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In cinstea marii sărbători

Adunarea festivă din Capitală
cu prilejul

de
a
ls 
al

ai 
șefi.

Zilei presei romane
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RITMULUI DE EXECUȚIE A OBIECTIVELOR ANULUI 1973

Lucrări industriale miniere în recepție

I 
I

Verticalele Lupeniului: la 
cota 25,5 a viitorului corp 
de sortare-spălare a pre- 
parației Lupeni, fierar-be- 
toniștii din echipa condu
să de Iosif Borșody lucrea
ză în ritm intens la mon
tarea armăturilor metalice 
ale planșeului. Va urma 
turnarea betonului și noi 
metrii vor fi cuceriți pe 
înălțime, apropiind finali
zarea acestui important 
obiectiv.

Foto : B. MIHAI

programului comun întocmit 
de lună între beneficiar și 
— respectiv între Centrala 

Petroșani și Șantierul „Valea 
două

Conform 
la început 
constructor 
cărbunelui 
Jiului" al T.C.M.M. — în urmă cu 
zile a început recepția unor importante 
obiective industriale miniere din Valea 
Jiului prevăzute a se preda în această 
lună.

Primul obiectiv supus comisiei de re
cepție de către factorii de bază ai servi
ciului de resort din centrală, ca repre
zentanți ai beneficiarului, I-a constituit 
stația de ventilatoare Piscu — Aninoasa.

— Este pentru prima dată în activita
tea noastră cînd beneficiarul are de 
adus un număr atit de mic de observații 
la un obiectiv de interes deosebit pentru 
buna desfășurare a activității la frontu
rile de muncă din subteran și, în același

timp, de înaltă complexitate construc
tivă. Ele reprezintă doar completări la 
proiectul inițial pe care, in deplin acord 
cu noi, beneficiarul a socotit util să le 
efectuăm — ne-a comunicat inginerul 
Constantin Dincă, unul din factorii res
ponsabili ai execuției. Am hotărît, de co- 

- mun acord, ca întregul 
montori, ce se găsește 
precum și echipele de 
ficiarului, repartizate a
lucreze în zilele de 23 și 24 august pentru 
ca predarea să poată avea Ioc în ziua de 
26 august a.c.

Ieri, aceeași comisie s-a deplasat Ia 
Livezeni unde urmează a se preda obiec
tive hotăritoare pentru amplificarea în 
continuare a lucrărilor de investiții sub
terane.

nostru efectiv de 
la acest obiectiv, 

montaj ale bene- 
ne da sprijin, să

Pricepere 
șl iscusință

îmbunătățirea condițiilor 
de muncă la stația de betoa
ne din Dănuțoni, prin noi 
dotății, a permis ca în pro
cesul de preparare să creas
că participarea operațiilor 
mecanizate, fiind în acest 
caz necesară doar suprave
gherea și manevrarea mași
nilor și utilajelor — munci 
care, in totalitate, pot fi 

Sub 
Ner-

mun- 
cum

Ga Casa Ziariștilor a avut 
loc, miercuri dimineața, o a- 
dunare festivă organizată de 
Uniunea Ziariștilor cu pr 
jul Zilei presei române și 
niversării a 42 de ani de 
apariția primului număr 
ziarului „Scînteia".'

Au participat membri 
C.C. al P.C.R., redactori
redactori și corespondenți ai 
presei centrale și periodice, 
ai Agenției Române de Pre
să „Agerpres", radioului și 
televiziunii, activiști de partid.

Adunarea festivă a fost 
deschisă de Alexandru Iones- 
cu, membru al C.C. al 
P.C.R.. redactor șef al ziaru
lui „Scînteia".

Despre semnificația Zilei 
presei române a vorbit Ion 
Mărgineanu, directorul gene
ral al Agenției Române de 
Presă „Agerpres".

In încheierea adunării fes
tive, participanții au adoptat 
textul ’ unei. telegrame adresa
te C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. în care se 
spune :

Cu sentimentele înaltei de- 
voțiuni fată de partid, parti
cipanții la adunarea festivă 
consacrată Zilei presei romă 
ne și celei de-a 42-a aniver
sări a ziarului „Scînteia" — 
redactori, colaboratori, cores
pondenți ai presei centrale. 
RadiOteleviZiunii, Agenției Ro
mâne de Presă „Agerpres" -— 
dau expresie-și cu acest pri
lej hotărîrii lor ferme de a 
nu precupeți nici un efort 
pentru a contribui la traduce
rea în viață a politicii inter

ne și externe a Partidului 
Comunist Român, a statului 
nostru socialist, a indicațiiloi 
prețioase date de dumnea
voastră 
dioului

Țara 
nar în 
cutezătoare opere din istoria 
sa, operă constructivă ale 
cărei dimensiuni impresionan
te. au fost exprimate cu clari 
tate în documentele partidu
lui. Pentru noi, cei ce ne
desfășurăm activitatea în
presă, nu poate fi ideal mai 
înălțător decît slujirea cu ab
negație a acestei opere, dem
ne de trecutul și 
poporului.

Ziariștii, toți cei 
vează în domeniul 
lor de comunicare de masă își 
consacră întreaga activitate 
mobilizării forțelor creatoare 
ale poporului pentru realiza 
rea exemplară a sarcinilor și 
angajamentelor pe anul 1973, 
an hotărît'or în îndeplinirea 
înainte de termen a planului 
Cincinal. în înfăptuirea măre
țului program elaborat de 
Congresul al X~lea și Confe
rința Națională ale partidului.

Presa și Radioteleviziunea 
și-au făcut un titlu de’ onoa
re din oglindirea și dezbaterea 
problemelor actuale ale vieții 
economice și sociale, dirt 
susținerea vastei munci ' po- 
litico-ideologice menite1 a 
amplifica participarea con
știentă a maselor la opera 
de făurire a societății socialis
te multilateral dezvoltate.

redacțiilor presei, 
și televiziunii.
se află angajata 
edificarea celei

ra

ple- 
mai

care acti- 
mijloaee-

Descoperirea și stimularea i- 
nițiativelor eficiente, tot mai 
numeroase în cele mai diver
se domenii, popularizarea ex
perienței înaint'ate, tratarea 
în spirit militant, de pe po
zițiile partidului, a diverselor 
aspecte ale înfăptuirii progra
mului de educare comunistă 
constituie o îndatorire de 
prim ordin a ziariștilor din 
țara noastră.

Vă asigurăm, iubite tova
rășe secretar general, că, ur- 
mînd înaltul exemplu pe care 
îl dați întregii națiuni prin 
activitatea desfășurată, în frun
tea partidului și statului, pen
tru continua dezvoltare econo
mică și politico-socială a patri
ei, pentru întărirea prestig-n 
lui internațional al Romă 
niei, noi, ziariștii, nu ne vom 
precupeți “forturile în munc, 
noastră 1 J- !-
formare 
piniei 
liticii și idealurilor 
le ale Partidului 
nist Român — conducătorul 

• încercat al presei din Repu 
Mica Socialistă România.

însuflețiți de obiectivele 
mobilizatoare stabilite de 
Partidul Comunist Român 
ziariștii din întreaga țară, 
fără deosebire de naționali
tate, vor milit'a și de acum 
înainte, cu toată convingerea 
și puterea lor de muncă pen
tru a se dovedi la înălțimea 
marilor răspunderi încre
dințate de partid, ca mili- 
tanți neobosiți în lupta pen
tru înflorirea României so
cialiste.

cotidiană de in
și formare a o- 

publice în spiritul po- 
și idealurilor nobi- 

ale Partidului Comu-

in totalitate, 
efectuate de femei, 
conducerea Anastasiei 
geș, lucrează aici 
citoa.re vrednice, 
sînt Valentina Mormo
loc, Măndița Huțan, Fica 
Coman și multe altele. Pre- I 
pararea betoanelor, comen
zile utilajelor, încărcarea be- ’ 
toanelor din gurile de siloz 
în autobasculante sînt ope
rații pe care aceste munci
toare le execută cu multă 
pricepere și iscusință.

Consfătuire cu cititori, colaboratori și cores 
pondenți voluntari ai ziarului „Steagul roșu"

T.C.H. și alți corespondenți și 
colaboratori care au relevat 
rolul și contribuția ziarului în 
abordarea și tratarea proble
melor economice, sociale, de 
educație și cultură ale munici
piului, domeniile de activitate 
cărora va trebui să le acorde 
o atenție sporită în viitor.

In încheierea consfătuirii a 
luat cuvîntul tovarășul Lo
ghin Popa care, apreciind ac
tivitatea lucrătorilor redacției, 
a corespondenților voluntari 
și colaboratorilor ziarului, 
le-a făcut recomandări valo
roase pentru munca viitoare.

Ironim Munteanu, directorul 
teatrului de stat, Marin Bălan, 
dirigintele Oficiului municipal 
de poștă și telecomunicații, 
Ioan Carpen, membru al co
mitetului de partid al E. M. 
Petrila, ing. Aurel Dula de la 
I.U.M.P., loan Chelaru, șeful 
serviciului municipal al M.L. 
Constantin Dănilă, tehnician 
Ia E. M. Aninoasa, Nicolae 
Novac, secretar al comitetului 
de partid de la E. M. Lupeni, 
Nicolae Gherghin, judecător, 
Dumitru Stancu, secretar al 
comitetului de partid al Gru
pului de șantiere Petroșani al

Ga Casa de cultură a sindi
catelor din Petroșani, a avut 
loc ieri o consfătuire organi
zată de redacția ziarului ..Stea
gul roșu" cu prilejul Zilei 
presei române..

Au luat parte corespondenți 
și colaboratori, redactori ai 
ziarului. A participat, de ase
menea, tovarășul Loghin Popa, 
secretar al Comitetului muni
cipal de partid-

Intr-un cadru de lucru,, au 
luat cuvîntul tovarășii Leon 
Pitic, membru al comitetului 
de partid al I. U. M Petroșani,

Ionel ȚABREA

(Continuare in oag. a 3-a)

Ing. Anton HOFFMAN

(Continuare in pag. a 3-a)
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racordîndu-le la 
istoriei.

nou se ridică 
nerăbdător pe

proprii

Controlul obștesc în acțiune !

Instantaneu

Secvență industrială. Mina Dilja — o unitate modernă, furnizoare de cărbune ener
getic pentru Mintia.

Confecții metalice 
pentru preparația 

Lupeni

I

deea, schițată pe 
foaia de calc, a 
trecut în ipostază 

materială. Mirosind a că
rămidă, ciment și vopsea 
proaspătă, noul bloc suie 
zvelt pe verticală, către 
zenit, sărutînd zarea. In 
pervazul zilei, mîinile, rit
mic, bărbătește, neobosit 
dau contururi construc
ției, iar zorii, vibrind de 
puritate dau onorul vred
niciei celor de pe schele. 
Totul pare a fi o simfonie 
ce poartă pe aripi largi

patima creației, o simfonie 
ce începe undeva in tre
cut prelungindu-se în a- 
dîncurile viitorului. Este 
aceeași simfonie patetică, 
omniprezentă pe plaiurile 
Mioriței, care a transfor
mat visurile in baraje, 
cetăți de oțel, care 
sădit lujerii 
rodniciei 
tădată 
nunata 
cii care 
țile si noile destine 
patriei, 
veșnicia

Blocul 
zvelt si

J " verticală, purtînd emble
ma timpului nostru. Mîine, 
intre pereții mirosind a 
cărămidă, a ciment și vop
sea proaspătă vor răsuna 
glasuri cristaline, se vor 
țese atitea visuri de viitor I

viguroși 
pe pămînturi 

sterpe. Este 
simfonie a mun- 
forjează virtu

ale

Promovarea progresului tehnic, 
organizarea superioară 

elemente determi-a muncii 
nante ale succeselor minei

Participarea oamenilor mun
cii la dezbaterea problemelor 
actuale și de perspectivă ale 
întreprinderii, sporirea contri
buției fiecărui salariat la a- 
doptarea unor soluții eficien
te și la stabilirea cadrului teh
nic și organizatoric în care 
se va circumscrie’ activitatea 
viitoare de producție, repre
zintă elemente indispensabile 
asigurării unei eficiențe înal
te a activității economice în 
cbndițiile sociale și tehnice ca
racteristice societății socialis
tă. In lumina acestei, cerințe 
adunarea generală. a . .oameni
lor muncii din cadrul minei 
Dîlja a avut loc într-un mo
ment prielnic analizării activi
tății . tehnico-economice des
fășurată în prima jumătate a 
anului, de mobilizare a tutu- 
rbr resurselor umane și ma
teriale în vederea îndeplini
rii exemplare a sarcinilor 
revin colectivului minei, 
nă la sfîrșitul anului, și 
adoptare a măsurilor ce 
impun a fi luate pentru pregă
tirea producției anului 1974.

Bilanțul, de ansamblu al 
primului semestru este pozi
tiv. Prevederile de plan la 
producția de cărbune brut ex
tras au fost depășite cu 3 000 
de tone, realizîndu-se astfel, 
integral angajamentul asu
mat la începutul anului. Pro
ducția marfă a fost realizată 
în proporție de 100,3 la sută, 
iar productivitatea muncii în 
proporție de 100,1 la sută. 
Dincolo de nivelul acestor ci
fre trebuie desprinsă semnifi
cația lor, măsura în care ilus
trează schimbările care au sur
venit în perioada analizată în

stilul și atmosfera de muncă 
a acestui colectiv.

