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LA iNA!NE ARE
la extracția
de cărbune

iiv RALERIE
Intre brigăzile de Io mina Lupeni care oplico cu bune rezul

tate inițiativa minerului Constantin Grodinaru de la Uricani, de 
creștere a vitezelor de avansare Io lucrările de pregătiri, iși în
scrie pe drept merit numele cea a lui Adalbert Balint de la 
sectorul IV.

Organizați in formație de lucru pe patru schimburi a șase 
ore. cotați cu o combină de înaintare PK — 7 pe core o folosesc 
cu vădită iscusință - minerul Adalbert și ortacii săi ca șefii de 
schimb Anton și loan Szoci, Micloși Kallman și Aladar Takacs, 
ou izbutit să realizeze in decada I a acestei luni o avansare 
de 50 ml in galerie sub coperiș de a orizontul 400. Viteza de 
lucru atinsă - 5,55 ml/zi - poate fi socotită o performanță la 
genul de lucrări, avînd in vedere că ea s-a realizat în profil de 
9,5 mp susținut cu cadre metalice TH — 5 — dar mai ales prin 
foptul că s-o izbutit la un loc de muncă cu regim special de lu
cru din cauza emanațiilor de metan.

Prin rezultatul excepțional dobîndit in muncă, brigada are 
o contribuție însemnată la realizarea planului de pregătire al 
sectorului in proporție de 150 Io sută pe prima decadă și toto
dată la recuperarea minusului (36 ml) ovut de sector pe luna 
ianuarie.

Important este de asemenea că ritmul accelerot imprimat 
lucrări de către brigada lui Balint, asigură Io timp sau poate 
chiar Hmnnc rl«»srhj_dprpn nriyontului 400 și intrarea aici
in producție a noilor abataje din stratul 3. Lucrind în același 
ritm, colectivul brigăzii e decis să reolizeze în februarie 120 - 
130 ml. să onoreze și chiar să întreacă astfel obiectivul inițiati
vei lui Constantin Grădinaru de la Uricani.

X. J

Munca rodnică depusă In 
prima decadă a lunii februa
rie de colectivul sectorului, 
1, sector cu mare pondere la 
E.M. Aninoasa, s-a materiali
zat în extragerea unei canti
tăți de aproape 500 de tone 
de cărbune peste plan și ob
ținerea unui randament pe 
sector de 3,345 tone.

Sporul de cărbune extras 
în această perioadă din aba
tajul frontal nr. 1, unde lu
crează brigada lui Aurel Crls- 
tea, este de 150 tone cărbu
ne, depășirea randamentului 
planificat ridieîndu-se și el la 
o tonă de cărbune pe post. 
Brigada condusă de Petru Ro
man din același sector I are 
de asemenea un bilanț consis
tent prezentînd un volum de 
producție, peste planul primei 
decade, de circa 150 de tone 
cărbune, extras cu un plus de 
randament de 1,5 tone pe 
post. Realizări asemănătoare 
au dobîndit și minerii din 
brigada condusă de Ilie Ni
colae ce lucrează In abatajul 
frontal nr. 3.

Colectivul de muncitori, 
ingineri și tehnicieni ai șan
tierului 71 căi ferate Petro
șani, cinstesc Ziua ceferiș
tilor, menținînd și-n luna 
curentă ștacheta muncii la 
nivelul depășirii sarcinilor 
de plan cu 5 la sută, reali
zate în luna ianuarie.

Colectivul lotului fruntaș 
Bănită a obținut un remar
cabil succes, prin străpunge
rea cu patru zile înainte de 
termen a tunelui Banița —

cel mai important obiectiv 
de pe șantier a cărui reali
zare creează condiții de creș
tere de la 1,20 la 2,30 m.l. 
pe zi a ritmului de avansare 
a scutului în tunel.

Succesele de acest fel asi
gură împlinirea obiectivului 
major al șantierului 71 
C.C.F. — punerea în func
țiune la jumătatea acestui 
an a tronsonului de cale e- 
lectrificată Livezeni — Sub- 
cetate.

Sarcln i de transport realizate
exemplar

Luînd o serie de măsuri 
bine glndite pentru reali
zarea sarcinilor de plan și 
angajamentelor, personalul 
stației Lupeni a reușit să 
reducă staționarea vagoane
lor la încărcare cu 13 la su
tă față de norma stabilită, 
să expedieze, pînă la 14 fe
bruarie a.c. cu 7925 tone 
marfă mai multă decît pre
vederile de plan.

In activitatea de bună des
fășurare a transporturilor s-a 
evidențiat întregul personal 
al stației din rîndurile că
ruia menționăm pe Vasile 
Urziceanu, Victor Nedelea, 
Grigore Bican. Gheorghe 
Ghiura, Aurel Moldovan, 
Emil Vitan, Andrei Bîrsan, 
Vasile Cojocaru. Alexandru 
Olah. Liviu Henciu, Alexan
dru Gherasimov, Vasile Lun- 
gu.

Vizita de lucru a tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU 
la uzinele „Vulcan"

La scurt timp după vizita 
de lucru întreprinsă In 16 în
treprinderi, instituții de învă- 
țămînt superior și institute 
de cercetare științifică din 
Capitală, vizită care a consti
tuit, la începui de an nou, un 
puternic stimulent In mun
ca desfășurată de colectivele 
acestor unități pentru înfăp
tuirea cincinalului înainte de 
termen, joi dimineață, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al partidului, 
președintele Consiliului de 
Stat, a fost oaspetele uzinei 
„Vulcan", veche și puternică 
citadelă muncitorească, și al 
Institutului proiect—Bucu
rești.

Secretarul general al parti
dului a fost însoțit de tovarășii 
(lie Verdeț, Gheorghe Cioară. 
Dumitru Popescu și Cornel 
Burtică.

Această 
programul 
namic al 
tovarășul 
o desfășoară cu înaltă 
ponsabilitate în fruntea parti
dului și a statului, reafirmînd 
stilul de muncă propriu con
ducătorului poporului nostru 
de a se consulta permanent 
și direct cu creatorii de bu
nuri materiale și spirituale, 
de a stabili împreună cu ei. 
pe baza cunoașterii nemijlo
cite a realității, cele mai po
trivite măsuri pentru soluțio
narea neîntîrziată a proble
melor ridicate astăzi de orga
nizarea și modernizarea eco
nomiei noastre naționale, de 
sporirea eficienței întregii ac
tivități productive, de a exa-

vizită se înscrie in 
atlt de vast și di- 
activității pe care 
Nicolae Ceaușescu 

res-

proiect-București
mina la fața locului, cu con
cursul factorilor de răspunde
re din ministere, centrale in
dustriale și alte instituții, po
sibilitățile reale de perfecțio
nare continuă a vieții econo
mice și social-culturale.

In cursul Intllnirii an fosf 
reluate și dezbătute pe larg 
o serie de probleme impor
tante analizate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu tn cuvin- 
tarea rostită la Conferința or
ganizației municipale de par
tid București, specialiștii In- 
fățișînd modul in care se 
transpun în viață indicațiile da
te de secretarul general atlt la 
Conferință cit și cu prilejul 
vizitelor anterioare.

Dezvoltarea generală a În
treprinderii, creșterea produc
ției de utilaje corespunzător 
cerințelor programului ener
getic național, specializarea 
pe produse de Înaltă tehnici
tate, trecerea la fabricarea șl 
de agregate siderurgice com
plexe au constituit elemente 
ale dialogului cu specialiștii 
și muncitorii uzinei „Vulcan11, 
cu factori de răspundere din 
ministerul de resort.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
apreciind rezultatele obținute 
pfnă în prezent, arată câ exis
tă în uzină importante rezer
ve pentru ridicarea eficien
ței. pentru sporirea întregului 
potențial productiv, recoman- 
dînd să se acorde atenție fo
losirii raționale a tuturor spa
țiilor de producție existente, 
amenajării de noi locuri pro 
ductive în incinta uzinei.

In timpul vizitării principa
lelor secții de producție, se-

creț arul general al partidului 
urmărește cu atenție proce
sele de producție, modul de 
amplasare a utilajelor șl de 
folosire a spațiilor de pro
ducție, fluxul fabricației și al 
aprovizionării cu piese, dis
cută cu specialiști, maiștri, 
muncitori, despre preocupări
le lor, despre felul în care se 
realizează prevederile 
male de plan, condițiile 
muncă și..................
lora.

Pentru 
muncitorii 
pentru a-și manifesta prin a- 
plauze și urale bucuria de a 
avea din nou In mijlocul lor pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
sentimentele de înaltă stimă 
și profundă dragoste față de 
secretarul general al parti
dului, încrederea nestrămuta
tă în politica partidului. Mulți 
dintre ei, printre care se nu
mără Petrică Baciu, șef de 
secție, Viorel Munteanu, șef 
de echipă, muncitorii Maria 
Tudor, Pavel Anghel, Nicolae 
Olteanu, ies în lntlmpinarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
li adresează calde cuvinte de 
bun venit, mulțumiri pentru 
cinstea de a-i vizita din nou 
la locurile lor de muncă. Tot
odată, ei asigură pe conducă
torul iubit al partidului și 
statului că nu vor precupeți 
nici un efort pentru îndepli
nirea cincinalului în patru ani 
și jumătate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ii felicită, le urează să ob
țină rezultate superioare, sâ

maxi-
. ... de 

de viață ale acea-

clteva momente, 
întrerup activitatea

(Continuare in pag. a 4-a)

intîlnirea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cu delegația Mișcării Populare pentru

Eliberarea Angolei, condusă
de dr. Agostinho Neto

Simpozion

I Miercuri, 14 februarie.
mitetul U.T.C. și comitetul 
sindicatului de la U.U.M.P. 

I au organizat pentru tinere- 
* tul din uzină un simpozion 
| pe tema : Eroii uteciști (Va- 
■ sile Roaită și Ilie Pintilie) 
I ai luptelor revoluționare a- 
’ le muncitorilor ceferiști și I petroliști din februarie ’33.

La simpozion au pârtiei-

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I

co-

pat peste 200 de tineri din 
uzina noastră.

Ion STOICOIU, 
corespondent

Seară
de versuri
patriotice

In cadrul manifestărilor 
prilejuite de împlinirea a 4 
decenii de la eroicele lupte

muncitorești din februarie 
1933, ieri după-amiază. co
mitetul U.T.C. de la Liceul 
industrial minier, in colabo
rare cu conducerea Casei de 
cultură a organizat lo Pctro- 
'șani, in cadrul „Joii de ti
neret", o seară de versuri 
patriotice cu tema „Tradiții 
revoluționare ale clasei mun
citoare — Grivița 1933“.

Tot joi, in același lăcaș 
de cultură, a fost prezentat 
in fața tinerilor elevi mon
tajul literar-muzical intitu
lat „Eroi au fost, eroi sint 
încă".

In suita manifestărilor 
prilejuite de aceeași aniver
sare. s-a înscris, de aseme
nea, intîlnirea dintre 
rul comunist ilegalist 
Cristea și elevii Școlii 
rale nr. 1 Petroșani.

în pagina a 3-a

Concursul
corespondenților 

voluntari

mine- 
Aron 
gene-

Adrian PORTASE. 
corespondent

Joi după-amiază, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, s-a întîlnit cu 
delegația Mișcării Populare 
pentru Eliberarea Angolei.

Cu acest prilej, au fost a- 
bordate probleme ale lărgirii 
și intensificării colaborării și 
solidarității dintre Partidul 
Comunist Român și Mișcarea 
Populară pentru Eliberarea

condusă de dr. Agostinho Ne-... Angplgi. precum ._și _unela,-as=-.
to, președintele M.P.L.A., ca- pecte ale situației internațio- intiegui
re, la invitația C.C. al P.C.R . 
face o vizită In țara noastră.

La întîlnire au participat 
tovarășii Gheorghe Pană, 
membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al 
P.C.R., și Ștefan Andrei, se
cretar al C.C. al P.C.R.

nsle din zilele noastre.-
In numele M.P.L.A. dr. Agos- 

tinho Neto a exprimat mul
țumiri Partidului Comunist 
Român, poporului român pen
tru sprijinul multilateral și so
lidaritatea manifestată față 
de lupta poporului angolez.

Secretarul general al P.C.R.,
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Feroviarii pe magistrala
împlinirilor

EVOC R I

tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
i a transmis combatanților și
i poporului angolez urări de noi
1 victorii în lupta pentru elibe-
i rarea națională, împreună cu
i asigurarea că P.C.R., poporul

yor yrorc}a ,r vij+or 
întiegul sprijin luptei pentru 

... lichidarea dominației colonia
le în Angola.

Intîlnirea a decurs într-o 
1 atmosferă de caldă prietenie

și deplină înțelegere recipro
că.

Reprezentanții P.C.R. și
1 M.P.L.A. au hotărît să sem

neze și să dea publicității un
, comunicat comun.

