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Succesele ohfiiiutc Văii Jiului dezvoltă

Primiri la tovarășul
Nicolae Ceaușescu

Ambasadorul Republicii Peru
Președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste 
Roniânia, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu,. a primit la 2 mai 
pe ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii 
Peru la București, Mariano " 
Pagador Puente, în legătură

însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al Republicii Democratice Sudan

definitivă

fost de 
consilier 

Consiliului

din

fată 
al 
de

cu plecarea sa 
tara noastră.

La primire a 
Mircea Malita, 
președintelui 
Stat.

Cu acest prilej a avut loc 
o convorbire care s-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială.

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, miercuri 
după-amiază, pe însărcinatul 
cu afaceri ad-interim al Repu
blicii Democratice Sudan, Tag 
Elsir Mohamed Abbas, la ce
rerea acestuia.

Cu acest prilej a avut Ioc 
o convorbire în cadrul căreia 
au fost abordate probleme pri
vind traducerea în viață a în-

Șițelegerilor de colaborare 
cooperare economică stabilite 
cu prilejul recentei vizite fă
cute în tara noastră de preșe
dintele Republicii Democratice 
Sudan, general-maior Gaafar 
Mohammed Nimeiri.

La întrevedere, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cordi
ală, a participat Vasile Pungan, 
consilier al președintelui Con
siliului de Stat.

I Președintele 
Consiliului
de Stat, 
Nicolae

Ceaușescu, 
va face
o vizită
oficială

în Republica 
Italiană

La invitația președintelui Re
publicii Italiene, Giovanni Leone, 

președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, va face, îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, o vizită oficială în 
Republica Italiană între 21 și 24 
mai 1973.

in întrecere
puncte de plecare
pentru obținerea

unor noi rezultate
de prestigiu

Interviu cu tov. ing. Gheorghe FEIER, secretar al
Comitetului municipal Petroșani al P.CR.

de muncă din 
au încheiat cu 
de 1 Mai bilan- 
expresie a preo-

realizările din prima oră
din primul schimb al lunii mai

Succesul intr-o etapă încheiată constituie, de fiecare dată, un imbold pentru activitatea 
viitoare. Am putut constata aceasta ieri cind minerii Văii Jiului, impulsionați de rodnicele reali
zări ale lunii aprilie, lună, pe drept cuvînt, de producție mărită, au pornit la muncă in luna 
mai cu elan și mai sporit pentru a îndeplini și depăși sarcinile la extracția de cărbune.

lată un buchet de fapte, minerești, culese in primele ore, in primul schimb din luna mai, 
fapte ce prevestesc, de pe acum, un bilanț pozitiv și in această lună.

T

Demaraj 
fructuos 

la E, M. 
Pa roseni

Cu preliminarul
primului

schimb depășit

Colectivele 
Valea Jiului 
prilejul zilei 
țuri pozitive, 
cupărilor organelor și organi
zațiilor de partid, ale condu
cerilor tehnice, ale tuturor 
muncitorilor, tehnicienilor și 
inginerilor pentru îndeplini
rea exemplară a sarcinilor și 
angajamentelor asumate în în
trecere, Incercînd concluziona - 
rea activității de producție 
desfășurată în primele patru 
luni ale anului, ne-am adresat 
tovarășului inginer Gheorghe 
Feier, secretar al Comitetului 
municipal de partid, care ne-a 
declarat t

— Este o realitate de necon
testat că datorită preocupărilor 
susținute ale organelor și or
ganizațiilor de partid, primele 
patru luni ale anului atestă o 
ascendență a rezultatelor tot 
mai bune obținute în activita
tea productivă. Ba marea uni
tate de pe raza municipiului 
nostru, Centrala cărbunelui 
Petroșani, luna aprilie consti
tuie din nou un succes, prin 
faptul că doar o singură uni
tate minieră nu și-a îndepli
nit sarcinile de plan, că pe 
total centrală s-au. obținut re
zultate — pot spune — deose
bit de bune. Planul producției 
de cărbune brut a fost depă
șit în primele patru luni cu 
peste 15 600 de tone, fiind li
vrată economiei naționale can
titatea de peste 6 500 tone de 
cărbune net. Spuneam că în 
luna aprilie o singură unitate 
nu și-a realizat sarcinile de 
plan, aceasta fiind Exploatarea 
minieră Vulcan, care, surprin-

zător, printr-o scăpare de la 
nivelul conducerilor exploată
rii și sectoarelor a înregistrat 
în ultimele zile ale lunii mi
nusuri pe care nu le-a mai 
putut recupera. Aceasta în 
condițiile în care colectivul de 
la Vulcan s-a situat lună de 
lună 
tașe 
este 
tive, 
de la Lupeni — care se mai 
confruntă încă cu unele greu
tăți — și cel de la Aninoasa
— care nu și-a realizat sarci
nile în ultimele luni — au re
ușit să încheie luna aprilie cu 
planul îndeplinit și chiar de
pășit, 
că în 
iat-o,
— a

printre colectivele frun- 
din bazin. îmbucurător 
faptul că celelalte colec- 
și în mod deosebit cele

Aș mai aminti și faptul 
luna pe care am înche- 
o exploatare — Uricani 

înregistrat ritmicitate 
zilnică în realizarea planului 
de extracție. Apreciez că toate 
aceste rezultate constituie o 
garanție că și în viitor, la ni
velul celui de al doilea tri
mestru și pe total semestru, 
vom îndeplini și chiar depăși 
angajamentele luate de colec
tivele de muncă din Valea 
Jiului. La obținerea acestor 
rezultate a contribuit și iniția
tiva lansată în adunarea acti
vului de partid de la Centrala 
cărbunelui și mina Dîlja de a 
se depune eforturi pentru ca 
luna aprilie să fie o lună de 
producție mărită. îmbrățișată 
de colectivele de muncă, ini
țiativa a devenit un factor de

Interviu realizat de
Dragoș CĂLIN

(Continuare in pag. a 3-a)

Expoziție permanentă 
de mobilă

Conducerea întreprinderii comerciale locale de stat 
pentru produse industriale a amenajat și pus la dispoziția 
cumpărătorilor o expoziție permanentă de mobilă ce func
ționează in piața halelor din Petroșani. Măsura luată so
luționează astfel o veche doleanță a populației — aceea de 
a se prezenta cumpărătorilor în condiții de expunere civi
lizată. mobila oferită spre vînzare, lucru care la 
situat în strada Oltului nu se putea.realiza.

Șeful unității de mobilă, Vintilă Iordăchescu 
mează că în unitatea de prezentare sint expuse 
întregi de mobilă precum și piese izolate, creindu-se astfel 
condiții ca, după ce cumpărătorul se hotărește asupra a 
ceea ce dorește să-și procure, să se prezinte la depozit pen
tru întocmirea formalităților și ridicarea mobilei. Măsura 
luată pe linia modernizării formelor de desfacere a produ
selor creează cumpărătorului posibilitatea de a se convin
ge de construcția modernă, funcționalitatea și aspectul es
tetic al diferitelor tipuri de mobilă, produse ale industriei 
noastre, să-și aleagă fiecare ceea ce dorește din bogatul sor
timent cum sint : sufrageria tip Salonta. camerele Flora, 
Pelican, Drobeta și altele care satisfac prin calitate și rara 
lor frumusețe, pretențiile cele mai exigente ale populației.

Conflrmindu-ne așteptările (consemna
sem în ziar că de-a lungul celor trei zile 
de sărbătoare echipe vrednice de mineri, 
electricieni, lăcătuși s-au străduit, cu pri
cepere și conștiinciozitate, să pregătească 
prin reparații, revizii și alte lucrări auxi
liare condiții optime de desfășurare a ac
tivității pe întregul flux tehnologic al ex
tracției la mina Paroșeni), inginerul ION 
ILEANU, directorul minei, ne-a relatat ieri, 
după încheierea primului schimb de mun
că în subteran, cele ce urmează :

— Am reușit să extragem, în schimbul 
I, 600 tone cărbune, cu 150 tone peste pre
liminar. Prin mobilizarea întregului colec
tiv, pregătită dinainte, am putut plasa com
plet fronturile de lucru, productivă, dlspu- 
nînd de zestrea bogată de utilaj. Astfel, 
combina 2 K 52, din abatajul 6131, fron
tul de muncă al brigăzii IOAN DEMETER 
a început tăierea cărbunelui încă din pri
ma oră a schimbului. S-au expediat astfel 
pe fluxul de transport, funcționînd irepro
șabil după reviziile și reparațiile executate 
în zilele de repaus anterioare, 120 tone 
cărbune. Dintr-o altă capacitate de produc
ție — abatajul 6 222, dotat cu complex me
canizat de susținere și două combine de 
tăiere — ortacii brigadierului TITU TEA- 
CENCO au trimis către suprafață peste 
200 tone cărbune.

— Schimburile următoare ale primei zi
le de lucru vor fi la fel de rodnice ?

— Desigur. Avem toate condițiile înde
plinite pentru a putea extrage, schimb de 
schimb, cel puțin cite 500 tone cărifune. Să 
depășim astfel planul de extracție al între
gii zile — asta e vrerea noastră ardentă. 
Așadar, un demaraj în noua lună conclu
dent !

I

La timpul potrivit, 
consemnam 1 
tele deosebite 
nute la extracția 
cărbune 
condusă 
Sidorov 
rul I al 
realizări 
nerii acestei formații 
de lucru au întîmpi- 
nat ziua de 1 Mai. Ia
tă că și la finele pri
mului schimb efectu
at in acest începui 
de mai, debutul a fost 
de bun augur. Des
toinicii ortaci ai se
cretarului organizați
ei de bază a sectoru-

rezulta-
■ obți- 

de 
de brigada 
de Vasile 

de la secto- 
minei Dilja, 
cu care mi-

lui, de la frontalul 
cu trepte răsturnate 
din stratul 6 au reu
șit să depășească pre
liminarul schimbului 
I, extrăgînd 40 de va
gonete cu cărbune, 
cu 10 tone peste pre
vederile planului. A- 
cest prim succes pre
figurează dobîndi- 
rea de noj sporuri de 
cărbune, care, avîn- 
du-se în vedere ho- 
fărîrea și abnegația 
cu care muncesc 
membrii acestei bri
găzi neîndoielnic că 
nu se vor lăsa prea 
mult așteptate.

Avansări peste plan
Maistrul loan Acostăchioaie de la sectorul 

investiții Livezeni al E.M. Aninoasa ne-a co
municat telefonic, la sfîrșitul celui dinții 
schimb din această lună, cîteva fapte demne 
petrecute la fronturile lucrărilor de deschideri 
și pregătiri.

Brigada condusă de Gheorghe Lițcan, în ga
leria circuit, orizontul 300, a puțului auxiliar 
est a reușit, în timpul celor 6 ore din schimb, 
să încheie grabnic operațiile de perforare și 
pușcare șiv— plus de sarcină — încărcarea cu 
mașina MIP din dotare a 10 vagonete de ste
ril. In 
ca cei 
nați a 
Munca
Tira (brigada a avansat cu 10 ml mai mult în 
luna aprilie decît avea în plan), Augustin De
meter, Gheorghe Uvegeș, Mihai Gaspar 
s-a desfășurat, de asemenea, în ritm intens, 
specific harnicilor mineri de „înaintări11.

felul acesta s-au creat condiții certe 
trei metri liniari de avanșare prelimi- 
fi realizați in 24 ore să fie depășiți.

La celelalte orturi brigăzile Mihai

UN BILANȚ RODNIC 
$1 UN ÎNCEPUT IMKI'llfilOI!

Luna aprilie, lună de produc
ție mărită, s-a încheiat, la mi
na Dîlja cu un rezultat îmbu
curător. Planul de producție 
la nivelul exploatării a fost 
realizat cu succes. La asigura
rea acestui bilanț rodnic, cu 
un spor însemnat de producție 
a contribuit colectivul sectoru
lui I.

După cum ne-au relatat, in
ginerii Martin Borșa și Fran- 
cisc Perini, șeful sectorului I, 
respectiv, inginerul miner 
principal, luna aprilie a mar
cat o piatră de hotar în activi
tatea întregului 
sectorului I.

