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Un spectacol din care

La U.P.S.P. Livezeni

Confecții♦
metalice

cu trei luni
în avans

Fabrica de fire 
ficiale „Viscoza' 
tr-o co itinuă 
In acest scop 
construcție noi 
dustriale, executate de 
tul Lupeni al T.C.H.

întreaga 
confecții 
peste 100 
mează a 
cursul anului viitor 
va fi realizată de Unita
tea de producție secu. .da
ră și prestații Livezeni. 
Pentru a răspunde unor 
nevoi de montaj apărute 
mai devreme prin atinge
rea unor stadii de cons
trucții în avans față de 
grafice, unitatea a execu
tat primele 5 tone de 
fecții metalice cu trei 
înainte de termenul 
văzut prin plan.

In același timp 
U.P.S.P. se fac intense 
pregătiri, în atelierul de 
tinichigerie pentru tripla
rea capacității acestuia 
pînă Ia începutul anului 
viitor.

arti- 
este în- 

dezvoltare. 
sînt 

hale

cantitate 
metalice — 

tone — ce 
se monta

a cărbunelui

Produse peste plan

în valorificarea superioară

aici

Sfîrșitul primelor nouă luni ale anului în curs semnifică 
pentru preparatorii petrileni rezultatele meritorii în străda
nia de valorificare superioară a cărbunelui. Astfel, la sfîrșitul 
perioadei sus menționate, sarcinile de plan au fost depășite 
Ia o serie de indicatori, obținîndp-se o producție suplimen
tară de peste 3 100 tone de brichete și depășindu-se nivelul 
planificat al recuperării industriale cu 0,5 Ia sută. A fost rea
lizată extracția în cărbune spălat normal și au fost produse 
în cursul lunii septembrie 6 500 de tone de cărbune sortul 
0—10 spălat normal pentru a fi livrate la export.

Caracteristic activității desfășurate în ultima lună a fost 
buna funcționare a utilajelor, remareîndu-se în acest sens 
echipele de electricieni condusă de loan Hedeșan și de lăcă
tuși condusă de Teodor Butcovschi. Echipa acestuia din urmă 
a reușit să efectueze schimbarea unei pompe de debit mare 
fără a fi necesară întreruperea fluxului tehnologic, contribu
ind astfel la evitarea unor pierderi de producție.

Realizările obținute în pri
mele trei trimestre ale anu
lui în curs dau noi satisfacții 
colectivului de muncă al Fa
bricii de industrie locală 
Petroșani, care încă de la în
ceputul anului 1973 și-a în
deplinit cu regularitate sar
cinile de plan și angajamen
tele luate în întrecere.

După cum rezultă din da
tele operative, planul pro
ducției globale pe 9 luni a 
fdst realizat în proporție de

103.1 la sută iar la produc
ția marfă în. proporție de
107.2 la sută.’S-au produs 
suplimentar peste prevederi
le de plan 2 100 m.c. agrega
te de carieră și mobilă în 
valoare de 33 000 lei. Planul 
de export a fost depășit cu 
30 000 lei valută.

S-au evidențiat în mod 
deosebit colectivele de mun
că ale carierei Gambrinus. a- 
telierelor de tîmplărie Li
vezeni și Petroșani, atelierul 
de tapițerie vată-confecții. .

s-a desprins convingător
A

Integrarea brigăzii artistice
de agitație in procesul
educației și al muncii

Pe șantierele de locuințe I

Eforturile constructorilor se cer conjugate cu o mai 
bună organizare și aprovizionare a punctelor de lucru I

/a începutul anului tre
cut a luat iiinfă în 
cadrul sectorului V 

al E. M. Lonea brigada de ti
neret condusă de minerul 
Constantin Chițoiu, secreta
rul organizației de bază 
U.T.C. încă de . Iat constitui
rea ei, brigada de tineret a 
figurat mereu pe graficul de 
întrecere cu realizări

in-
cu-

al 
în

Printre obiectivele de 
vestiții social-culturale 
prinse în planul pe anul 1973 
al șantierului de construcții 
nr. 1 al grupului T.C.H. Pe
troșani se numără și blocul 
E 2 — 2 cu 60 de apartamente 
din cartierul Aeroport.