Problemele 
gospodărești 
ale comunei 

în dezbaterea 
sesiunii 

consiliului

Acțiuni de solidarizare ale minerilor Văii Jiului
cu luptele muncitorilor ceferiști și petroliști 

din ianuarie februarie 1933

popular 
Anînoasa

Mai întîi, cîteva declarații 
culese de la exploatările mi
niere Dilja și Petrila, care 
vă vor pune la curent cu te
ma investigației noastre :

.Lemnul care ni se trimite 
in mină este ud, complet ver
de. Dacă l-ar ține In apă și 
nu ar fi așa, bolovan, nu al
ta... Transportul lui de unde 
ni-1 lasă pînă la front ne 
„mănîncă" și 3—4 ore. Dacă 
am avea lemn corespunzător, 
am scoate 4 cîmpuri în 24 
de ore, pe aripa „camerei", 
ne-am putea încadra în ini
țiativa Iui 
(Mihai ' .
schimb la brigada condusă de 
Ludovic Tereny, de la E.M 
Dilja)

„Dacă ni s-ar da materia
lul necesar de care avem ne
voie la front ! Lemnul ne în
curcă foarte mult. E verde, 
greu, abia-1 ridică oamenii... 
Doar 5 bucăți încap pe un 
rucior, atît îi de gros, 
corespunde monografiei 
armare !“ (Ion Cirstian. 
de schimb la brigada 
Gheorghe Oprean. de 
E.M Dilja).

„Ne spun cei din conduce
rea sectorului: Aveți lemn, 
uite, luați-1... Și trei oameni, 
cu chiu cu vai, băgăm 
chiblă o bucată.. Ce-ar fi să 
încerce să-l urnească și cei 
care spun că-i ușor ?“ (Gali 
Benedek, ajutor de miner la 
abatajul cameră nr. 13, sec
torul II. E.M. Dîlja).

„Aprovizionarea cu 
a fronturilor de lucru se face 
prost. Ne vin doar lemne u- 
mede, verzi, grele. Trebuie

4—5 oameni să ia o bucată, 
s-o tragă pe suitor. Se pierde 
timp prețios. După cîte știm, 
în stivă, în depozit mai este 
și lemn uscat dar nu se diri
jează ca lumea..." (Alexan
dru Ghișan, șef de brigadă 
la abatajul cameră 2 vest E.M 
Petrila).

care să poată conferi totală 
garanție în exploatare, rezis
tența necesară, revendică de
punerea unor eforturi fizice 
excesive pentru manipularea 
lui, atrage după sine pierderi 
inutile, irecuperabile de timp 
productiv." O condiție hotă- 
rîtoare a realizării planului

|n scopul onorării ritmice a sarcinilor de plan
Petru 

Coțofrea,
Roman", 
șef de

că- 
Nu 
de 
^ef 
lui 
la

în

lemn

MINERUL ARE NEVOIE
DE LEMN CORESPUNZĂTOR

LA FRONT.
SA l-L ASIGURĂM 1

„Mi-a căzut de cîteva ori 
mușchiul din cauza lemnului1- 
(Miner Dumitrescu Cazan, 
din brigada lui Florea Mionici, 
de la E.M. Petrila).

Mărturisirile minerilor, in
serate de noi, conduc către 
o singură concluzie : lemnul 
pe care îl primesc formațiile 
de lucru ale E.M. Dîlja și 
E.M. Petrila pentru susține
rea abatajelor nu are para
metrii calitativi corespunzători

de către 
inițiative- 
reprezintă 
uscat pen- 
subteran"

schimb de schimb 
brigăzi, a aplicării 
lor minerești, o 
existența lemnului 
tru susținerea in
— a recunoscut tov. Petru la- 
cob, președintele comitetului 
sindicatului de la mina Pe
trila. In loc de asta, însă : 
„...în decembrie il taie din 
pădure și în ianuarie ne o- 
bligă să-l folosim la armarea 
abatajului" (Flotea Mionici.

șef de brigadă la E.M. Petri
la).

însoțiți de președintele co
mitetului sindicatului 
minerii chestionați, 
deplasat în depozitul 
Petrila. Din discuția 
cu șeful sectorului X 
Ștefan Szekelv și cu șeful de 
schimb de aici, Iosif Cazan, 
am dedus că eșalonarea con
sumului rezervei de lemn se 
face mai judicios în ultimul 
timp, că se urmărește cu răs
pundere sporită dirijarea că
tre fronturi a materialului cel 
mai corespunzător calitativ, 
Ia momentul în cauză. Deasu
pra stivelor, însă, lemn ver
de. ud, descărcat recent. „Și 
cel de sub el, prăfuit, care-i 
adus mai de mult e și mai 
rău...-1 Deci, după opinia din
ților cu cit lemnul stă un 
timp mai îndelung in depozit 
cu atît atributele lui se în
răutățesc... încă se simte ne
voia de și mai multă preocu
pare, responsabilitate, adevă
rată grijă, din partea celor 
datori s-o facă, pentru ale
gerea lemnului cel mai bun 
la un moment dat, în vederea 
distribuirii Iui la formațiile 
de lucru din subteran. Se 
cere o mai mare solicitudine 
pentru minerii care muncesc 
cu destulă dificultate să ex
tragă „diamantele negre". Sînt 
producătorii nemijlociți, lor 
li se cuvine înțelegerea — 
In toate privințele și mai ales 
in fapt — in primul rind din 
partea celor puși să le asigu-

și de 
ne-am 
minei 

purtată 
depozit,

Tr. MULLER

(Continuare In pag. o 3-a)

Memorabilele bătălii de cla
să ale ceferiștilor și petroliști
lor desfășurate in urmă cu 
palru decenii se înscriu in is
toria partidului și poporului 
nostru ca una din paginile 
glorioase și de neuitat. Lup
tele duse de muncitorimea 
ceferistă și petrolistă in ia- 
nuane-febTuarie 1933, au con
stituit atît prin rezultatele lor 
imediate cit și prin influenta 
profundă pe care au avut-o 
asupra desfășurării ulterioare 
a evenimentelor, o victorie 

politică a proletariatului român.
Luptele ceferiștilor de la A- 

telierele „Grivița" și ale mun
citorilor petroliști, au consti
tuit semnalul dezlănțuirii unor 
puternice acțiuni în celelalte 
centre muncitorești din tară.

Vestea asasinatului în masă 
de la „Grivița" a ridicat un 
uriaș val de solidaritate, care 
s-a exprimat in greve, 
monstrații, manifestații 
stradă și in centre r 
citorești, strlngerea a 
de mii de iscălituri de protest, 
publicarea de articole și de
clarații în presă și In spriji
nul muncitorimii ceferiste, 
ajutorarea materială a 
arestați și

Stimulate 
tei acestor 
frunte ale 
România, masele muncitoare 
s-au ridicat la luptă totodată 
pentru satisfacerea revendică
rilor lor proprii, contra conce
dierilor și scumpete!, contra ie- 
ducerii salariilor și pentru mă
rirea lor, pentru o viață mai 
omenească.

In timpul desfășurării aces
tor lupte glorioase, o stare de 
alertă permanentă a domnit 
in rlndul minerilor din Valea 
Jiului, in rlndul cărora, după 
cum ne arată documentele 
vremii, numărul șomerilor era

în luna februarie 1933 de pes
te 2 000.

Așa cum reiese și din darea 
de seamă a consiliului de 
administrație al Societății Pe
troșani către adunarea gene
rală a acționarilor din iunie 
1934, cu toate măsurile sama
volnice luate de autorități 
pentru domolirea spiritelor a- 
gitate in rîndul minerilor și 
toate concesiile mărunte fă
cute de societățile carboni-

fere muncitorilor — cu 
scopul de a-i exploata mai 
ușor in vederea recuperării 
marilor deficiente înregistrate 
in anii crizei economice, a- 
gitațîile acestora au continuat 
in întregul an 1933.

De' altfel intr-unui din do- 
cumentele^de partid se arăta 
că „Indignarea adîncă care a * 
cuprins masa de mineri... stă

a familiilor 
de exemplul 
detașamente 

proletariatului

(Continuare in pag. a 3-a)

La Aninoasa a avut loc 
recent prima sesiune din 
acest an a Consiliului 
popular al comunei. De
putății iiu analizat cu acest 
prilej modul cum a fost 
îndeplinit planul consiliului 
popular pe 1972, au apro
bat sarcinile consiliului și 
ale locuitorilor comunei și 
bugetul pe anul 1973.

In această sesiune, depu
tății și invitații au făcut o 
serie de propuneri privind 
buna gospodărire și înfru
musețarea comunei în anul 
1973. Astfel deputății Du
mitru Her și Petru Chinda 
au ridicat problema reparării 
drumului de la Iscroni pîna 
în centrul Aninoasei. Acest 
drum a fost reparat aproa
pe în fiecare an însă re
parațiile nu au rezolvat 
problema fiindcă sînt făcu
te în fugă, iar unele por
țiuni de drum în loc să fie 
construite din nou, sînt su
perficial cîrpite. Tovarășul 
Her a propus ca la Iscroni, 
de la podul peste Jiu pînă 
la bifurcația din șoseaua 
națională a drumului spre 
Aninoasa să fie construit 
un trotuar. In această por
țiune, circulația este inten
să și atît cetățenii cit și e- 
levii sînt expuși pericolu
lui de accidente. Tot la fel, 
ar trebui ca cele două po
duri din lemn de pe dru
mul principal din Aninoa
sa să fie înlocuite cu po
duri de beton. Deputatul 
Petru Chinda a propus ca 
în fața coloniei Țucor — 
unde se afla un izvor și a- 
pa se scurge pe drum — să 
fie construit un zid de spri
jin.

Tovarășa Maria Barna a 
arătat necesitatea ca E.M. 
Aninoasa să construiască 
In fața căminului de nefa-

Iosif ȘIMO
corespondent

(Continuare in pag. a 3-a)
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Cunosc demult
acești oameni • ••

ruiește trenurile de călători.
— De ind sinteți in revi-

zir aici. fn Valeu Jiului ?
— opt ani, iar ca lăcă-

tuș de îrevizio lucre*  dc șap-
tr am Deși nu Mnt originar
din Val ■ a Jiului, mi-am in-
trmciat atci un cămin, am
doi cop,îi și doresc să rămin
și să pregătesc, să revizuiesc

Deși cunosc de mult oame
nii de aici din gară, totuși. 
dc fiecare dată cind mă afin 
in apropierea lor, lu pregă
tirea yi îndrumarea trenuri
lor, mi >c par o fi alții. Și 
aceasta nu datorită unui joi 
miraculos al aparențelor, ci 
faptului că de fiecare dată, 
cu fiecare zi ce trece, cu to
ții doresc să presteze o 
muncă de calitate cit mai 
bună. Anul 1973 — an ho- 
tăritor pentru realizarea Îna
inte de termen n cincinalu
lui — a fost demarat dc că
tre feroviarii complexului 
C.F.R. Petroșani, fnră din 
primo zi o lui, sub chema
rea mobilizatoare lansată dc 
secretarul general al parti-

dului. tovarășul NICOIAl 
•'EAlȘ£SClr toate olec- 
livete să lucreze mai iute, 
mai bine mai eficient $t. 
feroviarii din arest complex 
'-au angrenai fi ei m ma
rea bătălie cu timpul pen- 

atru onorarea iu devans 
sarcinilor cincinalului

...E noapte, orele 3^0 
dar pe peronul pârii din Pe
troșani poți intflni oameni 
gata de călătorie. Cu toții 
au certitudinea că feroviarii 
le asigură un voiaj cit mai 
plăcut. Mă apropii de tren 
>i văd un tinăr înalt. Pe chi
piu are o dungă verde. E 
lăcătușul de revizie Lucian 
Enculescu. E tinărul care In 
tura lut Iulian Moraru revi-

1 it mai multe trenuri..
— Cam rare vă e bilanțul 

pină acum pe '73 ?
— 4nul acesta ani revizu

it și pregătit ’670 vagoane 
la formare și sosire și 1 620 
in tranzit

Trenul 2 701 e gata și lă
cătușul dc revizie se în
dreaptă .«pre locomotivă un
de c așteptat dc mecanicii 
Ion Opre.i și Romulus Uri- 
țescu. Vine și Vnslle Slrehft- 
innu. impiegatul dc mișcare, 
cu ordinul dc circulație. I w- 
mina verde a semaforului 
indică „cale liberă", un șu
ierat lung și trenul porneș
te...

Altă zi. nit tren, al|i oa
meni. Pe bolta cerească s-au 
aprins nenumărate lumini. 
Steluțe de neon scaldă in 
sclipirea lor gara Pe linia 
intii-peron se află tren
2 74fi care va pleca către L 
peni. Pe geamul locomotii 
zăresc tin om bine cunoscut. 
E mecanicul Aurel Mnrcu.

— Tovarășe , Mar cu, cred 
că vă puteți număra printre 
ceferiștii vechi. Ce r-a de
terminat să alegeți profesi
unea de mecanic de locomo
tivă ?

— Da. intr-adevăr lucrez 
aici de mult. de 27 de ani. 
și să știți că de aici mă voi 
pensiona. Acum — prin gri
ja partidului și statului — 
avem toate condițiile create 
pentru un trai cit mai bun. 
Mi-a plăcut întotdeauna me
seria de mecanic de locomo
tivă și sint fericit cind știu 
că in vagoane se află mulți 
dintre bravii noștri mineri. 
Asta m-a îndemnat să mă 
fac mecanic de locomotivă...

Deși ai vrea să stai mai 
mult de vorbă cu acești oa
meni, clipele nu te lasă, ele 
trec repede și trenului i se 
dă parcurs liber...

...Trenul pleacă și, un ne
lămurit fior lăuntric te cu
prinde pe tine care rămii 
ascultind metalicul glas al 
roților, tot 'mai învăluit de 
depărtare, lăsind in urmă 
peronul cu oameni cu bra
țele fluturind...