— Cu toții am 
fort deosebit să
să depășim planul stabilit 
extragerea cărbunelui. Am 
ușit. Am dat peste plan

tone cărbune de bună calitate 
Rezultatele obținute de cei din 
sectorul I se datoresc unei 
munci judicios organizate. 
Conducerea sectorului a avut 
în permanență în centrul a- 
tențiâi sale plasarea rațională 
a efectivului în abataje. S-a 
respectat, la toate nivelele, 
programul de lucru stabilit de 
conducerea sectorului. Numai 
în acest fel am putut să reali
zăm peste randamentul stabilit 
pe post 250 kg. cărbune de fie
care muncitor din sector.

In întrecerea socialistă s-au 
remarcat brigăzile condu
se de minerii Emil Aionesei, 

abatajul cameră nr. 
est, stratul 3 blocul I, 

precum și brigăzile conduse 
de minerii Vasile Bufa și Du
mitru Bălășcău, din abatajele

colectiv

ne infor- 
garnituri

depus un
realizăm

depozitul

a 
în- 
va 
zi 
în

cameră nr. 4 și nr. 5, stratul 
5, blocul II.

Colectivul sectorului I 
muncit bine în luna aprilie 
să nici în luna mai nu se 
lăsa mai prejos. In prima 
de lucru din această lună,
2 mai, în schimbul I, primele 
zeci de vagonete încărcate cu 
cărbune și transportate la cul- 
butor aveau mărcile 
lui I, dovadă că acest 
inimos și în luna mai 
duiește să se situeze
tea întrecerii socialiste.

sectoru- 
colectiv 
se stră
in frun-

Mai înainte de a ajunge la 
furnale, cărbunele extras cu 
hărnicie și pricepere de către 
minerii Văii Jiului, face un 
popas mai îndelungat la ba
teriile uzinei de semi-cocs din 
Călan, unde, la temperatura 
înaltă a cuptoarelor, trece prin 
complicate metamorfoze. Aici, 
sutele de cocsari dau cărbune
lui noi valențe, calități în plus, 
menite să asigure furnalelor 
temperatura necesară topirii 
aglomeratului și minereului de 
fier.

In fiecare an, această uzina 
de pe Valea Streiului își am 
plifică dimensiunile prin con
struirea și punerea in funcțiune 
a unor noi capacități de pro
ducție. In prezent, la uzina Vic
toria se află în plină construc
ție alte obiective importante

Caracterul practic, aplicativ
factor principal în asigurarea eficientei

educative și
încheind două trimestre din 

actualul an de . învățămînt, 
școlile din Valea -Jiului — în 
care se pregătesc peste 25 000 
de elevi — prezintă o situație 
încurajatoare, apropiată de 
nivelul exigențelor pe care 
partidul, statul și realitatea 
social-economică le impun for
mării tinerelor generații. Fap
tul că desfășurarea procesului 
instructiv-educativ, rezultatele 
obținute și asigurarea unei ba
ze materiale optime au fost o- 
biectul principal al analizei 
în a XVIII-a sesiune a Consi
liului popular al municipiului 
Petroșani reflectă preocuparea 
statornică ce se manifestă 
pentru îmbunătățirea în con
ținut a învățămîntului. In pro
cesul de instruire și educație 
sînt implicați atît factorii edu
caționali cunoscuți — școala, 
familia, organizațiile de tine
ret —, dar în aceeași măsură 
este interesată și unitatea eco
nomică ce va încadra peste un 
timp oarecare actuali elevi în 
procesul de producție, opinia 
publică, societatea. Finalitatea 
școlii este pregătirea multila
terală, dar și diferențiată a e- 
levului pentru a se încadra în 
viața socială, pentru a fi util 
societății care i-a asigurat toa
te condițiile de afirmare și 
formare. In această realitate 
își află originea grija consec
ventă pentru asigurarea bazei 
materiale a învățămîntului, 
imprimarea unui caracter 
practic și eficient sub raport 
educativ.

Hotărîrea adoptată la sesi
une reflectă cu profunzime lo
cul important pe care partidul 
și statul îl acordă învățămîn
tului, „factorul principal de 
instruire și educare a tinere
tului" -r- cum preciza tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Plenara 
C.C. al P.C.R. din 3-5 noiem
brie 1971. Pentru îmbunătăți
rea bazei materiale a învăță
mîntului, în Petrila se constru
iește o școală generală cu 16

sociale a învățămîntului
săli de clasă, se dă In curînd 
în folosință o creșă-grădiniță ; 
se va clădi o școală cu 16 săli 
de clasă în Petroșani; creșe în 
Vulcan și Lupeni ; se va extin
de rețeaua învățămîntului ante 
?i preșcolar în Petroșani, Lu
peni, Vulcan, Petrila și Uri- 
cani pentru a corespunde mai 
exact necesităților. In altă or
dine de idei se poate remar
ca valoarea lucrărilor de repa
rații școlare, a amenajării u- 
nor noi ateliere școlare și do
tarea lor, insistența asupra

Pe marginea 
recentei sesiuni

a Consiliului
popular

eficienței procesului instruc- 
tiv-educativ, asigurarea unor 
condiții sporite pentru odihna 
și recreerea copiilor.

Pe marginea materialelor 
prezentate de tovarășul Ionel 
Cazan, vicepreședinte al Co
mitetului executiv al Consi
liului popular municipal, au 
vorbit deputați și directori de 
școlr, reliefînd rezultatele 
bune obținute în școli dar și 
deficiențele ce mai persistă 
în acest domeniu de activitate. 
Un aspect esențial l-a consti
tuit educația elevilor prin și 
pentru muncă, posibilitățile 
atelierului școală. Dumitru 
Găgean, maistru-instructor. la 
școala uzinală din Petroșani, 
insista asupra' atitudinii elevi
lor Ia care se constată dragos
te nentru muncă, calitate prin
cipală care a făcut posibil ca 
ucenicii la locul de muncă să 
producă la nivelul unor mun
citori calificați. Pe aceeași te
mă a atelierului-scoală s-au

făcut intervenții deosebit de 
interesante. Profesorul Gheor
ghe Antoce, director al liceu
lui din Vulcan, informa despre 
buna dotare a atelierelor a- 
menajate cu sprijinul perma
nent al 
draulici 
ceptivă 
atenția 
crearea 
deri productive. O experiență 
Ia fel de bună în privința ac
tivităților tehnico-productive o 
are și Școala generală nr. 2 
Petroșani. Profesorul Ștefan 
Beride, director al școlii, pre
ciza că elevii lucrează în bri
găzi și grupe care se află în 
întrecere și își analizează 
munca periodic. Elevii de la 
această școală, patronată cu 
înțelegere de mina Dîlja, au 
executat mobilier pentru că- 
minul și creșa din Aeroport — 
Petroșani în valoare de peste 
80 000 .lei. Exemple bune în 
această privință mai oferă 
școlile generale nr. 5 Vulcan, 
2 și 3 Lupeni, 1, 2 și 5 Petrila, 
5, 6 și liceul Petroșani, Casa 
de copii și liceul Uricani.

Pentru ca activitățile tehnic- 
productive să fie realmen
te eficiente sub raport educa
tiv este, necesar nu numai ca 
elevii să cunoască, ci să pro
ducă efectiv, să stăpînească 
procese tehnologice complete 
și să se încadreze în discipli
na producției. De aici și nece
sitatea reală de a se crea mi- 
croîntreprinderi j 
Profesoara Viorica

a
nr.

Fabricii de stîlpi hi- 
din oraș, foarte re

ia toate solicitările. In 
liceului se află acum 
unei . microîntreprin-

productive.
i Toderici,

Școlii ge-
1 Petro- 

o specializare

directoare 
nerale 
șani, propunea 
sui-generis în această privin
ță : atelierele care se amena
jează acum la Școala generală 
nr. 4 Petroșani să fie folosite 
de mai multe școli. Prin ur-

Tiberiu SPĂTARU

(Continuare în pag. a 3-a)

Coordonate tuinedorene

care vor fi conectate la circui
tul economic în anul 1 973.

Dar, mai înainte de a vă 
• prezenta principalele obiective, 

aflate încă sub mîinile harnice 
ale 
pus 
cu 
mă,
la capacitatea prevăzută cup
toarele 1 și 2, de la prima ba
terie de fabricare a cocsului 
brichete. Prin aceasta s-au 
creat posibilitățile necesare du
blării producției de cocs bri
chete de la uzina Victoria.

Revenind la construcțiile a- 
lului 1 973, trebuie remarcat 
faptul că aici sînt prevăzute să 
intre în producție mai multe 
capacități, Este vorba în primul 
rind de noile cuptoare de la 
bateria nr. 2 pentru fabrica-

constructorilor ne-am pro- 
să vă amintim că 
puțin timp în ur
au intrat în producție.

rea cocsului brichete prin ca
re, capacitatea de producție a 
uzinei va crește cu circa 40 la 
sută ; 
trala 
folosi drept combustibil gazele 
de la 
cocs și de turnătoria de cilin
dri, o unitate modernă de ma
re capacitate unde se vor rea
liza, într-o gamă variată, ci
lindri de laminoare.

Colaborarea fructuoasă din
tre constructor și beneficiar, se 
concretizează în rezultate care 
merită a fi consemnate. După 
cum ne spunea inginerul Pe
tru Dănescu, șeful serviciului de 
investiții, toate obiectivele a- 
mintite se află în prezent în- 
tr.un stadiu avansat de reali
zare și vor intra, eșalonat, în 
producție in cursul acestui an

în al doilea rînd de cen- 
termoenergetică ce va

bateriile uzinei de semi-

A

conform graficelor de execu
ție și predare.

Această afirmație are la 
bază experiența colectivelor de 
la Trustul de construcții și 
montaje metalurgice Hunedoa
ra, realizările obținute pînă în 
prezent. Preocuparea tuturor 
celor interesați este ca noile 
obiective să intre în producție 
la termenele prevăzute, pen
tru a se 
o eficiență 
ocupări și 
sublinieze 
giștilor și constructorilor de a 
participa, pe deplin, cu o înal
tă conștiință muncitorească, 
la înfăptuirea cincinalului îna
inte de termen.

asigura investițiilor 
sporită. Aceste pre- 

rezultate vin să 
hotărîrea siderur-

Mircea NEAGU

y
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„Hotă ritos re 
e înfăptuirea 

angajamentelor!“

...Stăteam de vorbă... pe 
'îndelete, la mina Paroșeni, 
cu Petru Spînu, șef de 
schimb în brigada lui Nico- 
lae Croitoru. îmi fusese des
serts nu numai ca un ortac 
de nădejde, pe care se poa
te pune tot sprijinul, ci și 
ca un miner destoinic... O 
trăsătură aparte a caracteru
lui îmi stlrnise, Insă în mod 
deosebit curiozitatea. Și a- 
tenjia 1 Printre altele afla
sem că e „un sfătuitor de 
calitate". Adică ? „Adică 
știe ce spune, știe ce să 
spună și între ce face și ce 
spune e o corelație foarte 
st r Insă". Erajiresc — nu? — 
să încerc un schimb de „ve
deri’. N-a fost greu. Dimpo
trivă. Și fără a forța limite
le discuției, în planul gene
ralităților, am intuit din ca
pul locului, că lui Petru Spî- 
nu — „povă/uitorur — nu-i 
plac absolut deloc „vorbele" 
frumoase. „E ușor să te an
gajezi I In fond, doar pro
nunți niște cuvinte... Dar nu 
simpla angajare e hotărîtoare. 
Hotărîtoare e înfăptuirea an
gajamentului. Orice vorbă, 
după părerea mea, dacă nu 
confine în ea și garanția în
deplinirii ei, realizarea ei, 
rămine... goală. De „goale", 
în mină, avem nevoie, de 
vorbe goale, la mină nu a- 
vem nevoie..."

— Să discutăm, deci, des
pre vorbă și faptă I

...Am discutat. Mult. Des
pre pasiunea înfăptuirii pla
nului, am vprbit despre a- 
ceastă nouă pasiune. O tră
sătură definitorie a omului 
nou. Un semn al maturității 
sociale. Expresie a unei înal
te conștiințe și a unei au
tentice energii creatoare. De 
la Nicolae Spînu am aflat 
că, necondiționat, cuvîntul 
dat implică înfăptuirea. Așa 
s-a obișnuit să le vorbească 
și oamenilor. Și nu numai 
despre adeasta le vorbește. 
Imi închipui că și despre 
multtf altele. Noi, insă, doar 
despre vorbă și faptă am 
discutai Despre angajamen
te asumate, transformate în 
realități...

Dan RAREȘ

In îrunfea unui „schimb“ compus din 44 muncitoare...

Cei ce 

inspiră 

certitudinea 
succesului...