• Termenul de predare 
blocului era planificat
trimestrul IV. Dar conducerea 
grupului, analizînd posibilită
țile și forțele existente pe șan
tier a ajuns la concluzia că 
blocul poate fi predat înainte 
de data stabilită inițial. In 
acest sens a fost întocmit un 
nou grafic de execuție cu ter
mene și eșalonări de forma- 

‘n funcție de cerințele an
gajamentului luat pentru re
cuperarea restanțelor și pre
darea la timp a tuturor obiec
tivelor planificate.

..Inițial blocul respectiv tre
buia predat la data de 31 oc
tombrie
varășul Dumitru Stancu, 
cretarul comitetului de partid 
pe grup, dar Ia propunerea co
muniștilor am întocmit un 
grafic de eșalonare a lucrări-

lor mult mai mobilizator, mai 
realist, pe baze concrete pen
tru ca obiectivul să fie pre
dat cu 15 zile mai devreme. 
Din discuțiile cu comuniștii, 
cu șefii de formații și munci
torii de pe șantier rezultă că 
sînt create toate condițiile de 
încadrare în acest grafic ast
fel ca blocul E 2—2 cu două 
tronsoane să fie predat bene
ficiarului la 15 octombrie a.c.

Vasile Taloș, ca și mozaica
rii din brigada comunistului 
Gheorghe Bețivu, au realizat 
peste jumătate din totalul lu
crărilor planificate. Rezultate 
bune au și formațiile lui Ion 
Militaru, Marin Dună și' Du
mitru Negoiță, care se înscriu 
în graficul stabilit.

Acestea demonstrează res
ponsabilitatea cu care orga-

QfuJy&tUMZe Vom. ȘiuZut, |

a.c., ne-a declarat to-
se-

Instantaneu în unitatea 
nr. 12 — Autoservire Ae
roport—Petroșani.

Ce prevede graficul amintit? 
In primul rînd. sînt stabilite 
operațiile mari de lucru, ter
menele de execuție, apoi sînt 
prevăzute 
ecare 
Pînă 
septembrie au fost prevăzute 
a se executa toate lucrările 
mari, >atît la montarea panou
rilor, cît și la zidărie, tencuieli, 
zugrăveli, mozaicuri etc. In
tr-adevăr, primul tronson e 
gata. Se lucrează intens la i- 
zolația terasei acoperișului, la 
finisarea pereților, Ia zugră
veli și vopsitorii 
Circa 40 Ia sută < 
tencuielilor la 
executată.

Formațiile de 
eforturi susținute 
tarea termenelor 
Zidarii din echipele comuniș
tilor Dumitru Postolache și

echipele 
punct de 

la data

pe fi- 
lucru. 

de 30

interioare, 
din suprafața 
fațade este

lucru depun 
pentru scur- 
de execuție.

nizația de partid, împreună 
cu conducerea șantierului, se 

'preocupă de rezolvarea proble
melor ce le ridică construcția 
blocului. Comuniștii care lu
crează aici imprimă un ritm 
intens de muncă prin exem
plul dat tuturor muncitorilor. 
Rezultatele obținute pînă a- 
cum vorbesc despre hărnicia 
și dăruirea lor. Totuși, există 
și cîteva neajunsuri care trag 
înapoi realizările, țin 
lucrarea respectivă, 
graficul de eșalonare 
ca pînă la data de 30 
brie să fie gata și cel de-al 
doilea tronson. Or, în ziua de 
26 septembrie, lucrările ajun
seseră abia la nivelul doi. A- 
cesta va fi terminat la sfîr
șitul lunii, deci, mai sînt' încă 
două nivele de montat.