Ing. Rodica ARDEI EANU. 
C.F.R. Petroșani

Gara Petroșani. Temporar 
(datorită lucrărilor de elec
trificare) s-a revenit de la 
sistemul centralizat la cel cla
sic, cu acc. E o forfotă puțin 
obișnuită. Dacă trecem peste 
această constă tare, primara 
și intrăm în intimitatea mun
cii ceferiștilor — aflăm o co
ordonare desăvîrșită, fiecare 
om își are treaba lui pe care 
și-o îndeplinește cu exempla
ră conștiinciozitate. Munca 
lor este asemenea unui me
canism complex : de funcțio
narea unei neînsemnate piese 
depinde întregul.

La cabina 16 l-am întîlnit 
pe revizorul do acc Ilie 
Șoldea. Un om înalt și cu 
ochi albaștri, ageri și neliniș
tiți. Era într-o necontenită 
mișcare : *cînd  flutura cu în
verșunare un fanion spre o 
locomotivă, cind răspundea 
telefonului care mai tot timpul 
îl chema, cînd striga, într-o 
parte sau alta, cîteva dispozi
ții... A găsit un moment de 
răgaz pentru a ne spune că 
„munca de la această cabină

de cea mai mare raspunde- 
pe aici trece toată circu

lația, au loc intrările și ieși
rile, schimbările de locomo
tive".

Traversind cîteva linii l-am 
găsit pe Dumitru Murârcțu. 
împreună cu echipa sa for-

omis să puncteze cit de im
portant este ceea ce face el. 
Această conștiință profesio
nală este dublată de respon
sabilitate.

— Muncii noastre, ne spu
nea lăcătușul de revizie 
loan Udrea, îi sînt indispen-

A

înțelesul muncii
dintr-o gară

meazâ trenurile. „Din 1953 
lucrez tot în acest post". Cind 
făcînd semn mecanicului de 
locomotivă, Vaier Crâciunes- 
cu, să împingă un șir de va
goane, cînd rostind cîteva 
vorbe pe care difuzoarele le 
fac cunoscute pînă hăt, de
parte, Dumitru Murărcțu ne 
comunică, simplu și conden
sat, valoarea muncii lui.

Fiecare ceferist întîlnit n-a

sabile disciplina și vigilen
ța. Vigilență în a depista de
fecțiunile unui vagon care ar 
putea produce un eveniment 
de cale ferată...

— Ce este un eveniment ?
— Pentru

evenimentul este un 
Numai că la noi, într-un fel 
deosebit de o fabrică sau u- 
zină, un rebut are dimensiuni 
și implicații enorme, iată și 
pentru ce nu se petrece.

munca noastră 
rebut.

Aceste cuvinte sînt 
clente pentru a explica gîn- 
direa complexă și conștiința 
ceferiștilor. Dar se mai adau
gă un alt element.

— M-am bucurat de spriji
nul colegilor, declara tînărul 
Gavrilă Ravai, lăcătuș de re
vizie. îmi amintesc că pri
meam un tren de la Craiova. 
Eu îl .făceam", la sosire : la 
plecare, colegul Mânescu. A 
depistat o defecțiune la sus
pensie, pe care eu nu o se
sizasem. Consecințe n-au 
fost...
Am înlilnil mulți e'er 'i 
în timpul muncii sau la sfîr- 
șit. $i-au amintit felurite în- 
tîmplări. Ne convingeam. o 
dată mai mult, de fiecare 
dată, că ceferistul, fie cl 
acar, lăcătuș de revizie, meca
nic de locomotivă, impiegat 
sau șef de gară, este un om 
cu toate simțurile în alarmă, 
dotat cu previziune, limpezi
me de gîndire și o perpetuă 
atenție.

Retrospec

feroviară

T. SPATARU

FAPTE
• Mecanicii și fochiștii de la Depoul 

C.F.R. Petroșani au economisit anul trecut 
circa 1 000 tone ^combustibil convențional. 
Cu această cantitate se pot remorca 320 de 
perechi de trenuri cu tonaj sporit pe dis
tanta Petroșani — Simeria.

© Din stația Petroșani, stație de cale 
ferată cu trafic intens, s-a transportat in 
cursul anulai trecut un volum de mărfuri 
de pesle 2 milioane tone. In același timp 
s-a redus staționarea vagoanelor la fron
turile de încărcare — descărcare cu 1.16 
la sută, iar tonajul brut pe tren mariă a 
cunoscut o creștere de 1,57 la sută.

Bolii. încorporată 
a intrat anul trecut

© In halta Peștera 
stației CT.R. Petroșani 
în funcțiune instalația de centralizare elec- 
trodinamică. Tot aici a fost dată in fo
losință o modernă clădire pentru publicul 
călător.

© ia dispoziția feroviarilor din com
plexul C.F.R. Petroșani se află două dis
pensare sanitare, dotate cu aparatură și 
instrumentar modern. Aceste unități sint 
deservite de 8 cadre medicale.

© in anul trecut au beneficiat de bilete 
de odihnă și tratament peste 200 salariați 
din radrul complexului C.F.R. Petroșani.

©Biblioteca existentă pentru ceferiștii 
din Petroșani posedă peste 7100 cărți de 
literalură și de specialitate. In fișele sale 
sint înregistrați in prezent 1273 de cititori 
din rindul lucrătorilor feroviari care în 
cursul anului trecut au împrumutat circa 
1 600 volume.
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VETERANUL
Așa-l cunosc toți, in- 

cepind de la tovarășii 
de muncă și terminînd 
cu omul din cel mai în
depărtat colț al țării...

In cei 26 de ani de 
muncă nu s-a despărțit 
dc locomotivă. S-a iden
tificat cu ea acordindu-i 
din timpul lui liber o 
mare parte... Cantitatea 
de timp pe care meca
nicul ION OPREA I o 
aiectează in slujba lo
comotivei și a depoului 
o depășește cu mult pe 
cea petrecută in familie. 
Altfel nu se explică bu
na întreținere a acestei 
..bijuterii". Că așa-i spun 
unii, locomotivei lui G- 
prea : „Uite bijuteria lui 
Oprea**.  De ce vine
trei ore mai devreme la 
depou și de ce cind so
sește din cursă, de a- 
semenea, mai zăbovește 
cu revizia așteptind
chipa următoare să-i ex
plice „metehnele" ei ? 
Tocmai pentru că ii es-

CU

e-

r "x I

te foarte dragă. Pe lin
gă locomotivă veteranul 

a 
fo- 
au

Oprea s-a ocupat și 
crescut o serie de 
chiști din care mulți

ajuns mecanici, 
cu el. pe „abur", 
nil... Unii au avansat 
mecanici pe locomotive 
Diesel electrice.

Miile de kilometri 
„inghițiți**  pe drumul de 
fier de Oprea cu loco-

motiva sa insa, au fost 
parcurși întotdeauna ra
țional. Cu simțul mese
riașului carc-șl iubește 
meseria. Altfel nu se ex
plică cum, numai în lu
na ianuarie a.c. mecani
cul a realizat o econo
mie de pesle 60 tone 
combustibil convențio
nal. Păi. dacă toată ,.a- 
paratura" îi funcționea
ză ca ceasul...

Iată avem in față li
nul din cel mai vechi 
mecanici, pe care, dacă 
l-am rugat să ne poves
tească ceva din timpul 
care a condensat 26 de 
ani de activitate, nu 
ne-ar ajunge spațiul a- 
cum. Acesta probabil 
va fi subiectul unui vi
itor reportaj...

Deocamdată am 
cunoștință cu un 
ran identificat
munca prin care a cres
cut invlnqind mereu 
spații...

Ion LEONARD

Revedere
Urma să iau acaparat le

gătura cu secretarul comi
tetului de partid. Dar, sînt 
informat 
adunare

II caut 
sesc și, 
fata mea 
într-o amintire. Intr-o amin
tire de-aoum 15 ani...

...Pe vremea cînd, prie
teni fiind, eram adversari 
ța... handbal. Era în ultima

că a intrat intr-o 
a salariaților.
pe locțiitor, il gă- 
deodată omul din 
mi s-a transformat

Instantaneu
făcut 
vete- 

cu

TRIAJUL CAPITALEI
primul triej automat dm țară

O imagine nouă in cunoscutul triaj 
al Capitalei : Minate parcă de o mi
nă nevăzută, dar sigură, macazurile 
se deschid sau se închid prompt în 
tata vagoanelor. Este vorba de intra
rea in funcțiune a primului triaj au
tomatizat din tară. In principal, acti
vitatea din acest mare triaj se bazea
ză pe utilizarea largă a echipamentu
lui electronic și radarului la elabo
rarea soluțiilor celor mai optime de 
repartizare a vagoanelor pe sute de 
destinații și de compunere a unor

noi trenuri. Complexele operațiuni, 
menite să dirijeze numai în acest nod 
de trafic sute de vagoane într-o oră, 
sînt efectuate doar de 
din sectorul siguranței 
ajutorul unui astfel de 
se obține o reducere 
timțului de imobilizare
rulant — de aproximativ zece ori — 
și o creștere însemnată a vitezei co
merciale a trenurilor de marfă.

doi lucrători 
circulației. Cu 
sistem modern 
substanțială a 
a materialului

clasă de liceu și talentat la 
sport. Dar mai precis de 
orice îl pasiona calea fera
tă ! Mereu îmi spunea că 
va intra la C.F.R. Mai tirziu 
aveam să-nțeleg că tatăl 
lui, care a fost mecanic la 
calea ferată îi inoculase a- 
ceastă dragoste...

Ani de-a rindul, nici un 
prilej nu ne-a facilitat o în
trevedere. Acum aveam în 
fată un prieten, tehnician 
la reparații locomotive T.A. 
De 15 ani... Și acum, loc
țiitorul secretarului organi
zației de bază nr. 4 Andrei 
Despa 
datele 
ie...

Mai 
deri 1

urma să-mi furnizeze 
de care aveam nevo-

rare asemenea reve-

I. L.

QJvut timp.
Prfn thnpi aud sirenele sunind, 
opreliști ca să pună poruncilor nedrepte ; 
ehemînd la luptă poporul cel flămind.

Prin timp aud mulțimea cum s-adună, 
cu ură-n ochi, ureînd în fugă trepte ; 
sirena ceferistă pe-nlreaga țară tună.

Prin timp aud îndemnuri și cuvinte 
rostite de partid la dreptele revolte ; 
și ucenicul mort îmi străjuie în minte.

Prin timp aud sârenele cum cheamă 
la sărbători cu țeluri împlinite; 
pe ucenic cinstim cu chip în ramă.

Constantin DASCALU

„Ziua ceferiștilor'1, săr
bătorită in fiecare an in a 
doua dcadă a lunii februa
rie. reprezintă un cald o- 
maqiu pentru glorioasele 
lupte revoluționare de a- 
cum patru decenii, un 
simbol al înaltei prețuiri 
de care se bucura munca 
harnică, plină de răspun
dere, a feroviarilor, dărui
tă fără preget propășirii pa
triei noastre socialiste, 
„ziua ceferiștilor" este în- 
limpinată pretutindeni cu 
realizări remarcabile.

© Pe căile ferate s-au 
transportat in al doilea an 
al cincinalului peste 340 mi
lioane călători și 185 mili
oane tone mărfuri. La sfir- 
șitul cincinalului, volumul 
de transport va spori cu 
45,6 Ia sută la mărfuri și 
cu 20.5 la sută la călători, 
față de perioada 1965-1970.

0 De la precedenta lor 
sărbătoare, ceferiștii au e- 
conomisit o cantitate de 
combustibil suficientă pen
tru a asigura necesarul în
tregii rețele de cale ferată 
pe circa 12 zile. Aceste rea
lizări se dalorcsc mobiliză
rii de noi rezerve șl ge
neralizării unor valoroase 
Ințiative apărute in între
cerea socialistă. Succese 
deosebite in această direc
ție au obținut colectivele 
de muncă din regionalele 
C.F.R. Brașov. Cluj și Bu
curești.

© De curind. 
Iralele feroviare 
Ciceu. Cluj — 
Oradea, Fillașl 
Jiu — Mintia 
ransebeș — Timișoara — 
rad toate stațiile au fost 
centralizate electrodinamlc. 
Pînă la siirșitul actualului 
cincinal, aproape 70 la su
tă din totalul macazelor de 
pe liniile principale șl se
cundare vor fi centralizate 
electrodinamic. Vor ii mon
tate pe toate tipurile de lo
comotive 
trol 
stop.

pe magls- 
Adjud — 
Aleșd, — 
- Tg. 
șl Ca- 

A-

al

In

instalații de con- 
vlgilenței și auto-

mai bine de 35 de

Încercam șă obser
văm dacă cei situați 
mereu pe prima linie 
se deosebesc cu ce
va de restul semeni
lor lor.

L-am găsit pe mon- 
tatorul de frlnă Vic
tor Geț. Nimic nu ne 
spunea pe fața lui 
că în toamnă va lua 
pensia, nimic nu tră
da cei 30 de ani de 
muncă la calea fera
tă. Dimpotrivă, bu
na dispoziție, care II 
caracterizează, ii dă
dea o notă tinereas
că. Nea Victor, cum 
e cunoscut in atelie
rul de zonă e mulțu
mit Întotdeauna. 
„Toate bune“ îți răs
punde dacă-1 întrebi 
„cum se mai află".

Pe impiegatul dis- 
pozilor Viorel Jetdn 
l-am întîlnit chiar in 
momentul cind pleca 
spre casă. «Cîte lu
cruri frumoase și in
teresante ne va fi dat 
să vedem după ce se

va termina electrifi
carea liniei. Auto
matizare electrică,

nu alta* ’ ne-a zis cu 
peremptorie mîndrie. 
Șantierul, Inlr-ade-

văr fremăta !n 
mul prefacerilor...

l-am căutat,

rit-

pe

lăcătușul 
vagoane 

Crăclunescu,
șefii de formalii 

Clocirlan

rind. pe 
montator 
Barbu 
pe
Grigore 
și Nicolae Cazan, pe 
operatorul programa
tor Ion Boldura, pe 
contabila Virginia 
Girbea, o < omunislă 
plină de zel (cum 
ne-a fost recomanda
tă și pe fochistul 
Constantin Baldovin.

