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Vcdere parțială a incintei minei Lonea.
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• Cum au fost transpuse in viață pro
misiunile pe care le-ați făcut la sfir- 
șitul lunii trecute și la decada l-a ?

• Vă mulțumesc rezultatele obținute în 
a doua decadă?

• Cum veți încheia luna și 
Ce măsuri întreprindeți 
sarcinile de pian să fie îndeplinite la 
cote maximale?

trimestrul ? 
pentru ca

Răspund cadre de conducere de la 
exploatările miniere și 

Centrala cărbunelui Petroșani

Ing. GHEORGHE GIUCLEA 
director tehnic al C. C. P. :

„Vom încheia luna
martie si trimestrul

cu sarcinile depășite!
— Nu pof face o analiză fie și sumară a activității de 

producție din a doua decadă fără să amintesc faptul că în 
primele 10 zile ale lunii aceasta a fost total nemulțumitoa- 
re. In cadrul unităților și-au făcut loc niște deficiențe de 
natură organizatorică. Acestea și-au pus amprenta și asupra 
activității celei de a doua decade la mai multe unități.

— Vă rog concretizați.
— Este vorba de faptul ci prezența la lucru in zilele 

salarii a fost mult scăzută, despre desele surpări care 
avut loc în multe abataje motivate destul de subiectiv 
către conducerile sectoarelor și exploatărilor prin lem-

de 
au 
de____ ___________  _________
nul verde — fapt cunoscut ce implica luarea de măsuri. 
Trebuie spus ca și in această perioadă au mai fost o serie 
de defecțiuni olectro-mecanice de care încă n-am scăpat. 
Au mai fost cazuri cînd nu s-au analizat destul de sigur, 
de temeinic posibilitățile și linia de front.

— La care unități vă referiți și ce consecințe a avut a- 
cest aspect asupra producției ?

— Mă refer la minele Lonea și Vulcan care au avut 
goluri mari de producție prin mutări de abataje și care nu 
și-au luat din timp măsuri de compensare a producției pier
dute. Mai este încă un punct »1 problemei, acela al dirijă
rii respectivelor preabataje fapt ce a condus la un con
sum mare de posturi.

— In cadrul anchetei de la finele primei decade s-a 
promis „ieșirea" Centralei de sub plan în a doua decadă. 
Cifrele însă nu confirmă.

— Dacă nu sîntem chiar la plan, s-a recuperat In 
schimb o mare parte din restanță, fapt realizat cu eforturi 
deosebite. Nerealizările se datoresc faptului că nu toate u- 
nitățilc au reușit să-și elimine deficiențele despre care am 
vorbit. Aș remarca minele Lonea, Aninoasa, care nu au 
justificări temeinice și se sustrag de la a-și vedea lipsurile 
în mod real pentru a le remedia, motivînd restanțele pe 
seama întreruperilor de energie care, incontestabil deran
jează, dar nu pot conduce la o constanță de minus în ju
rul a 300 — 400 de tone zilnic. După părerea mea, este 
vorba despre prezența care este foarte slabă la Aninoasa 
în ultimul timp și de o surpare intr-un abataj cu produc
ție ridicată, fără să existe nici o justificare temeinică.

— Vă mulțumesc rezultatele celei de a doua decade ?
— Nu ne mulțumesc pentru că trebuia să fim peste 

plan. Așa cum s-a stabilit. Existau evidente posibilități 
pentru acest lucru. Realitatea trebuia să fie alta. Aș preci
za faptul că minerii de la Lupeni au făcut eforturi pentru 
a nu îngreuna situația pe centrală, că își respectă cuvîntul 
în cea mai mare măsură, activitatea lor apropiindu-se spre

(Continuare in pag. a 3-a)
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La invitația președintelui 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, 
Nivolae Ceaușescu, și a to
varășei Elena Ccaușcs'ij, 
președintele Republicii De
mocratice Sudan, Gaafar Mo
hammed El Numeiri, împre
ună cu soția, va fare o vi
zită oficială in țara noastră, 
la începutul lunii aprilie 
1973.

Festivalul concurs de muzică
ușoară și poezie

„CÎNTECUL ADÎNCULUI"

Participare, structură și

a- 
din 
Il-a 
de
a-

festiva-

vedere 
a fnce-

așteptare

ud), Alexandrina 
Florin Marcovici 
Viorica Slanciu și 
milrescu (Giurgiu), 
Melinle și Ionel Tofai 
lăți). Deși nu au fost anun
țați nominal, vor participa și 
din Tîrgu .Jiu, Roșită și Ti
mișoara.

— Ce ne pulpți spune des
pre orchestră ?

— Formația „Atlas" va 
trebui, ca și în anul trecut, 
s-i dovedească și o bună 
condiție... fizică. Componen
ta ci : Ladislau Szinek (orgă), 
Ion Pop (chitară armonie), 
Dan Slate (chitară solo si 
armonie) Dan Cursan (chi
tară bas), Ion Botoqel (saxo
fon), Romulus Sirbu (trom
petă) și Ilie Țabrea (baterie).

— Care este componența 
juriului chemat să aprecieze 
și ierarhizeze talentele muzi
cale ?

— Compozitorul Radu Șer- 
ban. președintele juriului, 
prof. Traian Tămășan, șeful 
comisiei muncă politică și 
cultural-educativă de la Con
siliul județean al sindicate
lor, Ion Badea, activist de 
partid, profesorii Edwiga 
Neag, Ion Poporogu, Gheor- 
ghe Popa și Valeriu Coan- 
drăș, secretar al 
municipal U.T.C. 
se va afla și un 
bru al Uniunii 
pentru a aprecia

Rusu și 
(Tecuci), 

Aurel Du- 
Doina 

in (Ga-

Mlin« seară In Petroșani 
Ișl începe desfășurarea un 
eveniment artistic de excep
ție, cu largi semnificații 
supra vieții culturale 
Valea Jiului — ediția a 
a Festivalului concurs 
muzică ușoară „Cîntecul
dineului". Metaforă ce suge
rează omul și realitățile de 
astăzi, de aici, „Cîntecul 
dineului" exprimă slnlefic 
orchestrația muncii din acesl 
vechi centru mineresc in ca
re viața, prin optimismul el. 
ciută. La a doua sa ediție, fes
tivalul aduce și un element 
nou — concursul de poezie 
cu tematică Inspirată din 
minerit.

Casa de cultură este statul 
major al acestei manifestări 
în care fiecare om își are a- 
tribuții precise. Apropierea 
concursului imprimă întregii 
atmosfere, de obicei calme, 
o firească tensiune. Pe sce
nă repetiții în toi, cu opriri 
și reluări, cu zîmbete sau 
crispări. In sală se află trip
ticul orgânizator și coordo
nator (al acestui mecanism 
complicat care este con
cursul) ; VASILE CHIRCU- 
LESCU, activist al Consiliu 
lui municipal al sindicatelor, 
IOAN POPOROGU, preșe
dinte al Comitetului munici
pal pentru cultură și educa
ție socialistă și VASILE MO- 
LODEȚ, director al Casei de 
cultură. Din discuția cu 
dumnealor am aflat noi in
formații referitoare la struc-

a- I

tura șl desfășurarea 
lulul.

— Din punct de 
psihologic concursul 
pul...

— Intr-adevăr. Urmărim 
ultima repetiție a concuren- 
tilor din municipiul 
iar

nostru, 
de miine (miercuri

Constructorii de o- 
biectlve soclal-cultura- 
le din Valea Jiului con
semnează la încheierea 
celei de-a doua decade 
de muncă din luna mar
tie numeroase realizări 
— atît prin atacarea u- 
nor noi obiective cît și 
la continuarea celor a- 
flate deja 
perioadele 
Iată cîteva

TOTAL Valea Jiului

realizării planului
în lucru din 

anterioare, 
din ele.

LUPENI au
lucrările

@ IA
fost începute
la două blocuri noi, DII 
și D 12, fiecare avînd

E. 
E. 
E.
E.
E.
E.

M. Lonea
M. Petrila
M. Dilja
M. Livezeni
M. Aninoasa
M.

E. M.
M.
M.
M.

E.
E.
E.

Vulcan 
Paroșeni 
Lupeni 
Bărbătenî 
Uricani Jurnal

n.n.), orchestra își rezervă 
timpul pentru interpretii oas
peți.

— Cititorii noștri au fost 
informați asupra soliștilor 
din Valea Jiului înscriși în 
concurs. Cine și-a anunțat 
participarea din țară ?

— Cunoaștem doar o par 
te dintre ei, în zilele urmă 
toare vor mai veni și alții, 
lată-i pe cei care s-au
nuntat: Nicolae Șușman (O- 
răștie), Maria One? și Pe
tru Chezan (de la clubul „Si- 
derurgistul- Hunedoara), Me
lania Doboș (Bistrita-Năsă-

a-

„Neprevăzutul" era de 
...prevăzut I

— înaintea începerii deca
dei I și a decadei a Il-a din 
luna martie, conducerea E. M. 
Aninoasa se angajase să ac
ționeze în așa fel îneît să rea
lizeze ritmic planul de ex
tracție. Cu toată ferma pro
misiune, exceptînd sectorul I, 
toate celelalte sectoare au 
sarcinile neonorate, mina ra- 
portînd o proporție de înde
plinire de numai 97,8 la sută 
la volumul producției preli
minate.

— Cum vă explicați, tov. 
director Constantin Moraru, 
„căderea", după relizările bu
ne din luna anterioară ?

— Nu am prevăzut o ase
menea schimbare nefavorabilă 
a structurii abatajelor, adică: 
la sectorul I rezervele fronta
lului 3 sînt pe terminate, la 
sectorul IV s-a trecut de la 
un abataj Ia altul, „tranziție"

Cuvîntul de ordine al colectivului fruntaș: 
„Vom continua în același ritm

șantier
cîte 60 de apartamente. 
De asemenea, la blocul 
Al, cu 66 apartamente, 
au fost terminate plan- 
șeele și s-au început 
tencuielile, ajungîndu-se 
cu ele la etajul I. Tot 
aici, se zidește intens la 
blocul El, cu 40 de a- 
partamente, unde, în cu- 
rînd se va trece la lu
crul în două schimburi. 
Au fost începute și lu
crările de modernizare 
a drumului „Mierleasa", 

face legătura cu 
Bărbăteni.

I.A VULCAN au 
deschise lucrările 
nouă creșă cu 100 

dc locuri (clădirea a- 
vind două nivele), s-a 
trecut la săparea funda
țiilor la blocurile A și 
B, fiecare cu cîte 22 a- 
partamente — iar la al
te două tronsoane, 5 C 
și D, cu același număr 
de apartamente, s-au 
trasat fundațiile. Aici se 
mai execută finisaje in
terioare la blocul 3A și 
montarea din panouri 
mari a blocului 3B.

Seară literară
La căminul muncitoresc 

E.M. Dilja arc loc astăzi, 
ora 17,30 seara literară „1 
poeziile lui M. Eminescu". 
nițiativa aparține inginerului 
Ioan Sabău, directorul minei, 
a cărui propunere a fost spri
jinită de comitetul sindicatu
lui exploatării miniere la care 
munca cultural-educativă este 
orientată prin forme atracti
ve, cerințele majore ale co
lectivului. In partea a doua 
a acțiunii, se desfășoară și un 
concurs „cine știe, cîșligă" pe 
teme de minerit. Comitetul 
sindicatului minei acordă trei 
premii cîștigătorilor.

: al 
i la 
,Din 
•. I-

Cornitetului
In juriu 

poet, mem 
Scriitorilor 
poeziile.

Tlberiu SPATARU

(Continuare in pag. a 3-a)
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Un continuator demn al unei frumoase tradiții 
Acolo unde noul cedează mereu locul noului 
„Ochii" opiniei publice se cer a fi neiertători 
„Argumentul" pumnului nu-și are locul în rela
țiile noastre de conviețuire socială 
Poșta paginii

Din nou întrebarea:

DE CE RÂMÎN CENTRALELE TERMICE
FĂRĂ CĂRBUNE?

Mina Vulcan încheie și a 
doua decadă a lunii inart e 
cu n substanțială depășire a 
planului : 4 163 tone de ăr- 
bune. Toate sectoarele și-au 
îmbunătății activitatea, asiqu- 
rîndu-se ritmicitalea zilnică a 
realizărilor. Sectorul IV se 
menține fruntaș, sectorul I ca
re în'împina nu de mult qre- 
uiăți, s-a redresat, reușind să 
recupereze cea mai mare par
te din minusul înregistrat cu 
zece zile în urmă. Uh alt sec
tor. sectorul II, de asemenea, 
a depășit greutățile datorate 
condițiilor de ză<~ărnint, reu
șind să realizeze și să depă
șească zilnic sarcinile de plan.

Referitor Ia viitor — tova
rășul director Emil Muru ne a 
relatat :

— Ne-am realizat ritmic sar-

și vom 
în același 
toate con-

cinile de producție 
continua să lucrăm 
ritm. Avem create 
ditiile. Ne-am angajat să în
cheiem luna cu un plus 
2 500 tone de cărbune.

— Cum pregătiți producția 
pe luna aprilie ?

— Lucrările de pregătire 
cresc ca volum, deci trebuie 
să organizăm de pe acum bri
găzi pentru locurile de 
că deschise. Măsurile ce 
luat sint de asa natură 
să asigure o producție 
că pe luna aprilie.

