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țIN CONDIȚII OE EFICIENTĂ RIDICATĂ !
ceferiștilor

CONCLUZIA PRIMEI DECADE DIN FEBRUARIE

Situația realizării 
planului

E.M. Lonea 103,9
E.M. Petrila 102.1

E.M. Dilja 97,1

E.M. Livezeni 110.4

E.M. Aninoasa 101.7

E.M. Vulcan 106.3
E.M. Paroșeni 112.1
E.M. Lupeni 105.2
E.M. Bărbăteni 97,2
E.M. Uricani 96.1

Total 
Valea Jiului 103,5

Interviu cu ing. GHEORGHE GIUCLEA, 
director tehnic cu probleme de producție la C.C.P.

După cum evidențiază graficul alăturat, unitățile minie
re din Valea Jiului au încheiat și prima decadă a lunii fe
bruarie cu sarcinile de plan depășite. Considerind rezulta
tul înregistrat în primele zece zile de bun augur, am rugat 
pe tovarășul inginer GHEORGHE GIUCLEA. director teh
nic cu problemele de producție in cadrul Centralei cărbu
nelui Petroșani să concluzioneze activitatea desfășurată în 
acest început de lună și, totodată, să jaloneze traiectoria 
următoarei perioade.

— Aș remarca de la Înce
put faptul că, comparativ cu 
perioada corespunzătoare a 
lunii ianuarie. în primele ze
ce zile din februarie activi
tatea a fost în general mai 
bună. Susțin afirmația 
faptul că deficientele
perioada de referință au fost 
în mare parte înlăturate. Mă 
refer la faptul că asigurarea 
plasării fronturilor de lucru 
s-a făcut in mai bune con-

dițiuni la majoritatea unități
lor, fapt ce a permis ca 
producția să fie realizată la 
un nivel superior.

— Aceasta 
tului că au 
noi ?

— Plasarea

datorită fap- 
intrat efective

Reparații prin muncă patriotică

mai bună s-a 
realizat atît pe seama afec
tivelor noi cit si a reducerii 
numărului absente nemo
tivate. Organizarea activității 
in zilele de repaus din luna

ianuarie s-a făcut mai bine, 
eșalonindu-se mai judicios 
repausurile și recuperările.

— Pe lingă aceasta, nu 
considerați că rezultatele 
obținute se datoresc șî 
faptului că s-a îmbunătă
țit acoperirea producției 
cu linie de front ?

— Indiscutabil că da. mai 
ales dacă ne referim la cî- 
teva unități care in prima 
decadă a lunii ianuarie n-au 
reușit să desfășoare o acti
vitate corespunzătoare. Aș 
lua ca exemplu Aninoasa. 
Prin măsurile luate în luna 
ianuarie s-a reușit ca in pri
ma decadă din această lună 
să se ajungă la o activitate 
normală, să se realizeze pla
nul și să se asigure condiți
ile

In zilele de 9—11 februa
rie. colectivele de muncă a- 
le reviziei de vagoane Pe
troșani au inițiat, in cins
tea aniversării a 40 de ani 
de la luptele ceferiștilor și 
petroliștilor din februarie 
1933, entuziaste acțiuni de 
muncă voluntar-patriotică.

Echipa de reparat frine 
a raportat peste prevederi 
repararea unui număr de 1 
ventile . de distribuție și 5 
robinete de aer, lucrare la

care s-au 
nistul 
teciștli Vasile Popa 
colae Păcuraru.

Echipa cu detașare 
să de maistrul Iosif 
a executat in afara 
de program reparații 
te la un număr de 9 
ne marfă, iar duminică, 
februarie, echipa condusă de 
șeful de tură Nicolae Vișan 
și lăcătușul de revizie Ni
colae Coman, 6 vagoane.

evidențiat 
Mihai Pițigoi

condu- 
Bostan 
orelor 
curen- 
vagoa-

11

însemnate depășiri de plan
In primele 40 de zile 

ale anului, colectivul atelieru
lui de zonă a reușit, prin fo
los.. c,i integrală a timpului 
de lucru și a utilajelor din 
dotare, să-și realizeze sarci
nile de plan in proporție de 
101 la sută, de creștere a 
productivității muncii 
proporție de 110 la sută, re- 
ducînd, totodată, timpul de 
imobilizare a vagoanelor a- 
flate în reparație cu IR la 
sută.

Duminică, 11 februarie.

:-?trpgul celeetiv. din 
s-au remarcat
Crăciunescu, Avram 
loan Lăzărescu,
l«ic . Nei./u și 
.Virgil Colceâg și alții au 
lucrat in cadrul unei acțiuni 
de muncă voluntar-patrioti- 
că Ia reparatul unui număr 
de 5 vagoane de marfă, din
tre. care 4 cu cite 4 osii și 
unul cu 2 osii, punindu-le Ia 
dispoziția transportului ir 
inte de termenul prevăzut.

care 
Barbu 
Hoca, 
Nico-

tehni anul 
alții

(Continuare m pag. a 3-a)

Au cuvîntul șefii sectoarelor
ramase in urma

Planul va fi realizat ritmic
— Tovarășe inginer Stan Iu

reș. incă de anul trecut bri
gada condusă de Nicolae Tn- 
molea a îmbrățișat inițiativa 
lui Petru Roman, de la E.M. 
Aninoasa. de a realiza zilnic 
.schimbul și cîmpul" la fie
care aripă a .camerei", și se 
încadrează, cu frecvența do
rită. în obiectivul întrecerii 
Conduceți sectorul de pro
ducție ai minei Bărbăteni, în 
plină devenire, cu o dinami
că de extracție ascendentă. 
Desigur, apreciați la justa va
loare rezerva inepuizabilă de 
r-dr energii, pe ca
re o reprezintă inițiativele 
r ereș/ Care sînt măsurile 
de extindere luate și cum se 
concretizează ele in prezent ?

— Tncepînd chiar de azi 
(N.R. adică 12 februarie a.c.)

brigada lui Mihai Kovacs, de 
la frontul galeriei direcționa
le. din stratul 3, blocul XII, 
orizontul 783. s-a angajat să 
atingă o viteză de avansare 
de 120 metri pe lună. în pro
fil dublu, deci să se înscrie cu 
bri'i i' '•■i<iv.-1 brigăzii con
duse <'••• ("''ps'antin Grădina- 
ru, de la E.M. Uricani.

— In ce constă conjunctura 
propice creată ?

— Aprovizionarea cu .goa
le" pe orizontul de cap se fă
cea foarte greoi, acum prin 
ioncțiunea galeriei direcțio
nale cu suitorul colector s-a

• rentrarea produc
ție de cărbune a brigăzii la 
orizontul 700. Chiar in ime
diata apropiere a locului de 
muncă se poate forma con-

tinuu un stoc de materiale 
necesare pentru 2—3 zile.

Să continuăm ideea: Ia a- 
batajul frontal de pe stratul 
5, în funcțiune, s-a trecut de 
falia care ne-a pricinuit ne
cazuri mari, iar brigada lui 
Iosif Olteanu a început să se 
încadreze riguros în cicluri, 
realizind din 8 februarie chiar 
3 fîșii la două zile. Sint sem
ne de bun augur, vom urmări 
permanentizarea acestor re
zultate și. în acest fel, iniția
tiva Eroului Muncii Socialiste, 
Petre Constantin, se va îm
plini și la noi. Și nu numai 
aici, ci și in panoul alăturat 
din cadrul aceluiași frontal, 
unde va lucra aceeași brigadă, 
și care preconizăm să intre 
în funcție în 14 februarie a.c.

— Pregătirile sînt executa
te, în acest caz...

— Da, s-au instalat trans
portoarele TR în galeria

bază. Urmează să se monte
ze scocurile fixe pe flșie, să 
se asigure alimentarea cu a- 
pă și aer comprimat a fron
tului. Se mai impune comple
tarea brigăzii lui Olteanu cu 
încă cel puțin doi oameni pe 
fiecare schimb. Oricum, 
constată o omogenizare și o 
permanentizare a oamenilor

Metalurgiștii Combinatu
lui siderurgic din Hunedoa
ra au început să utilizeze 
cu bune rezultate. In proce
sul de turnare a oțelului a- 
liat. un nou sortiment de 
praf izoterm, realizat de 
Fabrica de produse refrac
tare din Baru, după o rețe
tă a specialiștilor centrului 
rlr rpi-retân din cadrul cen
tralei industriale hunedorene. 
Noul produs asigură îmbu
nătățirea calității oțelului ți 
permite economisirea a 50 
kg de metal la fiecare tonă 
de laminate.

★
In acest an, Ministerul 

Sănătății va lua o serie de 
noi măsuri în scopul dez
voltării și creșterii nivelu
lui calitativ al 
balnco-climaterice 
vor înființa două 
nice de cercetare. 
50—70 paturi,’ în 
Eforie Nord și Călimănești 
— Căciulata.

Direcțiile sanitare județe 
ne vor acorda o deosebită 
atenție lucrărilor de amena
jare și dotare a actualelor 
baze de tratament, pentru 
asigurarea unui tratamenf 
balneo-fizioterapeutic com
plex de recuperare. Vor be 
neficia de noi amenaiări și 
dotări. în special, stațiuni
le Herculane. Govora, Olă- 
nești. Pucioasa. Slănic Mol
dova. Borsec. unde anual 
zeci d° mii de bolnavi efec
tuează tratament medical 
recuperator.

Alte măsuri prevăd asigu
rarea încadrării noilor uni 
tăți de tratamente cu per
sonal medico-sanitar califi
cat. precum și asigurarea cu 
personal medico-sanitar ne-

cesar stațiunilor balneo-cll- 
materice In cursul sezonu
lui de vară. Totodată, va 
continua acțiunea de docu
mentare necesară instituirii 
perimetrelor de protecție a 
surselor curative naturale.

★
februarie 
tradiției,

Luna 
potrivit 
de repartizare a absolvenți
lor din diferitele sectoare ale 
învățămîntului nostru supe
rior. Pînă acum au fost 
repartizați absolvenții sec
ției instalații pentru con- 

ln . -tul 
din Bu-

deschide, 
acțiunea

asistenței 
Astfel, se 
secții ch
eu cite 
stațiunile

îru. |u du 
de construcții 
cureșli și ai Facultății de 
industrie alimentară din Ins
titutul politehnic din Galați. 
In continuare, pînă la cfîr- 
șitul lunii, vor mai fi repar
tizați absolvenții secțiilor de 
tehnologie mecanică .< trico
tajelor și confecțiilor ■.> de 
tehnologic chimică a con
fecțiilor din piele din Insti
tutul politehnic din lari, ai 
secțiilor de statistică indus
trială și agrară ale Acade
miei de studii economice, ai 
secției de regie de teatru 
din Institutul de artă tea
trală și cinematografică .Ion 
Luca Caragialc"

După cum reiese din in
formațiile furnizate de Mi
nisterul Educației și 1 
țămîntului. repartizarea 
nerilor din ultimul an 
studii de la celelalte secții 
și facultăți existente In cele 
19 centre universitare ale 
țării va continua în lunile 
iunie, iulie si septembrie Tn 
conformitate cu normele în 
vigoare, ea se realizează pe 
baza locurilor comunicate 
de uzine. Întreprinderi 
instituții centrale.

Ziua tinerilor uzinei

Invâ- 
i ti

de

Și

Duminică după-amiază, la Casa de cultură din Petro
șani a avut loc o seară cu IturaJ-distr  activă dedicată tineri
lor de Ia U.U.M.P Acțiunea a fost inițiată de secția pro
pagandă a Comitetului municipal U.T.C. în colaborare cu 
Teatrul de stat ..Valea Jiului" care a prezentat spectacolul 

„Inimă rece", dramatizare de Eduard Cavali după basmul 
scriitorului german Wilhelm Hauff.

In continuare a urmat o plăcută seară de dans in com
pania orchestrei teatrului. Aceasta este prima acțiune orga
nizată in colaborare cu o instituție de cultură de prestigiu, 
urmind ca organizațiile de tineret din unitățile economice 
ale municipiului să permanentizeze (lunar!) asemenea ac
țiuni in scopul dezvoltării dragostei pentru cultură ri artă 
a tinerilor.

câ toată luna $1 trimes-

(Continuare in pag. a 3-a)

Interviu realizat de 
Dragoș CALIN

Stația C.F.R. Petroșani.
Impiegatul de mișcare Vasile Pop inminlnd mecani

cului Emil Popa foaia de parcurs pentru plecarea in cursă.

în

se

OFERTA cultural-educativă

Foto îjon LEONARD
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SSleQQul roșu feond^Z-]
I___ «nluntori J numai prin... biliard, table și șah ?

Duminică. Este ultima zi a săptămînii, 
consacrată odihnei, destinderii fizice și 
intelectuale, intr-un cuvint refacerii po
tențialului de muncă. Vinerea, simbăta 
sau chiar duminica ne facem un program 
firește subordonat preferințelor individua
le și posibilităților. Și. cum timpul nu es
te întotdeauna prielnic excursiilor și dru
mețiilor. atenția se concentrează asupra 
instituțiilor de cultură — casele de cul
tură și cluburile din localitățile munici
piului nostru care, avînd in vedere tot 
acest raționament, mult mal complex In

realîtate, trebuie să-și intensifice efortu
rile la sfirșit de săptămînă și să se ofere 
ca reale locuri de atracție pentru oameni, 
unde timpul să fie petrecut cu profit in
telectual. Duminică dimineața. înarmați cu 
aceste ginduri am întreprins un raid-an- 
chetă prin cluburile și casele de cultură 
din Valea Jiului pentru a găsi răspuns 
concret mai multor întrebări: Ce fac oa
menii muncii duminica ? ce găsesc in clu
buri ? există o corelație intre dorinței0 
beneficiarilor actului 
celor răspunzători de

cultural și eforturile 
el?

PETRE CONSTANTIN 
brigadier 

E.M. LUPENI

CHIȚU DIANA 
maistru miner 
E.M. PAROȘENI

VASILE MEREUȚA 
brigadier 

E.M. ANINOASA

EUGEN VOICU 
brigadier 

E.M. PETRILA

ION COJOCARU 
brigadier 

E.M. LONEA

caleaDin nou aținem 
combatanților de pe frontul 
cărbunelui. Treabă dificilă, 
uneori, pentru că, oamenii 
aceștia sînt foarte greu la 
.dispoziția- noastră. Progra
mului ■ lor întotdeauna i se 
adaugă un „ceva" neprevă
zut, ceea ce, clteodată, 
împiedică să-i întilnim 
tunci crnd dorim.