" Șefii de brigadă Vasile Si
dorov, Petru Scredeanu, Va
sile Baltag, Constantin Scuta- 
ru, maistrul Roland Knebel, 
inginerul Francisc Perini, pre
cum și alți vorbitori au ară
tat în cuvîntul lor că partici
pă cu o deosebită satisfacție la 
această adunare care, oferă

ce
pî- 
de 
se

Atelierul de confecții me
talice din cadrul Șantierului 
Petroșani al T.C.M.M. a ter
minat execuția unei noi co
menzi pentru preparația de 
cărbuni Lupeni. Este vorba 
de un număr de 42 de uși 
metalice care intră în com
ponența lucrărilor de extin
dere și modernizare ce se 
execută aici. Noile confecții 
au fost realizate de brigada 
de lăcătuși și sudori condu
să de Ioan Duca. Muncitorii 
din atelier vin astfel în spri
jinul constructorilor și mon- 
torilor, furnizîndu-le suban- 
samblurile instalațiilor în 
curs de montare.

Responsabilitate sporită 
mandatului 

de cetățeni
in onorarea 
încredințat

ABATAJ CU BANC
SUBMINAT

0 problemă 
a constructorilor de mașini 

folosirea judicioasă a 
mașinilor

Programul de lucru al a- 
dunării generale a reprezen
tanților oamenilor muncii 
din întreprinderea de Utilaj 
minier Petroșani, înmînat fie
cărui participant’ la adunare, 
cuprindea și un proiect de 
măsuri ce urmează a se apli
ca în continuare la unitate 
pentru asigurarea realizării

Adunări generale 

ale oamenilor muncii

prilej de analiză a rezultate
lor bune obținute de întregul 
colectiv al minei și de trasa
re a direcțiilor în care va tre
bui acționat în viitor pentru 
obținerea unor realizări și mai 
mari. Nu s-ar putea spune că 
dezbaterile au fost lipsite de 
spiritul critic care să le con
fere un caracter concret, efi
cient. Insă în condițiile în ca
re problemele de ansamblu 
ale activității minei și-au gă
sit o rezolvare corespunzătoa
re. a fost posibil ca atenția 
principală să se dirijeze în 
direcția soluționării unor as
pecte de ordin calitativ, ac
centul principal deplasîn- 
du-se de Ia organizarea 
activității tehnico-economice, 
spre perfecționarea acesteia.

Ing. Bujor BOGDAN

(Continuare in pag. a 3-a)

șj depășirii planului și anga
jamentelor pe anul 1973 pre
cum și pentru crearea condi
țiilor necesare îndeplinirii in
dicatorilor de plan în 
viitor. Din darea de 
și, deosebit de pregnant, 
dezbateri s-a 
de ce primele 
iectul la care 
zău, înaintea 
economici de 
de utilizare 
Pentru că, în 
mul semestru, 
uzină, 
globale a fost depășită 
de plan cu peste 4 la sută, 
producțja marfă cu peste 3 la 
sută, iar indicatorul sintetic, 
productivitatea muncii, este

anul 
seamă 

din 
putut înțelege 
măsuri din pro
ne referim, vi- 
unor 
bază,

a 
t'imp 

pe 
valoarea

indicatori 
indicele 

mașinilor. 
ce.,;în pri- 

înțreaga 
producției 

față

și el realizat, indicele de uti
lizare a mașinilor a fost de 
numai 78.8 la sută, față de 
85 la sută cit' reprezintă . pe 
plan național sarcina mini
mă pentru fiecare unitate 
industrială.

„Fiind unitate de . construc
ții de mașini specifice indus
triei miniere, spunea strun
garul Ioan Duma, uzina noas
tră trebuie să livreze exploa
tărilor miniere din Valea 
Jiului utilaje necesare meca
nizării principalelor procese 
de muncă din subteran pre
cum și o parte însemnată de 
confecții pentru 
obiectivelor noi. 
secția noastră, unde se 
crează piesele componente ale 
acestor utilaje, în ultimul 
timp îndeosebi, sînt dese 
stagnări. Bogata zestre de 
mașini prelucrătoare de care 
dispunem nu este utilizată 
din lipsă de comenzi de lu
cru. Prelucrăm piese mici la 
strungul. Carusel și efectuăm 
manual ungerea aceleiași ma
șini pentru că ne lipsește, de 
multe luni, un furtun —■ 
care costă. 50 de lei și se poa
te cumpăra t la orice magazin 
specializat din comerț, dar nu 
a existat în depozitele uzinei, 
în tot acest timp... Un alt as
pect la care s-a referit

Eficiența acțiunilor între
prinse de acei cetățeni care-și 
consacră o bună parte a tim
pului lor liber activităților de 
control obștesc a fost, nu de 
puține ori, probată de activita
tea comercială de zi cu zi. Prin 
activitatea lor,-echipele de con
trol obștesc au reușit să de
termine eliminarea multor de
ficiențe constatate în diferite 
sectoare ale comerțului. Pro
punerile făcute au constituit 
tot atîtea probleme — ce ne
cesitau o grabnică rezolvare — 
trecute pe agenda de lucru a 
forurilor conducătoare, ale că
ror unități aflate în subordine 
au fost vizate în mod direct 
de către membrii comisiilor 
de control obștesc în unitățile 
aflate în raza lor de activitate.

Printre aceste echipe de 
control obștesc care, prin acti
vitatea depusă, au vădit preo
cupare și interes major 
ținînd rezultate dintre 
mai bune se numără și 
formate din angajați ai 
ploatării miniere Dîlja. 
cum ne relata 
mitra Enache, președintele co
mitetului sindicatului, de la

Institutul de cercetări 
miniere pentru huilă Pe
troșani va începe în cu
ring experimentarea meto
dei de exploatare cu banc 
subminat într-un 
frontal al minei 
Introducerea noii 
de exploatare 
largi posibilități 
tere a productivității mun
cii’ în abatajele Văii Jiului.

abataj 
Gonea, 
metode 

deschide 
de creș-

ob- 
cele 
cele
ex- 

După 
tovarășul Du-

această mină sînt constituite ; 
11 echipe de control obștesc 
care-și exercită în mod regulat 
atribuțiunile contribuind la 
eradicarea stărilor de lucruri 
negative din unele unități 
merciale. Cele mai bune 
zultate au fost obținute de 
tre comisiile cetățenești 
control obștesc conduse
Petre Boboc, miner Ia secto
rul IV — transport. Vasile 
Todea, miner, șeful unei bri
găzi de, la puțuri, secretarul 
organizației de partid de la 
sectorul IV — transport, Ste- 
lîan Cristea, miner, Gigei Istu- 
dor, miner, Petra Găină, su
praveghetor transport, Dumi
tra Iancu, lăcătuș mecanic si 
Mihai Trușculescu, mecanic.

Am stat de vorbă cu șeful 
comisiei de control obștesc nr. 
164, tovarășul Petre Boboc, 
care activează pe această li
nie încă din 1956. Ga ultimele 
controale efectuate în unită
țile comerciale din raza de 
activitate a comisiei a consta-

IN TABĂRA

Miercuri, 15 august a.c. 
35 de pionieri din Lupeni, 
Aninoasa, Petroșani și Pe
trila au plecat în tabăra 
de munte Săliștea din ju
dețul Sibiu. Aici copiii din 
Valea Jiului vor petrece, 
sub îndrumarea profesori
lor comandanți, împreună 
cu colegii din alte locali
tăți, o perioadă de 14 zile.

INTILNIRE EDUCATIVĂ

Răspunzînd cu amabi
litate invitației ce i-a fost 
adresată, ieri (15 august) 
tovarășul Tosif Cotoț, vechi 

. militant al mișcării mun- 
; citorești din Valea Jiu

lui, membru în Comite
tul municipal de partid, 
s-a întîlnit cu tinerii de la 
întreprinderea locală de 
stat pentru alimentație pu
blică Petroșani. In cadrul 
întîlnirii, tov. Cotoț le-a 
vorbit tinerilor despre in
surecția națională antifas
cistă armată înfăptuită de 
poporul român sub con
ducerea P.C.R. la 23 
August 1944 și despre 
semnificația ei istorică.

FRUCTE DE SEZON

iori, la depozitul central 
al C.L.F. Petroșani au so
sit 2 transporturi de 10 
tone struguri din soiul 
„Cardinal" și 16 tone pe
peni verzi, care, după cum 
ne-a informat tovarășul 
Gheorghe Popescu, șeful 
depozitului, au și fost'tri
mise spre unitățile de des
facere din municipiu, pen
tru consumul curent 
cetățenilor.

excursie prin gorj

al

9/c ziahut MStton de azi,:

INDIVID-COLECTIVITATE
DIN CUPRINS :

0 Femeia - tovarășa noastră de muncă și de viață
• Un om care intr-o viață a insemnat țara cu arta mese

riei sale
@ Exemplul bun se moștenește
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Manifestări peste hotare consacrate Zilei de 23 August

Generalul Juan Peron a primit pe Mircea Malița.

Rezoluția adoptată de Consiliul O.N.U. pentru Namibia

Dezbaterile din Consiliul de Securitate

Aniversarea Zilei independenței Indiei.

Ieri, la prima oră a di
mineții, un grup de elevi 
de la Școala generală din 
Cîmpu lui Neag, conduși 
de profesorul Gheorghe 
Vitezeanu, au plecat într-o 
excursie prin Gorj. Ținta 
celor 30 de elevi excursio
niști, este să viziteze fru
moasa și renumita mănăs
tire de la Tismana. Ex
cursia este organizată prin 
B.T.T. și se înscrie ală
turi de alte acțiuni, pe ca
lendarul de vacanță al ele
vilor și pionierilor.

Rezultatele etapei a ll-a a diviziei A la fotbal

(pagina a 4-a)
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Exemplul bun Femeia

se moștenește

CU FETE HARNICE

atunci cînd

din urmă

chj- 
care 
între

analizelor chimice, 
clipă, fluxul tehno- 
analiză corectă, fi
la timp și cu acura-

în mijlocul nos- 
„nea Gurski", întervi- 
Miclea III, unul dintre 
âpreciați brigadieri ai 

care tocmai ieșise

„CASA"

1

a „însemnat ‘ (ara
cu arta meseriei saleIII, Francisc Gurski și Rusu Constantin 1

lin om care,

Miclea 
din schimb.

într-o viață,

... — tinerele
AMALIA BOYTHE, CORNE- 

ENIKC»

E greu de spus care sînt e- 
Ifimentele definitorii ale unui 
colectiv de muncă, care trăsă
turi ii exprimă cel mai puter
nic personalitatea, capacita
tea de a se mobiliza la ma
ximum atunci cînd cerințele o 
impun. Nu este, desigur, o nou
tate spunînd că oamenii au 
un cUvint hotăritor, că ei deter
mină prin toată atitudinea lor, 
prin angajarea de care sînt 
capabili, posibilitățile de reali
zare a unor înalte performan
te in muncă.

Oamenii slnt cei care dau 
viață prognozelor, care atrag 
in circuitul economic inestima
bile bogății, deflnindu-se în

mers al treburilor din mînă. 35 
de ani a căror notă distinc
tivă a constituit-o munca și 
a căror rezultantă o găsim în 
stima și aprecierile deosebite 
pe care le manifestă minerii 
Lonei față de vechiul lor to
varăș de muncă.

„Ne-am obișnuit să-l avem 
mereu 
tru pe 
ne loan 
cei mai 
sectorului 
din mină. In abataj se îhtîmpiă 
să mai avem necazuri cu utila
jele care se defec
tează și atunci prinde tare bi
ne să știi că ai un asemenea

mai frumoașă apreciere 
momentul cînd ne vom despărți. 
Dar in privința deservirii ii 
asigur că nu vor simți lipsa 
mea ; va rămine Rusu Cons
tantin I, meseriaș de frunte cu 
care lucrez încă de acum 15 
ani de cînd a venit la mină. 
Văzindu-I cît era de destoinic, 
a fost o plăcere pentru mine 
să-i împărtășesc experiența pe 
care am acumulat-o de-a lun
gul anilor.

Rusu Constantin I are ceva 
din ceea ce s-ar putea numi 
un om al minei : robust, expre
sie gravă, care este estompată 
însă de „tandrețea" pe care 
o Întîlnești pe chipul și în gla
sul său discută cu

La primele ore ale dimine
ții, am pătruns în lumea de 
aparate și substanțe chimice, 
lumea misterioasă pentru un 
neinițiat, a laboratorului chi
mic de la I.F.A. „Viscoza" 
Lupeni. Laborantele, majo
ritatea foarte tinere, au pre
luat din mers activitatea de 
Ia schimbul de noapte. Pro
bele din baia de filaj și de 
vîscoză se află acum sub 
privirile agere ale fetelor ca
re controlează prin analize 
chimice toate fazele tehnolo
gice ale fabricării mătăsii, 
de Ia materia primă pînă Ia 
produsul chimic.

De fapt, controlul produ
sului finit, maJ exact contro
lul calităților fizico-mecanice 
ale firului de mătase, se fa
ce în laboratorul textil de 
alături. Amîndouă laboratoa
rele, chimic șl textil fac par
te din același compartiment ; 
„C.T.C. — laboratoare — 
condus cu multă pricepere 
și devotament de tînăra chi- 
mistă AGNETA POLLAK.

