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PLANUL REALIZAT LA COTE MAXIMALE
DE EFICIENȚĂ RIDICATĂ!

ce se ridică pentru minele Văii Jiului
Situația realizării planului

E. M. Lonea 100,7
E. M. Petrila 97,9
E. M. Dilja 99,6
E. M. Livezeni 105,4
E. M. Aninoasa 101,9
E. M. Vulcan 103,8
E. M. Paroșeni 102,6
E. M. Lupeni 93,0
E. M. Bărbăteni 96,9
E. M. Uri ca ni 94.1
TOTAL Valea Jiului 98,8

• Cu ce rezultate încheiați a doua 
decadă?

• Ce măsuri întreprindeți pentru ca 
la finele lunii februarie planul 
să fie realizat ?

• Cum pregătiți producția lunii vii 
toare pentru ca sarcinile de ex 
tracție să se îndeplinească ritmic 
din prima zi?

Răspund cadrele de conducere ale exploatărilor miniere

Fruntașii
ex- privesc in perspectivă

a primit pe ziaristul olandez
Jehan Kuypers

Tovarășul Nicolae Ceausescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stal al Republi
cii Socialisto România, a pri
mit, miercuri dimineață 
ziaristul olandez Jehan

pers, comentator de politic A 
externă la grupul de pre^a 
„Brabanl Pers N.V."

La primire au participat to
varășii Cornel BurlLă. mei» 
bru supleant al Cotnltelolui 
Executiv, secretar al C.C. al

P.C.R , șl Constantin
membru al C.C. al P.r.R , ron. 
siller.

Cu acest
Nicolae Ceausescu 
un interviu ziaristului olandez.

prilej lovarMșul 
a acordat

3320 tone de brichete
peste sarcinile de plan
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Colectivul secției de brl- 
chefare a cărbunelui de la 
preparația Petrila a adăugat, 
in primele două decade ale 
lunii februarie, la plusul de 
producție realizat in luna ia
nuarie — încă 1 824 tone de 
brichete. Producția realizată 
peste sarcinile de plan cores
punzătoare perioadei trecute 
din acest an însumează 3 320 
tone brichete. In ultimele do
uă decade la depășirea volu
mului de bricheie, contribu
ții deosebite au adus mais
trul CONSTANTIN BUȘONIU 
și echipele conduse de A- 
UREL CEAUȘ și DUMITRU 
BOHNAREL.

A
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Semnarea acordului 
pentru restabilirea 
păcii in Laos

încheierea lucrărilor 
Sesiunii Adunării 
Naționale a Republi
cii Democrate Viet
nam

Atac al trupelor is- 
raeliene asupra u- 
nor tabere palesti
niene din Liban

Criza guvernamenta
lă din Olanda

Noi incidente in Ir
landa de Nord

Ca urmare a muncii rodni
ce depuse de formațiile de 
muncitori de la aparatele de 
spălare a cărbunilor de 10 
— 80 mm șl 0 — 10 mm con
duse cu competență de maiș
trii și maiștrii principali din 
acest sector, colectivul pre- 
parațlei raportează, de ase
menea. îndeplinirea întocmai 
a indicatorului de recuperare 
(in condițiile depășirii cu 
la sută a procentului de 
nușă in cărbunele primit 
la furnizor) și realizarea 
proporție de 100 la sută 
sarcinilor de plan la volumul 
producției nete.

La mina Dîlja, într-o ambiantă 
plăcută, s-au înmînat 5 diplome

de brigăzi fruntașe și 43 
insigne de fruntași 

în producție pe 1972

II
5
S

Fără intenția de a stobili 
regulă, inedită sau defini

tivă, s-ar putea spune că 
fruntași nu sint numai aceia 
care iși îndeplinesc lună 
lună sarcinile de plan, 
aceia care, lună de lună 
chiar an de an, se izbesc de 
greutăți mari, neașteptate, pe 
care le înving cu bărbăție 
deși ' • •• 
jung . „
ficele de producție. Intr-o o- 
semeneo situație se află, fără 
vreo exagerare, colectivul mi
nei Dilja.

Aprecierea de mji sus (ca
re nu ne aparține in exclusi
vitate) se bazează pe o con
statare moi veche : deși mina 
Dilja, in cîțiva ani de-j rin
dul nu și-a îndeplinit sarcini
le de plan, in codrul colecti
vului de aici au existat. și 
continuă să existe. numeroși 
fruntași adevărați - mineri 
destoinici, comuniști pătrunși 
de o inaltâ responsabilitate. 
Este o constatare care s-a re
petat, recent, cu prilejul unei 
calde manifestări, a unei 
ușite acțiuni organizată 
comitetul sindicatului și 
mitetul oamenilor muncii 
ZIUA BRIGADIERULUI.

Acordarea diplomei de 
gadă fruntașă in întrecerea 
socialistă și a insignei de 
minier fruntaș in producție se 
face, după cum se știe, in 
funcție de numeroase criterii, 
riguros stabilite, lată că, de 
la mina Dilja, in anul 1972 
nu o singură brigadă a în
deplinit aceste criterii muncind

de 
ci și 

?'

eforturile lor nu a- 
să fie înscrise pe gra-

re
de 

co-

bri-

constant lună de lună. nt.
un singur miner s-o evidențioi 
pentru dăruireo so profesiono- Ș 
lă. Cu toată rigurozitatea cri- 
teriilor, cu toate greutățile o- Ș 
vute Io locul de muncă, bri- Ș 
găzile conduse de Ștefan 
Ghioc, Mihai Cosmo, Levay s 
Gabor, Iuliu Mereș și Grigore £ 
Radar au muncit de așa ma- 
nieră incit, acum, cu prilejul 
bilanțului anual, au fost de- 5 
derate fruntașe pe exploatj $ 
re. O altă mențiune — insig- Ș 
na de fruntaș in producție Ș
- a fost conferită unui număr * 

 I 
. $ mina < 

Dilja s-a afirmat ca avind un $ 
colectiv omogen, plenar an- Ș 
gojat in sporirea producției Ș 
de cărbune, un cplectiv des- Ș 
pre care se vorbește cu tot 
mai mult respect. Este rezul- Ș 
totul firesc al muncii fruntași- Ș 
lor ‘.... *■
să
re
in 
la

de peste 40 de mineri care, 
in mod constant, cu responsa
bilitatea ce caracterizează o- 
mul înaintat al societății noas
tre, și-au 
sarcinile in producție.

De mai multe luni,

săi, fruntași care au știut 
învingă multe greutăți, ca- Ș 
au știut să nu dezarmeze 5j 
situațiile deosebite create Ș 
frontul de lucru, și prin u- § 

nele brigăzi sau sectoare, să Ș 
contribuie nemijlocit Io extra- Ș 
gerea in plus, a unor prețioa- Ș 
se tone de cărbune pentru e- Ș

..................................

I
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Toate unitățile întreprinderii de Industrie locală Petro
șani și-au realizat sarcinile de plan pe primele două decade 
ale lunii februarie. Cea mai nouă secție a întreprinderii, 
cea de confecții textile, va livra la export pînă la sfîrșitul 
lunii februarie 1 000 bucăți plăpumi de mătase, cu mult peste 
sarcinile de plan pe perioada respectivă. Un alt indicator, 
realizat de colectivul întreprinderii îl reprezintă reducerea 
cheltuielilor la 1 000 lei producție marfă cu 6,8 lei. Succesele 
diferitelor secții și ateliere se concretizează în realizarea 
sarcinilor maximale de plan ale întreprinderii pe luna ianua
rie și primele două decade din februarie în proporție de 
102.5 la sută.

conomia națională, pentru 
propășirea țării.

I. MUSTAțA
ghe Buță și Constantin Ni- 
ță de la investiții. Și acest 
sector se Înscrie printre frun
tași întrucît a încheiat deca
da cu o realizare de 108 la 
sută.
- $î
— In 

noastră 
ximă a , 
să extragem zilnic cu 100 to
ne de cărbune peste prelimi
narul de pînă acum, sarci
nă pe care sîntem pregătiți, 
atît din punct de vedere teh
nic — organizatoric, cît și al 
mobilizării oamenilor, să o 
realizăm cit mai exemplar.

★
La mina Vuican există în- 

tr-adevăr garanția îndeplini
rii planului pe luna martie și, 
cu aceasta, a celui trimes
trial. Garanția își are izvorul 
în faptul că măsurile pentru 
îndeplinirea planului trimes
trial au fost luate din timp, 
că luna martie (ca și februa
rie) au fost 
pectiva lor, 
zi a anului.

blocuri

noi

la Petrila

in pag. a 3-a)(Continuare

văzute în pers- 
încă din prima

căr-
sar-

acuni. luna martie... 
această lună mina 

va atinge cota ma- 
planului. Va trebui

cu nu- 
Vincze,

Două

AMAFILM
un nou succes
de prestigiu

cul-

Individ - colectivitate

Cineclnbiștll de ia AMAFILM cm 
trofeele câștigate.

Ion Gîl — DEAG 
corespondent

IOSIF VINCZE 
brigadier

PAVEL DEDIU 
brigadier

Ia aceas- 
cei ai cine-

VESPASIAN CATANA 
brigadier

două zile un grup 
ai cineclubului „A- 

fost

La mina Vulcan, despre 
rezultatele cu care colectivul 
a încheiat decada a Il-a ne-a 
oferit amănunte tovarășul 
Emil Muru. directorul 
ploatării.

— Peste 2 500 tone de 
bune extrase in afara
cinilor de plan. Este rezul
tatul unei mobilizări intense 
a oamenilor, rodul elanului 
lor. al răspunderii sporite cu 
care formațiile de lucru, sub 
conducerea comuniștilor. înțe
leg să se achite de sarcinile 
cc le revin. Aș vrea să evi
dențiez colectivul sectorului I. 
care a recuperat în ultimele 
zile o mare parte din restan
ța ce a avut-o. dovedind ho- 
tărirea nestrămutată a mine
rilor de a încheia luna cu 
fruntea sus. In rest, mențio
nez că toate celelalte sectoa
re de producție stau bine, și

chiar foarte bine: sectorul 
II — are planul îndeplinit la 
zi, iar sectoarele III. IV, V 
și VI au extras în plus, în 
ordine, 450, 1 900. 65 și res
pectiv 590 tone de cărbune. 
Un cuvînt de atenționare se 
cuvine, insă, sectorului II 
care, deși trece prin citeva 
greutății obiective, nu justi
fică o anumită rămînere în 
urmă din ultimele zile.

— Cum va încheia colecti
vul minei planul lunii fe
bruarie ?

— In prezent avem create 
toate condițiile pentru înde
plinirea planului, atît în ce

privește linia de front, cit și 
forța de muncă. Nu vom 
pierde plusul acumulat pînă 
acum. Dimpotrivă, sîntem ho- 
tărîți să-1 sporim, mai ales 
dacă din partea Preparației 
Coroești nu vom mai întîm- 
pina greutăți în asigurarea 
cu vagoane, dacă aceste vagoa
ne nu vor mai însemna pen
tru noi o „problemă *.

— înainte de a aborda cea 
de a treia problemă — luna 
martie — vă rugăm să faceți 
citeva evidențieri din rindul 
formațiilor de lucru.

— In mod deosebit s-au re
marcat brigăzile conduse de 
Petre Ailincăi, Nicu Enache, 
Gheorghe Cojocaru, Constan
tin Popa. loan Petrișor, Ni- 
colae Stoian, Iuliu Boghianu, 
Ioan Bud, Vasile Cheța și 
Viorel Urdaș, de la sectoare
le de producție, precum și 
brigăzile conduse de Gheor-

Astăzi, la Petrila, in cel 
mai mare șl mai frumos car
tier nou al orașului, incep 
lucrările de săpare a funda
țiilor la două noi obiective 
care vor fi ridicate In pri
ma parte a anului 1973. Es
te vorba de două blocuri B 
cu un total de 100 de apar
tamente.

• Coeziunea sufleteasca și de preocupări-certitudi- 
ne a succeselor

• „ABSENTOMANII în instanță"
• Tăceți, că plînge mama !
• Ce am înțeles și ce nu am înțeles din DOUA 

CAZURI APARENT MINORE

Oameni din linia intii
lată-ne, din nou, in cău

tarea celor mai harnici oa
meni din rindul oamenilor 
harnici din adine. Iși sem
nează realizările 
me ca : Iosif 
Geza Kalman. Petru Ailin- 
câi, Vespasian Cătană, Nico
lae Bokor, Nicolae Hie, Pa
vel Dediu. Costache Bigu. 
Ion Baciu și alți harnici bri
gadieri...

Timpul, in permanență 
dominat de grabă, ne-a vitre
git in drumul nostru de sa
tisfacția confruntării cu toți 
acești semnatari de seamă ai 
realizărilor din această a 
doua decadă... Brigadierii Io
sif Vincze și Geza Kalman 
de la mina Paroșeni. deja 
obișnuiți cu vizitele noastre 
in ultimele săptămini. ne-au 
făcut din nou plăcerea de-a 
ne comunica rezultatele fru

moase obținute cu brigă
zile lor și-n . această 
decadă. Cei peste 60 
și respectiv 90 metri liniari 
la care au ajuns acești bri
gadieri in numai două deca
de ne spune 
decit chipul 
deșt dar pe 
citi hotărire.

La mina Vulcan, am avut 
in sfirșit, șansa să-i i 
nim pe Petru Aitincăi 
Vespasian 
trecut, nu 
cit, acolo,

— Cele 
le-am dat 
ună cu ortacii mei, ne zice 
Ailincăi. mă bucură, nimic 
de zis, dar mi se pare că noi 
sintem in stare. de mai 
mult... Poate in ultima de
cadă vom mai

mult mai mult 
lor calm, mo- 
care se poate 
fermitate...

intfl- 
! și 

Cătană. Rindul 
erau de găsit de- 
in subteran...
150 de tone ce 
peste plan impre-

GEZA KALMAN 
brigadier

„spune" ce-

— Chiar asta vroiam să 
amintesc și eu, continuă Că
tană. că 115 tone plus, e ce
va intr-o decadă, dar cu bri
gada mea sintem in stare de 
mai mult. Că doar noi toti 
îndrăgim munca, iar eu, in 
cei 19 ani de minerit am 
început să dibăcesc secrete
le muncii rodnice și să le 
simt și răsplata... Că dacă 
in muncă, mai ales la noi, 
Iaci artă, apoi asta numai 
datorită seriozității și disci
plinei de care trebuie să 
dovadă toți minerii...