I-am găsit pe toți, 
încordați cu grija 
răspunderii asupra 
treburilor, i-am găsit 

toți plini de elan, 
bună dispoziție...

nu se deosebeau 
nimic de ceilalți.

mo-

pe 
de 
Și 
cu
Oameni simpli, 
deșii, angajați in iu
reșul muncii respon
sabile, in ritmul marii 
simfonii a transfor
mărilor materiale și 
spirituale.

l-am găsit, cum ni 
s-a spus: pe linia 
iutii.

unde e nevoie de el!

localități din țară, printre 
care f 
radea, 
Pitești, 
acțiuni 
zare și 
ilor de 
care a 
considerabilă 
rovlar.

Suceava, 
Brăila.
s-au 

de
1 dezvoltare a stați- 
j cale 
i dus

Iași. O- 
Tg. Ocna 
desfășurat 

moderni-

ferată. fapt 
la o creștere 
a traficului le-

Acum cind stația C.F.R. Petroșani este supusâ descentralizării 
pentru o perioadă - in vederea electrificării liniei Tg. Jiu - Min
tia, intilnești aici o forfotă continuă. Activitatea feroviarilor e 
mai anevoioasă, zi de zi, noapte de noapte, iar oamenii care a- 
sigură transportul, in condiții cit mai bune, al mărfurilor și in 
special al cărbunilor trimiși inspre gura de foc a furnalelor, de
pun o muncă asiduă, plină de responsabilitate.

...Pe linia 13 se află un convoi gata de plecare. 
Doi oameni - mecanicul ION POPESCU și fochistul RADU RA
DU așteaptă să li se dea parcurs liber. Mecanicul Popescu ne 
spune că rezultatele muncii lor, ale feroviarilor sint roadele efor
tului colectiv al celor trei ramuri - surori : revizia de vagoane, 
mișcarea și tracțiunea.

...Printre linii il intilnim și pe un băiat cu dungă roșie pe 
chipiu. E impiegatul de mișcare VASILE POP. Se grăbește pentru 
a da parcurs liber unui tren. După părerea dinsului - și această 
convingere o demonstrează practic prin efortul cotidian - ceferis
tul este un om care are in personalitatea sa îngemănate atenția 
și ordinea, precizia și corectitudinea.

...E noapte. La un tren, dăm... piept in piept cu lăcătușul 
de revizie NICOLAE BUZDUGAN.

- Tovarășe Buzdugan, cum iți explici roadele muncii fero
viarilor ?

- La C.F.R. nu se pot admite rebuturile de nici un fel, deoa
rece ele ar avea drept urmări pagube materiale și victime ome
nești. Noi, cei care lucrăm cu mărfurile, sintem bucuroși cind va
goanele revizuite de noi transportă cărbunele, „diamantele ne
gre", cum se denumesc, ale ținuturilor de aici. Știți, de la 1 ia
nuarie și pină in prezent au fost expediate trenuri de marfă a- 
vind peste un milion de tone, majoritatea încărcăturii fiind căr
bune. In anul 1972 ceferiștii noștri au obținut economii ce echi
valează cu 5 apartamente, confort II...

II privim și, spontan, gindul ne duce tot la oamenii stației 
care au rămas — ca și copacii - prinși în rădăcini, socotind că 
acesta-i locul cel mai potrivit pentru ei.

rețeaua linii-Astăzi.
lor ferate electrice Însumea
ză peste 600 km. pe trasee 
cu un trafic intens, cum ar 
fi București — Predeal — 
Brașov. Craiova — Drobeta 
Tr. Severin — Caransebeș 
— Reșița și Craiova — Fi- 
liași — Tg. Jiu. Acest mij
loc modern de tracțiune se 
va extinde in continuare De 
magistralele Adjud — Ghi- 
meș — Ciceu. Ciceu — De
da, Brașov — Ciceu și Ti
mișoara — Arad — Curlici. 
Pină la sfîrșitul cincinalu
lui se prevede ca electrifica
rea să reprezinte 
la sută din totalul

peste 12 
rețelei.

cu graii- 
anlerior, 

pus

© Comparativ 
cui de circulație 
in actualul orar s-an 
în circulație 125 de noi gar
nituri de Iren. mai mult de 

50 de trenuri avînd in prezent 
viteze de peste 120 km pe 
oră. Parcul 
călători s-a 
vagoane pe

vagoanelor de 
majorat cu 300 
patru osii.

(Agerprcs)

T. MORAR
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— Despre unitatea 
noastră nu s-a scrii 
ni-todafă — tmr spu
nea louartfșa Ioana 
Lăcusteanu, resprm- 

magazinului 
in Lupcni al 
Alimentara. 

in fafa blo-
•or

flbiln

— f’n ajutor pre
jos in activ Halca 
■nea, spunea respou- 
■nbiln. l-inn primit 
lin partea vlnzătoa- 
'rlor BARBARA

Minerul are nevoie 
de lemn corespunzător 

la front. 
Să i-l asigurăm !

Produse de panificație 
de cea mai bună calitate pentru 

populația Văii Jiului

o.cx. 
Plasată 
cui ui nr. 300. s- 
putea ca aceastd 
nirarc să nu fir r 
născută nici mărar 
de toți localnicii 
Faptul insă că la 
conducerea ci se ti
flă o comunistă ca
re numără la activul 
său 21 de ani de 
muncă in comerț, 
din car? 8 an: șef 
de unitate, a făcut 
ca in anul trecut,
deși magazinul a 
fost închis pentru
renovări în perioa
da 1 martie — 10 a-
prilie. totuși el s-a 
numărat printre pri-« 
melc unități alimen
tare din 
care și-au 
și depășit 
de plan pe anul tre
cut, iar in luna ia
nuarie curent a ob
ținut, in continuare, 
rezultate foarte bu
ne Ia capitolul vin-

municipiu 
îndeplinit 

sarcinile

SCHIMBUl
DE AZI,

SCHIMBUl
DE MÎIME

O perfecta cură
țenie. buna aprovizi
onare. o deservire i- 
reproșabilă a consu
matorilor — toate a- 
cestea au făcut ca la 
adresa unității, cit $i 
a personalului cc-i 
deservește. consu
matorii să nu aibă 
nici un fel de recla- 
mații.

zaharoase. Sînt do
uă lucrătoare care 
se bucură de apre
ciere din partea 
consumatorilor, ca
re in lipsa mea se 
ocupă mult și de 
practica ucenicilor la 
locul de muncă, do
uă tovarășe de 
care

nal al magazinului 
are multe dc imiițat, 

O permanentă gri- 
• i manifestă gestio
nara Ioana IJicustea- 
nu foță de formarea 
tinerelor practicante 
pc care, pe drept cu- 
i'int. Ic numește 
^himbul dc miine 
al personalului din 
cadrul unității.

Fotografia dc mai 
jos e și ea grăitoare 
>n «cest sens. Comu
nista Ioana Lăcustea- 
nu (in mijloc) demon
strând unei eleve a 
școlii profesionale 
comerciale, care e- 
fectuează practica la 
acest magazin, felul 
cum se ambalează în 
pungi de hîrtie pro
dusele zaharoase.

Așa se prezintă 
colectivul unității a- 
limentare nr. 55 din 
orașul Lupcni. alcă
tuit numai din fe
mei, in întâmpinarea 
Zilei internaționale a 
femeii — 8 Martie.

intregul perso

Text și foto : 
Ion MONDOCA 

miner șei de brigada, 
Lupeni

(Urmare din pag. 1)

re role trebuincioase la front !
Am avut o convorbire cu 

directorul B.A.T. din centra
lă. tov. Ing. Aurelian Bortea : 
.Nu am reușit să obținem în
că din vară cantitățile masive 
în scopul asigurării stocuri
lor de lemn uscat, măcar 
zvîntal, la exploatările minie
re. Nu am primit în cursul 
anului 1972 nici un refuz dc 
la E.M. Petrila și E.M. Dilja 
pc motivul că lemnul c ud și 
verde. Doar comisiile de re
cepție dc la minele Vulcan 
si Lonoa au mai .îndrăznit * 
renunțare;! . Și noi nu putem 
să refuzăm plata la furnizor 
dccît in baza refuzurilor uni
tăților. N-avem altă posibi
litate de a disclpllnlza furni
zorul". Deci mina-i de vină 
că arc lemn verde, ud. greu, 
tăiat proaspăt din codru... 
Trebuie proces verbal, acte în 
toata regula ca să se refuze 
plata la furnizor, ca acesta să 
poată fi disciplinizat...

Directorul E.M. Petrila, Iov. 
ing. Dimitric Siniota, ne-a 
spus că și așa nu s-a asigu
rat dc către B.A.T., din ca • 
drill C.C.P, stocul normat, că-i 
cu peste mia dc metri cubi 
sub cel care trebuia să fie 
în depozit la 1 ianuarie a.c. 
.Nu putem să returnăm va
goanele încărcate cu material 
lemnos necorespunzător către 
furnizor, ci avem obligația de

a Ic pune la dispoziție. Din 
cantitatea de material râși- 
nos intrat în depozit din oc
tombrie pînă în prezent, cca. 
80 la sută ? verde, ud. în 
stare proastă. Avînd in ve
dere că la noi lemnul se 
descarcă mecanizat, nu dis
punem dc spațiu suficient 
pentru a pune materialul ne- 
corespunzător la dispoziția 
furnizorului. Și. apoi. cine 
plătește manopera de descăr
care și locația do vagoane 
pentru staționare peste ter
menul prevăzut ? Conducerea 
B.A.T cunoaște clauzele con
tractuale, cantitatea, condițiile 
dc CALITATE (s.n.) ritmul 
de livrare, nu ar fi cazul să 
se intervină Ia furnizor fără 
aceste eventuale — păgubi
toare pentru noi — refuzuri ?" 

Intr-adevăr, standardele în 
vigoare, clauzele contractuale 
prevăd un anumit lemn care 
trebuie livrat <lc furnizor mi
nelor din Valea Jiului. Facto
rii implicați, forurile compe
tente. să intervină dc urgen
ță pentru ca lemnul care este 
destinat minerilor Văii Jiu
lui să fie corespunzător cali
tativ ! Că-i nevoie, că nu-i 
nevoie dc REFUZURI, asta 
nu-1 prea interesează pe omul 
adincului, pe producătorul 
direct ! Esențial este să fie 
REFUZAT lemnul care nu 
întrunește cerințele dc cali
tate. Minerii au trebuință de 
lemn bun în abataj. Să li se 
asigure acest lemn bun !

Ședința cenaclului literar

Miine, 17 februarie, la ora 
18, în sala de artă plastică 
a clubului sindicatelor din 
Lupeni are loc ședința de 
lucru a cenaclului literar

„Lira1*.  Vor citi din creațiile 
proprii Bogdan Panțuru, 
Theo Robescu — Zoe și Ște
fan Axinia.

Inlr-o atmosferă de respon
sabilitate, de profundă de
mocrație, salariații întreprin
derii de morarii și panificație 
Petroșani au dezbătut des
chis. cu fermitate, în cadrul 
adunării oamenilor muncii, 
toate realizările din anul tre
cut, dar mai ales greutățile 
și deficiențele oare au îm
piedecat desfășurarea optimă 
a procesului de producție, a- 
sigurarea populației Văii .Jiu
lui cu produse de panificație 
de calitate corespunzătoare.

Fără a insista asupra dării 
do scamă care a făcut o in
cursiune critică și autocritică 
în activitatea întreprinderii 
din anul trecut, dînd la i- 
vealii realizări și neajunsuri 
precum și cauzele ce le-au 
influențat, ne vom opri mai 
îndelung asupra discuțiilor.

Din cuvîntul salariaților s-a 
desprins, ca idee călăuzitoare, 
dorința unanimă do a face 
totul pentru îmbunătățirea 
muncii astfel ca în final sn 
se ajungă la ridicarea conti
nuă a calității produselor dc 
panificație. In acest sens, to
varășa Brigite Fuks, tehni
ciană C.T.C.. a propus cîtc- 
va măsuri esențiale privind 
îmbunătățirea calității pro
duselor, printre care res
pectarea și urmărirea rigu
roasă a proceselor tehnologice, 
asigurarea asistenței tehnice 
în schimburile II și III, schim
buri de experiență cu între
prinderi cu profil similar de 
la Deva, Sibiu, Timișoara și 
altele ce vor contribui la 
perfecționarea pregătirii pro
fesionale a salariaților fa
bricii.