Pe brigadierul Petre Cons
tantin de la mina Lupeni. 
eroul nostru din Vale, l-am 
întîlnit ieșind din schimbul 
întîi dar pregătindu-se să 
reintre... .Niște rezolvări ur
gente pentru eare trebuie 
să mai trec pe la abataj, pe 
urmă... la dispoziția ziaru-

ne 
a-

imortalizat !

de 
în- 
a- 

am

luî“... Era însă
Cu maistrul miner Diana 

Chițu, șeful de abataj 
la mina Paroșeni ne-am 
tîlnit întîmplâtor. .Pînă 
cuma, după cum știți,
Încheiat bine prima decadă, 
cu toate că, pe undeva, a- 
v<*am emoții In- această no
uă formă a responsabilității 
mele“... „In cei 12 ani 
activitate ea șef 
dă a acumulat 
experiență", zicea 
de-al lui...

La mina Vulcan, 
Mihai Dudescu, nici pe Ves
pasian Cătană nu a fost chip 
să-i întîlnim. Amindoi bri
gadierii au rămas și-n schim-

de 
de briga- 
„niscaiva “ 
un ortac

nici pe

bul următor. Probabil că în
cheierea corespunzătoare a 
ciclului implică unele in
tervenții concrete, nemijlo
cite ale acestor experimen
tați organizatori ai fluxului 
extractiv...

.Avem aici oameni mai 
buni decît mine. Tocmai eu 
trebuie să fiu fotografiat ?", 
încerca Vasile Mereuță să 
se .sustragă" de la intenția 
noastră de-al imortaliza... 
Da, știam că mai sînt oa
meni buni la mina Aninoa
sa. dar. ne „căzuse" la-nde- 
mînă și... e tot in. linia întîi !

Cind ne-a văzut brigadie
rul Eugen Voicu de Ia 
mina Petrila, aținîndu-i 
calea îi zise unui ortac, să

auzim noi : .Numai cu cî- 
tăva vreme in urmă am fost 
iar la iar..." Intre I mp 
profilul lui a fost imortali
zat. Intr-adevăr, avea drep
tate, dar, dacă e tot In pri
ma linie...

... Așa cum de altfel ni s-a 
Intîmplaf și cu Ion Cojo- 
caru, minerul care a lan- 
sat inițiativa brigăzii de pro
ducție și de educație 
mina Lonea, dar...

...Dar dacă acești 
oiști sint mereu în 
coloanei, dacă se mențin in 
exemplul pe care-1 dau tu
turor. cu toată 
nea, avem

„vină“ ?!

de la

comu-
capul

gratitudi- 
noi vreo...

Ion LICIU

Clubul din Lonea, ora 9,20. 
In mod normal directorul 
clubului (aici, tov. Aurel 
Hlușcu) împreună cu cei care 
compun consiliul de conduce
re ar trebui să se afle într-o 
asemenea zi în sediu pentru 
a-și vedea rezultatele muncii. 
Ce și-a propus clubul din 
Lonea pentru ziua de dumi
nică ?

— O expoziție de cărți, so
cial- politice; ne răspunde bi
bliotecara Maria Nagy.

Doar printr-o expoziție in
tenția nu e finalizată, mai era 
necesară o tntilnire cu citi
torii, o prezentare adecvată, 
eventual prezența unei per
soane care să vorbească des
pre diversitatea tematică și 
problematica largă ce este cu
prinsă In denumirea generi
că .carte social-politică". Din 
programul de activitate _ al 
clubului am mai aflat că la 
ora 18. în sala festivă, are loc 
o „seară distractiv-educati 
vă". Și prin aceasta clubul din 
Lonea și-a epuizat cercetarea 
și inventivitatea culturală pe 
care o propune locuitorilor.

Raid de duminică
de teatru..." Tntr-adevâr,

de

prin cluburile
Văii Jiului

In spațiul unde se află sala 
de tenis, doi tineri joacă, al 
treilea privește. Atenția lui 
Ion și Traian Vilman și Ilie 
Onica, toți trei tineri vizează 
tenisul și serile de dans (așa 
numitele, mai pretențios, seri 
„educativ-distractive"), altce 
va nu mai știu din activita
tea clubului. Cum să știe da
că nici nu e afișată, ci stă la 
dosar? învățătorul Iosif La- 
katoș. însoțindu-și un grup 
de elevi din clasa a IV-a la 
bibliotecă, ne-a spus: .Am 
cintat în corul de aici, cu
noscut cu ani în urmă, care 
s-a .prăpădit" din '69. Clu
bul, ce să spun, s-a mai pus 
pe picioare, are și formație

bună 
clubul mai are formații 
amatori, dar unde sînt intr-o 
asemenea zi ?

Ne-am oprit la 
muncitoresc din 
Gheorghe Scridan, Ion Busu
ioc, Dumitru Chirii sînt ti
neri, noi angajați.

— Cum vă petreceți ziua ?
— La instructaj și la că

min. Astăzi, la televizor.
Este un răspuns care „ilus

trează- eforturile comitetului 
sindical, 
U.T.C. și 
propierea 
tor tineri, 
parte, la viața socială, în co
lectivitate.

La clubul din Petrila, ma
re animație — în jurul mese
lor de joc. „Vin zilnic la club. 
O parte din mobilier s-a de
teriorat pentru câ mulți tineri 
nu par să cunoască regulile

căminul 
Petrila.

ale organizației 
clubului pentru a- 
și atragerea aces- 
In cea mai mare

T SPATARU

(Continuare in pag. a 3-a)



MXRTÎ, 1.1 FERRI ARIE 1973

Pregătirile echipei Jiul

O - 2, LA DEVA (!?)
Duminică pe stadionul „Ce- 

■ ale' din Deva, Jiul a susținui 
un nou meci de verificare in 

jcl-u! pregătirilor in vederea 
telueru campionatului. Deși 
timpul a lost triguros și a plo
ii d spectatorii au venit in 
numai marc la stadion pentru 
,i vedea .,1a lucru” echipa dc- 
veană. aflată pe primul Ioc In 
M.ri» a \ lll-n a diviziei C. Jo- 
f ni <t lost așteptai cu interes 
.ie publicul <iin localitate și 
pentru a urmări evoluția echi
pei Jiul — simpatizată la De
va dar In special a fotba
liștilor vizați pentru loturile 
naționale (Mulțescu. Rozsnai. 
szabados. ton Gabriel șl Onu- 
|an|. Partida a început cu fa
ze Inimoase, mult ..gustate*' de 
spectatori. Echipa locală ia in 
serios jocul și luptă cu multă 
anm tie pentru a se impune in 
Lili valoroșilor lor adversari. 
Jiul răspunde printr-un joc 
m«i tehnic, cu pase scurte, dar 
devenii insistă mai mult și în 
min. 22 Sălăjan, bine servit 

!• Moț prinde descoperită □- 
pararea Jiului și Ion Gabriel 
nu poale apăra șutul plasat al 
acestuia. 1—0 pentru Mureșul. 
Libardi și Mulțescu fac efor
turi pentru egalarc. Ei inițiază 
citeva acțiuni frumoase, cu pa
se precise, din viteză, oprite 
însă la marginea careului de 
către ..defensiva” echipei din 
Deva. Totuși Jiul putea egala. 
Dar, la un penalty acordat de 
arbitru, Mulțescu a tras fără 
convingere, peste poartă...

La reluare, Jiul intră pe te
ren cu echipa aproape com
plet schimbată (doar Ion Ga
briel și Mulțescu mai sini 
menținuți). Jocul e mai plăcut

ca in prima repriză, 1'rnie.ș. 
Sloian, Dodii, Făgaș și Naidin 
realizează o reușită circulație 
a balonului, răminind lotuși 
inelicaci. Cei care înscriu sint 
din nou localnicii, prin Maca- 
'el 1, care a executat o lovi 
lură liberă de la cca. 20 me
tri de poartă, mingea a atins 
„zidul" Jiului, l-a păcălit pi
lon Gabriel intrind in poartă.

Meciul a lost util arabelor 
echipe, antrenorii încercind c- 
proape lot efectivul disponi
bil. De la Jiul nu lipsit doar 
Marincan si Nagy. aflați în 
sesiune de examene... Iată și 
o scurtă declarație a antreno
rului Șteian Coidum : „De o 
săptămiDă am revenit la an
trenamentele echipei mele. 
Deocamdată, meciurile susținu
te nu au fost decît niște ies
le. Nici unui jucător nu i-am 
dat sarcini Speciale, nu am 
„manevrat" scheme tactice cu 
jucătorii. Aceasta o vom face 
în partidele următoare. Vom 
intensifica pregătirea fizică și 
tactică. Antrenamentele se vor 
desfășura de acum înainte cil 
mai aproape de condițiile de 
joc ale campionatului".

Formațiile utilizate: JIUL : 
Ion Gabriel — Onuțan (Geor
gescu), Tonca (Gruber), Stoc
ker (Grama), Sava (Cătuț) — 
Anincuteanu (Urmeș), Libardi 
(Dodu) — Stan (Făgaș), Mul
țescu, Rozsnai (Sloian), Szaba- 
dos (Naidin) ; MUREȘUL : Ru- 
su — Marcel Marian (Menu). 
Puie. Precup, Stanciu — Mihai 
Marian, Macavel II (Ceaușu 
II) — Iancu, Uilecan (Macavei 
1), Sălăjan (Szeres), Moț.

C. SANDU

Însemnare

Adevărul — undeva 
la mijloc...

Un cititor al ziarului nos
tru. PetTu Gheorghe, angajat 
al E.M. Aninoasa (cel puțin... 
asa este semnată scrisoarea 
pe care ne-a expediat-o) ne 
semnalează faptul că, în ac
țiunea care s-a întreprins, la 
începutul acestui an, la mina 
Aninoasa, pentru crearea u- 
nui nucleu de membri susți
nători ai echipei de fotbal Mi
nerul din localitate, s-a... a- 
juns la unele abuzuri. „S-a 
hotărît, așa de sus, ca lunar 
toți salariații minei să plătea- 
-că doi lei, în tot cursul a- 
<--estui an. pentru echipa de 
lotbal — ne scrie Petre 
Gheorghe. Celor care au re
fuzat să plătească — pentru 
că nu noi, oamenii, am ho- 
■ărît. în cadrul vreunei adu
nări. să ajutăm echipa de fot- 
bal (lucru contestat ulterior, 
d<- cercetările corespondentu
lui nostru din Aninoasa, R.

Valedi, la comitetul de par
tid și la comitetul sindicatului 
de la mină), li s-au făcut gre
utăți la acordarea „avansului" 
în ianuarie, iar la serviciul 
aeraj, pur și simplu, prosoa
pele necesare n-au fost dis
tribuite decît celor care au 
semnat „tabelul" cu donările. 
De ce, asemenea tertipuri...?"

Care-i adevărul ? Ca de obi
cei, pe undeva, la mijlocul ce
lor două „variante". Firesc, 
nimeni nu putea să-i oblige 
pe cei ce nu doresc prospe
ritatea echipei de fotbal a în
treprinderii lor să-i acorde lu
nar un minuscul ..ajutor". Și 
totuși, unele „zvonuri" se con
firmă : probabil că unii „sala- 
riști" să fi scăpat și vorbe urile 
pentru a duce cu brio la bun 
sfîrșit o acțiune.......de sus".

Așteptăm noi... confirmări 
și infirmări.

In febra pregătirilor noului sezon sportiv — rugbiștil 

de la Știința.

Cupa „Femina" 
la minifotbal

In sala de sport a A.S. 
Minerul Lupeni s-au aliniat, 
la startul competiției de mi
nifotbal dotată <ii oilpa „Fe
mina", șapte echipe femini
ne din școlile generale ale 
municipiului. Jocurile s-au 
disputai sistem eliminatoriu. 
„Bătălia" pentru titlul de 
golgeter a fost foarte dîrzâ, 
cîștiqăloare ieșind eleva 
Victoria Chincișan (cu 15 
goluri marcate) de la Liceul 
Vulcan.

Echipa cea mai bună în 
acest turneu s-a dovedit a 
fi cea a Liceului Vulcan, 
antrenată de prof. Dorel 
Neamțu, care in finală a 
învins echipa Școlii gene
rale nr. 1 Lup eni cu 8 — 3.

Minerul Uricani 
și-a reluat 

antrenamentele
Fotbaliștii de la Minerul 

Uricani și-au reluat, la în
ceputul acestei . saiplămiini, 
antrenamentele în vederea 
noului sezon compelițional. 
De pregătirile echipei se o- 
< tipa instructorul Ioan Bușu. 
In afara lotului cunoscut 
(Gali, Ventzer, Udrescu, Săn- 
dulâche, Suciu, Crlstea, Sma- 
randa. Beudeanu. Giubelea- 
nu. Coșa, Gacsardi, Jianu, 
Cacula, Haidamac), la an
trenamente participă și noi
le „achiziții" — tinerii fot
baliști localnici Obreja și I- 
linescu (reinlorși în Uricani 
după satisfacerea stagiului 
militar), Burza.Pașolea și Bo
lea. Prezenta la antrenamente 
— sută la sută.

Iile COANDRÂȘ, 
corespondent

Lupte

11
titluri 

de campioni 
județeni

In ziua de -I februarie 
o.c., orașul Deva a găzduit 
etapa județeană a campio
natului republican rezervat 
școlilor generale (clasele 
IX-X) și liceelor de rullură 
generală, la lupte libere și 
greco romane.

La această competiție o- 
floinlă, rezervată elevilor, 
municipiul nostru a fost 
rqprez.enkil do un număr de 
12 sportivi de la liceele de 
cultură generală din Petro
șani și Petrii a $1 de la 
Școala generală nr. I Pe
troșani. 9 dintre acești e- 
levi s-au calificat pentru 
etapa de zonă oare se va i 
desfășura in perioada 26 . 
februarie — 2 martie în
orașul Cluj.

Iată și numele cîștigălo- 
rilor : lupte libere: < aleg. 
52 k<|: Virgil Mfirculescu. 
Liceul Petrila j categ. 56 
kg : Ștefan Fodor, Liceul 
Petroșani, categ. 70 kg: 
George Bălan, Liceul Pe
troșani ; categ. 75 kg: 
Constantin Mărculescu. Li
ceul Petrila i categ. 81 kg i 
Karoly Magyarosi, Liceul 
Petroșani și categ. + 87 
kg: Doru Iancu, Liceul Pe- 
Irita ; lupte grcco-romane : 
categ. 56 kg : loan Mang. 
Liceul Petrila ; cateq. 65 kg 
și 81 kg. Dumitru Iacov și 
Mihai Dumitrașcu, ambii 
de la Liceul Petroșani.

La obținerea acestor re
zultate un merit deosebit 
ii revine prof. Gheorghe 
Pop, care din timp s-a ocu
pat cu pricepere de pregă
tirea acestor elevi.

Urmează ca, peste cîteva 
zile, să aibă loc etapa ju
dețeană unde vor participa 
elevii școlilor profesionale 
și liceelor de specialitate. 
Și aici sperăm intr-o com
portare la fel de bună a 
elevilor de la Liceul indus
trial minier Petroșani (prof. 
Adrian Golgoțiu), care, du
pă cum se știe, in etapa mu
nicipală a prezentat un nu
măr mare de concurenți și 
a cucerit nu mai puțin de 
5 titluri de campioni ai 
mundpiului Petroșani.