Pe brigadierii Nicolae 
kor și Nicolae llie de la 
na Aninoasa, nu a fost chip 
să-i intilnim. Am aflat insă 
că plusul de 600 și respectiv, 
260 tone cărbune ii îndrep
tățeau să mai rămină și cu

d.’fl

Bo- 
mi-

schimbul următor... Brigadie
rul Pavel Dediu pe care-l in- 
tilnisem și a cărui rezultate 
le știam 
ne zise : 
buni, nu 
vrei"...

Ceea ce, de fapt ni s-a in- 
timplat la mina Lonea unde 
cei recomandați ca fiind in 
linia intii. Costache Bigu și 
Ion Baciu cu plusuri de 150 
și respectiv 75 tone lă deca
dă, au rămas amindoi și-n 
schimbul următor pentru 
organizarea și mai bună 
abatajelor lor.

Treabă frumoasă! Și spe
ranțe ca la viitoarea decadă 
să-i intilnim. Tot ca semna
tari ale plusului de comori...

la fel. frumoase.
..Așa-i cu băieții 

dai de ei cind

I. LEONARD

PETRU AILINCA1 
brigadier

Timp de 
de membri 
mafilm" din Lupeni au 
prezenți la Timișoara la Fes
tivalul național al filmului de 
amatori desfășurat sub generi
cul ..SECVENȚA TIMIȘANA". 
La concurs au participat 38 
de cinecluburi din țară pre- 
zentind în fata juriului formal 
din personalități marcante ale 
culturii românești (președinte 
binecunoscutul regizor Geo 
Saizescu) un număr de peste 
125 de filme de scurt-metraj 
de diferite genuri. Cu ocazia 
acestei ample manifestări 
turale pe plan național, 
cineclubul „Amafilm" din 
Lupeni a obținut un nou 
succes de prestigiu. Fil
mul ..ERAM COPIL" 
(scenariu — Simonis Os
car i imaginea Iosif la- 
kab, regie Petru Resiga) 
a fost distins cu premiul 
111 și o frumoasă cupă 
pentru „Cel mai bun 
lilm cu calități poetice".

Alaiuri de reprezen
tanții Lupeniului, din 
municipiul nostru iu

mai participat 
tă confruntare și 
clubului din Vulcan cu filmul 
„Răzbunarea1* (regia Carol Si- 
monis).

Succesul creatorilor filmu
lui premiat merită a fi consem
nat cu atît mai mult cu cit 
festivalul de la Timișoara es
te considerat drept cel mai e- 
xigent și semnificativ pe plan 
național, fapt Gare adaugă un 
plus de apreciere cineamatori- 
lor din Lupeni.
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Coeziunea sufletească și de preocupări - certitudine a succeselorV H

• Limbajul muncii pasionante
partid al• Dacă toți pun umărul deopotrivă

• Preocupări colective, succese colective,

mulțumire colectivă.

Dan VRtNCEANU

or ganului 
brigadieri

ne-a im- 
năzuințe, 
aceleași

către cele două ex- 
minlere de pe raza 
— Vulcan și Paro-

atiția alții, din 
regiunilor tării, 
și muncesc aici

cu 
a- 

mai

Cu toate că, în 
ilor săi, Androca 

a doua familie, 
inimoși, gata 

ajute

lui... 
ortac 
sit o 
meni 
sfi-și

tor punctul de vedere. Dar 
asemenea dezlinări nu 
intimplă la noi. Nu se 
timplă fiindcă munca 
timpul — cu mulți

în instanță
ABSENTOMANII

cc 13 tonilor 
în același 

să le devină o 
plăcere...
1 in muncă, 

îndeplinește 
tarcinile

dreptul la muncă 
sai. prelinzindu-le 
timp ea munca 
necesitate și o

Comportamentul 
modul cum tșî 
fiecare salariat sarcinile de 
producție, profesionale, defi
nește - se știe - calitățile 
fiecărui om dar in bună parte 
și profilul moral al întregului 
colectiv.

Comitetul de partid și corni- 
iotul sindicatului de la E.M. 
Petrila, preocupate de întări
rea disciplinei, a răspunderii 
In muncă a fiecărui membru 
a! colectivului nostru, avind
în vedere faptul că mai exis
tă în rinduriie noastre și din
tre acei oameni care barează 
alea bunului mers al activi

tății economice a exploatării. 
• are prin atitudinea lor înapo
iată față de muncii diminuea
ză eforturile harnicului nostru 
colectiv în bătălia penlru rea
lizarea sarcinilor de plan, a 
angajamentelor asumate, au 
hntăril declanșarea unei acți
uni ferme împotriva acestora. 
Cine sint ? Bineînțeles cei pe 
i are-i numim, cu un cuvint — 
ABSENTOMANII. Analkînd 
starea disciplinară, în lumina 
documentelor de partid și de 
stat, in plenarele comitetului 
nostru de partid a fost și cu 
alte prilejuri ridicată proble
ma creării unei opinii de ma
să împotriva indisciplinei în 
muncă, indiferent sub ce for
mă s-ar manifesta 
Astfel s-a născut 
-Absentomanii in 
In ce constă aceasta... Lunar, 
comisia economică studiază 
fenomenele de indisciplină 
manifestate de salariații noștri, 
cu precădere absențele nemo
tivate. Se întocmesc tabele no
minale pe sectoare, cu speci
ficația „om/zile absență de la 
serviciu". La încheierea lunii, 
toți absentomanii sint convo- 
cați în fata unui colectiv for
mat din reprezentanți aj comi
tetului de partid, sindicat, 
U.T.C. si a conducerii exploa
tării și un reprezentat al 
muncitorilor cu activitate ire
proșabilă. Constituiți în instan
ță aceștia judecă fiecare caz 
de indisciplină in parte.

...Cu capul plecat în părwînt, 
un bărbat in toată plenitudi
nea sănătății, viguros ca un 
atlet, pășește agale în fața in
stanței. Este 
vagonetar la sectorul V. ..De 
ce ai atîtea absențe nemotiva
te „.Am avut necazuri,
m-am îmbătat și nu am venit 
la șut"... Ing. Bosa Cornel >n- 
tervine, arătîndu-i că la anga
jare, personal l-a repartizat pe 
M. Androca lntr-o brigadă bu
nă. unde să poată clștiga bine. 
De asemenea nu uită să-i a- 
mintească faptul că a discutat 
«■u toți membrii brigăzii ca 
să-l ajute pentru ca să se poa
tă integra în viața colectivu-

mijlocul 
și-a gă- 
cu Oft- 
oricind 

semenii, el nu a 
linul eoni de acest climat bun. 
persevcrlnd în greșeli, c 
nuînd bețiile, scandalurile, 
minînd cu multe absențe 
motivate de la serviciu. Ca ur
mare a acestei atitudini, a u- 
nor comportări care nu au ni
mic comun cu profilul moral 
al omului nou al societății 
noastre socialisto, în instanță 
i s-a inmînat plicul cu forme 
de lichidare. în baza legilor 
in vigoare.

...Este chemat în fata instan
ței llnărul Romulus Albu. Pen
tru cele 11 absențe nemotiva- 
le pe care le-a făcut de la în
ceputul anului și pentru cele 
56 din anul trecut I Curios 
te faptul că R. Albu este 
ralist in anul V la Liceul 
dustrial minier Petroșani.

La 
făcut absențe nemotivate nu

aceasta, 
inițiativa 
instanță".

Mihai Androca.

întrebarea pusă, de ce a 
a 

putut da nici un răspuns. Nici 
măcar in ceasul ai doispreze
celea nu a găsit de cuviință 
să-și facă o autocritică sănă
toasă, să se angajeze că in vi
itor nu va mai repeta astfel 
de fapte improprii omului nou. 
Și el a primit aceeași „recom
pensă" ca și /Xndroca...

Rind pe rînd s-au perindat 
prin fata instanței absento- 
mani ca Gheorghe Cosmescu, 
Vaslle Pop, Ioan luțalin, Con
stantin Berar. Gheorghe 
rlnde, Alex. Anlțoiu. 
David, Ștefan Krlstoif, 
Amariei, Mihai Ziate, 1 
Amaruței, Gheorghe Zoltan șl 
alții.

Ca „surpriză*',  in fața instan
ței este adus de către maistrul 
de transport Ștefan Haidu, 
muncitorul loan Dănilă de la 
sectorul III, care a fost găsit 
în stare de ebrietate, culmea 
— în timpul serviciului! Și 
unde ? In circuitul puțului 
centru, acolo unde oricind es
te expus accidentării I Spre 
stupoarea celor prezenți, aces
ta declară: Iată, m-am îmbă
tat, ce-o să-mi faceți ? Soluția 
a venit pe loc. I s-a desfăcut 
contractul de muncă...

Inițiativa „Absentomanii in 
instanță" are un caracter edu
cativ tocmai pentru aceea că 
celor chemați „la ordine" li se 
explică caracterul și implicați
ile sociale ale absențelor de !a 
serviciu, care dezorganizează 
producția, creează pagube co
lectivității. In același timp in
stanța constituie și un sfat al 
omeniei, prin faptul că mulți 
oameni își deslăinuie în mod 
deschis greutățile pe care le 
au in viată, în activitate,lu
cruri luate în seamă și, de Ia 
caz la caz, rezolvate.

Be- 
Vasile 
Petru 

Florea

Tiberlu SVOBODA, 
responsabil al comisiei de 

propagandă a comitetului de 
partid de la E.M. Petrila

sint

Totul a pornit de la o 
scrisojre. O scrisoare pe care, 
cel căruia i-o fost destinată 
nu vroia s-o deschidă. Nu-I 
interesa conținutul...

Cele ce urmează nu
legate stringent de această 
scrisoore... Intîmplorea a făcut 
să mă aflu in acea casă pe 
care o știu de mult, poate 
otit de demult, de cind 
început să pricep, să văd 
să-inl dau seoma că exist 
lume.

Mama lui Andrei C., 
vreo trei ani septogenorâ, 
intinse scrisoarea s-o citesc ; 
era un fel de invitație a su
rioarei lui căsătorită, cu trei 
copii, undeva mai departe de 
aceste meleoguri, ca, din 
cind in cînd, la trecerea lui 
Andrei prin acea localitate 
s-o coute, să vadă cum s-a 
instalat, să-i vadă copilașii, s-o 
intrebe de sănătate. Că doar 
ei s-au înțeles bine 16 oni, 
cit au crescut împreună. De 
ce, pentru cine știe ce greșeli 
copilărești s-o priveze de bu
curia unor revederi...

— Nu vrej nici măcar s-o 
citească, îmi zise bătrina ma
mă și ochii i se umplură de 
lacrimi O vedeam parcă pe 
mama mea la fel de virstnică 
in o cărei adinei cute de pe 
față puteai citi dintr-o privire 
cit de pregnant o incrustat 
timpul vicisitudinile unei vieți 
zbuciumate... Fericireo de o- 
cum ? Andrei I In puterea vir- 
stei, isteț, sensibil la tot ce-l 

\_______________

înconjoară, bun muncitor, cu 
calități de invidiat...

- Să știi că Andrei nu mai 
e cel pe care-l cunoști, conti
nuă mama lui. S-a schimbat, 
dar numai cu mine. Mă apos
trofează de cite ori încerc

mama!
să-i dau un sfot. Nu moi sint 
la modă sfaturile mele. Nu 
jm pretenția să mă asculte 
literalmente dar de ce să-mi 
insulte bunele mele intenții că 
doar nu-i vreau răul ? II iu
besc mult, in el mi-e tot 
sprijinul... Lacrimile incepură 
-torent, să spargă zăgazurile 
pleoapelor. O vorbă frumoasă 
de a lui foce cit zece fapte 
bune. Și sint bolnavă, știe și 
el jsta dar, nu m-ar mingiio 
cu un cuvint frumos, doamne 
ferește ! Nu pot să-mi dau 
seama ce se intimplă cu el... 
Dor te rog frumos să nu-i spui 
ce ți-am zis. Se pore că vine...

l-am făgăduit. Dar m-a 
mișcot bătrinețea jcestei ma-

• Livia David, de la „Vis- 
roza" Lupeni: Nu, nu ne-a 
surprins absolut deloc scri
soarea dv. Am mai primit 
și alte „misive" asemănătoa
re. ru rinduri destinate, ex- 
primind nu numai indignare 
ci și participare profund a- 
fectivă la durerea copiilor 
uitați de ctțiva părinți i- 
responsabill în secția pedia
trie a Spitalului unificat Pe
troșani. Am cerut, pentru dv., 
-•■emisiunea medicului Ioan 
Bălan spre a-i vizita pe a- 
cești copii la spital. Și am 
nbtinuf-o. Acolo puteți afla 
și alte amănunte asupra a

ceea ce vă interesează. Suc
res! Sinteti un suflet nobil...

• Emeric Lan>i — Petro
șani : De acord cu aprecie-
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pe care le exprimați la a- 
dresa unei funcționare a A- 
genției de voiaj C.F.R. Petro
șani, ctj o mențiune: tlnăra

Ne-am aflat dciinăzi in 
orașul Vulcan, La un chioșc 
de ziare — lunu- multă. 
Nc-am apropiat discret.

— .Un „Steagul roșu", 
vă rog.'

— Și mie nu ..Steagul ro
șu"...