O altă problemă importantă 
pe care am reținut-o din 
dezbatere a fost disciplina. 
Atît darea dc seamă cit și 
cei care au luat cuvîntul au 
făcut referiri critice la acte
le de indisciplină care s-au 
manifestat anul trecut, pre
cum și la deficiențele în or
ganizare a procesului de pro
ducție — mai ales la moara

din Lupeni și la secția trans
port. Așa cum spunea Grigo- 
re Moraru. conducător auto . 
.și calitatea, dc multe ori de
ficitară, ni se datorează no
uă, pentru că nu întotdeau
na se urmărești*  procesul teh
nologic, au fost prea multe 
abateri de la disciplină (ab
sențe nemotivate, prezentarea

la serviciu în stare de ebrie
tate) și prea multă indulgen
ță din partea conducerii". 
Emanoil Corova și Ion Vă
lul. muncitor la sectorul trans
port (Lupcni), au dezvăluit o 
situație do nepermis la lo
cul lor de muncă : .trei oa
meni încărcăm un vagon de 
50 tone ; comenzile se fac în 
ultima oră, dispoziții primim 
de la un șef una, de la altui 
alta : sacii sînt legați cu sîr- 
mă. se desfac, făina se îm
prăștie și noi o plătim. Pro
babil câ tovarășii din condu
cere cred că toboganul de la 
moara Lupeni ’ — inse- mnâ 
mecanizare. Am așteptat cu 
nerăbdare ședința căci pe noi 
acolo, nimeni nu ne întreabă 
nimic-. Alți vorbitori au ară
tat apoi că mașinile pentru 
transport nu au coviltire, nu 
există suficiente scule pentru 
întreținerea parcului de ma
șini. nu există suficientă sfoa
ră pentru legat sacii, fapt cc

duce la mari pierderi de fă
ină.

Ca și cci care au arătat 
neajunsurile, ne așteptam și 
noi ca cci din conducerea în
treprinderii să se refere la 
problemele ridicate. Nici pre
ședintele comitetului oameni
lor muncii, tovarășul Cons
tantin Guran. nici secretarul 
organizației de bază, tov. 
Gheorghe l’opa. nu au lua^t 
Insă cuvîntul. Ne-am între
bat pc bună dreptate, cind se 
ajunsese la epuizarea ultimu
lui punct de pe ordinea de 
zi : totuși, nimeni din comi
tetul oamenilor muncii nu 
găsește de cuviință să răs
pundă la întrebările puse de 
muncitorii de la secția Lu
peni ? Repetăm întrebarea i 
de ce, deoarece majoritatea 
problemelor ridicate puteau 
fi și sînt rezolvabile. fără 
sprijin din afară ?

In încheierea adunării tova
rășul Vichcntc Bălan, prim- 
vicepreședinte. al Consiliului 
popular județean referindu-se 
în cuvîntul său ia deficien
țele semnalat? de darea de 
seamă și de vorbi’ori a reco
mandat căile rapide pc care 
Conducerea fabricii, întregul 
colectiv al l.M.P.P. sâ le 
urmeze pentru îmbunătățirea 
radicală a activității. A asi
gurat apoi adunarea oameni
lor muncii de la l.M.P.P. că 
va sprijini concret colectivul 
lor oentru înlăturarea greu
tăților ce rienăsesc nivelul de 
rezolvare cu resursele inter
ne. astfel incit în noul an 
de activitate, orin respectarea 
neabătut a programului de 
măsuri adoptat, munca sala
riaților d? la întreprinderea 
de morărit si panificație Pe
troșani să fie din ce în ce 
mai eficienta, pentru a reali
za dezideratul major al activi
tății fabricii: consumatorii să 
beneficieze de produse de 
panificație de cea mai bună 
calitate.

I. FIERARI’

OAMENII ȘI-AU STRINS 
SCULELE MULȚUMIȚI...

Acțiuni dc solidarizare 
ale minerilor Văii Jiului

1 # agonetele încărcate cu 
cărbune rulează lin 
pe înclinarea liniei ce 

duce la culbutorul din sub
teran. Ajunse in frină. se o- 
presc ascultai oare, domina
te de materializarea gestu
lui omului... La intervale 
scurte pornesc iarăși, pier- 
zindu-se in rostogolirea cu 
ritm de metronom a culbu- 
torului. deșertindu-și conținu
tul negru in pintecelc uriaș 
al buncărului. Deodată roti
rea se întrerupse brusc. Per
sonalul care lucrează aici 
încearcă readucerea lui in 
poziția inițială, dar efortul 
depus este zadarnic. Lăcă
tușul din tură, Nicâ Timi- 
șan și maistrul de transport. 
Cornel Ciurcă. sosesc imedi
at la locul defecțiunii. Situa- 
ția-i critică...

— Cheia de la culbuto'- 
este ruptă! Un telefon, și

sosește șeful de echipă în
soțit de lăcătușii Nicolae 
Zănjan și Titu Neacșu. Căr
bunele se adună așteptând 
deversarea... Realizarea pla
nului pe schimb e pusă sub 
semnul întrebării.

Agitație. Concentrare. Gin- 
direa și priceperea oameni
lor se confruntă cu greul. 
Soluția propusă de șeful de 
echipă, comunistul Viorel 
Cotruță este acceptată in 
unanimitate.

— Băieți, cheia trebuie 
înlocuită !

fără cheia care trebu
ie introdusă se supune 
unui test al ultimei 

revizii. Jos la culbutor se
lucrează intens la demonta-

Are loc „ștafeta" : schim
bul dc chei la fața locului...

— Titule, verifică tu tole
ranța la cuzineți...

— E in regulă, nea Viore
le !

Culbutorul începe să func
ționeze cu mișcarea ritmică, 
obișnuită, aruneînd in pîn- 
tecele parcă mai nesățios al 
buncărului zeci' de tone de 
cărbune. Aceeași rulare lină 
a vagonetelor. Aceeași rosto
golire cadențată a culbuto- 
rului.

Oamenii iși string scu
lele și-și șterg transpi
rația de pe chipuri, 

zimbind mulțumiți. Vagone
tele cu cărbune iși reiau ru
larea către culbutor. Pro
ducția-! salvată!

...La sjirșitul zilei de 8 fe
bruarie a.c. dispecerul mi
nei a anunțat, simplu : pre
liminarul a fost onorat e- 
xemplar!

I. CIOCHINA.
lăcătuș — E.M. Uricanl

(Urmare din pag. 1)

în directa legătură cu aces
te lupte". In zilele ce au ur
mat lui 15-16 februarie, -mi
nerii Văii Jiului au transfor
mat întrunirile lor de la Pe
troșani, Lupeni, Petrila, Vul- 
carf, Lonea, Aninoasa etc., în 
demonstrații de protest con
tra exploatării capitaliste, con
tra miilor de concedieri pro
iectate, pentru eliberarea tu
turor celor afestați din cauza 
participării la mișcarea revo
luționară. Revendicări pro
prii de luptă au formulat și 
oțelarii de la Hunedoara, mi
nerii din Anina și Ghelar ca 
și din alte exploatări miniere.

Cu toate acestea, în cursul 
anului 1933, lupta revendicati
vă a minerilor nu a îmbrăcat 
forme deschise in Valea Jiu
lui, cu toate că condițiile o- 
biective permiteau cu priso-

sință acest lucru. Ahalizind 
cauzele care au dus in cursul 
acelui an de efervescență re
voluționară reintrarea hotări- 
tă in luptă a detașamentului 
minerilor Văii Jiului, rezoluți
ile plenarei lărgite a C.C. al 
P.C.R. din iulie 1933, ca și o se
rie de alte documente de partid 
au fost unanime în a aprecia 
existența a oarecare rămînere 
în urmă a muncii de partid 
efeotu-ată de regionala P.C.R. 
Banat în aceasta zona și 
bineînțeles, intensificarea mă
surilor represive în întregul 
bazin carbonifer.

Prin această rămînere în ur
mă, documentele menționate 
aveau în vedere îndrumarea 
insuficientă de la centru a 
muncii de partid in centrele 
miniere din Valea Jiului. A- 
aceast-a cu atît mai mult cu 
cît, în viitoarea luptelor e- 
roice ale minerilor din Lupeni 
din august 1929, se întăriseră 
aici organizațiile partidului 
comunist, care puteau face

față unor noi și complexe în
sărcinări. Intensa activitate 
desfășurată de comuniști in 
Valea Jiului nu scăpa de 
altfel, din vedere cu nici un 
prilej organelor de represiune • 
burghezo-moșierească. al că
ror termen generic de carac
terizare — cel f-uțin pentru 
Petroșani, Lupeni și Vulcan 
— era de „focare comuniste". 
Analiza făcută de către par
tid în cursul anului 1933 si
tuației mișcării revoluționare 
din Valea Jiului avea în ve
dere necesitatea ridicării mun
cii comuniștilor la un nivel, 
în scopul cuprinderii cit mai 
complete a muncii de partid 
pentru organizarea acțiunilor 
revoluționare ale minerilor. 
Ecoul eroicului februarie 1933. 
condițiile grele de muncă și 
de trai, noile atacuri patro
nale au constituit în anii care 
au urmat fundalul pe care 
s-au brodat acțiunile revolu
ționare ale muncitorilor mi
neri din Valea Jiului.

■ Măsurători de 

gaze subteran

Acest pămint românesc
A trăit vremuri grele acest pămint Vre

muri de restriște și jale, cind oamenii 
acestor meleaguri și-ou cules din ce

nușă griul și lacrimile. Nedreptatea arunco 
sabia in mina obișnuită cu sapa, in mina 
care a uitat să ucidă... Apoi a venit lacomo 
caracatiță o coroanei străine. Era bogat pă- 
mintul. Dor cei ce asudau să dăruiască lu
mii tainele strălucitoare ale odincurilor erou 
flăminzi. Și țara întreagă iși purta sărăcia 
in colivii de aur. Și iar războaie. Și

cenușă, mame indoliote 
T. ______ împietrind visele sub
tinerele frunți. Dar acest vint ol nesăbuinței 
n-a putut stinge torța arzătoare a dreptății. 
Flacăra ei a prins să ardă mai tare.

iar lacrimi, 
și moartea

Pămintul indurase preo multe. Prea 
multe toamne veniseră cu mărul zbir- 
cit al neindestulării in brațe. Preo 

multă sare se uscase pe seceri. De preo 
mull timp suspina adevărul lingă un clopot 
spart. Mareo lumină a izbăvirii s-o ridicat 
într-o vulconică izbucnire a milioane de 
scintei.

Pămintul s-a cutremurat din temelii.
S-a prăbușit palatul oglinzilor murda
re, iar ziditorii de umbre au fugit cu 

blestemele înghețate pe umeri. Oamenii 
și-au strins mîinile, și-au curățat pletele foș
nitoare old pădurilor de bombe și obuze, au 
ridicat furnale și au săpat fintini la fiecare 
margine de drum. Oamenii s-au urcat pe 
schele, au cules stelele, și-au cioplit zeii cei 
buni din beton și lumină. Zăgăzuiră răcoa
rea înspumată a munților și „puii de aur” 
oi morilor centrale s-ou risipit prin cele mai 
îndepărtate sate. Tinerețea cintă in podgorii, 
vintul s-a împiedicat in ramurile grele, iar 
toamna geme în pătule pline.

Am văzut adevărul rizind, îmbrăcat in 
straie de purpură, undeva sus, pe crestele 
de piatră ale munților. Am văzut florile și 
porumbeii înălțindu-se in văzduhul fierbinte 
care-și poartă doina glasului prin cetini. 
Și-atunci am spus cu mina pe inimă : Bine- 
cuvintat să fie acest pămint românesc I

VALERIU BUTULESCU, 
student I.M.P.

(Urmare din pag. 1)

miliști un zid de sprijin 
deoarece digul vechi din 
lemn s-a putrezit și clădi
rea căminului este pericli
tată.

Deputata Ileana Sichitiu, 
directoarea Școlii generale 
din Aninoasa a relevat ne
cesitatea măririi spațiului 
școlar*  Ia ambele școli din 
localitate și a unui labo
rator la Școala generală 
din Iscroni.

Alți deputați și invitați 
au adus în discuție starea 
necorespunzătoare a dru-

Munca de
A apărut nr. 4/1973 al re

vistei „Munca de partid". Din 
sumarul acestui număr con
semnăm articolul consacrat 
împlinirii unui sfert de veac 
de la crearea partidului unic 
al clasei muncitoare din Ro
mânia precum și materiale re
feritoare la modul cum se 
înfăptuiește rolul conducător 
al organelor și organizațiilor

partid nr. 4
de partid, măsurile vi zi nd 
perfecționarea informării de 
partid, articole consacrate 
realizării cincinalului înainte 
de termen.

Sub genericul „A munci și 
a trăi în chip comunist**  sînt 
inserate comentarii privind 
atitudinea cetățenească înain
tată, inițiative, metode și ac
țiuni în acest sens.

Condițiile de angajare și salarizare sînt ce

le prevăzute de H.C.M. 914z1968. și Legea Nr. 

12U971.

Informații suplimentare se pot obține zil

nic între orele 7—9 de Ia serviciul normare și 

salarizare al exploatării, cu sediul in Petroșani 

Str. Cărbunelui nr. 20, telefon 1011.

Fragmentul din lucra
rea mai amplă intitulată 
.Parabola vieții", trimisă de 
dv, stimată Margareta Pa
pa tu, din Vulcan, ca temă 
se situează în afara concur
sului nostru. încercat i- 
vâ posibilitățile de care dis
puneți în scrierea unor 
reportaje șl însemnări ba
zate pe fapte și imagini 
concrete, din munca și via
ța oamenilor din orașul in 
care vă aflați, adică din 
Vulcan. Le așteptăm.

$ Am primit și portretul 
trimis de lăcătușul Alexan
dru Trestian de la prepara- 
ția Coroești. Ce-i putem co
munica autorului ? In pri
mul rînd că numărul de 
sarcini încredințate nu re
flectă prin el însuși calită
țile unui om. Acest lucru îl 
poate face convingător mo
dul cum el le îndeplinește, 
aspect care, nu știm de ce, 
nu a fost relevat în portret. 
Apoi, a spune despre un 
tehnician că .este întotdeau
na găsit în birou**  «reprodus 
erac»), că mai poate fi de
numit și ..om robot**  în
seamnă a-1 prezenta exact 
invers de cum trebuia, iar

dacă realitatea este cea re
dată de dv., atunci ne-ați 
trimis portretul unui perso
naj negativ. Desigur nu a- 
ceasta v-a fost intenția, dar 
lacunele pe care le are ma
terialul îl fac nepublicabil.