S. BÂLOI

Ccncurstd
corospondentiiop 
.__ voluntari___

Laureații popularității

• ...Gheorghe Mulțescu, UV 
nărui atacant-al Jiului care, 
la 21 de ani, este in unani
mitate socotit „creierul" e- 
chipei lui Ștefan Coidum, 
fotbalistul . fără de cave 
,,ll“-le divizionar din Pe
troșani nu ar etala, in evo
luțiile sale, nici un... strop 
de culoare („Mai lăsați-l. 
dom'le, in pace pe Mulțescu 
cu laudele — ni s-a repro
șat — câ s-ar putea să i se 
urce la cap fumuri stranii 
și să-l pierdem și e păcat..." 
— Uite că nu putem, dar 
fiți pe pace, „Gigi" nu nu
mai că e conștient de va
loarea sa. dar știe că e che
mat să facă ceva in fotba
lul românesc și că de abia 
se află la începutul unui 
drum lung și foarte spinos.. ) 
In „topul" popularității, ob
ținut la sfirșitul anului tre
cut cu sprijinul cititorilor 
și suporterilor, Mulțescu de
și cotat in foarte multe „o-

piuii" pe. primul, loc a. ocu
pat, finalmente, un loc de... 
mijloc: 5. Pare contradicto
rie oscilația lui Mulțescu in 
citeva asemenea clasamente: 
locul 10 pe scara de valori 
a „primilor zece fotbaliști 
ai anului" stabilită de revis
ta „Fotbal", locul 3 în cla
samentul celor mai buni 
sportivi ai județului, locul 
5 in „topul" nostru de popu
laritate. E firesc, insă. Ori
ce părere conține in ea. in
trinsec, o doză de subiectivi
tate. Principalul e, însă, ca 
numele lui Mulțescu nu a 
fost omis de pe aceste cla
samente. Și, de fapt, nici 
nu putea să se intîmple ast
fel, Mulțescu — hai să ne 
reamintim „drumul" sau la 
Jiul — nu ni s-a dezvăluit 
dintr-odată. Și-a făcut cu 
trudă, pe îndelete, loc in 
cvartetul ofensiv al Jiului 
pe care apoi, de la meci la 
meci, să-l „bătătorească" cu

fervoare. permanentizîn- 
du-și prezența și devenind 
azi cea mai indispensabilă 
„piesă" a unui „mecanism" 
suficient de bine reglat. Om 
de bază al naționalei de ti
neret a României, Mulțescu 
este exponentul unei gene
rații talentate, este cu ade
vărat, unul dintre cei... ce 
vin, fără șovăire, cu pași 
fermi și deciși...

Dan RAREȘ

Avînd în vedere locul 
pe care-1 ocupă in cadrul 
mișcării pionierești activita
tea sportiv-turistică. Consiliul 
municipal Petroșani al Or
ganizației pionierilor își va 
orienta preocupările, îr. anul 
1973, pe direcția unor noi 
coordonate ale acestei activi
tăți in așa fel incit ea să cores
pundă în cel mai înalt grad 
naturii și specificului orga
nizației. Prin întreaga acti- 
itate sportivă se va urmări 

dezvoltarea și cultivarea u- 
r.or trăsături pozitive de ca
racter : a inițiativei, activis
tului. a spiritului practic, a 
aptitudinilor organizatorice, a 

iritului de echipă, autocon- 
ducerea, disciplina liber con
simțită etc.

întreaga noastră activitate 
nu se va desfășura insă în- 
timplător. ca un scop in 
sine. Ținta finală a acestor ac
tivități este aceea de a con
tribui la dezvoltarea unor 
puternice sentimente moral- 
retățenești. etice, patriotice, 
fără a neqlija efectele es
tetice.

Una dintre problemele im
portante inserate în planul 
nostru de acțiuni este evi
tarea paralelismului intre ac
tivitatea re care o desfășoară 
mișcarea pionerească și cei
lalți factori, organizarea u- 
nor acțiuni specifice de ma
sa la care vor fi antrenați 
toți pionierii și școlarii mu
nicipiului, ținindu-se seama de 
posibilitățile locale, de ca
pacitatea de efort a copiilor, de 
particularitățile lor de virstă.

Se va extinde acțiunea „La 
pas prin județ", care și-a gă
rii deja locul și rolul ei a- 
parle in mișcarea noastră 
pionerească. Ținînd seama de 
valențele educative pe care 
le oferă excursia, în vara a- 
cesttui an pionierii tuturor 
școlilor noastre vor fi antre
nați să străbată județul... pas 
cu pas. In săptămina premer
gătoare Zilei pionierilor, toți 
; urtătorii cravatelor purpurii

din municipiu vor participa 
la acțiunea turistică „Sub ce
rul liber al patriei". Unități
le de pionieri, în sunetul to
belor și al trompetelor, vor 
organiza drumeții de o zi în 
■-ele mai pitorești locuri din 
împrejurimi. Ca o încununa
re a rezultatelor obținute in 
anii precedențl, la acțiunea 
„Expedițiile cutezătorii", șco
lile din municipiu vor parti
cipa în anul acesta cu un nu- 

"coordonate
sportiv- 
turistice 

pionierești

măr de 20 de echipaje.
Pentru stimularea echipaje

lor se va organiza o expoziție 
cu materialele colectate, ur
mată de un simpozion pe ie
rna : „Locul și rolul turismu
lui in activitatea pioniereas
că".

Se va acorda o atenție spo
rită acțiunii de masă „De 
treci codrii de aramă". ur- 
rnind a se extinde această ac
țiune și în centrul Lupeni.

Comandamentele de pio
nieri vor qăsi noi forme de 
antrenare a pionierilor și șco
larilor la acțiunile turistice re
publicane „Roza vinlurilor" 
(la orientare turistică) si 
„Ștafeta iscusinței șiaindemî- 
nărli". Consiliul municipal va 
institui „Busola de aur" la 
orientarea turistica cu doua 
manșe — zi și noapte, la 
detașamente și cupa „Aurul 
verde", destinată unităților 
de pionier*

Nu va fi omisă nici în a- 
cest an acțiunea cicloturistică 
„Floarea prieteniei". Se vor 
organiza diverse acțiuni de 
cicloturism : „Turul Jiului", 
cupa „Măgura ’73", „Cupa 
Jiul". O nouă forma experi
mentală — taberele turistice 
în circuit și acțiunile turis
tice de orientare cu fanioa
ne — întregește gama aces
tor variate activități sțortiv- 
turistice...

Agenda sportivă a pionie
rilor din calendarul competi- 
țional cuprinde, bineînțeles, 
și acțiunile devenite tradițio
nale. cu participarea și a al
tor pionieri din județele li
mitrofe ca : „Olimpiada albă 
a Văii Jiului". Cupa „Diaman
tul negru" la handbal, Cupa 
„Prietenii mingii de celuloid" 
la tenis, Cupa „Cravata roșie" 
la minifotbal. Se vor relua 
întrecerile pentru cupa „Cu
tezătorii" la fotbal. In orașe
le Lupeni și Vulcan, cu spri
jinul caselor pionierilor, se 
va desfășura „Telratlonul va
canței la atletism" și „Cupa 
primăverii" la minifotbal. S-au 
luat măsuri ca, la nivelul deta
șamentelor, să se organizeze 
acțiuni de masă care să dez
volte la coțiii dragostea pen
tru sport. La nivelul unități
lor, se vor institui inccpînd 
cu anul acesta, competiții la 
diferite romuri sportive: 
handbal, volei, tenis de masă, 
șah, dotate cu cupe care vor 
deveni tradiționale.

Pentru stimularea tuturor 
pionierilor și școlarilor, in 
scopul amenajării și întreți
nerii de baze sportive simplu, 
Consiliul municipal Petroșani 
lansează concursul „Cea mai 
irumoasâ și mai Îngrijită ba
ză sportivă", dotata cu .Di
ploma de onoare a consiliu
lui".

Dumitru CORNEA, 
activist al Consiliului muni
cipal Petroșani al Organiza

ției pionierilor

Leonlin Ciortan nici Iarna, cind pe lacul navoinodeliș- 
tilor se... patinează, nu are răgaz — meșterește mereu la 
micile sale ambarcațiuni, pe care le vrea mereu mai iuți, 
mai „fruntașe".

Foto : V. 1ORDACHESCU

Meci
internațional 

de fotbal 
la Deva

Meritorie inițiativa A.S. 
Mureșul Deva de a organiza, 
pentru echipa sa de fotbal 
(neînvinsă în turul compe
tiției diviziei C) un meci in
ternațional. Partenera Mu

reșului nu va fi altcineva de- 
cit... Ujpest Budapesta, repu
tatul „team” care da „națio
nalei" din țara prietenă o 
serie întreagă de <ompo- 
nenți.

Meciul va avea loc, la De
va. vineri, 16 februarie 
1973,

in-
<ii 

din 
co

...Am urcat 
tr-o dimineață, 
soare strălucitor 
acest februarie 
pricios pe cărarea
ce șerpuia printre 
falnicii molizi, cu ce
tina înzăpezită, ptnă 
la altitudinea de 
1 585 metri in masi- 
vul Paring, intr-nn 
punct geografic de
terminat cu o preci
zie astronomică t 45 
grade și 23 minute 
latitudine, nordică și. 
23 grade și 28 minu
te longitudine, esti
că. Această lapidară 
înșiruire de coordo
nate geografice, desi
gur nu lasă să se 
intreuadă. la prima 
vedere, prea multe 
despre ce este vor
ba. Poate doar dacă 
adăugăm că in acest 
loc se găsesc, in ju
rul unei cabane, o 
sumedenie de apara
te ciudate, de antene 
și cabluri, de o uti
litate aparte, ieșite 
din sfera obișnuitu
lui citadin, pe care 
altfel, neîndoielnic, 
un. ochi neavizat cit 
de. cit în prealabil 
cu anevoie le-ar pu
tea desluși înțelesul...

Ne aflăm la Stația 
meteorologică alpină 
din Paring, ținta as- 
censiunii noastre, si
tuată intr-un ferme
cător peisaj îmbră
cat in mantie hiber
nală, descins 
din

ale copilăriei. mă
iestrit descrise de 
nordicul Andersen, 
de care eu nostalgic 
ne amintim șl acum..

Aici, in inima 
muntelui, trăiesc și 
muncesc patru mete
orologi t Nicolae Ni- 
colau, Ion Croitorii. 
Gheorghe Teodores- 
cu și Bella Slovens-

discret chiar, taine
le lor. îngemănate 
dintoideauna in mi
raculoasa, imensa și 
mereu inedita carte 
a Universului...

Am aflat cite ce
ea despre munca a- 
cestor oameni fn 
scurtul popas făcut 
in ospitaliera lor a- 
șezare. Prin inter-

Fidelitate

parcă
paginile de basm

ki. Patru 
fascinați g__i 
de frumusețea 
riei lor și de 
înălțimilor. O 
că îndeobște 
derată de loc 
dar — după cum 
spunea unul 
„solitarii de 
teo" — care-ți dă 
satisfacții profunde, 
care ajunge după ce 
o practici un timp 
scurt să te pasioneze 
chiar, să-ți cimente
ze lăuntric, pentru 
toată viața, o dra
goste nemărginită 
pentru ea. Pentru a- 
ceastă îndeletnicire 
a prognozei vremii, 
a determinării dife
ritelor fenomene at
mosferice ce-și dez
văluie incă anevoie,

oameni 
deopotrivă 

mese- 
feerin 
mun

co nsi- 
facilă. 

ne 
dintre 

la mc- 
care-ți

a-medinl aparatelor 
flate in perimetrul 
stației, acești teme
rari ai înălțimilor 
poartă din oră in o- 
ră, ziua și. noaptea, 
un dialog silențios, 
oarecum inegal cu 
mereu nestatornica 
natură. Aceste con
vorbiri sint meta
morfozate intr-o su
medenie de diagra
me codificate, pe ca
re le comunică prin 
eter centrului cu a- 
jutorul unui radio-te- 
lefon — o punte de 
legătură rapidă și e- 
ficace cu „civiliza
ția". Determinările 
meteorologice din
colo de limbajul lor 
ciudat se convertesc 
apoi, centralizate fi
ind, in date despre

viitoarele stări 
timpului. Pe 
latura de pronostica
re a vremii, utilita
tea muncii meteoro
logilor fși găsește o 
reflectare valorică in 
multitudinea de in
formații meteo abso
lut necesare unor sec
toare de activitate.

Modești, conștiin
cioși, meteorologii 
din Paring, in con
diții de izolare, avînd 
de înfruntat vicisitu
dinile naturii — pe 
care cu stoicism și 
competență profesio
nală caută să le pre
vadă — sint mereu 
la post. Iu veghea 
lor continuă pot fi 
asemuiți — păstrind 
proporțiile și nefă- 
clnd abstracție de 
ireversibila scurge
re a clepsidrei tim
pului — cu niște 
străjeri vigilenti ai 
înălțimilor carpati
ne, ce vegheau odi
nioară la hotarele 
Cetății. Doar scopul 
strajei lor este altul, 
ceea ce-i deosebește 
pe unii de alții..

Ce se vor aceste 
rinduri ? Desigur, 
doar o modestă ple
doarie pentru fideli
tatea celor patru oa
meni de la cota 1585 
metri, față de noble
țea meseriei lor...

lonel ȚABREA 
corector

Pasiune profesională
Atunci cind pentru prima 

oară și-a pus in spate gean
ta de factor poștal avea 21 
de ani. După ce-l supusese 
unei probe la care se des
curcase destul de bine, di
rigintele poștei, un om mai 
in etate, i-a zimbit, binevoi
tor și, stringindu-i tovără- 
șește mina, i-a spus din toa
tă inima: „Am încredere 
in dumneata". Apoi i-a urat 
spor la muncă.

Afrim Paul, tînărul fac
tor și-a luat geanta, care nu 
după mult timp avea să fie 
doldora de tot felul de vești, 
și a pășit pe noul drum. Cu 
timpul, a dobindit noi cu
noștințe. rezolva tot mai bi
ne sarcinile de serviciu. Nu 
o dată, in ședințele de pro
ducție a fost evidențiat pen
tru frumoase realizări în 
activitate și solicitat să vor
bească și celorlalți., despre 
modul cum își organizează 
munca, felul in care foloseș
te timpul de e mereu frun
taș in rezolvarea sarcinilor. 
Adeseori fotografia lui s-a 
aflat la panoul de onoare.

Au trecut două decenii de 
atunci. Și parcă ieri a intrat 
pe porțile poștei. Munca l-a 
pasionat întotdeauna. In 
prezent el deservește străzi-

le Cuz.a Vodă, Mihai Emi- 
nescu, Mihai Viteazul, Îm
păratul Traian și altele din 
orașul Petroșani. Toți loca
tarii de pe străzile amintite 
cit și de pe cele unde a 
muncit înainte vreme îl cu
nosc, îl stimează și-l tratea
ză ca pe un prieten.