In dupâ-amiaza aceea a- 
veam de realizat o sarcină 
importantă. Inginerul șef al 
minei îmi atrăsese atenția 
să mă ocup în mod special 
de aprovizionarea brigăzilor 
de la abatajele cameră din 
blocul V, stratul 3, orizontul 
607. Prestam primul șut la 
mina Dîlja și vroiam să mă 
afirm. „Voi reuși oare rezol
varea primei sarcini expre
se ?“ — mă întrebam. In că
ruciorul care ne ducea spre 
blocul V, am tot reflectat. 
Pînă lă urmă amt decis : „re
ușesc precis !“. Și iată-mă 
în galeria transversală a blo
cului V, la orizontul 607. Aici, 
în zgomotul locomotivelor, al 
vagonetelor goale și pline, 
am făcut cunoștință cu mai-

"X
ani. Am rezolvat multe pro
bleme împreună cu maistrul 
Taraș, am fost și sîntem buni 
colegi de muncă. Acest liant 
al solidarității celor ce mun
cesc de pretutindeni — MUN
CA —, acest izvor nesecat al 
tuturor valorilor materiale și 
spirituale — căruia i-a fost 
dedicată ziua de 1 Mai — ziua 
care ne-a unit și pe noi, mi
nerii, tehnicienii și inginerii 
de la mina Dîlja în anii tre- 
cuți pentru repunerea în 
funcțiune a minei părăsite 
de patroni, iar acum ne en
tuziasmează în întrecerea 
socialistă pentru realizarea 
și depășirea planului pro
ducției de cărbune.

Maistrul minier' Petrică 
Taraș, așa cum îi spunem 
noi, este un om foarte popu
lar, cunoscut și respectat de 
întreg colectivul de muncă al 
sectorului III, omul prezent 
cu îndemnul și fapta la toa
te acțiunile organizate în in
teresul producției. Caracte
ristici pentru conduita lui 
sînt optimismul pe care-1 
stimulează în rîndul oameni
lor cu care lucrează, compe
tența reafirmată în atîtea 
rînduri în rezolvarea sarci
nilor. întotdeauna găsești la 
el un sfat util, o vorbă bună, 
la timpul potrivit. Cu el, 
munca devine mai frumoasă, 
mai rodnică. Constituie de 
asemenea, un exemplu mo
dul cum maistrul Taraș re
zolvă problemele la locul 
său de muncă. Nu o dată 
pentru el sfîrșitul șutului 
este atunci cînd sarcinile sînt 
realizate fără restanțe. Iată 
de ce prezența lui, oriunde 
ar fi, inspiră întotdeauna 
certitudinea succesului Din 
cei 21 de ani de muncă în 
domeniu] mineritului nouă 
ani i-a efectuat la mina Dîl
ja numai „în cărbune", dove- 
dindu-se un specialist cu o 
bogată experiență, cu multă 
perseverență în muncă, ara 
cum de altfel trebuie fie 
un comunist.

Planuri prezente și de vi
itor ? Să muncească irepro
șabil pentru rezolvarea cît 
mai eficientă a problemelor 
de producție de la mină ; să 
crească și să educe fetița, 
actualmente în clasa a IlI-a.

strul minier Petru Taraș, pe 
atunci șef de schimb. Ne-am 
împrietenit și amîndoi (o 
spun abia acum) ne-am stră
duit să rezolvăm onorabil 
sarcina primită de la ingine
rul șef. Amîndoi am fost sa-

Am aflat, de asemenea, ea 
maistru Petru Taraș citește 
mult, iar în timpul liber 
care-i mai rămînc mai 
„urcă" cîte o oră, două și la 
volanul „Daciei — 1 300“ pe 
care și-a cumpărat-o nu de 
mult.

tisfăcuți.
De atunci au trecut mulți

Laszlo CAROL, 
maistru principal

— De ce mi-am ales această 
meserie ? Pentru că de cînd 
mă știu mi-a plăcut să mun
cesc. Mi-a plăcut întotdeauna 
să fac ceva util, ceva în care 
să. pun întreaga mea pricepere 
și putere de muncă. Dacă pî
nă acum am reușit o parte din 
ceea ce mi-am propus, se da- 
torește poate tocmai dorinței 
mele ardente de a mă realiza, 
de a stăpîni cit mai deplin tai
nele profesiunii alese...

Așa a început discuția pe 
care am purtat-o deunăzi cu o 
tinără muncitoare de la F.F.A. 
Viscoza Lupeni, CONSTANȚA 
STAN, care prin tot ceea ce 
iace — atit pe linie profesio
nală cit și obștească — și-a 
cîștigat unanima apreciere a 
colectivului. Și această remar
că capătă substanță, se ampli
fică în dozajul valoric al com
petentei, dacă ne gîndim că 
interlocutoarea noastră deabia 
a trecut pragul a 23 de primă
veri. S-a angajat în fabrică în 
1970 la secția a ill-a finisaj 
textil, unde s-a calificat — du

pă urmarea unui curs de 3 
luni — în meseria de prelucră
toare fire. Peste un an a ter
minat cursurile serale ale li
ceului din Lupeni. In 1972, tî- 
năra muncitoare trăiește două 
momente importante din viata 
ei: este primită în rîndurile 
partidului și i se încredințea
ză funefia de ajutor maistru. 
Au fost clipele în care a cu
noscut încununarea aproape 
superlativă a muncii depuse 
de ea, o recunoaștere valorică 
a capacității sale profesionale. 
Pentru că, neîndoielnic, numai 
încrederea întregului colectiv 
în aptitudinile și posibilitățile 
acestei tinere dovedite în ca
drul seefiei, a putut fi defini
torie în numirea acesteia în 
fruntea unui „schimb" compus 
din 44 de muncitoare...

— Bănuiesc că, sub coordo
narea dv., lucrează muncitoare 
mai vîrstnice, cu experiență. 
Cum reușifi să vă impuneji 
punctul de vedere în rezolva
rea unor probleme ce se i- 
vesc ?

— Intr-adevăr, sînt multe 
muncitoare, care ia venirea 
mea în fabrică aveau acumu
late deja și o mare experien
ță profesională și o apreciabi
lă vechime în muncă. Dar, Iu- 
crînd împreună, învăfînd me-

+ „Mi-a plăcut întotdeauna 
să fac ceva util, in care să pun 
întreaga mea pricepere ți putere 
de muncă" < „Ne-am apropiat 
unele de altele, ne-am împrie
tenit" < O familie de textilițti...

seria de la ele, ne-am apropiat 
unele de altele, ne-am împrie
tenit. Acum, cînd eu sînt pusă 
să le conduc pe ele, între noi 
sînt statornicite aceleași rela
ții de colaborare, de amiciție.

...Cînd dragostea pentru flori e „sădită" adine în oameni și împrejurimile locuin
țelor noastre arată altfel...
"AM' . ..* .. .

„Serenade nocturne" care 
ne violentează odihna...

Mă numesc Gheorghe Savu, lucrez ca lăcătuș la mina 
Livezeni, am 23 de ani și sînt originar din Maramureș. Nu 
v-am mai scris pînă acum niciodată, așa că v-aș ruga să-mi 
scuzați scrisul și eventualele greșeli de exprimare și orto
grafice. Aș vrea să vă relatez un fapt care m-a intrigat foar
te mult. Vă voi relata amănunțit ce se întîmplă, uneori, 
seara, noaptea, în cartierul Aeroport din Petroșani și dacă 
credeți de cuviință să publicați această scrisoare atunci 
spicuiți dv. ce anume se cuvine să afle cititorii ziarului..."

...Scrisoarea cititorului nos
tru Gheorghe Savu (pe care o 
avem în față, încercînd să-i 
împlinim dorința) nu a nece
sitat' o verificare prealabilă. 
Cele narate, cu lux de detalii, 
vădind totodată și o forță de 
investigarea apreciabilă, co
respund realității. Și nu sînt 
specifice doar cartierului Ae
roport... Dar mai întîi să ve
dem despre ce este vorba...

„Seara, e firesc, dorim să 
ne odihnim. După o zi de 
muncă, odihna e binevenită 
și necesară. Dar, în ultimul 
timp, nu putem. Cine ne îm
piedică ? Copiii. Copiii noș
tri, copiii cartierului. Obice
iul ț)bubuiturilor“ cu carbid la 
modai La noi, în Maramureș, 
nu se joacă copiii cu așa ceva. 
Curios să aflu cum procedea
ză, de unde procură carbi
dul, am descins, într-o seară, 
după ora 22, printre cei ce

nu aveau de gînd să mai în
ceteze... Cetățeni ai cartieru
lui, rar, treceau încoace și în
colo. Unii se opreau,- priveau, 
exclamau ceva în genul „draci 
de copii" și plecau mai de
parte... M-am gîndit să iau 
eu atitudine. Ma apropii și, 
culmea obrăzniciei, mi se cer 
țigări. Fumau. Erau vreo 4—5 
copii, nici unul trecut de 
clasa a V-a. Un puști se ținea 
cu mîinile de urechi. L-am 
„agățat". Mi-a spus că-1 chea
mă Grigore Aurel și stă în 
blocul nr. 41. NU era acasă 
tat'ăl lui, era la șut, iar mai- 
că-sa dormea. El, pe afară.... 
Ca să intru în vorbă, fără a 
fi privit... altfel, cu copiii, am 
început prin a le promite 
sprijinul în procurarea carbi
dului. Prea multe n-am pu- 
t'ut să aflu. Un elev al Școlii 
generale nr. 6 Petroșani, cu 
„matricola 32“ pe mînecă, m-a

rugat insistent să-i aduc și 
lui carbid. Alți doi mi-au 
spus că stau în blocul 37. U- 
nul, Liviu Stoica, mi-a expli
cat detaliat cum funcționea
ză „țeava" lui și m-a întrebat 
dacă îmi place cum pocnește. 
Ca să nu-1 dezamăgesc, am 
încuviințat. După un timp 
m-au părăsit dar au revenit, 
continuîndu-și „serenada". Au 
intervenit oamenii, în jurul 
orei 23, de pe la balcoane, 
gonindu-i acasă. Plecau și se 
opreau în fața altui bloc, 
urgisind auzul . altor loca
tari..."

★
„Nu înțeleg — concluzio

nează Gheorghe Savu — de 
ce nu se ia atitudine împo
triva acestor copii care vio
lentează pur și simplu odih
na celor maturi ? De ce ? Și 
aș vrea să mi se răspundă la 
două întrebări : părinții aces
tor copii știu ce fac odraslele 
lor în timpul cînd ar putea 
să acorde 2—3 ore în plus 
studiului și dacă știu ce mă
suri au luat pentru a-i dez
băra de un obicei care ne 
stînjenește pe toți vizibil ?

Adrian CONDOR

Dacă 
într-o zi...
Se înțeleg între ei, pe 

întregul glob, oameni de 
diferite naționalități. Vor
besc diferite limbi și se 
înțeleg totuși. Pentru că 
sînt oameni. Oameni sîntem 
cu toții și-am vrea ca să ne 
înțelegem ca între oameni. 
Dar, uneori, nu putem. De 
exemplu, locuitorii străzii 
Jiului (Petroșani) nu pot, 
nicicum, să se înțeleagă cu 
cei de la I.G.L. care. în 
vara anului 1972, au „uitat" 
în fața imobilului cu nr. 1 
de pe respectiva stradă... 
vreo 3—4 camioane de mo
loz, rezultate de la niște 
reparații capitale, care dă 
un aspect inestetic străzii și 
încurcă circulația. Nimeni 
nu se gîndește să-1 ridice... 
Oare, de ce nu se înțeleg ? 
Nu vorbesc aceeași limbă I 
Oamenii se duc, reclamă, 
vin înapoi eu... promisiuni 
și rămîn cu ele. Oameni și 
oameni I Ce ne facem, oa
meni buni ? Nu ne mai pri
cepem unii pe alții. Dacă 
și cei de la I.G.L. s-ar îm
potmoli, într-o bună zi. în 
molozul lor, poate că i-ar 
înțelege pe locuitorii străzii 
Jiului ! Poate I

loan CIUR 
corespondent

„Trei cu mapa, unul cu sapa“La E.G.C. Petroșani abonamentele pentru o săptămînă se 
eliberează numai cu avizul special al... contabilului șef (ne 
sesizează mai multi navetiști).

Regrete dar pentru-o săptămînă
Vă trebuie o aprobare...
Soluția, eu cred, e cea mai bună
Ca să veniți pe... săptămina viitoare.