In laboratorul chimic, as
cunse după stative și mese 
de lucru, am găsit laboran
tele din schimbul I. Am fă
cut cunoștință cu 
fii tkjf A ¥ ♦ A
LIA KiJVARI și’ ...........
IACO. Deși nu erau de față, 
Iucrînd în alte schimburi, 
fim mai reținut două nume: 
ANGELA POP și ILEANA 
ȘERBAN, aceasta __  ____
fiind și secretara organiza
ției de tineret a comparti
mentului C.T.C. — labora
toare. Toate aceste nume sînt, 
de altfel, bine cunoscute în fa
brică ; oricine poate să le

rețină de Ia gazeta de pere
te unde figurează printre ti
nerii evidențiați în muncă.

Dincolo, în laboratorul tex
til, ELENA BOANCĂ, PO- 
LIXENIA LLMAN. și EU
GENIA CRĂINICEANU 
„mîngîiau" cu privirile a- 
tente și cu îndemînare pro-

dusul finit... „grosimea firului 
bună, rezistența lui excelen
tă, torsiunea la fel".

Acesta este limbajul IOr, 
al cunoștințelor noastre noi. 
E de ajuns ca degetele IOr să 
atingă firul lucios al mătăsii, 
pentru a ști exact dacă și 
calitatea corespunde exigen
telor. Ele au început drumul 
muncii aici în laborator, cu 
pași timizi dar siguri; au 
mers mai departe cu abne
gație și încredere în forțele 
lor. Experiența acumulată 
dă acum o siguranță trainică 
a tot ceea ce fac, dar mai a- 
les Ie înfrumusețează 
pul și viața lor, celor 
și-au împărțit timpul 
fabrică și familie.

prin muncă. E- 
cadrul fiecărui

tovarășa noastră de muncă
Am trecut din nou pragul 

în celălalt laborator. Fetele 
cu obrajii purpurii săvîrșesc 
după un ritual numai de ele 
știut, adevărate minuni. 
„Vrăjitoare" fără baghetă, 
în mîinile lor se amestecă și 
se frămîntă substanțe, se 
nasc culori. Printr-un mister

dedicat cu pasiune chimiei 
depistează imediat neregulile 
— care sînt eliminate Ia 
timp — pentru ca mătasea 
să fie imaculată. In semes
trul I, însemnate cantități 
peste plan din această mă
tase au pornit spre beneficiar, 
constituind o autentică carte 
de vizită pe care, alături de 
numele muncitoarelor din 
secțiile unde mătasea se naș
te propriu-zis, stau înscrise

„de neînțeles", cît ai clipi, 
galbenul devine roșu, incolo
rul capătă puternice nuan
țe vișinii. Laboratorul, a- 
ceastă „casă" cu fete harnice 
și frumoase te primește cu 
familiaritate, te învăluie, cu- 
cerindu-te cu tinerețea gaz
delor și dragostea lor de 
muncă. Laboratorul este viu, 
trăiește intens iar laborante
le sînt acelea care-i dau via
ța. Ele urmăresc prin inter
mediul 
clipă de 
logic. O 
xecutată
tețe profesională, se concre
tizează, apoi, în fire artifi
ciale de cea mai bună cali
tate. Pentru că, cele care s-au

și de viață
cu litere strălucitoare și nu
mele laborantelor care ve
ghează cu dăruire — neîn
trerupt zi și noapte, oră de 
oră — metamorfoza vîscozei. 
Și, fără să observe, ele își 
făuresc cu vrednicie, prin 
muncă, propria lor maturi
tate profesională, își „țes“ în 
fire albicioase propriul lor 
chip.

Ionica FIERARU

mod esențial 
Xistă, însă, în 
colectiv de muncă anumiți oa
meni, care pot servi drept re
pere ale activității sale, oa
meni care prin competență, 
devotament și activitate înde
lungată și-au ciștigat dreptul 
de a fi considerați reprezen
tativi.

Sînt gînduri sugerate de în- 
fîlnirea cu Francisc Gurski, u- 
nul dintre veteranii minei Lo- 
nea. Ieșise din mînă după un 
șut și se grăbea să ajungă Ia 
adunarea salariațllor în care 
urmau să fie dezbătute proble
mele minei, probleme pe 
le cunoștea, le trăise....

„Se apropie pensia, îmi 
se zimbind, cu modestie șî 
că îmi vine greu să mă
part de mină ți de probleme
le atîtor ani de muncă". Ex
primare lapidară, desigur, in
suficientă pentru a ilustra bo
găția de fapte și contribuția 
adusă de „Feri-baci‘f timp de 
aproape 35 de ani la bunul

Care

spu- 
par- 
des-

lăcătuș, gata .oricind să inter
vină".

Acesta a fost sensul une! 
îndelungate activități : mereu 
alături de mineri, priceperea sa 
profesională fiind întotdeau
na garanția bunei funcționări a 
utilajelor din ce în ce mai com
plexe pe care le-a întreținut cu 
responsabilitatea Cdre derivă 
din buna stăpînire a tainelor 
meseriei.

- Care moment îl conside
rați a fi cel mai semnificativ al 
muncii dumneavoastră de pes
te trei decenii în mînă ? în
trebarea oarecum convențio
nală, îsl qăsește Un răspuns 
neașteptat :

— Momentul cel mai semn’ 
fîen«v ? As saune că ultimii., 
douăzeci de ani, timp în care 
schimbările ou intervenit tot 
mai des in munca noastră. Da
că eu am putut învăța mese
ria „ne furate", tinerii de azi 
trebuie să învețe serios pentru 
a face fată rlof-lriî 
Au tot ce le trebuie.

— Vă vor reqreta 
după cît se pare...

Dacă va fi așa,

într-o discuție la ieșirea
• A‘ O '-«». ■ î? '

cel ce i-a călăuzit pașii în tai
nele meseriei.
- Imî vine greu să precizez 

ce a însemnat Francisc Gurski 
pentru mine. In primul rînd un 
tovarăș de muncă Și de viață, 
care m-a ajutat să depășesc 
multe din greutățile începutu
rilor. Muncind zi de zi îm
preună am putut să-mi dau 
seama că munca bine făcută 
nu poate fl despărțită de răs
punderea față de cei din jur, 
față de ceea ce se așteaptă de 
la noi.

Munca a dat sensuri vieții 
unui om, l-a ajutat să-si defi
nească 
ce alte 
tea. In 
se va
te, lăsînd în urmă 
ugei munci și conduite irepro
șabile și transmițînd ștafeta 
meseriei în mîini sigure. Exem
plul bun se cere moștenit.

mai bine decit în orl- 
împrejurări personalita- 
curînd Francisc Gurski 
„retrage" din activita- 

amintirea

existente.

La kilometrul 67 4- 500, în 
tunelul Bănița, unde se dă bă
tălia finală pentru terminarea 
ultimei și a celet mai grele 
lucrări din cadru! acțiunilor 
de mărire a gabaritului, în Ve
derea electrificării arterei de 
Oțel Minți a-Fiiifișl, l-arh întîl- 
hit, în mijlocul constructori
lor feroviari de tunele, pe veș
nic ffnârul Teodor Teodosie, 
inginer constructor de căi fe
rate. specialist în executarea 
lucrărilor de tunele, viaducte 
și artă feroviară, care nici la 
cei 6,3 de ani ai săi nu poate 
fi găsit decit acolo unde se 

■ construiește. Originar de prin 
așezările moților, mai precis 
din Criș-Blăjeni, inginerul se
xagenar s-a îndrăgostit acum... 
40 de ani de arta construcți
ilor tic viaducte, tunele și căi 
ferate. La vîrsta de 23 ani a 
lucrat ca inginer la construi
rea unei căi ferate în apropie
rea Bradului. Pâtru ani mai 
tîrziu, după ce acumulase și 
experiență, este solicitat

conducă un lot de construcții 
C.F. pe artera feroviară Ciceu 
—Reghin—Bistrița, Ilva Mică 
— Vatra Dornei. In anii re
construcției țării â cerut să 
lucreze la șantierul național 
al tineretului Salva-Vișeu, un
de timp de 3... primăveri, ală
turi de cei mai buni brigadieri, 
a terminat de construit cel 
mai lung tunel din țară ce 
leagă Transilvania cu Mara
mureșul. De la Vișeu a revenit 
în Hunedoara, unde din nou, 
alături de brigadieri, a con
tribuit din plin la terminarea 
lucrărilor de construcție a căii 
ferate pe porțiunea Bumbești- 
Livezeni, pe defileul Jiului, 
după care împreună cu cons
tructorii I.C.C.F. se îndreaptă 
spre Val$i Oltului, spre a exe
cuta diverse lucrări: viaduc
te, poduri, pasaje inferioare și 
superioare, tunele, pînă jos 
către Dunăre...

Cînd a fost semnat actul de 
naștere al celei mai mari hi
drocentrale de pe Dunăre, in-

David MANIU

71 
în

Constantin AOANEI, 
corespondent

însemnare

Lia MANOLE

ginerului Teodor Teodosie 1 
s-au încredințat lucrările la 
varianta a 9-a a liniei Porțile 
de Fier—Orșova—Caransebeș, 
acele salbe de viaducte și tu- 
nele ce conturează malul ro
mânesc al fluviului, lucrări 
de o calitate ireproșabilă și de 
o înaltă măiestrie. Apropiindu- 
se de anii pensiei, s-a reîntors 
în Hunedoara. S-a reîntors 
aici, unde și-a făcut debutul 
în această meserie pentru a 
contribui la executarea lucră
rilor de mărire a gabaritului 
în vederea electrificării pe a- 
ceastă arteră feroviară. Nu
mai pe porțiunea Crivadia — 
Bănița — Peștera Bolii, prin- 
tr-o bună gospodărire a șan
tierului, printr-o bună organi
zare și coordonare a activității 
a reușit să economisească îm
preună cu tuneliștii săi o can
titate de 15 000 mc material 
lemnos, productivitatea ipun- 
cii crescînd de cinci ori prin 
aplicarea cu succes — pentru 
prima dată — a metodei de 
înaintare în tunele cu scutul 
metalic circular. Acest om ca
re, acum 40 de ani, intra în 
tainele meseriei tuneliștilor și 
care a contribuit la construi
rea a peste 40 de tunele și tot 
atîtea viaducte și alte lucrări 
de artă feroviară, se bucură 
de stima și prețuirea oameni
lor din subordine și din jur, 
fiind considerat ca bun orga
nizator, priceput în munca cu

oamenii, alături de ei și la 
bine și la necaz.

„Marea familie a feroviari
lor îl apreciază unanim pen
tru faptele sale, — îmi spu
nea inginerul Radu Zabulică, 
șeful șantierului I.C.C.F. 
Petroșani. Ca o dovadă,
repetate rînduri, a fost dis
tins eu ordine și medalii".

Inginerul Teodor Teodosie, 
concomitent cu activitatea sa 
profesională, s-a preocupat, și 
se preocupă în continuare de 
creșterea și educarea celor 2 
fii ai săi care s-au născut șî 
au crescut pe șantiere și care 
astăzi, preluîndu-i ștafeta, au 
devenit și ei la rîndul lor 
constructori ducînd mai de
parte, la cote superioare, tra
diția frumoasei meserii a ta
tălui lor.

Acesta este comunistul Teo
dor Teodosie, mereu tînăr, o- 
mul care nu cunoaște răgazul 
în muncă nici acum Ia cei 63 
de ani ai săi, gustînd cu ace
leași emoții, satisfacția reali
zărilor alături de tuneliștii săi 
pe care i-a crescut și i-a învă
țat cum se făuresc cu pasiune 
și dăruire magistralele de fier 

■ ale țării — zveltele arcuri de 
beton și oțel aruncate peste 
prăpăstii — impunătoarele 
străpungeri prin duritatea ma
sivelor muntoase.

Bujor BOGDANar fi cea J
minerii,

Relația de serviciu nu exclude,nou

so-

gramată, pentru a putea petre
ce vacanța împreună cu soția sa 
(beneficiara unui bilet de odih
nă într-o stațiune ce nu putea 
fi amînat).

Refuzat, angajatul nu pleacă 
în concediu, atunci, ci Ia data 
planificată (25 aprilie). La rein-

de judecată, obținînd cîț4jp de 
cauză. Și pe bună dreptate I 
Prin rezoluția directorului, pusă 
pe cererea angajatului, i se 
refuză acestuia plecarea în con
cediu înainte de termen nu și 
la termen.

Apoi, de ce era nevoie de o 
nouă cerere din moment ce

cediului - chiar dacă aparține 
conducerii - ea trebuie respec
tată de ambele părți, angajat 
și unitate, atîta timp cît n-au in
tervenit motive speciale pentru 
amînare (și nu nevoi obișnuite 
de serviciu). Altfel, programarea 
ar fi o simplă formalitate iar 
acordarea concediului, un act

Cite nu s-au schimbat în a- 
ceastă țară in numai citeva de
cenii I Trăim un proces continuu 
de perfecționare socială, de îm
bunătățire a relațiilor de pro
ducție, de elevare a omului.

Un nou umanism — cel socia
list - a înlăturat odată cu u- 
monizarea producției, barierele 
inegalității sociale, redînd dem
nitatea milioanelor de umiliți. 
O morală nouă încetățenește 
principiul colectivismului și al so
lidarității umane. Un drept
așează la temelia relațiilor so
ciale principiul legalității 
cicliste. Un aer înviorător pă
trunde în toate compartimente
le vieții, purificînd atmosfera de 
miasmele trecutului.