$ Portretul trimis de dv., 
tovarășe Petre Tărășilă de

ziarul nostru, așa că, nu am 
vrut să ne repetăm.

g, Vă descurcați destul 
de bine In mînuirea imagi
nii. tovarășe Gheorgtae I 
Neagru din Lupcni și credem 
că puteți reda într-o formă 
plăcută, interesantă, multe 
aspecte concrete din mun
ca și viața minerilor din 
Lupeni Tocmai de aceea nu 
ne-am putut explica dc ce 
reportajul trimis a fost

scris la un mod atît de ge
neral. Aceasta a fost de fapt 
cauza nepublicării lui.

g, Cele două portrete ale 
fraților Dubleș contopite în- 
tr-unul de tehnicianul Pin- 
tea Nicolae de la Vulcan 
nu le-am putut publica da
torită foarte puținelor cali
tăți ale acestora redate în 
textul trimis. Din portret a 
lipsit tocmai ce era mai 
important : faptele, calități
le celor doi frați în muncă, 
în viață, care fac ca ei să 
fie stimați și apreciați de 
colectiv. Ne-ați trimis un 
text care a abundat în. afir
mații nesprijinite pe fap
te ori realitatea desigur, este 
alta.

® Reportajele — portret 
despre rolul și frumusețea 
muncii de corespondent, .o- 
mul cu servieta1* și .omul 
cu carnețelul**,  despre difu
zorul voluntar. dispecerul 
din colțul biroului (?!) și 
despre doctorița * și factorul 
poștal trimise de dv.. tova
rășe Gheorghe Bozu, deși a- 
parent cu o tematică boga
tă, nu le-am putut * "blica 
din cauza sărăciei de idei 
și fapte.

Problemele 
gospodărești 
ale comooei 

mului din Piscu, au solici
tat urgentarea înfăptuirii 
măsurilor necesare pentru 
lărgirea și întreținerea por
țiunii de șosea dc la consi
liul popular în amonte, 
pentru ca autobuzele I.G.C. 
să poată circula pînă sus 
în colonia 145. Prin aceas
ta se va rezolva o veche do
leanță a cetățenilor din a- 
ceastă parte a comunei. De 
asemenea s-a relevat nece
sitatea de a se atrage aten
ția conducerii Cooperativei 
„Parîngul**  sâ ia măsuri ca 
repararea televizoarelor să 
fie făcută la secția de la 
complexul de deservire con
form orarului. Să nu mai 
fie obligați cetățenii din A- 
ninoasa să-și transporte te
levizoarele la Petroșani 1

Președintele consiliului 
popular comunal. Teofil 
Blag, a arătat că aceste 
propuneri vor fi studiate de 
Comitetul executiv și vor 
fi luate măsuri pentru so
luționarea lor cu ajutorul 
întreprinderilor, instituți
ilor și al tuturor cetățenilor 
din comuna noastră.

CALENDAR
VINERI. 16 FEBRUARIE

Soarele răsare la ora 7,13 
șț arunc la ora 17,46. Zile 
trecute -din an — 47. Zile 
rămase — 318.

EVENIMENTE

® 1926 — S-a născut 
Janos Fazekaș, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R.. vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al 
R.S.R.. Erou al Muncii Socia
liste ®1933 — A murit Va- 
sile Roaită, utecist, căzut in 
timpul luptelor din februarie 
1933 (40 de ani);

FILME
PETROȘANI — 7 Noiem

brie : Seceră vintul sălbatic; 
Republica : Creierul ; PE
TRILA: Balada iui Cable
Hougue; IONEA — Mine
rul: 12 scaune; ANINOA
SA : Karl von Osistzki ; 
VULCAN; Sfinla Tereza d 
diavolii LUPENI — Cultu
ral : Săgeata căpitanului Ion; 
Muncitoresc: Nicoletina
Bursac ;

RADIO
VINERI 16 FEBRUARIE

6,00 • Muzică și actualități; 
7,00 Radiojurnal ; 8,00 Suma
rul presei; 9,30 Memoria pă- 
mîntului românesc; 10,00
Buletin de știri ; 10,05 Or
chestra de muzică populara 
..Flacăra Prahovei" din Plo
iești ; 10,30 Harta tarii la sca
ra viitorului; 11,00 Buletin 
de știri; 11,05 Din muzica 
popoarelor; 11,15 Litera și 
spiritul legii; 11,30 Muzică 
corală românească; 12,00
Discul zilei ; 12,30 Intilnire 
cu melodia populară și inter
pretul preferat ; 13,00 Radio
jurnal ; 13,30 Concert de
prin/ ; 14,00 Compozitorul
sdplăminii ; 14,40 Piese pen
tru fanfara ; 15,00 Omagiu e- 
roicelor lupte muncitorești ; 
15,45 Muzică de estradă; 16,00 
Radiojurnal; 16,15 Melodii 
populare; 16,35 Formații co
rale de amatori; 17,00 Pentru 
patrie ; 17,40 Radiocabineț de 
informare și documentare; 
18,00 Orele serii; 20,00 Zece 
melodii preferate ; 20,45 Con
semnări ; 21,00 Revista șla
gărelor; 21,25 Moment poe- 

,tic i 21,30 Bijuterii muzicale; 
22,00 Radiojurnal ; 22,30 Con
cert de seară ; 24,00 Buletin 
de știri ; 0,03—6,00 Estrada 
nocturnă.

T V
VINERI 16 FEBRUARIE

9,00 Curs de limba rusă. 
Lecția a 41-a;

9,30 O viață pentru o idee 
— Gh. T’t^ica :

10,00 Telex;
10,05 Publicitate;
10,10 Biblioteca pentru toți. 

Ion Agîrbiceanu;
10,55 Avanpremiera;
11,00 Istoria filmului sonor. 

Filmul muzical între a- 
nii 1930—1945 ;

12.30 Barzi și rapsozi (relu
are):

12.40 Municipalitatea răs
punde bucureșteanului 

13,00 Telejurnal;
16,00 — 17.00 Teleșcoală;
17.30 Curs de limbă engleză. 

Lecția a 40-a ;
18,00 Telex;
18,05 Tragerea Loto;
18,15 Atenție la... neaten

ție !;
18,35 La volan — emisiune 

pentru conducătorii 
auto;

18,50 Teleconferință de pre
să;

19,20 1 001 de seri;
19.30 Telejurnal. Cincinalul 

înainte de termen — 
cauză a întregului

popor:
20,15 Cîntecul săptâmînii. 

Frumuseții tale — de 
George Grigoriu;

20.20 Laudă eroilor. Emisiu
ne dedicată aniversă
rii a 40 de ani de la 
luptele petroliștilor și 
ceferiștilor;

20,35 Prim plan. Dr. ing. 
Attila Palfalvi, profe
sor la Institutul poli
tehnic din Cluj;

21.00 Film artistic — Frații 
— Producție a studio
ului cinematografic 
„București**;

22.20 24 de ore :
22,45 Aplauze pentru ro

mâni. Cu ansamblul 
folcloric „Alunelul**  
din județul Teleorman 
in Marea Britan ie.

VREMEA
Valorile temperaturii înre

gistrate in cursul zilei de 
ieri:

Maximele : Petroșani -ț- 10 
grade ; Paring # 4 grade.

Minimele: Petroșani zero 
grade; Paring —3 qrade.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE: Vreme închisă 
și umedă. Vor cădea precipi
tații slabe sub formă de ploa
ie și lapoviță. La munte ză
padă. Vint slab pînă la potri
vit din sectorul sudic.
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Vizita de lucru a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU

ULTIMELE ȘTIRI Ultimele știri

(Urmare din pag. 1)

îndeplinească cincinalul înain
te de termen în condiții cît 
mai bune.

In secția de mecanică, to
varășul Ceaușescu se oprește 
în fata mașinii la care lucrea
ză tînărul lăcătuș mecanic 
Gheorghe Iordănoiu, proas
păt absolvent al școlii profe
sionale a uzinei.

— Cum merge treaba, cît 
câștigați, îl întreabă tovară
șul Nicolae Ceaușescu.

— Bine, tovarășe secretar 
general, răspunde tînărul, îmi 
place meseria și cîștig 1 200— 
1 300 lei pe lună, deși lucrez 
de mai puțin de un an.

Adresîndu-se conducerii u- 
zinei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu subliniază eficien
ța sporită pe care ar înregis
tra-o calificarea tinerilor da
că aceștia ar fi puși să în
vețe dc la început să lucreze 
la mașinile complexe de care 
dispune uzina, eliminîndv-se 
fazele de pregătire după me
tode clasice. învechite, ceea ce 
ar asigura formarea lor rapi
dă la nivelul tehnicii moder
ne.

In cursul vizitei proble
mele referitoare la dezvolta
rea în perspectivă a produc
ției de utilaj energetic. îndeo
sebi cazane, precum și de u- 
tilaie siderurgice au consti
tuit obiectul unei amnle dis
cuții cu ministrul Ioan 
Avram, conducerile centralei 
industriale, institutelor de 
cercetări și proiectări de spe
cialitate.

Ing. Teofil Popovici, direc
torul Institutului de cercetări 
și proiectări de echipament 
tehnologic al Centralei indus
triale dc utilaj energetic, in
formează despre realizările 
obținute de specialiștii noș
tri în domeniul diversificării 
producției de cazane și ridi
cării randamentului acestora, 
a asimilării de astfel de a- 
gregate care să permită uti
lizarea drept combustibil a 
cărbunelui inferior — lignit 
—, precum și a șisturilor bi
tuminoase. El raportează că 
în cadrul acțiunii de tipizare 
a producției se fabrică in pre
zent nouă familii de cazane 
industriale, energetice și pen
tru apă fierbinte. Recent, a 
fost terminat cazanul de 1 035 
tone, o adevărată performan
ță a colectivului de la „Vul
can \ destinat Termocentra
lei de la Rogojelu. Alt agre
gat de acest fel este în cons
trucție. Totodată, specialiștii 
proiectează două noi tipuri 
de cazane de 500 și 1 000 tone 
pe combustibili solizi infe
riori. In toal, în 1973 se vor 
realiza 18 tipuri noi de ca
zane, dintre care cinci sînt 
destinate exportului. In acest 
an peste 87 la sută din pro
ducția acestor agregate va fi 
reproiectată, realizîndu-se ast
fel reducerea greutății caza- 
nelor cu 5—18 la sută, și spo
rirea randamentului lor cu 
2 la sută. Se realizează, tot
odată, importante economii 
de metal. In această ordine 
de idei, tovarășul Ceaușescu 
atrage atenția de a se raporta 
consumul de metal la tona- 
abur sau giga-calorii. pentru 
ca eforturile în direcția re
ducerii consumurilor să aibă 
ta etalon performanțele pe 
plan mondial.

Secretarul general al parti
dului se interesează dacă dez
voltarea producției de cazane 
în viitorii ani a fost corela
tă atît cu nevoile economiei 
naționale, cît și cu cerințele 
de export Specialiștii infor
mează că dezvoltarea propu
să pentru viitor asigură toate 
aceste cerințe. In acest sens, 
ing. Ion Fătăceanu, directorul 
institutului de cercetări-pro- 
iectări construcții de mașini, 
prezintă secretarului general 
al partidului un studiu de 
dezvoltare a producției de u- 
tilaj energetic, în care se 
prevede o creștere, pînă la 
«fîrsitul cincinalului, de 2.8 ori 
față de 1970, a fabricației de 
cazane. Potrivit unei varian
te, urmează să se concentreze 

In cîteva întreprinderi pro
ducția unor componente ale 
cazanelor, fabricației coordo
nată de uzinele „Vulcan".

— Cum concepeți organi
zarea producției în aceste fa
brici și realizarea coordonată, 
a montajului cazanelor ? — 
întreabă tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Fiecare întreprindere va fi 
profilată pe anumite suban- 
samble pe care le va livra di
rect beneficiarilor, iar o uni
tate specializată va asigura 
montajul — informează gaz
dele.

— Să ne gîndim la dezvol
tarea halelor existente, la 
folosirea maximă a terenului 
disponibil pentru noi inves
tiții. să definitivăm proiecte
le și studiile într-o soluție u- 
nicâ și pentru întreaga pers
pectivă de dezvoltare a uzi
nelor „Vulcan", avînd în 
vedere obiectivele progra
mului energetic și începerea 
producției de utilaj siderur
gic și pentru centralele elec
trice nucleare — subliniazp 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

înfăptuirea -acestui program 
— arată tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — creează posibi
litatea preluării de către u- 
zina „Vulcan" a unei produc
ții de înaltă tehnicitate. Ast
fel se va folosi mai eficient 
capacitatea și experiența bo
gată a colectivului acestei în
treprinderi.

Totodată, secretarul general 
al partidului arată că rezer
vele uzinei „Vulcan" sînt ceva 
mai mari decît cele prevăzute 
în studiu, că se poate asigu
ra o producție sporită care 
să acopere nevoile interne și 
exportul prin o mai bună or
ganizare interioară a muncii 
și modernizarea procesului 
tehnologic.