Cauzele întîrzierii le rela
tează comunistul Constantin

în loc 
Astfel, 

stabilea 
septem-

Mihăiescu, maistrul construc
tor, care supraveghează exe
cuția lucrării : „Formația lui 
Ștefan. Kadar deși lucrează în 
două ■ schimburi prelungite la 
montarea panourilor, nu se 
poate încadra în graficul în
tocmit din cauza defecțiunilor 
la macara care a stat mai bine 
de 22 de ore fiindcă i s-a rupt 
un pinion la motorașul de ro
tire. Apoi nu ni se asigură 
la timp panourile din prefa
bricate. Toate acestea produc 
mari întîrzieri 
lucrării fiindcă 
front de lucru 
lalte formații".

De altfel, echipa de zugravi 
a lui Ilarie Mladin a venit 
mai tîrziu de data planifica
tă și nu se înscrie în graficul 
de eșalonare, iar formațiile 
de zugravi conduse de Zoltan 
Kristof, avînd de- executat 
5 000 mp. de zugrăveli și Ni
colae Tudor cu 4 050 mp. de 
zugrăveli, nici nu s-au prezen
tat de Ia Petrila.

„O parte din greutățile e- 
xistente se datoresc serviciu
lui de aprovizionare de la 
grup — ne informează tova
rășul Nicolae Sasu, șeful șan
tierului. Acesta nu a asigurat 
din timp tîmplăria interioară... 
așa că nu se poate lucra. Echi
pele stau pe loc din cauza as
ta. Pe zugravii și vopsitorii 
de Ia Petrila nu i-am adus 
aici fiindcă n-au încă ce lu
cra. Sîntem nevoiți să ne 
luptăm cu astfel de proble-

Cot la cot
rezultate

de prestigiu

în executarea 
nu se creează 
pentru cele-

Cornel HOGMAN

(Continuare in pag. a 3-a)

c
Om affafc..
Noi tipuri de mobîfă
Magazinele specializate din 

municipiu pun la îndemîna 
cumpărătorilor noi tipuri de 
mobilă : garnituri de bucătă
rie Nadina și Ruxandra (avînd 
încorporat în dulap ceas ș:. 
priză electrică) ; cuierul Co
rina — care are și dulap la
teral cu oglindă ; sufrageriile 
Crișul, Mușatina, Lavrig (a- 
ceasta din urmă avînd incrus- 
tații metalice); garniturile de 
hol Tomis, Orion; camerele 
combinate Crișul, Semenic; 
fotoliile-pat Tudor și altele.

Concurs de motocros
Duminică, 7 octombrie a.c. 

în organizarea C.M.E.F.S. 
Petroșani, cu sprijinul ser
viciului circulației din ca
drul miliției 
Petroșani, va avea 
concurs de motocros 
circuit, dotat cu premii.' 
ceastă întrecere de 
tori se adresează 
posesorilor 
„Mobra", 
startul la 
înscrierile 
se fac la 
Petroșani.

municipiului 
loc un 

\ în5 A- 
ama- 

tuturor 
motorete 

să ia 
concurs.

de
dornici 

acest 
participanților

sediul C.M.E.F.S.

Creșa din Vulcan și.-a 
primit primii locatari

Cu două zile in urmă noua 
creșă de cartier din Vulcan

și-a primit' primii ei locatari: 
un grup de 60 de copii pînă 
la 3 ani care, sub îngrijirea 
personalului de aici, se simt 
foarte bine în noul așezămînt 
destinat creșterii și educării 
lor.

O nouă popicărie
în orașul 

început constru- 
noi popicarii, a 

localitate. Noua 
va fi construită 

volunt'ar-pa- 
ora- 
vor 

nouă 
destinată 

liber

Zilele trecute. 
Petrila a 
irea unei 
treia . din 
popicărie
prin '. munca 
triotică a locuitorilor 
șului Petrila, 
dispune astfel de o 
bază sportivă 
petrecerii timpului 
în mod plăcut.

