru protejarea bunurilor 
șantierelor îmtxitriva pericolu
lui de incendiu, se impune lua
rea următoarelor măsuri ;

© se vor verifica sistemele 
de încălzit, instalațiile electrice 
de iluminat și de forță, înlătu- 
rindu-se toate deficiențele în 
exploatarea acestora astfel îneît 
să nu existe pericol de incen
dii :

© se vor dota toate Ioturile 
și punctele de lucru cu mate
riale p.c.i. de primă interven
ție (stingătoare, lopeți, căngi, 
lăzi cu nisip etc) iar totdeau
na se va reinstrui practic în
tregul personal de pe șantiere 
pentru a cunoaște ce are 
făcut în caz de incendiu : 

® se va trece de urgență la 
organizarea activității de preve-

consemna valoroasele propuneri 
făcute de ceilalți comtinis’i în 
cadrul adunării generale : în zi
ua desfășurării acestei adunări, 
ca o primă măsură luată de con- 
ducera exploatării în urma pro
punerilor colectivului sectorului 
I, a fost schimbarea inqinerului 
Ștefan Husti din funcția de șef 
al sectoruiiii și numirea in acest 
post a tovarășului Ioan Madear, 
inginer cu multă experiență, cu
noscut și apreciat pentru merite
le sale. Ăm făcut această preci
zare deoarece marea majoritate 
a vorbitorilor s-au referit, cum 
era de altfel și firesc, la sarcini
le de viitor, la măsurile menite 
să ducă intr-un timp scurt la re
alizarea și depășirea planului.

Subliniind ceea ce a caracte
rizat întreaga adunare generală, 
și anume maturitatea, răspunde
rea, puterea discernămîntului, 
manifestate plenar la fiecare 
vorbitor, notăm totodată, experi
ența acestei organizații de a ști 

să-și antreneze toți comuniștii la 
elaborarea hotăririlor. De altfel, 
în cadrul 
ing. ION 
tehnic al 
parte din 
spunea printre altele 
se remarcă în organizația noas
tră în ultimul timp este mobili
zarea tuturor oamenilor, dorința 
lor de a nu precupeți eforturile 
pentru ca în cel mai scurt timp 
și sectorul I să poată raporta 
îndeplinirea sarcinilor de pro
ducție. In prezent avem asigura
te toate condițiile, avem foarte 
proaspete în minte prețioasele 
indicații ale secretarului general 
al partidului, primim tot spriji
nul din partea organelor de par
tid și de stat. Toate acestea 
ne îndreptățesc să anticipăm îm
bunătățirea radicală a activității 
în subteran".

Dovedind aceeași grijă pentru 
bunul mers al sectorului, o 
neslăbită intransigență față de 
unele abateri, adunarea generală 
a luat o atitudine hotărîtă față 
de cei care mai manifestă încă 
unele neajunsuri în activitatea 
lor. Comunistul CAROI NAGY 
spunea printre altele : „Cred că 
va trebui să luăm atitudine și 
față de această mare fluctuație 
a oamenilor de Ia un sector la 
altul. Propun de aceea să se re
ia o veche metodă folosită de 
noi, de a nu permite unui om să 
plece decît cu aprobarea întregii 
brigăzi".

Au fost dezbătute, de aseme-

Valea Jiului al T.C.M.M. munca 
de prevenire Și stingere a in
cendiilor ocupa un loc important 
și de sine stătător. Inginerii, 
tehnicienii și maiștrii construc
tori din cadrul loturilor Și punc
telor de lucru din Valea Jiului 
ale T.C.M.M. au ca sarcini zilni
ce nu numai pe cele de pro
ducție ci și pc acelea de a lua 
toate măsurile necesare pentru 
apărarea de distrugere a bunu
rilor materiale.

Tocmai în acest scop, cunos- 
cînd pericolul și consecințele 
ce le poate avea izbucnirea ac
cidentală a focului, trebuie să 
se ia din timp toate măsurile 
pentru ca în perioada toamnă- 
iarnă să fie înlăturate la timp 
toate cauzele generatoare de in
cendii. In acest scop trebuie să 
se pună un accent deosebit pe 
cunoașterea normelor și reguli
lor stabilite pentru fiecare loc 
de muncă în parte, Pe aplica
rea lor în practică de către fie
care Șef de lot maistru, șef 
depozit atelier etc. 

nea, și probleme ale muncii de 
educație, ale muncii politice de 
masă, adunarea generală hotă- 
rînd în unanimitate să preia ini
țiativa, lansată de minerii din 
Lonea „Brigada de producție și 
educație" stabilindu-și totodată 
obiectivele prin care valoarea a- 
cestei inițiative să-și dea roade
le și aici.

Păstrînd aceeași notă de res
ponsabilitate, de grijă față de 
activitatea de viitor a comuniș
tilor, proiectul de hoiărire, su
pus dezbaterii adunării generale, 
a reușit să contureze exact sar
cinile de viitor, avînd meritul 
de a antrena Ia realizarea Iui pe 
loți comuniștii sectorului, între
gul personal.

In încheierea dezbaterilor, a 
luai cuvîntul tovarășul CLE
MENT NEGRUȚ, prim-secrctar 
al Comitetului municipal Petro
șani al P.C.R.

„Pentru minerii Văii Jiului, 
pentru toți oamenii muncii de 
pe aceste meleaguri, vizita de lu
cru a tovarășului Nicofae 
Ceaușescu în Valea Jiului, pre
țioasele sale indicații și reco
mandări, sprijinul concret și 
multilateral ce ni s-a acordat și 
ni se 
către 
traie, 
ventă 
cură, 
meniul minerilor în țara noastră. 
Recunoștința noastră față de tot 
ceea ce se înfăptuiește pentru 
noi. se exprimă, prin rezultatele 
obținute în producție, în celelal
te domenii de activitate. Dum
neavoastră, comuniștii din 
ceasta organizație, trebuie 
fiți exemplu în tot ceea 
tăceți, in așa fel incit să mobili
zați toți salariații în vederea 
redresării situației economice a 
sectorului, a întregii exploatări 
în timp cît mai scurt. Noul birou 
al organizației de bază, cu spri
jinul neprecupețit al fiecărui co
munist va trebui să-și exercite 
mai mult decit pînă acum drep
tul și datoria de a ajuta condu
cerea sectorului în rezolvarea 
tuturor problemelor. După cum 
a reieșit din dezbaterile adunării 
generale, aveți toate condițiile 
pentru a vă îndeplini cu cinste 
sarcinile încredințate. Va trebui 
să se acorde însă mai multă 
atenție disciplinei fiecăruia in 
muncă, în viață, disciplină fără 
de care nu se poate concepe 
o activitate colectivă,' vor tre
bui să se prevadă de acum îna
inte problemele tehnice ale sec
torului în așa fel îneît „greută
țile", cum ne-am obișnuit să Ie 
spunem, să poată fi înlăturate 
din timp. Avem convingerea că 
votul unanim cu care a fost a- 
preciată hotărîrea adunării ge
nerale exprimă voința fiecăruia 
de a munci mai bine, mai efici
ent".