L-am întilnit intr-tina din 
zilele trecute. Venea dinspre 
strada Împăratul Traian.

Ghicindu-mi parcă gindurile, 
a spus zimbind: „E grea, 
dar o port ușor, că-i plină 
de vești bune, de bucurii. E 
ora 18! Trebuie să mă gră
besc. Mai am încă mult ae 
umblat și apoi știți că fie
care veste e cu atit mai gus
tată cu cit ajunge mai de
vreme la destinație".

— Poate ai și pentru mi
ne ceva — îl opri în cale o 
femeie.

— O scrisoare, tovarășă, 
de la feciorul matale din 
armată. Poftim și să ne ve
dem sănătoși.

— Să trăiești, tovarășe, și 
să vii mai des pe la noi.

— Mai des decit zilnic, nu 
văd cum — rise poștașul.

Și factorul poștal Afrim 
Paul, decbrat cu „Medalia 
muncii", din cadrul Oficiului 
de poștă și telecomunicații 
Petroșani pleacă mai depar
te.

Sarcinile ce le are nu sint 
ușoare. Căldura cu care este 
primit pretutindeni îi dă în
să forță să le ducă la bun 
sfîrșit.

loan CHIRAȘ. 
muncitor tipograf, Petroșani

IA PORTUL ÎMPLINIRII->

Unul dintre tinerii pe ca
re-i poți intilni mereu in 
dialog cu băieții din colec
tivul unde lucrează este ma
gazionerul Dumitru Sirbu, 
secretarul organizației U.T.C. 
de la Atelierul de zonă C.F.R. 
Petroșani. Este un om pasi
onat atit de profesia sa cit și 
de munca cu tinerii. Se 
străduiește să insufle dra
goste pentru trecutul de lup
tă al poporului, al clasei 
muncitoare, pentru prezentul 
luminos al patriei socialiste.

...De ziua Unirii — 24 Ia
nuarie a.c. — l-am 
vorbind tinerilor din colec
tiv. „Să știți tovarăși că a-

Intr-tina din zile 
am răspuns chemă
rii irezistibile a mun
telui. Acolo sus, ori
zontul. de care nu 
reușești să te apro
pii niciodată, capătă 
valori ce însumează 
distanțe incomensu
rabile. Vintui ce a- 
die ușor, mîngiin- 
du-ți obrajii și re
peți nd mereu în
strunele-i călătoare 
versurile „Pe-un pi- 

.cior de plai, Pc-o gu
ră de rai” iți rea
mintește mereu că te 
afli in țara „Miori
ței". Străjuit de un 
peisaj grandios, o-
rașul Vulcan se des
fășoară ca un tablou 
majestuos creindu-ți 
senzația biruinței o- 
mului. Din munca 
și înțelepciunea lo
cuitorilor acestor me- 

ridicat 
al 

bu-

leaguri, s-au 
spre cerul liber 
țării citadelele 

îmbinate 
în peisaj, 

împrej-

năstării. 
armonios 
blocurile 
muite cu alei și ron
duri de flori relevă 
gustul pentru fru
mos al unor gospo
dari care au atestat 
prin mențiunea 1 
ciștigată de orașul 
Vulcan că hărnicia 
și spiritul lor gospo
dăresc au dobindit 
renume. Mezinul n- 
rașului, bulevardul 
Victoriei, în nopțile 
cind Luna încearcă

auzit

■șa precum atunci toți oame
nii țării s-au unit pentru a 
contopi părțile intr-un în
treg astăzi trebuie să fim 
uniți ca niciodată in scopul 
înfăptuirii marilor sarcini 
ale înfloririi patriei". Nu o- 
dată l-am auzit rostind cu 
convingere că fiecare tinăr 
se cere ca prin munca lui 
să sporească avuția colecti
vității.

Dumitru Sirbu caută 
fiecare tinăr care vine 
școala profesională să 
integrat repede și organic 
in climatul exigent al co
lectivului, ca fiecare să fie 
antrenat in întrecerea socia-

ca 
lin 
fie

listă pentru realizarea îna
inte de termen a planului 
cincinal. A-ți iubi . meseria 
aleasă, a te strădui să slu
jești prin munca ta colecti
vitatea, a vrea cu tot dina
dinsul să te autodepășești — 
iată calea pe care îndrumă 
tinerii Dumitru Sirbu. Si 
tinerii care-l cunosc bine se 
străduiesc cu toții, să-i 
semene, să devină mun
citori destoinici, oameni 
demni de epoca măreață că
reia ii șintem contemporani.

Ing. Rodlca ARDELEANU.
Revizia de vagoane C.F.R. 

Petroșani

să-i descifreze taine
le apariției, este păr
tașul tinerilor îndră
gostiți.

Liniștea. spațiile 
verzi, alinierea impe
cabilă și cu gust a 
edificiilor te îndeam
nă să consideri o- 
rașul o stațiune. A- 
ici nimic nu-.ți stin
gherește privirea, . ci 
dimpotrivă ți-o in
cintă, relaxind-o.

mai atunci cind oa
menii au devenit jă- 
uritorii și stapinii 
propriului lor destin. 
Stincile și-au păstrat 
proprietatea de a fi 
opace dar ochii cu
prinși de frenezia 
curiozității pătrund 
in galeriile minei 
Vulcan. in orașul 
subpămintean care te 
conduce treptat spre 
istoria giganticului

Dialog permanent 
intre două localități, 
Aninoasa și Vulcan, 
funicularul își 
demonstrațiile 
virtuozitate. El 
mentează cel 
modern ciclop al Vă
ii Jiului — Uzina de 
preparare Coroești. 
Ridicindu-și fruntea 
spre cer, clădirile 
din beton și oțel a- 
șezate pe văi și dea
luri își dezvăluie a- 
partenența la fieca
re ȘASE ORE. Ele 
sint punctele de le
gătură dintre viața 
orașului 
lean și 
terestru, 
til și frumos. Aces
te puțuri și-au recă
pătat respirația nu-

face 
de 

ali
ntai

subpămin- 
a celui 

dintre u-

părinte care ne-a dat 
viață tuturor — PA- 
MINTUL. Aici mun
tele cedează in fața 
omului, aici se. ma
turizează oameni, se 
educă și se călesc 
voințe. Vulcanul tră
iește prin mină, prin 
ea se dezvoltă.

Școlile. generale, 
liceul de cultură ge
nerală, clubul mun
citoresc, casa pionie
rilor sint locașurile 
in care copiii 
să preia din 
de la părinți 
hotăritoare a 
rului. Ca un 
se ridică spre 
(inii turnul 
centralei 
încercind să imite pe 
cei care i-au dat vi

învață 
mers 

manșe 
viito- 
mesaj 
inăl- 

termo- 
Paroșeni

ață. Energia umană I 
transformată in labi- . 
rintele uzinei este I 
transportată cu aju- > 
torul rețelei de inal- I 
tă tensiune peste ver- | 
sanți spre centrele ■ 
economice ale cim- I 
piilor de dincolo de 
Car păți. |

Cind soarele co- I 
boară dind ultimul I 
sărut munților ani- | 
mafia străzilor iți ■ 
amintește de zum- I 
zetul stupilor de al- • 
bine. Scara vine pe I 
nesimțite, iar liniș- I 
tea devine stăpina I 
înălțimilor. Așezat 
la rădăcina unui fag, 1 
foșnetul plin de po- ’ 
ezie 
fură 
spre 
bele 
de mizerie, 
rudimentare, 
epuizant și plin 
pericole din subteran 
erau (.2 
atmosferei 
Vulcanului de odini
oară ce 
cîntecul și voioșia cu 
care românul a (ost 
înzestrat dintotdeau- 
na. Strălucirea noc
turnă a orașului de 
azi te redeșteaptă, 
iar memoria trecutu
lui se pierde încet, 
dominată de realita
te.

al frunzelor te 
și te întoarce 
trecut. Cocioa- 
insalubre. pline 

uneltele 
lucrul 

de

generatoarele 
' ’ triste a

sugrumau

Gheorghe POPESCU, 
lăcătuș, Preparația 

cărbunelui Coroeștl



Marti, i.i rrnnvinir hits

Stearul roșu .1

Toate sectoarele să-și realizeze planul!
(Urmore din pop. 1)

Irul sa lie îndeplinite sarcini
le $î sa recupereze restanta 
din ianuarie.

— Cum explicați .decala 
jul" dintre realizările ul
timei zile a lunii trecute 
și prima zi a lunii fe
bruarie. decalaj care a 
grevai asupra realizărilor 
primei decade ? Referirea 
directă o iac la adresa 
minei Uricani.

— Este adevărat că inch 
nu la toate unitățile se reu
șește ca organizarea produc
ției de la o etapă la alia Să 
fie făcută în mod corespun
zător. Mai ales la minele ca
re in ianuarie au avut ră
mâneri in urmă, in ultima 
perioadă s-a dat „asaltul ce 
la sfîrsitu) lunii** care. deși 
nedorit, lotuși a avut loc și 
a dereglat activitatea lumi 
februarie. După prim.) deca
dă. insa, se poate observa 
faptul că majoritatea unită

ților au intrat intr-un ritm 
normal de producție.

— Ce a făcut ca mina Băi- 
hătenl să nu-șț realizeze 
sarcinile primei decade ?

Fenomenul deosebit Pe 
c are l-am reținut e că în 
prima decadă linia de front 
n-a fost corespunzătoare da
torită unui deranjament tec
tonic care a scos din produc
ție abatajul cu cea mai ma
re producție. Este, de fapt, 
n deficiența de conducere, 
pentru că acest deranjament 
era di1 Întrevăzut, dar nu s-a 
făcut o temeinică pregătire 
care să asigure trecerea pc4 
te această situație fără să 
fio afectată producția?

— Dar la Dilja și Bărbă- 
leni l
- N-aș putea spune că e 

vorba de o deficiență orga
nizatorică atîl de maro, cit 
do faptul că mina a fost de
reglată de servirea cu va
goane fapt ce s-o resimțit in 
activitatea minei. Pe do altă 
parte, insă, asigurarea de 

front n-a fost tn măsură să 
acopere planul do cvtra> |n . 
In .a doua decadă sini deja 
condiții de recuperare a mi
nusului. l.a ItărbSIenl o ne
voie de o exigență deosebi
tă față de organizarea acti
vității intnicil mina arc $i 
perspective să producă pes
te prevederile planului. Do 
acum mai sini doar citeva 
probleme do organizare a ac
tivității la nivelul sectorului 
fiind asigurată și linia de

— In perioada scursă din 
această lună s-a observai 
o inconstanța a realizării 
planului la unele unități. 
Care oslo explicația ?

— Inconstanta la care vă 
referiți are mai multe cauze. 
Mă refer la stîipinirea liniei 
de front, adică intrarea și 
ieșirea abatajelor din pro
ducție. Mai au loc înlîrzieri 
la intrarea in producție a n- 
bntajelor, intirzieri care de
reglează nivelul producției 
In cursul unei decade.

— Vă rog exemplificați.
— Pctrila, de exemplu, n 

avut o activitate slabă cite- 
vn zile cind sectorul IV a 
dereglat prin ieșirea unui a- 
balaj do bazfi ; Lupeni ui a 
avut dereglări din cauza 11- 
nor defecțiuni alo unor uti
laje principale la abatajele 
.ii complexe din stratul 13.

—• Se puteau proveni a- 
cesto deficiențe care au 
doroqlal Imnul mers al 
activității de producție ? 
Șl caro era modalitatea ?

Exista, Icirci îndoia Li, 
posibilitatea ca asemenea ne
ajunsuri să fie proîntimpina- 
le. Trebuia insă ca la nive
lul conducerii unităților șl 
sectoarelor să so manifeste 
mai multă atenție față de 
ceea ce se realizează în fie
care zi cit și față de pregăti
rea clapei următoare.

— Vă rog concretizați.
— Aș lua din nou ca e- 

xcmplu Pctrila. Se cunoaște 
faptul că sectorul IV e cel mai 
încărcat ca unitate de pro-

du< lie. Do ar irea e absolut
necesar ș<i s . i fl ni4-.ii ii
pentru ra aici sa nu se pra
ducă nici un iei de intirzi-
er| la pregătirea Unor Ir.ui
turi, mai ales ca mi dispune
do rezervă di- capacitate ra
re să intre imediat in pro
duc ție.

— Prima decada arată 
fără drept do tăgada șl 
laptul că unitățile mini- 
re dispun do o rezervă 
importantă de sporire a 
producției ; reducerea nu 
mărului sectoarelor ră
mase sub plan. Cum o 
veți pune in valoare ?

— Este adevăral. In prima 
decadă un număr de 17 sec
toare, aproape 50 In sută din 
total nu și-au realizat planul. 
(Minusul totalizai do acest* 
sectoare este do aproape 
8 400 tone n.n.). Cplo nuii 
multe se găsesc la minele 
Lupeni, Urlcnni și Vulcan. 
La unele dintre ele .există 
posibilitatea ca in ti doua 
decadă să se realizeze sarci
nile. Ați vorbit de rezervă 

și sini intrulolul do acord 
<u dumneavoastră penlru < 4 
la această oră nu este nir i 
o unitate < are să nu dispună 
de linia do front ne< esarn. 
Totul depinde de inodul cum 
sini folosite efectivele, mai 
ales i .1 d<' aproape o lu
nă dispunem, de lorțu do 
mun< â la nivelul planului. 
Această rezervă important.! 
poate li mobilizată prin apli
carea măsurilor stabilite în 
fiecare sector și exploatare 
de a proven) dereqlarea li
niei do front, pentru folosi
rea rațională a forței «le 
muncă și, aș spune pentru 
a folosi mai bine utilajele in 
vederea sporirii eficienței 
activității noastre. Consider 
că printr-o urmărire atentă 
a producției, prin aplicarea 
măsurilor tehnice Stabilite in 
fiecare unitate, prin reduce 
rea — dacă nu eliminarea 
sectoarelor rămase sub plan
- ne vom menține pin» In 

finele lunii plusul de aproau'* 
8 400 tone realizat în prima 
decadă.

Unul din turnătorii care lună de lună in anul care u 
trecut și-a realizat cu cinste sarcinile de producție: co
munistul Mircea Pavel din secția de turnătorie a U.U.M.P. 

El a intrat în noul an cu același clan în muncă. Șl, renii 
talele promit...

Au cuvîntul șefii sectoarelor rămase în urmă:
Planul va fi realizat ritmic

(Urmare din pag. 1)

la brigăzi, fluctuația a scăzut 
considerabil în ultimul timp...

— Din discuțiile purtate 
cu unii mineri, a rezultat că 
mai persistă încă unele defi
ciențe privind regia sectoru
lui...

— Intr-adevăr, se observă 
că pe unele schimburi perso
nalul de regie nu este folo
sit așa cum se. stabilește în 
prealabil, la început de lu
nă. Nu se respectă repartiza
rea inițială, timpul de lucru 
nu-i utilizat din plin pentru 
onorarea sarcinilor încredin
țate. Ne vom mobiliza forțele 
pentru a îndrepta starea de 
lucruri...