— Și eu doresc unul...
- Și eu...
Privirile tuturor se opreau 

pe prima pagină. La repor
tajul „Oameni din linia iu
tii", încadrat de portretele 
a opt dintre cei mai buni 
mineri ai Paroșeniului — 
mină fruntașă pe bazin fn 
luna ianuarie: 4 399 tone de 
cărbune extras peste sarci
nile de plan. Discuții aprin
se. „Vasăzică. ne-au luat-o 
înainte ortacii. Bravo lor, 
dar luna asta îi „batem". 
„Păi ce, noi n-am mers bine? 
GANTZ a dat plus, POPA 
plus, LASCU plus, STO1AN 
plus. Peste 500 de tone. Și 
alții"... „De fapt, întreaga 
mină a ieșit cu plus. Vreo 
2 000 de tone. Așa că..." „Am 
auzit că v-a cintat și fanfa
ra" — s-a amestecat cineva 
in discuție. „Da, și o să ne 
mai ciute. La noi, treaba

faină este apreciată..." — s-a 
auzit un murmur pe mai 
multe voci.

Am ajuns la mina Vul
can. Tocmai era ora schim
bului. In sala de apel — 
animație. Cei din schimbul 
H așteptau să preia ștafeta 
adincurilor, s-o poarte cit 
mai repede și cu folos prin 
galerii, apoi s-o predea or
tacilor care, după 6 ore, le 
vor lua locul. Discutau, în 
grupuri mici, despre succe
sele ortacilor de la Paroșeni, 
sc sfătuiau cum să acțione
ze pentru ca munca să le 
fie mai spornică. „Priiwipa
lul este, băieți, să ne unim 
mai mult eforturile, să pu
nem umărul cu toții la fel, 
să nu admitem nici tin dram 
de indisciplină". La aceste 
cuvinte ale cunoscutului bri
gadier ȘTEFAN GANTZ, ci
neva a confirmat fn frumoa
sa limbă de pe plaiurile 
Moldovei: ,,Așa-i fraților ; 
unirea fași puterea"...

— Știți, la noi, la Vulcan, 
lucrează oameni din aproa
pe toate regiunile tării. Dar 
se înțeleg foarte bine. Vor
besc același limbaj: limba-

jul muncii, al muncii pasio
nante, care-i apropie intr-a- 
lil Incit brigăzile lor Sint a- 
devărate familii. Colective 
de muncă reduse ca număr 
de membri dar omogene, su-

oricare ar fi acea muncă .*  
unitatea de voință și de ac
țiune, orientată în aceeași 
direcție.

Despre această comuniune 
de preocupări și de aspira-

date, trainice. Coeziunea su
fletească și de idealuri a oa
menilor dă tăria colective
lor pe care le alcătuiesc, dă 
certitudinea succeselor pe 
care le obțin.

Remarca aceasta, aparți- 
nind inginerului ION VI- 
ȘAN, șeful serviciului sala
rizare al E.M. Vulcan, 
apreciabilă vechime la 
ceasta exploatare, nu
are nevoie de completări. De 
bună seamă că acesta este 
atu-ul succeselor in muncă.

ții, care caracterizează și nu
cleul de muncă pe care-l 
conduce, ne-a vorbit și des
toinicul brigadier VESPASI
AN CATAN A.

— Dacă vreunul din cei 
32 de oameni din brigada 
mea ar încerca să tragă tn 
altă parte decit ceilalți nu 
ar reuși. Nu ar reuși pentru 
că forța colectivului este 
mult mai puternică decit a 
individului, nu ar reuși pen
tru că opinia publică își im
pune autoritar și convingă-

se 
in

și 
ortaci 

lucrez de 10 ani și mai bine 
— ne-a cimentat prietenia, 
ne-a solidificat voința, ne-a 
netezit caracterul, 
primat aceleași 
ne-a condus spre 
împliniri...

La comitetul de , 
minei, ni s-a relevat încă o- 
dată forța muncii colective. 
Directorul tehnic, ZENO 
JURCA, secretarul de partid, 
GHEORGHE SĂCĂLUȘ, un 
reprezentant al 
sindical, ctțiva 
fruntași, care veniseră din 
mină direct la sediul orga
nizației de partid, discutau 
asupra unor măsuri ce ur
mau a fi luate pentru a le 
spori rodnicia muncii. însuși 
primul secretar al comitetu
lui orășenesc de partid, to
varășul PETRU BARBU, ve
nise să dea o mină de aju
tor. Pe fața și in vocea lui 
am citit multă bucurie Era 
justificată. In luna ianuarie, 
marea colectivitate a Vulca-

nului a trăit momente 
mare satisfacție t obținerea 
unei mențiuni I fn întrece
rea patriotică pe țară, pen
tru buna gospodărire și fn- 
frumusețare a orașelor eu 
peste 10 000 de locuitori și 
depășirea planului la pro
ducția de cărbune cu 6 436

ploatări 
orașului 
șeni.

— Asemenea momente 
vre.m să trăim in fiecarș lu
nă — spune cu vădită mul
țumire primarul Vulcanului.

Este meritul oamenilor. Al 
majorității. In toate activi
tățile acționează toți ca u- 
nul. De aceea și mulțumi
rea colectivă.

Ce-am putea adăuga ?
Poate doar că „unirea fași 

puterea" — vorba bătrinu- 
lul din Pașcani, pe care Vul
canul l-a adoptat de peste 
10 ani ca fiu de nădejde al 
său. Ca pe 
majoritatea 
care trăiesc 
ca frații.

A in- 
plinsul 
reuma-

Ce am înțeles și ce nu am înțeles din
DOUĂ CAZURI

APARENT MINORE

me bune, in părul căreia anii 
au nins cu nemiluita, 
cercat să simuleze că 
i se datora unei crize r 
tice...

In drum spre casă, c 
cut pe Ij mama mea. 
sărutat-o și am rugat-o să mă 
ierte că nu am fost citevo zi
le s-o văd. O, ce întreg m-am 
simțit I Și fericit. Că o mai am 
pe mama, că și ea atit de 
mult se bucură cind trec s-o 
văd, fie și numai pentru cin
ci minute...

...Și nu înțelegeam de ce 
Andrei, pe care-l cunosc a- 
tit de bine, nu-și dă seama 
că mama lui e cea care i-a 
dat viață și l-a menajat pină 
la respectabila virstă de... 29 
de ani, că e cea care-l în
grijește, că timpul, din ce in 
ce mai scurt pe care-l va mai 
trăi cu ea trebuie să i-l um
ple de fericire și bucurii și nu 
de amărăciuni... Oare An
drei nu știe că va veni o vre
me cind vo dori ca mama lui 
să mai fie lingă el dar...

Și mi-am amintit atunci de 
o poezie de pe vremuri inti
tulată „mama" al cărui au
tor nu-l rețin și in care el, 
autorul, amintindu-și despre 
mama lui spunea că, parcă, 
o auzea plingind. Și ori de 
cite ori o auzea, să-i deslu
șească mai clar vocea spunea 
celor din jur : „tăceți că plin- 
ge mama" !

am tre- 
Am

Ion LICIU

J
cu zîmbet drăgălaș își face 
doar datoria. Așa ar trebui 
■'ă fie toți cei ce ne... ser
vesc, plini de solicitudine, a- 
mabiii, 
Demn de revelat este 
gestul încărcat de amabili
tate al „femeii necunoscute" 
care a venit după dv. în 
stradă, spre a vă anunța că... 
ați uitat restul. Așteptăm și 
alte relatări de la dv.. dar 
insistați pe latura morală, a 
implicațiilor sociaJe atinse 
in confruntarea dintre vechi 
și nou, în conștiințe și rela
țiile dintre oameni.

prompți, civilizați.

I Cu puțină întîrziere
I Nu întotdeauna se potrivește zicala după care ..nicio

dată nu e prea tîrziu" să faci un anume lucru, zicâlă care 
te îndeamnă să-ți lași treburile de pe azi pe mîine. Unele 
lucruri, ncfăcute Ia timpul lor, rămin pierdute pentru tot
deauna. Mai ales cînd la mijloc e vorba de educație...

Ionel Cioarcă (născut In 1944) din Petroșani a ajuns 
„cu oarecare întîrziere" In un liceu de cultură generală, și 
ou totul pe alto căi, și pentru nlte motive, decît cele ale 
miilor de tineri cinstiți. Motivul se numește furt. Calea, a 
fost aceea a infracțiunii (în care a perseverat cu o „ener
gie" pe care nu a dovedit-o la timpul potrivit, cînd trebuia 
să-și completeze cele dinții studii).

Cu atîta perseverentă 1. C. a ajuns, la o virstă neaștep
tată, recidivist. O ipostază pentru care nu se acordă diplo
me, ci pedepse, în fața căreia nu se deschid perspective, 
ci se închid porți.

Așa se petrec lucrurile cind educația este neglijată de 
timpuriu, cînd tatăl și mama Își doresc fiul licean, dar nu-i 
supraveghează pașii începlnd încă dintr-a-ntîla primară...

Pentru a realiza o dublu e- 
conomie (do timp pentru citi
tori, și de spațiu pentru noi) 
renunțăm Ia introducerea de 
riqoare. Deci:

Din primul caz, am ințeles 
încă o dată că orice delapidare 
sfirșește în fața instanței de 
judecată, că oricare delapida
tor cit de abil 'ar fi, sfirșește ' 
prin a fi tras la 
in temeiul legilor 
noastre, legi care apără • 
strictețe avutul obștesc.

Vaier Molan, angajat 
U.E.L. Petroșani ca șofer, 
vind și atribuțiuni de gestio
nar—distribuitor de produse 
petrolifere pentru mai multe 
puncte de lucru, a săvîrșit o 
delapidare. După ce și-a în
sușit din gestiune suma de 
8 500 lei (contravaloarea a 
3 700 litri benzină) și încă 
1 190 lei (1 400 litri motorină), 
a încercat pe mai multe căi 
să-și ascundă fapta. A încer
cat, de pilda, să înlocuiască 
benzina cu apă (producînd 
încă o pagubă, prin faptul că 
într-un recipient de 2 000 litri 
benzină ridicați de la depozit, 
a turnat 800 litri apă). Apoi, 
a încercat să justifice un 
consum de benzina printr-un 
act fals, „întărit" de o sem
nătură și mai falsa. In fața 
acestor fapte am înțeles că 
nu avea să rămină nepedepsit. 
Pentru delapidare, înșelăciune 
și fals a fost condamnat la 
doi ani închisoare.

Din al doilea caz, am în
țeles că nu numai infractorul de
lapidator își găsește sfîrșitul 
in fața instanței de judecată. 
• i și paznicul—infractor—de
lapidator. Și acesta ajunge în 
cele din urmă să fie tras la 
răspundere cu aceeași intran
sigență pentru faptele sale.

Ioan Mechc, era șef de ma
nevră în stația C.F.R. Petro
șani, funcție în care avea și 
obHqația să însoțească trenu
rile care transportau materiale 
la mina Petrila. O obligație 
de serviciu, o îndatorire stric
tă care presupunea păzirea cu 
strictețe a avutului obștesc. 
Nu vrem să deviem

răspundere 
societății 

cu

mult de la subiect, dai ^oco
lim că fapta săvlrșită de a- 
cest păzitor nu poate să fie 
străină de alte cazuri, anterioa
re, cu care prilej a constatat 
că materialele minei Petrila 
pot lua și o altă destinație. 
Așa o fi ajuns la concluzia 
că și dumnealui se poate în
frupta din aceste bunuri. în- 
sușindu-și materiale din chiar 
trenul pe care-l însoțea, în 
valoare de 1 000 lei. Este de 
înțeles că la judecarea fap
tei s-au avut în vedere toate 
îndatoririle lui I. M., ca sa
lariat ce trebuia să asigure 
integritatea avutului obștesc.

Există însă, un anumit lucru 
pe care nu l-am înțeles din 
nici unul din cazurile relatate. 
Acești salariați au trăit, au 
muncit în mijlocul unor colec
tive în activitatea cărora pre
domină. ca atribute ale atitu
dinii față de muncă și. socie
tate. cinstea, grija fața de a- 
vutul obștesc. In aceste colec
tive se află nenumărați salari
ați care desfășoară o muncă 
în plus față de alții, aceea de 
prevenire a pagubelor din bu
nurile societății. Se soldează 
această muncă cu eficiența 
scontată ?

Răspunsul este unul singur: 
Nu! Atîta timp cît se petrec 
asemenea abateri socotite în
că de unii minore nu se poa
te vorbi de o eficiență a mun
cii de prevenire a pagubelor. 
Atîta timp cît nu se perseve
rează pe calea celor mai po
trivite și energice măsuri de 
prevenire, cazurile „minore*'  
nu vor înceta să persiste.

După judecarea și pedep
sirea infractorilor, in birourile 
celor datori să asigure con
trolul ferm asupra manipulării 
și gestionării bunurilor, asu
pra îndeplinirii altoi îndato
riri de serviciu se instalează 
tăcută și liniștită împăcarea 
de sine, comoditatea, preves
titoare de alte cazuri, minore 
și într-un tîrziu... majore I Și 
tare nu-i bine I

Cine mai dă oare, vreo 
importanță banalului „Vă 
rog. un bilet pină la...'*,  ros
tit atit de des în mal toa
te zilele anului. In contex
tul vieții moderne, este de 
neconcepul transportul in 
comun fără mijloace meca
nizate, contravaloarea dura
tei acesteia soldîndu-se 
prin perceperea unor taxe 
firești. Dacă marea majori
tate a semenilor noștri fo
losesc azi aceste mijloace 
de transport, locale sau in
terurbane, mal puțini sint 
aceia care dau, cituși de 
puțin, vreo importanță fap
tului că aceste taxe nu re
prezintă în exclusivitate nu
mai contravaloarea transpor
tului propriu zis, ci încorpo
rează in ele cote-părți 
contribuție individuală 
dezvoltarea, continua 
dcrnizarc și realizarea 
nurilor de perspectivă

3 4 fata

de 
la 

mo- 
pla- 

a a-

li s-ar cere
la control

biletul
demnității...