Adunarea generală a comu
niștilor sectorului I de la E.M. 
Lupeni a însemnat, prin întrea
ga desfășurare a lucrărilor sate, 
un moment important, llotărîtor 
în activitatea comuniștilor, a în
tregului personal al sectorului 
fiind menită să determine o cer
tă îmbunătățire atît a muncii po
litice cît și a activității economi
ce în cadrul colectivului.

M DABULEăNU

distanțele prevăzute de actele 
normative în vigoare ;

© la terminarea construcți
ilor definitive se va trece la de
molarea construcțiilor improvi
zate ;

© pentru perioada friguroa
să să se treacă de urgență la 
protejarea împotriva înghețului 
a stingătoarelor, 
apă, hidranților de

@ căile de acces 
să se păstreze in 
libere, practicabile 
timp pentru a Se putea folosi 
la un eventual incendiu în ce
le mai bune condițiuni;

® nu permiteți executarea 
lucrărilor de sudură în preaj
ma clădirilor fără luarea mă
surilor corespunzătoare ;

Să nu executați și nu permiteți 
executarea de instalații electri
ce improvizate ;

— întrebuințarea radiatoare
lor, reșourilor ele. în încăperi 
unde sînt depozitate ori se pre
lucrează materiale inflamabile 
sau explozive ;
-— folosirea legăturilor elec
trice provizorii prin introduce
rea conductorilor electrici di
rect în priză (reșouri, grătare, 
ciocane de lipit etc) fără lua
rea măsurilor de izolare 
de elementele combustibile 
încăperi ;

— executarea de 
întreținere 
stalațiilor 
personalul 
rizat;

Lucrători constructori și monturi 
de pe loturi si de Ia punctele de 
lucru ale T.C.M.M., REȚINEȚI !
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6.30 
Zile
Zile

murit ist 
Giurescu 
- A murit 

rut C. I. Nottara (n. 1
1967 — A murit acad. 
Ștefan S. Nicolau, fost 
președinte al M.A.NI. 
1896) ; 1 
Tîrgului 
București

885 — S-a născut Gheor- 
ghe Ionescu-Sisești, 
știință (m. 1967) ; 
fost asasinată de 
onari lu.ptătoarea 
Ocsko Tereza (n.
— Intre 16 și 21 
avut loc prima

om dc 
1940 — A ’ 
către lcgi- 
comunistă 

1917); 1945 
octombrie a 

Conferință 
Națională a P.C.R. ; 1964 — 
A murit Horia Moldoveana, 
militant al mișcării muncito
rești din țara noastră (n. 
1898); 1945 — A fost creată 
Organizația Națiunilor 
pentru Alimentație și 
cultură (F.A.O.).

PIERDUT legitimație de ser
viciu pe numele Codreanu 
Ion, eliberată de mina Lonea. 
O declar nulă.

@ nu exploatați ins'alațiile 
electrice de iluminat s.u de 
forță care prezintă peri zoi de 
incendiu ;

nu permiteți folosirea de 
siguranțe supradimensionau te 
Ia tablourile de distribuție a e- 
nergiej electrice:

® în jurul depozitelor de 
carburanți să fie menținută ° 
permanentă curățenie, iar scur
gerea de lichide inflamabile să 
fie îndepărtată de îndată ce a- 
pare;

© să se acorde o atenție deo
sebită mențineri; ordinii și cu
rățeniei în șantiere. Depozitarea 
tuturor materialelor Să Sp fa
că respectîndu-se strict norma
tivele de p.c.i. în vigoare ast
fel îneît să fie înlăturate toa
te cauzele provocatoare d- in
cendii, posibilitatea extinderii 
acestora în caz de izbucnire.

— folosirea în stare defectă 
a instalațiilor și aparatelor 
consumatoare de energie elec
trică de orice fel;

— încărcarea întrerupătoare
lor și prizelor peste sarcina 
indicată ;

— suspendarea corpurilor de 
iluminat direct de conductorii 
electrici de alimentare;

— folosire^, abajururilor de 
alte materiale

corpuri dc ilu-
hîrtie sau «lin 
combustibile la 
minat;

— folosirea 
stins incendii în alte 
decît cele destinate;

7 Noiembrie : 
de-a moartea ; Republi- 
Așteptarea ; PETRILA : 
vulpe; LONEA — Mi- 

: Ceaikovski, seriile I
Puterea 

Ro- 
Mun- 

spanioie ;

PETROȘANI
Jocul 
ca : 
După 
nerul
și II ; ANINOASA : 
și adevărul ; VULCAN : 
bin Hood ; LUPENI — 
•citoresc: Ritmuri
Cultural : Casa de sub arbori ; 
URICANI : Cea mai frumoasă 
soție.

PETROȘANI —7 Noiembrie : 
Odiseea generalului Jose ; 
Republica : Intoarcc-te ; PE
TRII.A : 
NEA — 
seriile I 
Puterea 
și II ; VULCAN : Ancheta de 
la hotelul Excelsior ; LUPENI 
— Muncitoresc: Ritmuri spa
niole ; Cultural : Femei în 
ofsaid ; URICANI : Cea mai 
frumoasă soție.

DUMINICĂ 15 OCTOMBRIE

6,00 Buletin de știri ; 6,05 
Concertul dimineții ; 7,00 Ra
diojurnal ; 3,00 Sumarul pre
sei ; 8,08 Ilustrate muzicale ; 
9,00 Ora satului ; 10,00 Radio- 
macjazinul femeilor’; 10,30 Suc
cese ale discului; 11,00 Bule
tin de știri; 11,05 Intîlnire cu

angajează

MUNCITORI NECALIFICAȚI SUBTE

PITONI
V

ANGAJEAZA:
— contabil principal
— șef depozit 

desenatori principali
— primitor-distribuitor marfă la cantină.