„Ne împiedicăm în pro
priile noastre deficiențe '

Mina Lupeni. Colectiv care 
prima decadă din februarie 
a încheiat-o cu o râmînere in 
urmă cu peste 1 900 de tone. 
E adevărat că la ora cînd 
apar aceste rînduri mina ra
portează o depășire de plan 
de peste 2 600 tone, dar a- 
ceastă redresare s-a izbutit 
printr-un efort în plus al în
tregului colectiv de mineri 
depus in ziua de repaus, din 
11 februarie.

Rămînerea sub plan din zi
lele primei decade denotă că 
undeva la nivelul verigilor 
de realizare a sarcinilor de 
producție — sectoarele minei 
Lupeni au unele fisuri, defi
ciente, lucruri nepuse ia 
punct.

In acest context, am avut 
ieri dimineață un dialog cu 
ing. Gheorghe Modoi, șeful 
sectorului VI, sector care a 
încheiat prima decadă cu cea 
mai .severa*- nerealizare: 
1 681 tone rămase sub plan, 
iar productivitatea muncii 
(calculată pînă în ziua de 9 
februarie) a fost sub indicato
rul prevăzut cu 0,410 tone pe 
post

— Cum explicați insuccesul 
din prima decadă tovarășe 
inginer Modoi ?

— De fapt, pînă la zi (12 
februarie — n.n.) noi am 
mai redus ceva din minus, 
dar tot ne-au mai rămas 826 
tone.

— Care e natura neajunsu
rilor ce frinează realizarea 
planului pe sector ?

— Ne-am împiedicat e a- 
devărat de unele cauze o- 
biective ; pe stratul 13 am a- 
vut greutăți cu complexul, 
determinate de zăcămînt, de 
apariția faliei. Apoi, trebuie 
să lărgim complexul II pînă 
la 14 cadre. Dar. aș zice eu, 
încă un lucru trebuie să re
cunoaștem : de cele mai mul
te ori ne împiedică propriile 
noastre deficiențe.

— Exemplificați.
— Cu regret spun că în sec

tor nu toată lumea își face 
datoria cu simțul răspunde
rii. Mai ales în compartimen
tul mecanic. In prima decadă

Lipsa de efectiv 
și unele deranjamente 

tectonice neprevăzute...
Rezulta iele producției le 

cărbune pe luna ianuarie de 
la E.M. Lunca au fost dimi
nuate in mare măsură ca ur- 
mnre a nerealizarii sarcini
lor de plan de către sectoa- 
rp’e 1 și V care au înregis
trat pe luna trecută un mi
nus de 2 80" ■ si respec
tiv 526 tone. Cauzele acestui 
stagnări în producție trebuie, 
desigur, căutate la nivelul 
sectoarelor susamintite.

Pentru ca să avem un grad 
sporit de certitudine câ ar 
gumentațiile invocate in sus
ținerea cauzelor care au dus 
la aceste nerealizări poartă 
pecetea unei neîndoielnice 
veridicități am stat de vorbă 
chiar cu factorii care au a- 
tribuții directe și responsa
bilități precise în realizarea 
sarcinilor de plan, adică cu 
șefii sectoarelor vizate mai 
sus.

— Intr-adevăr, colectivul 
nostru pe luna ianuarie nu 
și-a onorat sarcinile de plan 
decit în proporție de 80 la 
sută. ne spunea ing. Constan
tin Verdeș. locțiitorul șefu
lui sectorului V. Aceasta ca 
urmare a lipsei acute de e-

— Cc veți întreprinde, ne
mijlocit, in primă instanță ?

— Vom căuta sâ investim 
cu sarcini proprii de lucru, 
concrete, pe fiecare compo
nent al efectivului electrome
canic, să-1 legăm direct de ra
ioane și brigăzi, de îndepli
nirea corectă și conștiincioasă 
a atribuțiilor care-i revin, de 
realizările formațiilor de 
muncă productive să depindă 
și retribuirea lui.

— Cum apreclati perspec
tiva onorării sarcinilor de
plan pe luna februarie de
către E.M. Bărbăteni ?

— .Avem certitudinea că
ele vor fi realizate așa cum 
se cuvine. în mod ritmic, la 
nivelul lor maximal I 

am avut un șir de defecțiuni 
la transportoarele TR-3 — 
ruperi frecvente de lanț, iar, 
pe de altă parte, defecțiuni 
la complex. Maiștri meca
nici ca T. Huszar și Constan
tin Moga, nu manifestă sufi
cientă exigența pentru ca re
viziile și reparațiile Ia utila
je să fie făcute de calitate, 
ta1 fiechre lucrător din com
partimentul mecanic să-și fa
că datoria.

Organizația de partid și 
U.T.C. ale sectorului, grupele 
sindicale nu fac totul în mun
ca cu omul pentru a sădi în 
conștiințe răspunderea dato
riei față do sarcinile do pro
ducție, a întrona în colecti
vul nostru disciplina. Avem 
destui oameni care încă pro
duc sectorului dificultăți prin 
absențele nemotivate do la 
lucru, ca de pildă Alexandru 
Sirop și .Aurică Bologan — 
cu absențele făcute în decada 
La.

— Se impune deci un efort 
din partea tuturor factorilor 
de conducere, a fiecărui om 
din sector pentru redresare. 
Ce veți face în acest sens ?

— Perspective de redresare 
există. Front de lucru avem. 
Pornim complexul II din 
stratul 13 cu deschidere nor
mală, vom pune un accent 
mai mare pe realizarea pre
gătirilor. Pentru data de 16 a 
acestei luni avem convocată 
o ședință de lucru cu parti
ciparea tuturor șefilor de bri
găzi, a maiștrilor, în care îm
preună cu organizația de 
bază vom analiza activitatea 
sectorului, a brigăzilor, vom 
da fiecărui om din colectiv 
responsabilități concrete, ce 
au de îndeplinit pentru a ne 
realiza planul pe luna febru
arie. Si îl vom realiza negre
șit ! Un sineur lucru cerem, 
care depășește posibilitățile 
noastre de rezolvare : Centra
la cărbune’”! să asigure pie
se de schimb pentru pompele 
de înaltă presiune ale. com
plex tlui de abataj și alte pie
se cerute de exploatare pen
tru același utilaj.

fecliv. la care s-au mai a- 
dăugal și un mare număr de 
absențe nemotivate. In acest 
sens consider că introducerea 
procedeului de a se tăia o 
treaptă de salarizare celui 
care face o nemotivată va 
fi de bun augur pentru re
glementarea carențelor ivite 
pe linia disciplinei muncii. 
Actualn °nte avem planul de
cadal realizat și chiar depă
șit cu 324 tone. De asemenea, 
au fost create fronturi de lu
cru. iar aprovizionarea aba
tajelor cu materiale și piese 
de schimb s-a îmbunătățit în 
mod simțitor. Completarea 
formațiilor de lucru fiind 
deja făcută, avem garanția că 
in acostă luna ne vom reali
za planul preliminat la loti 
Indic» tor:’.

— Derajamentele tectonice 
neprevăzute, care s-au ivit 
luna trecută la abatajele din 
sectorul nostru — ne spunea 
ing. Viorel Boantă, șeful sec
torului I — n ■ diminuat in 
mod deosebit linia de front. 
Dar în momentul de față 
sin tem pe drumul recuperării 
minusului înregistrat, actuala 
configurație a zăcămîntului 

dîndu-no posibilitatea reali
zării preliminarului. In data 
de 7 n lunii in curs aveam un 
minus de 546 de tone, ca a- 
cum să putem raporta o re
cuperare substanțiala. Cele 
73 de tone râmase încă res
tanță la finele actualei de
cade nu vor constitui, desi
gur, un impediment în reali
zarea planului din decada a 
diun a lunii ’ironic. Avem tot
odată premise certe ca la fi

Dacă va merge complexul... 
Dar cine hotărăște aceasta?

— In ianuarie, sectorul III 
al E.M. Uricani a rămas res- 
tanțicr cu peste 1 000 tone și 
la cam tot alît se ridică rănii- 
nerea în urmă la zi pe luna 
in curs. Cunoaștem că punctul 
nevralgic al sectorului și, im
plicit, al minei îl constituie 
frontalul dotat cu complex 
de tăiere și susținere meca
nizată. unde s-au extras doar 
două fîșii în decada recent 
încheiată, în loc de opt, ceea 
cc a provocat pierderea a pes
te 2 000 de tone. La aceasta 
se adaugă și realizarea unui 
randament mediu extrem de 
slab — doar 25 la sută din 
cel planificat.

Ne-am adresat șefului secto
rului Vnsîle Matei cu urmă-, 
toarea întrebare :

— Ce ați întreprins șl ce 
aveți de.gînd să faceți pentru 
a crea posibilitatea recuperă
rii minusului, pentru a asigu
ra onorarea exemplară, rit
mică a planului pe luna fe
bruarie ?

— Cu sprijinul conducerii 
minei, al organizației de par
tid am reușit încă de la în
ceputul lunii februarie să 
obținem repartizarea brigăzii 
compacte, omogene a experi
mentatului miner Gheorghe 
Scorpie, care știe să imprime 
la front o disciplină fermă, 
o ordine și un elan pilduitor. 
De fapt, brigada acționează 
și în panoul alăturat din li
mitele frontalului și avem în
credere că va face față situa
ției și în continuare.

— Ce împiedică, atunci, în
deplinirea sarcinilor de plan ?

— Insistăm din nou pentru 
a fi dotați cu distribuitoare 
în stare bună de funcționare 
(N.R. Cunoaștem realitatea că, 
la ora actuală, Centrala căr
bunelui din Petroșani dă a- 
tenție tot mai mare minei 
Uricani, așa că insistăm, la 
rîndul nostru, pentru ca sâ i 
se satisfacă exploatării. cît 
mai operativ, cerințele în
dreptățite pe linia completă

Un singur sector
c&j probleme

Mina Vulcan avea în 12 fe
bruarie, un plus de 2 175 tone 
de cărbune. Cumulat cu vo
lumul de cărbune extras pes
te plan în luna ianuarie, plu
sul pe mină la aceeași dată 
se ridica la 4 212 tone. Sporul 
de producție pe prima lună a a- 
nului și prima decadă din 
februarie putea fi de aproxi
mativ 6 500 de tone dacă un 
singur sector, nu ar fi dimi
nuat realizările cu peste 2 400 
de tone. Situația sectorului a 
fost analizată în adunarea ge
nerală a organizației de par
tid din 9 februarie unde s-au 
edificat unele dintre cauzele 
nerealizarii sarcinilor și s-au 
elaborat o parte din măsuri
le necesare, măsuri care vor 
fi întregite și definitivate in 
cîteva zile și cupririse In
tr-un plan de perspectivă a 
cărui menire este de a asigu
ra ridicarea sectorului la ni
velul îndeplinirii integrale și 
ritmice a sarcinilor de plan. 
Aceste măsuri, așa cum ele 
ne-au fost explicate de ing. 
Aurel Matyas, șeful sectoru
lui, constau în săparea unei 
galerii transversale de atac 
în blocul 1, stratul 3, de un
de brigada lui Miliaj Dudes- 
cu va extrage o nouă felie. 
Potrivit preliminarului din a- 
ceastă felie brigada, a și dat 
în ziua de 12 februarie pri
mele 80 de tone, urmînd ca 
pînă la sfirșitul săptămînii să 
atingă o capacitate de 130 — 
150 de tone pe zi.

Efectivul sectorului — mai 

nele lui februarie sa recupe
răm și ’ restanța din ianuarie 
și să fim de asemenea cu pla
nul la zi. O singura pro
blemă am mai avea însă cu 
lemnul de mină care este în 
marea majoritate verde. Da
că și această situație s-ar
rezolva mai operativ, atunci
nimic nu ne va mai pu tea
împiedica să ne onorăm
sarcinile de plan în mod
ritmic

rii dotării !) Din parte-ne se 
impune să urmărim cu mai 
multă grijă asigurarea pc fie
care schimb a unui munci
tor cu înaltă calificare pentru 
întreținerea instalațiilor hi
draulice de pc întreg fronta
lul cu pricina, menținerea a- 
părătoarelor care să anihileze 
efectul pușcării asupra .zes
trei1* tehnice din abataj. îm
preună cu partea electromeca
nică. ducem o campanie sus
ținută pentru înlocuirea u- 
tilajelor care nu mai cores
pund în ceea ce privește 
funcționalitatea. Alît că per
sonalul electromecanic trebuie 
să se mobilizeze mai mult pen
tru eliminarea oportună a orică
ror defecțiuni care survin in 
flux, pentru asigurarea res
pectării întocmai a reviziilor 
șiț reparațiilor.

— Aveți asigurați pe fieca
re schimb mineri instruit! la 
nivelul cerut de funcționa
rea optimă a complexului ?

— Din păcate, nu. Dar în 
preocupările noastre acest o- 
biectiv ocupă un loc central 
(N.R, Ținînd seama că secto
rul respectiv este destul de 
pretențios ca mecanizare, se 
impun într-adevăr cu deose
bită acuitate eforturi susți
nute din partea șefului de 
sector, a celorlalți factori 
răspunzători do mersul com
plexului de abataj, a condu
cerii minei, pentru a asigura 
eșalonul de cadre calificate. 
Cursul de împrospătare a cu
noștințelor, cu scoatere din 
producție, demarat în ianua
rie. va trebui continuat cu 
insistență pentru ca în tri
mestrul I să-l frecventeze și 
restul de 75 la sută din e- 
lectricieni și mecanici).

— Concret, am dori să pre
cizați un termen de recupera
re a restanței...

— Slnt oameni capabili în 
colectiv, sectorul are o linie 
de front excedentară chiar, 
dacă va merge complexul nu 
vor fi probleme, planul pe 
luna februarie îl vom realiza 
și-l vom depăși 1 

mic în prima lună a anului 
cu circa 30 oameni, influențat 
negativ și de foile de boală 
și de cele peste 30 de nemoti
vate —, a fost completat; iar 
ca urmare a măsurilor sta
bilite in adunarea de partid 
s-au redus substanțial neino- 
tivalele și învoirile, s-a în
tărit disciplina. De asemenea, 
pentru recuperarea minusu
lui s-a prevăzut deschiderea 
unui nou abataj cameră, nr. 
6 vest în blocul II, stratul 3, 
unde va lucra o nouă briga
dă a cărei conducere va fi 
Asigurată, la propria ofertă, 
de artificierul Francisc* Și- 
mon, un miner cu o bogată 
experiența. Aceluiași scop co
mun, recuperarea minusului, 
servesc și angajamentele lua
te de brigadierii comuniști 
Mihai Dudescu, Nicolae Ena- 
che. Petru Ailincăi, și de mi
nerul Francisc Moroșan de a 
spori cantitățile de producție 
extrase peste preliminar, mă
surile pentru rearmarea și 
menținerea în stare do func
ționare a circuitului de trans
port din blocul „zero", ori
zontul 480.