....Mă numesc Pricope Ma
riana, sint născută în Lu
peni și am fost crescută de la 
doi ani de o familie din ju
dețul Neamț. Nu ml-am cu
noscut mama și nici nu știu 
altceva despre ea decit că, 
atunci cind m-am născut eu. se 
numea Pop Ana. Vin la dv. 
cu cele mal calde rugă
minți de a mă ajuta să-mi 
regăsesc mama”...

Acest mesaj purtător al 
celui mai delicat sentiment 
uman, dragostea filială. a 
sosit nu de mult la Consiliul 
popular al orașului Lupeni. 
De pe îndepărtate meleaguri 
moldovene, din comuna Ho- 
cenl, județul Vaslui a so
sit... Au urmat o seamă de 
investigații, cercetări, cău
tări. pentru care tovarășa 
GEORGETA BÂLAN. de la 
Consiliul popular orășenesc 
Lupeni, care trebuia să so
luționeze acest caz. s-a Iră- 
mlntat îndelung slăplnită de 
un singur glnd — acela de 
a reda fericirea și liniștea 
fiicei și mamei, despărțite 
cu mulțl ani in urmă...

Șl doar cu puținele date 
pe care le avea ia Indemină 
— numele mamei șl data 
nașterii, s-a ajuns la un nu
me _ MARIA BARBAT — 
care declarase copilul (pe

Mariana) in ziua nașterii. 
Această femeie o cunoștea 
deci pe Ana Pop. Nu era u- 
șor să găsești intr-un oraș 
pe cineva căruia nu-i cunoști 
decît numele. Dar, experien
ța și dorința nestrămutată 
de a ajuta oamenii, de a-i

vedea fericiți, au invins. To
varășa Georgeta Bălan a 
descoperit-o pe singura per
soană care putea să cunoas
că amănunte despre viața 
celei căutate:

— Nu mal știu nimic de 
Ana. Atunci cînd s-a născut 
copila eram vecine. Ea fiind 
foarte bolnavă am venit eu 
la consiliul popular șl am 
declarat nașterea fetiței. Voi 
căuta șl dacă mai este in 
oraș. In cîteva zile vă pro
mit că o voi găsi, trebuie 
s-o găsesc I (Marla Bărbat)

Nu peste mult timp cele 
două vechi cunoștințe s-au

prezentat la consiliu. Mama 
Marianei Pricope. Ana Pop, 
locuiește tot in Lupeni. este 
pensionară și mai are o fiică. 
Dar gîndul său, după cum 
mărturisea, s-a îndreptat ne
contenit spre Mariana. pe 
care a căutat-o. cu înfrigu
rare, mult timp, a scris fa
miliei care a crescut-o dar 
n-a aflat nici un răspuns.

legătura între mamă și 
fiică a fost restabilită. Acum 
flecare din ele așteaptă cu 
nerăbdare șl emoție revede
rea. Mama șl-a îmbrăcat ca
sa sărbătorește, își așteaptă 
fiica, care va sosi peste cî- 
teva zile. La rindul el Ma
riana, căsătorită, „aranjată" 
la casa el, va primi — sin- 
tem siguri— cu brațele des
chise pe mama Și sora 
cărora le va 
sa dragoste...

Mulțumirile 
se îndreaptă 
trăiesc șl el aceleași emoții 
și totodată satisfacția de a 
fi pornit pe drumul cerce
tărilor, drum la capătul că
ruia aveau să se regăsească 
(după atlta timp de despăr
țire) șl să se Îmbrățișeze, cu 
lacrimi de fericire în ochi, 
mama șl fiica.

sa
dărui întreaga

amindonira 
spre cei care

Lia MANOLE

cestei activități indispensa
bile epocii moderne.

Cei ce folosesc același I- 
tinerariu de transport *n  
comun din municipiul nos
tru au sesizat, desigur, nu 
o dată faptul că există o ca
tegorie de călători care, mai 
ales pe traseele lungi, cu o 
dezinvoltură demnă de o 
cauză mai bună, solicită bi
letul de călătorie indicind 
taxatoarei costul biletului. 
Și, uite așa, călătorul, aii- 
șind cea mai nevinovată mi
nă de urbanitate, se așea
ză pe scaun, in buzunar cu 
un bilet de 3,50 lei și că
lătorește de la Petroșani pî- 
nă la Vulcan (taxa reală 
fiind de 5 lei) sau cu un bi
let de 5 lei, pe aceeași ru
tă, pînă la Lupeni (laxa rea
lă fiind de 6,50 lei) și așa... 
mai departe. Pe lingă aspec
tul meschin, de a „economi
si" in acest fel ctțiva lei 
pe săptămînă sau lună, a- 
ceastă atitudine, la care 
contribuie în egală măsură 
infractorul potențial, taxa
toarele și organele de con
trol pe traseu, care nu-și 
fac datoria, are implicații și 
pe plan social, lezînd pla
nul de venituri al întreprin
derii prestatoare de servi
cii.

Consemnind această sta
re de fapt se naște, deci, 
întrebarea firească: De ce 
nu pretind taxatoarele fie
cărui călător să precizeze 
stația unde vrea să coboa
re ? De ce controlorii de pe 
trasee controlează numai e- 
xlstența fizică a biletelor șl 
nu și valabilitatea lor în ra
port cu distanța penlru ca
re au fosl vindute ?

...Pentru că cetățeanul ca
re se sustrage de la plata 
taxei, care reprezintă con
travaloarea unul serviciu 
prestai, se face vinovat fa
ța de obștea din care face 
parte, iar cel ce înlesnesc 
prin natura muncii pe care o 
prestează săvirșirea acestor 
abateri, greșesc de doua 
ori, nelndeplinlndu-șl cum 
se cuvine funcțiile pentru 
care sint remunerați.

T. JIANU
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RĂSPUND CADRELE DE CONDUCERE ALE EXPLOATĂRILOR
MINIERE DIN VALEA JIULUI

(Urmare din pag. 1)

Avem posibilități pentru a 
ridica mai sus ștacheta 

realizărilor
Tînăra exploatare minieră 

Livezeni. colectiv fruntaș pe 
bazin in realizarea sarcini
lor de plan pe prima deca
dă din februarie, și-a păstrat 
acest loc prestigios în între
cere și in cea de-a doua de
cadă.

— Colectivul nostru — ne-a 
declarat directorul minei, ing. 
Petru Muntean — a izbutit 
și în cea de-a doua decadă să 
muncească la nivelul sarcini
lor. Planul l-am realizat în 
proporție de 105.4 la sută, a- 
portul consistent la acest re
zultat l-au dat brigăzile de 
mineri ale lui Zaharia Cos- 
tache și Constantin Pcloiu

— Vă mulțumesc pe deplin 
rezultatele decadei a doua ?

— Sincer să fiu nu ar tre
bui sâ fim mulțumiți In 
comparație cu prima decadă, 
procentul de îndeplinire a 
planului e mai mic. Și apoi, 
dacă punem în balanță sub 
toate aspectele modul cum am 
onorat sarcinile decadei, nu 
putem trece cu vederea fap
tul câ nu am realizat pregă
tirile planificate, că planul 
lucrărilor de deschidere l-am 
îndeplinit în proporție de nu
mai 71 la sută. Trebuie sâ 
recunoaștem câ nu s-a mani
festat suficient interes din 
partea sectorului de investi
ții. a cadrelor medii tehnice 
și. de ce sâ nu recunosc, a 
conducerii exploatării pentru 
sporirea vitezei de avansare 
la lucrările de înaintare pla
sate.

— Asupra căror probleme 
«ale producției vă concentrați 
prioritar atenția, preocupări
le?

— Vizăm în primul rînd 
creșterea sporului de produc
ție. ridicarea ștachetei reali
zărilor mai sus Dentru a avea 
garanția sigură a îndeplini
rii sarcinilor pe cea de a do
ua lună a anului. As mențio
na aici câ planul pe luna vi
itoare crește cu 40 de tone 
pe zi si acest Incr” din cauul 
locului ne cere sâ muncim 
frâi bine, mai spornic. In a- 
cest sens, avem destule re
serve nevalorificate. Atît pen
tru februarie cît și pentru 
martie avem linie de front 
pregătită. Va trebui sâ punem 
un accent mare pe creșterea 
randamentului muncii în a- 
batai. căci acest indicator nu 
l-am îndeplinit la nivelul do
tării tehnice existente, avînd 
în vedere câ într-unul din a- 
bataie funcționează o combi

Argumente pentru un bilanț 
pozitiv ai lunii

Munca minerilor de la Dîl- 
ja a avut în a doua decadă 
a lunii în curs, un caracter 
dinamic. Totuși, cu o cantita
tea infimă, planul de pro
ducție n-a fost realizat.
— Ce însemnează pentru E.M. 

Dilja realizarea sarcinilor 
de plan in proporție de 99,6 
Ia sută ?

— Mai concret, înseamnă 
câ ne aflăm sub sarcini cu 
87 tone, ne-a spus ing. loan 
Săbău directorul minei. De 
fapt, teoretic, planul decadei 
a doua l-am depășit cu 500 
tone : însă, cumulat cu deca
da întîia a lunii, am înre
gistrat un bilanț negativ.

— Disecată pe sectoare, 
care e situația ?

— Sectorul I in prima de
cadă 4- 130 t., în a doua 4- 
145 t; sectorul II, în prima 
—87 t.. în a doua 4-9 t. ; sec
torul III. în prima — 623 t.. 
In a doua — 241 t. Din aceste 
cifre, care exprimă sintetic 
munca se poate observa un 
foarte hotărît progres.

— Avînd in vedere situa
ția existentă acum, cum pre
vedeți că va încheia luna fe

nă. câ și la pregătiri vom 
introduce In curînd o com
bină dr înaintare.

Problema cheie pe caro o 
avem de rezolvat și spre ca
re trebuie să îndreptăm con
centric forța colectivului, for
ța muncii politice do masă 
desfășurată de organizația de 
partid, sindicat si U.T.C. din 
i <drul exploatării — este în
tărirea disciplinei. In sectoa
re sc foc încă absențe nemo- 
tivnte de In lucru, destul de 
multi oameni nu-și fac dato
ria cu simțul răspunderii ca 
de exemplu 1r întreținerea 
utilajelor și executarea re
viziilor și reparațiilor de că
tre electromecanici. Alături 
de masurile pe linia muncii 
cu omul. în pregătirea con
dițiilor propice realizării sar
cinilor pe luna martie ritmic, 
din prima zi — accentul ma
re II punem de asemenea pe 
completarea efectivului de 
electromecanici cu cadre ca
lificate și ridicarea calificării 
acestora, pe îmbunătățirea 
transportului dc materiale și 
evacuarea sterilului din sub
teran.

— zXlte probleme în «aten
ția dv. ?

— Pe februarie fără discu
ție câ vom face planul I Ho
tărîrea noastră c sâ încheiem 
luna cu o depășire do plan 
de aproximativ 1 000 tone. 
In ce privește martie, negre
șit și pe această lună va tre
bui să ne onorăm sarcinile 
la cotele maximale, pentru a 
recupera și producția nerea
lizată -e ianuarie. La fel stau 
lucrurile și la pregătiri și 
deschideri. Vom plasa mai 
consistent lucrările ce le a- 
vem -'lrnificate la Dregătiri. 
Am fost do’ati în acest scop 
cu o combina PK-7 de înain
tări pe care o vom pune în 
funcțiune în luna martie. Dc 
altfel dc la data de 15 fe
bruarie brigada lui C. Peloiu 
am luat-o dc la abataj și a 
fost plasată la pregătirea 
blocului H Facem totul ca 
atît la producție cît și la pre- 
păt’H cj deschideri planul să 
se realizeze în bune condiți- 
uni atît cantitativ cît și sub 
aspect calitativ. Intr-o sin
gură nrobl^mă am solicita să 
f’m sprijiniți mai susținut dc 

jC.C.p mm nrocis do 13 A.T. : 
și anume cu mijloace de 
transport pentru asigurarea 
nevoilor de aprovizionare din 
ce în ce mai sporite.

bruarie mina pe care o con
duceți ?

— Luna se va sfîrși cu un 
plus de 1 000 de tone.

— Pe ce se sprijină pre
viziunea dv. ?

— La abatajele direct pro
ductive s-a plasat un efectiv 
sporit, care se menține și în 
continuare. Am rezolvat pro
blema transportului și a a- 
provizionării cu lemne, deci 
nu vom mai avea greutăți 
aici. Rămîn încă nerezolvate 
probleme ca cea a aerului 
comprimat și a lemnului ver
de Cu lemnul verde se lu
crează greu, nu mai avem 
uscat. Dacă am avea lemn 
bun, realizările ar fi în mod 
hotărît mai mari. Trebuie 
să mai adaug că mult a con
tribuit și munca cu omul. La 
ședințele de grupe sindicale 
a participat, tot timpul, cine
va din conducerea exploatării.

— Cum este preocupată 
conducerea minei de pregăti
rea producției in luna viitoa
re pentru ca sarcinile să fie 
realizate ritmic ?

— Pină luni va fi gata pro

gramul de lucru în abataje. 
In martie atenția se va con
centra mai mult asupra lu
crărilor de pregătire. Prin 
intrarea in funcțiune a com
presorului b 100 vor fi rezol
vate șl dificultățile pe caro 
le întîmpinfim cu acrul corn 
primat. Am încredere că în 
martie planul va fi realizat 
șl nu va cunoaște oscilații 
mari.

Realizările sînt urmărite 
consecvent și de comitetul 
sindicatului pr mină Dumi
tru Enache. președintele co
mitetului sindical nc-a spus

— Stilul de muncă s-a 
schimbat. Prin sedlnțr de 
grupe sindicale. desfășurate 
înt-r-un spirit dc exigență șl 
combativitate, s-a întărit dis

Ținta colectivului: primul 
ioc în întrecere

Despre bilanțul colei de-a 
doua decade din această lună 
la E.M. Paroșeni a răspuns în
trebărilor noastre tov. tng.x 
Ion Ileanu, directorul minei.