Condițiile de angajare și salarizare sînt cele prevăzute de 
II.C.M. 914/1968 și Legea nr. 12 1971.

Informații suplimentare se pot obține zilnic intre ore
le 12—14 de la biroul personal al institutului, telefon 1051) 
prin centrală.

melodia populara și interpre
tul preferat ; 11,35 Formații 
vocal-inslrumentale ; 12,00 De 
toate pentru toți ; 13,00 Radio
jurnal ; 13,15 Refrene pentru 
toate vîrstele; 14,00 Unda
veselă; 14,30 Din repertoriul 
soliștilor Aura Urziceanu și 
Howard Carpendale ; 15,00 Bu
letin de știri ; 15,05 Muzică
populară ; 15,15 Sport și mu
zică ; 17,45 Azi în România; 
18,00 Serial radiofonic pentru 
tinerii ascultători; 18,30 Cîn- 
lă Mihaela Mihai, Dova și Sa
mmy Davis — junior ; 19.00
Radiojurnal; 19,30—24,00 Es
trada duminicală ; 20,45 Con
semnări ; 22,00 Radiojurnal ; 
22,10 Panoramic sportiv ; 22,50 
Moment poetic ; 24,00 Buletin 
de știri ; 0,03—6,00 Estrada 
nocturnă.

8,15 Deschiderea emisiunii. 
Gimnastica pentru toți ; 8,30
Cravatele roșii. Film serial 
..Delfinul Flipper" ; 10,00 Via
ța salului ; 10,55 Finala Cupei 
Davis la tenis de cîmp : Ro
mânia - - S.U.A. Ultimele două 
meciuri de simplu. „360 de 
grade" ; 18,10 Retrospectivă
Walt Disney ; 19,00 Vetre fol
clorice : „In cîmpul pîinii" ; 
19,20 1001 de seri; 19,30 Te
lejurnal ; 20,00 Comentariu la 
40 de steme — județul Bistri- 
ța-Năsăud ; 20,20 Film artistic : 
„După vulpe" — producție ita- 
lo-americ ană. Cu Peter Sellers, 
Victor Mature ; 22,00 „De șap-

Agemolu" ; 22,20
22,35 Duminica I

i
8
817,30 Deschiderea emisiunii. 

Curs de limba franceză. Lec
ția a 24-a; 18,00 Căminul; 
18,40 Scena ; 19,Q0 Să.plămîna 
în imagini ; 19,20 1001 de seri; 
19,30 Telejurnal. In cinstea a- 
niversării Republicii — Croni
ca marii întreceri; 20,10 Avan
premiera ; 20,15
muzicii ostășești.

Festivalul 
Solei țiuni 

din finala concursului de cîn- 
tece patriotice; 21,15 Roman 
foileton : „Elisabeth R“. Pri
mul episod : „Pui de leu". Pro
ducție a studiourilor britanice. 
Cu : Glenda Jackson, Ronald 
Hines, Robert 
Slater; 22,10 
țific. Emisiune 
Baicu ; 22,30 
22,45 Finala
european de baschet 
(repriza a II-a). Transmisie 
la Varna.

Garrett, Daphne
Panoramic știin- 

<le Rusanda 
,,24 de ore" ;

Campionatului 
feminin 

de

teri, temperatura maximă a 
aerului a fost <le plus 13 gra
te la Petroșani și de plus 8 
grade la Paring. Minimele au 
fost de plus 11 grade și, res
pectiv, plus 7 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 24 
DE ORE : Vremea se amelio
rează treptat. Cer variabil. Pe 
alocuri vor cădea precipitații 
sul) formă de ploaie. Vînt 
slab pînă la potrivit clin sec
torul nordic.

Noutăți 
editoriale

Intre noutățile editoriale în 
colecția „Fantostic-club" sînt 
cărțile lui Vladimir Colin 

„Capcanele timpului" și 
Ovidiu Șarian - „Intîlnire 
cu Hebe". Prima, roman 
științifico-fantastic, itr mă
rește o acțiune desfășurata 
in spații și timpuri diferite, 
cititorul antrenat într-o fan
tastică suită de peripeții sub 
semnul dragostei, fanteziei 
și al umorului. „Intîlnire <u 

Hebe" cuprinde două nuvele, 
ambele inspirate din marile 
enigme pe caro le ridică ex
plorarea cosmosului. 

VOINEA MARIN, Lupeni 1 
Potrivit Legii 20/71, contribuția 
bănească se achită 
domiciliu. Urmează, deci, să so
licitați Consiliului
peni, adeverință despre 
contribuției și pe baza 
să înaintați o contestație con
siliului popular din comuna na
tală pentru a dispune radierea 
dvs. din listele de contribua
bili din comună.

titulari ai
chiriere, astfel că, în cazul dvs., 
stabilirea chiriei după salariul 
realizat de ginere, care locuieș
te împreună cu dvs. și realizea
ză cel mai mare! salariu tarifar 
din familie, este temeinică și 
legală. De asemenea, este legal 
să suportați chiria astfel calcu
lată pe ultimii dbi ani, deci să 
plătiți și diferențele, deoarece 
pe de o parte aveați obligația să 
declarați de la început venitu
rile tuturor membrilor familiei, 
iar pe de altă parte în această 
perioadă ați folosit efectiv spa
țiul de locuit.

❖ SIMION BELCIUG, Lonea. 
N; s-a confirmat tovarășe Si- 
mion Belciug, că ați avut 
dreptate, sesizarea trimisă re
dacție; a fost justificată. De la 
1 octombrie însă, situația s-a 
«,„i, i,„i <_■ _.. > măsuri pen- 

corespunzătoara

EFTIMIE MARDARE, Uri. 
câni. Cu și în alte situații ivite 
pînă acum, și în cazul celei de
terminate de darea în folosință 
a noii piețe a orașului Lupeni, 
consiliu] popular al orașului, 
împreună Cu conducerea I.G.C. 
Petroșani au stabilit măsurile 
necesare pentru prelungirea ru
tei autobuzelor locale din cen
tru pînă la noua piață. In acest 
scop, în prezent, se amenajează 
un loc de întoarcere în preaj
ma pieții, iar după Cp acesta 
va fi terminat, autobuzele loca
le, inclusiv cele care asigură 
transportul în comun de la 
Uricanj la Lupeni, își vor pre
lungi ruta. Se consideră nere
comandabil Ca autobuzul Pe
troșani — Urieani, și așa des
tul de aglomerat, să deserveas
că și noua static de la piața o- 
rașului Lupeni.
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Vizita de lucru a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 

a Uzina de utilaj chimic din Ploiești

CONTINUĂRI DIN FĂ
*
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(Urmare din pag. 11 

dezvoltare a unității, care are 
de făcut față unor sarcini spo
rite în anii următori, atît în di
recția dotării unor combinate 
chimice din țară, cît și pentru 
export. Se află, printre altele, 
In construcție o hală modernă 
pentru sculăria uzinei, ca și noi 
ateliere mecanică.