Nenumărate au fost 
prilejurile care au in
spirat imagini carica
turale pe tema celor 
„trei cu mapa, unul 
cu sapa". Cu acest 
soii de imagini ne va 
fi dat să ne întîlnim, 
în practica vieții, iot 
mai rar iar cîndva, 
nădăjduim. deloc. 
Fapt pe care bineîn-

ții noastre socialiste.
Totuși cei „trei cu 

mapa" mai pot fi vă
zu ți pe alocuri (Ca 
dovadă că au fost 
chiar fotografiați. Fo
tografia, vă asigurăm, 
este de dată foarte 
recentă). Nici nu ne 
mirăm nici nu ne ex
primăm indignarea. 
Doar ne întrebăm .

țeles nu-1 va regreta 
decît acela care tine 
cu tot dinadinsul să 
facă lucruri de pri
sos, care nu se poa
te debarasa de mapă, 
în ea văzînd „noțiu
nea" lui existențială.

De cealaltă parte 
se află însă numeroși 
salariați care au înțe
les profund dimensi
unile altei rațiuni — 
reale, firești. De cea
laltă parte, au fost 
cîștigați, pentru ade
vărata muncă oameni 
capabili, reali produ
cători de bunuri ma
teriale, angajați pe 
drumul dezvoltării 
accelerate a societă-

oare, de ce se adu
nau întotdeauna ci
te trei ? Pentru ca în 
cazul cînd trebuiau 
să ia o hotărîre să 
le fie mai ușor ? Poa
te I

De acord, cu... nu
mărul. Dar, numai 
dacă hotărîrea în ca
uză se referă la re
nunțarea la această 
ipostază — a celor 
..trei cu mapa" —, la 
desființarea unei op
tici roase de vreme 
de a înțelege lucruri
le, timpurile, oame
nii și țelurile lor de 
azi...

Iile J. MARIN

Atunci cînd transmit o sarcină, 
cînd dau o dispoziție găsesc o 
înțelegere totală din partea co
lectivului rezolvarea probleme
lor făcîndu:se cu solicitudine și 
competentă. Mai multe așa-zise 
necazuri am avut cu tinerele 
angajate. Dar, din experiența 
pe care am putut să o acumu
lez pînă în prezent, mi-am dat 
seama că cu putină răbdare, cu 
mai multă înțelegere și un a- 
jutor mai eficient din partea 
mea și a lucrătoarelor vîrstni
ce și ele se pot integra în rit
mul de muncă ce se impune 
respectat 'în sec fia noastră. A- 
cum unele tinere mai slabe au 
devenit chiar muncitoare foar
te bune...

Priveam la această tinără 
cum îmi vorbea, însofindu-și 
cuvintele de gesturi largi, ce 
se voiau parcă rostuite în a 
amplifica, a da o notă de con
vingere mai pronunțată spuse
lor sale, și așa suficient, poate 
chiar prea suficient de lămu
ritoare. Pentru că înaintea cu
vintelor sale, au vorbit lapte
le. Rezultatele ei obținute în 
activitatea pe care o desfășoa
ră cu pasiune și dăruire I A- 
ceastă pasiune pentru meseria 
de textilist poate că i-a fost

I
I

I
I

1*

insuilată într-o măsură oare
care și de părinții ei, sofii 
Ascunseanu, care muncesc tot 
în această fabrică, încă de 
multi ani, sau poate de soful 
ei, care lucrează la contabili
tate toi aici, la „Viscoza". O 
familie, așadar, de textiliști...

— Dorinfe de perspectivă ? 
Desigur, am o dorință, pe ca
re fifi sigur că am să reușesc 
să o transpun faptic. Și anume, 
vreau să urmez o școală de 
maiștri. Atunci, avînd o pre
gătire mai temeinică, am certi
tudinea că voi putea face mult 
mai multe decît pînă acum...

Așadar, o profesiune migă
loasă, pentru care celor ce o 
practică le sînt necesare un a- 
cut simț al observației, răbdare 
mu/tă, îndemînare și o cunoaș
tere în amănunțime a eticii 
profesionale, care cu alte cu
vinte nu înseamnă decît o res
pectare a autorității profes’ii- 
nii, a disciplinei ei Si tină-a 
muncitoare comunistă Con
stanta Stan este una dintre an
gajatele „Viscozei" care întru
nește pe deplin aceste cor-!,'- 
tii. Faptele ei de muncă, o do
vedesc cu prisosință...

Ionel ȚABREA

Cinste și
corectitudine

Ne-am obișnuit să notăm 
zilnic, din unitățile și 
detașamentele de pio

nieri din Valea Jiului, fapte 
demne de purtătorii cravatelor 
purpurii cu tricolor. Și ne-am 
obișnuit bine. Sînt fapte care 
dovedesc că pionierii își cunosc 
îndqtoririle. Sint fapte care 
vorbesc elocvent despre lupta 
lor pentru triumful ideilor ce-i 
călăuzesc. îndatoririle din sta
tut au devenit legi pentru în
treaga masă a pionierilor...

Auzim, de multe ori, mulțu
miri călduroase la adresa unui 
pionier. Sau a unei școli. Fap
tele frumoase pe care le să- 
vîrșesc pionierii, dind dovadă 
de Cinste, de curaj și demni
tate 
te...

intra disperata o femeie care 
pne o reuja ae mina și intreu- 
ou cu giusui stins ae emopc 
aaca nu s-a găsit un poama, 
neu cu oam. uupă o sumara 
aescriere, temeia intra in po
sesia portmoneuiui și totoaatu 
m posesia sumei de 1 00U lei, 
salariul soțuiui, încredințat pen
tru cumpărături. Ca drept răs
plată pentru serviciul tăcut, te
meia vrea sâ-l răsplătească pe 
Nicolae Ardelean cu suma de 
25 lei. Refuz categoric; „Nu 
mi-am făcut decît datoria''...

Un caz ase 
relateazg

nu pot rămine necunoscu-

a Cîmpu lui Neag, pi
onierul Pantelimon To- 
dea din clasa a Vl-a 

a plecat, într-o după-amiază, 
spre locul unde se aflau pă
rinții săi, cu vitele. Pe poteca 
ingustă de munte, găsește un 
ceas și o lanternă de buzunar. 
E surprins pe moment și parcă 
nu știe ce să facă. Se uită în 
stingă, se uită în dreapta și în 
cele din urmă se hotărăște. Le 
ridică, și cel mai bun lucru, 
la întoarcerea în sat, e să facă 
cunoscut public obiectele gă
site. Le prezintă părinților. A 
doua seară, merge la film și 
se interesează cine a pierdut 
un ceas și o lanternă. Păguba
șul nu-și face însă apariția. Ne
liniștea îl cuprinde. Cum să 
afle cine este păgubașul ? Nu 
peste mult timp este căutat 
acasă de S. M. care-i spune 
că obiectele găsite îi aparțin. 
Cu deosebită satisfacție, pio
nierul Pantelimon Todea i le 
restituie...

L

Pionierul 
lean, d

Nicolae Arde- 
iin clasa a V-a 

de la Școala generală 
Petrila, se afla cu mama 
librăria din Lugoj să facă 

Undeva, căzut 
moment

un 
în-
cu 
un 

din
Se

nr. 5 
sa la 
cumpărături, 
lingă tejghea, și de 
neluat în seamă, observă 
portmoneu. Curiozitatea îl 
deamga și-l ridică. întreabă 
glas tare cine a pierdut 
portmoneu. Cumpărătorii 
librărie intră în alertă, 
caută în buzunare și cu zim- 
betul pe buze fac să se înțe
leagă că nu au pierdut nimic.

Conștiința nu-1 lasă însă pe 
Nicolae Ardelean să plece 
pînă nu găsește stăpînul port- 
moneului. Intre timp, pe ușă

Un caz asemănător ne 
relateazg profesoara 
Constanța Mitrică, de 

im T.udla generală nr. 2 Pe- 
tmo — Lonea, diriginta clasei 
a Vl-a B. Curiozitatea ne în
deamnă să discutăm și noi cu 
pioniera Lenuța Gornic, care 
cu multă sinceritate ne mărtu
risește : „Intr-o zi de salariu mă 
aflam în stația de autobuz 
«■Lonea - cap de linie». Lingă 
mine stătea un om între două 
virste, care aștepta autobuzul 
de Lonea către Petroșani. Cu
rios I Sub piciorul său am ză
rit ceva roșu. Am așteptat să 
vină mașina, să se urce cetă
țeanul din stație și apoi să ri
dic obiectul, să văd ce este, 
dar... autobuzul vine, apoi 
pleacă. Omul de lingă mine 
rămine neclintit. Cu puțină în
drăzneală, ce din păcate nu 
mă caracterizează. îmi cer per
misiunea să ridic obiectul de 
sub al său picior. La început 
opune rezistență, dar la insis
tențele mele nu rezistă și ridic 
de jos un portmoneu. Mi-am 
dat seama că sînt banii unei 
femei ce plîngea în «Alimen
tara» că soful său a pierdut... 
salariul. Am 
mare fericire 
nat banii I".

simțit cea mai 
cînd i-am inmî-

aptele 
unice.
înmulțite. Despre ase

menea fapte poți citi în multe 
dintre gazetele de perete, din 
școli, pe agenda „de lucru" a 
grupelor și detașamentelor. Ele 
se înscriu pe fondul chemării 
lansate de pionierii din Valea 
Jiului, preluată de către Foru
mul Național al pionierilor 
(Breaza 1972) și transmisă, tu
turor pionierilor din țară: „In 
fiecare zi din viața de pionier, 
cît mai multe fapte demne de 
viitori comuniști".

F relatate nu sînt 
Ele ar putea fi

Dumitru CORNEA

Poșta paginii
• NICU OPRIȘ — Petrila : Fără să-i știți numele (din 

scrisoarea dv. aflăm doar că se află „prima pe dreapta, din 
colț ), condamnați vehement- „comportarea reprobabilă" a 
unei frizerițe de la complexul petrilean, dar nu spuneți nici 
macar un cuvînt despre cauza incidentului, despre desfă
șurarea acestuia... Pe baza căror fapte, să judecăm noi „ca
zul" ?...
• Carevasăzică, stimate tov. IOAN LAZĂR (Vulcan, str. 

Viitorului, bloc 11, ap. 15), taxatoarea de pe autobuzul 
31 HD 3 097 a vorbit. In ziua de 21 aprilie, „foarte necu
viincios" cu pasagerii. Și aceștia ? Au tăcut toți, au ascul
tat-o și nu i-au reproșat absolut nimic? Ceva ne îndeam
nă să... nu vă credem.

Așteptăm, în tot cazul, și opinia taxatoarei. Poate are 
și ea ceva de spus... /
• Ceea ce ne povestiți dv., tovarășe MIHAI DUMITRAȘ- 

CU (comuna Miroslăvești, județui tașl)i dupâ investigațiile 
pe care le-am efectuat, nu se adeveresc. Poate mai bine ar 
fi fost să va adresați serviciului miliției din Vulcan.

• P. GRIGORE — Vulcan : Nu am înțeles, din scri-
S®^r®a m“lt decît că un ebntrolor (numele nu i-I
știți !) al I.G.C.-uIui v-a adus „într-o stare de nervi de ne- 
descris" Reveniți cu amănunte !
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puternică * mobilizare pentru 
colectivele de muncă din Va
lea Jiului, rezultatele obținute 
confirmînd pe deplin valoarea 
ei. Spun din Valea Jiului, 
pentru că și celelalte colective 
de oameni ai muncii — ener- 
geticienii, chimiștii, forestie
rii și lucrătorii din unitățile 
prestatoare de servicii ca și 
din construcții și transporturi 
— au obținut rezultate pozi
tive.

— Vă rog, tovarășe secre
tar, să reliefați calea pe ca
re unitățile miniere au reu
șit să sporească producția 
de cărbuni ?

— In întreaga perioadă 
scursă din acest an a existat 
o mai bună preocupare pentru 
pregătirea capacităților de 
producție, o mobilizare mai 
susținută a colectivelor de 
muncă pentru realizarea unor 
productivități sporite. Părerea 
mea este că activitatea desfă
șurată pentru mărirea produc
tivității muncii, asigurarea și 
utilizarea capacităților de pro
ducție au fost factorii princi
pali care au condus la rezul
tatele, pot spune, foarte bune 
înregistrate în luna aprilie.

— Vă rog să exemplificați.