— A doua decadă am Inche- 
lat-o cu rezultate bune. Am 
realizat și depășit sarcinile do 
plan.

— Comparînd realizările din 
cele două decade se observă 
totuși un mic pas înapoi. Vă 
rugăm să nc spuneți cum sc 
explică acest lapl ?

— In 11 februarie am lucrat 
la prelungirea benzii de trans
port nr. 9. Ca urmare, și a do
ua zi s-a dereglat activitatea 
productivă la sectorul II. Și 
o alta cauză ar fi lipsa apei, 
din care pricină combinele nu 
au funcționat cum ar trebui. 
Acestea însă au fost greutăți 
de moment; problema apoi 
s-a și rezolvat.

—- Aveți certitudinea că veți 
încheia luna februarie cu pla
nul realizat la cote maxima
le ?

Să rezolvăm concret, 
pe loc, eficient, toate 

problemele minei!
— In pofida faptului că in în
cheierea decadei a Il-a la 
E.M. Bărbâteni se consem
nează o restanță Ia volumul 
de cărbune extras de peste 
260 tone, adică o proporție de 
realizare de nici 97 la sută, 
sintem siguri că in luna fe
bruarie, în fine, vom face 
planul 1 (s.n.), ne-a declarat
directorul minei, ing. Vaier 
Stanciu.

— Aceeași certitudine ați 
mai manifestat-o și pe par
cursul lui ianuarie...

— De data aceasta, însă, 
s-au redus aproape total po
sibilitățile de ivire a „nepre
văzutelor" care să deregleze 
„pulsul" normal de extracție.

— Am dori să știm cum 
anume...

— Nu, printr-o modificare 
.peste noapte1- a fronturilor 
de lucru, ci prin aceea că au 
fost înlăturate aproape în în
tregime neajunsurile în orga
nizarea producției și, în spe
cial, în domeniul transportu
lui. Formațiile de lucru pri
mesc ritmic ..goale1 și lem
nul necesar, în cantități su
ficiente. Deja în decada a II-a 
am introdus în mină lemnul 
cu șorul executat la suprafa
ță. Dar faptul cel mai impor
tant este altul : constatăm o 
disciplinizare a oamenilor, 
sub toate aspectele, venită din 
înțelegere, din convingerea 

că numai rezolvarea concre
tă, pe loc, de la schimb la 
schimb, nu cu amînări nejus
tificate. a tuturor probleme
lor minei ne poate da certi
tudinea realizărilor Mai sînt 
unii, încă — dar din ce în 
ce mai puțini — care înain
te dc terminarea șutului lasă 
sculele la front și dă-i goana 
pe galerie să iasă afară. $i 
maiștrii do altfel rannbili
— Treșanschi, Slavici. Dodoa- 
că. nu le zic nimic dacă nu 
vin la contrapontaj. Totuși,

mm
CALENDAR

JOI. 22 FEBRUARIE

Soarele răsare la ora 7,05 
și apune la ora 17,54. Zile 
treoute din an — 53. Zile 
rămase — 312.

FILME
PETROȘANI — 7 Noiem

brie : Am încălcat legea ; 
Republica : Balada lui Ca
ble Hougue ; PETRII A: Fer
ma din Arizona ; LONEA — 
Minerul: Tată cu de-a sila ; 
ANINOASA : Provincialii ;
VULCAN: Aventurile unei 
prințese la curtea regelui 
Soare j LUPENI — Cultural : 
Secera vintui sălbatic ;URI- 
CÂNI: Romeo și Julieta.

RADIO
JOI. 22 FEBRUARIE

6,00 Muzică și actualități ; 
7,00 Radiojurnal ; 8,00 Suma
rul presei ; 9,30 Odă limbii 
române; 10,00 Buletin de 
știri; 10,05 Orchestra de mu
zică populară „Ciocîrlla" •,
10,30 Clubul călătorilor; 

ciplina. Împotriva celor cu 
abateri repetate de la discl- 
ciplina muncii am hint mă
suri severe, pînâ in desface
rea contractului do muncă; o 
echipă do control muncito
resc verifică pc cel care au 
fol dc boală. Au fost depis
tați și simulunți, puși în dis
cuția ortacilor, Ne-am apro
piat dc oameni, do cerințele 
lor. Consider câ există o bu
nă atmosferă de muncă a- 
cum. încorporată dc altfel, în 
producția zilnică a minei.

Concluzia enre so desprinde 
este că la E.M Dîlja există 
optimism și condiții bune de 
nu încă Pe aceste clemente se 
sprijină previziunea transmi
să do ing. loan Sabău. direc
torul minei.

— Desigur. Avem toate con
dițiile pentru a avea aceasta 
siguranță. Măsuri suplimentare 
nu sînt necesare.

— Dar producția lunii vii
toare cum o pregătiți ?

— Și pentru luna care vino 
nimic nu no poate împiedica 
să realizăm sarcinile economi
ce. Lucrările de deschidere și 
pregătire se realizează, chiar 
sc depășesc, iar în ceea ce 
privește transportul, reparați
ile, reviziile tehnice nu există 
probleme. De fapt întreaga 
noastră muncă politico-educa- 
tivă ce o desfășurăm se axea
ză în prezent prioritar pc mo
bilizarea colectivului nostru 
la realizarea și depășirea pla
nului.

Așa slînd lucrurile, avem și 
noi siguranța că acest colectiv 
harnic și foarte bine omoge
nizat de la mina Paroșeni nu 
va lăsa ștacheta realizărilor 
mai prejos decît luna trecută 
și va depune toate strădanii
le pentru a încheia luna, tot 
pe primul loc.

în ultimele zile, s-au regle
mentat și programul de trans
port cu cărucioarele în sub
teran, plecările curselor de 
personal din incintă. Reali
tatea este că oamenii noștri 
se mobilizează mai ferm, își 
aduc o contribuție reală la 
punerea la punct a lucrurilor. 
Un maistru ca Alexandru 
Maier — dau numai un e- 
xemplu — stă la front cu bri
gada unde-s necazuri șl pînâ 
nu se realizează preliminarul 
nu iese afară.

(N.R. Dintr-o discuție pur
tată cu maistrul minier prin
cipal Ioan Cășuncanu, secre
tarul comitetului de partid, 
și cu maistrul minier Zaharie 
Parasca, secretarul organiza
ției de bază a sectorului pro
ducție, ne-am edificat asupra 
schimbării în bine în ceea 
ce privește munca organelor 
și organizațiilor de partid, a 
grupelor sindicale pe schim
buri. care au început într-a- 
devăr să-și trăiască viața, 
contribuind efectiv la crearea 
climatului favorabil unei ac
tivități rodnice la mină. O 
întrebare, însă : de ce nu s-a 
organizat pînă acum o .zi a 
maistrului" sou o .zi a bri
gadierului" ? Facem propu
nerea în speranț.i că va fi, 
cît mai curînd. materializată, 
spre folosul extinderii ex
perienței bune).

— Deci, cum ați promis 
cert, planul pe februarie va 
fi îndeplinit. Ce mai între
prindeți pentru ca sarcinile la 
extracție să se onoreze ritmic 
in continuare ?

— Nc străduim su concreti
zăm măsurile privitoare la 
alimentarea cu aer compri
mat, unde sîntem deficitari, 
unde lucrăm încă cu provi
zorate. Numărul grupelor a 
crescut, mina e puternic me- 
tanoasă, avem lucrări în zo

10,45 Miniaturi instrumenta
le; 11,00 Buletin de Știri; 
11,05 Piese de Nicolae Albu- 
lescu ; 11,15 Din țările socia
liste; 11,30 Pagini corale de 
Ion Vidu ; 12,00 Discul zilei;
12.30 Intîlnire cu melodia
populară și interpretul pre
ferat ; 13,00 Radiojurnal;
13.30 Concert de prinz ; 14,00
Compozitorul săptămînii;
14,40 Melodii populare; 15,00 
Buletin dc știri; 15,05 Tribu
na radio; 15,20 Piese de es
tradă; 15,40 Suite corale; 
1(5,00 Radiojurnal; 16,15 Mu
zică populară ; 16,35 Melodii 
de Elly Roman ; 17,00 O o- 
ră la dispoziția dumneavoas
tră ; 18.00 Orele serii; 20,00 
Zece melodii preferate ; 20,45 
Consemnări ; 21,00 Revista 
șlagărelor; 21,25 Moment
poetic; 21,30 Bijuterii muzi
cale ; 22,00 Radiojurnal;
22.30 Concert de seară ; 24.00
Buletin de știri; 0,03—6,00
Estrada nocturnă.

T V
9,00 Curs de limba france

ză. (Lecția a 43-a);
9,30 Prietenii lui Așchiuțfi;

10,00 Telex j 

ne ele „retezare", Se Impune 
adică un acra] parțial. cu 
ventilatoare pneumatice. Con
ducerea șantierului Valea 
Jiului al T.C.M.M. ne-a promis 
că sc vor pune în funcție, 
pînă In sfirșitul lunii curen
te, două din cele patru com- 
presoarc prevăzute pentru 
stația Micrleasa. Dar — din 
păcate — ritmul dc lucru al 
echipei de montori este în

Și totuși, printr-o mobilizare 
mai intensă mina ar putea 
avea o situație mai bună
Dialogul nostru cu tov. ing. 

Dimitrlc Simota, directorul 
E.M. Petrila, a început cu 
precizarea că : «Da, mina Pc- 
trila încheie decada cu mi
nus..."

— Cu toate că s-au dat a- 
slgurărl in privința ritmici
tății pe februarie...

— Cu toate... Mina e mi
nă. S-au ivit situații care nu 
au putut fi prevăzute și ne- 
au dereglat activitatea în de
cada a doua. Mă refer, mal 
ales, la apofiza apărută în 
stratul 3, la sectorul IV, sec
tor care deși a realizat pla
nul, trebuia să obțină o de
pășire substanțială care, ar fi 
schimbat situația minei.

— Celelalte sectoare sînt 
toate sub plan. Ce le-a frînat 
activitatea ?

— Mai cu seamă cu ram- 
bleul am avut necazuri. Pia
tră am adus și o aducem de 
la Lonea. Dar stăm prost eu 
tuburile: sînt foarte slabe, 
coturîle fabricate la U.U.M.P. 
îndeosebi, și după o săptâ- 
mînă de folosire „explodează", 
fac dop. De aici o seamă de 
dereglări în dirijarea aba
tajelor. în ieșirea și intrarea 
în producție a fronturilor de 
lucru. Pierdem timp prețios 
)a fronturi și din cauza stîl- 
pilor și grinzilor tot do la 
U.U.M.P. : sc rup la scurt 
timp după ce sînt introduse 
in producție. Printre cauzele- 
frînă aș mai aminti fluctua
ția de la sectorul V, Sectorul 
și-a completat efectivul a- 
vînd condiții chiar dacă nu 
cu depășire dar trebuia să 
încheie decada cu un minus 
mult mai mic. Dar pentru a- 
ceasta era necesară o mobi
lizare mai intensă a forțelor..

— Deci greutăți au fost. 
Situația decadei a fost influ
ențată po.ate, negativ și de 
unele deficiențe proprii...

— Intr-adevăr. S-a întîm- 
plat în unele zile să pierdem 
producție cu totul nejustifj- 
cat. De ce ? Din cauza proas
tei organizări a muncii Ta 
fronturile de lucru de către 
personalul mediu tehnic. Au 
fost neajunsuri și în aprovi

„Planul va fi mult 
mai niare...“

La finele celei de-a doua 
decade a lunii februarie, mi
na Lonea, consecventei pe 
pozițiile succeselor, raportea
ză din nou depășirea pla
nului la producția de cărbu
ne. Plusul de 474 tone este 
rodul întrecerii entuziaste în
tre harnicele brigăzi din a- 
batajele frontale ale acestei 
exploatări din extremitatea 
estică a bazinului...

Discuția noastră, cu ing. 
Aurel Brînduș, directorul 
minei, s-a înfiripat, firesc, 
pornind tocmai dc la străda
niile celor ce-au ridicat, de 
la începutul anului, plusul 
de cărbune al exploatării la 
peste 1 000 de tone : „Vreau 
să relev, în primul rînd fap
tul câ succesele noastre — 
clădite pe fundamentul solid 
al inițiativelor valoroase, al 
întrecerii ce animă întregul 
colectiv — se datoresc elanu
lui, hărniciei în muncă, do
vedite de brigăzile conduse 
de Marin Ciubăr, Nicolae Ai- 
rinei și Vasile Mariciuc, de 
la sectorul I. loan Timiș și

10,05 Publicitate;
10.10 Steaua polară (reluare);
10.40 Meridiane literare (re

luare) ;
11,00 Teleclneinateca. Tes

tamentul — cu Ingrid 
Bergman (reluare) ;

12.10 Film documentar „O 
voce in jurul lumii" ;

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 — emisiune de 

actualitate muzicală |
19.10 Arta plastică. Prin ex

poziții ;
19.20 1 001 de seri;
19.30 Telejurnal — Cincina

lul înainte de termen 
— cauză a întregului 
popor;

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

20,05 Reflector ;
20.20 Pagini de uinor : Aven

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

șiși ;
21,15 Concertul orchestrei 

simfonice a radiotelevi- 

cet, ar trebui intervenit și 
controlat, fiecare zi care ar 
devansa termenul ne-ar aduce 
eîștig tone do cărbuni’.

Nu am reușii încă și 
se impune s-o facem cit mai 
grabnic 1 (s.n.) — organiza
rea sectorului general din lip
să do cadre electromecanice 
cu pregătire superioară, și 
alei Centrala ne-ar putea 
sprijini.

zionarea brigăzilor, la trans
port.

— Ce măsuri întreprindeți 
pentru a asigura realizarea 
planului lunar ?