— Aceste măsuri, ca și 
sprijinul pe care ni-1 acordă 
prin oamenii de la întreținere 
celelalte sectoare și conduce
rea minei — ne declara șeful 
sectorului, ing. Aurel Matyas 
—, ne vor permite, după pă
rerea mea, să recuperăm mi
nusul de 214 tone pe care-1 
avem pe februarie și să înche
iem luna cu un plus de cel 

puțin 100 de tone. /Apoi, prin 
intrarea în plin în producție 
a abatajului lui Francisc Și- 
mon și traducerea in viață a

Ordinea și disciplina 
sînt imperative 

ce nu trebuie neglijate I
— Dacă celelalte sectoare, 

afirma iov. Dumitru Her, se
cretarul comitetului de partid 
al E.M. Aninoasa — și-au în
deplinit și depășit sarcinile 
do plan in prima decadă a 
lunii februarie, nu același lu- 
c ru il putem afirma despre sec
torul III, care continuă să tra
gă înapoi producția minei 
noastre. Pe lingă cele 3 325 to
ne cărbune rămase sub plan 
pc ianuarie, colectivul acestui 
sector a adăugat in decada 1 
a lunii curente încă un minus 
do 668 tone.

După această scurtă discu 
lie de... informare, am stat a- 
poi de vorbă cu șeful sectoru
lui III, ing. Constantin Florea, 
asupra cauzelor care au con
dus la rămînerea în urmă a 
sectorului.

— Rezerva de zăcămînt de 
pe stratul 8, în porțiunea pe 
care o exploatăm actualmen
te, a spus interlocutorul nos
tru, nu corespunde cerințelor; 
dimensiunile de strat sînt re
duse.-

— Dînd de aceste greutăți 
cu stratul 8, ce ați preconizat 
ca să aveți, totuși, în sector 
o linie de front pentru a răs
punde exigențelor planului de 
producție ?

— S-au luat măsuri ca în 
decada a II-a a lunii februarie 
să intre în exploatare stratul 
7, de unde vom putea extrage 
peste 60 vagonete de cărbune 
pe fiecare schimb. Țin să pre
cizez că dincolo de greutățile 
întîmpinate cu stratul 8 și de

Dacă promisiunile...
Sectorul 11 al minei Dilja a 

încheiat prima perioadă a lu
nii februarie cu o rămînere in 
urmă de 43 tone cărbune, fa
re se adaugă minusului de 
1 580 tone din ianuarie.

La întrebarea noastră tova
rășul inginer Victor Ghioancă, 
șeful sectorului, ne arăta ca 
principalele cauze ale nereali- 
zării prevederilor de plan pe 
perioada expirata din acest an 
sînt: presiunea excesivă în 
aripa estică a blocului II, o- 
rizontul 440, care a impus o- 
prirea abatajelor cameră 3 și 
5; greutățile intimpinate in 
abatajul nr. 14, presiunile ex

Oferta cuitural-educativă numai prin...
biliard, table și șah ?

(Urmare din pag. 1)

de comportare civilizată. Ba 
mai joacă și pe bani..." (Oc
tavian Bena, pensionar) ; „In 
fiecare zi e activitate cultu
rală, un film bun, un spec
tacol". (Constantin Jianu ca
re. rugîndu-1 sâ precizeze 
cînd anume au fost acele ac
tivități, nu-și amintește). Pă
reri similare, exprimate clin 
jurul meselor de joc, au și 
Marin Năstasoiu. Avram Pă
dure.

La clubul din Petrlla ne-au 
întîmpinat șl doită surprize 
plăcute : repetițiile orches
trei de muzică populară, gru
pului folcloric și corului Șco
lii generale nr. 1. conduse de 
prof. Gheorghe Muscă („ne 
pregătim pentru faza pe ța
ră") și, în bibliotecă, o ședin
ță ;< cercului literar nou în
ființat la care sînt prezenți 
10 membri (Adrian Joca Gi
na Pătrășcoiu, Ion Mirion, 
Alexandru Firoiu, Silviu Pop. 
Romulus Venczel și alții). Ac- 
li- itaiea pionierilor din Pe- 
trila se află în contrast iz
bitor eu cea a amatorilor ma
turi...

La ora 11,30 sîntem la 
clubul din Aninoasa. A avut 
loc o „dimineață de basm" 
— ne informează Iov. Florian 
Fenișanu, director de club. 
La sfîrșit, copiii au vizionat 
filmul „Mărturisirile unui co
misar de poliție făcute pro
curorului ' republicii". Altce-

angajamentelor de către ce- 
h ‘ s-1
recuperăm și minusul din 
luna ianuarie.

lipsa de efectiv în sector, au 
existai și alte cauze care au 
frînal activitatea noastră, an 
dus la pierderea unor însem
nate cantități de cărbune. Așa, 
de exemplu, s-au înregistrat 
zilnic în sector cile 5-6 nomu- 
tivate, fără ca noi să facem 
totul pentru a curma această 
situație, (s.n.). De asemene», 
unii maiștri mineri ca Stan 
Crecea și Eugen Andrișan au 
dat dovadă de superficialitate 
in muncă, n-au ajutat sufici
ent brigăzile din revirul lor 
ca ele să-și realizeze sarcinile 
cc le stau in față. Pot să sduii 
că nici eu, in calitate de șef 
de sector, n-am făcut totul ca 
să întronez ordinea și discipli
na în sinul colectivului, să 
readuc sectorul in rindul sec
toarelor iruntașe de la mina 
noastră (s.n.).

— Sînt perspective ca sec
torul pe care-1 conduceți să 
recupereze rămînerea in ur
mă și să-și realizeze ritmic 
sarcinile de plan ?

— Da, sînt perspective. Și 
cind afirm acest lucru, mă ba
zez, așa cum am spus mai sus, 
pe intrarea in exploatare a 
stratului 7, pe cei 15 oameni 
ntft care au venit să comple
teze efectivul sectorului nos
tru, pe aplicarea în viață a 
măsurilor tehnico-organlzato- 
rice luate, pe lichidarea com
pleta a nemotivatelor din sec
tor. Sîntem hotărîți ca la sfîr- 
șitul lunii să raportăm că sec
torul III nu mal e codaș la 
mina Aninoasa...

cesive manifestate pe orizon
tul 480, orizontul de cap, care 
au grevat, procesul de produc
ție în abatajele cameră nr. 11, 
12, 13, 14 și 14/5. Pentru repa
rarea lucrărilor de aeraj de pe 
acest orizont, cît și pentru re
facerea galeriilor de transport 
aripa est, a fost necesar să fie 
plasate fro) brigăzi de produc
ție.

— S-au inlimpinat greutăți 
foarte mari — a continuat in
terlocutorul — in aproviziona
rea cu lemn de mină care nu a 
fost primit în cantități cores
punzătoare, neajuns la care se 
adaugă și faptul că un număr 

va ? După masă „scară de 
dans". In sala de biliard. în 
jurul unei singure mese, pes
te zece aninoseni, mai tineri 
sau mai vîrstnici. Doi-trei 
joacă, restul privesc și co
mentează. Francisc Suhan, 
președinte de sindicat la pen
sionari. Teodor Buleu, Teodor 
Crișan, Aurel Fister. loan 
Todoroiu, ne vorbesc despre 
aproximativa curățenie, des
pre necesitatea unei alte me
se .de biliard (care există, dar 
nu are ustensile), despre o 
masă de tenis, despre pro
gramul cam sucit (și general 
în cluburi, motiv pentru caic 
am auzit peste tot nemulțu
miri) — 10—13 și după ma
să 17—20.

Clubul din Lupeni esle a- 
semenea unui stup de albine 
in sala de jocuri și in jurul 
biliardului. Alexandru Dra
gau. Mihai Kir. Nicolae Koc- 
sik și mulți alții, fiind nevoiți 
să părăsească clubul (era ora 
13, se închidea pentru cîteva 
orc), ne spuneau nemulțumi
rile. l-am intllnlt In club pe 
tovarășii 1. Năstase, președin
tele comitetului sindical de 
la E.M. Lupeni, și Dumitru 
Făiniș. Această obișnuință pe 
care o au dumnealor de a 
trece prin club și a lua cu
noștință despre activitate poa
te fi împrumutată și în alte 
părți (mai ales la Pctrila).

La etajul clubului i-am în- 
tîlnit pe cineamatorii de la 

mare do muncitori, in iucdm 
30-40 pc zi, au solicitat iă li 
se aprobe competența de con- 
codii de odihnă pe 1972. (D>- 
ce nu s-au acordat concediile 
la vremea cuvenita ? n.n.).

Pentru lichidarea lipsurilor 
și crearea condițiilor necesare 
asigurării bunei desfășurări a 
producției conducerea secto
rului a luat o serie de măsuri 
care, după părerea șefului de 
sector, „începînd cu decada a 
II-a a lunii februarie nu vor 
intîrzia să-și arate roadele. 
S-a creat linia de lro.nl sufi 
ciontă pentru ucoperirea nece
sităților planului de producție 
prin punerea în exploatare a 
abatajelor cameră 3 și 5. S-uu 
pus în ordine, in linii qenera- 
1c, căile de aeraj la orizontul 
480 și s-au așezat mal cores

Cînd „pe ici-colo" nu va 
mai „scîrțîi" nimic ?

La sfirșitul lunii trecute, 
tovarășul secretar al comite
tului de partid al E.M. Pe- 
)i...... ,on cherechcș, .îcala 
câ : „pentru sectorul V, chiar 
mîinc se va aduce de la Vul
can combina T.E.M.P.-4... s-a 
îmbunătățit plasarea frontu
rilor de lucru..." Cu toate a- 
cestea. sectorul V continuă sâ 
rămînâ „problema*- exploa
tării ; prima decadă a aces
tei luni o încheie cu un mi
nus de 240 tone de cărbune. 
Deși minusul e în scădere fa
ță de luna trecută, totuși es
te 1 Cauzele ? De data aceas
ta interlocutorul nostru este 
chiar șeful sectorului V, to
varășul Ioan Popa :

— După poziția frontului 
ar fi trebuit să depășim pla
nul. Dar săptămîna trecută, 
de marți pînă vineri inclusiv, 
am dus mare lipsă de „goa
le". Aceasta ar fi cauza pri
mordială care ne-a „tras1* 
spre minus !

— Și cine-i de vină ?
— Există, delăsare din par

tea transportului. O oarecare 
vină avem și noi. Dar a- 
ceastâ deficiență se va rezol
va (din nou promisiuni) cu- 
rînd va intra în funcție o 
banda de transport ce va 
servi sectorul TTI.

— Lipsa „goalelor" ar fi 
singura cauză a nerealizarii 
planului în această decadă?-

— Mc: e ici, pe
colo și aprovizionarea cu ma
teriale — mai ales în ceea 
ce privește call* * -a 1< i- 
lui, apoi nemotivatele — azi

„Amafilm" Lupeni. „Ieri am 
tras primele cadre la noul 
nostru film — „Șah" după o 
poezie de Marin Sorescu" 
(Oscar Simonis). Am provocat 
o discuție cu dînșii despre 
viața culturală a orașului. „S< 
fac simpozioane, mese rotun
de, conferințe etc, dar cu pu
țină lume..." (Constantin Ar- 
meanu). De ce ? „E necesară 
o organizare mai atractivă și 
diferențiată, nu didactică și 
veche. Chiar problemele de 
producție, aici In club, trebuie 
tratate mai altfel, nu expuse 
sec..." (Oscar Simonis). Cine
amatorii din Lupeni. pose
sori ai unui bogat palmares, 
sînt preocupați de aceste ches
tiuni. Poate le vor inspira și 
un film ?

Acest relief l-a avut du
minică activitatea cluburilor 
din Valea Jiului. Peste tot pe 
unde am fost se juca cu în
verșunare șah. remmy, bi
liard, table etc. Și oamenii 
vorbesc despre ele ca și cum 
ar fi singura ofertă a clubu
rilor. De ce a degenerat via
ța cluburilor, do ce se concen
trează doar în jurul meselor 
cu remmy și biliard ? Pentru 
că pe lingă cluburile din Va
lea Jiului și-a făcut loc o neoer- 
misă comoditate — cîte o 
seară distractiv-educativă și 
dimineață de basme pentru 
copii, cam alît duminica. Și 
luni de zile tot așa, locuitorii 
nici nu se mai glndcsc câ 

punzător electivele pe locuri 
de muncă și' schimburi, asi- 
gurindu-se totodată o mai hu
nă aprovizionare a brigăzilor 
cu lemn și alte materiale ne
cesare.

Am convingere» a ținut 
sâ precizeze șeful sectorului 
— că in urma măsurilor lua
te și a hotâririi colectivului 
din sector de a munci cu răs
pundere, planul sectorului 
va fi nu numai în
deplinit cj și depășit 
incepind cu decada a II-a. si 
ne vom realiza nu numai sar
cinile de plan, ci pînă la sfîr- 
șitul acestei luni, vom recu
pera și rămînerea in urmă 
din luna ianuarie".

Dacă promisiunile vor fi a- 
coperite de fapte... totul va fi 
în ordine.

de exemplu, în schimbul I 
avem șapte oameni sub efec
tiv.

— Conducerea cunoaște, a- 
ceste anomalii ? Cum a ac
ționat pentru eliminarea lor ?

— Desigur, dai’ situația ră- 
mîne la fel pînă intră în 
funcțiune banda, iar cu lem
nul problema nu poate fi re
zolvată decît în timp. Efec
tivul s-a • completat, și spe
răm ca $iîn luna februarie sâ 
aducem combina din Vulcan. 
Parcă se spunea „chiar de 
m ie or
ganizației de bază, al cărui 
secretar este tovarășul Cons
tantin Bercea, (De ce nu și 
șeful sectorului și maiștrii ?) 
va intensifica munca politică 
pentru educarea oamenilor, 
astfel îneît să scadă la mini
mum numărul nemotivatelor, 
avem siguranța câ luna a- 
ceasta ne vom redresa și vom 
reuși să ne îndeplinim pla- 
nuL

Cu siguranță că așa va fi 
dacă toți factorii își vor da 
concursul Ia eliminarea nea
junsurilor. Sa impune deci 
mai multă preocupare din 
partea conducerii exploatării, 
a comitetului de partid. a 
conducerii sectorului trans
port șî în primul rînd a sec
torului V, care vor trebui 
să _ ia măsuri operative și e- 
ficiento privind buna organi
zare a producției t numai așa 
„pe ici. colo*' nu va mai ..«cîr 
lîi“ nimic și sectorul V se va 
putea înscrie în rînd cu cele
lalte care și-au realizat și de
pășit sarcinile.

mai pot fi și altfel de activi
tăți (științifice, de cultură, 
educație. întîlniri și discuții 
etc.) în afara biliardului și 
șahului.