— Despre ce măsuri 
vorba ?

— Experiența trimestrului 
trecut ne-a demonstrat că sîDt 
necesare unele schimbări or- 
aanizatorice pentru desconges-

de

tionarea unor locuri de mun
că, pentru evitarea unor aglo
merări în vederea unei cit 
mai bune aprovizionări. A- 
dică aceste schimbări organi
zatorice ne vor duce la o și 
mai mare echilibrare a produc
ției pe sectoare, pe brigăzi.

— Aceste schimbări nu vor 
afecta producția lunii aprilie?

— Desigur, la început unora
mun- le va fi mai greu să se obiș-
le-am nu iască cu schimbările res-
îneît pective dar noi luăm toate

ritmi- măsurile să asigurăm realiza-
este rea ritmică a sarcinilor de

producție încă din primele zi
le ale trimestrului care va în
cepe. Și negreșit, vom conti
nua să ne situăm printre frun
tași.

la un nou panou a avut loc 
și în stratul 15... O cauză ar 
fi și lemnul verde, cu para
metri necorespunzători, care 
ne-a provocat și surpări.'

— Cu o mai vie preocupa
re și spirit de prevedere...

— Intr-adevăr, și cei de la 
conducerile sectoarelor I și II 
dacă erau mai atenți...

— Ca și factorii de condu
cere ai minei, de altfel...

— Să recunoaștem, nici noi, 
nici colectivul nu ne-am mo
bilizat suficient, incepînd de 
la mine... pînă la șeful de bri
gadă și șeful de schimb, în 
special însă personalul me
diu tehnic, ce mai, ne-am cul
cat pe laurii lunii trecute.

— Lauri nu prea... substan
țiali. ținind cont de „restan
ța" de 5 000 tone din ianuarie.

_  ? i ,
— Toate sectoarele nu 

productivjtățile realizate, 
mină s-a dat mai puțin cu 
178 kg pe fiecare post prestat. 
Și posturi au fost mai multe 
decît s-a planificat: în abata
je cu aproape 1 000 s-au depă
șit, la pregătiri cu 68. Aproa
pe fără comentarii... 
tuși ?

— Aceleași cauze 
le-am menționat.

— Sectoarele II și 
minusurile cele mai mari „la 
zi" s-au angajat în adunarea 
generală a oamenilor muncii 
să depășească randamentul 
mediu cu 20 kg pe post...

— Am speranța că aceste 
sectoare își vor realiza planul 
la productivitate.

— Numai speranța ?
- Da. (?!).
— Vă mulțumește situația ? 

Ce întreprindeți pentru redre
sare ?

— Nu ne mulțumește, și tot 
efortul nostru este concentrat 
asupra recuperării minusului, 
pentru realizarea planului tri-

Și, to

pe care

IV, cu

(Continuare in pag. o 3-a)

a-

Iosif DAVID

stocu- 
locatari

200 
din

D 
be-

lo- 
în- 

zilei 
nu avea 
o lopată

a-

e IN PETROȘANI a 
fost pregătită începerea 
glisării blocului G1 -f- 2 
cu 66 apartamente, se 
montează din panouri 
mari blocul E 2 4- 1, es
te in lucru blocul 
2-)-2 și se toarnă 
toane la blocul E 2 4- 2 
— toate avînd cîte 60 
de apartamente. In 
celași timp, s-a mai pre- 
qătit fundația pentru 
blocul G 1 4- 1 cu 
apartamente.

• LA PETRILA: 
află în plin finisaj 
cui D 11, cu 31 aparta
mente, s-a început blo
cul P2a cu 20 aparta
mente și noua școală cu 
16 săli de clasă, iar in 
același timp se toarnă 
betoane la cele două re
zervoare de apă de cite 
1 500 mc.

In ziua de 14 martie a.c., re
dacția a fost sesizată de un grup 
de locatari că centrala termi
că' nr. 4 Aeroport nu a func
tional în noaptea de 13 spre 
14 martie din lipsă de cărbu
ne. Deplasindu-ne la fata 
cului, ne-am convins că, 
tr-adevăr, în dimineața 
de 14 martie centrala 
in stoc nici cel puțin 
de cărbune.

Verificind evidenta 
ril.or la asociația de 
ani constatat că situația de la 
centrala 4 nu este unică adi
că, în dimineața zilei de 14, 
nici centrala ni. 7 nu dispunea 
de cărbune, că centrala termi
că nr. 1 nu avea in stoc nici 
o tonă, iar centrala termică 
nr. 2 și 6 nu aveau asigurate 
cantitățile necesare consumu
lui zilnic. Aceeași stare de lu
cruri apare cu mici modificări 
in zilele de 12 și 13 martie.

Interesîndu-ne în continuare 
la tov. Aron Bursescu, împu
ternicitul asociației de 
tari, am fost informați că

partea asociației, în fiecare di
mineață, un salariat trece pe 
la cele 8 centrale din Aero
port, verifică situația stocuri
lor, comunicînd necesarul de
pozitului de cărbune.

De ce, totuși, centralele
jung la un moment dat în si
tuația de a rămîne fără cărbu
ne ? Cauza decurqe din apro
vizionarea acestora doar în li
mita consumului zilnic, fără 
posibilitatea de a-și crea un 
stoc de rezervă care să le a- 
sigure continuitatea funcțio
nării, în caz că pe parcursul 
aprovizionării cu cărbune s-au 
ivit anumite deficiente. Com- 
parind, de exemplu, cerințele 
consumului cu cantitățile de 
cărbune furnizate centralelor 
în zilele de 12, 13 și 14 martie 
rezultă că fată de consumul 
zilnic de 92—100 tone, depozi
tul a furnizat în ziua de 12 
— 94,6 tone în 13 — 105 to
ne iar în 14 — 91,225 tone, 
ceea ce nu asigură posibilita
tea de a se crea stocuri 
rezervă.

Șeful depozitului de cărbu
ne alocații, tov. Dumitru Bo
ta ne-a relatat că cele patru 
vagoane de. cărbuni ce intră 
zilnic în depozit acoperă doar 
cerințele zilnice ale centrale
lor din municipiu — inclusiv 
ale salariatilor cu drept la 
cărbune alocație — fără pu
tința de a expedia centralelor 
cărbunele necesar formării u- 
nor stocuri de rezerva. Și lo
tuși aceste stocuri sînt nece
sare.

Considerăm că pentru Cen
trala cărbunelui nu constituie 
o problemă aprovizionarea 
centralelor din cartierul Ae-^ 
roport cu o cantitate de 
— 300 tone de cărbune 
care să se constituie un stoc 
tampon pentru circa 2-3 zile, 
spre a asigura astfel continui
tatea funcționării centralelor 
termice, fără a mai fi nevoie 
de atîtea intervenții de ultim 
moment din partea asociației 
de locatari.

SS
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1 Steag»! roșu

Oameni cu care ne mîndrim

DEMN AL UNII
i Acolo unde noul cedează 

mereu locul noului

I

A preluat pasiunea pentru 
minerit de la tatăl său, Io
sif. Încă de pe vremea cind 
era elev, Kedves Francisc îl 
însoțea în vacanțe pe tatăl 
său și muncea alături de el 
la mină la Petrila. Apoi, ca 
brigadier pe marile șantiere 
Bumbești-Livezeni și Sal- 
va-Vișeu, a participat la des
chiderea unor drumuri noi ce 
străbat și astăzi prin piatră 
trasee deosebit de dificile ale 
Carpaților. Din constructor 
pe șantiere a devenit apoi 
ajutor minier.

I^a E. M. Dîlja se află din 
anul 1961. Aici fiind angajat, 
a urmat, la Petrila, școala 
de calificare în meseria de 
miner. Ea Dîlja și-a conti
nuat munca în subteran în 
brigada lui Gheorghe Pereș, 
eare pe atunci executa be- 
tonarea galeriei principale de 
eoastă. Aproape patru kilo
metri a înaintat această - bri
gadă cu viteze de 120—130 
ml pe lună în *galerie dublă 
betonată! Munca lui Kedves 
Francisc în brigadă este bi
ne cunoscută de șeful schim
bului de atunci, Constantin 
Corcodel, astăzi maistru mi-

Am asistat, odată, la ju
decarea unui caz, în care ru
șinea. remușcările păreau 
sincere pe chipul omului din 
boxă. Ajunsese acolo în ur
ma unui accident nocturn, 
iscat — cum se întimplă de 
cele mai multe ori — sub 
influența acestui atît de ne
fast sfetnic care este alcoo
lul. Se apăra omul acela 
destul de bine. ..Știu, zicea, 
că trebuie să plătesc oalele 
sparte, e normal, legea pe
depsește abaterile... Dar, a- 
dăuga, vă rog să mă credeți, 
sînt deosebit de sincer, îmi 
trăiesc pedeapsa din momen
tul imediat următor ieșirii 
din starea de beție''... Neîn

„Argumentul44 pumnului și al 
cuvintelor noduroase 

nu-și are locul în relațiile 
noastre de conviețuire socială

doielnic, remușcarea „post 
factum" nu poate absolvi 
pe nimeni de sancțiune. 
Actele subumane sâvîrșite 
nu pot râmîne nesancționa
te. Dar ea, această remușca- 
re, in cazul în care există 
cu adevărat, adică atunci 
cind e reală, poate constitui 
un suport pentru recîștiga- 
rea încrederii celorlalți, a 
semenilor lingă care cel ce 
pentru moment a intrat în 
conflict cu legea, va trăi 
după... detenție. Despre a- 
ceastă recîștigare a încrede
rii și despre ceea ce uneori 
mai urmează, pe alocuri a- 
cesteia, am dori să vorbim 
în continuare.

...Este adevărat, e foarte 
tonic să poți privi întotdea
una cald și senin în ochii 
semenilor tăi. In ochii celor, 
in afara încrederii cărora 
nu-ți poți urma mersul fi
resc în viață, te împleticești 
și mai și cazi... Există ca
zuri însă — excepții, firește, 
pe planul relațiilor noastre 
de conviețuire socială, dar 
tocmai aceste excepții sînt 
cele care lovesc mai dureros 
in demnitatea fiecăruia din
tre noi — cînd învestitura 
de încredere a colectivelor, 
a oamenilor, acordată celui 
care cîndva a fost sancțio
nat de lege, nu e răsplătită 
așa cum se cuvine. Ne refe

TRADIȚII
er la unul din sectoarele de 

Producție ale minei Dîlja.
Organizația de partid din 

care face parte i-a încredin
țat lui Kedves mai multe 
sarcini privind munca de e- 
ducare și mobilizare a mine
rilor la îndeplinirea sarcini
lor de plan atît în perioada 
cînd era miner șef de schimb 
cit și după ce a venit maistru 
miner. De aceste sarcini, de 
mare răspundere, Kedves 
Francisc s-a. achitat cu cins
te. In adunări ale grupei sin
dicale. în repetate rînduri a 
fost evidențiat ca exemplu 
pentru rezultatele sale în 
muncă.

Maistrul minier Kedves și-a 
întemeiat o familie bine 
sudată: are o soție harnică 
și respectuoasă, un băiat și 
o fată de a căror creștere și 
educare se ocupă cu multă 
dragoste și afecțiune.

Pentru ridicarea nivelului 
său politic și profesional și-a 
făcut o mică bibliotecă cu 
diferite cărți beletristice, po
litice și tehnice, iar în ulti
ma vreme de fiecare dată 
cînd apar cărți noi la libră
rie el se află printre primii 
cumpărători.

Pentru meritele sale în 
producție ca maistru minier, 
din anul 1969, Kedves Fran
cisc este purtător al insig
nei de fruntaș in întrecerea 
socialistă.

Cu astfel de oameni colec
tivul sectorului III al E.M. 
Dîlja se mîndrește pe bună 
dreptate.

Petru GAIN A. 
muncitor la E.M. Dilja

rim, se subînțelege, la reci- 
diviști. Un infractor „pri
mar", după cum știm cu 
toții, după sâvirșirea pedep
sei se reintegrează într-un 
colectiv. Și e primit — pen
tru că oamenii sînt oameni 
și știu să fie, cu decență, 
atenți, cînd e nevoie — ca 
un semen care a greșit oda
tă și care vrea să uite pentru 
totdeauna acest lucru, să-și 
recîștige demnitatea pierdu
tă. Dar, uneori, cel înconju
rat cu omenie nu rezistă... 
primei ..tentații" și recidi
vează în abatere. Normal, e 
din nou condamnat. Iese, 
apoi, și din nou primește — 
ceva mai greu, totuși primeș
te — încrederea oamenilor.

O merită ? Poate da, poate 
nu...