Dar, dacă rădăcinile sociale, 
de clasă, ale nedreptății și ine
galității au fost smulse pentru 
totdeauna, dacă umilința și dis
prețul față de om sînt de dome
niul arhivei Istoriei, domnește, 
oare, peste tot și cu depline 
drepturi, respectul dintre oa
meni ? Au dispărut, oare ne
dreptatea, ilegalitatea și abu
zul ?

Pe drumul spinos al elevării 
omului plătim încă - din păca
te - tribut formalismului și di
ferențelor de poziție socială, u- 
nel anumite rigidități și lipsei de 
înțelegere în relațiile de servi
ciu. Și, poate, în nici un alt do
meniu nu apare mai pregnantă 
ignorarea laturii umane a 
cestor relații, manifestările 
subiectivism șl voluntarism,
în practica desfacerii disciplina
re a contractului de muncă - 
deși se cunosc implicațiile unei 
asemenea decizii. Să „radiogra- 
fiem" un caz :

La 20 aprilie a.c., losif Hampo 
- lăcătuș subteran la E.M. Lo- 
nea - roagă conducerea minei 
să-i aprobe plecarea în conce
diu cu 5 Zile înainte de data pro-

ci implică omenia
Un drum spinos: al
„hiai sînt judecători
Implicațiile elice ale

elevării omului
la Berlin"
unei optici greșite

a- 
de 
ca

toarcere, află cu surprindere că 
i s-a desfăcut contractul de 
muncă pentru... absențe nemo
tivate. Justificarea : trebuia să 
facă o nouă cerere pentru a se 
putea aprecia oportunitatea ple
cării în concediu la data progra
mată, în funcție de nevoile ser
viciului.

Dar — ca în exemplul moraru
lui care, amenințat de regele 
său că-i va lua cu forța moara, 
i-a replicat că „mai sînt jude
cători la Berlin" - losif Hampo, 
socotindu-se neîndreptățit, a a- 
dus litigiul său în fața Instanței

exista una făcută cu 5 zile îna
inte de data programată ? Da
că existau motive de aminâre a 
datei concediului, rezoluția di
rectorului trebuia să aibă în ve
dere o asemenea amînare, co- 
municînd-o din timp angajatu
lui.

Dincolo, însă, de motivele ca
re au dus la anularea, de către 
instanță, a deciziei de desfacere 
a contractului de muncă - nele
gală și netemeinică - mai pot 
fi invocate și altele.

Mai întîi, programarea con-

discreționar.
Să nu se uite, de asemenea, 

că în funcție de data programă
rii se fac pregătiri, se angajea
ză cheltuieli. Există chiar unele 
investiții de ordin afectiv : spe
ranțe, proiecte, bucurii — deloc 
neglijabile. Se pot anula, toate 
acestea, dintr-o trăsătură 
condei ?

Dar mai există un aspect 
cel mai important - al cazului, 
ce ține de o anumită optică : 
dezinteresul și lipsa de înțelege-

de

re a laturii umane în raportu
rile de serviciu. Nu rareori, se 
vede in aceste raporturi doar 
rațiunea de serviciu, rezolvarea 
organizatorică, actul adminis
trativ. Se ignoră faptul ca anga
jatul nu este numai o rotiță în 
angrenajul producției, el șl O- 
mul cu nevoile și interesele so
le, cu lumea lui interioară și cu 
familia sa. Preponderența inte
reselor generale nu înseamnă 
bagatelizarea celor personale ci 
armonizarea celor două catego
rii de interese.

Exagerarea laturii sociale, în 
dauna celei umane, nu ține sea
ma și de alte realități. Ca pro
ducător, angajatul este încadrat 
într-o disciplină de muncă și 
integrat unei ierarhii de servi
ciu, deci subordonat. Ca proprie
tar, el este egalul celorlalți 
membri ai colectivului de mun
că, indiferent de funcția sa, ceea 
ce implică respect reciproc. Din 
perspectiva acestor noi rapor
turi de muncă, angajatul nu mai 
este un oarecare - salariatul 
neînsemnat de ieri — ci, dacă 
ne gindim bine, este cineva. 
Privit însă unilateral - doar ca 
o rotiță - și evaluat numai în 
legătură cu forța sa de muncă, 
omul ne apare desigur micșorat 
și — în funcție de dioptriile a- 
cestei optici — mai mult sau mai 
puțin îndepărtat de calitatea luî 
umană.

Greșeala conducerii minei Lo- 
nea în cazul relatat nu este de- 
cît implicația etică a acestei 
optici subiectivist - voluntariste 
care vede în angajat doar pro
ducătorul ~ nu și omul cu ne
voile lui, - door latura so socia
lă nu și cea umană. Privit uni
lateral și subdimensionat, el nu 
mai apare ca om decit jumăta
te, un omuleț.

„Omulețul" tovarășului direc
tor...

„Cmielările“ 
lui...
nea 

Marin 
Stan

...Ce s-a gîndit nea Marin, 
gestionar la unitatea „Gos- 
tat“ din Petroșani ? „Ia să 
mă aleg și eu cu ceva din 
strugurii ăștia I Doar n-o 
fi foc, dacă mai ridic așa, 
pentru mine, prețul la stru
guri și pere. Și dacă adaug 
ceva parale la preț, de ce-aș 
cîntări exact cit cere cum
părătorul ? In grabă, nime
ni n-o să observe că lipsește 
un gram, două, trei... Adică, 
de ce tocmai eu să fiu... ?

Dar. iată un milițian. Ce-o 
fi vrind ? Actele ? Ia să-i

spun că nu le am, și că mă 
numesc de pildă,.. Simiones- 
cu Ștefan I Ce idee bună 
îmi veni. Dacă mă prind cu 
ocaua mică și cu... prețul 
mai mare la struguri și pe
re. n-au decit să-] ia de un. 
de-or sti ne... Sîmionescu.

Dacă mă invită la mili
ție n-am încotro, trebuie 
să ma duc. Văd eu cum scap 
Șl de acolo Dar stai că le 
fac figura. Mă furișez și 0 
iau ia sănătoasa.

-M-au prins, m-au prins, 
ce să mai fac ? Si pentru o 
nimica toată, mă mai pri
copsesc și cu un an de... Ci
că pentru înșelăciune la 
măsurătoare și că, de ce 
mi-am dat un nume fals. Ei. 
dacă mi-a plăcut mie să mă 
cheme atunci altfel ; m-am 
săturat- si eu toată ziua de 
Marin Stan Dar Ia urma 
urm»i. tot fu bine. Că pu
tea fi si mai rău. Dacă nu 
ma vratiau ? o încurcam de 
tot Si toată darnvera de la 
° nimica toată Acum, că 
am snăoat aproape ieftin, o 
sa-mj alung din minte neca
zul ăsta Zică lumea ce o 
vrea, nu-mi pasă, eu cuget 
la altceva"..

PRECIZARE : Marin Stan, 
după „povestea" expusă mai 
sus a aiuns în instanță. A 
fost condamnat la un an în
chisoare. Și... grațiat. Ca să 
„cugete" mai departe. Dar, 
altfel. Așa cum cugetă, Ia 
cîștigul cinstit, orice om 
cinstit 1
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...Ei, hei, dacă n-ar exista și 
oamenii buni 1 Intransigenți 
dar... buni I Să vă Povestesc. 
Membrii corpului de control 
al gestiunilor ascultau cu 
multă atenție expozeul celui 
de la pupitru. Conferențiarul, 
șeful corpului de control, tova
rășul F. Economistu, Ie-a vor
bit cu multă competentă sala- 
riafilor serviciului pe care, cu 
onor îl conduce de un dece
niu, despre folosirea judicioa
să a timpului de lucru, simpli
ficarea sistemului de evidentă 
perimat și depășit de cerințe
le actuale și despre eficienta 
muncii de verificare și con
trol, subliniind necesitatea 
sintetizării concluziilor des
prinse In urma efectuării con
troalelor pe teren.

Semestrul se sfîrșise. Echipa 
de revizie condusă de S. Con- 
troloru și-a întocmit un plan 
judicios de control al unității 
de desfacere nr. 007, iar a 
doua zi, dis de dimineață, cu 
mașina de intervenție au so
sit cu zece minute înaintea 
deschiderii unității, pentru a 
imprima acțiunii caracterul de 
„inopinat".

Acfiunea de inventariere și 
control a durat cinci zile. Șl 
s-a desfășurat după toate pre
vederile instrucțiunilor în vi
goare. Obiectele inventariate 
au fost văzute cu ochiul. ȘI 
palpate cu mina. S-a Controlat 
filă cu filă registrul de in- 
trare-ieșire, s-a verificat ra
tional cota lunară de săpun, 
dacă unitatea s-a încadrat în 
cota admisă de plicuri pen
tru corespondentă, dacă pozi
ția contorului electric cores
punde cu cea de pe chitanță, 
dacă nu s-a depășit norma de 
lucru a mașinii de scris, dacă 
balamalele ușilor au fost unse 
după grafic, dacă salariafii fo
losesc rezerve Ia pixuri din 
import sau de proveniență in
digenă, dacă...

După cinci zile de muncă 
intensă, de o desăvîrșită co
rectitudine și competentă pro
fesională, deliberarea corpului 
de control nu era deloc pe 
placul membrilor săi. Din 
multitudinea de capitole con-

T. KARPATIAN

NOTĂ

interior

Constantin DĂNILA, 
corespondent

darea de seamă co- 
asupra activității ce-

trolate, la una, doar la 
singură au găsit o abatere de 
la normele, admise. Din sto
cul de timbre destinat expe
dierii corespondentei lipsea 
un timbru în valoare de 0,15 
lei. Iar cum controlul trebuie 
să fie control, iar lipsa, lipsă 
Si deci trebuie evidențiată și 
recuperată de la cel sau cei 
vinovat!, s-a purces ca atare. 
(Doar n-au lucrat trei revizori 
timp de cinci zile degeaba 1). 
S-a Întocmit un proces verbal 
de constatare, în trei exem
plare (timp de întocmire, 10 
minute}, s-a deplasat corpul de 
control la sediul întreprinde
rii unde au deschis o fișă de 
debitare pe numele responsa
bilului unității controlate (5 
minute). Au dictat la mașină 
o adresă către serviciul con
tabilitate și alta către cel de 
salarii pentru recuperarea ofi
cială a sumei. Două semnă
turi din partea conducerii în
treprinderii, o ștampilă la se
cretariat și... (30 de minute).

A vrut, el, săracul, respon
sabilul unității Controlate să 
plătească lipsa pe loc, dar 
credefi că se putea ? Ce s-ar 
fi ales de eficienta acțiunii de 
revizuire și control ? Unde 
ar fi rămas urma „exigentei" 
cu care a fost dusă la bun 
stlrșit acțiunea ?

Se zvonește prin preajma 
întreprinderii împricinate că 
instructorii corpului de revi
zori și controlori, pregătesc 
un simpozion științific cu te
ma : cit a costat timpul de 
lucru, hîrtia lolosită și amor
tismentul mașinii de scris 
pentru înregistrarea și recu
perarea unui minus în gestiu
ne în valoare de 0,15 lei.

P. S. Pentru deplina edifi
care a cititorului se impune 
precizarea că în afara auten
ticității cazului relatat și va
loarea absolută a sumei po
menite, toate celelalte ele
mente (care mai... rMmîti) 
sînt rezultatul fanteziei auto
rului.

SPORT • SPORT • SPORT
Pledoarie pentru haltere

Marea flacără a pasiunii

Tinerii in sprijinul producției
Pentru îmbunătățirea ritmicității aprovizionării brigăzi

lor de la abataje, tinerii sectoarelor de deservire ale minei 
Aninoasa, își aduc zi de zi contribuția, prin diverse forme de 
participare. De pildă, la începutul acestei săptămîni ei au 
organizat, cu sprijinul comitetului U.T.C. pe mină, o inter
venție în afara orelor de serviciu, pentru repunerea în circui
tul de transport a unor vagonete defecte care staționau ne
întrebuințate pe trasee. Lăcătuși, electricieni și muncitori de 
la transport au reparat și dirijat spre abataj un număr de 
30 de vagonete.

Costul manoperei economisită cu acest prilej numai pen
tru reparații, este în valoare de peste 500. lei, iar recircuita- 
rea vagonetelor în folosul celor ce muncesc la fronturile de 
lucru este un avantaj nemăsurat. Intre cei prezenți la aceas
tă acțiune cităm doar cîțiva : Dumitru Moraru, Paul Rotaru, 
Ioan Oprea și Arnold Bayer.

Adunarea generali a membrilor filialelor 
Lupeni, Petroșani șl Hațeg ale A.6.V.P.S.
Comitetul Asociației ju

dețene de vînătoare și pes
cuit sportiv Hunedoara — 
Deva ține în ziua de 26 au
gust a.c., la Petroșani, adu
narea generală a membrilor 
vinători și pescari ai filiale
lor Lupeni, Petroșani și Ha
țeg. La ordinea de zi a adu

nării :
mună __ w._
lor trei filiale pe perioada 
de la alegeri și pînă în pre
zent; alegerea noului comi
tet al filialei Petroșani și a 
delegaților la conferința ju
dețeană.

Promovarea progresului tehnic, organizarea superioară a muncii
(Urmare din pag. 1)

Pregătirea activității de pro
ducție a semestrului II și a 
anului viitor a fost analizată 
de majoritatea participanților 
la dezbateri, făcîndu-se astfel 
din nou dovada răspunderii 
muncitorești față de soarta 
producției.