— Trebuie să aveți în atenție, 
subliniază tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, integrarea rațională 
în fluxul tehnologic a tuturor 
sectoarelor uzinei și nu risipi
rea lor. Hala secției de rulmenți 
este amplasată prea departe; 
nu este judicios folosită nici 
calea ferată uzinală, iar depozi
tele de materii prime era nece
sar să fie în imediata vecinăta
te a secțiilor de fabricație. De 
altfel, există posibilitatea ca și 
montajul schimbătoarelor dc 
căldură să se facă afară, și nu 
în hală, așa cum se procedează 
în prezent.

In continuare, se vizitează 
șecția de rulmenți, o adevărată 
fabrică a unității, a cărei pro
ducție este destinată instalații
lor de foraj, utilajelor chimice 
și altor mașini și agregate fa
bricate în țara noastră. Unita
tea a intrat parțial în funcțiu
ne la sfîrșitul anului trecut, ur- 
mînd a-și atinge capacitatea fi- 
hală de 1 800 tone anual în 1975. 
Aici se realizează aproximativ 
280 tipodimensiuni de rulmenți

nestandardizați, fiind prima sec
ție de acest fel din țară. Diferi
te sortimente de rulmenți reali
zați aici sînt exportați în mai 
multe țări, într-o cantitate ce 
reprezintă aproximativ 50 la su
tă din capacitatea de producție 
a secției. Oprindu-se în dreptul 
principalelor utilaje din această 
secție, care concură la fabrica
ția rulmenților, tovarășul 
Ceaușescu se interesează în
deaproape de randamentul agre
gatelor, dar mai ales de acțiu
nile preconizate pentru ga a- 
ceastă unitate să-și atingă în- 
tr-un timp cît mai scurt para
metrii proiectați.

Relevîndu-se că sînt unele di
ficultăți în aprovizionarea rit
mică cu materii prime șl mate
riale, secretarul general, indică 
pe loc organelor de resort să ia 
măsuri operative pentru rezol
varea acestei probleme.

După vizita prin sectoarele de 
fabricație ale întreprinderii, în
tre conducătorul partidului și 
statului și colectivul de condu
cere a-jy uzinei are loc o discu
ție în legătură cu acțiunile ce 
se impun pentru modernizarea 
întregii unități, pentru ridicarea 
nivelului el tehnic. Sînt de față 
primarul municipiului, Gheorghc 
Alecu, directorul general al 
Centralei industriale de resort, 
Nicolae Panaite, specialiști din 
Ministerul Industriei Construc
țiilor de Mașini și Ministerul 
Industriei Chimice.

Analizînd schița de sistemati
zare existentă, tovarășul 
Ceaușescu se referă la necesi
tatea abordării într-o concepție 
modernă a planului de sistema
tizare a fluxului tehnologic, de 
folosire a suprafețelor de teren 
din incinta întreprinderii și a 
spațiului de producție, de dotare 
<ju mașini și utilaje de înaltă 
tehnicitate. Aceasta va condu
ce la creșterea producției și a 
productivității, la ridicarea cali
tății, va face ca uzina să fie o 
unitate reprezentativă a indus- 
trei noastre. Secretarul general 
al partidului cere ca acest pro
iect să fie realizat în cel mai 
scurt timp.

Se ia în discuție, cu acest 
prilej, și necesitatea asigurării 
întreprinderii cu cadre bine ca
lificate, în raport cu sarcinile 
sporite ce-i revin în actualul 
plan cincinal și în perspectivă.

— Trebuie întocmit — subli
niază tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — un complex de mă
suri pentru calificarea în ritm 
mai rapid a muncitorilor, pen
tru perfecționarea procesului 
dc pregătire profesională a oa
menilor muncii din această u- 
zină, corelat cu necesitățile din 
celelalte întreprinderi ale mu
nicipiului și județului, astfel 
îneît anual toate unitățile să fie 
completate cu cadre cu temei
nice cunoștințe. La înfăptuirea 
acestui plan de pregătire a ca

drelor — indică secretarul ge
neral — să se aibă în vedere 
măsurile ce se iau în paralel 
pentru mecanizarea și automa
tizarea proceselor de producție, 
în toate sectoarele economiei, 
astfel îneît muncitorii să poată 
deservi cu pricepere utilajele 
npi care vor intra în dotarea 
întreprinderilor.

De asemenea, se impune o 
preocupare stăruitoare pentru 
integrarea în procesul de pro
ducție a unui număr mai mare 
de femei.

In încheierea discuției cu ca; 
dre de conducere din industria 
constructoare de mașini și in
dustria chimică, secretarul gene
ral al partidului indică unele 
măsuri concrete pentru a se a- 
sigura livrarea ritmică și la ter
menele prevăzute în contracte 
a unor utilaje necesare combi
natelor chimice aflate în con
strucție sau în curs de dezvol
tare în țara noastră. Se reco
mandă, cu acest prilej, o mai 
intensă colaborare între Minis
terul Industriei Construcțiilor 
de Mașini și Ministerul Indus
triei Chimice, pentru ca toate 
cadrele de specialitate din a- 
ceste ramuri importante ale e- 
conomiei naționale să-și uneas
că eforturile, avînd ca obiectiv 
creșterea eficienței economice 
a întregii activități.

Ion MĂRGINEANU 
Mircea S. IONESCU

Ultimele știri
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DE PESTE HOTARE
Kurt Waldheim despre rolul 

și locul OJJ. în menținerea

NEW YORK 14 — Trimisul 
special Agerpres, Corneliu 
Vlad, transmite : In cuvîntarea 
ținută la reuniunea organizată 
de Universitatea Columbia, 
din New York, secretarul gene
rai al O.N.U., Kurt Waldheim, 
a relevat progresele înregistra
te în ultimii ani de Organizația 
Națiunilor Unite, îndeosebi în 
ce privește cooperarea interna
țională în domeniile social și 
economic. Apreciind iă în sfe
ra politică „locul organizației 
pare -J fi mai nesigur", el a re
levat că. în cursul dezbaterilor 
actualei sesiuni a Adunării Ge
nerale, numeroși delegați și-au 
îndreptat atenția asupra acestei 
probi me vitale și s-au pronun
țat pentru ,,desfășurarea de 
noi eforturi spre a asigura Na
țiunilor Unite vigoarea și func
țiunea lor deplină în lumea 
contemporană".