Ne amintim că în toamna 
anului trecut, la Petroșani, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
spunea : „Este necesar ca or
ganizațiile de partid, de sin
dicat și tineret să acorde mai 
multă atenție organizării tim
pului liber care acum a cres
cut. din 24 de ore oamenii au 
1S ore libere. Trebuie să ne 
gîndim realmente și la modul 
cum își petrec oamenii tim
pul liber. In timpul liber oa
menii să mai învețe ceva, să 
participe la activitatea cul
turală, sportivă, distractivă". 
Restructurarea concepției clu
burilor. orientarea activității 
în funcție de munca și tim
pul liber nu s-a dus pînă la 
capăt. Concluzia raidului nos
tru e câ duminica nu este o 
zl de vîrf în activitatea clu
burilor, ci o zi ternă, lipsită 
de culoare, varietate, diversi
tate. Faptul trebuie să intre 
mult mai serios In atenția co
mitetelor de partid orășenești 
și de la exploatările miniere. 
Clubul trebuie sâ atragă 
prin ingeniozitate și substan
ță (lacune mari se află în mo
dalitățile de informare a pu
blicului. în unele părți ine
xistente). trebuie să fie un 
centru al vieții intelectuale, 
idee pe care o vom urmări 
sistematic prin raldarf-anchete
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Sesiunea specială 
a Adunării Poporului

Egipt
O 12
rum
la Ct

o

Agerpres). - 
nuntă agenția 
o a avut loc, 
eriune specială 
•porului din E- 
căreia nremie- 

’ a prezentat o 
cări ale buqetu- 
î anul 19/3 și 
austeritate. in 
agerii necesi tă
mâie ale servi- 

■qentă și re
zerviștilor". El menționat,
potrivit agenției, că aceste 
măsuri includ reducerea chel
tuielilor și investițiilor, re
nunțarea la o serie de pro
iecte de perspectivă din do- 
mer>i:le industriei si agricultu
rii, blocarea salariilor ingaja- 
tilor guvernamentali, precum 
si impunerea de noi taxe si 
o rouă reducere a importuri
lor bunurilor de consum deja 
limitate anterior. De asemenea,

premierul Sedkf a anunțat că 
guvernul a hotărî! amînarea 
sau reprobi 3marea plăților u- 
nor datorii externe ale țării, 
rare urmau să fie făcute in 
cursul acestui an.

Referindu-se la situația din 
Orientul Arrppiat, Aziz Sedki 
a arătat că tara sa este hotărî- 
tă să nu cedeze nici o palmă 
din teritoriile ocupate de Is
rael.

In cadrul aceleași sesiuni, 
relevă agenția M.E.N.. au pre
zentat rapoarte asupra poli
ticii guvernului în diferite 
domenii Abdel Kader Hatem, 
vicepremiex și ministru al cul
turii si informațiilor, Mohamed 
Abdallah Merzaban, vicepre- 
mier și ministru al economiei, 
si Mohamed Hassan al Zayyat, 
ministrul afacerilor externe.

Situația
Cooperarea economica

româno-egipteană
din Uruguay
• Acord intre forțele 

armate și președintele ță
rii pentru a pune capăt 
crizei politice.

MONTEVIDEO 12 (Ager
pres). — Forțele armate uru- 
guayene au anunțat intr-un 
comuni 3t publi. -.1 lunj la

- o a au ajuns la un 
acord cu președintele Juan 
Maria Bordaberry pentru a pu
ne capăt crizei politice — infor
mează agenția France Presse. 
Comunicatul, care precizează că 
au fost întrunite bazele unui 
„acord total", a fost publicat 
ic sfîrșitul unei reuniuni la 
care au participat șeful statu
lui și comandanții șefi ai tru
pelor terestre, navale și ae
riene.

Pe de altă parte, posturile 
de radio controlate de arma
tă, au difuzat informații pri
vind semnarea unui comuni
cat de cStre președintele Re- 
pubTcii Uruguay în care a- 
resta recunoaște oficial. în ca- 
iîtate de comandant șef al 
forțelor navale, pe căpitanul 
de vas Conrado Olasabal, a 
cărui numire fusese cerută 
de șefii militari, relatează a- 
geatia France Presse.

CAIRO 12 — Coresponden
tul Agerpres, Nicolae N. Lu- 
pu. transmite: Fabrica de 
produse sodice de la Alexan
dria — pe care Republica A- 
rabă Egipt o construiește în 
cooperare cu țara noastră — 
constituie unul dintre princi
palele obiective ale industriei 
egiptene. In cadrul unei reu
niuni — organizate la Cairo, 
sub conducerea ministrului 
industriei, petrolului și resur
selor minerale, Yahya Al Mol
ia, pentru examinarea evolu
ției lucrărilor pe șantierele 
diverselor obiective ale pla
nului pe cinci ani — s-a a- 
nunfat că fabrica de produse 
sodice de la Alexandria va

intra in funcțiune în viitorul 
apropiat, ea urmînd să aibă 
un important rol în dezvolta
rea unor ramuri ale economi
ei naționale. Ziarele ,.A1 Ah- 
ram“ și ...Journal d'Egypre" 
scriu că întreprinderea de la 
Alexandria, a cărei construc
ție a costat 18 milioane de 
lire, va avea o producție a- 
nuală în valoare de peste 4 
milioane de lire. Ea va furni
za bicarbonat de sodiu și so
dă caustică, produse necesare 
pentru intrarea in funcțiune 
a unor fabrici de sticlă, de 
săpun și de produse chimice. 
In diversele secții ale fabri
cii vor lucra 1 500 muncitori.

Eliberarea primului grup 
război americanide prizonieri de

Succesul ansamblului bucureștean 
Agrigento„Balada" la

ROMA 12 (Agerpres). — 
Ansamblul de cintece și dan
suri „Balada" din București, 
care participă la cel de-al 
20-lea Festival Internațional de 
folclor „Migdalul in floare" 
de la Agrigento, a obținut un 
frumos succes, fiind distins 
cu „Cupa provinciei Agri- 
gento". ectacolul final, ofe
rit în seara de 11 februarie 
publicului care umplea fină 
Ia refuz sala teatrului orășe-

HANOI 12 (Agerpres). — 
In cadrul aplicării Acordului 
de la Paris privind încetarea 
războiului și restabilirea pă
cii in Vietnam, pe aeroportul 
Gia Lam din Hanoi s-a efec
tuat, luni, eliberarea primu
lui grup de aviatori ămeri- 
cani capturați in cursul rai
durilor împotriva R.D. Viet
nam — transmite agenția 
V.N.A. Primul grup de prizo
nieri de război americani, 
format din 116 persoane, eli
berați de către guvernul R D. 
Vietnam, a inclus piloți caD- 
turați, în majoritate, in peri
oada 1964—1966, precum și 
alții capturați ulterior, dar in
cluși in acest prim grup din 
motive legate de starea sănă
tății lor. Eliberarea s-a efec
tuat în prezența unui grup de 
membrii ai Comisiei interna-

ționale de control și suprave
ghere, precum și a unui grup 
de delegați ai Comisiei milita
re mixte. In încheierea cere
moniei, au fost semnate docu
mentele privind eliberarea și 
preluarea primului grup de 
personal american capturat și 
deținut pe teritoriul nord-vi- 
etnamez.

VIETNAMUL DE SUD 12 
(Agerpres). — Primul grup 
de personal vietnamez, aflat 
in captivitate in Vietnamul 
de Sud. a fost transportat, 
luni, din Saigon într-o zonă 
controlată de guvernul Revo
luționar Provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de Sud.

Tot luni, guvernul Revolu
ționar Provizoriu a eliberat 
ur) grup de militari americani 
și saigonezi capturați de for
țele de eliberare.

Echipajul României a cucerit medalia
de bronz la bob pentru două persoane

NEW YORK 12 (Agerpres). 
— Campionatele mondiale de 
bob pentru două persoane, 
desfășurate la Lake Placid 
(pe o pirtie foarte dificilă, ra
pidă și cu 16 viraje), au rea
dus in prim plan pe boberii 
români Ion Panțuru și Dumi
tru Focșenea-nu, care au cu
cerit medalia de bronz, după 
ce cu trei săptămîni in urmă 
ocupaseră doar locul șase la 
„europenele" de la Cervinia.

Echipajul României s-a men- 
ținut tot timpul in lupta oen- 
Lru rrimele locuri, iar in ul
tima manșă a avut cea mai 
rapidă coborire (1'06**86/100), 
a doua din întreg concursul, 
iar la totalul de patru manșe, 
sportivii români, cu timpul de 
4*31 "41/100 au doborît recor-

dul pirtiei, stabilit cu patru 
ani in urmă de italianul Ne- 
vio de Zordo (4'31"73/100). In 
condițiile unor dese întreru
peri ale concursului, din cau
za deteriorării qheții la vi-, 
raje (ceea ce a dus la elimi
narea a 12 echipaje), boberii 
români au dovedit un mare 
curaj și o deosebită tenaci
tate, îndeosebi in ultimele do
uă manșe cînd s-a dat bătălia 
decisivă pentru medalii.

In ceea ce-i privește pe 
ciștigătorii medaliei de aux, 
pronosticurile specialiștilor au 
fost confirmate pe deplin. Pri
mul echipaj al R.F. a Germa
niei, condus de experimenta
tul Wolfgang Zimmerer, avînd 
ca frinar pe Peter Untzschnci- 
der, a obținut o victorie clară.
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Soarele răsare la ora 
șj apune la ora 17,42. 
trecute din an — 44. 
rămase — 321.

7,19 
Zile 
Zile

EVENIMENTE

@ 1973 — Conferința 
rernatfonală asupra 
de pescuit Vancouver 
23).

In- 
zonelor 

13—

E
PETROȘANI — 7 Noiem

brie : Cornul de capră ; Re
publica : Colega mea vrăji
toarea PETRILA ; .2 scau
ne ; LONEA — Minerul : O- 
piul și bila ; VULCAN : Ano
nimul Venetian ; LUPEN1 — 
Cultural : .Anonimul Veneti
an ; Muncitoresc : Logodnica 
frumosului dragon.
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6,00 Muzică Și actualități ; 
7,00 Radiojurnal; 8,00 Suma-

ad- 
pre- 
con- 
care 

Și

nesc din Agrigento, a cuprins 
un bogat program de dansuri 
și cintece românești din toate 
regiunile tării. Cucerind 
mirația și aplauzele celor 
zenți, ansamblul român 
solidează prestigiul de
se bucură în Italia dansul 
cintecul popular românesc.

★
VIENA 12 (Agerpres).

Ansamblul de cintece și dan
suri „Maramureșul" din Vișeu, 
prezent in aceste zile în Aus
tria, a participat la tradițio
nalul carnaval vienez de la 
Palatul Hofburg, alături de 
formații din Spania, R.F.G., 
Franța. Grecia, Olanda, Bel
gia.

Plenara
Partidului
Comuniștii

STOCKHOLM 12 (Agerpres). 
— O plenară a conducerii 
Partidului de Stinga-Comu- 
niștii din Suedia. încheiată 
recent, a examinat pregătirile 
pentru alegerile parlamenta
re, programate pentru toam
na acestui an, și cele legate 
de campania pentru încheie
rea unor noi contracte coleo-

Largă campanie pentru asigurarea 
strîngerii recoltei

0 declarație 
a secretarului 

general al P.O.
din Anglia

LONDRA 12 — Corespon
dentul Agerpres Nicolae Plo- 
peanu, transmite : John Gol- 
lan, secretar general al Par
tidului Comunist din Marea 
Britanic, a participat la o în
trunire la Glasgow, in cadrul 
căreia s-a pronunțat „in fa
voarea naționalizării marilor 
trusturi, a băncilor, pămintu- 
lui și a principalelor surse 
do venituri". „Este timpul, a 
declarat John Gollan. ca An
glia să-și schimbe cursul. Ni
ciodată prăpastia dintre gu
vern și masele de oameni ai 
muncii nu a fost atit de adin- 
că ca in prezent. Dispunind 
de o forță productivă fără e- 
gal in istorie, capitalismul no 
a reușit să îndepărteze sără
cia. El neagă tineretului po
sibilitatea de a se manifesta 
și nu a izbutit să rezolve 
problema locuințelor". Vorbi
torul a subliniat că. încă de 
la începutul acestui an, sute 
de mii de oameni ai muncii 
din Anglia au militat pentru 
condiții mai bune de viață și 
muncă. Vorbitorul s-a pro
nunțat împotriva „înghețării" 
salariilor celor ce muncesc, 
arătind câ „deși capitalismul 
dispune de o tehnică avansa
tă, el nu a izbutit să ofere 
un venit adecvat muncitori-

antirăzboinică “

NELINIȘTI
LA PRETORIA

Polițiștii sud-africani se 
modernizează. Clinii lor. 
vestitul 51 temutul auxiliar 
al „forțelor de ordine" din 
Africa de Sud, nu mai fac 
fată solicitărilor, sini .depă
șiți de evenimente'. Dar nu 
e de mirare. Nici nu s-a 
stins încă ecoul puternicelor 
tulburări studențești care 
au cuprins primăvara, va
ra Și toamna anului 1972 și 
cînd - fapt de ncconcoput 
pentru țara apartheidului — 
tiner. -Jbi și negri au de
monstrat Împreună pentru 
egalitatea raselor, și iată că. 
din nou. poliția sud-africa- 
nă e pusă în stare de aler-

tuînd aceleași operații), și, 
pe alt plan, legalizarea sin
dicatelor muncitorilor de 
culoare, recunoașterea drep
tului lor de a activa.

In Republica Sud-Africa- 
nă. o grevă a muncitorilor 
de culoare — interzisă prin 
lege — reprezintă un „de
lict*. De astă dată insă, po
trivit legilor rasiste, „delic
tul" este dublu. Nu numai 
că o parte însemnată a așa- 
numiților ..coloured" au tre
cut la acțiunea deschisă îm
potriva discriminării rasia
le și a politicii de oprimare 
a majorității populației 
practicată de rasiștii albi

Notă externă
tă. de astă dată pentru a 
stăvili un adevărat val 
de greve declanșate de 
muncitorii de culoare din 
industrie și transporturi in 
marea majoritate a princi
palelor localități ale țării. 
Drept care, poliția din Pre
toria. Capetown, Johannes
burg, Durban ș.a.m.d. s-a în
noit cu stocuri proaspete de 
gaze lacrimogene, repartiza
te cu dărnicie și în mod e- 
gal, atit în cartierele .Co
loured", cit și în cele ..Only 
for Whites". Ca prevedere...