— In perioada cc urmează 
vor fi date în exploatare noi 
capacități dc producție la 
toate sectoarele. La sectorul 
V urmează sâ dăm în func
țiune combina TEMP-1. Da
că nu am făcut-o pînă acum 
așa cum a fost preconizat, c 
pentru că am găsit utilajul 
la Vulcan demontat. intr-o 
stare în care nu ne-ar fi fost 
de nici un folos. Avem In 
vedere sâ terminam șl mon
tarea benzii de transport ca
ro să orei a producția secto
rului III. Un accent deosebit 
vom pune po îmbunătățirea 
organizării muncii la frontu
rile de lucru. In acest scop 
am și repartizat cadrele teh
nice pe brigăzi atît la nivelul 
sectoarelor cît și a exploată
rii.

— Deși asemenea reparti
zări au mai existat...

— Do data aceasta repartiza
rea s-a făcut pe bază de sar
cini precise privind asigura
rea tuturor condițiilor tehni- 
co-materiale brigăzilor — sar
cini, pe baza cărora vom tra
ge la răspundere toate ca
drele pentru realizările pe 
fiecare schimb. Sînt măsuri 
care ne vor conduce cu si
guranță la realizarea integra
lă a sarcinilor pe luna februa
rie.

— Același optimism și în 
continuare, pc luna martie ?

— Deși planul va crește, 
facem toate pregătirile pentru 
a ne onora sarcinile în mod 
ritmic. Lucrările dc pregătiri 
sînt plasate în totalitate. Și 
dacă în ianuarie nu ne-am 
realizat planul de pregătiri 
decît doar în proporție do 50 la 
suta, pînâ la 15 februarie 
proporția executării pregătiri
lor programate este deja de 
85 la sută. Vom recupera râ- 
mînerea în urmă, linie de 
front vom avea și printr-o 
•urmărire riguroasă a desfă
șurării producției (am intro
dus analizele semidocadaie) 
avem certitudinea că... nu 
vom avea probleme.

Iosif Bart, dc la sectorul II, 
Ioan Baciu și Constantin Bi
gii, de la sectorul III, Cons
tantin Solomon de la secto
rul IV și Constantin 
Chițoiu. de la sectorul 
V. Vă interesează, presupun 
și o explicație a diferenței 
dintre plusul înregistrat du
pă prima decadă (804 tone' și 
cel raportat acum. Există a 
atare diferență. La sectorul 
IV, s-a ajuns la capătul fa
liei, au fost mutate elemen
tele de susținere în vederea 
deschiderii unor noi capaci
tăți de producție. Deja, însă, 
și aici s-a pornit pe.. linia 
dreaptă a succeselor. Exis- 
tind, acum, continuitate în 
lucru, avem toate condițiile 
pentru ca și la sfirșitul lumi 
acesteia să înregistrăm depă
șirea planului".

— La ce cotă veți urca plu
sul de cărhuno al minei ?

— Ne-am propus sâ dăm, 
în februarie, peste plan 500 
tone. Vom depăși însă și a- 
ceastă cifră. Avem toată cer
titudinea...

ziunii (partea a Il-a); 
22,00 24 de ore. ,Din țările 

socialiste ;
22,30 Stadion.

PRONOEXPRES
La tragerea Pronoexpres nr. 

8 din 21 februarie 1973 au 
ieșit cîșligătoare următoare
le numere :

Extragerea I:
15, 19, 7, 4, 8, 35.

Extragerea a If-a :
39, 28, 3, 2, 41.

Fond de premii: 2 844 107 
lei.

VREMEA
Valorile temperaturii înre

gistrate in cursul zilei de 
ieri:

Maximele : Petroșani 4- 1 
grad; Paring —6 grade.

Minimele: Petroșani —2
grade ; Paring — 8 grade.

Straiul de zăpadă la Parlnq 
32 cm.

PENTRU URMĂTOARELE 
21 DE ORE : Vreme instabilă 
cu cor variabil. Precipitații 
slabe sub forma de lapoviță 
și ninsoare. Vint slab din 
sectorul nordic.

— Cc puteți spune despre 
condițiile pc care le asigu
rați xlitoarcl producții, pen
tru ca sarcinile de extracție 
in luna martie să fie înde
plinite ritmic, încă din pri
ma zi ?

— Trecem prin clteva greu
tăți, în ce privește asigura
rea unei susțineri corespun
zătoare... Le vom depăși, in 
să, cu siguranță. Nc bazăm, 
in lucrările dc deschidere și 
pregătiri pe destoinicia brl 
gâzllor lui Dumitru Costinaș 
și Gherasitn FUtd, pe șefii de 

Ritmul actual pozitiv — 
se cere consolidat

— Cea dc-n doua decadă 
din luna in curs, ca de altfel 
și prima, am incheiat-o cu un 
bilanț pozitiv, exploatarea 
noastră reallzindu-$l planul 
in proporție de 101,9 la sută, 
iiuegistrind un plus de 1121 
do tone, ne spunea directorul 
minei Aninoasa. ing. Constan
tin Moraru. Din cele patru 
sectoare de producție dom 
sectorul III nu și-a onorat 
sarcinile de plan în decadele 
scurse din această luna, rămî- 
nînd în restanță cu 1 095 tone. 
Ponderea cea mai ridicată în 
îndeplinirea și depășirea sar
cinilor preliminarului o deține 
sectorul II cu cele peste 880 
tone extrase peste p* an-

— Care sini cauzele car» 
au făcut ca sectorul 111. să 
nu-șl onoreze obligațiile de 
producție ?

— Fără îndoială că și con
dițiile de zăcămint nefavora
bile, existente la acest sec
tor nu ne-au ajutat. In stra
tul 7 s-a ajuns la falia pano
ului, astfel că a trebuit să se 
treacă la lucrări in vederea 
deschiderii unor alte capaci
tăți de producție. Acest lu-

E absolut 
o schimbare

Ing. Vasile Ciriperu. di
rectorul E.M. Lupeni :

— Părerea mea este că in 
ceea ce privește colectivul 
nostru, cadrele noastre teh
nice și inginerești ește abso
lut necesară o schimbare de 
optică.

— Cum ați ajuns la aceas
tă concluzie ?

— Exploatarea noastră tre
ce actualmente printr-o pe
rioadă mai grea. Dar în de
cada a doua, datorită neur- 
măririi atente a fronturilor 
de lucru, în afară de sectoa
rele V și VII, toate celelalte 
au lucrat mai rău decît în 
prima decadă. Aceasta nc-a 
făcut să încheiem șl această 
decadă cu un bilanț mai mult 
decît nesatisfăcător.

— Care sînt cauzele ?
— Acestea se regăsesc în 

neurmărirea corespunzătoare 
a mersului abatajelor, ceea 
ce a făcut ca în sectoarele I 
și III să nu se stâpînească li
nia de front.

— Aceste sectoare nu au 
șefi, oameni cu înaltă califi
care ?

— Așa este. Pe lîngă aceș
tia, în sectoare mai lucrează 
maiștri, tehnicieni. Realitatea 
e că nu reușim să putem .1-i 
coordonăm și să-i controlăm 
în suficientă măsură să nu 
le scape o serie întreagă de 
probleme princinale, la nive
lul fiecărui schimb.

— La ce „probleme prin
cipale" vă referiți ?

— In cadrul minei noastre 
sînt unii conducători, șefi de

0 rezervă 
valorificată

— Încheiem cea de-a doua 
decadă a lunii cu planul ne 
realizat, avînd o restanță de 
aproximativ 2 000 de tone — 
ne-a declarat inq. Carol 
Schreter, director E.M. Uri- 
câni.

— Care sînt cauzele ?
— Rămînerea în urmă este 

determinată de aceleași cau
ze ca și în luna ianuarie. Mă 
refer la activitatea slabă a 
sectorului III despre care s-a 
mai scris în ziar. Este vorba 
despre complexul care n-a 
mers. Abia în ultima parte a 
decadei a doua i s-au adus 
îmbunătățiri prin schimbarea 
unor piese și punerea lui la 
punct, cu sprijinul primit din 
partea centralei.. Incepînd din 
19 februarie complexul lu
crează. Mai întîmpinâm < neie 
greutăți din cauza presiunii. 
Sperăm ca în- a treia decadă 
să lucrăm din plin și să re
cuperăm restanța. Spun a- 
ceasta pentru câ celelalte do
uă sectoare au încheiat deca
da cu plusuri.

— Ce garanții oferiți ca la 
finele lunii planul să fie rea
lizat ?

— S-au luat măsuri de în
tărire a asistenței tehnice ca
re să asigure buna funcțio
nare a complexului. Conco
mitent cu aceasta urmărim 
o plasare mai bună a frontu
rilor de lucru pentru a putea 
utiliza capacitățile dc produc
ție existente.

— Dc unde luați forța de 
muncă, știut tiind că aveți 
necesarul acoperit ?

— Am redus posturile de 
regie la locurile unde nu și-au 
justificat existența. Pentru a 
stimula în continuare intere
sul compartimentului de re
gie vor trece la normarea 
operațiilor de aprovizionare 
și întreținere.

— Dar în ce privește asis
tența electromecanică ?

echipe Cornel Muntcanu și 
Angliei Ștcfănescu de la re
vizia tehnică... Nu vom avea 
probleme. Planul va fi înde
plinit ritmic !

...La siguranța afirmațiilor 
directorului minei Lonea nu 
mai «aven dc adaugal decît 
un singur lucru — rezultate
le exploatării ar putea fi și 
mai mari, peste orice previ
ziuni entuziaste, daca la acest 
front al eficienței deosebite- 
s-ar alia, cu mai multa con
vingere. și sectorul <le trans
port...

rru s-a materializat prin in
trarea în plin a abatajelor la 
stratul 7 care va fi mai pro
ductiv. Lipsa efectivelor de 
la acest lector a fost în pre
zent remediată, astfel că noi
le condiții create vor permite 
un reviriment in mersul pro
ducției acestui sector, pînă a- 
cum deficitar.

— Ce sarcini vor sla In a- 
tențla conducerii minei pen
tru ca producția lunii viitoare 
să demareze încă în prima zi 
sub bune auspicii, astfel ca 
sarcinile de extracție sâ fie 
îndeplinite in mod ritmic?

— O problemă majoră a e- 
tanoi actuale o constituie pen
tru noi Intensificarea lucră
rilor de pregătire a noi ca
pacități do producție. De a- 
semenea, ne va sta In atenție 
completarea efectivelor do lu
cru cu noi angajați. Vom în 
cerca să ne menținem în con 
tinuare ritmul actual și chiar 
să-l depășim, consolidindu-n« 
astfel situația realizărilor dr 
producție pe care o deținer 
în momentul de fată.

Condiții necesare pentru a- 
ceasta avem I

necesară 
de optică !

sectoare, care în loc să se 
preocupe permanent de rezol
varea problemelor sectorului, 
întotdeauna acordă cea mai 
mare parte din timpul și ca
pacitatea lor creatoare găsi-B 
rli unor motivări care, chipu-‘ 
rile, ar fi condus In nereali- 
zarea unor sarcini, muțind 
responsabilitatea întotdeauna 
înspre uzinele care nu furni
zează o serie de utilaje și u- 
nelte de lucru.

— Cu alte cuvinte se uită 
mal mult în ograda vecinu
lui...

— Concludentă' compara
ția. Acesta este un rău mare 
care și-a făcut loc în cadrul 
minei noastre, o deformare. 
Să spunem lucrurilor pe nu
me. Vorbim extrem dc mult 
cu toate prilejurile, dar în
loc să ne ocupăm de proble
mele noastre — eu nu zic
că unele neajunsuri nu ne
vin și dinafară — găsim în
totdeauna pe alții vinovați și 
mai puțin pe noi. Noi ne plîn- 
gem în permanență și imputăm 
calitatea tuturor pieselor de 
schimb, a tuturor utilajelor 
pe care le primim de oriun
de ar veni și ori dc cîte ori 
nvem prilejul apelăm la ace
lași argument. Părerea 
mea personală este câ 
trebuie neapărat să schimbăm 
optica și a noastră persona
lă și, în mod deosebit, a aces
tor conducători de sectoare. 
Să ne căutăm mai atenți si 
cu mai multă răspundere lip
surile în „propri<3 ogradă" și 
apoi în a vecinului.

ce trebuie
— disciplina

— Măsurile luate în deca
da a doua au condus la redu
cerea defecțiunilor tehnice. 
Urmărim îndeaproape ca în
treținerea utilajelor să fie 
făcută la timp și de calita
te.

— Cu ce rezultate încheiați 
luna februarie ?

— Vom încheia această lu
nă cu sarcinile dc plan reali
zate, fără doar și poate.

— Cum pregătiți producția 
pentru ca în martie planul 
să fio realizat ritmic, din pri
ma zi ?

— Fronturi de lucru avem, 
efective avem, mai puțin ce
le calificate ca să putem pla
sa mai multe fronturi. Numai 
printr-o bună organizare, prin 
exploatarea intensivă a tuturor 
fronturilor vom putea îmbu
nătăți randamentele. Aceas
ta e calea de urmat.

— Nu credeți că întărirea 
disciplinei este o rezervă in
suficient pusă în valoare ?

— Indiscutabil că da. Cu 
toate că s-au obținut rezul
tate mai bune "față de ia
nuarie, disciplina mă nemul
țumește încă.

— Vă rog concretizați!
— Mă refer la nemotivate. 

Deși s-au redus cu aproxima
tiv 40 la sută. în cele două 
decade totalizăm nemotiva
te care echivalează cu o pro
ducție do aproximativ 1200 
tone pierdute. Va trebui ca 
întreg personalul tehnic să 
depună — alături de organi
zația dc partid, de cele sin
dicale și de tineret — o mun
că politică susținuta pentru 
eradicarea absențelor nemoti
vate. Ne vom strădui ca în 
luna martie să ne realizăm 
planul în zilele lucrătoare.