După ce a observat că par
ticipant» la dezbaterile gene
rale an examinat în mod cri
tic „tendința de a vedea Națiu
nile Unite în afara curentului 
principal al evoluțiilor politi
ce", secretarul general al 
O.N.U. a spus: „Sper că re

marca mea nu va fi înțeleasă 
în mod greșit, în sensul că aș 
dori ca toate problemele lumii 
să fie aduse în fața Națiunilor 
Unite. Aceasta n-a fost, de alt
fel, niciodată o cerință a Car
tei ; am salutat toate efortu
rile statelor de a-și rezolva 
problemele prin contacte direc
te". Kurt Waldheim a apreciat, 
de asemenea tendința de solu
ționare a problemelor interna
ționale litigioase și de norma
lizare a relațiilor dintre state 
prin modalitatea contactelor, 
dialogului, înțelegerii, comer
țului și negocierilor.

Subliniind contribuția pe care 
organizația mondială o poate 
aduce în acest sens, el a spus I 
„Organizația Națiunilor Unite, 
ca instrument al rațiunii și 
concilierii, își va putea fructi
fica imensele sale posibilități 
în slujba păcii și progresului 
numai prin folosirea lor în mod 
constructiv".

Secretarul general și-a expri
mat, în încheiere, optimismul 
în legătură eu perspectivele or
ganizației, cu creșterea rolului 
ei în menținerea păcii și secu
rității în lume.

O declarație a premierului indian,
Indira

DELHI 14 (Agerpres). — Lu- 
înd cuvîntul la o întrunire a 
Comitetului parlamentar con
sultativ pentru problemele in
terne. primul ministru al In- 
’diei, Indira Gandhi, a relevat 
hotărârea guvernului de a în
făptui programul de dezvolta
re economică și socială a țării. 
Șeful guvernului indian a cri-

Gandhi
treat cu fermitate încercările 
elementelor reacționare de a 
frîna procesul de progres în 
India. In încheierea declarației 
sale, Indira Gandhi a chemat 
poporul indian să apere intere
sele naționale împotriva mane
vrelor reacțiunii și să depună 
toate eforturile în vederea dez
voltării țării.

Blackpool

încheierea lucrărilor
Conferinței Partidului
Conservator1 britanic

BLACKPOOL 14 — Trimisul 
special Agerpres, Nicolae Plo- 
peanu, transmite: La Blanck- 
pool s-au încheiat lucrările celei 
de-a 90-a Conferințe anuale a 
Partidului Conservator britanic. 
In ședința finală, primul mi
nistru, Edward Heath — liderul 
partidului — a făcut o analiză 
a lucrărilor Conferinței, opi- 
nînd că acestea au reprezentat 
„un triumf al moderației". 
Menționînd, în continuare, con
vorbirile pe care urmează să 
le aibă luni, 16 octombrie, cu 
reprezentanții patronatului și 
sindicatelor britanice, Edward

Heath a evidențiat că, în tre
cut, „evenimentele au dus, u- 
neori, la confruntări între 
părți". Vorbitorul a afirmat că 
„poporul britanic vrea să par
ticipe tot ma; mult la adopta
rea hotărîrilor care îl privesc", 
referindu-se, în această ordine 
de idei, îndeosebi la tineret și 
muncitori. Pe de altă -parte, în
să, primul ministru a insistat 
asupra apl'cării, în continuare 
a legii antisindicale privind 
relațiile în industrie, care, du
pă cum se știe, a creat un val 
de nemulțumiri și proteste în 
rîndul sindicatelor, al tuturor 
oamenilor muncii.

Aviația S. U. A. continuă 
cu intensitate acțiunile 

de bombardare a localităților 
și de minare a porturilor 

R. D. Vietnam
HANOI 14 „ (Agerpres). — 

După cum transmite agenția 
V.N.A., la 12 octombrie, avioa
ne americane au participat la o 
operațiune de blocare cu 
mipe a porturilor R. D. 
Vietnam și au atacat 
numeroase localități populate 
din mai multe provincii ale 
R.D. Vietnam. In aceeași zi, a- 
vioane „B-52" au bombardat 
localități djn provinciile Nghe 
An, Ha Ținti și Quang Binh, 
iar nave de război ale S.U.A. 
au deschis focul fără discri
minare asupra unei stațiuni 
balneare Și altor localități de 
pe coasta provinciei Thanh

Hoa. Bombardamentele au pro
vocat moartea și rănirea a nu
meroși civili, distrugerea sau 
avarierea unor case de locuit 
și a altor bunuri civile.

Un purtător de cuvînt al Mi
nisterului Afacerilor Externe al 
R.D. Vietnam a dat publicității 
o declarație în care sînt con
damnate vehement aceste acte 
de război ale S.U.A. și se cere 
Statelor Unite să pună capăt 
imediat bombardamentelor asu
pra teritoriului R.D. Vietnam, 
minării și blocadei porturilor 
sale și tuturor celorlalte acți
uni care lezează suveranitatea 
și securitatea R.D. Vietnam.
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0 Corespondentul Agerpres, 
Paul Diaconescu, transmite : 
Sala de ceremonii Saint Jean" 
a primăriei din Paris găzduieș
te o amplă expoziție franco-ro- 
mână de maximafilie. Colecțiile 
participanților români, care se 
temarcă printr-o largă arie te
matică — Istorie, artă, literatu
ră, știință, turism — și prin ca
litatea exponatelor, au fost pri
mite cu un viu interes.

0 Cu prilejul unei întîlniri 
cu ziariștii, desfășurate la Comi
tetul Central al P.C. Francez, 
Andre Vleuguet, membru al Bi
roului Politic al P.C.F., a rele- 
yat că, de la începutul acestui 
an, numărul membrilor partidu-
lui a sporit cu 41 000. De aseme
nea, a arătat el, în același inter-

în numeroase întreprinderi

edaeția și administrația ziarului i Petroșani, strada Republicii Nu. 90, telefon i 1663

au fost create zeci dc noi orga
nizații de partid.

0 Secretarul de stat al S.U.A., 
William Rogers, a avut, joi du- 
pă-amiază, la New York, con
vorbiri cu ministrul afacerilor 
externe al Algeriei, Abdelaziz 
Bouteflika.