Epicentrul acestui ade
vărat seism al econ miei 
sud-africane a fost orașul 
Durban : aproximativ 25 000 
de muncitori africani si in
dieni se află aici in grevă de 
peste pariu săptămîni. para- 
lizînd prin acțiunea lor ac
tivitatea a 11 întreprinderi 
industriale, a portului. a 
instituțiilor comunale. Ca 
și in cazul grevelor declan
șate în celelalte orașe, mun
citorii de culoare revendi
că îmbunătățirea condițiilor 
de trai, primirea unui sa
lariu corespunzător muncii 
depuse (In R.S.A.. retribu
ția unui muncitor negru es
te de dteva ori inferioară 
celei primite de un alb efec-

aflați la conducere, dar, tot
odată. muncitorii africani 
au demonstrat împreună cu 
cei asiatici, fără a tine sea
ma de legile nelegiuite ale 
apartheidului, care preconi 
zează existența paralelă a 
diverselor grupări etnice și 
interzicerea categorică a 
oricăror comunicări interra- 
siale. Or. după acțiunea stu
denților. acest val de gre
ve. declanșat in comun de 
africani și asiatici, creează 
perspective extrem de în
grijorătoare pentru guver
nul rasist de la Pretoria, a- 
larmat de pericolul extin
derii curentului protc?' ‘ar 
in cercuri tot mai largi ale 
populației țârii.
Mai există încă un semnal de 

alarmă pentru rasiștii sud-afri- 
cani : faptul că greviștii nu 
s-au rezumat la solicita ea 
unor condiții mai bune de 
muncă și viață, ci au reven
dicat recunoașterea organi
zațiilor lor sindicale, precum 
și a activității acestora, re
flectă o creștere a conștiin
ței politice a muncitorilor de 
culoare din Africa de Sud 
si. totodată, o creștere a 
gradului de organizare.

Venera ANGHEL

Noi aspecte ale crizei 
monetare occidentale

VIETNAMUL DE SUD 12 
(Agerpres). — După cum 
transmite Agenția Eliberarea, 
in zonele eliberate din Viet
namul de Sud se desfășoară 
o largă campanie pentru asi
gurarea strînqerii recoltei. Ast
fel, in provincia Binh Dinh. 
datorită eforturilor țăranilor 
din zona eliberată, a fost 
strinsă recolta la orezul tim
puriu și, totodată, au fost a- 
menajate canale de irigație in 
lungime de peste 15 km, ceea

conducerii

din Suedia
tive intre sindicate și patro
nat.

Un apel al plenarei sublini
ază necesitatea unității clasei 
muncitoare și tuturor forțelor 
progresiste, in lupta împotri
va dominației capitalului, 
pentru satisfacerea revendică
rilor esențiale ale oamenilor 
muncii.
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versiunii pentru
22,00 24 de ore. Contraste în 

lumea capitalului;
22,30 Seri de operă la Cluj ;

rul presei ; 9,30 Atlas cultu
ral ; 10,00 Buletin de știri; 
10,05 Orchestra de muzică 
populară „Cernegura" din 
Piatra Neamț; 16,30 Școala
și viața; 11,00 Buletin de 
știri; 11,15 Melodii de Petre 
Mihăescu; 11,30 Formația
pentru tineret a Radiotelevi- 
ziunii franceze; 12,00 Discul 
zilei ; 12,30 Intilnire cu melo
dia populară și interpretul 
preferat ; 13,00 Radiojurnal ; 
13,30 Concert de prinz •. 14,00 
Compozitorul saptăminii ; 
14,44 Melodii populare; 15,00 
Buletin de știri ; 15,05 Radio- 
enciclopedie pentru tineret; 
15,25 Fragmente din opereta 
„Colomba” ; 15.40 Muzică de 
estradă ; 16,00 Radiojurnal ; 
16,15 Orchestra de muzică 
populară „Mărțișorul" a Casei 
de cultură a studenților din 
Cluj ; 16,35 Cintecul săptă- 
minii ; 17,00 Antena tineretu
lui dezbate; 17,30 Program
muzical oferit colectivului de 
salariați de la Exploatarea 
minieră Săsar — Baia Mar® ; 
18,00 Orele serii; 20,00 Ze
ce melodii preferate , 20,45 
Consemnări ; 21,00 Revista 
șlagărelor; 2125 Moment 
poetic; 21,30 Bijuterii muzi
cale ; “ - ■
22,90
24,00 Buletin de știri , 0,03— 
6,00 Estrada nocturnă.

22.00 Radiojurnal; 
Concert dp seară;

9,00 Teleșcoală ;
10,00 Telex ;
10,05 Publicitate;
10,10 Avanpremieră ;

10.20 Teleenciclopedia ;
i 1,00 Telecinemateca pentru 

tineret. Feriți-vă au
tomobilul ;

12,25 Pe-un picior de plai
— emisiune de etno
grafie și folclor ;

12,45 52 de inițiative în 52 
de săptămîni (reluare ;

13,00 Telejurnal ;
17.30 Curs de limbă rusă 

(lecția a 40-a);
13,00 Telex;
18,05 Publicitate ;

18,10 Tehnic-club ;
18,40 Panoramic științific ;
19.20 1001 de seri;
19.30 Telejurnal. Cincinalul 

înainte de termen — 
cauză a întregului po- 
For ;

20,00 Cintecul ^ăptâminii ; 
Frumuseții tale — de 
George Grigoriu ;

20,05 Seară de teatru. Sfintul
— de Eugen Barbu 
Premieră pe tară a

PRONOSPORT

a-ce va asigura apa pentru 
proape 600 de ha din cîmpu- 
rile de orez. In 
Beng Che recolta de orez 
fost strinsă de pe 7 700 ha și 
au fost refăcute plantațiile 
de pomi fructiferi de pe a- 
proape 10 000 ha de livezi. A- 
genția menționează că. in zo
nele eliberate, viața reintră 
in cursul său normal, iar 
rănii muncitori participă 
entuziasm la extinderea 
prafețclor cultivate.

provincia
a

TOKIO 12 — Coresponden
tul Agerpres, Florea Țuiu. 
transmite : Primarului orașului 
Kawasaki (situat intre Tokio 
și Yokohama) cu o populație 
de aproximativ un -milioD, i-a 
fost înmînat, zilele trecute, de 
către Naoki Kobayashi, pro
fesor la prestigioasa universi
tate Tokio, un document u- 
nic in istoria Japoniei: „C-ar- 

• ta antirăzboinică". In numele 
unui grup de juriști, econo
miști și edili ai orașului, Ko
bayashi a cerut primarului să 
supună documentul aprobării 
Adunării Reprezentative, a- 
ducindu-se astfel o contribu
ție la „apărarea păcii și de
mocratici în spiritul respectu
lui pentru umanitate".

Carta (11 capitole și 60 de 
articole) prevede ca în oraș 
să nu fie construite nici un 
fel de obiective utilizabile în 
scopuri agresive și nici să nu 
poată fi luate măsuri contrare

® Misiunea Consiliului 
Securitate, însărcinată să stu
dieze situația de la frontiera 
dintre Zambia și Rhodesia, ca 
urmare a închiderii frontie
rei de către autoritățile de la 
Salisbury, a sosit duminică la 
Lusaka. Un purtător de cuvint 
a precizat ră misiunea va ră- 
mîne în Zambia timp de 5 
zile, după care la 16 februarie, 
se va deplasa la Dar Es 
laam, iar la 18 februarie 
Nairobi.

@ La încheierea vizitei 
nistrului de externe al 
Cehoslovace, B. Chnoupek, in 
Siria, a fost dat publicității un 
comunicat in care se arată 
că miniștrii de externe ai Ce
hoslovaciei șl Siriei au apre
ciat in mod pozitiv evoluția 
relațiilor dintre cele două 
țări și au constatat că există 
condiții pentru realizarea unui 
nivel mai înalt al acestor re
lații.

mint, care au fost evacuate 
în perioada bombardamente
lor, se pot întoarce în localu
rile lor să-și continue activi
tatea.
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BRUXELLES 12 (Agerpres). 
— Belgia. Olanda și Luxem
burgul au protestat, luni, în 
legătură cu faptul că nu au 
fost invitate să ia parte la 
reuniunea de urgență a mț- 
niștrilor de finanțe ai Marii 
Britanii, R.F. a Germaniei și 
Franței, desfășurată vineri. la 
Paris, in scopul analizării ca
ilor de soluționare a actualei 
crize monetare occidentale. 
Un comunicat dat publicității 
de vicepremierul și ministrul 
de finanțe al Belgiei, Willy de 
Clercq, reluat de agenția A- 
ssociated Press, arată că ță
rile membre ale Beneluxului 
au fost permanent în contact, 
la sfirsitul săptăminii trecu
te, și că este regretabil că. la 
reuniunea de la Paris, nu au 
fost invitate să ia parte toa
te țările membre ale Pieței 
comune, cu atit mai mult cu 
cît toate sînt direct interesa
te de evoluția crizei. Intr-un 
interviu radiodifuzat ulterior.

ministrul belgian de finanțe 
a adăugat : ,,Nu am fost satis- 
făcuți de această situație și 
sperăm că ea nu va constitui 
un precedent".

★

CIUDAD DE MEXICO 12 
(Agerpres). — Guvernul Me
xicului și cercurile economi
ce din această țară sin! neli
niștite de intenția Statelor U- 
nite de a adopta măsuri pro- 
tecționiste unilaterale de spri
jinire a pozițiilor dolarului, 
pe seama intereselor Mexicu
lui și ale altor țări in curs de 
dezvoltare.

In acest context, președin
tele țării, Luis Echeverria, a 
dat • delegației mexicane ia 
ședința de la Bogota a Con
siliului economic și social 
panamerican instrucțiunea de 
a adresa guvernului Statelor 
Unite un protest hotărit in a- 
ceastă problemă, instrucțiuni 
similare fiind trimise și am
basadorului mexican de la 
Washington.

Intr-o declarație de presă, 
Hugo Margain, ministrul me
xican al finanțelor, a preci
zat : „Există primejdia ca 
S.U.A. să modifice din nou 
taxele vamale, pentru a-și e- 
chilibra balanța de plăți. Da
că se va întimpla acest lucru, 
primele care vor avea de su
ferit vor fi Mexicul și alte 
țări ale Americii Latine". X- 
rătînd că măsurile economice 
adoptate de S.U.A. în august 
1971 au provocat pierderi sen
sibile economiei țării sale, 
ministrul mexican a subliniat: 
„Cerem ca Statele Unite să 
respecte acordurile existente*.

© Președintele Consiliului 
Republican al Republicii Ara
be Yemen. Abdul Rahman Al 
Iriani, l-a primit, luni, pe Ab
del Halim Khaddam. vicepre- 
raier și ministru de-externe ai 
Siriei, care i-a transmis un 
mesaj din partea președinte
lui Hafez Assad.

© Referendumul desfășurat 
în Principatul Liechtestein 
privind acordarea dreptului de 
vot femeilor s-a încheiat du
minică. Ca și acum doi ani, 
numărul bărbaților care s-au 
pronunțat împotriva acordării 
dreptului la vot femeilor a 
fost mai mare. De data aceas
ta, el a sporit chiar față de 
1971.

© Abdel Halin Khaddam. vi
cepremierul și ministrul de ex
terne al Siriei, a părăsit, 
luni. Sanaa. indreptindu-se 
spre Oman, etapă care ur
mează vizitelor In Republica 
Democratică Populară a Ye
menului și, respectiv, Repu
blica Arabă Yemen.

© Prin scrutinul organizat, 
duminică. In Paraguay, regi
mul de la Asuncion a asigu
rat prelungirea mandatului 
generalului Stroessner cu în
că cinci ani. peste cei 24 ca
re au trecut de cînd se află 
el la putere.

© Explozia unui rezervor 
de qaz natural lichefiat, situat 
intr-o suburbie a orașului 
New York, a provocat 43 de 
victime și un număr de 3 ră-, 
niți. Este vorba de unul din
tre cele mai mari rezervoare 
de qaz natural din lume a- 
parținind societății „Texas 
Eastern Cryogenic".

© Oceanologul francez Jac
ques Cousteau a afirmat nece
sitatea vitală de a ii salvate 

oceanele de pericolul pe care 
il reprezintă poluarea și de a 
fi conservată fauna marină 
prlntr-un acord internațional, 
care, ei și-a exprimai speran

ța că ar putea fi încheiat în 
următorii cinci ani.

• Echipa de fotbal Petro
lul Plocști. aflata în turneu în 
Albania, a jucat la Tirana cu 
formația locală Dynamo. Vic
toria a revenit cu scorul de 
2—0 fotbaliștilor albanezi.

Activitatea pe Selena 
a lui „Luiioho(L2"© Primul ministru thailan- 

dez, Thanom Kitîikachorn. l-a 
primit, luni, li palatul guver

namental pe secretarul gene
ral al Organizației Națiunilor 
Unite. Kurt Waldheim, care a 
vizitat, în ultimele zile mai 
multe capitale asiatice.

MOSCOVA 12 (Agerpres). 
— In dimineața zilei de 12 fe
bruarie, automatul selenar au
topropulsat „Lunohod-2" ajun
sese, în cadrul progra
mului de cercetări al ce
lei de-a doua zile lunare,

© Ministerul Invățămîntu- 
lui din R.D. Vietnam a dat 
publicității instrucțiuni privi
toare la asigurarea continuării 
anului de lnvățămint 1 972 — 
1 973 în condiții normale de 
pace. In instrucțiuni se arată 
că qrădinițele, școlile generale, 
instituțiile de învățămint su
perior, școlile pedagogice și 
celelalte institute de invăță-

Guvernul Republicii 
a adoptat o hotărîre pri- 
naționalizarea celei mai 
companii din țară pentru 

electrice 
în

•
Zair
vind
mari
distribuirea energiei
— „Colectric", dominată

.cea mai mare parte de capita
lul belgian.

VREMEA
lei.

I. 1—1 X
II. 2—0 1
III. 0—0 X
IV. 1—n 1
V. 1—0 1
VI. 0—1 2
VII. 0—1 2
VIII. 0—0 X
IX. 0—0 X
X. 0—0 X
XI. 1—0 1
XII. 2—1 1
XIII. 2—1 1

Fond de premii

Valorile temperaturii Înre
gistrate in cursul zilei d® 
ieri :

Maximele : Petroșani 4- 4 
grade; Paring —5 grade.

Minimele: Petroșani zero 
grade; Paring —8 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE : Vremea se men
ține umedă cu cer variabil. 
Vint slab din sectorul nor
dic.

la o distanță de peste 3 kilo
metri de locul aselenizării sa
le. O bună parte din această 
distanță — aproximativ 1 630 
de metri — a fost parcursă in 
timpul reprizei de lucru din 
11 iebruarie.

Deși se considera că, in de
plasarea sa din regiunea ..ma
ritimă" spre cea „continenta
lă", „Lunoho'd-2" va trebui să 
urce treptat, s-a constatat că 
primul kilometru a marcat, 
dimpotrivă o coborire. după 
care aparatul a ajuns pe un 
platou orizontal, iar cind a 
fost străbătută aproape jumă
tate din distanța care separa. 
Inițial, aparatul de zona conti
nentală lunară, s-a văzut că 
nu s-a făcui simțită prin nimic 
remarcabil apropierea relielu- 
lui montan.

Mica 
publicitate

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Crăciun 
Constantin, eliberată de 
preparat ia cărbunelui Pe- 
trila. O declar nulă.
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