...Radu Popa a fost ospă
tar la restaurantul „Con
structorul" din Petroșani. 
Acum nu mai e. Acum e a- 
restat. Nu e însă un infrac
tor primar, cum s-ar crede, 
gîndindu-ne la „interdicții
le" ocupației sale ! Pentru 
că posedă antecedente pe
nale. A mai fost condamnat, 
in două rînduri, pentru igno
rarea preceptelor conviețui
rii civilizate în societate ! 
In 1970 a fost „reținut" un 
an și jumătate pentru ultraj 
Ia bunele moravuri... Deși i 
se știu antecedentele, intră 
în T.A.P.L. Și e tratat ca un 
om onest, cinstit, corect... 
Eroare ! Radu Popa — și ne 
amintim perfect figura spă
șită a acestuia cind greșea, 
și greșea destul de des — 
e cumva un inadaptabil ? 
Nu vrea să știe că lumea a- 
ceasta a noastră e guvernată 
de legi peste care nu se poa
te trece ? Nu înțelege aces
te lucruri... E tînăr. Are 30 
de ani, căsătorit, un copil, 
soția — o femeie la antipo
dul comportărilor sale, cu 
gîndire lucidă, corectă în 
conduita civică — nu mai 
poate suporta nu atît mal
tratările fizice la care o su
pune un soț neloial și scan
dalagiu, cit mentalitatea pro

Punctul dc informare de la mina Lupeni constituie un adevărat... punct de a- 
tracțic pentru salariații exploatării unde printre altele, își pot îmbogăți încontinuu cu
noștințele referitor la normele legale cît și etice de conviețuire în societate.

Prietenii lui Sticlaru
Școala generală nr. 1 din 

Vulcan. Prin ușa întredes
chisă a atelierului dc lăcă- 
tușerie pe care se putea cili 
„Patronat de E.M. Paro- 
șeni" am zărit lucrînd un 
tînăr care putea fi ușor con
fundat cu elevii din această 
școală. Intre cîteva lovituri 
de ciocan și cîteva șuru
buri, strînse pe un panou, 
am făcut cunoștință : A-
Jexnndru Sticlaru. electri
cian la sectorul 111 al E.M. 
Paroșcni. Este unul din 
muncitorii „adoptați" de
Valea Jiului. Muncește la 
mină numai de șapte luni. 
Fără a-1 îndemna prea mult, 
gîndurilc sale sincere au 
prins glas :

...Am venit de la Iași, du
pă ce am absolvit școala 
profesională, nu am — deo
camdată — prieteni, așa că 
timpul liber l-am petrecut 
mai mult singur. Cînd am

fund nocivă a acestuia, ca
re-i generează (în pofida 
oricărei atenții și griji cu 
care a fost pînă acum în
conjurat, spre a putea pri
vi în ochii oamenilor, fără 
sfială) actele antisociale, de 
a căror repetabilitate deja 
nu se mai îndoiește nimeni 
din cei ce-1 cunosc...

...In 14 februarie a.c., doi 
ofițeri de miliție din Vulcan, 
cu autorizație emisă de pro
curatură. descind la o per
cheziție domiciliară în locu
ința lui Radu Popa. Era re
clamat ca autor al dispariți
ei. într-un scandal la „Coco
șul de aur", cu o seară îna
inte, a unor obiecte — un 
ceas, un fular și bani. In 
prezența martorilor Marin 
Ivan și Constantin Bojeni- 
ță, Radu Popa, conștient și 
totuși „congestionat" de 
vidul interior și de un nă
rav al firii, își permite să 
profereze injurii la adresa au
torităților publice, la adresa 
ofițerilor de miliție și a ce
lui ce a emis autorizația 
de percheziție, murdărind 
demnitatea unor oameni ai 
legii aflați în exercițiul 
funcțiunii, sădindu-le pe fețe 
pete de rușine... Ultraj ! 
Radu Popa e arestat. Va fi 
judecat. Și parcă îl vedem, 
așezîndu-și cuminte pe figu
ră o mască spășită (în timpul 
percheziției a început să bea 
dintr-o sticlă, pentru a-și 
crea probabil un... fals alibi) 
de vinovat fără vină, solici- 
tînd îngăduință pentru că... 
„nu mi-am dat seama, ...e- 
ram sub influența..., am cre
zut că am glumit"... ș.a. în
găduință vizavi de un reci
divist ? Credem că în marea 
noastră luptă de azi pentru 
lichidarea tuturor manifes
tărilor incompatibile cu ți
nuta morală a omului socie
tății socialiste, nici nu poate 
fi vorba despre așa ceva... 
Și tocmai pentru că sînt ex
cepții aceste acte subumane 
intolerabile, și tocmai pen
tru că sînt puțini acești au
tori ai încălcărilor de lege 
nu-i putem trata cu duhul 
blîndeții. Pentru că aseme
nea acte, asemenea indivizi, 
cu bună știință lezează fla
grant demnitatea fiecăruia 
dintre noi. a tuturor celor 
care ne dovedim prea u- 
mani, mult prea umani, u- 
neori, cu... recidiviștîi.

Celor ce nu cunosc alt 
„argument" al dreptății în 
afara celui al... pumnului și 
al cuvintelor noduroase, 
triviale, care lovesc mai 
grav decît o bîtă, nu le pu
tem dărui nici un gram din 
îngăduința noastră...

Adrian CONDOR 

auzit că la această școală 
este nevoie de doi băieți ca
re să lucreze la instalația 
electrică, m-am oferit ime
diat, împreună cu colegul 
meu Vasile Răceanu. Am 
lucrat aici aproape două 
săptămîni, cot la cot cu e- 
levii. Cînd am reușit să pu
nem în bătaie instalația e- 
lectricâ m-am bucurat foar
te mult împreună cu elevii 
și directorul școlii.

...Azi am venit mai de
vreme. Pînă vin elevii la 
practică m-am apucat să 
lucrez la acest panou dc a- 
fișaj rotativ. Intr-adevăr, nu 
e o muncă de electrician, 
dar mă descurc.

...Nu știu dacă ceea ce fac 
se cheamă „patronare". Un 
lucru este însă clar pentru 
mine— îmi place ca în tim
pul liber să vin în mijlocul 
elevilor. Ii învăț cite ceva 
din ceea ce știu și eu. Ii văd
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@ „Noi, mai mulți locuito
ri ai orașului Lupeni, vă 
aducem mii de mulțumiri 
pentru darea în vileag a „O- 
mului cu două fețe", in zia
rul „Steagul roșu" din 11 
martie a.c., deși această de
mascare e cam tîrzie: ...Cit 
privește aluziile dumnea
voastră la legea Nr. 18 se
sizarea trebuie făcută in 
altă parte. Noi așteptăm 
niște măsuri.

® Ion Mărgulescu. Lonea: 
V-am publicat un articol in 
coloanele acestei pagini, 
bine scris... Dacă acum co-

Cine răspunde la aceste 
„semne de întrebare^?

Uneori (sau uneori prea des) 
furtunile dintr-un pahar cu 
vin se soldează cu efecte ne
dorite. Nu ne vom referi la 
cazurile extreme care ajung 
să formeze dosare ale huliga
nismului. Nici la cazurile, tot 
extreme, ce se sfirșesc neplă
cut pentru mulți membrii ai fa
miliilor celor care nu-și cunosc 
„măsura", in sala pașilor pier- 
duți, de unde încep schimbă
rile de destin.

Ne referim, de această da
tă, la o altă față a lucrurilor. 
Zilnic se înregistrează zeci, 
sute de „nemotivate" la uni
tăți'. economice din munici
piu, nemotivate care - adu
nate - înseamnă mari restan
țe față de plan. In schimbul 

atît de curioși, de preocu
pați să facă ceva, îneît nu 
pot să nu dau din cînd în 
cînd pe la atelier. Și mai 
este ceva: azi, mîine ei 
vor fi viitorii mei tovarăși 
de muncă...

M-am despărțit de acest 
băiat inimos cu gîndul la 
ceilalți tineri din întreprin
derile Văii Jiului. Cît de bi
ne le-ar prinde elevilor și 
muncitorilor legăturile prie
tenești, legate în toiul mun
cii. al practicii școlare. Ele
vii îndrăgesc pe tinerii 
muncitori, meseria lor, do
resc să le semene. Iar mun
citorii trăiesc satisfacția a- 
celora care au dat o părti
cică din ei, tinerilor mese
riași de mîine.

Iacob IMLING 
secretar al Comitetului 

municipal al U.T.C.

borîm ștacheta exigenței, 
unde ajungem ? Așteptăm, 
deci, de la dv. „lucruri" la 
lei de bune. Se poate I Nu 
trebuie decît să reflectați 
mai profund asupra faptelor 
și să manifestați mai mult 
discernămînt, în alegerea 
lor...

@ Mulțumiri pentru bune
le aprecieri la adresa modu
lui cum am susținut, in a- 
ceastă pagină, pe medicul 
Ioan Bălan în ..acțiunea" 
sa împotriva părinților a- 
fectați de amnezie totală! 
(Szekely Lajos șl Peter Pall).

a ce ?
De neînțeles dar, contrar tu

turor prevederilor legale care 
interzic cu desăvirșire servirea 
clienților in această stare, in 
cadrul T.A.P.L. abaterile con
tinuă să se petreacă nestinje- 
nite de nimeni. Nu avem cu
noștința de nici un caz in care 
unui barman, ospătar - sau 
responsabil de local - li s-au 
aplicat sancțiunile cuvenite, 
pină la desfacerea contractului 
de muncă, de către conduce
rea T.A.P.L., pentru asemenea 
grave abateri, am spune, de 
la omenie.

Și dacă cunoaștem efectul 
de ce nu se acționează, pen
tru stirpirea fenomenului, asu
pra cauzei care-l produce ? 

(I ... E adevărul, e foarte I plăcut să călătorești. Să cu
noști ținuturi și spații felu
rile. Să afli alte neamuri șl

I cetăți și să le înfrupți cu
* nesaț din sarea și graiul lor. I Splendorile naturii și ale e-

fortulul uman le îmbogățesc.

ITc înalță. E adevărat... Dar, 
parcă — și nu șl iu de ce, 
sau poate știu, dar nu gă-

Isesc explicitarea adecvată — 
mai mult îmi place să re-

I văd locurile apropiate, unde I noul cedează mereu locul 
I noului. E o plăcere inilnită

— și, rlscînd o comparație, 
aș numi-o precum un poet 

I cîndva, ca un... lung sărut 
| al revederii așteptate.

I Revăd, de cile ori pot, 
Spitalul din Vulcan. Noul,

Iaici, e o noțiune cît se poate 
de efemeră. Nimic din ceea 
ce era nou, numai e nouI și pe locul vechiului se in- 

' stalează mereu noul. Le 
1 place tot ceea ce e nou ce- 

lor de aici. II adoră. II cau-
I tă și-l găsesc. Și-l plantea- 
I zd, apoi îl consideră vechi 
I și află alt nou. Mai nou!
■ Pînă și albul pereților, imen- I sitatea dc alb dominant a u-
• nui spital, e altul, de la an 
I la an. De la sezon la sezon. 
I Poate și de Ia zi la zi I 
I...Spitalul e nou, știe orici

ne. împrejmuirea e mai noua.
I Aleile sînt și ele noi. Poli-
I clinica, adusă și ea în preaj-
I mă, respiră din toți porii
I noutatea. Secția stomatolo

gie s-a lărgit, e bine dotată.

ISe cercetează, se prospec
tează, se caută înlăturarea
a tot ceea ce e uzat, peri-

Imat, învechit. Au construit 
aici o stație centrală de o-

Ixigen. Cu conducte în toate 
secțiile. Tuburile mici, greu

Itransplantabile, au intrat In 
domeniul amintirilor. In cu- 
rînd se va instala un lift.

IEra necesar. Un nou labora
tor, modern utilat va înfă-

I șura în hlamida uitării ne- I încăpătoarele încăperi de 
■ doar acum doi ani... Cînd 
I spitalul, să recunoaștem, 
■ era foarte nou. Abia se ln- 
I jghebase I Nu-mi amintesa I vreun popas in acest spital 

din Vulcan în cadrul căruia

I cineva să ridice cumva din 
umeri la obișnuita întrebare

* reportericească „Ce mai e I nou ?“ Și asta... Și asia...
■ Și asia... Anual. Lunar. Săp- 
I tămînal chiar. „Publicitatea 
I ieftină e un joc, îmi spu- 
Inea medicul Ion Radulescu, 

directorul acestei instituții
I

„OCHII" OPINIEI PUBLICE
se cer a li neiertători

Existăm laolaltă, oameni și 
oameni, muncim și ne petre
cem laolaltă timpul liber și 
nu ne este străin nimic din 
ceea ce ne caracterizează pe 
fiecare: bune sau rele, cali
tăți ori defecte. Mai exact 
zis : Nu trebuie să ne (ie 
străin I Și nici indiferent I Ne 
ajutăm reciproc, ca intre oa
meni.

Alcătuim o coleclivitate pu
ternică, bine definită social, 
ale cărei virtuți ne propul
sează mereu înainte, mai sus 
pe scara civilizației și a pro
gresului.

Și cit am cîștiga, cit de 
mult am putea qrăbi pasul 
înspre aceste trepte de sus, 
dacă fiecare dintre noi am ac
ționa sincron, dacă ochii no
ștri ar privi mai exigent spre 
ceea ce ne frînează ascensiu
nea, dacă am interveni opor
tun să extirpăm fără menaja
mente răul din rădăcină ori
unde se mai cuibărește...

Nu vom filozofa. Vom sem
nala doar cîteva aspecte de 
insalubritate morală a unor 
indivizi, asupra cărora ochii 
opiniei publice s-au oprit sau 
nu, contribuind sau nu la asa
narea climatului viciat de ei, 
accentuind asupra urmărilor 
lăsate de privirile, calde 
sau reci, nepasătoare uneori 
ale opiniei publice...