Vizita continuă la cea mai 
modernă unitate a uzinei — 
secția de pereți membrană — 
construcție nouă, amplasată 
pe platforma industrială din 
sudul Capitalei. Aici se reali
zează cazane de mare capacita
te după o tehnoloqie origina
lă. care asigură un randament 
sporit in construcție, montaj 
si funcționare.

In toate momentele vizitei 
la uzinele „Vulcan", tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost în
conjurat cu sentimente de a- 
leasă stimă și prețuire. cei 
ce muncesc aici reafirmindu-și 
încrederea și adeziunea depli
nă a acestui harnic colectiv ia 
politica partidului și statului 
nostru, pusă in slujba înflori
rii României socialiste.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți conducători de partid 
și de stat care l-au însoțit, au 
avut apoi o întilnire de lu
cru cu edilii Capitalei privind 
programul de dezvoltare a 
construcțiilor de locuințe, a 
dotărilor social-culturale și a 
mijloacelor de transport pen
tru viitorii ani, în municipiul 
București.

Discuția are loc la Institutul 
proiect-București. Secretarul 
general al partidului este în
tâmpinat și aici cu mult entu
ziasm. Vizita coincide cu a- 
niversarea a douăzeci de ani 
de activitate a Institutului.

Proiectele realizate in 
cele două decenii de activita
te sînt azi materializate in no
ile și modernele cartiere care 
asigură condiții tot mai bune 
de locuit și de viață. Noi pro
iecte și studii vizează dezvol
tarea urbanistică și arhitectoni
ca armonioasă a orașului pen
tru viitorii ani.

Asupra lor se opresc în a- 
mănunținse discuțiile pe care 
conducătorul partidului și sta
tului le are cu cei ce proiec
tează viitorul Capitalei.

Prezentind programul dez
voltării construcțiilor de locu
ințe și dotări social-culturale 
pentru 1973 și următorii ani, 
diredtorul institutului, inq. 
Constantin Pislărașu, sublinia
ză că proiectele întocmite au 
fost elaborate pe baza unor 
studii care au avut ca obiec
tiv aplicarea directivelor Con
ferinței Naționale a partidului 
cu privire la sistematizarea o- 
rașelor, la dezvoltarea lor e

conomică și socială, precum și 
a recomandărilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu prilejul 
vizitelor frecvente făcute în 
cartierele Capitalei și pe șan
tiere sau cu prilejul analizării 
unor proiecte de dezvoltare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
se Interesează dacă prin spa
tiile comerciale prevăzute se 
va soluționa problema deser
virii populației in noile zone, 
îndeosebi In cartierele mari, 
cum sini Titan, Drumul Tabe
rei sau Berceni.

Se arată că fri 1973, la par
terul blocurilor vor fi amena
jate peste 15 000 mp de spații 
comerciale, iar in anul viitor 
54 600 mp. De asemenea, în 
noile cartiere au fost rezerva
te terenuri pentru a putea fi 
amenajate unitățile comerciale 
si de deservire. Se subliniază 
in continuare că în proiectele 
ansamblurilor de locuințe sînt 
prevăzute și creșc, grădinițe 
și școli.

Proiectanții arată că in car
tierul Drumul Taberei a fost 
prevăzut un centru civic, cu 
magazine, poștă, cinemato
graf etc., precum și un parc 
și teren de sport.

— Un singur centru de a- 
grement pentru un cartier ca 
acesta, cu 200 000 de locui
tori, este insuficient, relevă 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
Pe lîngă el trebuie amenajate 
și altele de dimensiuni mai 
mici. Constructorii consideră 
că dacă lasă spații goale în
tre blocuri se rezolvă și a- 
ceastâ necesitate. Trebuie asi
gurată o mai mare densitate 
a construcțiilor, iar terenul 
cîștigat să fie destinat parcu
rilor, terenurilor de sport și 
de joacă, care pot fi amena
jate fără multe cheltuieli. A- 
semenea locuri de recreere tre
buie să fie amenajate pentru 
cvartale de 10—15 mii de 
locuitori.

Sînt discutate apoi în fața 
unor machete studiile și solu
țiile arhitectonice adoptate 
pentru diferite artere ale o- 
rașului. Se arată că pentru 
realizarea proiectelor, Institu
tul proiect-București colabo
rează strîns atît cu Uniunea 
arhitecților, cît și cu institu
tele de învățămînt superior de 
specialitate. Unele proiecte 
vor fi realizate chiar de stu- 
denți în cadrul lucrărilor prac
tice și a celor de diplomă.

In cursul discuțiilor se su
bliniază necesitatea adoptării 
unor soluții care să înlăture 
monotonia noilor construcții, 
fără însă a se părăsi industria
lizarea lucrărilor care asigu
ră costuri mai reduse.

In contextul analizării pro
blemelor dezvoltării viitoare 
a Capitalei, o atenție deose
bită a fost acordată și solu
ționării transporturilor în coi 
mun. Ing. Iacob Teîușanu, di
rectorul general al întreprin
derii de transport București, 
a prezentat în acest sens stu
diile elaborate pînă în prezent 
în vederea construirii unei li
nii de metro, precum și a u- 
nei rețele de trenuri electri
ce, de mare viteză, în zonele 
periferice.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
se interesează îndeaproape de 
soluțiile propuse, recomandă 
urgentarea studiilor.

Totodată, cere ca toate pro
iectele de construcții de lo
cuințe și edilitare să fie strîns 
corelate cu cele propuse pen
tru traseele metroului într-o 
concepție unică. De asemenea, 
pînă la construcția acestuia, 
trebuie studiate rapid și alte 
soluții pentru rezolvarea 
transportului în comun, care 
în prezent pune probleme 
destul de serioase.

La încheierea discuțiilor, 
luîndu-și rămas bun de la 
edilii Capitalei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu le urea
ză mult succes în activitatea 
lor.

Reportaj realizat de :

Adrian IONESCU, 
Mircea IONESCU, 
Petru UILĂCAN, 

Constantin ZLAVOG, 
Gheorghe IEVA

Simpozion privind colaborarea 
șl comercială a Danemarcei 

europenesocialiste

economică 
cu țările

COPENHAGA 15 (Aqerpres). 
— La Orhus s-a deschis un 
Simpozion privind colaborarea 
economică și comercială a 
Danemarcei cu statele socia
liste europene, organizat din

Avioane israeliene 
au încercat 

spațiul aerian
să violeze

al R.A. Egipt
CAIRO 15 (Agerpres). — 

Joi, la ora 10,30 (ora locală), 
o formație de șase avioane 
israeliene a încercat să viole
ze spațiul aerian al Republi
cii Arabe Egipt — a decla
rat un purtător de cuvînt mi
litar egiptean. Avioanele e- 
giptene. a precizat purtătorul 
de cuvînt, au intervenit an- 
gajînd o luptă aeriană cu apa
ratele inamice, într-o zonă 
deasupra Golfului Suez. Pur
tătorul de cuvînt, citat de 
agenția M.E.N., a declarat că, 
în cursul acestei lupte, un a- 
vion israelian și unul egip
tean au fost doborîte.

★

TEL AVIV 15 (Agerpres). 
— Un purtător de cuvînt mi
litar israelian a confirmat câ 
între avioane israeliene. care 
efectuau un zbor de recunoaș
tere în zona de nord a Golfu
lui Suez, și avioane egiptene

Henry Kissinger a fost primit 
de Ciu En-lai

PEKIN 15 (Agerpres). — Joi, 
a sosit la Pekin Henry Kis
singer, consilierul președinte
lui S.U.A. pentru problemele 
securității naționale, care va 
lua parte la consultări concre
te cu conducătorii chinezi în 
vederea normalizării în conti
nuare a relațiilor dintre R.P. 
Chineză si Statele Unite, prâ- 
cedînd, de asemenea, la un

COMUNICAT 
CHINO-COREEAN

PEKIN 15 (Agerpres). — 
La Pekin a fost dat publici
tății comunicatul chino-co- 
reean, la încheierea vizitei e- 
fectuate în R.P. Chineză de 
ministrul afacerilor externe 
al R.P.D. Coreene, Hă Dam. 
In timpul șederii la Pekin, el 
a fost primit de Ciu En-lai. 
premierul Consiliului de Stat 
al R.P. Chineze, și a avut 
convorbiri cu omologul său 
chinez, Ci Pîn-fei menționea

Anglia

O nouă confruntare între 
guvern și sindicate

LONDRA 15 (Agerpres). — 
O nouă confruntare între gu
vern și sindicate se profilea
ză în Marea Britanie. Aceasta 
este aprecierea observatorilor 
politici, după eșuarea convorbi
rilor purtate miercuri de pre
mierul Edward Heath cu Vic
tor Feather, secretar general 
al T.U.C, (Congresul sindicate
lor britanice), în legătură cu 

inițiativa Consiliului industri
al al acestei țări. La lucrări 
participă reprezentanți ai u- 
nui număr de 150 de firme și 
organizații industriale și aqri- 
coÎp daneze.

a avut loc, joi, o luptă aeria
nă — informează agențiile 
internaționale de presă. Pur
tătorul de cuvînt a afirmat 
că toate avioanele israeliene 
s-au reîntors neatinse la ba
zele lor.

Declarația
a Frontului Patriotic

Laoțian

de protest

Paris

Seară consacrată 
poeziei românești 

contemporane
PARIS 15 (Agerpres). _

Radiolelevlzlunca franceză 
(O.R.T.F.) a organizat o ga
la consacrată poeziei româ
nești contemporane. Adori 
francezi de prestigiu, prlnire 
rare Jean Toparl și Nathalie 
Narval. «iu recitat, in tra
ducere franceză, poezii dc 
M. i niinescu. T. Arghezi. 
Ion Barbu, M. Benluc, Gco 
Bogza, F. Jebeleanu, Marin 
Sorescu. Ana Blandlana șl 
alții. Ilustrațiile* * muzicali 
fost asigurate 
Zamfir.

SAM NEUA 15 (Agerpres). 
— Comitetul Central al Fron
tului Patriotic Laoțian a dat 
publicității o declarație de pro
test împotriva intensificării 
raidurilor efectuate de avia
ția Statelor Unite asupra zo
nelor eliberate din Laos — 
informează postul de radio 
Pathet Lao. In pofida faptului 
că semnarea Acordului de în- 

schimb de vederi în probleme 
de interes comun — anunță 
agenția China Nouă.

In aceeași zi, Ciu En-lai pre
mierul Consiliului de Stat al 
R.P. Chineze, Ci Pîn-fei, minis
trul afacerilor externe, și Ciao 
Kuan-hua, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, au avut 
6 convorbire cu Henry Kissin
ger.

ză agenția China Nouă. In 
timpul convorbirilor, cele do
uă părți și-au exprimat satis
facția față de consolidarea și 
dezvoltarea relațiilor bilatera
le de prietenie și cooperare. 
Comunicatul subliniază că gu
vernul și poporul chinez spri
jină cu fermitate poziția gu
vernului R.P.D Coreene în 
problema reunificării pașnice 
și independente a patriei.

mișcarea revendicativă a mun
citorilor din industria gazelor. 
După cum se știe, revendicări
le cu caracter economic ale 
celor 47 000 de muncitori din' 
acest sector, avansate în con
textul scumpirii vieții, s-au lo
vit' de refuzul guvernului con
servator, care a invocat mă
surile cuprinse in programul 
său antiinflationist.

Realizatorul 
debert a făcut 
prezentare a poeziei româ
nești contemporane.

au
de Gheorghe

Georges Bo- 
o elogioasă

cetare a războiului și restabi
lirea păcii 
at condiții 
încheierea 
rarea păcii
ționale în Laos, aviația State
lor Unite continuă să intensi
fice raidurile la care iau par
te și bombardiere strategice 
B-52 — se arată în declarație.

în Vietnam a cre- 
favorabile pentru 
războiului, Instau- 
și a înțelegerii na-

@ La Cairo au loc pregă
tiri intense în vederea deschi
derii, la 11 martie, a Tîrgu- 
lui internațional, care va oferi 
o imagine amplă a dezvoltării 
economiei egiptene și a extin
derii relațiilor comerciale ale 
Republicii Arabe Egipt.

© Guvernatorul general al 
Noii Zeelande, Dennis Blun
dell, a pronunțat joi, în par
lament. tradițional discurs 
al tronului. Intre altele, el a 
exprimat speranța țării sale 
în realizarea unei păci dura
bile în Indochina. Blundell a 
menționat că. în acest scop, 
Noua Zeelandă va întreține 
relații strînse cu țările asiati
ce.

(?) „Kuweitul și India au 
hotărit să acționeze pentru in
tensificarea relațiilor în toa
te domeniile" — a declarat 
ministrul de externe indian, 
Swarân Singh, in cadrul u- 
nei conferințe de presă orga
nizată la sfîrșitul vizitei sale 
in Kuweit.

© La Berlin a fost semnat 
protocolul privind schimburi
le de mărfuri între R.D. Ger
mană și Cuba în anul 1973. 
Documentul, care prevede o 
creștere cu zece la sută a 
volumului schimburilor, stipu
lează livrarea de către 
R.D.G. în Cuba de produse ale 
industriilor constructoare de 
mașini, chimice și electroteh
nice și îngrășăminte.

£ In baza unui decret e- 
mis la Mogadiscio, guvernul 
Somaliei a preluat controlul 
asupra comercializării bumba
cului și plantelor oleaginoase 
cultivate în țară. Toate ope
rațiunile de vînzare și cum-

„Prognoz -3“
MOSCOVA 15 (Agerpres). 