— Aș cita unele unități 
printre care minele Petrila și 
Paroșeni. Colectivul de la Pe
trila, de pildă, a reușit ca' în 
luna aprilie să atingă și chiar 
să depășească productivitățile 
cele mai ridicate realizate în 
condițiile schimbului de 8 ore. 
De asemenea, cîștigurile medii 
au sporit simțitor, fiind atin
se și chiar depășite cele mai 
ridicate cîștiguri realizate în 
schimbul de 8 ore. Este un 
prim pas pentru atingerea și 
depășirea productivității mun
cii în condițiile noului pro
gram a schimbului redus la 
6 ore.

— Considerînd rezultate
le înregistrate în întrecerea 
desfășurată în întîmpinarea 
zilei de 1 Mai ca punct de 
plecare pentru activitatea 
viitoare, ce măsuri vor 
trebui întreprinse pentru ca 
nrorlu-tivitatea muncii să 

ț crească în continuare, pen
tru ca eficienta economică 
să sporească ?

— Sîntem conștienți de fap
tul că. la unitățile Centralei 
cărbunelui, în primul rînd, ne 
așteaptă sqrcini sporite de 
plan. Deosebit de important 
consider faptul că, concomi
tent cu realizarea și depășirea 
sarcinilor și angajamentelor 
pe care ni le-am asumat prin 
hotărîrea Conferinței munici
pale de partid, să căutăm să 
dezvoltăm în acest an capaci
tățile de producție pentru a 
asigura și nivelele planificate 
pentru 1974 și 1975, ani ale 
căror sarcini de plan sînt deja 
cunoscute de unitățile noastre 
miniere. Consider că la nivelul 
conducerii centralei să existe 
o preocupare mai mare, să se 
depună eforturi pentru recu
perarea lucrărilor rămase în 
urmă la deschideri și pregătiri, 
pentru a pune în funcțiune li
nia de front prevăzută pînă la 
finele anului de 1 400 ml pe 
total centrală. Sarcini impor
tante revin în mecanizarea o- 
perațiunilor grele și introduce
rea noilor tehnologii pentru 
care sînt stabilite programe de 
lucru. Eu aș aminti doar ne
cesitatea de a urmări introdu
cerea și generalizarea noului 
complex de mecanizare reali
zat pe plan local la I.U.M.P., 
ce se va introduce la mina 
Petrila la stratul 3 într-un 
abataj frontal. Acest nou uti
laj care va constitui și pers
pectiva de viitor în mecaniza
rea abatajelor frontale din 
stratul 3 va trebui să fie ur
mărit îndeaproape pentru 
a se obține rezultate cît mai 
bune pentru a putea genera
liza această metodă. Introdu
cerea lui în producție se va 
face în luna mai și va consti
tui un nou pas spre crește
rea producției și a producti
vității muncii, în. unitățile 
noastre miniere.

— Este cunoscut faptul 
că productivitatea muncii 
în minerit este direct lega
tă de creșterea vitezelor de 
avansare în lucrările mi
niere de toate genurile. Du
pă părerea dumneavoastră 
ce sarcini revin colectivelor 
de conducere, organizațiilor 
de partid pentru ca viteze
le de avansare să crească, 
să se extindă inițiativele 
deja cunoscute în Valea 
Jiului ?

— In ultima perioadă exis
tă deja un prim pas realizat 

spre creșterea vitezei de avan
sare în lucrările de deschide
re și pregătiri. Sînt tot mai 
frecvente brigăzile de mineri 
care obțin realizări de peste 
100 ml în astfel de lucrări. 
Desigur, linia pe care trebuie 
să se meargă și în continuare 
este aceea de a organiza munca 
și a dota corespunzător din 
toate punctele de vedere ast
fel de brigăzi pentru ca numă
rul lor să crească în fiecare 
unitate minieră, să se hjungă 
la cel puțin 50 la sută din 
totalul brigăzilor care lucrea
ză la astfel de lucrări, brigăzi 
care să poată obține viteze 
de avansare în jur de 100 ml. 
Aceasta ar fi o sarcină ce ne 
revine pînă la finele semestru
lui I, urmînd ca în semestrul 
II și în continuare să crească 
și mai mult numărul brigăzi
lor care obțin viteze de avan
sare sporite, iar în corelare cu 
sporurile obținute să se poată 
realiza și cîștiguri corespunză
toare.

— Aceeași problemă se 
pune pentru lucrările de 
exploatare propriu-zisă ?

— Și în abataje trebuie să 
se meargă pe linia sporirii vi
tezelor de avansare. Părerea 
mea este că numărul mare de 
complexe de mecanizare care 
lucrează în cadrul abatajelor, 
introducerea așa cum am ară
tat a noului complex fabricat 
pe plan local, vor duce impli
cit la sporirea vitezelor de 
avansare, la creșterea produc
tivității muncii în abatajele 
de mare capacitate în special.

Organizațiilor de partid le 
revine datoria să generalizeze 
experiențele bune, să popu
larizeze rezultatele obținute 
prin aplicarea acestor inițiati
ve și, ceea ce este mai impor
tant, să caute să cunoască, 
să-și însușească de pe acum 
noile tehnologii, noile meca
nisme care se introduc în do
tarea tot mai completă a mi
nelor noastre. ,

— Dintr-o analiză, fie și 
sumară a bilanțului prime
lor patru luni privind efi
ciența economică a activi
tății de producție, ce con
cluzii desprindeți ?

— Conducerea Centralei și a 
unităților miniere din Valea 
Jiului, comitetele oamenilor 
■muncii, organismele create 
pentru conducerea și urmări
rea activității productive și a 
activității economice trebuie 
mobilizate pentru a corela in
dicatorii tehnici cu cei călită1- 
tivi, cu indicatorii care expri
mă în ultimă instanță eficien
ta muncii economice. Dacă in
dicatorii fizici, — producția de 
cărbune — sînt realizați și de
pășiți pe total centrală și în 
marea majoritate a unităților 
miniere, nu sîntem mulțumiți 
cu rezultatele care le obținem 
pe linia indicatorilor financi
ari. Se mențin ridicate cheltu
ielile de producție nejustificat 
de mari în cadrul unităților 
centralei. Este sarcina Cen
tralei, a tuturor colectivelor 
de conducere să analizeze cau
zele care au dus la depășirea 
prețului de cost și la nereali- 
zarea beneficiilor și sub con
ducerea organelor de partid, 
să se ia cele mai eficiente mă
suri ca în acest trimestru să 
recuperăm rămînerile în ur
mă pe care Ie mai avem la 
indicatorii financiari. Spuneam 
la început, să se realizeze o 
corelare perfectă între indica
torii fizici și calitativi, adică 
sporurile de producție și pro
ductivitate obținute să se re
flecte întocmai și în activitatea 
economico-financiară a unită
ților noastre.

— Considerați că este pe 
deplin posibil acest lucru ?

Nu numai că este posibil 
ci e și o necesitate firească a 
muncii noastre. Consider că 
dacă în primul trimestru a 
existat o preocupare susținută 
pentru organizarea mai bună 
a locurilor de muncă care a 
condus la sporirea producției 
și productivității muncii, cred 
că s-a scăpat din mînă aspec
tul financiar al problemelor. 
Părerea mea este că în tri
mestrul II prin măsurile lu
ate în adunările de activ, prin 
cele care urmează a se lua în 
lunile mai și iunie vom putea 
ca la începutul semestrului Ii 
să avem o corelare perfectă 
între rezultatele indicatorilor 
fizici și cei calitativi-financi- 
ari.

Clipe senine, amintiri de 
odinioară, și cîte altele nu 
poate zugrăvi chipul acestui 
septuagenar asistent la serba
rea cîmpenească...

Aer curat, 
soare si multă voie bună

Mare animație pe șoseaua 
Petroșani — Lupeni. Toată lu
mea se îndreaptă spre Is- 
croni, mai precis spre pajiș
tea din jurul Tulipanului, lo
cul tradiționalelor serbări 
cîmpenești ale oamenilor 
muncii din Valea Jiului. Așa 
am ajuns și noi la Iscroni 
Mii de oameni dornici de des
tindere, iubitori ai naturii 
sărbătoreau aici în cîntec și 
voie bună ziua muncii — 1 
Mai. Pe cîmpia Înverzită erau 
prezente’ numeroase grupuri 
de iamilii cu copii, cunoștin

Un reușit spectacol în parcul orașului
In ziua de 1 Mai, cetățe

nii orașului Petrila au parti
cipat în număr mare la săr
bătoarea primăverii și a 
muncii. In parcul „Dr. Petru 
Groza“, pe o estradă 
specia] amenajată, forma
țiile artistice ale cin 

Pe estradă fanfara minei Lupeni întreține voia bună a celor aflați la iarbă verde.

țe și prieteni din Vulcan, A- 
ninoasa și Petroșani.

Iată într-un loc îl văd pe 
Cinco Binder în mijlocul fa
miliei. Mai încolo se aflau 
Petru Găină, Ioan Dinu, mun
citori mineri, Gheorghe Șan- 
dur, maistru electromecanic, 
toți de la mina Dîlja. Ne bu
curăm cu toții de mult aer 
curat și soare. Glume, jocuri. 
Dar iată o altă cunoștință, 
familia lăcătușului șef de e- 
cbipă de Ia întreprinderea de 
utilaj minier din Petroșani, 
Alexandru Pogăceanu. Stăm 

bului din localitate, prin
tre care s-au numărat tara
ful, orchestra de muzică u- 
șoară, ambele întregite de 
soliști vocali, au prezentat 
un reușit spectacol. De ase
menea. fanfara a susținut 

de vorbă.
— Cum vă simțiți ?
— Excelent I
Mezinul familiei poartă în 

mină o plantă.
— Pentru cercul micului 

botanist, spune Tibișor.
Discuții despre frumusețea 

naturii și a muncii, despre 
satisfacții. Soarele bronza fe
țele tuturora, împărțind raze
le lui călduroase în egală mă
sură la toți cei prezenți la 
marea sărbătoare.

un concert de muzică de 
promenadă. Un spectacol gen 
estradă, aplaudat cu entuzi
asm de publicul prezent în 
parc au prezentat și elevii 
școlilor generale nr. 1 și 
nr. 5.

Eugen STRIKBERGER, 
corespondent

Balul 

tineretului
Cu prilejul sărbătoririi zilei 

de 1 Mai, Casa de cultură a 
sindicatelor din Petroșani a 
găzduit Balul tineretului, manii 
festare educativ-distractivă care 
s-a bucurat de o largă audien
ță in rindul tinerilor.
Bogatul program de mu
zică de dans a fost prezen
tat tinerilor de binecunoscuta 
formație de muzică ușoare 
„Atlas".

Adrian PORTASI 
corespondent
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Concurs de motocros
Cinstind sărbătoarea muncii 

și a primăverii - ziua de 1 
Mai - Consiliul municipal pen
tru educafie fizică și sport, cu 
sprijinul serviciului miliției mu
nicipiului, a organizat primul 
concurs de motocros al anului. 
Concurenții au fost urmăriți de 
sute de spectatori entuziaști, 
de la start la sosire, cu „su
fletul la gură". Au fost dispu- 
’3 palpitante, surprize de pro
porții, realizate in special de 
alergătorii posesori ai moto
retelor „Mobra 50".

La ora 10,30, arbitrul prin
cipal al concursului, prof. Eu
gen Peterfi, i-a chemat pe toți 
alergătorii la festivitatea de 
deschidere.

Primul start a fost acela de 
la clasa „Mobra 50".

Spre surprinderea tuturor, 
după ce in primul tur a con
dus ALEXANDRU CSZISZER, în
trecerea a fost ciștigată de 
IOAN STOICA, posesorul mo
toretei HD-8-727.

Alergătorul CAROL KARDOS 
n-a avut dificultăți la clasa 
70 cmc „Carpați". El a condus 
de la inceput pină la sfirșit, 
în final punindu-se doar pro
blema distanței cu care i-a în
trecut pe ceilalți competitori, 
cu timpul de 3’36”. Veteranul 
cursei de viteză pe circuit, IO
SIF CHIRMAIER, în virstâ de 
66 de ani, și-a asigurat in a- 
cest concurs locul II datorită 
evoluției sale deosebit de spec
taculoase...

Prof. Dorel VLADISLAV

Handbal

Cupa „Diamantul negru"

în campionatul județean 
de fotbal

ineru
Streiul

Vulcan —

Baru 7-0
De-a lungul celor 90 de mi

nute de joc am asistat la o 
partidă viu disputată. Gazdele 
au dorit cu ardoare să-și mă
rească golaverajul, pentru 
consolidarea poziției de lider, 
asaltînd în permanență poarta 
oaspeților. Aceștia, fără velei
tăți, se apără inițial calm și 
organizat dar, cu timpul ce
dează categoric...