Era intr-o zi obișnuită, pe 
la amiază. Pe străzi — lume 
multă, cu diverse treburi. De 
la bufetul „Progresul" din Lu
peni oamenii ieșeau mulțu
miți după ce cinstiseră 
„scurt" o zi de muncă. Alții 
intrau. La cițiva pași de la 
intrare, valul de alcool îl a- 
runcase pe un ins la margi
nea trotuarului aducîndu-1 
la... orizontală. Oamenii <e 
perindau grăbiți sau nu prea. 
Priveau cu dispreț, ironie 
la semenul lor aflat in „sufe
rința", treceau cu indife
rență mai departe. „Ochii" 
pasivi ai opiniei publice ac
centuau astfel un rău social, 
în loc să intervină energic, să 
asaneze strada, să redea fru
musețea locului prin frumu
sețea caracterului lor robust, 
sănătos. Intervenția cuiva aT 
li fost nu doar necesară, ci și 
un act de mare satisfacție 
morală pentru toată lumea. 

spitalicești. Și noi nu no 
jucăm. Noi știm ce sîntem, 
ce-am realizat și pe ce do
rim să ne rezemăm in vii
tor. Nu are rost să vă anun
țăm ce-am făcui. Ce facem 
mereu ! Cind totul va fi ga
ta — și nu cred că va sosi 
vreodată un asemenea mo
ment, pentru că prea sîntem 
toți niște veșnic nemulțu
miți, In neputință de a fi 
sătui de nou — aș 
vrea să vă rog să veniți să 
vedeți... clinica din Vulcan'. 
„Clinica ?“ — am întrebat, 
nedisimulindu-mi un zîm-
bcl îngăduitor. „Da, a venit 
răspunsul, dar o veți numi 
altfel. Cu o floare gazetă
rească, de genul „minune"
sau „miracol" 
știu eu ce, 
numi ! Și nici

sau mai
o veți

atunci, sînt
sigur, nu vom renunța la
căutări. La soluții. La „tru
fandale". La prospețime. La 
nou, deci..."

... Se stinseseră luminile 
în cele șase încăperi ale 
serviciului radiologie. Pri
veam extaziat aparatura 
modernă, abia sosită, care 
mă înconjura și în lumina 
estompată, ascunsă, puțin 
perceptibilă îmi uitasem pri
virile pironite pe un roen
tgen „Diagnomax" M 125, 
cu două posturi de lucru. 
Medicul specialist Iosif 
Mikloș, se oieră să-mi 
detalieze jurîmprejurul. Re
fuz politicos. Nu poți reține 
întregul lux de amdnunte 
care le înconjoară aici I O- 
ricît ai dori. Mă mulțumesc
să știu cît spațiu ocupă sec

N-a făcut-o insa nimeni.
Altădată, „ochii" opiniei pu

blice au făcut să urce sînqele 
pină în virful urechilor unor 
persoane care sperau că pot 
trece neobservate în atitudi
nea lor de ușoara înșelăciune. 
Intîmplător, cazul s-a petrecut 
lot pe raza orașului Lupeni. 
Mai exact: în stația de auto
buz Bărbăleni (din fața cine-

© Să participăm activ 
la asanarea morală a me
diului în care trăim și 
muncim ;

© Disprețul nostru se 
întoarce împotriva noas
tră ;

& Etica și echitatea so
cialistă — aceleași pentru 
toți !

matografuluij... Două femei — 
mamă și fiica — urcaseră in 
autobuzul Petroșani — Uri- 
cani, in stația Piața Victoriei 
din orașul reședința de muni
cipiu. Cumpăraseră un covor 
persian, mare și frumos. Erau 
fericite. Costase peste 1 000 
lei. Deși biletul de autobuz 
pină in stația lor de coborire 
(Bărbăteni) costa 9,50 lei, 
scoseseră bilet doar de cite 
6,50 lei, valabile doar pină 
in centrul orașului Lupeni. 
Taxatoarea — lucrătoare des
toinică și cu spirit practic -- 
și-a dat seama că cele doua 
călătoare comit o ilegalitate. 
La stația din cartierul „Visco- 
za“ le-a întrebat unde coboa
ră și le-a reamintit că biletul 
costă 9,50 lei și nu 6,50 lei. 
Mai mulți ochi s-au îndreptat 
neiertători spre cele două că
lătoare frauduloase. Au roșit 
pină în virful urechilor și au 
scos bilete pentru diferența 
de preț, fără să scoată mă
car un cuvînt. Deși neplăcu
tă, lecția servită de opinia 
publică lc-a fost de un real 
folos. Altădată, precis, vor e- 
vita asemenea scene penibile...

In cofetăria „Trandafirul"

ția. Optzeci șl cinci dc metri 
pătratI. Șase încăperi — ca
mere pentru scopil șl graiII, 
vestiare pentru bolnavi șl 
personal, cameră dc coman
dă, cameră obscură, filmote
că. Personalul e Insă defici
tar. Ar trebui să existe doi 
medici șl opt cadre medii. 
Dar medicul fosil Mikloș. 
care, la marele aflux al 
populației, e nevoit să exe
cute zilnic chiar și peste 100 
de scopii, nu c... „străjuit" 
decît de asistentul Ludovic 
Koronku și de sora Eugenia 
Igna. Șl lotuși timpul dc 
așteptare al paciențllor c 
redus. Se luptă pentru redu
cerea lui la maximum. Ace
eași „bătălie" se dă aici și 
pentru folosirea intensivă a 
aparaturii. Două cifre, pe 
1972, sînt elocvente : 16 133
scopii și 5 802 grafii. „Mai 
mult decît Petrila și Lupe- 
niul la un loc" — nu-și 
poate ascunde o pornire fi
rească a mîndriei medicul 
losif Mikloș...

..E plăcut, desigur, să că
lătorești aiurea. Să vezi cti
toriile omenirii. Dar parcă 
— acum deja știu de ce — 
mai mult îmi place să revăd 
locurile apropiate, unde no
ul cedează mereu locul nou
lui. Pentru că ne-am obișnu
it să-i stimăm, să-i iubim pe 
cei ce îndrăznesc. Pe cei ce, 
ținînd seama de interesele 
colectivității, știu să învin
gă greutăți, să înfrîngă ve
chiul, să aducă — prin tot 
ce-i nou și avîntat — viito
rul cît mai aproape...

Viorel TEODORESCU
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din Vulcan, fumatul este In
terzis. La fel și consumul de 
alcool. Și totuși, unii indivizi 

îndeosebi tineri, cu con
cepții „ultra moderne* 
— sfidează aceste de
ziderate ale civilizației, po- 
luind atmosfera „dulce" a lo
calului, agasîndu-i prin com
portamentul lor pe oamenii 
loiali, cinstiți, așezați. Cînd, 
într-una din» zile, vînzătoarea 
a atras atenția unor persoane 
să nu fumeze in local, arătîn- 
du-le afișul prin care se inter
zice acest lucru, cineva a 'n- 
tervenit pe un ton ridicat, 
luînd apărarea răului, in loc 
să se ralieze combaterii lui. 
lata cum „ochii" opiniei ou- 
blicc sînt adesea obtuzi, frî- 
nind evoluția bunului gust, a 
frumosului, a utilului în mun
că, în viață...

Sau, un alt caz, destul de 
frecvent în relațiile vinzator- 
cumpărător. La o măcelărie 
din Petroșani, cu carne bună 
și suficientă pentru toți < ei 
prezenți în unitate la acea 
oră a dimineții, doi ochi mig- 
dalați, curtenitori, au trecut 
in fața celor mulți care aștep
tau, ,deschizînd un dialog dul
ceag cu omul de după Tej
ghea. Era o sfidare a bunei 
cuviințe, a celor „șapte ani...", 
a omeniei. Toți ceilalți ..ochi" 
ai opiniei publice s-au îndrep
tat la unison spre persoana 
„inqrată" și aceasta s-a în
tors în spatele tuturor, ocu- 
pindu-și locul ce i se cuve
nea, la rind...

Nu sini cazuri inventate. 
Dumneavoastră, stimați citi
tori le-ați intilnit nu odată. 
Și nu sînt singurele. Dar de 
cile ori ați luat atitudinea fer
mă împotriva lor ? Faceți-o cu 
toată hotărîrea, întotdeauna.

Intervenind energic în toate 
cazurile, „ochii" opiniei publi
ce vor corecta multe din ati
tudinile dăunătoare ce mai 
însoțesc pe unii indivizi, vor 
participa astfel activ la asa
narea morală a mediului în 
care trăim și muncim, la în
frumusețarea vieții noastre 
și a semenilor noștri.

Dan RAREȘ
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Pianul trebuie realizat la
(Urmore din pog. 1)

mestrului 1. dc aceasta depin- 
rînd și mersul activității vii
toare. întregul corp tehnico- 
ingineresc s-a repartizat pe 
schimburi pentru acordarea 
unei asistențe tehnice cores
punzătoare a tuturor locurilor 
de muncă, pentru o impulsio
nare reală b producției ’S-iu 
stabilit diagrame dc zile, pc 
fiecare front de lucru și se ur
mărește pas cu pas respecta
rea lor. In 13 martie a avui 
'oc ședința comună a biroului 
comitetului de partid cu cc- 
mitetul oamenilor muncii, 
unde s-a întreprins analiza 
amănunțită a rezultatelor de

Mersul pe „muchie 
de cuțit" nu e bun

Ing. Carol Schrcter : La mi
na Uricani situația s-a redre
sat în a doua parte a lunii, 
din ziua dc 12 planul fiind 
realizat și depășit zilnic. Ast
fel. am reușit să recuperăm 
peste 600 de tone din minusul 
acumulat în prima decadă. 
Mulțumitor e faptul că am 
mers constant cu realizarea 
planului, fapt ce a făcut să 
încheiem decada cu sarcinile 
realizate...

— Mai puțin cu 61 de tone...
— Da. nu s-au livrat din 

cauza lipsei de vagoane pe 
care nu le-am obținut în ulti
ma zi a decadei.

— încă un argument in plus 
câ planul trebuie realizat rit
mic, că este periculos să 
mergi pe... muchie de cuțit.

— Atenția noastră e îndrep
tată spre crearea condițiilor 
pentru ca planul să se reali
zeze ritmic. Insă, de multe ori 
apare neprevăzutul care, desi
gur, nu constituie o scuză, ele 
fac cîteodată...

— Să rămîneți sub plan cu 
60 de tone—

— Da, așa este. Deși noi 
nu ne considerăm sub plan. 
Dar... dacă nu s-au livrai... P0 
de tone puteau fi livrate mai 
devreme.

— Vă mulțumesc rezultatele 
celei de a doua decade ?

— Parțial, da. Ne mulțumeș
te ritmul constant al producți
ei dar era necesar să reali
zăm mai mult.

— De ce nu s-a realizat a- 
cest ..mai mult" ?

— Pentru că linia de front 
pe care o aveam acoperă sar
cinile de plan zilnice însă noi

Muncă perseverentă 
roade bogate

Amănunte privind sfîrșiiul 
acestei decade la E.M. Paro- 
șeni le aflăm de la tovarășul 
Ion Tleanu, directorul exploa
tării.

— Spuneți-ne. tovarășe di
rector. cum apreciați rezultate
le decadei a doua ?

— Ne-am realizat și depășit 
pianul, cu toate că, uneori, ci in 
cauza unor greutăți, a scăzut 
ritmicitatea producției. Acum 
insă, și în decada următoare, 
media zilnică a preliminarului 
va fi depășită. Avem convin
gerea că vom încheia luna 
cu angajamentul de 3 500 to
ne de cărbune realizat și de
pășii.

— Cum așteptați noul tri
mestru ?

— Cu linia de front nu a- 
•yem nici o problemă. Vom fa
ce niște schimbări în linia <ie

Dacă și aportul
părții electromecanice...

— Desigur, că ținînd cont de 
situația existenta la fronturile 
dc lucru, de forța de muncă 
de care dispunem, ne propu

Vom încheia luna martie și trimestrul cu sarcinile depășite I
(Urmare din pag. 1)

un nivel satisfăcător condițiilor lor de muncă.
— Cum veți încheia luna martie și trimestrul ?
— Luna martie se va încheia cu sarcinile de extracție 

depășite pe centrală cu aproximativ 1 500—2 000 de tone. In 
ceea ce privește încheierea trimestrului, mizăm pe o depă
șire de aproximativ 8 500 de tone.

— Ce măsuri s-au luat pentru ca planul să fie realizat 
cît și pentru pregătirea producției lunii aprilie?

— In cadrul unităților și centralei s-au luat măsuri de 
îmbunătățire a asistenței tehnice în sensul repartizării per

sonalului de conducere a sectoarelor și unităților pe schim
buri, de analizare a activității la fiecare sfîrșit de schimb 
pentru a se putea interveni operativ. Pe de altă parte, per
sonalul din centrală a fost repartizat în unitățile cu defici
ențe mai mari pentru a le sprijini în mod efectiv. S-a îm
bunătățit aprovizionarea cu piese de schimb de uz curent, 
capitol la care — în afară de ventile pentru stilpi — nu se 
mai ridică probleme.