0 Agenția TASS anunță că, 
la 13 octombrie, Ia ora 21,50 
(ora locală), în apropierea aero
portului moscovit Șeremetievo, 
un avion de pasageri, care e- 
fectua cursa Leningrad—Mosco
va, s-a prăbușit. Pasagerii și e- 
chipajul avionului și-au pierdut 
viața.

0 Urnit Haluk Bayulken, mi
nistrul afacerilor externe al 
Turciei, a semnat Ia sediul 
O.N.U. Convenția Națiunilor U- 
nite privind eliminarea tuturor 
formelor de discriminare rasială.

0 Agenția United Press In
ternational informează că în in
cinta Școlii superioare de stu
dii economice din Lisabona s-au 
produs grave incidente. Potrivit 
unui comunicat al poliției por

tugheze, în timpul ciocnirilor, 
doi studenti au fost împușcați, 
dintre care unul mortal. Comu
nicatul nu iacc nici o preciza
re în legătură cu prezența poli
țiștilor în incinta acestei insti
tuții de învățămînt superior.

0 Walter Scheel, ministrul 
afacerilor externe al R.F. a Ger
maniei, și-a încheiat vizita ofi
cială în R.P. Chineză, plecînd, 
la 14 octombrie, spre patrie — 
anunță agenția China Nouă. La 
plecare, ministrul vest-german 
a fost condus de Ci Pîn-fei, mi
nistrul afacerilor externe al 
R.P. Chineze, de alte persoane 
oficiale.

0 O delegație a Societății 
medicale chineze a sosit la New 
York, pentru o vizită de studiu 
și documentare în Statele Unite, 
anunță agenția China Nouă.

0 Parlamentul din Sierra Le
one a declarat stare excepționa
lă pe teritoriul întregii țări. A- 
ceastă hotărire a fost luată la 
cererea guvernului, care a in
vocat pericolul unei intervenții 
străine.

0 Delegația de medici din 
R.P. Chineză, care se află în
tr-o vizită de studii în S.U.A.
— prima etapă a unui turneu 
prin mai multe țări occidentale
— a fost primită sîmbătă de 
președintele Richard Nixon 
informează agenția United Press 
International. La întrevedere a 
fost prezent și Henry Kissin
ger, consilier special al preșe
dintelui Richard Nixon pentru 
problemele securității naționa
le.

0 Fostul președinte argentine- 
an, Juan Peron, aflat, în pre
zent, într-un exil voluntar la 
Madrid, se va reîntoarce la 
Buenos Aires în cursul acestui 
an, a afirmat, în capitala spa-

te în primul rind un puternic 
centru industrial, numărîndu- 
se în prezent printre cele mai 
puternice centre industriale 
sovietice. Coșurile fumegînde, 
sunetul sirenelor te introduc 
în viața industrială a Kievu
lui, pe care locuitorii săi știu 
s-o trăiască din plin și cu 
competență. In structura in
dustrială a orașului complet 
transformată, predomină con
strucțiile dc mașini, prelucra
rea metalelor și mecanica 
fină. Orașul lui Bogdan Hmel- 
nițki și al lui Taras Sevcenko, 
este locul de naștere a nume
roase produse, de mare tehni
citate, cunoscute și apreciate 
în întreaga Uniune Sovietică, 
în zeci de țări de pe toate me
ridianele globului, printre ca
re și tara noastră. Kievul are 
un bogat potențial industrial, 
alcătuit din zeci de uzine și 
fabrici moderne și de mare 
capacitate. producătoare de 
excavatoare, mașini-unelte a 
utomate. aparate electrice de 
măsură, aparatură foto, utilaj 
și echipament industrial pen
tru diverse ramuri, utilaj na-

val, medical etc. precum- și 
de produse, chimice, de lemn, 
de încălțăminte, textile, con
fecții, de o gamă variată de 
produse alimentare, de artiza
nat și multe altele; Tot Kie
vul este un reputat producă
tor pe scară industrială de di
amante sintetice, a căror du-

lor peste 220 de școli secun
dare, in amfiteatrele celor 18 
școli superioare de învățământ 
pășesc 175 000 de elevi de toa
te virstele și respectiv, 100 000 
de studenți, care au îmbrăți
șat zeci de profesii. Aici își 
desfășoară activitatea două a- 
cademii ale Ucrainei, cea de

însemnele noului
în orașul de pe Nipru

superioară cu 40—
celei a

ritate este 
60 la sută 
naturale.

Vorbind 
nu trebuie uitat 
trem de important că el este 
unul din cele mai remarca
bile centre ale instrucției, ști
inței și culturii ale Uniunii 
Sovietice. Zilnic, in sălile cc-

diamantelor

despre acest oraș, 
faptul ex-

științe și cea de construcții și 
arhitectură, cu zeci de 
te de cercetări.

Patrimoniul cultural 
vului se compune, în 
din l 300 de biblioteci, cu mai 
bine de 35 milioane volume 
de cărți, 75 de cluburi și pala
te de cultură, zeci de alte in
stituții de cultură (opera, tea

institu-

al Kie- 
prezent,

tre, filarmonici, studiouri cine
matografice pentru filme ar
tistice, documentare și de ști
ință etc.) și multe altele. In 
Kiev se editează zilnic sau 
periodic 60 de ziare de mare 
tiraj și 185 de reviste. La toa
te acestea se mai adaugă și 
alte elemente, deosebit de 
semnificative. Kievul este po
sesorul a 12 mari și importan
te muzee, cuprinzîhd peste 
855 000 obiecte de certă va
loare, ca și al celor mai vechi 
și renumite monumente de ar
tă rusă, începînd din secolul 
XI (catedrale și biserici, ca
racteristice prin adaptarea ti
pului de arhitectură și pictu
ră bizantină la tradițiile loca
le.