Realizarea și depășirea pre
vederilor de plan, creșterea 
eficienței activității de an
samblu se pot realiza numai 
pe baza sigură a asigurării u- 
nui nivel superior al producti
vității muncii. Majoritatea vor
bitorilor, mineri și cadre teh
nice în egală măsură, și-au 
exprimat satisfacția față de 
acțiunea de achiziționare și 
de asimilare în fluxul tehno
logic a unor utilaje și instala
ții moderne, acțiune care con
duce la creșterea productivi
tății muncii șl la reducerea e- 
fortului fizic al minerilor. Pa
re semnificativă părerea ex
primată în acest sens de briga
dierul Constantin Scutaru din 
cadrul sectorului II : „Este bi
ne că ne vin tot mai multe 
utilaje; prin mecanizare vom 
putea să arătăm că Dîlja este 
o mină cu adevărat rentabi
lă și să răsplătim prin cărbu
nele pe care-1 vom da, inves
titele făcute la mina noastră".

Ideea mecanizării și-a cîș- 
tieet mulți adepți la mina DÎI- 
ja : Vasile Sidorov solicita o 
pompă de înaltă presiune pen-

tru injectarea apei în strat, 
Constantin Vornicu și alți mi
neri susțineau și ei această 
cale de creștere a productivi
tății muncii. Rezultatele bune 
obținute pînă acum în asimi
larea unor tehnologii noi, cli
matul favorabil care există 
în această privință în rândul 
masei largi de salariați tre
buie să constituie un imbold 
de a se persevera într-un do
meniu care tinde să devină o 
tradiție.

Alături de creșterea înzes
trării tehnice a muncii, orga
nizarea superioară este un fac
tor important de creștere a 
productivității muncii. „Rezol
varea problemei productivită
ții muncii o căutăm atît în 
abataje, pe care vrem să Ie a- 
ducem la nivelul celor mai 
bune realizări din Vale, cît și 
prin îmbunătățirea transpor
tului în cadrul sectorului, 
spunea ing. Victor Ghioancă, 
șeful sectorului II. Una din 
explicațiile depășirilor de plan 
pe care le înregistrăm în a- 
ceastă lună constă în volumul 
mare de lucrări pe care le rea
lizăm în vederea refacerii tra
seelor de transport".

Un aspect do natură să i- 
lustreze maturitatea colecti
vului minei Dîlja îl constituie 
abordarea repetată a proble
mei responsabilității fiecărui 
salariat, ca element definito
riu a unei noi atitudini față 
de muncă. Au arătat-o cu su-

ficientă claritate Gheorghe 
Sîrbu și Petru Găină. A- 
firmînd că trebuie instaurat 
un regim cît mai economic de 
folosire a materialelor, ingi
nerii Iosif Bocan, Francisc Pe- 
rini și Virgil Ionescu — atunci 
cînd se angajau în numele 
sectoarelor din care fac parte 
la realizarea exemplară a sar
cinilor de plan — sau maistrul 
principal Roland Knebel care 
solicită o exploatare cît mai 
rațională a instalațiilor din 
dotare, arătînd că o bucată 
de fier scăpat în cărbune din 
neglijența vreunui miner și 
care ajunge să taie o bandă de 
cauciuc, au subliniat de fapt 
că nu face altceva decît să ri
sipească zeci de mii de lei din 
propria noastră avuție.

Asigurarea eu cadre, califi
carea acestora corespunzător 
cerințelor progresului tehnic 
și întărirea continuă a disci
plinei în muncă sînt proble
me care vor trebui să stea în 
permanență în atenția facto
rilor responsabili de organi
zarea procesului de produc
ție. In - - - -
buție 
mers 
tie își 
cum arăta Iulia Drăgoi, preșe
dinta comisiei de femei, 
ceăstă 
plifica 
sar ea 
lor de 
în stimularea morală, și

Dîlja cons- 
care este 
cărbunelui, 
responsabi-

cadrul minei o contri- 
importantă la bunul 

al activității de produc- 
aduc și femeile. După

a- 
contribuție se va am
in viitor însă e nece- 

în repartizarea sarcini- 
lueru, în promovări șî

ma-

terială „femeia să fie privită 
ca un tovarăș de muncă egal 
in drepturi și îndatoriri".

Rezultatele bune raportate 
la sfîrșitul primului semestru 
de către colectivul minei Dîl
ja mai au o semnificație deo
sebită ; ele confirmă justețea 
măsurilor adoptate de condu
cerea de partid și de stat în 
vederea îmbunătățirii struc
turilor organizatorice din în
treprinderi și a apropierii con
ducerii tehnico-administrative 
de problemele nemijlocite ale 
producției. Mina 
tituie unitatea pe 
grefată Centrala 
fapt care implică 
lități noi.

Rezultatele bune înregistra
te în ultima perioadă, clima
tul sănătos de muncă, de în
credere în forțele proprii re
prezintă indicii că mina Dîlja 
și-a cîștigat un loc între uni
tățile miniere fruntașe dip 
bazin și că are reale posibi
lități de a-și consolida aceas
tă poziție. După cum au ară
tat majoritatea vorbitorilor, 
sarcina care stă în fața între
gului colectiv de oameni ai 
muncii din cadrul minei este 
ca. pe lîngă preocuparea de 
a confirma rezultatele bune 
de pînă acum, să se acțione
ze cu fermitate în direcția îm
bunătățirii aspectelor calitati
ve, a nivelului de eficiență 
economică a activității tehni- 
co-productive.

Călătorului așezat pe una 
din banchetele aflate în ju
mătatea din spate a autobu
zului 31-HD-3 953 ce circula 
în ziua de 6 august curent 
Pe ruta Petroșani — Uricani 
i se înfățișa ochilor un inte
rior aparte. Nu, nu este vor
ba de un autobuz obosit, 
vechi. Dimpotrivă, de unul 
aproape nou. De unul din 
acelea dotate cu suporți pen
tru bagaje, cu banchete ta
pisate, destul de comode, așa 
cum sînt multe altele ce 
deservesc transportul nos
tru în comun. Si totuși... 
Acele suporturi de bagaje 
ofereau cel mai neplăcut as
pect din tot ansamblul. 
Chiar unele surprize. Aproa
pe toate aveau plasele din 
sfoară ferfeniță, atîrnînd ca. 
niște zdrențe aruncate un
deva departe de vedere. 
Multe erau desprinse din 
sistemele lor de susține
re. zdrăngănind supărător Ia 
fiecare mică denivelare a 
drumului. Lampa încă pre
zentă în mijlocul „tavanu
lui" autobuzului avea și ea 
unul din șuruburi lipsă, bă- 
lăngănintin-se și amenințînd 
să cadă din clipă în clipă. 
Contemplînd această prive
liște din interiorul autobu
zului, privirea alunecă și 
spre oglinda retrovizoare din 
stingă conducătorului auto. 
Și aceasta era transformată 
în... țăndări, parțial căzute 
din ramă. A fost suficient 
un mic balans și un călător 
mai puțin prevăzător, sau 
poate neobișnuit cu aseme- 

inferioare, încercînd 
să se sprijine cu mîna de 
rama metalică a unui suport 
de bagaje, s-a trezit în... gol. 
Noroc de prezența în auto
buz a altor călători în care 
„neinițiatul" nostru a putut 
să se oprească. La toate a- 
cestea se adăugau, cu o frec
vență de... front, pocniturile 
produse de motor, așa îneît 
o asemenea călătorie nu se 
uită peste o zi, două.

Am văzut toate acestea 
doar în cîteva minute, cît a 
durat călătoria de Ia Lupeni 
pînă Ia Petroșani. Le-au vă
zut și alți pasageri, atît din
tre cei ce se deplasau de Ia 
Uricani la Petroșani, luni 6 
august, în jurul orei 16, cît 
și alții care au călătorit cu 
31-HD-3 953 înainte ori du
pă această oră. De ce oare nu 
le văd și șoferul și, mai ales, 
mai marii Iui de Ia secția 
auto a E.G.C. ?

nea...

T. TUFARU

Folosirea judicioasă a mașinilor proprii
(Urmare din pag. 1)

continuare vorbitorul este 
faptul că, în perioada cît șco
lile funcționează peste două 
lini din an, pentru a satis
face nevoile numeroșilor 
muncitori din secția respec
tivă care sînt elevi seraliști, 
se produce un dezechilibru 
între plasarea pe schimburi, 
aglomerîndu-se schimburile 
I și III în defavoarea schim
bului II. Ca urmare, în schim
bul II, unele mașini st'au, 
neavînd repartizați muncitori 
care să le conducă, iar în 
schimbul III, efectivul supli
mentar de la comanda mași
nilor nu poate fi sprijinit în
deajuns de către puținii 
muncitori auxiliari de deser
viră, de pildă, la polizare.

In continuarea ideii, ingi
nerul loan Mureșan, șeful

secției prelucrări la rece, pre- 
clzînd că există posibilități 
de a se realiza o încărcătură 
mai rațională a mașinilor 
prelucrătoare, a propus ca, în 
viitor, organizarea învățămîn- 
tulul seral din municipiu să 
țină seama de aceste cerințe 
pentru ca, odată cu măsurile 
interne pe care întreprinderea 
are obligația a le lua în con
tinuare pentru creșterea in
dicelui de utilizare a mașini
lor, să se găsească și soluții 
în afara uzinei care să favo
rizeze înfăptuirea acestui de
ziderat.

Fabrica de stîlpi hidraulici 
Vulcan este una din subuni
tățile fruntașe ale întreprin
derii. Așa cum a subliniat în 
adunare inginerul Ion Crețu, 
mașinile de care dispune fa

brica sînt moderne, de înaltă 
tehnicitate, cu grad avansat 
de automatizare. Dar și aici 
gradul de utilizare al aces
tora este sub nivelul planifi
cat. „Dat fiind că realizăm 
produse de serie mare și că 
piesele finite au un număr 
însemnat de_ repere compo
nente, a spus vorbitorul, ori
ce dereglare în aproviziona
rea cu materii prime ce tre
buie supuse prelucrării pro
duce perturbări grave în pro
cesul complex de fabricație. 
Mă refer la acest aspect pen
tru că cele mai mari neajun
suri care determină nefolosi- 
rea la capacitatea maximă a 
mașinilor provine din defec
tuoasa aprovizionare cu ma
teriale".

Deci, creșterea indicelui de 
utilizare a mașinilor este un

deziderat ce trebuie să cap
teze mai mult interesul fac
torilor răspunzători din inte
riorul și exteriorul unității! 
Așa cum au subliniat majori
tatea dintre vorbitori, la în
treprinderea de utilaj minier 
Petroșani nu lipsește forța 
de muncă necesară pentru a 
fi utilizate corespunzător toa
te capacitățile de producție. 
Se impune doar a se realiza 
echilibrarea pe schimburi a 
efectivelor disponibile de 
muncitori și, mai ales, apro
vizionarea corespunzătoare 
tehnico-materială a secțiilor. 
Sînt rezervele principale pen
tru îmbunătățirea indicelui de 
utilizare a mașinilor și recu
perarea restanței la acest im
portant’ indicator din planul 
tehnic într-un timp cît mai 
scurt.

Nici pe departe, nici măcar 
în intenție, o spunem, de la 
început, nu se 
cronică 
naționale de haltere, 
rate duminică dimineața 
Lupeni 
mează.
altfel, 
tru 
nici...

. „problemei" care stau în fața 
unei atari cronici. Ne propu
nem, doar, cîteva cuvinte la 
adresa a ceea ce am văzut 
duminică la Lupeni. O întîl
nire sportivă internațională, 
atunci cînd aceasta este or
ganizată sub auspiciile unei 
federații naționale de spe
cialitate, este, fără îndoială, 
o... evidență, un fapt de an
vergură, vizavi de care nu 
poți să nu te înclini. Ce a 
determinat Federația română 
de haltere și culturism să pro
pună Asociației sportive Mi
nerul 
unui 
compania 
echipe din orașul Szobathely 
(R. P. Ungară) ? întrebarea 
nu așteaptă și nici nu poate 
găsi decît un unic răspuns. 
Secția de haltere a A. S. Mi
nerul Lupeni, ale cărei tra
diții sînt adînc înfipte în... 
ani, cu peste două decenii în 
urmă, e totuși, o tînără 
ție afiliată 
tînără, care 
dezvoltă de 
crează aici, 
mănunchi 
ziâsti, foști și actuali halte
rofili, care nu permit nici 
unei unde de ofilire a preocu
părilor să se apropie de a- 
ceastă secție. In jurul „platou
lui" de concurs, duminică, nu 
am întîlnit, cum ne așteptam, 
doar „oficiali" (mai mult sau 
mai puțin), arbitri. sportivi 
actuali sau... în retragere. Am 
întîlnit public. Marele pu
blic ! In afara celor enunțați 
mai sus, au fost prezenți la 
întrecere membri ai condu
cerii asociației, intelectuali 
ai orașului, tineri și tinere, 
spectatori obișnuiți, toți pe 
cale să devină (dacă cumva, 
n-au devenit chiar !) și buni, 
preciși cunoscători ai spor
tului celor mai puternici. Emo
tivitatea nestăpînită. frea
mătul, murmurul și reacțiile 
diverse, adiacente, care îm
presurau arena de întrecere, 
erau grăitoare în acest sens. 
Sportul halterelor a evoluat 
mult la Lupeni. Poate să con
state acest lucru oricine îi 
vede ridicînd bara cu greu
tăți, mereu „înzestrată", pe 
tinerii halterofili de aici. Ne 
spuneau în pauza dintre în
trecerile de „smuls" și „arun
cat" cîțiva foști halterofili 
că... altfel, mult mai armonios

nu se doresc o...
— a întîlnirii inter- 

desfă- 
la 

— rândurile care ur- 
Nu cunoaștem, de 

nici pretențiile (pen- 
că trebuie să existe) și 

datele esențiale ale

Lupeni, organizarea 
meci internațional în 

unei valoroase

sec- 
federației, mereu 
însă prosperă, se 
la an la an. Lu
la

de oameni
Lupeni, un 

entu-/

pro- 
Și 

mari 
se subînțelege,

și în condiții mult mai 
pice se lucrează astăzi, 
greutățile sînt azi mai 
(ne referim,
la... propriu). Cînd Dragomir 
Ciolostan, un tînăr sportiv 
încă netrecut de pragul ma
joratului, în aparență foarte 
pirpiriu, a „smuls“ 102,5 kg., 
ropotele de aplauze ale celor 
prezenți nu mai conteneau. 
Cu același entuziasm au fost 
primite și reușitele celorlalți 
Ion Incze urca încontinuu pe 
„scara" greutăților, Martin 
Vereș, la fel. Concentrare 
maximă, atenție încordată, pe 
fundalul unei liniști depline,

zbătîndu-se în privirile spor
tivilor Ion Dinu, Constantin 
Bărbulescu, Carol Szocek și a 
celorlalți halterofili din Lu- 
peni, cu toții tineri, cu voin
ță aprinsă, marea flacără 
pasiunii pentru sportul , 
lor“. Marea flacără din 
se nasc marile rezultate!