— Cu alte cuvinte ceea ce s-a prevăzut — depășirea 
planului trimestrului I și intrarea „in plin" in luna aprilie 
— este posibil de realizat?

— Noi așa zicem că da.

cadei I și ce trebuie făcut, în 
continuare, pentru redresrrc. 
Două zile mai lîrziu au fost 
chemați toți șefii dc brigadă, 
s-a stat de vorbă cu fiecare 
in parte, s-a stabilit cit anu
me arc fiecnre de realizat și 
dc recuperat, pentru ca să ne 
„închidem" cu îndeplinirea 
planului trimestrial. S-a pus 
accent pc crearea condițiilor 
favorabile onorăr-i indicatori
lor de plan. In fiecare forma
ție Sectorul 1 s-a angajat să 
dea 2 000 tone în plus no luna 
curentă Vom fnec totul să 
ne ronlizAm sarcinile dc plan 
pe trimestrul I. Fiecare om al 
minei ișl dă seama dc Impor
tanța acestui fapt (sublinieri
le noastre).

pregătim atît încheierea lu
nii cit și a trimestrului II.

— Aceasta e o activitate 
normală...

— Da. este o activitate nor
mală însă nu putem mobiliza 
toate forțele numai la pro
ducție Trebuie să facem și 
pregătiri și uncie îmbunătă
țiri pentru ea procesul de 
producție să decurgă în mai 
bune condițiuni în trimestrul 
următor.

— Cum veți încheia luna 
martie ?

— Sînt optimist în această 
direcție...

— Concluzionați. vă rog, 
optimismul in cifre.

— Nu vreau să spun prea 
multe dar vom merge la un 
plus de 1 000—1 500 tone față 
de plan.

— Cum veți încheia trimes
trul ?

— Cu aproximativ aceeași 
cantitate. „Stocurile" din pri
mele două luni sînt „mărun
te". In trimestrul următor 
sper să mergem mai bine. 
Pregătim noi capacități care 
vor intra in producție

— la putea demonstra co
lectivul minei Uricani cu pla
nul poate fi realizat ritmic, 
din prima zi a lunii ?

— Cu toate că planul este 
mai mare, răspunsul este da. 
Mă bazez pe faptul că noi, 
spre deosebire de celelalte 
mine, am mers normal.

— Fără să fiți lipsiți dc mo
destie. desigur.

— Fără să fim lipsiți de 
modestie, am ținut să fac 
precizarea pentru că este un 
merit al întregului colectiv.

front, dar organizarea se va 
face astfel incit nu va fi a- 
f( ctatd ritmicitatea producției.

— Deși procentul realizării 
planului pe mină este mulțu
mitor, totuși, sectorul I și li
nele brigăzi sint sub plan. Ce 
întreprindeți pentru a aduce 
la plan toate brigăzile ?

— In acest sens pentru co
ordonarea directă și compe
tentă a fluxului productiv 
conducerea exploatării e îm
părțită pe schimburi atît la 
partea minieră cit și la cea e- 
leclromecanică. De asemenea, 
se continuă in cadrul dirigen- 
ției muncitorești analiza a- 
mănunțită a producției după 
fiecare decadă, cu participarea 
cadrelor de conducere. Prin 
muncă perseverentă, vom re
dresa și sectorul I. iar atu.ici 
realizările noastre vor fi, în- 
tr-adevăr, din cele mai bune.

sesem ca în decada a Il-a din 
această lună să recuperăm o 
bună parte din minusul înre
gistrat în prima decadă și să 

ne reali râm sarcinile de ex
tracție ce ne reveneau pc 
această perioadă — ne spunea 
ing. Vaier Stanciu. directorul 
E M. BărbAtem. Dar, din pă
cate nu am putut să nc ono
răm întocmai promisiunile 
făcute, datorită faptului că nu 
nc-am încadrat în punerea în 
funcțiune a panoului III din 
stratul 15. blocul XII — o 
nouă capacitate dc producție, 
care no permitea să realizăm 
dezideratul propus. Abia as
tăzi (ieri n.n.), încopînd cu 
schimbul I. a intrat în explo
atare. Cele 33B de tone cu 
caro am rămas sub plan la 
această decadă, le vom recu
pera însă in următoarele zile. 
Neducînd lipsă de materiale, 
iar fronturile de lucru fiind 
asigurate, activitatea se va 
putea desfășura normal.

— Cum veți încheia aceas
tă lună caro coincide și cu 
sfirșltul primului trimestru ?

— Neîndoielnic că finele 
lunii nc va găsi cu planul dc 
producție îndeplinit și chiar 
depășit. Ne-am angajat, de 
altfel, în acest sens sâ acumu
lăm un plus dc 500 tone căr
bune, lucru posibil dacă acti
vitatea va continua in același 
ritm care s-a imprimat în ul
timul timp și nu vom fi han
dicapați dc unele deficiențe...

Am depășit punctul critic
După o perioadă destul de 

grea, colectivul minei Lupcni 
a reușit să reducă în aceas
tă decadă din restanță. Cele 
două proporții do realizare a 
planului 77,1 duptî prima deca
dă, și 89,9 la sută la finele ce
lei de o doua — sînt edifica
toare.
— Deși lucrăm cu minus
— apreciază inginerui Vasile 
Ciripcru, directorul V.M. Eu
pen i, consider că în a doua 
decadă activitatea s-a îriibu- 
nâtățit, că am depășit acel 
..punct critic" în care ne
am aflat. Am apelat la oa
meni, ei ne-au înțeles și de
pun eforturi pentru ca minu
sul nostru sâ nu anihileze de
pășirile celorlalte exploatări.

— Vă satisfac rezultatele 
celei de a doua decade ?

— Personal, rezultatele — 
luate ca atare — nu mă sa
tisfac. Dar ținînd seama dc 
eforturile oamenilor, nu pot 
să nu fiu mulțumit. Prin mă
surile pe care le-am luat. în- 
cepînd cu ziua de 15 produc
ția a crescut în medic cu 
300 tone pe zi. Momentan a- 
cestea sînt posibilitățile rea
le și ne vom ține dc ele. In 
decada a IlI-a trebuie să ne 
concentrăm asupra sectorului 
VI care, după părerea mea, 
exagerează în preliminarea 
minusului.

In munca cu oamenii s-a 
făcut mult mai mult decît 
în alte perioade. Cert este că

Cale sigură spre redresare 
creșterea randamentelor

După situația înregistrată la 
dispecerul Centralei cărbune
lui în dimineața zilei de 11 
martie, mina Livezeni a în
cheiat cea de a doua decadă 
a lunii cu un minus de 220 
tone de cărbune.

Acesta fiind „bilanțul ofici
al", ne-am amintit de o pre
cizare anterioară a tovarășu
lui Petru Munteanu, directo
rul minei, și anume : „Redre
sarea, intrarea pc făgașul 
ritmicității și a îndeplinirii 
planului în zilele și decadele 
ce urmează (zilele și decade
le lunii martie — n.n.) depin
de, în cea mai mare măsură, 
de noi, de modul cum vom 
ști să ne organizăm munca”, 
am solicitat detalii asupra 
cauzelor neritmicității din 
decada a Il-a.

— Pe lîngă faptul că noii 
angajați se aliniază mai greu 
decît credeam cerințelor pro
ducției, alte cauze au fost in

— ...legate dc ce anume, to
varășe dlrortor ?

— Do rămînorile în urmă 
In asigurarea cu unele piese 
de schimb de către personalul 
electromecanic dc la mina 
noastră. Nu-i mai pul in ade
vărat, că nici compartimentul 
electromecanic din cadrul 
centralei nu se interesează 
pica mult dc noi. Ar trebui 
să se st io, că din acest punct 
de vedere, exploatarea noastră 
mai arc încă multe probleme 
nerezolvate și că ajutorul în 
acest sens nr trebui să fie 
mai eficient, adică... să-l sim
țim efectiv și noi. Argumen
tațiile primite „că nu Ir 
în plan" (piesele de schimb — 
n.n.) nu pot fi, consider, din
tre cele mai concludente

Prin introducerea podîrii cu 
gronzoalo în abatajele came
ră, vom putea utiliza și noi 
metoda perforări i-pușcâr ii la 
lucrările de înaintări, ceea ce 
implicit va face ca producti
vitatea muncii în cărbune să 
crească. Astfel, sperăm ca 
producția minei noastre să 
sporească lunar cu 50—100 do 
tone, fapt ce va constitui încă 
un atu în vederea realizării 
sarcinilor dc plan în mod rit
mic, chiar al depășirii lor și 
în trimestrul următor.

din perioada grea prin care 
trecem am desprins o con
cluzie : că munca aceasta cu 
oamenii trebuie sâ preocupe 
pc fiecare conducător al pro
ducției, dc la maistru la di
rector.

Asupra activității celei de 
a doua decade am solicitat 
și părerea tovarășului loan 
Raczek. secretarul comitetu
lui dc partid care ne-a decla
rat :

— După părerea mea, față 
de prima decadă, prin mo
bilizarea tuturor forțelor din 
cadrul exploatării, prin mun
ca vie cu oamenii și înțele
gerea de către ei a necesită
ții unui efort, s-o realizat o bu
nă coordonare la frontul dc lu
cru a formațiilor: s-a făcut 
astfel dovada conjugării tu
turor preocupărilor spre în
deplinirea în proporție cît 
mai mare a planului. încă o 
confirmare este faptul că da
că în prima decadă nici o 
brigadă, nici un sector nu 
și-a realizat planul, în a 
doua 4 sectoare din cele 7 
de producție au depășiri. Mi
nusul este însă destul dc ma
re și cl provine de la secto
rul VI. anihilînd rezultatele 
celorlalte sectoare. Consider 
că avem condiții și trebuie 
să le valorificăm și mai bine. 
Oamenii nc-au înțeles și a- 
cesta este un lucru deosebit 
de important.

disciplina (s-au înregistrat în 
medie în această decadă 15 
nemotivatc zilnic, ceea ce 
pentru efectivul sectorului de 
producție este foarte mult), 
defecțiunile electromecanice, 
în special electrice, resimțite 
în funcționarea combinei,
T. R.-urilor, cît și a sectorului 
de transport, randamentele 
mai mici din martie față de 
februarie. Nu am reușit să în
lăturăm toate aceste cauze, 
deși în ultima vreme, în pri
vința disciplinei, sprijinul 
sindicatului și al organizației
U. T.C. a fost mai activ față 
de trecut.

— Deci, înțelegem că nu 
sînteți mulțumit dc modul 
„cum ați știut să vă organizați 
munca” în decada a doua, de 
rezultatele obținute.

— Nu, categoric, nu ne 
mulțumesc rezultatele obținu-

Steagul roșu sss==ss=ss= 

cote maximale!
tc, trebuia și puteam sâ dăm 
producție peste planul deca
dei.

— Cum întrevedeți viitorul?
— Față de prevederile pla

nului trimestrial la zi, pro
ducția extrasă prezintă un 
plus dc circa 200 tone Luna 
martie o vom încheia, așa 
cum am mai spus, cu 600 tone 
dc cărbune peste plan, iar 
trimestrul cu 1 200 tone plus. 
In prezent avem în atenție o- 
niogcnizarea brigăzii lui Con
stantin Zaharia, care lucrează

Numai cu efort fizic ?
Fără a găsi noi, o justifica

re în plus (sau inedită) față 
dc cele la caro s-a apelat pînă 
acum (defecțiuni mecanice, 
absențe nemotivatc și altele) 
iată câ a venit rîndul sâ vor
bim mai pe larg și despre 
lemnul verde.

La mina Lonea, strădaniile 
colectivului sînt îndreptate 
spre obținerea unor realizări 
cît mai meritorii. Sînt învin
se, zi de zi, multe greutăți, 
sini luate numeroase măsuri 
tehnico-organizatorice pentru 
ca producția să fie realizată 
la sarcină de pian, E sufici
ent sâ amintim, în acest sens, 
după cum ne-a relatat ingine
rul șef al minei, tov. Ion Bâ- 
lănoscu, operațiunile de mu
tare a echipamentului dc sus
ținere do la două abataje 
frontale (sectorul III și IV) 
lucrări care au fost suprave
gheate îndeaproape și, ca 
atare. realizate cu mini
mum de pierderi pentru 
producție. Zadarnic, însă, 
dacă aceste eforturi au 
fost contracarate de acel ne
ajuns numit „lemn verde'1, 
dacă la minimum de pierderi 
pricinuite de mutarea abata
jelor, se adaugă zilnic, maxi
mum dc pierderi pricinuite 
de același lemn.

Printre fruntașe se află 
și sectoare care „trag" 

înapoi
Nu există nici, o îndoială 

că mina Petrila, cu un colec
tiv căruia i s-a acordat dese
ori distincția de unitate frun
tașă pe ramură, va încheia 
primul trimestru al acestui 
an cu realizarea exemplară a 
sarcinilor de plan. Drept ga
ranție ștau cele peste 3 000 
tone de cărbune extrase în 
plus, de la 1 ianuarie pînă la 
această decadă, cărora li se 
vor adăuga, în zilele rămase 
pînă la finele trimestrului, 
alte sporuri de producție.

— Vom încheia trimestrul 
cu un plus de peste 4 000 dc 
tone, ne-a declarat tovarășul 
loan Cherccheș, secretarul co
mitetului de partid pe mină. 
De altfel, pe baza realizărilor 
de pînă acum, colectivul nos
tru și-a suplimentat angaja
mentul asumat la începutul 
anului.