Orașul te poate îmbin să 
scrii, desigur, mult mai mul
te. Dar și mai multe ar fi de 
scris despre locuitorii săi. des
pre ospitalitatea lor. despre 
munca și eforturile lor, despre 
obiectivele grandioase pe care 
și le-au fixat, de a așeza ca
pitala lor pe culmi tot mai 
înalte, demne de epoca pe ca
re o trăiesc și o înfăptuiesc 
toți oamenii sovietici.
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(Urmare din pag. 1)

Neîndoios, asemenea preocupări există, și ele au fost 
dezbătute cu prilejuri anterioare în același plen al comite
tului municipal. Remarca noastră se întemeiază insă, nu pe 
ideea că ar fi necesară repetarea unor acelorași probleme, 
ci pe ideea necesității de a așeza întreaga activitate econo
mică a exploatărilor miniere în centrul muncii politice, al 
vieții de organizație și, prin prisma experienței ce ar fi re
zultat, să se scoată la iveală, în spirit critic și autocritic, lip
surile din sfera de activitate a organizațiilor de bază. Tot
odată, remarca noastră este izvorîtă din mai multe Idei des
prinse din recomandările făcute organelor șl organizațiilor 
de partid din domrniul mineritului, de către tovarășul LA
ZAR DAVID, secretar al Comitetului județean Hunedoara al 
P.C.R., în prezența căruia s-au desfășurat lucrările plenarei, 
și CLEMENT NEGRUȚ, prim-secretar al Comitetului munici
pal de partid.

In fața organizațiilor de bază din cadrul exploatărilor mi
niere stau sarcini deosebit de însemnate îndeosebi în ceea 
ce privește întărirea disciplinei. Viața, practica de fiecare zi

Fiecare organizație, 
fiecare comunist 

să contribuie plenar la 
îndeplinirea sarcinilor 
politice și economice

au arătat în repetate rin luri efectele pozitive ale acelui cli
mat de muncă în care rolul de primă vioară îl deține disci
plina, conștiinciozitatea in îndeplinirea tuturor sarcinilor. Cu 
prilejul adunărilor generale ale organzațiilor de bază pentru 
dări de seamă și alegeri a reieșit, pregnant, existența încă a 
unor cauze subiective, generatoare de indisciplină pentru 
curmarea cărora nu se întreprinde încă totul, așteptîndu-se 
mai mult o rezolvare de Ia sine a marilor probleme ale dis
ciplinei — de la simpla punctualitate în serviciu, pînă Ia 
contribuția activă la îndeplinirea și depășirea sarcinilor de 
producție la un nivel calitativ ridicat, la participarea crea
toare la conducerea și organizarea producției. In contextul 
actual, și tot mai mult pe măsură ce înaintăm în procesul 
făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, cerințele 
disciplinei socialiste a muncii aduc elemente noi, ca API I 
CAREA CELOR MAI AVANSATE METODE DE MUNCĂ, 
RIDICAREA CONTINUA A NIVELULUI DE CALIFICARE, 
LUPTA CU PASIVITATEA, CU INERȚIA ȘI FORMALISMUL. 
Conștiința disciplinei devin? un nou factor, hotărîtor, al pro
gresului general, care cere nu numai punctualitate dar șl 
PROMPTITUDINE, ATENȚIE, SPIRIT DE ORGANIZARE, AC
TIVITATE COLECTIVĂ AȘEZATĂ PE SUPORTUL TRAINIC 
AI, UNEI RESPONSABILITĂȚI PLENARE. Iată numeroase ca
racteristici ale acestui teren de lucru al organelor și orga
nizațiilor de partid, care trebuie să desfășoare — după cum 
s-a recomandat în plenară — O ACTIVITATE CONSTANTĂ, 
CU MULTĂ EFICIENȚĂ, O ACTIVITATE PĂTRUNSĂ DE 
SPIRITUL NOVATOR PROPRIU COMUNIȘTILOR. Cu atît 
mal mult se cer aceste atribute organelor și organizațiilor de 
partid, in actuala etapă, la acest sfîrșit de an, și în preajma 
celui viitor, fiecărei organizațiide partid cînd trebuie să tra
ducă în viață cu maximum de eficiență indicațiile prețioase 
de mare valoare practică ale secretarului general al partidu
lui, date cu prilejul vizitei de lucru în Valea Jiului.

Au apărut „puncte44 reci 
în rețeaua încălzirii centrale...

(Urmare din pag. 1)

Un grup de locatari din blo
cul 18, scara a IV-a (același car
tier din Petrila), printre care 
Traian Bîrluț, Mihal Roșu, și 
Vasile Calotă, ne semnalează, 
cu indignare, faptul că au fost 
nevoiți, zilele trecute, să stea 
în casă „în paltoane Ia congelat" 
și no roagă să „intervenim, pen
tru că și anul trecut, la interven
ția redacției, cîteva zile, s-au îm
bunătățit condițiile, după care... 
s-au înrăutățit iarăși" (!?). „La 
parterul acestui bloc — aflăm cu 
stupoare — de cînd s-a dat în 
folosință, locatarii nu au bene
ficiat de căldură și nimeni n-a 
încercat sau n-a putut să ne re
zolve această problemă"!

...La data cînd toate instalați
ile de încălzire centrală trebu
iau, deci, să funcționeze „în 
plin", în foarte multe apartamen
te, caloriferele au continuat să

rămînă... reci, impasibile ! Deși, 
se știe, vremea este cea care 
stabilește data declanșării sis
temului de furnizare a căldurii 
în apartamente, pînă acum ni se 
mai... furnizează, pe alocuri... 
explicații cu privire la schimbă
rile neprevăzute de temperatură. 
Să încercăm să trecem cu vede
rea (presupunîncl că înțelegem) 
faptul (justificativ) că... ritmul 
punerii la punct totale nu pu
tea li accelerat (fiind și el orga
nizat în baza unui program axat 
în timp, pînă la 15 octombrie) 
șl să vedem ce va fi... fn conti
nuare.

Oricum, „observațiile" notate 
aici, sperăm că vor fi luate în 
considerație de organele vizate 
și neajunsurile lichidate. Insta
lațiile de încălzire centrală me
rită o mai mare atenție ! „Punc
tele" încă reci de pe rețeaua în
călzirii centrale pot și trebuie 
să fie cît de urgent șterse...

La ordinea zilei,
urgentarea strîngerii 

recoltei

» -

In ultimele zile, muncile agri
cole de toamnă s-au intensifi
cat. Unitățile agricole coopera
tiste au recoltat sfecla de zahăr 
de Pe 43 Ia sută din suprafața 
cultivată. In județul Mureș, 
care deține ponderea cea mai 
mare în producția de sfeclă, 
s-a strîns recolta de Pe mai 
mult de 60 la sută din terenu
rile cultivate în acest an. Rit
mul de recoltare a crescut în 
ultimele zile și în județele Si
biu, Alba, Cluj, Sălaj, Botoșani 
și Neamț. Producția este în 
general bună, dar conținutul

de zahăr fiind puțin mai scă
zut impune ca întreaga recol
tă să fie strînsă, transportaiă și 
prelucrată cu maximum d? ra
piditate, pentru a se evita ast
fel pierderile.