— La 15 februarie, în Uniu
nea Sovietică a iost lansa
tă stația automată ..Prognoz- 
3" — anunță agenția TASS. 
Stația face parte din seria 
laboratoarelor automate
„Prognoz", a căror lansare 
a început in anul 1972 și es
te destinată studierii in con
tinuare a radiaților corpus- 
culare și Roetgen ale Soa
relui și ale cimpurilor mag
netice din stratosferă. Sta
ția. a cărei greutate este <le 
845 de kilograme, a fost pla
sată pe orbita calculată, iar 
întreaga aparatură științi
fică șl de control funcționea
ză normal.

parare a acestor produse agri
cole vor fi efectuate, de a- 
cum înainte, de Agenția de 
stat pentru dezvoltarea agri
culturii.

£ Președintele Libanului, 
Suleiman Frangieh, și-a în
cheiat, joi. vizita oficială în 
capitala egipteană, plecînd 
spre Beirut — informează a- 
genția M.E.N. Șeful statului 
libanez a avut convorbiri cu 
președintele Republicii Ara
be Egipt, Anwar Sadat.

£ In spiritul aplicării a- 
cordurilor inter.vemenite de 
la Cairo — din 28 octombrie 
1972, și de la Tripoli — din 
28 noiembrie 1972, care au 
pus capăt conflictului dintre 
Republica Arabă Yemen și 
Republica Democratică Popu
lară a Yemenului. miercuri 
s-a procedat la un schimb de 
prizonieri în zona sud-yeme- 
nită Kirch, informează agen
ția France Presse.

£ La 15 februarie a început 
activitatea primei expediții 
științifice sovieto-americane 
însărcinată cu cercetarea Mă
rii Bering — informează a- 
gențla T.A.S.S.

Expediția „Bering" va efec
tua prognoze amănunțite asu
pra deplasării ghețarilor, ceea 
ce va permite asigurarea u- 
nei navigații raționale și e- 
ficiente în regiunea respecti
vă.

£ Uzinele Ford au luat 
măsuri pentru scoaterea din 
circulație sau din comerț a 
unui număr de 82 540 de auto
mobile care au defecte la 
sistemul de direcție.

SPORT
NEW YORK 15 (Agerpres).

— Pe ringul arenei din Las Ve
gas, fostul campion mondial 
de box la categoria grea, ame
ricanul de culoare Cassius 
Clay, l-a învins la puncte, in 
12 reprize pe campionul Euro
pei, englezul Joe Buqner. Pe 
marginea acestei inlîlniri, co
mentatorii de presă notează, 
între altele: Fără să-și asume 
riscuri prea mari, Cassius Clay 
a obținut o victorie facilă. Maî 
tehnic și mai rapid in execu
ția loviturilor, Cassius Clay 
și-a dominat adversarul, cu 9 
ani mai tinăr. Bugner s-a do
vedit curajos și deseori a fost 
în atac cu directe de stingă. 
Puqilistul englez a fost handi
capat și de faptul că a trebu
it să lupte cu o arcadă deschi
să încă din prima repriză.

-k
PR AGA 15 (Agerpres). —- 

In cadrul concursului interna
țional de atletism care s-a dis
putat pe teren acoperit la Pra- 
ga, în proba feminină de să
ritură în înălțime pe primu? 
loc s-a clasat atleta cehoslo
vacă Karbanova cu 1,86 m. 
Sportiva româncă Virginia 
Bonci-Ioan a ocupat locul pa
tru cu o performantă de 1,80 
m. In întrecerea masculină a 
ieșit victorios sportivul norve
gian Falkum cu 2,15 m. Sări
torul român loan Șerban s-a 
clasat pe locul 8, cu o săritu
ră de 2,10 m.

MADRID 15 (Agerpres). — 
Marele Maestru român Florin 
Gheorghiu și argentinianul 
Miguel Quinteros conduc, du
pă 5 runde, in turneul de șah 
de la Malaga, avînd fiecare 
3,5 puncte. Urmează in clasa
ment Benko (S.U.A.), Filip (Ce
hoslovacia) și Parma (Iugosla
via) — 3 puncte. In runda a
5- a, Gheorghiu l-a învins în 
26 de mutări pe spaniolul Me
dina, iar partida întreruptă cu 
M. Quinteros (runda a 4-a) a 
încheiat-o remiză.

★
MONTREAL 15 (Agerpres).

— In turul doi al probei de 
simplu din cadrul turneului 
internațional de tenis de la 
Calgary (Alberta), Ilie Năstase 
l-a învins cu scorul de 7—5,
6— 4 pe Jas Singh (India). Juan 
Gisbert (Spania) a dispus cu 
scorul de 6—4, 6—2 de Barany 
(Ungaria).

★

Sala Floreasca din Capi
tală a găzduit ieri seară jocul 
retur, din cadrul grupelor 
sferturilor de finală ale „Cu
pei campionilor europeni11* 
dintre echipele Dinamo Bu
curești și Slavia Praga. La 
capătul unui joc spectaculos 
baschetbaliștii români au ob
ținut o victorie netă cu sco
rul de 100—64 (48—32).

DUMINICA, 18 FEBRUARIE

8,00 Gimnastica pentru toți;
8.15 Pentru sănătatea dvs.;
8,30 Cravatele roșii ;

10,00 Viața satului ;
11.10 Omul și muzica lui. 

Gioacchino Rossini ;
12,00 De strajă patriei -,
12.30 Emisiune în limba 

maghiară ;
14,00 Telex ;
14,05 Avanpremiera ;
14.10 360 de grade ;
17.15 Film serial pentru ti

nere’. Pierduti în spa
țiu. ..Racheta spre pă- 
mint" ;

18,00 Cintare Patriei. Con
curs coral interjude- 
țean ;

19,20 1001 de seri;
19.30 Telejurnal. Săptămina 

politică internă și in
ternaționalii in imagini;

20.10 Reportajul săptămânii. 
O mie patru sute de 
idei. Emisiune de Ale
xandru Stark ;

20.30 Film artistic. Trenul. 
Coproducție jtalo-fran- 
co-americană ;

22.30 Telejurnal;
22,40 Duminica sportivă.

LUNI, 19 FEBRUARIE

17.30 Curs de limba franceză. 
Lecția a 42-a (reluare);

16,00 Telex ;
18,05 La ordinea zilei. Azi,

în județul Bihor ;
18.20 Căminul ;
19,00 Ecranul;
19.20 1001 de seri;
19.30 Telejurnal — Cincina

lul înainte de termen 
— cauză a întregului 
popor;

20,00 Cintecul săptăminii. Iu
birea mea — pămîntul 
românesc de Florin 
Bogardo •,

20,05 Mai aveți o întrebare ? 
Coordonate noi în ex
plorarea spațiului cos
mic ;

20.45 Roman foileton. Piatra 
lunii, după romanul lui 
W. Collins (episodul 
2);

21.30 Revista literară T.V.;
22.30 24 de ore ;
22.50 Teleglob. Itinerar bel

gian.

MARȚI. 20 FEBRUARIE

9,00 Teleșcoală. Chimie ;
9,30 Literatura română ;

10,00 Telex ;
10,05 Publicitate ;
10,10 Avanpremiera -,
10.15 Teleenciclopedia (re

luare) ;
10.50 Moment coregrafic ;
11,00 Telecinemateca pentru 

copii. Ghinionistul, se
ria I (reluare);

12.15 Desene animate ;
12,25 Festivaluri folclorice;
12.45 52 de inițiative în 52

de săptămîni (reluare); 
13,00 Telejurnal;
16,25 Hochei pe gheață. Un

garia — România. 
Transmisiune directă 
de la Budapesta ;

18,40 Universitatea T.V.;
19.20 1001 de seri;
19.30 Telejurnal — Cincina

lul înainte de termen 
— cauză a întregului 
popor;

20,00 Cintecul săptăminii. Iu
birea mea — pămîntul 
românesc de Florin 
Bogardo ;

20,05 Reflector ;
20.20 Teatrul liric T.V. 0- 

pera Ovidiu. Premieră 
pe țară ;

21,35 Muzică populară cu 
Ileana Greculescu ;

2M5 Poșta T.V.;
22,00 24 de ore. Contraste in 

lumea capitalului ;
22.30 Vedete ale cîntecului 

la București. „The 
Golden Gate Quartet".

MIERCURI. 21 FEBRUARIE

9,00 Curs de limba engleză. 
Lecția a 41-a ;

9,30 Micii meșteri mari;
10,00 Telex -,
10,05 Film serial. Pe urmele 

lui Caplja, episodul IV;
11,05 Ancheta T.V. (reluare);
11,45 La ordinea zilei. Azi, 

județul Bihor (reluare);
13,00 Telejurnal;

17,30 Curs de limba qerma- 
nă. Lecția a 41-a (re
luare) ;

18,00 Telex ;
18,05 Tragerea Pronoexpres;
18,15 Diaiog. Cultura, civili

zația și condiția uma
nă ;

18,40 Pe un picior de plai ;
19,00 Timp și anotimp in a-

PROGRAMUL

TV pentru 
săptâmîna 

viitoare

gricultură ;
19,20 1001 de seri;
19.30 Telejurnal — Cincina

lul înainte de termen 
— cauză a întregului 
popor;

20,00 Cintecul săptăminii. Iu
birea mea — pămîntul 
românesc de Florin 
Bogardo ;

20,05 Avanpremieră ;
20,10 Teleobiectiv;
20.30 Telecinemateca : Testa

mentul — cu Ingrid 
Bergman ;

22,00 24 de ore. România în 
lume ;-

22,40 Luminile rampei.

JOI. 22 FEBRUARIE

9,00 Curs de limba france
ză. (Lecția a 43-a) ;

9,30 Prietenii lui Așchiuță;
10,00 Telex ;
10,05 Publicitate;
10,10 Steaua polară (reluare);
10,40 Meridiane literare (re

luare) ;
11,00 Telecinemateca. Tes

tamentul — cu Ingrid 
Bergman reluare);

12,30 Teleobiectiv (reluare);
12,50 Moment folcloric;
13,00 Telejurnal ;
16,00-17,00 Teleșcoală;

17.30 Emisiune în limba 
maghiară ;

18,00 Telex ;
18,35 Publicitate;
18,40 Muzica ;
19.10 Arta plastică. Prin ex

poziții i
19.20 1001 de seri;
19.30 Telejurnal — Cincina

lul înainte de termin 
— cauză a întregului 
popor;

20,00 Cintecul săptăminii. Iu- 
birea mea — părhinlul 
românesc de Florin 
Bogardo ;

20.05 Reflector ;
20.20 P_agini de umor : Aven

turi in epoca de piatră ;
20,45 Tinerii despre ei în

șiși ;
21,15 Concertul orchestrei 

simfonice a radiotelevi- 
ziunii (partea a Il-a);

22,00 24 de ore. Din țările 
socialiste ;

22.30 Stadion.

VINERI. 23 FEBRUARIE

9,00 Curs de limba rusă. 
Lecția 42-a ;

9,30 O viată pentru o idee, 
(reluare);

10,00 Telex ;
10,05 Publicitate ;
10.10 Teatru scurt (reluare);
11,25 Portativ '73 (reluare);
12,05 Selectiuni din emisiu

nea „Seara pentru ti
neret" ;

12,40 Municipalitatea răs
punde bucureșteanului 
(reluare);

13,00 Telejurnal ;
16,00-17,00 Teleșcoală;
17.30 Curs de limba engleză. 

Lecția a 41-a (reluare);
18,00 Telex;
18,05 Tragerea Loto;
18,15 Cum vorbim;
18,35 La volan ;
18,50 Teleconferintă de pre

să ;
19,20 1001 de seri;
19.30 Telejurnal — Cincina

lul înainte de termen 
— cauză a întregului 
popor;

20,00 Cintecul săptăminii. Iu
birea mea — pămîntul 
românesc de Florin 
Bogardo ;

20,05 Reflector ;
20.30 Film artistic. Unchiul 

Vania. Producție a stu
diourilor cinematogra
fice sovietice.

22,00 24 de ore ;
22.30 Lumea de miine. In

dustria timpului liber.

SIMBATA. 24 FEBRUARIE

9,00 Curs de limba germa
nă. Lecția a 42-a ;

9,30 A fost odată ca nicio
dată... Teatrul povești
lor ;

10,00 Telex;
10,05 Publicitate ;
10,10 Ansambluri folclorice

(reluare) ;
10,40 De vorbă cu gospodi

nele ;
11,00 Selectiuni din emisiu

nea ..Promenada dumi*  
nicală" (reluare) i

13,00 Telejurnal |
16,00 Telex;
16,05 In actualitate — șa o o 

la ;
16.20 Cîntece și jocuri popu

lare în interpretarea 
ansamblului „Rapsodia 
Moldovei" j

15.30 Emisiune In limba geix 
mană ;

18,15 Ritm, tinerețe, dana, 
Telelop ’73 ;

19,00 Medalion Dr. (3heorgh« 
Marinescu ;

19.20 1001 de serii
19.30 Telejurnal — Cincina

lul înainte de termen \ 
— cauză a întregului ț 
popor;

20,00 Cintecul săptăminii. Io$ 
birea mea — păminhtl 
românesc de Florin 
Bogardo ;

20,05 52 de initiative în 52 
de săptămîni ;

20.20 Teleenciclopedia j
21,00 Film serial. Mannisf
21.50 Gala lunilor. Februarîef
22.50 Telejurnal i
23,00 La coliba haiducilor 

Vechi melodii lăută*  
rești interpretate do 
Doina Badea, Ilie Udi- 
lă (acordeon) și Geop*  
ge Toader (vioară).
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