Au marcat : Simion imin. 
10 și 35), Iacob (min 30 și 88) 
Mîndruță (min. 52), . Fesner 
(min. 62) și Perju (min. 70).

A arbitrat, corect și autori
tar, Aristică Boyte.

La juniori, 5—0 pentru qazt 
de.

Tudor MUCUȚA 
corespondent

Baschet
In campionatul de calificare 

pentru divizia B echipa studen
ților Institutului de mine Pe

troșani, Știința, a învins la 
Hunedoara echipa Sportul 
studențesc din localitate cu 
scorul de 56-49.

„Am plecat la maial..."

Sute de locuitori din Petroșani și Aninoasa s-au adu
nat' în după-amiaza zilei de 1 Mai pe cîmpia de la Tuli 
pan — Iscroni unde au loc tradiționalele serbări cîmpe
nești. De această dată principalul punct de atracție l-a 
constituit frumosul spectacol artistic al formațiilor Casei 
de cultură din Petroșani. Taraful și soliștii de muzică popu
lară s-au bucurat de o foarte bună primire în rîndul nume
rosului public. In fotografie, prezentatorul spectacolului 
Gh. Negraru le oferă spectatorilor o întîlnire cu virtuozi
tatea instrumentală a doi mesageri ai folclorului nostru
muzical.

Devenită tradițională în Va
lea Jiului, competiția de hand
bal școlar dotată cu cupa 
„Diamantul negru" nu și-a 
dezmințit renumele și popu
laritatea nici anul acesta. Nu
mărul echipelor participante 
crește de la un an la altul, 
tocmai datorită interesului pe 
care-1 stîrnește în rîndul iu
bitorilor de handbal...

Desfășurate pe patru tere
nuri, în fața unui numeros pu
blic — care, datorită spectaco
lului oferit de micii handba- 
liști a înfruntat și ploaia spre 
a aplauda execuțiile tehnice, 
golurile, unul mai frumos ca 
altul — întrecerile celei de a 
V-a ediții au fost foarte dis
putate. Goluri multe, faze de 
handbal autentic, de finețe și 
execuție ireproșabilă ! Fieca
re joc era așteptat de echipele 
din Petroșani, Petrila, Vulcan, 
Lupeni și Uricani cu emoții — 
emoții în rîndul elevilor, e- 
moții în rîndul profesorilor. 
Jocurile au oferit un frumos 
sDectacol sportiv. Fiecare e- 
chipă s-a pregătit cu multă 
minuțiozitate, fizic, tactic ' și 
moral Coniii s-au întrecut pe 
ci ! Deși, fn handbal. însușirea 
elementelor de tactică nece
sită mult timn. profesorii care 
le-au aplicat din timp au cu
les rezultate. Am văzut mul

Fază din meciul de handbal dintre echipele din Lu
peni și Vulcan.

te echipe bine puse,la punct...
Timpul frumos de joc pre

cum și starea bună a terenuri
lor a dat o notă în plus de a- 
tracție partidelor. Organizato
rii au constatat că în școlile 
din Valea Jiului sînt elemente 
cu reale posibilități de afir
mare care, printr-o îndruma
re perseverentă din partea 
profesorilor de educație fizi
că ar avea în viitor de spus 
un cuvînt în sportul de per
formantă. S-au detașat, în mod 
deosebit, handbaliștii : Ion 
Jugănaru de la Liceul Uricani, 
Violeta Ursu (Liceul Vulcan), 
Ion Mitică (Școala generală nr. 
2 Lupeni). Alexandru Kiss, 
Lucia Dumitru (Școala genera
lă nr. 5 Petrila), Aneta Cioc 
(Școala «enerală nr. 1 Petro
șani).

După două zile de întreceri, 
rezultatele finale se prezintă 
astfel : fete — locul I : Școa
la generală nr. 5 Petrila. locul 
II : Școala generală nr. 1 Pe
troșani, locul IU : Școala ge
nerală nr. 1 Lunen', lomil IV: 
Școala generală nr. 3 Lupeni; 
băieți — locul I : Școala gene
rală nr. 5 Petrila. locul II: Li
ceul Uricani. locul III : Școala 
qcnerală nr. 1 Lupeni, locul 
IV : Școala qenerală nr. 2 Lu
peni.

Dumitru CORNEA

Caracterul practic, aplicativ
(Urmare din pag. 1)

mare, fiecare școală să aibă 
și un anume profil al atelie
relor care să fie deschise mai 
multor școli. Este o idee ce 
poate fi realizată cu mult pro
fit educativ și material. Dar, 
pentru ca elevul să cunoască 
toată complexitatea unei pro
fesiuni, este necesar ca mai- 
strul-instructor să fie nu nu
mai uh om competent în me
serie, ci și un pedagog. Poate 
fi reținută idee’a prof. Gheor
ghe Antoce ca maistrul-in- 
structor să posede de pe băn
cile școlii de maiștri sau ale 
institutului o pregătire didac
tică.

O altă latură asupra căreia 
e necesar să se concentreze a- 
tenția încă de acum este stu
dierea posibilităților existen
te în fiecare localitate a Văii 
Jiului de cuprindere social- 
profesională a absolvenților, 
de asimilare a lor acum și în 
perspectiva cîtorva ani. In a- 
cest fel s-ar efectua o îndru
mare școlară și profesională 
echilibrată și eficientă, vizîn- 
du-se cu mai multă exactitate 
specificul economic al Văii 
Jiului în funcție de nomencla
tura profesională. Tbt prof 
Gheorghe Antoce preciza că în 
această privință se poate 
constitui cu destulă ușurință o 
comisie interdisciplinary de 
cercetare.

In această perioadă cadrele 
didactice din Valea Jiului au 
datoria profesională să contri
buie din plin la procesul de 
completare a studiilor în care 
se află integrat un număr ma
re de, muncitori. Pentru rea
lizarea acestui deziderat tre

buie să găsească, de comun 
acord cu întreprinderile, cea 
mai bună soluție : prin medi
tații colective sau individuale, 
la întreprindere sau în școală.

In lucrările sesiunii au fost 
semnalate și alte probleme de 
stringentă actualitate: im
pulsionarea lucrărilor Ia creșa 
și grădinița din Petrila (care 
trebuia să funcționeze, deja, 
dar constructorul a abandonat 
lucrarea nefinisată); rearon- 
darea circumscripțiilor, școla
re ; sălile de sport : podul de 
acces spre Casa de copii cu 
școală generală din orașul Uri
cani.

Tovarășul Vasile BÎendea, 
inspector șef la Inspectoratul 
școlar județean, a precizat că 
în Valea Jiului s-au obținut 
succese școlare notabile însă, 
cu prilejul unor sondaje de 
profunzime (la Lupeni, Uri
cani și Petrila), s-a constatat 
un îngrijorător procent de 
mediocritate. De aici pornește 
necesitatea ca profesorii și în
vățătorii să întărească legătu
ra cu familia, să solicite și să 
primească sprijinul deputaților 
pentru ca toți factorii educo- 
geni să participe cu toată res
ponsabilitatea la actul de ins
truire și formare a tinerelor 
generații.

Invățămîntul în Valea Jiului 
dispune de o bună bază ma
terială care se perfecționează 
din an în an. Dar, corespun
zător cu aceste condiții obiec
tive, și calitatea procesului de 
instruire și educație trebuie să 
crească, să nu ne limităm doar 
la un procent de promovabili- 
tate în care este inclusă și o 
muncă mediocră, și muncă

foarte bună. Aceasta a fost 
esența concluziilor formulate 
de tovarășul Clement Negruț, 
președinte al Comitetului exe
cutiv al Consiliului popular 
municipal. Pregătirea elevilor 
din Valea Jiului, pentru a se 
încadra cu maximum de efi
ciență în viață, este o sarcină 
permanentă și care implică 
responsabilități majore cadre
lor didactice, întreprinderilor,

TRUSTUL DE CONSTRUCȚII 
INDUSTRIALE TIMIȘOARA

Șantierul 7 al Fabricii de ciment și var
Chiscadaga — Deva

Angajează urgent :

- Mineri pentru lucrări de suprafață.
Angajarea se face conform H.C.M. 914/1968 

și Legea nr. 12/1971.

Mica publicitate
In 28 aprilie 1973, schimbat din greșeală o sacoșă nea

gră în trenul 2 016 Sinieria — București. Adresați Nistores- 
cu Dorel Pui — Hunedoara.

Condițiile de angajare și salarizare con
form H.C.M. 914/1968 și Legea nr. 12/1971.

Informații suplimentare se pot obține zil
nic între orele 7—15, de la biroul personal-în- 
vățămînt și salarizare al secției de preparare 
Coroești — Vulcan.

fiecărui cetățean din munici
piul nostru care poate contri
bui la procesul de formare al 
tineretului. Prin complexita
tea și adîncimea problemelor 
discutate, sesiunea a XVIII-a 
■i Consiliului popular al muni
cipiului a constituit o anali
ză necesară și de profunzime, 
cu concluzii utile la sfîrșitul 
unui trimestru și începutul al
tuia, hotărîtor pentru acest 
an școlar.

wait
angajează :

• mecanic buldo-excavator
• mecanic excavator
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Sărbătorirea zilei de 1 Mai
pe meridianele globului

PHENIAN 2 (Agerpres). 
— In cinstea zilei de 1 Mai, 
în localitățile R.P.D. Coreene 
s-au desfășurat adunări fes
tive, spectacole și manifestări 
sportive.

La adunarea festivă de la 
Phenian, organizată la Pala- 

sporturilor, au luat parte 
Kim Ir, membru al Comite
tului Politic al C.C. al Parti
dului Muncii din Coreea, pre
mierul Consiliului administra
tiv al R.P.D. Coreene, alți 
conducători de partid și de 
stat, conducători sindicali și 
ai organelor orășenești de 
partid, cadre ale armatei, re
prezentanți ai organizațiilor 
obștești.

Luînd cuvîntul la adunare, 
Li Byong Chan, președintele 
Comitetului municipal Pheni
an al Federației Generale a 
Sindicatelor din Coreea, a 
trecut în revistă succesele ob
ținute de poporul R.P.D. Co
reene în opera de construcție 
socialistă.

HAVANA 2 (Agerpres). — 
Cu prilejul festivităților orga
nizate la Havana de 1 Mai, 
primul ministru Fidel Castro 
a rostit un discurs, în care a 
relevat' succesele obținute de 
poporul cubanez pe calea 
construcției socialiste, trans
mite agenția Prensa Latina. 
Trecînd în revistă, totodată, 
evenimente ale vieții politice 
internaționale, el s-a pronun
țat pentru crearea unei noi 
organizații regionale, exclusiv 
latino-americane, care să mi
liteze pentru afirmarea inte
reselor naționale ale popoa
relor din această zonă, îm
potriva agresiunii imperialis
te. „Cu Statele Unite — a 
declarat Fidel Castro — tre
buie să discutăm de ia egal la 
egal".

SANTIAGO DE CHILE 2 
Corespondentul Agerpres, Eu
gen Pop, transmite: la Santia
go de Chile, ziua de 1 Mai a fost 
sărbătorită printr-un mare mi
ting popular în piața palatu
lui prezidențial organizat de 
Centrala Unică a Oamenilor 
Muncii (C.U.T.). Au luat cu
vîntul președintele Salvador 
Allende și secretarul general 
al C.U.T., Jorge Godoy. ^Sar
cina noastră primordială — a 
afirmat șeful statului chilian 
— este aceea de a lupta îm
potriva uneltirilor reacțiunii și 
imperialismului, care încear
că să provoace un război ci
vil în Chile". „O serie de gru
pări ale opoziției — a relevat 
el —, prin folosirea abuzivă a 
prevederilor constituționale, 
încearcă să determine demisia 
guvernului popular și Să îm
piedice procesul de socializare 
a economiei", citind, cu acest 
prilej, și acțiunile sedițioase 
ale unor companii și monopo
luri . străine. Președintele Al
lende a făcut un apel la adre
sa poporului chilian pentru 
consolidarea unității în jurul 
guvernului, pentru sprijinirea 
continuării procesului de 
transformări democratice ini
țiat de Frontul Unității Popu
lare.

SAM NEUA 2 (Agerpres). — 
Cu prilejul zilei de 1 Mai, în 
zona controlată de Frontul 
Patriotic Laoțian din provin
cia Sam Neua s-a desfășurat 
o adunare de masă, organizată 
de C.C. al F.P.E.