Există încă importante can
tități de sfeclă pe timp, îndeo
sebi în județele Mureș, Cluj, 
Botoșani. Intrucît în aceste ju
dețe a plouat mai puțin, trans
portul poate fi urgentat. Da 
altfel, și în celelalte județe so 
impune o preocupare susținută 
în această direcție.

(Agerpres)

Cea de-a 61-a ediție a finalei 
competiției dc tenis pe echipe 
„Cupa Davis", care se desfășoa
ră între formațiile S.U.A. și 
României pe terenul „Progre
sul" din Capitală, a continuat 
ieri cu disputarea probei de du
blu între perechile Stan Smith
— Van Dillen și Ilie Năstase
— Ion Țiriac. Victoria a revenit 
tenismenilor americani în trei 
seturi cu 6—2, 6—0, 6—3, astfel 
că după două zile de întreceri 
scorul este favorabil cu 2—1 
selecționatei S.U.A.

Primul set a început cu un 
„break", realizat de jucătorii 
români pe serviciul lui Van 
Dillen. Oaspeții preiau condu
cerea cu 2—1, sînt egalați, dar 
apoi se detașează datorită în 
special evoluției excelente a tî- 
hărului Van Dillen, foarte efi
cace prin jocul său rapid, și 
incursiunile sale la fileu. Cuplul 
american câștigă primul set cu 
6—2. Se aștepta ca perechea 
română să-și revină în setul ur
mător, însă replica ’ lor este 
ștearsă și de data aceasta, atît 
Năstase cît și Țiriac se Iasă 
surprinși, neputînd returna min
gile foarte puternice și precise 
plasate în special de Van Dillen 
care confirmă renumele său de 
bun jucător la dublu. Tenisme- 
nii români pierd setul doi Ia ze
ro, în numai 15 minute de joc.

In ultimul set, inițiativa a- 
parține tot jucătorilor ameri
cani, care termină învingători cu 
6—3.

Proba de dublu, căreia speci
aliștii îi acordă o mare impor
tanță pentru deciderea victoriei 
finale și în care cuplul român 
era cotat ca favorit, aceasta 
și pe baza victoriei obținute a- 
nul trecut în finala de la Char
lotte, a fost cîșligată, neaștep
tat de ușor, de perechea ame-

FINALA „CUPEI DAVIS“
în partida de dublu, cuplul Ilie Năstase —

Ion Țiriac a cedat în fața redutabililor 
tenismeni americani

® Scorul este favorabil cu 2—1 selecționatei S.U.A. 
© Astăzi, se dispută ultimele două partide de simplu

ricana. Este adevărat că Smith 
și Van Dillen au prins ieri o zi 
foarte bună, le-a mers jocul în 
toate cele trei seturi și au co
mis foarte puține erori. Țiriac 
a apărut ușor obosit după efor
tul din partida „maraton" sus
ținută în prima zi cu Gorman, 
‘ar Năstase nu și-a găsit nici 
ieri ritmul său obșnuit resim- 
țindu-se probabil și din cauza 
unui hematom la mîna dreaptă, 
cu care tine racheta. Indiferent 
de aceste cauze obiective cu
plul nostru a evoluat ieri cu 
mult sub valoarea sa. Se știe 
că tocmai proba de dublu a 
constituit punctul forte al for
mației române și de cele mai 
multe ori în această partidă au 
fost obținute nuiueroase succe
se în meciurile pentru „Cupa 
Davis". De data aceasta însă, 
Ilie Năstase și Ion Țiriac au 
fost departe dc valoarea ce i-a 
consacrat.

Se pare însă că nici coeziu
nea dublului nostru nu a mai 
fost cea din trecut. Anul aces
ta, cu excepția partidelor din 
„Cupa Davis", Năstase și Țiriac 
nu au mai jucat împreună la 
marile concursuri în proba de du
blu, ceea ce, bineînțeles, a .in

fluențat asupra omogenității și 
■randamentului acestui, altădată, 
aproape invincibil cuplu. Să spe
răm însă că jucătorii noștri nu 
se vor descuraja și vor lupta 
cu mai multă ambiție astăzi, in 
ultimele două partide de sim
plu care, începînd de la ora 
11,00, vor opune pe Ion Țiriac 
lui Stan Smith și pe Ilie Năsta
se lui Tom Gorman.

★
După partida de dublu pre

ședintele Federației italiene de 
tenis Luigi Orsini care asistă la fi
nala de la București, a declarat 
următoarele unui redactor al 
„Agerpres" i „Nu mă așteptam 
ca românii să piardă proba de 
dublu. Eșecul lor, după obține
rea alitor succese internaționa
le, nu este însă inexplicabil. 
Chiar din partida cu Smtth 
mi-am dat seama că Năstase es
te obosit. Nu este oare acesta 
efectul unui interminabil șir de 
turnee, la caro Năslase a par
ticipat, începînd din luna ia
nuarie ? Mi-a părut rău că 
Năslase, jucător foarte admirai 
Ia noi, în Italia, nu a putut ju
ca la valoarea lui."

La rîndul său, BASIL RAY 
(Anglia), secretarul comitetului

Tiparul — întreprinderea poligrafică Hunedoara — Subunitatea Petroșani

de organizare pentru „Cupa Da
vis", a spus: „Credeam că par
tida de dublu, importantă acum 
pentru ambele echipe, se va 
termina în favoarea tenismeni
lor români. Americanii au 
jucat însă aproape fără gre
șeală, iar tînărul Erik Van 
Dillen s-a întrecut pe sine. In 
acest sfîrșit de sezon Năstase 
este obosit".

Fostul cîștigător al Wimble- 
donului, celebrul jucător en
glez Fred Perry, a declarat i 
„L-am mai văzut pe Năstase 
jucînd la Forest Hills. Au tre
cut de atunci cîteva săptămîni, 
dar ce mare diferență în jocul 
său. Evident, Năstase resimte 
eforturile depuse mai ales în 
cele 4 turnee toate cîștigate. 
care, bineînțeles, I-au solicitat 
la maximum. Indiferent de re
zultat, a 61-a ediție a finalei 
„Cupei Davis" este un mare 
eveniment. Românii au organi
zat foarte bine această compe
tiție, al cărui act final se dis
pută pentru prima oară în Eu
ropa, după 35 de ani. Este, 
după mine, și acesta un succes 
a( tenisului european".

(Agerpres)
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