O scurtă analiză asupra ac
tivității sectoarelor, făcută cu 
sprijinul interlocutorului nos
tru, a scos la iveală o situa

Fundament solid pentru
următorul trimestru

Eforturile colective la mina 
Dilja au dat roade. La finele 
decadei a doua, exploatarea 
a reușit să-și realizeze planul 
de producție, mai mult, s-a 
realizat un plus de 1 538 tone 
cărbune.

— Intr-adevăr, pc exploata
re s-a realizat planul dar cum 
stau sectoarele ? — l-am în
trebat pe ing. loan Săbău, di
rectorul exploatării.

— Sectorul I are un minus 
dc 1 133 tone, minus care a 
fost totuși redus față dc fi
nele primei decade, iar cele
lalte două sectoare și-au rea
lizat planul avînd depășiri, 
respectiv, sectorul II — 1 1 
tone iar sectorul III — 1 562 
tone.

— Ce a determinat rămîne- 
rea sub plan a sectorului I ?

— Sectorul a rămas sub plan 
datorită greutăților întîmpina- 
te la stratul 6 unde lucrurile 
au fost îndreptate pentru o 
zi, dar din nou s-a căzut în 
impas. Pierderile de producție 
au fost produse de trecerea 

în cele două abataje frontale 
de unde se asigură producția 
minei, măsurile necesare pen
tru întărirea disciplinei, pen
tru respectarea tehnologiei de 
lucru, eliminarea Intr-un timp 
mai scurt a defecțiunilor e- 
leclromccanlce, o mai bună 
aprovizionare a locurilor de 
muncă cu materiale șl piese 
de schimb, respectarea grafi
celor de revizii și reparații, 
ceea ce va duce, după con- 
vie^rea mea. la creșterea 
randamentelor, la îndeplini
rea ritmică a planului

— Ea armare, ne spunea in
ginerul șef, în loc de trei ar
mături trebuie asigurate pa
lm. Creșterii efortului fizic 
(lemnul o mai greu) i se a- 
daugă pierderea dc timp, toa
te încununate dc un alt nea
juns care decurge din calita
te. Se știe că lemnul verde 
cedează mai repede decît cel 
uscat.

In această situație, spunem 
noi. nu înțelegem dc ce se tă
răgănează luarea unor măsuri 
do către C.C.P. pentru elimi
narea cu desăvârșire a aces
tui neajuns. Este necesar, 
oare, să sugerăm punerea ba
zelor unor depozite dc stoca
re a lemnului pc centrală? 
Credem că sugestia noastră 
ar veni cu întîrziere, știut fi
ind că neajunsul a preocupat 
și pînă acum cadrele dc in
gineri din C. C. P. Dar, iată 
că pînă să se usuce lemnul, 
s-au uscat preocupările...

Cît privește mina Lonea, 
despre activitatea colectivului 
pe luna martie, și pe întregul 
trimestru, ni s-a mai relatat:

— Vom încheia luna mar
tie cu un substanțial plus de 
producție care, adăugat la 
realizările de pînă acum, va 
totaliza pc trimestru peste 
3 500 tone de cărbune.

ție pozitivă. In ultimul timp, 
formațiile de lucru și-au in
tensificat eforturile recupe- 
rînd rămînerile în urma, a- 
jungîndu-se la rezultate fru
moase la toate sectoarele de 
producție cu excepția secto
rului V. Astfel, patru sectoare 
(I—IV) au extras peste planul 
la zi, 6170 tone de cărbune, 
din care 1 172 tone numai în 
luna martie. In continuare, 
ni s-a relatat la comitetul dc 
partid, se vor afla mai mult 
în atenția conducerii minei 
sectoarele cu reale posibilități 
de a-și realiza planul care, 
însă, „trag" mina înapoi. Este 
vorba de sectorul V (care a 
acumulat un minus de aproa
pe 3 000 de tone) ca și de sec
toarele I și II, care pot reali
za mai mult.

Așteptăm și aceste realizări, 
drept confirmare a muncii 
desfășurate la această mină 
pentru îndeplinirea cu cin
ste a sarcinilor de plan de că
tre toate sectoarele, de toate 
formațiile de lucru.

abatajului 2 est de la orizon
tul 480 la 440. De asemenea, 
abatajul cameră nr. 3, din 
stratul 5, blocul Ii, din cauza 
lucrărilor auxiliare efectuate 
in această perioadă nu a în
ceput producția decît din zi
ua de 15...

— Cum veți încheia luna 
martie ?

— Pînă Ia sfirșitul acestei 
luni ne străduim ca toate sec
toarele să-și realizeze planul 
în mod ritmic, deci să se re
dreseze și sectorul I. Astfel 
atît planul lunar cit și cel tri
mestrial avem certitudini că 
le vom depăși substanțial.

Concentrîndu-ne eforturile 
înspre încheierea primului tri
mestru cu un bilanț cît mai 
bogat, avem în atenție pregă
tirea tuturor condițiilor (lu
crările de deschideri și pre
gătiri, transport. întreținerea 
utilajelor) pentru a demara 
cît mai bine în trimestrul II. 
Bilanțul de pînă acum consti
tuie o bază solidă, promiță
toare în acest sens.

I „Cîntecul
(Urmare din pag. 1)

— In flecare zl am aflat 
I <«f vor avea loc și recitaluri 
I de muzică ușoară. Dc cine 
I vor fl susținute ?
| - Va participii Mihaeln
I Mihai, Doina Spalaru-Oll- 

nescu, Olimpia Panciu șl

I compozitorul solist (sau in
vers) Marius Țoicu. In « ele

I trei zile ale concursului ei 
' vor susține concerte de mu- 
I zică ușoară și în Uricani, 
l Vulcan, Lupcni si Lonea.

I Despre concursul de poc- 
I zle am aflat informații de h
* Margareta Chloreanu, dlrcc- 
I loarc a bibliotecii Casei Io 
c cultură.
| — Cum este conceput acest
I concurs care pare a fl o 

manifestare Inedită in țară?

I - In fiecare seară vor fi 
recitate (sau citite) poezii in

I fața publicului. Cele mai iz
I hulite, care transfigurează 

artistic tematica minerească,
I vor fi încununate cu premii. 
' Un poet, membru al Uniunii 
I Scriitorilor, așa cum s-a
■ spus, se va afla in juriu. D<it 
I pînă acum nu știm precis ci- 
’ ne va veni.

angajează
strungari

❖ frezori
lăcătuși suprafață 
sudori

❖ electricieni suprafață
♦ economist principal planificare
♦ economist principal salarizare
♦ tehnician cu probleme de învățămint
♦ tehnician electromecanic
❖ șef sector general
❖ șef sector investiții

Condițiile de angajare și salarizare sint cele prevăzu
te in H.C.M. nr. 914/1968 și legea nr. 12/1971.

Informații suplimentare se pot obține zilnic lâ servi
ciul secretariat.

Spitalul unificat Petrușani
angajează prin concurs

® șef birou
contabilîtate-financiar

Condițiile de angajare și salarizare sînt cele prevăzu
te în H.C.M. 914/1968 și Legea nr. 12/1971,

Informații se pot obține zilnic de la .șeful sectoru
lui economic al spitalului.

Centru! de recoltare 
și conservare a sîngelui 
Petroșani, str. Cloșca nr. 2, angajează, 

asistent medical sau soră 
medicală.

Condiții de angajare conform H.C.M. 2351/1969

s
I 

adîncului“
— Cine sini partlcipanțli » !

— Mircea Andraș (Petrila), I 
Mioara Bctcea, Valeriu B.i . 
tulescu, loan Chiraș, Andrei I 
C aurar, Cos tin Colistrat, Mi- * 
hai Drngolea, (Petroșani), I 
Dafinel Duinea, Constantin I 
Dascălu (Vulcan). Dumitru 1 
Sandu, C.rigore Diculescu | 
(din orașul Titu), Maria Din- . 
ca (Petroșani), Nisfor Mores- I 
cu, loan Grigore, Mircea A- . 
drian Joca, loan Mirion, Du- | 
inifru Nichifor (Petrila), Tra- « 
ian Morar (Petroșani), Mihai I 
Vlad, Nicolac Pană (Tirgo- ' 
vișin), Viorica Scoroșanu. E- | 
milia Tarea (Petroșani). Sini ■ 
muncitori, elevi, intelectu- I 
aii. Acest număr, cu adevă
rat impresionant, nc- arată I 
că minerul și munca lui cin- ■ 
stituie o sursă de inspirație I 
pentru talentul literar can ' 
se manifestă lol m> proq- I 
nant. j

Festivalul concurs di- mu
zică ușoară și poezie „Ctnte- I 
cui adînculul**, dotat cu tro- . 
feul „Lampa minerului", șt-a I 
început mișcarea. El își are ’ 
o viață a lui specifică, sVră- I 
bătută de speranțe, asupra I 
căreia vom reveni cu noi a- l 
înănunle. Valon Jiului este I 
nu numai un mare centru in- I 
dustrial. cu muncă rodnică. ' 
ci și un centru al vieții cui- I 
lural-artistice de autentică ’ 
valoare care plămădește i- I 
nițiative de Inrq răsunet. ’

Iu curind pe această linie ferată electrificată locomotivele cu aburi vor rămine 
de domeniul... amintirilor...

Prima microîntreprmdere a elevilor 
din județul Hunedoara

In cadrul Școlii generale 
de 10 ani din Orâștie s-a i- 
naugurat prima microîntre- 
prindere a elevilor din ju
dețul Hunedoara. Organizată 
pe principiul funcționării în
treprinderilor industriale, no
ua unitate dispune de 4 a- 
teliere : electromecanică, pre
lucrarea maselor plastice, 
'împlărie și artizanat-croito- 
rie. Comitetul microîntre- 
prinderii, ales din rîndul e- 
levilor cu cele mai bune în
clinații spre tainele meseriei, 
a stabilit regulamentul de 
ordine interioară și a întoc
mit planul de producție pe a- 
cest an. care prevede reali
zarea unui sortiment bogat 
de produse; balamale, men
ghine paralele, lampadare, o- 
biecte de uz casnic din lemn 
și material plastic, articole de

artizanat, cusături, în valoa
re de peste 21 600 lei.

Pentru desfășurarea în bu
ne condiții a întregii activi
tăți de producție s-au înfiin
țat servicii de planificare, 
control tehnic de calitate, a- 
provj z. ionare-desf  acere, me- 
canoju energetic, protecția 
muncii, cercetare-inovații. In 
aceste activități de pregătire 
tehnico-profesională, micii 
meșteri sînt dublați de elevi 
ai Liceului economic din lo
calitate. Asistența tehnică 
este asigurată dc o „catedră 
obștească", formată din maiș- 
tri-instructori ai școlii și din 
specialiști și muncitori cu 
înaltă calificare dc la Uzina 
chimică și întreprinderea de 
industrie locală din localita
te, unități interesate în pre
gătirea de cadre calificate din 
rîndul elevilor.

VOLEI

Echipa liceului 
industrial minier 

Petroșani a cîștigat 
la Hunedoara

La Hunedoara, s-a desfășu
rat etapa a Il-a a diviziei 
școlare de volei, în cadrul 
căreia echipa Liceului indus
trial minier Petroșani a sus
ținut un meci contra echipei 
de volei a Liceului „Dccebal" 
din Deva pe care a învins-o 
cu scorul de 3—2. In acest 
meci s-au remarcat Roșianu, 
Cămârășescu, Cioabâ, Logâs- 
cu și I-Iomescu. Meciul eta
pei a treia se va desfășura 
duminică, 25 martie, la ora 
9,30, în sala de sport a In
stitutului do mine din Petro
șani.

Adrian FORȚASE, 
corespondent

angajează urgent:

— maiștri morari

— maiștri brutari

— conducători auto

— primitori—distribuitori
Condițiile de angajare și salarizare sînt cele prevăzu

te în H.C.M. 914/1968 și Legea nr. 12/1971.

Informații suplimentare se pot obține de Ia biroul per
sonal din cadrul întreprinderii, str. Oltului nr. 30, telefon 
1431.
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Lucrările sesiunii speciale 
a Consiliului de Securitate

Vizita ministrului
al României

Cuvîntul secretarului general al O. N. U.

0

afacerilor externe
în Danemarca

Expoziția românească 
din Londra

CfcjDAD DE PANAMA 21
— Trimisul special Agerpres, 
Mihai Fabian, transmite : Lu- 
înd cuvîntul. marți, în ca
drul sesiunii speciale a Con
siliului de Securitate, de la 
Ciudad de Panama, secretarul 
general al Organizației Na
țiunilor Unite, Kurt Wald
heim. a relevat dreptul po
poarelor la egalitate suvera
nă. neintervenție, și a apre
ciat contribuția țărilor con
tinentului latino-american la 
elaborarea Cartei O.N.U., la 
respectarea dreptului inter
național. precum și rolul a- 
cestora în procesul de deco
lonizare „ca promotoare ale 
lupte' pentru independență 
a multor teritorii neautono
me". In cursul sesiunii — a 
arătat Waldheim — au fost 
ridicate „multe probleme 
fierbinți", cum sînt dezvol
tarea economică, inclusiv fo
losirea deplina de către sta
te a resurselor lor naturale, 
decolonizarea, dezarmarea și 
neintervenția. „Toate aceste

probleme trebuie să fie tra
tate în conformitate cu spiri
tul timpurilor noastre, în ac
tualul context istoric", a su
bliniat el.