— încă din prima zi ?
— încă din prima zi...
— ...după care vom conti

nua această discuție.
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Comerința miniștrilor țărilor africane 
membre ale Comisiei Economice Ultimele știri

a 0.
ACCRA 21 (Agerpres). — 

Luînd cuvîntul in cadrul ce
lei de-a doua conferințe a 
miniștrilor țârilor africane 
membre ale Comisiei Econo
mice a O.N U pentru Afri
ca, ale cărei lucrări se des
fășoară la Accra, Robert Gar
diner. secretarul executiv al 
Comisiei, r relevat ca. în ur
ma situației inechitabile în 
care s-ru aflat și se mai a- 
flă (firile africane pe piețele 
mondiale, în intervalul 1960- 
1970 acestea au înregistrat 
pierderi de peste 6 miliarde 
dolari, dintre care circa 700

încheierea lucrărilor sesiunii 
Adunării Naționale 

a Republicii Democrate Vietnam
HANOI 21 (Agerpres). — 

La Hanoi au luat sfîrșit lu
crările sesiunii .Adunării Na
ționale a Republicii Demo
crate Vietnam.

Deputății au dezbătut ra
portul prezentat de primul 
ministru al RD. Vietnam, 
Fam Van Done, cu privire 
la activitatea guvernului în 
perioada care a trecut și la 
sarcinile care stau în fața po
porului în noua situație crea
tă prin semnarea Acordului 
privind încetarea războiului 
și restabilirea păcii în Viet
nam.

In rezoluția sesiunii, depu
tății au aprobat în unanimi
tatea activitatea guvernului 
în domeniile politic, diploma
tic și militar, au dat o înaltă 
apreciere victoriei poporului 
'•ietnamez. Rezoluția cere 
S.U.A. $i administrației sai- 
goneze îndeplinirea strictă și 
deplină a Acordului de la 
Pnrîs. In document se expri
mă mulțumiri țărilor socia
liste pentru sprijinul și aju

VIETNAMUL DE SUD Populație din zona eliberată a regiunii Ouang Tri din Viet
namul de Sud. iși manifestă bucuria la vestea încetării războiului.

Criza 
guvernamentală 

din Olanda
HAGA 21 (Agerpres). — 

Convorbirile preliminare in 
vederea formării unui guvern 
în Olanda au rămas, pînă în 
prezent, fără nici un rezul
tat. La aproape trei luni de 
la date alegerilor, nu se în
trevede încă nici-o posibilita
te de rezolvare a actualei 
crize guvernamentale. Jacob 
Burger, împuternicitul reginei 
pentru efectuarea de tso ri
da în rîndul diferitelor gru
pări politice reprezentate în 
Parlament, a declarat câ. teo
retic. este de conceput nu
mai un guvern minoritar, for
mat fie din blocul celor trei 
partide de stînga. fie din 
rele trei grupări confesiona
le. D’ioâ alegerile din 29 no
iembrie. pozițiile acestora au 
rămas neschimbate. Blocul 
de ^t.înga (56 de mandate) do 
rește un cabinet, condus de 
social-democrați. la care să 
participe și cîtiva creștin-de- 
morrati de stinea. Cele trei 
partide confesionale '48 de 
mandate) insistă asupra unei 
participări egale în cadrul 
unui guvern dp coaliție. Ele 
au avertizat câ un eventual 
govern de «tîn^a va fi blo
cat în Parlament cu prima 
ocazie.

Cursul dolarului a continuat 
să scadă la principalele burse 

europene
Confirmînd pronosticurile 

experților financiari, care a- 
rătau că recente devalorizare 
cu 10 la sută a dolarului nu 
va putea soluționa criza mo
netară internațională, cursul 
dolarului a continuat să sca
dă la principalele burse eu
ropene, atît in raport cu au
rul, cit și cu alte monede 
vest-europene, in special cu 
francul elvețian.

Astfel, la Londra, prețul 
aurului a înregistrat, mier

N. U.
milioane dolari numai în 
cursul anului 1970

Baza de ansamblu a expor
turilor africane continuă să 
o reprezinte materiile prime, 
care furnizează țărilor expor
tatoare de pe acest continent 
între 80 și 90 la sută din 
încasările lor valutare, pe dc 
altă parte. 20-30 la sută din 
importurile unora dintre țări
le africane constau în pro
duse alimentare — a arătat 
Robert Gardiner în expu
nerea sa. relevînd unele din 
cauzele care plasează statele 
\fricii într-o poziție nefavo 
rabila în comerțul mondial 

torul acordat poporului viet
namez.

Adunarea Națională a R.D 
Vietnam a salutat semnarea, 
la Arientiane, a acordului de 
restabilire a păcii și înțele
gerea națională în Laos.

La ședința de încheiere a 
luat cuvîntul președintele 
RD. Vietnam. Ton Duc 
Thane. care a subliniat că 
sesiunea a constituit o ilus
trare a unității partidului, 
guvernului și poporului.

★

Hanoi 21 (Agerpres). — Tn 
legătură cu încetarea misiu
nii in Vietnam a Comisiei 
Internaționale de Suprave
ghere și Control, constituită 
în 1954. in baza Acordurilor 
de la Geneva cu privire la 
Indochina, președintele Con
ciliului de Miniștri al R.D. 
Vietnam. Fam Van Dong, a 
primit, la Hanoi, pe membrii 
comisiei — reprezentanții In
diei, Poloniei și Canadei — 
transmite agenția V.N.A.

Q La Praga a avut loc, 
marți, o seară festivă, organi
zată de Comitetul Central al 
P.C. din Cehoslovacia și Co
mitetul Central al Frontului 
Național, consacrată celei de-a 
25-a aniversări a victoriei din 
februarie 1948 — informează 
agenția C.T.K.

0 O delegație guvernamen
tală chineză din domeniul a- 
viației civile a purtat, la A- 
lena, convorbiri cu oficialită
țile din Grecia în problema în
cheierii unui acord în sfera 
transporturilor aeriene civile 
intre cele două țări.

• Henry Kissinger, consili
erul președintelui S.U.A. pen
tru problemele securității na
ționale, a sosit, marți după-a- 
miază, la Washington, inciie- 
indu-și turneul in cursul căru
ia s-a aflat, succesiv, la Bang
kok, Vientiane, Hanoi, Pekin 
și Tokio.

• Guvernele R.P. Albania 
și Republica Costa Rica au că
zut de acord să stabilească re
lații diplomatice și să facă 
schimb de reprezentanți diplo
matici la rang de ambasador 
— informează agenția A.T.A.

• Primul ministru al iorda
niei, Ahmed Lawzi, l-a primit 
pe John Rennie, comisarul ge
neral al Oficiului de ajutor și 
lucrări O.N.U. pentru refugia- 

curi, recordul absolut de 
78,50 dolari uncia, ceea ce 
reprezintă o creștere de 10 
dolari față de prețul aurului 
de la 13 februarie — data de
valorizării dolarului. Specia
liștii apreciază această creș
tere drept „senzațională", ți- 
nînd cont de faptul că, in 
perioade de calm, variațiile 
prețului aurului erau de nu
mai cîțiva cenți într-o săptâ- 
mlnă.

(Agerpres)

Of

Semnarea acordului pentru 
restabilirea păcii în Laos

VIENTIANE 21 (Agerpres) 
— Secretarul general al C.C 
al Frontului Patriotic Laoțian, 
Fumi Vongvicit. și ministrul 
afacerilor interne al părții 
d^ la Arientiane, Feng Fong- 
savan. au semnat, miercuri, 
la Vientiane, /Acordul de res
tabilire a păcii și înțelegere 
națională în Laos — anunță 
agențiile TASS. France Pres- 
se. Reuter și Associated Press.

Textul acordului a fost dat 
publicității simultan la Vien- 
tiane și Sam Neua Acordul 
urmează să intre în vigoare 
la 22 februarie, ora 12.00 (ora 
locală), cînd va fi decretată 
încetarea focului pe întreg te
ritoriul laoțian.

Textul Acordului constă 
din două părți — politică și 
militară. Partea consacrată

Cu prilejul aniversării a 25 de ani 
de la victoria din 1948 

a poporului cehoslovac
PRAGA 21 — Corespon

dentul Agerpres, Constantin 
Prisăcaru, transmite : Cu 
prilejul împlinirii a 25 de ani 
de la victoria din februarie 
1948 a poporului muncitor din 
Cehoslovacia, Gustav Husak, 
Eudvik Svoboda, Lubomir

ții palestinieni (UNRWA), care 
se află intr-o vizită de o săp- 
tămină in această țară.

© Un comunicat comun, dat 
publicității la Dar Es Salaam, 
anunță că Tanzania și Mexicul 
au hotărît să stabilească rela
ții diplomatice la nivel de am
basadă.

© In luna ianuarie, prețuri
le la alimente au înregistrat 
In Statele Unite cea mal masi
vă creștere din ultimul sfert 
de secol (intre 2 și 3 la sută) 
— a anunțat ministrul ameri
can al agriculturii, Earl Butz.
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© Corporația „Chrysler" a 
anunțat rechemarea a aproape 
150 000 de automobile, produse 
spre sfirșitul anului 1972 și 
începutul lui 1973, la care s a 
constatat o defecțiune a sis
temului de alimentare cu com
bustibil, de natură să genereze 
incendierea motorului.

• Termenul pină la care 
compania aeriană japoneză 
J.A.L. se poate pronunța in 
legătură cu achiziționarea su
personicului „Concorde" a tost 
prelungit cu șase luni — a a- 
nunțat, marți, ministrul japo
nez al transporturilor, Torasa- 
buro Shintani.

• Președintele Comisiei ju
ridice a Senatului american, 
James Eastland, a prezentat 
Congresului un proiect de le
ge care prevede aplicarea pe
depsei cu inchisoarea pe viat» 
pentru marii traficant! de stu- 
pefiante.

..Costa del Sol" a continuat la 
Malaga cu disputarea partide
lor din runda a 10-a. Quinteros 
l-a invins pe Rossolimo, Mata- 
novici pe Torre, iar Medina 
a ciștigat la Martz. Marele ma
estru român, Florin Gheorghiu, 
a remizat in 20 de mutări cu 
cehoslovacul Miroslav Filip. 
La egalitate s-au încheiat și 
partidele: Parma — Benko și 
Ruiz — Pomar. Partida Quin
teros — Martz, întreruptă în 
runda anterioară, s-a încheiat 
remiză.

Lider al clasamentului se 
menține Miguel Quinteros (Ar
gentina) cu 7 puncte, urmat 
de Matanovici (Iugoslavia) și 
Benko (S.U.A.) — 6 puncte,
Gheorghiu (România), Filip 
(Cehoslovacia), Torre (Filipi
no) — 5,5 puncte, Medina, Po
mar (ambii Spania), Parma (Iu
goslavia) — 5 puncte etc.

TEHERAN 21 (Agerpres). — 
In cel de-al doilea joc din ca
drul turneului pe eare-1 între
prinde în Iran, echipa de fot

BUDAPESTA 21 (Agerpres).
- După consumarea a 7 run
de și a partidelor întrerupte, 
in turneul internațional de șah 
de la Budapesta in fruntea cla
samentului se află Ghellcr și 
Vaganian (ambii U.R.S.S.) cu 
cit? 5,5 puncte, urmați de A- 
dorian, Szabo (ambii Ungaria)
- 4,5 puncte, Antoșin, Karpov 
(ambii U.R.S.S.), Hort (Cehos
lovacia) și Ribly (Ungaria) — 
4 puncte etc.

In runda a 7-a. șahistul ro
mân Victor Giociltea a remi
zat < u marele maestru sovie
tic Efim Gheller, rezultat con
semnat și in partidele Lengyel
- Hort, Antoșin — Karpov, 
Adorian — Bilek și Ribly — 
Vaganian. Sax a cîștigat la 
Velimirovici.

Rezultate înregistrate în 
partidele întrerupte: Ribly — 
Hecht 1—0; Vaganian — A- 
dorian remiză ; Karpov — Len
gyel remiză.

MADRID 21 (Agerpres). — 
Turneul internațional de sah 

reglementarii problemei mi
litare prevede retragerea tu
turor trupelor străine din 
l.aos în termen de 60 de zile 
de la formarea unui guvern 
provizoriu de uniune națio
nală. Tot în acest interval 
urmează să se procedeze la 
un schimb de prizonieri de 
toate naționalitățile.

Partea din Acord rezerva
tă reglementării problemei 
politice prevede formarea, în 
termen de 30 de zile de Ia 
semnarea Acordului, a unui 
guvern orovizoriu de uniune 
națională, din care să facă 
parte, pe bază de egalitate, 
reprezentanți ai celor două 
tendințe politice laoțiene — 
ai guvernului de la Vientiane 
și ai Frontului Patriotic Lao
țian. Guvernul va fi prezidat

Strougal și alți conducători 
de partid și de stat cehoslo
vaci au depus, miercuri du- 
pă-amiază, coroane de flori 
la mormîntul lui Klement 
Gottwald, aflat în sala centra
lă a Monumentului național 
de pe Colina Zizkov.

Acțiuni 
revendicative 

în Spania
MADRID 21 (Agerpres). 

— In universitățile spa
niole se înregiștreșză. jiume- 
rbase acțiuni revendicative ale 
profesorilor, la care s-au so
lidarizat și numeroși studenți. 
Grevele au fost organizate 
in scopul satisfacerii reven
dicărilor sociale și de mun
că, mai multe universități fi
ind nevoite, din această cau
ză, să-și suspende cursurile. 
Astfel, universitățile Gerona 
și Tarragona au fost închise 
de mai multe zile, iar la San
tiago de Compostella. profeso
rii de la Facultatea de științe 
economice se află în grevă, 
în timp ce colegii lor de Ia 
facultățile de științe și far
macie continuă mișcarea re
vendicativă începută sâptă- 
mîna trecută. 

de un prim-ministru neutru, 
care va fi secondat de .două 
personalități competente ale
se de părțile interesate'. Va 
fi constituit, de asemenea, un 
consiliu național politic mixt, 
compus din reprezentanți ai 
celor două părți și dintr-un 
grup de personalități desem
nate de cele două părți Con
siliul va fi menit să ajute 
guvernul provizoriu de uniu
ne națională în îndeplinirea 
acordului și în pregătirea a- 
legerilor generale legislative, 
care urmează să se țină la 
o dată ce nu a fost încă sta
bilită

După alegeri, va fi format 
In mod oficial un guvern de 
uniune națională definitiv și 
atunci problema laoțiană va 
putea fi considerată regle
mentată.