...Sportul halterelor 
peni a evoluat mult, 
crește, se va dezvolta 
mult. Convingerea 
nu-i numai 
descifrat-o 
ror celor prezenți în sală. Am 
dedus-o în Însăși hotărîrea 
federației de specialitate de a

a 
„grei- 

care

Lu- 
va 

mai

la
Și
Și 
aceasta 

a noastră. Am 
în privirile tutu-

spartă doar de fluxul încura
jărilor, la jumătatea drumu
lui reușitelor, cînd bara e 
ridicată deasupra capului, 
cu o mică înclinare înspre 
spate... Priveam fețele spor
tivilor din Lupeni și pe cele 
ale partenerilor lor de între
cere din țara vecină și prie
tenă. Sportivii maghiari, ceva 
mai versați, avînd probabil o 
experiență mai îndelungată 
în... brațele 
dau parcă 
te vizibil 
halterofililor 
Un resort 
clanșase, la __ ____ _
biția sportivă, dorința puter
nică de întîietate. Naghi Atila 
părea parcă „mușcat" vio
lent de orice eșec. Să fie com
petitorul mai tare decît tine 
cînd are aceeași statură, ace
lași „diametru" muscular și 
aceeași vîrstă — nu, nu e 
admis! Ghiceam, observam

vînjoase, 
efortul, 

însă pe 
din 

invizibil 
maximum,

nu tră- 
foar- 

fețele 
Lupeni. 
le de- 

am-

programa o întîlnire amicală 
internațională, aici, la Lupeni, 
în singura secție de haltere 
din județ, unde în pofida con
dițiilor nu întrutotul favo
rabile (mai există, e drept, și 
„necazuri", o „forță" în con
tinuă creștere însă e în stare 
să le învingă — mai puțin 
inesteticul sălii, care parcă 
„aburește" bunele rezultate) 
se „trage" tare, cu multă dă
ruire. cu pasiune.

Vom avea, e sigur, prilejuri 
multe și de acum înainte de 
a scrie despre halterofilii din 
Lupeni. Ni le vor oferi re
zultatele acestora, deasupra 
cărora tronează majestuos 
titlurile de campion națio
nal ale lui Ștefan Pintilie, dă
ruirea cu care abordează ba
ra cu greutăți sportivi? ■ ju
niori de aici...

V. TEODORESCU

Concurs de înot
La ștrandul „Preparato

rul" din Lupeni s-a orga
nizat primul concurs oficial 
de înot din acest sezon, și 
spre satisfacția organizato
rilor (A. S. Preparatorul și 
Comitetul orășenesc U.T.C.), 
la întreceri au luat parte un 
număr de 45 de tineri din 
localitate. Condițiile atmos
ferice extrem de prielnice, 
ca și organizarea de altfel) 
au asigurat concurenților 
cele mai optime posibilități 
de concurs.

întâlnirile s-au desfășurat

pe trei categorii de vîrstă, 
respectiv copii, juniori și 
seniori. Iată pe primii trei 
clasați : categoria copii: 1 
Paul Cățănaș — Școala ge
nerală nr. 6; 2. Iosif Fekete 
— Școala generală nr. 3; 3-4 
Ludovic Lăkătuș și Gelu Că- 
țănaș ambii de la Școala 
generală nr. 6; categoria ju
niori : 1. Dănuț Drăghici — 
Liceul Lupeni; 2. Ion Barbu, 
Școala generală nr. 6; 3-4.
Gheorghe Toader — Școa
la generală nr. 1 și Do- 
rel Arjoca — Liceul indus-

trial minier Petroșani; se
niori : 1. Ion Danciu, E. M, 
Lupeni, 2. Ștefan Rusu 
I.C.L.S.A.P. Lupeni; 3. 
tre Străteanu, Preparația 
peni.

Cîștigătorilor, comisia 
organizare le-a acordat 
pe, plachete și diplome.

La buna desfășurare

Pe-
Lu-

de 
oti-

a 
concursului, un oretios spri 
jin l-a adus prof. Petre Stoi
ca, care s-a ocupat și de 
mobilizarea participanților.

S. BALOI

Responsabilitate sporită în onorarea
mandatului încredințat de cetățeni

(Urmare din pag. 1)

tat o serie de deficiențe, care 
au fost consemnate în proce
sele verbale întocmite la fața 
locului.

Iată unele dintre constată
rile făcute de către membrii 
acestei comisii în luna tre
cută : La bufetul „Dîmbovi
ța", fețele de mese și per
delele lipseau, ventilatorul nu 
funcționa. In urma sesizări
lor făcute, situația s-a schim
bat. Acum, aspectul este cu 
totul altul. Fiindcă se făcea 
simțită necesitatea instalării 
unui raft de depozitare a ali
mentelor în magazia de mînă 
a alimentarei nr. 17, după pro
punerea făcută de membrii 
comisiei de control obștesc și 
această problemă a fost rezol
vată. De asemenea, cu oca
zia controalelor efectuate de 
echipele de control obștesc 
din cadrul E. M. Dîlja, au fost 
depistate neajunsuri de di
verse naturi care, odată con
statate, au fost aduse la cu
noștința conducerilor între

prinderilor, ale căror unități 
din subordine au constituit 
obiectul controlului. Astfel, 
s-au consemnat în procesele 
verbale .constatative, o sume
denie de carențe de diferite 
naturi. S-a observat că unele 
unități alimentare, C.L.F. și 
de desfacere a cărnii perife
rice nu sînt aprovizionate la 
fel ca și cele din centru lip
sind în mod frecvent nume
roase sortimente de mărfuri 
solicitate de cumpărători (ca
zul magazinului alimentar nr. 
2, unitatea de carne nr. 103 
etc.).

— Mai sînt unii vînzători și 
șefi de unități care nu-și res
pectă orele de program — ne 
relata tovarășul Nicolae Șer- 
ban, secretarul comisiilor de 
control obștesc de la E. M. Dîl
ja. Atunci cînd îi căutăm nu 
pot fi găsiți (unitatea Agro- 
coop hale, magazinul alimen
tar nr. 8, magazinul „Fero- 
metal" de pe artera principală 
a Petroșaniului). Am mai sesi
zat conducerile unor unități de 
faptul că nu se preocupă sufi-

cient de aprovizionarea cu 
sortimente și articole de largă 
solicitare (alcool rafinat, tele
mea de oi, făină de mălai, apă 
minerală la kilogram, unele 
numere de încălțăminte de 
sezon etc.). De asemenea, am 
propus ca atunci cînd sosesc 
unele cuverturi de import sau 
indigene la prețuri accesibile 
(la unitatea nr. 1 textile Pe
troșani). acestea să se vlndă în 
prezența unei echipe de con
trol obștesc, pentru a se eli
mina suspiciunile și nemulțu
mirile create cînd este vorba 
de desfacerea acestor articole 
cu mare căutare. O altă pro
punere pe care am făcut-o la 
consiliul municipal F.U.S., se 
referă la participarea — în ca

drul ședințelor de analiză a 
activității întreprinderilor co 
merciale — a unor membri 
din echipele de control ob
ștesc, în vederea unei mai 
bune conlucrări, a unor schim
buri de opinii ce vizează un 
scop comun — satisfacerea cît 
mai deplină a cerințelor marii 
mase de cumpărători.

Sînt doar unele dintre ac
țiunile întreprinse de aceste co
lective muncitorești, care în 
virtutea investitorii acordate 
de ceilalți cetățeni, contribuie 
cu dăruire și responsabilitate 
la onorarea mandatului încre
dințat, participînd prin veghea 
lor intransigentă la respecta
rea normelor impuse de prac
tica comerțului nostru socialist.

Suporți metalici pentru 
fixarea antenelor T.V.

Una din cauzele infiltrațiilor apelor de ploaie în apar
tamentele de hi ultimele etaje ale blocurilor de locuințe, 
este felul defectuos de fixare a antenelor T.V. Pentru în
lăturarea acestui neajuns asociația de locatari din cartie
rul Carpați a luat inițiativa confecționării, prin atelierul 
mecanic al cooperativei „Unirea", a unor suporți metalici 

Ipe care sînt dispuse în lungime, lăcașuri în care se fixea
ză — ușor — antenele fără a mai fi nevoie de a se găuri în 
acest scop terasele.

Din totalul de zece bucăți suporți confecționați pînă 
în prezent, primii au și fost instalați pe acoperișul blocu
lui nr. 3 din str. Vasile Roaită urmînd ca acțiunea să fie 
extinsă, pe măsura terminării lucrărilor de reparare a izo
lațiilor traseelor în curs de executare la blocurile din car- 

I tier.

Părinți și elevi!
Pentru a evita aglomerația cu ocazia 

începerii noului an școlar, procurați din 
timp RECHIZITELE ȘCOLARE care se gă
sesc din abundență la toate librăriile.

Mica publicitate
VIND Fiat 850. Republicii 101, apartament 49 — Pe

troșani. după ora 18.
PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Mirea 

Florea, eliberată de E. M. Petrila. O declar nulă.
PIERDUT carnet de student pe numele 8ițea Silviu. II 

declar nul.
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Aniversarea I

Zilei independenței
iei

DELHI 15 — Coresponden
tul Agerpres, Ion Puținelu, 
transmite : In cadrul manifes
tărilor prilejuite de aniversa
rea, la 15 august, a Zilei inde
pendenței, la Fortul Roșu din , 
Delhi — unde prima dată a 
fost arborat drapelul de stat 
al Indiei — a avut Ioc o adu
nare populară. In cuvîntarea 
rostită cu această ocazie, pre
mierul indian, Indira Gandhi, 
a evocat unele momente im
portante ale luptei pentru in
dependență. Indira Gandhi a 
subliniat, pe de altă parte, că 
guvernul este hotărît să con
tinue, în orice condiții. înde
plinirea programelor de dez
voltare trasate, pentru ca e- 
forturile poporului să' ducă la 
rezultatele așteptate. Primul 
ministru indian a dat o apre
ciere pozitivă măsurilor pen
tru instituirea controlului 
stat asupra comerțului cu 
dicata al griului.

Abordînd problematica 
ternă, Indira Gandhi a
că țara sa va purta, în conti
nuare, convorbiri cu Pakista
nul pentru normalizarea situ
ației .dintre cele două țări și 
a celei din întreaga zonă.

de
ri-

ex-
spus

Manifestări consacrate Zilei de Z3 August
MOSCOVA 15 (Agerpres). 

— La consulatul general al 
României din Kiev a 
organizată, la 15 august, 
conferință de presă 
erată celei de-a 29-a 
versări a insurecției 
nale. antifasciste armate.

Cu acest prilej, Alexan
dru Ungur, consulul general 
al României la Kiev, a vor
bit despre semnificația ac
tului istoric de Ia 23 August 
1944, succesele dobîndite de 
poporul român, sub condu
cerea Partidului Comunist 
Român, în edificarea so
cietății socialiste, despre dez
voltarea ascendentă a relați
ilor de prietenie și colabo
rare dintre P.C.R. și P.C.U.S., 
dintre România și U.R.S.S.

fost 
o 

consa- 
ani- 

națio-

rile de veacuri intre popoare
le român și bulgar.

HAVANA 15 — Corespon
dentul Agerpres, Mihai Fa
bian, transmite : In cadrul ma
nifestărilor dedicate sărbători
rii Zilei de 23 August, Amba
sada României la Havana a 
organizat o gală de filme de 
scurt metraj. Au fost prezen
tate filmele „România, țara 
mea", „Fata de pe Someș", 
„Io, Ștefan Voievod", „Băile 
Herculane" și „București". Au 
participat membri ai corpului 
diplomatic, funcționari supe-

riori din M.A.E., alte oficiali
tăți.