La adunare au luat parte 
Sithon Kommadam, vicepre
ședinte al C.C. al F.P.E., alți 
reprezentanți ai Frontului, re
prezentanți ai oamenilor mun
cii, ai unităților militare și de
legați ai organizațiilor de ma
să. Au participat, de asemenea, 
generalul Kham Ouane Lboup- 
ha, vicepreședinte al Alianței 
forțelor patriotice neutraliste 
din Laos și alți reprezentanți 
ai Alianței.

FILME
JOI, 3 MAI

PETROȘANI - 7 Noiem 
brie : Domnului profesor cu 
dragoste-; Republica : Marep 
hoinăreală ; PETRILA : Nă
scut liber ; LONEA — Mine
rul : Un adevăr pe jumăta
te ; ANINOASA : Sfîrșitul 
Liubavinilor ; VULCAN : 
Filiera; LUPENI — Cultu
ral : Lupul mărilor ; U- 
RICANI: Legenda.

RADIO

\

□,00 Buletin de știri; 5,05 
Cu cîntecul și jocul pe pla
iurile țării; 5,40 Melodii în 
zori de zi ; 6,00—8,08 Radio- 
programul dimineții; 8,08
Matineu muzical; 8,30 La mi
crofon, melodia preferată; 
9,00 Buletin de știri ; 9,30 O- 
dă limbii române ; 10,00 Bu
letin de știri ; 10,05 Orches
tra de muzică populară „Doi
na Gorjului" din Tîrgu Jiu;
10,30 „Sî-ntem în miezul unui 
ev aprins11 ; 11,00 Buletin de 
știri; 11,05 Muzică ușoară;

A luat cuvîntul Nhia Vu, 
membru al Comitetului Per
manent al C.C. al F.P.L., care 
a relevat hotărîrea poporului 
laoțian de a milita pentru res
pectarea Acordului de restabi
lire. a păcii și înțelegere 'na
țională în Laos.

BONN 2 (Agerpres). — Parti
dul Social — Democrat din 
Republica Federală Germa
nia a organizat, împreună cu 
sindicatele, două mari demons
trații — la Munchen și Frank
furt pe Main. Au luat cuvîn
tul vicepreședintele P.S.D., 
Helmuth Schmidt, ministru al 
finanțelor, și președintele U- 
niunii sindicatelor, Heinz Os
kar Vetter.

RIO DE JANEIRO 2 (Ager
pres). — Cu ocazia zilei de 1 
Mai, președintele Braziliei, 
Garrastazu Medici, a adresat 
un mesaj către națiune, în ca
re a relevat că guvernul său 
va lua o serie de măsuri pen
tru îmbunătățirea condițiilor 
de viață și de muncă ale mun
citorilor brazilieni. Mesajul 
președintelui Medici, prezen
tat de ministrul brazilian al 
muncii, Julio Barata, Ia pos
turile naționale de radio și 
televiziune, anunță că prime
le măsuri privind o sporire a 
salariilor muncitorilor vor fi 
puse în aplicare în cursul 
săptămînii curente.

STOCKHOLM 2 (Agerpres). 
— La Stockholm a avut loc o 
mare 'manifestație, organizată 
în comun de Partidul Social- 
Democrat (de guvernămînt) și 
Confederația Generală a Mun
cii. Au luat cuvîntul primul 
ministru, Olof Palme, și Chea 
San, ministrul justiției în Gu
vernul Regal de Uniune Națio
nală al Cambodgiei.

In Suedia, ziua de 1 Mai a 
fost marcată prin aproximativ 
300 de manifestații și mitinguri.

BRUXELLES 2 (Agerpres).
— Celebrarea zilei de 1 Mai 
în Belgia a avut loc prin de
monstrații la care au partici
pat mii de oameni ai muncii 
în marile orașe în ciuda ploi
lor persistente. La Anvers a 
avut loc, totodată, o demons
trație a docherilor, care aveau 
înscrise pe panouri revendică
rile sociale care au stat la 
baza desfășurării, în ultima 
perioadă, a unor mișcări re
vendicative de mare amploa
re. Poliția a intervenit, împrăș
tiind pe demonstrați.

NEW YORK 2 (Agerpres).
— Oamenii muncii din Statele 
Unite au organizat, cu' prile
jul zilei de 1 Mai, mitinguri și 
demonstrații în cadrul cărora 
s-au pronunțat în favoarea îm
bunătățirii condițiilor lor de 
muncă și viață, pentru stăvi
lirea inflației etc.

La mitingul din New York, 
la care au fost prezenți repre
zentanții unui mare număr de 
organizații progresiste cu ca

Reuniunea multilaterală 
de la Helsinki

HELSINKI 2 — Coresponden
ță de la Dumitru Ținu : Acti
vitatea de pregătire a confe
rinței pentru securitate și co
operare în Europa, în cadrul 
reuniunii multilaterale de la 
Helsinki, cunoaște o amplă 
desfășurare. Astfel, în cursul 
zilei de miercuri, grupul de 
lucru- care se ocupă de proble
mele capitolului al III-lea al 
ordinii de zi a viitoarei confe
rințe generale — cooperarea 
culturală — a trecut la redac
tarea preambulului acestui 

lf, 15 Din țările socialiste;
11.30 Piese corale ; 12,00 Dis
cul zilei; 12,30 Intîlnire • cu 
melodia populară și interpre
tul preferat; 13,00 Radiojur
nal ; 13,30 Concert de prinz; 
14,00 Pagini din muzica de 
balet ; 14,40 Tineri soliști de 
muzică populară; 15,00 Bu
letin de știri; 15,05 Tribuna 
radio ; 15,15 Muzică de estra
dă ; 15,40 Aspecte de la con
cursul coral interjudețean 
„Cîntare patriei" ; 16,00 Ra
diojurnal ; 16,15 Melodii
populare ; 16,35 Muzică ușoa
ră ; 17,00 Antena tineretului;
17,20 Melodii de Andrei 
Proșteanu și Adalbert Wink
ler ; 17,45 Moment folcloric; 
18,00 Orele serii; 20,00 Ze
ce 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 Bu
letin de știri; 0,03—5,00 Es
trada nocturnă.

T V
9,00 Curs de limba franceză 

— Lecția a 53-a ;
9.30 Prietenii lui Așchiută; 

10,00 Telex ;
10,05 Publicitate ;
10,10 Reportaj Tv. (reluare) 

racter politic și obștesc, a luat 
cuvîntul Gus Hali, secretar ge
neral al P.C. din S.U.A.

BAGDAD 2 (Agerpres). — 
In principalele orașe irakiene 
au fost organizate manifestări 
pentru a marca ziua de 1 Mai. 
La mitingul de la Bagdad a 
luat cuvîntul Muhamed Aiși, 
președintele Federației sindi
catelor din Irak, care a subli
niat, printre altele, că oame
nii muncii irakieni își expri
mă deplina solidaritate inter
națională cu țările socialiste și 
cu clasa muncitoare din cele
lalte țări.

MADRID 2 (Agerpres). — Cu 
prilejul zilei de 1 Mai, la 
Madrid și în alte orașe ale 
Spaniei au avut Ioc demons
trații de stradă, relatează a- 
genția France P»esse.

La Madrid, s-au produs cioc
niri între demonstranți și po
liție, in cursul căror o persoa
nă a fost ucisă și mai multe au 
fost rănite. Alte incidente au 
fost semnalate Ia Barcelona, 
Atalladolid și într-o serie de 
localități mai mici.

BEIRUT 2 (Corespondență 
de la Crăciun Ionescu): Cu 
prilejul zilei de 1 Mai — săr
bătoare oficială în Liban — 
președintele Suleiman Fran- 
gieh a adresat un mesaj către 
națiune, în care a relevat spri
jinul acordat de stat pentru re
zolvarea problemelor de mun
că și viață ale tuturor salaria- 
ților. El a subliniat eforturile 
pe care le face guvernul pen
tru îmbunătățirea sistemului 
de asigurări sociale, continua
rea aplicării programului pri
vind construcția de locuințe, 
generalizarea învățăminte lui. 
In ceea ce privește muncitorii 
agricoli, președintele Frangieh 
a anunțat luarea unei serii de 
măsuri eficace pentru satisfa
cerea revendicărilor lor.

COLOMBO 2 (Agerpres). — 
Cu prilejul zilei de 1 Mai, 
Partidul Comunist din Sri 
Lanka a dat publicității o de
clarație în care cheamă clasa 
muncitoare, toate forțele pro
gresiste din țară să întărească 
unitatea în lupta pentru adop
tarea unor măsuri radicale în 
scopul soluționării probleme
lor de ordin economic, pentru 
dezvoltarea țării pe calea ne- 
capitalistă.' De asemenea, de
clarația subliniază necesitatea 
întăririi legăturilor cu țările 
socialiste și a luptei împotriva 
reacțiunii interne.

LISABONA 2 (Agerpres). -- 
Poliția portugheză a interve
nit cu brutalitate pentru a 
dispersa mai multe sute de 
persoane care, în ciuda măsu
rilor preventive, manifestau în 
Piața Rossio, din centrul Li
sabonei, cu prilejul zilei de 1 
Mai. Potrivit agenției France 
Presse, 12 persoane au fost 
rănite. Incidente similare s-au 
produs și la Porto, al doilea 
oraș ca mărime al țării.

punct. Bupă-amiază, și-au con
tinuat. activitatea grupul de 
redatftare pentru măsurile de 
aplicare in practică a princi
piilor relațiilor dintre statele 
participante și grupul ce exa
minează aspectele militare ale 
securității europene.

Paralel, experții în probleme 
financiare au analizat diverse
le propuneri cu privire la mo
dalitățile de repartizare a chel
tuielilor legate de tinerea Con
ferinței.

Un loc pentru flăcări ;
10.30 Telecinemateca „Spar- 

tacus" (reluare);
13,10 Teleobiectiv (reluare);
13,25 Telejurnal; 
16,00-17,00 Teleșcoală ;
17.30 Emisiune în limba ma

ghiară ;
18.30 Telex ;
18,35 Publicitate ;
18,40 Univers beethovenian 

Al doilea episod al se
rialului prezentat de 
pianistul englez Da
niel Barenboim ;

19,05 Artă plastică —- Clasi
citatea sculpturii: Cor- 
neliu Medrea ; •

19.20 1001 de seri ;
19.30 Telejurnal — Cincina

lul înainte de termen 
— cauză a întregulir 
popor;

20,00 Cîntecul săptămînii ;
20,05 Omul de lîngă tine. E- 

roul Muncii Socialiste 
— Mihai Blag din Ța 
ra Moților ;

20.20 Comici vestiți ai ecra 
nului: Charlie Chaplin 
în „Chariot la; Băi" și 
„Chariot se întoarce i îr- 
ziu acasă" ;

21,10 Tinerii despie ei în
șiși ;

21,50 Intermezzo coregrafic 
pe muzică de G. Enescu, 
Gluck, Liszt, Saint-Sa- 
ens ;

ULTIMELE ȘTIRI Ultimele știri

Vizita delegației P; C. R. 
în Danemarca

' COPENHAGA 2 (Agerpres). 
—• Delegația Partidului Comu
nist Român, condusă de tova
rășul Mifon Constantinescu, 
mefnbru supleant al Comitetu
lui Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., a fost primită, 
miercuri, de Anker Joergen- 
sen, primul ministru al Dane
marcei, cu care a avut o între
vedere cordială. Cu acest pri
lej, au fost abordate probleme 
privind dezvoltarea relațiilor 
pe multiple planuri dintre Ro
mânia și Danemarca.

Delegația P.C.R., a avut, de 
asemenea, o întîlnire cu Ej- 
nar Haugaard Cristiansen, se
cretar general al Partidului So
cial-Democrat din Danemarca,

R.D. GERMANĂ. Tînără muncitoare în timpul lucrtilui în secția de tundere, a Fa
bricii de fibre sintetice „Wilhelm-Piek-Stadt Guben" din ținutul Cottbus.

Mesajul comandamentului frontului 
de pe fluviul Mekong adresat 

forțelor patriotice khmere
CAMBODGIA 2 (Agerpres). 

— Comandamentul frontului 
de pe fluviul Mekong al For
țelor armate de eliberare na
țională ale poporului cambod
gian a adresat, combatanților 
din rîndul forțelor patriotice 
khmere care activează în zona 
importantei artele fluviale un 
mesaj de felicitare pentru re
marcabilele victorii în lupta 
împotriva trupelor regimului 
de la Pnom Penh — relatează 
agenția khmeră de informații.