Referitor la problema Ca
nalului Panama, Waldheim a 
spus că „soluția trebuie să 
țină seama de principiile de 
bază înscrise in Carta O.N.U. 
— integritatea teritorială, e- 
galitatea suverană, obligația 
de a rezolva toate diferende
le internaționale prin mij
loace pașnice și principiul ca
re acum se poate transforma 
într-o normă stabilită — a- 
cela că toate statele au drep
tul la folosirea deplină, în 
propriul lor interes, a tutu
ror resurselor naționale". In 
încheiere, Kurt Waldheim a 
cerut, membrilor Consiliului 
de Securitate „să ajute păr
țile interesate în eforturile 
lor de a face noi pași spre o 
soluție care să țină seama de 
aspirațiile naționale și de 
drepturile și interesele legi
time ale națiunilor angajate-.

Du Jă incidentul de la frontiera
și Kuweit

Au luat cuvîntul, de aseme
nea, reprezentanții Sudanului, 
Angliei, Franței, Indiei, Repu
blicii Zair și Republicii Chi
le.

Guineea, Panama, Peru, Su
dan, Iugoslavia și Kenya au 
prezentat un proiect de re
zoluție revizuit cu privire 
problema Canalului Panama. 
Consiliul de Securitate — se 
arată în proiect — a luat cu
noștință că guvernele S.U.A. 
și Panama, în declarația co
mună, semnată la 3 aprilie 
1964, au convenit sâ ajungă 
la un acord just și echitabil, 
pentru a elimina cit mai repe
de posibil cauzele conflictu
lui dintre ele. Totodată, men
ționează proiectul, Consiliul 
de Securitate ia notă de in
tenția manifestată de cele 
două părți de a consemna în
tr-un instrument juridic acor
durile privind abrogarea tra
tatului din 1903 asupra Cana
lului și de a încheia un nou 
tratat, just și echitabil, cu 
privire la actualul Canal, 
care să răspundă pe deplin 
aspirațiilor legitime ale sta
tului panamez și să garanteze 
respectarea deplină a suve
ranității efective a acestuia 
asupra întregului său terito-

COPENHAGA 21 Trimi
sul special Agerpres, N. S. 
Stănescu, transmite • Miercuri, 
la invitația ministrului de ex
terne al Danemarcei, a sosit 
la Copenhaga, intr-o vizită

--------

Situația

0-

ro
de 
a-

la din Irlanda
de Nord

21 (Agerpres). —BELFAST
La scurt timp după prezenta
rea, marți, în Camera Comu
nelor. de către secretarul 
stat William 
„Cărții Albe" _ __________
britanic asupra viitorului po
litic al Ulsterului, la Belfast 
s-a produs un nou atentat în
tr-un cartier locuit de protes
tanți. O rafală de armă auto
mată. trasă în noaptea de 
marți spre miercuri, dintr-un 
automobil în viteză, asupra a 
doi tineri catolici, a provocat 
moartea unuia dintre aceștia 
si rănirea gravă a celuilalt. 
In felul acesta, numărul per
soanelor ucise în Ulster, în cei 
trei ani și jumătate de acți
uni violente la care s-au de
dat cercurile extremiste din 
comunitățile catolică și 
testantă, a ajuns la 753.

de
Whitelaw, a 

a guvernului

ficială, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste 
România, George Macovescu.

Pe aeroport, ministrul 
mân a fost întîmpinat 
K. B. Andersen, ministrul
facerilor externe, de ambasa
dorul G.F.K. Harhoff șeful pro
tocolului din M.A.E. de ambasa
dorul Danemarcei la București, 
Torben Busck-Nielsen, și de 
alte persoane oficiale. A fost 
prezent ambasadorul României 
în Danemarca, Gh. Ploeștea- 
nu.

In cursul după-amiezii, mi
nistrul român a începui con
vorbirile de lucru cu K. B. An
dersen, ministrul afacerilor ex
terne al Danemarcei. El a con
ferit. de asemenea, cu Ivar 
Norgaard, ministrul afacerilor 
economice externe.

LONDRA 21 — Cores
pondentul Agerpres, Nico
lae Plopeanu, transmite: 
La expoziția românească 
din cadrul Tîrgului interna
țional „Căminul ideal" or
ganizat in marea sală O- 
lympia, din Londra, a a- 
vut Ioc, cu prilejul „Zilei 
României", o intilnlre cu 
oameni de afaceri, cu re
prezentanți ai Departamen
tului comerțului și indus
triei, ai Confederației in
dustriei britanice și ai Ca
merei de Comerț din Lon
dra.

Zilnic, în cadrul expozi
ției românești, grupul fol
cloric „Mugurelul", din 
București, prezintă două 
programe de melodii și dan
suri populare românești.

REUNIUNEA CONSULTATIVA DE LA HELSINKI
HELSINKI 21 — Trimisul 

special Agerpres, Radu Gre- 
ceanu, transmite : Miercuri a 
avut loc la Dipoli, sub preșe
dinția reprezentantului Spani
ei, o nouă întrunire a grupului 
de lucru constituit in ca
drul Reuniunii consultative. 
Continuînd să dezbată proble
mele capitolului al doilea al 
ordinii de zi a viitoarei Con
ferințe europene, participanții 
la discuții au examinat — pe 
baza propunerilor existente în

CAIRO 21 (Agerpres). — 
Agenția M.E.N. informează 
că. în urma situației încor
date. creată la frontiera di< 
tre Irak și Kuweit, o serie de 
state arabe au adresat celor 
două țări apeluri în care își 
exprimă preocuparea și în
grijorarea față de evoluția 
evenimentelor și le cheamă 
să-și reglementeze neînțele
gerile existente între ele pe 
calea negocierilor.

Secretarul general al Eigi 
Arabe, Mahmud Riad, a ca
lificat drept regretabilă pro
ducerea unor ciocniri între 
două state membre âle orga
nizației. Ziarul „Al Ahram° 
informează Că Mahmud Riad 
a plecat, miercuri, în Ku
weit pentru a examina evolu
ția situației la frontiera din
tre cele două țări.

Un purtător de cuvin t 
giptean a declarat că preșe
dintele Anwar Sadat a hotă
rît să trimită, oricînd va fi 
necesar, un reprezentant spe
cial în cele două țări. De a- 
semenea. Mohamed Hassan 
El Zayyat. ministrul afaceri
lor externe al Egiptului, va 
sosi în Kuweit, după înche
ierea vizitei pe care o va e- 
fectua In Irak, la 30 martie. 
Egiptul, se arată în declara
ție, cheamă cele două țări la 
respectarea reciprocă a in
tegrității teritoriale și a in
dependenței, la soluționarea 
neînțelegerilor pe cale pașni
că, în concordanță cu spiri
tul bunei vecinătăți, pentru 
păstrarea unității țărilor a- 
rabe.

O declarație a președintelui
Columbiei

BOGOTA 21 (Agerpres). — 
Președintele Columbiei, Mi
ssel Pastrana Borrero, a de
clarat oficial că guvernul său 
își va asigura, într-un viitor 
apropiat, o participare ma
joritară în cadrul întreprin
derilor străine angajata 
exploatarea zăcămintelor 
aur și platină

După cum 
genția Prensa 
tă măsură a 
în timpul vizitei întreprinse 
de președintele columbian în 
departamentul Choco (aflat 
la granița cu statul panamez 
S! cu Oceanul Pacific), in ca
drul căreia acesta a dat a- 
sigurâri că exploatările mi
niere și conducerea directă a 
întreprinderilor străine va fi 
trecută în mîinile persona
lului columbian.

în 
de

din țară, 
informează 
Latina, aceas- 
fost anunțată

a-

Cea mai afectată de aplica
rea acestei decizii este com
pania minieră „Choco Paci
fico", una din filialele firmei 
nord-americane „Internatio
nal Mining Corporation", ca
re — de mai bine de 60 de 
ani — monopolizează extrac
ția zăcămintelor columbiene 
de aur și platină prin inter
mediul a 7 sucursale. Potri
vit declarației pu-eședântelui 
Borrero, „Choco Pacifico" va 
fi înlocuit de societatea „Oro 
de Columbia", după ce auto
ritățile guvernamentale co
lumbiene vor prelua contro
lul asupra pachetului de ac
țiuni aparținînd companiei 
nord-americane. In prezent, 
filialele acesteia asigură cir
ca 66 la sută din producția 
de aur a Columbiei, 89 la su
tă din cea de platină și 75 la 
sută din cea de argint.

legătură cu acest punct al a- 
gendei — căile și mijloacele 
pentru trecerea la elaborarea 
directivelor pentru comisia și 
subcomisiile care vor studia, 
in faza a doua a Conferinței, 
cooperarea între statele par
ticipante în domeniul econo
mic și în cel al protejării și 
ameliorării mediului înconju
rător.

In cadrul schimbului de 
opinii, au fost prezentate — 
de către reprezentanții diferi
telor delegații — scheme ori
entative în vederea antrenării 
discuțiilor pe făgașul abordă
rii concrete a sarcinilor orga
nelor de lucru ale Conferin
ței, care vor trebui să pregă
tească proiectul documentului 
final conținînd programul eu
ropean de dezvoltare a coope
rării economice pe baze reci
proc avantajoase, ca modali
tate esențială pentru întărirea 
păcii și securității pe conti
nentul nostru.

O delegație a Comisiei 
Senatului american pentru 
problemele refugiațiior, con
dusă de dr. Nevin Stewart 
Scrimshaw, a vizitat R. D. 
Vietnam. Delegația a fost pri
mită de Comitetul vietnamez 
de solidaritate cu poporul a- 
merican și de vicepremierul 
Nguyen Duy Trinh, cu care a , 
avut o convorbire, anunță a- 
genția VNA.

O agenție guvernamenta
lă specializată din S.U.A. a 
cerut firmelor americane pro
ducătoare de automobile Ge
neral Motors, Ford, Chrysler, 
precum și firmelor străine Re
nault, Volkswagen și Nissan 
să dovedească, în termen de 
60 de zile, exactitatea afirma
țiilor conținute în reclamele 
pe care le fac produselor lor.

Val de căldură
în Brazilia

SAO PAULO 21 (Agerpres). 
— 108 copii au murit deshi
dratați, de la începutul lunii 
martie pînă acum, la Sao Pau
lo, ca urmare a valului de 
căldură care s-a abătut asu
pra acestei regiuni. Potrivit 
Serviciului Secretariatului Să
nătății din Brazilia, o parte 
din aceste decese au fost gră
bite și de malnutriția și con
dițiile insalubre din cartiere
le orașului Sao Paulo.

Mișcări greviste in Marea Britanie
LONDRA 21 — Corespon

dentul Agerpres, Nicolae Plo- 
peanu, transmite : In timp ce 
continuă greva 
din industria 
șată în urmă 
cum și greva 
medicali din 
tale, noi și noi categorii de 
muncitori și funcționari bri
tanici își alătură protestul îm
potriva politicii antiinflațio- 
niste a guvernului care, în 
timp ce limitează orice spo
rire de salarii lasă prețurile 
produselor și in special pe

lucrătorilor 
gazelor, declan- 
cu o lună, pre- 
salariaților ne- 
numeroase spi-

tansn
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PETROȘANI — 7 Noiem
brie ; Lupul mărilor ; Repu
blica : 20 000 de leghe sub 
mări : PETRILA : Directo
rul . LONEA — Minerul : 
Pe potecile nețărmuritei iu- 
■ ri ; ANINOASA: Ferma 
din Xrizona , VULCAN: 
Marea hoinăreală; LUPENI 
— Cultural : Quimada : U- 
RICANI : O afacere.

RADIO
5,00 Buletin de știri; 5,05 

Cintec și joc pe plaiurile tă
rii ; 5,40 Piese de estradă ; 
6,00—8,08 Radioprogramul 
dimineții ; 8,08 Matineu mu- 
zical ; 8,30 La microfon, me- 
lodia preferată ; 9,00 Buletin 
de știri ; 9,30 Odă limbii ro
mâne ; 10,00 Buletin de știri; 
10,05 Ansamblul de muzică 
populară „Cindrelul‘l din Si
biu ; 10,30 Partidului, inima 
și versul; 11,00 Buletin de 
știri; 11,05 Muzică ușoară; 
11,15 Din țările socialiste; 
11,30 Suite corale; 12,00 Dis-

cui zilei ; 12,30 I-ntilnire cu 
melodia populară și interpre
tul preferat ; 13,00 Radiojur
nal ; 13,30 Concert de prînz; 
14,00 Compozitorul săptărxi- 
nii ; 14,40 Soliști1 de muzică 
populară; 15,00 Buletin de 
știri ; 15,05 Tribuna radio ; 
15,15 Muzică de estradă ; 
15,40 Cintare patriei ; 16,00
Radiojurnal ; 16,15 Melodii 
populare de virtuozitate; 
16,35 Cintece; 17,00 Antena 
tineretului ; 17,20 Momente
muzicale oferite de Dida Dră- 
gan, Brenda Lee și Grah-im 
Bonney ; 17,45 Muzică popu
lară ; ‘ ’
20,00 
20,45 
vista 
ment , 
muzicale ; 22,00 Radiojurnal; 
23,00 Concert de seară ; 24,00 
Buletin de știri ; 0,03—5,00
Estrada nocturnă.