WASHINGTON 15 — Cores
pondentul Agerpres, Constan
tin Alexandroaie, transmite : 
Titularul catedrei de limbă 
și civilizație românească a 
Universității din Portland, 
orof. Florin Popescu, a ținut 
în fața studenților și cadrelor 
didactice ale universității o 
conferință consacrată princi
palelor realizări ale muncii și 
creației poporului român în 
cele aproape trei decenii care 
au trecut de la insurecția na
țională antifascistă armată 
din august 1944.

i

Generalul Juan Peron a primit
pe Mircea Malița

15 (Ager-BUENOS AIRES 
pres). — Marți seara, gene
ralul Juan Domingo Peron a 
primit la reședința sa 
Mircea ’Malița, consilier 
președintelui 
Stat al Republicii 
România, care i-a înmînat un 
mesaj din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. La între- 

au participat minis- 
al Ar

și 
Ia

Bălă-

pe 
al 
deConsiliului

Socialiste

august, 
Ia Sofia 
o confe-

SOFIA 15 — Coresponden
tul Agerpres, Constantin Ama- 
riței, transmite : Cu prilejul 
apropiatei sărbători a poporu
lui român, de la 23 
ambasada României 
a organizat miercuri 
rință de presă.

Ambasadorul României Ia 
Sofia, Trofin Simedrea, a vor- 

despre însemnătatea actu- 
de Ia 23 august, des- 
marile 

poporul român 
ducerea 
munist, 
cialistă, 
ternă a 
lor român, subliniind 
ascendent al relațiilor de co
laborare și prietenie statorni-

bit 
Iui 
pre 
de

Ia 23 august, 
victorii obținute 

sub con- 
săupartidului 

în construcția 
despre politica ex- 
partidului și statu- 

cursul

co- 
so-

Discursul radlo-televizat al președintelui
republicii Populare Congo

BRAZZAVILLE 15 (Ager
pres). — Intr-un discurs ra
dio-televizat, pronunțat cu 
ocazia celei de-a zecea ani
versări a Zilei naționale ' a 
Republicii Populare Congo, 
președintele țării, Marien 
N'Gouabi; a subliniat impor
tanța unirii poporului în ju
rul , Partidului Congolez al 
Muncii. Șeful statului con-

golez a preconizat votarea de 
către Adunarea Națională, în 
urma unei largi consultări 
populare, a unei legi de. am
nistie generală — relatează a- 
genția France Presse.

Pe plan extern. președin
tele Marien N’Gouabi â rea
firmat sprijinul țării sale față 
de mișcările de eliberare na
țională.

< La Hoorn (Olanda) a a- 
vut loc în perioada 9—11 au
gust a. c., cea de-a treia edi
ție a Festivalului internațional 
de folclor. Din România a 
participat ansamblul folcloric 
„Prahova", care s-a bucurat 
de succes.

> Președintele Uruguayu- 
lui. Juan Maria Bordaberry, 
a desemnat prin decret o așa- 
numită „junta a orășenilor", 
care înlocuiește, de la 14 au
gust. Consiliul Municipal din 
Montevideo, organism ce și-a 
încetat activitatea in urma 
măsurilor adoptate de șeful 
statului, concomitent cu dizol
varea Parlamentului.

A Cancelarul vest-german, 
Wiljv Brandt, și primul mi- 
nistr- al Olandei, Jnop Den 
U'I, vor conferi Ia Bonn. Ia 
23 august, — s-a anunțat ofi
cial Ia Baga.

< In ultima săptâmînâ, în 
capitala Libanului s-a înregis
trat o creștere substanțială la 
prețurile produselor alimen
tare. Creșterile cele mai 
mari s-au produs la legume 
și fructe, printre care tomate
le, fasolea verde, lămîile, pe
penii, piersicile, la care spo
rul s-a situat între 50—100 la 
sută.

< Reprezentanții R. D. Viet
nam și ai Japoniei s-au întîl- 
nit marți, Ia Faris, pentru a
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NEW YORK 15 (Agerpres). 
— Luîrid cuvîntul în cadrul 
dezbaterilor Consiliului de 
Securitate asupra interceptă
rii și deturnării de către a- 
viația israeliană a unui avion 
de pasageri al companiei 
..Middle East Airlines", repre
zentantul permanent al Liba
nului, Edouard Ghorra, a ce
rut adoptarea unei rezoluții 
care să condamne Israelul în 
termenii cei mai severi pen
tru comiterea acestui act de 
piraterie aeriană.. Consiliul de 
Securitate, a spus ol. nu mai 
poate, accepta o astfel de po
litică a . unui stat, membru al 
Q.N.U- Și trebuie să-l deter
mine să respecte legile inter
naționale.

Delegatul irakian. Abdul 
Karin AI-Shaikly, s-a pronun
țat pentru adoptarea unor 
măsuri disciplinare împotriva 
IsrâPlUluL conform Cârtei 
Q.N.U.

Reprezentantul Egiptului, 
Esmat Abdel Meguid,-a decla
rat că interceptarea avionului

companiei libaneze 
un--act de terorism 
poate fi tolerat. El a cerut a- 
doptarea de sancțiuni împotri
va ■ Israelului, pentru a se îm
piedica înrăutățirea gravă a 
situației din Orientul Apro
piat.

Reprezentantul U.R.S.S., V. 
Safronciuk, a condamnat în 
termeni’severi actul pirateresc 
al aviației israeliene. Delega
ția sovietică, a spus el, este 
gata să sprijine cele-mai efi
ciente sancțiuni împotriva Is
raelului,, pentru a se împiedica 
repetarea unor 'astfel de acte.

Reprezentantul Statelor Uni
te. John Scaii, a declarat că 
tara sa deplînge acțiunea is
raeliană. c'onsiderînd-o o vio
lare a suveranității libaneze, 
a Cartei O.N.U. și a regula
mentelor aviației civile inter
naționale. Soluția finală a cri
zei din Orientul Apropiat. . a 
sjous ci. rezidă într-un acord 
just și durabil pe baza Rezo
luției 242 a Consiliului 
Securitate.

constituie 
care nu

vedere 
trul relațiilor externe 
gentinei. Alberto Vignes, 
ambasadorul României 
Buenos iAires, Mihai 
nescu.

In cadrul întrevederii, care 
a avut loc într-o atmosferă 
cordială, generalul Juan 
mingo Peron a evocat 
vorbirile prietenești pe 
el și soția sa le-au avut 
tovarășul I" ' __ r___
și cu tovarășa Elena Ceaușescu 
în România, a exprimat în
crederea sa în . dezvoltarea 
multilaterală a relațiilor ro- 
mâno-argentiniene și a trans
mis președintelui Consiliu-

Do- 
con- 
care 

cu 
Nicolae Ceaușescu

Iui de Stat, Nicolae Ceaușescu, 
urările sale de fericire.

Juan Domingo Peron 
afirmat, de asemenea, 
vingerea că apropiata 
a președintelui 
Ceaușescu și a 
Elena Ceaușescu în Argentina 
va constitui un moment de 
deosebită importanță și sem
nificație, va prilejui conti
nuarea schimbului de vederi, 
deschis și fructuos, în pro
bleme internaționale și de in
teres comun și va da un 
puls hotărîtor cooperării 
diferite domenii între 
două state. ★

a 
con- 

vizită 
Nicolae 

tovarășei

im- 
în 

cele

In cursul aceleiași 
Mircea Malița a făcut 
zită la Ministerul Relațiilor 
Externe, unde a avut o între
vedere cu Alberto Vignes, ti
tularul acestui minister. La 
întrevedere a fost prezent 
ambasadorul României, Mihai 
Bălănescu.

zile, 
o vi-

PRAGA (Agerpres). — In
dustria automobilelor din 
R. S. Cehoslovacă își aduce 
o importantă contribuție la 
realizarea planului cincinal. 
In perioada 1971—1975 se 
prevede o creștere cu 40 la 
sută a volumului producției 
acestui sector industrial, ast
fel ca pînă la sfîrșitul cinci
nalului să fie produse 
785 000 autoturisme. 150 000 
de autocamioane și autobuze 
și 500 000 de motociclete.

Pentru uzinele de automo
bile ..Skoda" din Mlada 
Boleslav, luna august va 
marca un eveniment impor
tant : de pe banda de asam
blare a autoturismelor va 
coborî automnh'lul ..Skoda" 
cu numărul 1 000 000.

peste 10 milioane kg trestie 
de zahăr, a ajuns la 89.

Creșterea productivității 
muncii la recoltatul trestiei, 
ca și utilizarea a numeroase 
mașini a permis ca 
2 000 de macheteros să 
utilizați 
cble.

în alte munci

STAȚIE

PENTRU DESALINIZAREA

SUCCESE IN RECOLTAREA

TRESTIE! DE ZAHĂR ÎN CUBA

HAVANA (Agerpres) — 
Oamenii muncii din agricul
tura Cubei au obținut, im
portante succese în muncă în 
campania trecută do recolta
re a trestiei de zahăr și a 
pregătirii celei actuale.

A fost strînsă 
de trestie de 
420 900 de tone 
deeît în sezonul
iar numărul brigăzilor 
macheteros, care au recoltat

o cantitate 
zahăr cu 

mai mare 
precedent, 

de

Elaborarea de către Conferința U.N.C.T.A.D. a unui
studiu cu privire la rezervele mondiale de cobalt

GENEVA 1.5 (Agerpres). — 
Conferința Națiunilor Unite 
pentru Comerț și Dezvoltare 
(U.N.C.T.A.D.) a elaborat un 
studiu cu privire la rezervele 
mondiale de cobalt,: acesta 
face parte dintr-o serie de trei 
rapoarte, care vor trata, de a- 
semenea, resursele de magne
ziu și nichel,-în perspectiva vi
itoarei conferințe privind 
dreptul mării. In document se 
apreciază că extragerea, în 
arrîi care vin, a cobaltului din 
apa mării, ar putea crea greu
tăți unor țări în curs de dezvol
tare, care exportă acest pro
dus, cum este cazul Zairului, 
Marocului, Zambiei. In studiu 
se arată, de asemenea, că ex
tragerea cobaltului și a altor 
minerale din mări și oceane

ar putea începe încă din anul 
1974 și va permite o dublare 
a producției mondiale pînă în 
1980. După cum se știe, cobal
tul are multiple întrebuințări, 
fiind folosit pentru produce

rea unor aliaje speciale și a 
unor aparate, în medicină, 
pictură — pentru uscarea vop
selelor — și chiar ca amestec 
în pregătirea hranei anima
lelor.

Rezoluția adoptată
de Consiliul O. N. U

pentru Namibia

peste 
fie 

agri-

APEI

LA MINA DEMBENSKO

VARȘOVIA (Agerpres). — 
La mina Dembensko din ba
zinul carbonifer Rybnik, si
tuat în cunoscuta regiune 
industrială sileziană. se află 
in curs de construire o sta
ție pentru desalinizarea 
apei, lucrare prevăzută a fi 
încheiată anul viitor. După 
darea în exploatare a stației, 
unicat pe scară mondială, 
aici vor putea fi prelucrați 
zilnic 2 400 de metri cubi 
apă cu mare concentrație de 
sare (pînă la 100 de grame 
per litrul.' Tot zilnic, «tătia 
va ..produce" 200 ton» sare 
de masă, cu o puritate de 
peste 99 la sută si 1 500 me
tri cubi de apă potabilă 
Noul obiectiv va juca un rol 
deosebit de însemnat în ac
țiunea de apărare a mediu 
lui ambiant și, îndeosebi, de 
apărare a apelor fluviilor 
Vistula și Odra, cele mai 
mari cursuri de apă din Po
lonia.

Conferința 
de presă 

a premierului
G.R.U.N.C.

PEKIN 15 — Coresponden
tul Agerpres,

Resan- 
cursul 
repre- 
locale

continua convorbirile 
te la 25 iulie în problema sta
bilirii de relații diplomatice 
între cele două țări.

de la Bangkok a 
potrivit agenției 
Tailanda a ridicat 
instituită cu 14 ani

șase săptămîni, ope- 
realizîndu-se la ni- 
2,416 mărci pentru 
la deschiderea bur-

Sport
Rezultatele etapei

a 2-a a diviziei A

Pronoexpres
La tragerea Pronoexpres. din 

15 august 1973 au fost extrase 
următoarele numere :

Extragerea I : 3, 45, 13, 1,
22, 18.

Extragerea a ll-a : 15, 12, 42, 
35, 17.

începu-

aflați în uzină, a declanșat o 
largă mișcare de solidaritate 
sindicală în întreaga Franță.

< Guvernul Qatarului a 
anunțat că va contribui cu ,20 
milioane dolari la executarea 
proiectului conductei'.' petrol ie- . 
re dintre Suez, și. Alexandria. 
•Jumătate din această sumă 
va fi utilizată pentru achizi
ționarea de acțiuni, iar cea
laltă jumătate va fi acordată 
Egiptului sub formă de credit.