Acordul menționează, toto
dată. că viitorul guvern și 
Consiliul național politic mixt 
își vor avea sediul fie la 
Vientiane, fie la Luang Pra- 
bang, care vor fi „neutraliza
te11.

ORIENTUL APROPIAT

TEL AVIV 21 (Agerpres). — 
Trupe israeliene au pătruns, 
marți seara, pe teritoriul Liba
nului și au atacat bazele for
țelor de guerilă palestiniene 
amplasate la Nahar al Bared 
fcf-Al Badawi,-în apropierea o- 
rașului Tripoli, anunță un pur
tător de cuvînt al armatei is
raeliene — relatează agențiile 
Reuter, United Press Internati
onal, Associated Press și Fran
ce Presse. Tn urma atacului, e- 
fectuat de comandouri marine 
și trupe parașutate, clădirile, 
precum și instalațiile militare 
din interiorul bazelor au fost 
în întregime distruse.

Avion de pasageri libian 
doborît de aparatele 

militare israeliene
TEL AVIV 21 (Agerpres). — 

Un avion ..Boeing 727", apar- 
ținînd liniilor aeriene libiene, 
a fost doborît, miercuri după- 
amiază, de aparatele militare 
israeliene, la 20 de kilometri 
est de Canalul de Suez, după 
ce survolase pozițiile trupelor 
israeliene și un aeroport mili
tar — a anunțat un purtător 
de cuvînt al forțelor armate 
israeliene, reluat de agențiile 
France Presse, Reuter și Asso
ciated Press.

In urma prăbușirii avionului, 
70 de oameni și-au pierdut 
viața. Potrivit surselor oficia
le, 13 persoane au supraviețu
it.

Purtătorul de cuvînt de la 
Tel Aviv a afirmat că avionul 
libian a fost doborît deoarece 
nu a ținut seama de ordinul 
de a ateriza, care i-a fost a- 
dresat, și de tirul de avertis
ment al aparatelor israeliene.

După cum anunță aqenția 
France Presse, piloții avionu
lui care asigurau ruta Tripoli 
— Cairo ar fi comis o eroare 
de navigație. Corespondenți 
militari israelieni menționează, 

bal Steaua București a jucat 
la Teheran cu selecționata de 
tineret a țării gazdă. Cei 15 000 
de spectatori prezenți în tri
bune au urmărit un joc spec
taculos, în care victoria a re
venit fotbaliștilor români cu 
scorul de 1—0 prin golul în
scris de Năstase. De remarcat 
că, la scorul de 0—0, portarul 
român lordache a apărat o 
lovitură de la 11 m.

in acest joc, echipa Steaua 
București a aliniat următoarea 
formație: Iordache — Crista- 
che, Smarandache, Ciugarin, 
Hălmăgeanu, Negrea, Vlad, Tă- 
taru, Voinea, Pantea, Aelenei 
(Năstase).

In următorul joc, fotbaliștii 
de la Steaua vor lntllni forma
ția Aghab.

NEW YORK 21 (Agerpres).
Campionatele internaționa

le „indoor" de tenis ale S.U.A. 
au continuat la Salisbury (Ma
ryland) cu primele partide din 
turul doi al probei de simplu. 
Jucătorul român Ilie Năstase,
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Prezente românești _> >

VIENA 21 — Corespondentul Agerpres, Corneliu Vlad, 
transmite : La Viena a avut loc sesiunea Consiliului guver
natorilor Agenției Internaționale pentru Energia Atomică. 
România a fost reprezentată de o delegație condusă de 
ambasadorul Dumitru Aninoiu, reprezentantul permanent 
al țării noastre pe lîngă A.I.E.A. Pe ordinea de zi a sesiu
nii au figurat probleme legale de asistența tehnică pe 1973 
din resursele proprii ale agenției, programul pe 1973 cu pri
vire la mediul înconjurător și diverse aspecte ale activității 
curente a A.I.E.A.

Consiliul a aprobat cererea României de asistență in 
obținerea unui reactor de cercetare și combustibil in cadrul 
proiectului P.N.U.D. — Dezvoltarea tehnologiei nucleare in 
România.

BERLIN 21 — Corespondentul Agerpres, Șt. Deju, 
transmite : La Berlin s-a încheiat, la 20 februarie, consfă
tuirea cadrelor de conducere a teatrelor de operă din capi
talele unor țări socialiste. Din partea Operei Române din 
București au participat directorul Mircea Horia Simiones- 
cu, regizorul Hero Lupescu și Magdalena Popa, prim-bale- 
rină.

In cadrul consfătuirii a avut loc un schimb de expe
riență privind repertoriul, colaborarea și organizarea turne
elor. Un loc important l-au ocupat în dezbateri probleme
le privind punerea în scenă a operelor contemporane.

ROMA 21 (Agerpres). — Prof. dr. Ana Aslan, președin
ta Societății de Gerontologie, a prezentat la Bari (Italia) o 
conferință privind rezultatele școlii medicale românești în 
domeniul profilaxiei îmbâtrînirii precoce. Savantul român 
a conferențiat, de asemenea, la Accademia di Romania, din 
Roma.

BEIRUT 21 (Agerpres). — 
Forțele militare israeliene au 
pătruns, marți, pe teritoriul 
Libanului, în zona nordică a 
tării, și au angajat lupte cu 
forțele palestiniene din două 
tabere aflate în regiune,'anun
ță un comunicat al ministrului 
libanez al apărării, reluat de 
agențiile Associated Presse, 
United Press International, 
Reuter, France Presse. Potri
vit unor date preliminare, 
in urma acestui ^tac 12 per
soane au fost ucise și nu
meroase altele rănite.

totodată, vizibilitatea redusă 
din regiune, ca urmare a fur
tunii de nisip.

★
NAȚIUNILE UNITE 21 (A- 

gerpres). — Secretarul general 
al Organizației Națiunilor U- 
nite, Kurt Waldheim, și-a ex
primat „indignarea profundă" 
față de tragedia avionului li
bian, doborît în Sinai. El a ex
primat condoleanțe guvernului 
libian.

★
CAIRO 21 (Agerpres). — Un 

purtător de cuvînt al guvernu
lui egiptean a declarat că do- 
borîrea de către forțele arma
te israeliene a avionului libi
an reprezintă „o violare, nu 
numai a dreptului internațio
nal, ci și a tuturor considera- 
țiunilor umanitare''.

★
LONDRA 21 (Agerpres). — 

„Guvernul britanic deplînge 
in modul cel mai energic 
moartea unor civili inocenți" 
— a declarat un purtător de 
cuvînt al Foreing Office-ului, 
in legătură cu doborîrea avio
nului libian deasupra Sinaiu- 
lui.

calificat direct in această fa
ză a competiției, l-a intilnit pe 
campionul de juniori al S.U.A., 
Patrick Dupre, in fața căruia 
a cîștigat cu 6—4, 6—3. In tu
rul trei, Ilie Năstase îl va în- 
tilni pe americanul Mike Es
tep, care l-a eliminat cu 6—4, 
6—4 pe cehoslovacul Jan Ku- 
kal. Alte rezultate: Owens 
(S.U.A.) — Mulligan (Italia) 
6—3, 6—4 ; Dent (Australia) — 
Vazquez (Argentina) 6—3, 
6—4.

Au început și întrecerile de 
dublu. Cuplul Ion Țiriac (Ro
mânia) — Jimmy Connors 
(S.U.A.) a invins cu 6—3, 
6—4 perechea americană Jeff 
Austin — Raz Reid. In alte do
uă partide disputate s-au înre
gistrat următoarele rezultate : 
Paish (Anglia), Seewaqen 
(S.U.A.) — Kukal, Hrebec [Ce
hoslovacia) 4—6, 6—2, 6—4 ; 
Eslep, Owens (S.U.A.) — Ama
ya, Dejesus (S.U.A.) 6—4, 7—5.

O

O declarație a ministrului 
de externe peruan

LIMA 21 (Agerpres). — 
„Politica promovată de guver
nul peruan pe plan extern es
te o politică a colaborării 
multilaterale" — a declarat 
ministrul peruan al afaceri
lor externe. Miguel Angel de 
la Flor Valle, într-un discurs 
pronunțat cu ocazia primei 
reuniuni plenare a șefilor mi
siunilor diplomatice acredi
tate în străinătate.

Relevînd principalele as
pecte ale politicii externe a 
guvernului Alvarado, șeful 
diplomației peruane a amin
tit — în primul rînd — mă

I FAPTUL DIVERS PE GLOB j
I Curățenie subterană

Menținerea curățeniei in 
Itunelele marelui metro pari

zian nu este o sarcină ușoa
ră, știut fiind că lungimea li- 

I nlilor sale are 340 kilometri. 
I Recent a fost pus in funcți- 
I une un tren special, alcătuit 
| din trei vagoane, pentru cu- 
Irățirea liniilor. Primul vagon 

este... aspirator de praf. Iar 
■ celelalte purifică aerul șl 
I stropesc liniile. Cheltuielile 
I pentru asigurarea curățeniei 

se ridică la o sumă destul de 
importantă. Nu trebuie uitat 

Iinsă că nici încasările nu 
slnt de neglijat, metroul pa- 

Irizian avind patru milioane 
de „ciienți" pe zi.

Chelnerițe pe rotile
' Angajarea de fete tinere 
Iși frumoase pentru a servi 

în marile restaurante nu este 
I un lucru nou. Restaurantul 
I „Nicoise" din New York a 
■ hotărît insă ca angajatele 
I sale să fie... prevăzute cu 
■ patine pe rotile. Ca urmare, 
I restaurantul a înregistrat o 
I sporire a clientelei. atrasă 
Inu numai de spectacolul ofe

rit de drăguțele chelnerițe 
I fugind pe rotile, ci șl de o

deservire mult mai rapidă...

Reprofilare

IModa automobilelor vechi 
de 40-50 de ani capătă o ma- 
Ire răspindlre în unele țări 

occidentale. Pentru a face 
față numeroaselor cereri de 

I mașini care să și meargă, trei 
I firme engleze s-au reprofilat.

I
25 metri lungime, 7 metri lățime și o greutate de cca. I I 250 de kg., acestea sini uriașele particularități ale celei mai «

• mari — șl mai grele — cravate din lume 1 Aceaslă creație II originală a fost realizată de cea mai de seamă firmă de |
cravate din Japonia, cu prilejul aniversării a 80 de ani de ■

Ila înființarea sa. Uriașa cravată a fost expusă in celebra pi- I 
ață -GINZA" din Tokyo care e vizitată zilnic de peste 2.5 ’ 

■ milioane de oameni.

Misiunea specială 

a Consiliului 

de Securitate 

șl-a încheiat vizita 

la Nairobi
NAIROBI 21 (Agerpres). — 

Misiunea specială a Consiliu
lui de Securitate — formată 
din reprezentanții Austriei 
Indoneziei, Republicii Peru 
și Sudanului — și-a încheiat 
vizita la Nairobi, ultima e- 
tapă a călătoriei efectuate in 
Africa răsăriteană și centra
lă.

După cum s-a anunțat, 
membrii misiunii Consiliului 
de Securitate au vizitat mai 
întîi Zambia, pentru a exami
na, la fața locului, situația 
creată ca urmare a acțiunilor 
provocatoare întreprinse la 
frontiera cu această țara de 
către regimul minoritar din 
Rhodesia.

surile întreprinse pentru apă
rarea suveranității naționale. 
El a subliniat .totodată, că ța
ra sa „a adoptat o poziție fia
ră în problema apărării su
veranității jurisdicționale a- 
supra celor 200 mile marine, 
sol și subsol, pendinte 
coastele sale".

Referindu-se la actuala po
ziție a Perului pe continen
tul latino-american, de la 
Flor Valle a afirmat că gu
vernul Alvarado ..a impulsio
nat în repetate rîndurj pro
movarea relațiilor, tn toate 
domeniile de activitate. în ca
drul Pactului ANDIN".

fabricind motoare speciale | 
pentru automobilele de pe 
vremea bunicii... \

Păpuși pentru băieți |
Fabricanții de jucării din | 

Franța iși extind gama pro- • 
duselor. După cum relatează I 
presa, pe piața pariziană au | 
apărut păpuși pentru... băieți . 
Moda a prins imediat. In. I 
loc să se joace cu tunuri șl ‘ i 
mitraliere, băiețașii preferă. I 
după cum se pare. păpuși I 
blonde, cu ochi albaștrii I |

Fumat... gratuit
Cițiva medici americani au I 

făcut o socoteală care a pus 
pe ginduri pe mulți oameni. ■ 
in special pe... nefumători. Ei I 
au demonstrat că nu este su- 1 
ficient să nu fumezi, ci să te I 
și ferești de cei care fumea- I 
ză. Lucrind intr-un birou în j 
care se fumează, un nefumă- | 
tor înghite in opt ore o can- . 
titate de nicotină echlvalen- I 
tă cu fumarea unui pachet I 
de țigări !

...Și țigări cu gust de i 
rom !

Pentru a face față valului • 
de propagandă existent la o- I 
ra actuală în lume împotriva | 
fumatului, fabricanții iau mă- i 
suri... de apărare. Cea mai I 
mare fabrică de țigări din 
Montreal (Canada) a pus de I 
curind in vinzare o serie de • 
produse noi. atractive, prin- I 
tre care țigări cu gust de... | 
rom și vin ! i
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