18.00 Orele serii ; 
Zece melodii preferate; 
Consemnări; 21,00 Re- 
șlagărelor; 21,25 Mo-
poetic ; 21,30 Bijuterii

9.00

9,30 
10,00 
10,05 
10.10

Curs de limbă france
ză — Lecția a 47-a ;
Prietenii lui Așchiuță ; 
Telex ;
Publicitate j
Steaua polară emi-

siune de orientare șco
lară și profesională, 
subingineri;

10,40 Meridiane literare (re
luare) ;

11,00 Telecinemateca — Cic
lul Ingrid Bergman“ 
— „Vă place Brahms"; 

13,00 Telejurnal ;
16,00-17,25 Teleșcoală ;
17,30 ".........................

PRONOEXPRES

cele ale produselor alimentare 
să crească fără nici o stavi
lă. Marți a început greva u- 
nor salariați de la controlul 
traficului aerian. care a 
provocat serioase perturbări 
în circulația avioanelor. As
tăzi, cîteva mii de școli din 
Londra și-au suspendat cursu
rile, ca urmare a grevei pro
fesorilor. O acțiune de mare 
amploare se pregătește în 
rîndul minerilor : conducerea 
sindicatului a supus votului 
hotărîrea privind declanșarea 
unei greve naționale. Consili
ile minerilor din patru mari 
bazine carbonifere — York, 
Scoția, Kent și din sudul Ță
rii Galilor — au hotărît, în 
unanimitate, să recomande 
începerea grevei. Rezultatele 
votului vor fi cunoscute spre 
sfîrșitul acestei luni.

La Londra și Plymouth au 
avut loc ciocniri intre piche
tele de greviști și forțele po
lițienești. Mai mulți greviști 
au fost arestați.

Comisia Pieței comune 
a propus statelor membre să 
renunțe la aplicarea măsuri
lor vamale favorabile impor
tului de produse piscicole is
landeze, în cadrul acordului 
privind liberul schimb dintre 
Islanda și C.E.E., încheiat a- 
nul trecut — relatează agenția 
France Presse.

Ministrul comerțului ex
terior al R. P. Polone, Tade
usz Olechowski, care face o 
vizită în Anglia, la invitația 
guvernului acestei țări, a sem
nat, la Londra, un acord pe 
10 ani în vederea dezvoltării 
colaborării economice, indus
triale, științifice și tehnice în
tre Polonia' și Anglia.

4 Cu 85 de voturi, contra 
2, Senatul S.U.A. a prelungit, 
marți, pe termen de un an, 
împuternicirea acordată pre
ședintelui Richard Nixon de 
a impune controlul salariilor 
și al prețurilor. O serie de 
amendamente urmărind să 
asigure, în diferite domenii, 
un control mai strict au fost

ma

18,30
18,35
18,40

19,05
19,20
19,30

20,00
20,50

21,20
22,00

22/30

) Emisiune în limba i 
ghiară ;

) Telex;
5 Publicitate ;
) Muzica — emisiune 

actualitate muzicală.
> Arta plastică ;
) 1 001 de seri;
) Telejurnal — Cincina
lul înainte de termen — 
cauză a întregului po
por ;

) Cîntecul săptămînii;
) Concertul Orchestrei 

simfonice și al corului 
r-adiotelevîziunii;

) Tinerii despre ei înșiși;
) 24 de ore — Din țările 

socialiste;
) Hochei pe gheață — 

România — Austria 
(campionatul mondial 
grupa B) — înregistra
re de la Graz.

La tragerea PRONOEX
PRES nr. 12 din 21 mar
tie 1973 au fost extrase ur
mătoarele numere :

Extragerea I : 36, 13, 23,
44, 4, 26 ;

Extragerea a Il-a : 21, 27, 
32, 45, 38.
Fond general de premii: 
1 140 928 lei.

de
VREMEA

Valorile temperaturii în
registrate în cursul zilei de 
ieri :

Maximele: Petroșani 4- 5 
grade: Paring — 3 grade.

Minimele : Petroșani — 1 
grad : Paring — 8 grade.

Stratul de zăpadă la Pa
ring : 72 cm.

PENTRU URMĂTOARE
LE 24 DE ORE : Cerul mai 
mult noros, izolat se vor 
semnala precipitații slabe 
sub formă de ploaie: la 
munte — ninsoare. Vînt slab 
din sectorul nordic.

Redacția șl administrația ziarului i Petroșani strada Republicii Nr. 90 telefon i 1662

SPORT •
V1ENA 21 (Agerpres). — 

In mijlocul unui interes ge
neral, astăzi încep, în orașul 
austriac Graz, întrecerile cam
pionatului mondial de hochei 
pe gheață (grupa B). Pentru 
promovarea în prima grupă 
a competiției, sint angajate 
într-o dispută, care se anun
ță pasionantă, 8 echipe, prin
tre care și selecționata Ro
mâniei. Hocheiștii români în- 
tîlnesc astăzi, în jocul de de
but, selecționata Austriei. La
24 martie, echipa României
susține o partidă de aseme
nea dificilă cu echipa Japo
niei. In continuare, progra
mul hocheiștilor români se 
prezintă astfel : cu Italia la
25 martie, cu R.D. Germană
la 27 martie, cu Elveția
28 martie, cu S.U.A. la
martie și cu Iugoslavia la 31 
martie. La 29 martie este zi 
de odihnă pentru toate echi
pele.

la
30

Trecerea întregii industrii
a hidrocarburilor în mîinile

poporulir iranian
TEHERAN 21 (Agerpres). — 

Iranul „a dobîndit suverani
tatea absolută asupra indus
triei sale petroliere", iar ..au
toritățile iraniene au obținut 
proprietatea și conducerea 
completă și reală asupra bo
gățiilor naționale do țiței" - 
a anunțat într-un mesaj ra
diotelevizat, transmis cu pri
lejul Anului nou iranian. Șa- 
hinșahul Mohammad Roza 
Pahlavi A r.va meh r

Președintele Companiei na
ționale iraniene a petrolului, 
Manouchehr Eghbal, a decla
rat că Iranul este pe deplin 
pregătit să ducă la bun sfir- 
șit „ironizarea" instalațiilor 
petroliere de pe teritoriul ță
rii, care au aparținui societă
ții occidentale grupate într-un 
consorțiu.

respinse in cursul dezbaterilor 
anterioare.

4» Bursa de valori irlande
ză, una dintre cele mai vechi 
din lume (instituită în anul 
1799), se va comasa, la 26 
martie, cu organele similare 
din Marea Britanic, urmînd a 
forma o singură organizație, 
apreciată de agenția France 
Presse, drept „cel mai impor-

tant grup financiar al Pieței 
comune, secondînd îndeaproa
pe bursa din New York".

♦ In Uniunea Sovietică a 
fost lansat un nou satelit me
teorologic de tip ..Meteor". 
El va furniza informații nece
sare serviciilor meteorologice 
operative. După cum mențio
nează agenția TASS, toate sis
temele de la bordul satelitului 
funcționează normal

Cîteva sute de studenți 
și cadre didactice do la cu
noscuta universitate america
nă Harvard au declarat grevă 
în semn de protest față de 
reducerea alocațiiloi federale 
pentru universități. Greviștii 
au organizat pichete în incin
ta universitară

avut locLa Houston a 
o conferință de presă, în ca
drul căreia au luat cuvîntul 
oamenii de știință și cosmo- 
nauții sovietici, prezenți la 
centrul american al zboruri-

Trecerea întregii industrii a 
hidrocarburilor in mîinile po
porului iranian — eveniment 
care, calendaristic, coincide cu 
Anul Nou — are loc după 
doi ani de negocieri între ce
le două părți. Potrivit infor
mațiilor publicate de „Journal 
de Teheran", acordul defini
tiv, privind reglementarea ra
porturilor între Compania na
țională iraniană a petrolului 
și societățile străine ale Con
sorțiului. va fi semnat in 
cursul lunilor următoare și 
va fi supus aprobării parla
mentului. Intre timp. Iranul 
și companiile occidentale vor 
semna o notă comună consta- 
tînd rezilierea, prin înțelege
re reciprocă, a convenției din 
1954, care încredința Consor
țiului operațiunile petroliere ' 
în zona care le-a fost concesi
onată.

lor spațiale cu echipaje uma
ne, care se pregătesc pentru 
experiențele comune în cadrul 
programului „Soiuz-Apollo“.

Agenția ACTC infor
mează că, la Phenian, s-a des
chis, miercuri dimineață, cea 
de-a 5-a rundă a convorbirilor 
dintre delegațiile societăților 
de Cruce Roșie din Nord și 
din Sud.

Partieipanții continuă exa
minarea principiilor de bază 
în vederea abordării agendei 
de lucru și a primului punct 
de pe agendă referitor la cău
tarea adreselor membrilor fa
miliilor care trăiesc despărțiți 
in Nord și în Sud.

4“ Un comunicat oficial, 
dat publicității la Alger, in
formează că un contract în
cheiat, la finele anului tre
cut, între societatea națională 
algeriană Sonatrach și un con
sorțiu vest-european de socie
tăți specializate în desfacerea 
gazelor naturale a fost apro
bat de autoritățile competen
te din țările 
geria, Belgia, 
Germania.

interesate : Al- 
Franța și R. F.

R. Merriam, vi-William 
cepreședinte al Societății ..in
ternational Telephone and Te- 
Igraph", a recunoscut că I.T.T. 
intenționa să creeze un climat 
de haos economic în Chile — 
relevă agenția France Presse, 
citind o parte din declarațiile 
făcute de acesta în fața sub
comisiei senatoriale a S.U.A., 
care a deschis, marți, o an
chetă la adresa companiei, 
privind activitatea ci ostilă 
guvernului Salvador Allende.

4- Aproximativ 150 de li
deri sindicali din 30 de țări 
ale lumii se vor reuni — în
tre 27 martie și 5 aprilie — 
la Tokio, pentru a examina 
situația actuală pe plan mon
dial în domeniul construcțiilor 
navale.

TELEX • SPORT • TELEX • SPORT
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CARACAS 21 (Agerpres). — 
Campionul mondial de box 
la categoria „super-ușoară" 
(versiunea W.B.A.), Antonio 
Cervantes (Columbia) și-a 
păstrat centura. In gala des
fășurată la Maracay. el l-a 
învins prin abandon în re
priza a 10-a pe argentinia
nul Nicolino Locche. încă din 
repriza a treia, campionul 
s-a impus categoric, contro- 
lîndu-și adversarul cu direc
te. In rundul 10, complet e- 
puizat și net dominat, Locche 
a fost abandonat de antreno
rul său.

★
NEW YORK 21 (Agerpres). 

— In primul tur al.turneului 
internațional de tenis, care 
are loc pe teren acoperit la 
Washington, Billy Martin, un 
tînăr jucător american în 
vîrstă de 16 ani, l-a elimi
nat cu 6—0, 6—2 pe austra
lianul John Cooper. Dick

TiDarul

Borhnstedt (S.U.A.) a cîștigat 
partida 
Mărcii 

Fas- 
a

cu 5—7, 6—2, 6—1 
susținută cu Traian 
(România), iar Jurgen 
sbender (R.F. Germania) 
dispus cu 6—1. 6—2 de Peter 
Curtis (S.U.A.).

★
VARȘOVIA 21 (Agerpres). 

— Peste 30 000 de spectatori 
au urmărit la Lodz 
internațional amical 
bal dintre echipele 
și S.U.A.. Fotbaliștii 
au cîștigat cu scorul 
(2—0), prin punctele 
de Lubanski (3) și Kasperc- 
zak. In partida următoare, e- 
chipa S.U.A. va întîlni selec
ționata de juniori a Poloniei.

★
Peste 30 000 de spectatori 

au urmărit, miercuri, pe sta
dionul Republicii din Capita
lă, meciul retur dintre echi
pele Rapid București și Le-

se-
(în 
cu 

fost

meciul 
de fol- 

Poloniei 
polonezi 
de 4—0 
marcate

eds United din cadrul sfer
turilor de finală ale „Cupei 
cupelor" la fotbal. Oaspeții 
au obținut o meritată victo
rie cu scorul de 3—1 (2—0). 
Ei s-au calificat pentru 
mifinalele conrrpcliției 
primul joc, cîștigaseră 
scorul de 5—0). Scorul a
deschis în mintul 2 de Bates. 
Două minute mai tîrziu, fero
viarii au avut ocazia de 
egala, însă Neagu a rotat o 
lovitură de la 11 m. In mi
nutul 23, Jones a înscris cel 
de-al doilea punct.

La începutul reprizei.a do
ua. jocul s-a mai echilibrat, 
și Rapid a înscris prin Du
mitrii! III. In continuare, fot
baliștii englezi au controlat 
mai bine partida, reușind să 
marcheze al treilea punct 
prin Jordan, care, în minutul 
75, a profitat de o greșeală 
a portarului Răducanu.

a

întreprinderea poligrafică Hunedoara Subnnltatea Petroșani