NAȚIUNILE UNITE 15 (A- 
gerpres). — Consiliul O.N.U. 
pentru Namibia a adoptat o 
rezoluție specială în care con
damnă ferm continuarea ocu
pării ilegale a teritoriului na- 
mibian de către Africa de sud 
și își reafirmă solidaritatea cu 
poporul Namibiei, care luptă 
pentru libertate și independen
ță. Consiliul cheamă toate po
poarele să acorde un sprijin 
multilateral — politic, moral 
și material, populației din Na
mibia. Rezoluția a fost adop
tată ca urmare a ultimelor e- 
venimente din acest teritoriu, 
unde regimul rasist al Africii

de sud recurge la represiuni 
împotriva populației pașnice, 
urmărind să înăbușe năzuin
țele către independență. Con
siliul O.N.U pentru Namibia 
a apreciat că nu este oportun 
să se continue contactele se
cretarului general al Națiuni
lor Unite cu guvernul Africii 
de sud și a cerut Consiliului 
de Securitate să întreprindă 
măsuri efective, în scopul de 
a determina regimul sud-afri- 
can să înceteze imediat ocu
parea ilegală a Namibiei, și re
presiunile împotriva patrioți- 
lor.

Un purtător de cuvînt'al 
guvernului 
anunțat, 
Reuter, că 
interdicția,
in urmă, asupra. comerțului cu 
R. P Chineză. El a arătat că 
noile măsuri aprobate vor' per
mite oamenilor de afaceri' 
tailandezi să desfășoare co
merț cu R. P. Chineză, prin 
intermediul unei organizații 
de stat, care urmează a fi for
mată ulterior

♦ Decizia autorităților 
franceze privind ocuparea de 
către efective armate a uzinei 
de ceasuri „LIP" din 
con și evacuarea. în 
dimineții de marți, a 
zentanților sindicatelor

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Eolomea ; Republica : 
Queimada ; PETRILA : Tată 
de duminica.; LONEA — 
Minerul: Alfred cel mare ; 
VULCAN : Moartea regelui 
negru ; LUPENI — Cultural: 
Trăind în libertate : Munci
toresc : Frumos, onest, emi
grant în Australia;, URI- 
CANI : Egor Biiliciov și alții

programul dimineții ; 8,08 Ma
tineu muzical; 8,30. La micro
fon, melodia preferată ; 9,30
Odă limbii române ; 10,00 Bu
letin de știri ; 10,05 Cintece și 
jocuri ;
11,00 Buletin de 
Muzică ușoară ; 
țările socialiste ;
lețul" - album

5,00 Buletin de știri.;
Meloțiii în zori .de zi ; . 5,40 
Jurnal agrar ; 6,00-8,08 Radio-

10,30 „Graiul țării" ; 
știri ; 11,05
11,15 Din

11,30 „Doru- 
de prelucrări 

corale ; 12,00 Discul zilei ; 12,30 
Intîlnire cu melodia populară 
și interpretul preferat ; 13,00
Radiojurnal ; 13,30 Concert 
de prînz ; 14,00 Din creația 
compozitorilor noștri ; 14,42
Cintece populare inspirate din 
frumusețile naturii ; 15,00 Bu
letin de știri ; 15,05 Tribuna
radio ; 15,15 Muzică de estra
dă ; 16,00 Radiojurnal. Bule
tin meteo-rutier ; 16,15 Piese 
concertante cu Nelu Urzicea- 
nu și GUiță Strugurel ; 16:30
Știința la zi ; 16,35 Melodii de 
Elly Roman ; 16,50 Publicitate 
radio ; 17,00 Arțtena tineretu
lui ; 17,45 Cintece populare';

♦ Procesul de redresare a 
monedei americane pe piețele 
salutare occidentale. înregis
trat în ultimele zile, a conti- 
puat. Astfel, la Frankfurt pe 
Main, dolarul a atins marți 
cota sa cea mai ridicată din 
ultimele 
rațiunile 
velul de 
un dolar
sei, față de 2,40 mărci în ajun, 
în cursul zilei fiind consemna
tă și cota de 2,430 mărci.

♦ La Budapesta au început, 
la 14 august, lucrările Congre
sului • -ional pentru Europa, 
Asia și Drientul Apropiat al So
cietății Internaționale pentru e- 
duCare prin artă (INSEA). Pe 
ordinea de zi se află înscrisă, 
ca principală temă, rolul și po
sibilitățile educației vizualo-este- 
tice în formarea concepțiilor și 
a personalității.

18,00 Orele .serii ; 20,00 
melodii preferate ; 20,50 Cîntă 
Alexandru Grozuță ; 21,00 Re
vista șlagărelor ; 21,25 Moment 
poetic ; 21,30 Selecțiuni din 
opera ,,Le Villi" de Puccini ; 
22,00 Radiojurnal. Buletin me
teorologic. Sport ; 22,30 Con
cert de seară ; 24,00 Buletin 
de știri : 0,03-5,00 Estrada noc
turnă.

za caravanei" , (relua 
re).

11,50 Panoramic științific 
(reluare).

12.30 .Melodii populare
Maria Păunescu.

12.40 .Teleobiectiv.
13,00
17.30

cu

Delegația de partid și guvernamentală
a R.D. Vietnam a sosit la Pekin

PEKIN 15 (Agerpres). — De
legația Partidului celor ce 
Muncesc din Vietnam și a 
Guvernului R. D. Vietnam, 
condusă de Fam Van Dong, 
membru al Biroului Politic al

C.C. al Partidului celor ce- 
muncesc din Vietnam, primul 
ministru al Guvernului R. D. 
Vietnam, a sosit la Pekin în 
drum spre patrie, anunță agen
ția China Nouă.

Ilie Tecuță, 
transmite : La Pekin, a avut 
loc miercuri o conferință de 
presă a premierului G.R.U.N.C., 
Penn Nouth, care a prezentat 
o declarație a G.R.U.N.C. Do
cumentul reafirmă hotărîrea 
fermă a poporului cambodgi
an, a F.U.N.C. și a forțelor 
populare armate de eliberare 
națională de’a continua lupta 
lor justă împotriva „regimu
lui" Lon Noi, fără acceptarea 
nici unui compromis, pînă la 
realizarea integrală a obiecti
velor definite în declarația 
din 23 martie 1970 a șefului 
sfatului cambodgian. Norodom 
Sianuk, si in Drogramul poli
tic al F.U.N.C., obiective re
cent reafirmate de Congresul 
Național, care a avut loc în 
Perioada 19—21 iulie, într-o 
localitate din zonele eliberate. 
Este vorba desDre încetarea 
totală și necondiționată a ori
cărui act de agresiune, din 
partea S U.A. si retragerea 
totală a forțelor și nersonaln- 
lui lor militar din Cambodgia, 
înlăturarea regimului de la 
Pnom Penh șî prelua’-»a con- 
rhirerii întregii țări d« căti-c 
F.U.N.C. si G.R.U.NC.. in 
sronul construirii unei Câm- 

, bodgii independente, suvera
ne. nasnice. neutre, democra- 
tire «î prospere.

Vorbind despre importanța 
încetării bombardamentelor a- 
merîcanc asunră teritoriului 
eambodcian, înr®r>înd cu data 
de 15. august. Perm Nouth a 
subliniat remarcabilele succese 
ale forțelor nonularn armate 
de eliberare, care.. Ia/ora. act 
tuălă, au încercuit Pnom Pen- 
hul și au pătruns chiar în in
teriorul capitalei țării.

la fotbal

Telex
Aseară, la lumina reflectoa

relor stadionului „23 August" 
din Capitală, în cadrul etapei 
a 2-a a campionatul diviziei A 
la fotbal, s-au întîlnit echipe
le Sportul Studențesc și Po-

★ ★

Telex
litehnica Timișoara. Fotbaliș
tii bucureștehi au obținut vic
toria cu scorul <le 2—0 (0—0) 

deprin punctele marcate 
Sandu Mircea și Lucaci.

★

9;00 Curs de limbă france
ză. Recapitulare (6).

9,30 Prietenii lui Așchiuță. 
10,00 Telex.
10.05 Tehnic-club.
10,25‘ Telecineniateca : Cic

lul John Ford: „Călău-

Telejurnal.
Emisiune în limbă 
ghiară.
Telex 
Pe-un picior de plai. 
Reportaj la un festi
val : „Vacanțe muzica
le" la Piatra Neamț.

19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 .C-întecul .săptSmînii. 
20,05 Seară . pentru tineret.
22,00 24 'de ore. Din țările 

socialiste.
22.30 Sport. Jocurile mon

diale universitare —. 
atletism și gimnasti
că Selecțiuni înregis
trate de.la Moscova.

18.30
18.35
18,50

ma-

Valorile temperaturii înregis
trate în cursul zilei de ieri ;

Petroșani
12 grade.

Petroșani
7 grade.

19
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Redacția și administrația ziarului; Petreșani, strada Republicii, nr. 90, telefon; 1662.

Miercuri s-au desfășurat 
jocurile etapei a Il-a a cam
pionatului diviziei A de fot
bal. Pe stadionul Ciulești, 
echipa Rapid a obținut al 
doilea succes, învingînd cu 
scorul dc 2—1 (1—0) pe F. C. 
Argeș Pitești. Au marcat Nea- 
gu. Savu, respectiv Troi Iată 
rezultatele înregistrate în 
țară : F. C. Petrolul Ploiești 
— Dinamo București 2—1 
(0—9) Au înscris Ffaru și 
Pîrvu pentru gazde. Punctul 
dinamoviștilor a fost marcat 
de Deleanu.

Universitatea Cluj — Poli
tehnica Iași 3—1 (2—0). Go
lurile clujenilor au fost rea
lizate de Soo, Uifăleanu și 
Barbu. Pentru ieșeni a mar
cat Romilă.

F. C. Constanța — Steaua 
2—1 (1—0). Vigu și Bălosu au 
fost autorii punctelor fotba
liștilor din Constanța. Pen
tru Steaua a înscris Năstase.

A.S.A. Tg. Mureș — C.F.R. 
Cluj 3—1 (3—0). Nagy (2) și 
Mureșan au înscris pentru 
gazde. Punctul feroviarilor 
clujeni a fost realizat de Co- 
jocaru.

Universitatea 
Steagul Roșu 
(1—0). A marcat Bălan (2).

C.S.M. Reșița — Jiul Petro
șani 4—1 (2—1) Toate cele 
4 goluri ale gazdelor Ie-a în
scris Nestorovich Pentru oas
peți a marcat Stoian.

U. T. Arad — S. C Bacău 
1—0 (1—0). Unicul gol a fost 
înscris de Kun.

DORTMUND 15 (Agerpres). 
— Tradiționala competiție ci- 
clistă internațională „Marele 
premiu al orașului Dortmund" 
a revenit la 
lergătorului 
Houbrechts. 
155 km în 
dispus la sprintul final 
compatrioții săi Willy 
iinck și Eddy Merckx

această ediție a- 
belgian Tony 

care a acoperit 
3h 49'18”. El a 

de 
Tier-

MELBOURNE 15 (Ager
pres). — Celebrul tenisman 
australian Rod Laver a accep
tat să joace în echipa Austra
liei care va întîlni în cursul 
lunii noiembrie selecționata 
Cehoslovaciei în semifina
lele interzonale ale „Cupei 
Davis". Alături de Laver au 
fost selecționați John New
combe si Ken Sosewall. La
ver va participa și la tradi
ționalul turneul de la Forest 
Hills (S.U.A.).

ZURICH 15 (Agerpres). 
Federația internațională 
fotbal (FT.F.A.) a stabilit 
meciurile dintre echipele 
U.R.S.S. si Chile contînd pen
tru preliminariile Campiona
tului mondial să aibă loc 
după cum urmează : turul la 
26 septembrie la Moscova, iar 
returul la 21 noiembrie 
Santiago. In cazul . unui 
treilea joc, acesta se va 
fășura la 24 sau 
într-o țară din 
sud.

de
ca

la 
al 

des- 
25 noiembrie 
America de

15 (Ager-

Craiova —
Brașov 2—0

BUDAPESTA
preș). — In proba de simplu 
femei a turneului internațio
nal de. tenis de la Budapesta, 
Iudith Dibar — Gohn (Româ
nia) a învins-o cu 7—5, 6—4 
pe Rozsavolgy (Ungaria). Alte 
rezultate : Fodor — Taroczi 
7—6, 2—6.
Du day 6—3, 
Solyom ' 6—1. 
din proba de 
Gisbert — 
6—2: Varga 
6—3.

Fodor
6—0; Giscafre —

6—2: Szell — 
6—1. Rezultate 
simplu bărbați ' 
Meszaros 7—6, 
— Laszlo 6—2,

TOKIO 15 (Agerpres). — 
Campionul mondial de box 
la categoria „mijlociemică1, 
japonezul Koichi Wajirna, și-a 
apărat cu succes centura. In 
reuniunea desfășurată la Sap
poro, el l-a învins prin aban
don în repriza a 13-a pe șa- 
langerul său, italianul Silvano 
Bertini. Aceasta a fost cea 
de-a 23-a victorie obținută 
înainte de limită de pugilis- 
tul japonez din cele 28 de 
partide susținute (două infrîn- 
geri și un meci nul).

15 (Agerpres). —MOSCOVA , ___ ___
In ultimul meci al turneul u.’ 
pe care l-a întreprins în 
U.R.S.S.. echipa de rugby 
C.S.M. Sibiu a jucat la Kiev 
cu formația locală Dinămo. 
Partidă s-a încheiat cu scorul 
de 19—7 (10—0) în favoarea 
rugbistilor români Cel mai 
bun jucător al formației si- 
biene a fost lon Munteanu, 
care a realizat 8 puncte.

24 
cu 
de

PENTRU URMĂTOARELE 
ORE : Vreme răcoroasă 
variabil. Izolat, averse 

ploaie. Vîntul va sufla slab oină
la potrivit din sectorul nordic.
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