Mesajul relevă că, în cursul 
sezonului uscat din anii 1972

- 1973, patrioții khmeri de 
pe frontul Mekongului și-au 
consolidat pozițiile, lansind pu
ternice atacuri în toate direc
țiile și extinzînd. considerabil 
zonel.e eliberate, ceea ce a a- 
vut drept efect întreruperea 
comunicațiilor pe apă între 
garnizoana din Pnom Penh 
și Saigon. Mesajul sub-
liniază, totodată, că intervenția 

aviației americane, inclusiv a

22,05 24 de ore — Din țări- 
rile socialiste ;

22,35 Lumea de mîine 
Medicină pentru anul 
2001 (III) ;

Pronoexpres
La traqerea Pronoexpres 

d'in 2 mai 1973 au fost extra
se următoarele numere :

Extragerea I-a :•
24, T2, 6, 18, 5, 17. 

Extragerea a Il-a :
4, 19, 25, 21.

Fond de premii: 1517 991 
lei.

Valorile temperaturii Înre
gistrate în cursul zilei de 
ieri :

Maximele: Petroșani +22 
grade; Paring + 15 grade.

Minimele : Petroșani +7 
grade ; Paring + 5 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE : Vreme în gene
ral frumoasă cu cer variabil, 
senin noaptea. Vînt slab din 
sectorul sudic. 

in cadrul căreia s-a procedat 
la o informare reciprocă asu
pra principalelor preocupări 
actuale ale celor două partide, 
precum și cu privire la rapor
turile dintre P.C.R. și P.S.D. 
din Danemarca.

In după-amiaza aceleiași zi
le, delegația română a avut o 
întrevedere pentru discuții fi
nale cu o delegație a Partidu
lui Socialist Popular din Da
nemarca, formată din Siguard 
Omann, președintele P.S.P., 
Gert Petersen, Jons Maigaard 
și Anders Uhrskov, membri ai 
Comitetului Executiv al P.S.P. 
Cele două delegații au conve
nit să dea- publicității un co
municat comun.

bombardierelor strategice „B- 
52", in sprijinul forțelor lon- 
noliste s-a dovedit ineficientă

In continuare, mesajul sub
liniază : „Poporul cambodgian 
și forțele sale armate de elibe
rare națională supun inamicul 
unor puternice atacuri. Forțe
le inamice se dezintegrează în 
toate domeniile. Inamicul este 
încolțit în preajma șoselelor 
de importantă strategică situa
te în jurul Pnom Penhului".

' *

PNOM PENH 2 (Agerpres). 
— Aparate „F-4 Phantom" ale 
aviației tactice americane au 
atacat, miercuri, în Cambod- 
gia, obiective de pe malul es
tic al fluviului Mekong, situa
te la numai 4 kilometri de 
Pnom Penh, relatează agenția 
United Press International.

< La încheierea misiunii 
safe Ia Caracas, ambasado
rul României, Octavian Bărbii 
lescu, a fost primit de preșe
dintele Veneziielei. Rafael 
Caldera. Cu acest prilej, a fost 

trecută în revistă evoluția re
lațiilor româno-venezuelene și 
noile posibilități de dezvoltare 
a acestor relații.

♦ Premierul japonez, Kaku- 
ei Tanaka, a vizitat, miercuri 
dimineața, Tîrgul internațional 
din Tokio. La pavilionul tării 
noastre, el a fost întîmpinat 
de ambasadorul României. în 
Japonia, Nicolae Finanțu.

Ministrul suedez de ex
terne, Krister Wickman, a a 
vut o întrevedere cu membiii 
delegației Frontului Unit Na
țional ai Cambodgiei (FUNC), 
condusă de Chea San, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
FUNC și ministru al justiției 
in guvernul Regal de Uniune 
Națională al Cambodgiei 
(GRUNC).

< La Casa Albă s-a anunțat 
că Robert Forehlke, care, din 
iulie 1971, a ocupat funcția de 
ministru al forțelor terestre 
și-a exprimat dorința de a se 
retrage din acest post. Preșe
dintele Nixon a acceptat cu 
regret retragerea lui Forehlke, 
a precizat purtătorul de cu- 
vînt al Casej Albe.

Raportul analitic asupra cooperării 
industriale dintre țările membre 

ale Comisiei economice a 0. N. U. 
pentru Europa

GENEVA 2 — Coresponden
tul Agerpres, Corneliu Vlad, 
transmite : La Palatul Națiuni
lor a fost dat publicității ra
portul analitic asupra cooperă
rii industriale dintre țările 
membre ale Comisiei economi
ce a O.N.U. pentru Europa.

Documentul, elaborat de se
cretarul executiv al Comisiei, 
subliniază că „în cursul ultimi
lor zece ani, formele, de rela
ții economice dintre țările

Activitate intensă de reconstrucție 
în zonele eliberate 

ale Vietnamului de sud
VIETNAMUL DE SUD 2 (A- 

gerpres). — In perioada care 
s-a scurs de la semnarea Acor
dului de Ia Paris asupra Viet
namului, populația din zonele 

. ejiberate ale Vietnamului de 
,sud, aflate sub controlul Gu
vernului Revoluționar Provizo
riu, a desfășurat o intensă ac
tivitate în domeniul producți
ei și al reconstrucției —• rela
tează agenția de presă „Elibe
rarea".

In provincia - Quang Tri, 
numeroși locuitori, .care ' s-au 
înapoiat din așa-numitele „sa
te strategice" organizate de 
autoritățile saigoneze, au efec
tuat multiple lucrări cu profil 
agricol. Astfel, în districtul 
Cam Lo a fost realizat un im
portant canal de irigație în 
lungime de 10 kilometri, iar în 
districtul Gio Linh au fost as
tupate zeci de mii de cratere 
provocate de bombe și au fost 
plantate mari suprafețe de o- 
rez și alte culturi, realizîn- 
du-se, totodată, și împădurirea 
unor vaste terenuri. Pe întreg 
ansamblul provinciei Quang

♦ In cadrul unui interviu 
acordat ziarului „Pravda", as
tronautul american Frank Bor
man, comandantul misiunii 
spațiale „Apoilo-8". aflat în vi
zită la Moscova, a apreciat că 

zborul comun in Cosmos al 
cosmonauților americani și so
vietici, planificat pentru anul 
1975, „reprezintă un început 
bun, care trebuie continuat".

> Procuratura din Milano 
a ordonat arestarea a șase per
soane aparținînd unor organi
zații neofasciste, care au luat 
parte la incidentele din 12 a- 
prilie de la Milano. Printre a- 
ceștia se află și Giorgio Mug- 
giani, conducătorul „Frontului 
tineretului", organizația de ti
neret a Mișcării Sociale Itali
ene (neofasciștii).

4b Un tribunal federal a ho- 
tărît ca Hermine Brausteiner 
Ryan, acuzată de „crime de 
război", să fie extrădată din 
Statele Unite autorităților din 
Republica Federală Germania.

Președintele ales al Argen
tinei, Hector Campora, care 
urmează să-și asume preroga
tivele funcției supreme la 25, 
mai, s-a întors, miercuri, la 
Buenos Aires, după consultă
rile avute, la Madrid, cu lide
rul mișcării justițialiste, Juan 
Peron. 

membre ale Comisiei Economi
ce a O.N.U. pentru Europa și, 
mai ales, între țări cu siste
me economice și sociale diferi
te, s-au dezvoltat și diversifi
cat într-un ritm rapid ; comer
țul international — forma cea 
mai tradițională a acestor re
lații — a sporit mar repede 
decît producția". Raportul e 
vidențiază, în context, preocu
parea crescîndă a statelor e- 
uropene de a căuta și încura
ja forme de relații, economice 
capabile să le asigure avanta
je optime din dezvoltarea di 
viziunii internaționale a mun
cii, în condițiile accelerării 
progresului tehnic.

Dorința statelor europene 
de a extinde gama relațiilor 
lor economice s-a materializat, 
totodată, în încheierea. în ul
timii ani, a numeroase acor
duri interguvernamentale bila

Ciocniri între Mele armate libaneze 
și unități ale mișcării palestiniene 

de reiisten|ă
BEIRUT 2 (Agerpres). — 

Consiliul Securității Interne al 
Libanului s-a reunit’, în ședin
ță extraordinară, pentru a e- 
xamina situația creată ca ur
mare a, ciocnirilor care au avut 
loc, miercuri dimineața, între 
forțele armate libaneze și u- 
nități ale mișcării palestiniene 
de rezistență — anunță agen
țiile de presă. La reuniune au 
luat parte Suleiman Frangieh, 
președintele Libanului, Kamal 
al Assad, președintele Parla
mentului, premierul Amin El

Tri a fost readusă la normal 
producția de pește de sare și 
de alte bunuri și și-au reluat 
activitatea un mare număr de 
meșteșugari.

In provincia Quang Da, au
toritățile provinciale ale G.R.P. 
au acordat agricultorilor, ime
diat după restabilirea păcii, 
împrumuturi destinate cumpă
rării de unelte și le-au trimis 
în ajutor cadre de specialita
te. Lucrările hidrotehnice au 
fost refăcute și au fost obținu
te importante succese în creș
terea animalelor, în fiecare 
gospodărie înregistrîndu-se o 
sporire remarcabilă â număru- 
lu de vite.

Organele locale ale G.R.P. 
din provinciile Soc Trang și 
Bac Lieu, precum și cele din 
districtul Cai Nuoc, al provin
ciei Ca Mau, au organizat, a- 
dunări la care au fost elabo
rate planuri anuale de produc
ție pentru perioada 1973—1974. 
Tot în provincia Ca Mau, re
prezentanții G.R.P. au distri
buit loturi de pămînt unor să
teni. 

terale și multilaterale în do
meniile cooperării științifice, 
tehnologice și industriale. Re- 
levînd dinamismul cooperării 
industriale în Europa, raportul 
informează că, potrivit evalu
ărilor Secretariatului Comisiei, 
în prezent, între statele conti
nentului se află în vigoare cir
ca 600 de acorduri de coopera
re industrială, din care apro
ximativ o treime au , fost în
cheiate în ultimii 2-3 ani. Pro
porția schimburilor • Est'-Vest, 
care rezttltă din cooperarea in
dustrială, este încă redusă, a- 
precigză raportul, dar ea în
registrează o creștere rapidă ; 
in anumite ramuri, îndeosebi 
în industria mecanică, ea re
prezintă deja 10-15 la sută din 
exporturile țărilor răsărite
ne în cele occidentale ale con
tinentului.

Hafez, ministrul de interne 
Bechir El A war, directorul ge
neral al siguranței Statului și 
directorul forțelor de securi
tate.

Ministerul Apărării a dat 
publicității un comunicat,,. în 
care arată' că ciocnirile au iz
bucnit în timp ce se, desfășu
rau negocieri pentru, elibera
rea a doi soldați libanezi reți
nuți ca ostatici de palestinieni, 
în schimbul a trei persoane 
arestate săptămîna trecută de 
forțele de ordine publtcă ne 
aeroportul internațional din 
Beirut, asupra cărora a fost 
descoperită o cantitate de ex
ploziv. Elemente înarmate —
precizează comunicatul — au 
atacat, miercuri, la ora 8,00 
G.M.T., mai multe posturi mi
litare. forțele armate fiind o- 
blieate să riposteze pentru a- 
părarea lor și să ia poziții îri 
mai multe sectoare din vecină
tatea obiectivelor atacate- 
Ciocnirile între armata libane
ză și forțele rezistenței pales
tiniene s-au extins și în împre
jurimile taberelor comandou
rilor, situate în afara capita
lei — Ia Shattila, Sabra și Bir* 
Hassan. Unități ale armatei li
baneze au înconjurat cele trei 
tabere și au deschis focul asu
pra lor.

Potrivit primelor informații, 
anunțate la Beirut, în cursul 
incidentelor și-au găsit most- 
tea 10 soldați libanezi, între 
care trei ofițeri, iar alți 29 au 
fost răniți. S-au înregistrat 
victime și în rîndul populației 
civile.

In urma tratativelor care au 
avut loc între Yasser Arafat, 
liderul Organizației pentru E- 
liberarea Palestinei, și autori
tățile libaneze — relatează a- 
gențiile France Presse și Reu
ter — cei doi soldați libanezi 
reținuți ca ostateci au fost eli
berați miercuri după-amiază.
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