Totodată noua popică
rie ilustrează constanta pa-

care

care reflectau depă
șirile ' de plan, iar renume- 
le tinărului colectiv deveni
se cunoscut in rîndul mine
rilor de aici.

Preluînd inițiativa lansa
tă de loan Cojocaru — „Bri
gada de produefie și educa
ție", ‘ tinerii uteciști au jinut 
să-i consolideze renumele. 
Cum au reușit să facă acest 
lucru, ce metode de muncă 
folosesc, le-am aflat din cu
vintele tinerilor ,mineri Va
sile Rusu III, [lie Chitoiu, 
Mihai' Antal, Nicolae și 
loan Căpriță.

„Locul nostru de muncă 
este abatajul cameră nr. 14 
stratul 3, un loc bun, așa 
cum sint și alte abataje de 
la mina noastră, dar nu în 
asta constă secretul rezulta
telor ce le obținem. Vedeji 
dumneavoastră, munca în 
schimburi își are regulile ei 
precise și, dacă nu le res
pecți, rezultatele nu mai sînt 
cele așteptate. Tocmai de a- 
ceea, șeful nostru de briga
dă, Costică Chifoiu, ne-a or-

H. CORNEL
(Continuare in pag. a 3-a)

siunii pe care o dovedesc 
pentru acest sport iot mai 
mulți locuitori ai acestui 
oraș minier.

Concert al fanfarelor
Duminică dimineața, pe o 

estradă amenajată în centrul 
orașului Lupeni, a avut loc 
un frumos concert de muzică 
de fardară. Au participat fan- 
iarele din Lonea, Petrila, Ani- 
noasa și Lupeni.

In sprijinul producției
Comitetul de partid al mi

nei Petrila, în colaborare 
cu conducerea exploatării, 
organizează în ziua de 5 oc-
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Intre formele 
de manifestare 
tivității 
turale de masă, brigada ar
tistică de agitație are o pozi
ție specială pe care i-o atri
buie dialogul ei neîntrerupt 
cu faptele concrete de via
ță, complexitatea structurii 

' artistice și scopul ei educa
tiv. Acest gen spectacular 
este osmoza evenimentului 
cu posibilitățile de transfigu
rare artistică, 
mai pentru 
Utilizînd satira 
pentru a biciui 
gative, forme 
adecvate' pentru 
rea faptelor' pozitive 
țațe, brigada artistică, 
fiind contactul care-1 
bilește cu publicul 
tîlneșt'e pe scenă însăși via
ța prezentată altcumva, es
te un important instrument 
corectiv folosit cu foarte bu
ne rezultate în munca de fă
urire a conștiinței socialiste. 
Un eveniment din viață, o 
atitudine sau o faptă pre
zentate și blamate într-o 
ședință, se deosebește, sub 
unghiul eficienței educative, 
decîf același moment 
constituit și încorporat 
tr-un microspectacol al bri
găzii artistice de agitație.

In Valea Jiului' se " află ’ 
multe ’astfel ■ de formații, di
ferențiate între ele nu 
mai din punctul de 
al activității 
continue, ci și 
spectaculare, al 
tului, elemente 
în. a fi convingătoare, 
această privință este 
venită ideea ca brigăzile ar
tistice de agitație să se în- 
tîlnească periodic pe aceeași 
scenă, confruntîndu-și 
velul pe care-1 au la un 
ment dat. O astfel de 
nifestare a avut loc 
bătă seara pe scena 
lui muncitoresc din Aninoa- 
sa. In astfel de întîlniri, prin 
comparație, ies la iveală atît 
calitățile, cît și defectele,

concrete 
ale ac- 

instituțiilor cui-

folosite nu- 
a convinge, 
și caricatura 

aspectele ne- 
și modalități 

evidenție- 
înain- 

dat 
sta- 

care în-

nu-., 
vedere 

sistematice, 
al valorii 

discernămîn- 
hotărîtoare

In 
bine-

îneît, pentru componenții 
formațiilor, schimbul de 
periență și stimularea 
evidente.

Am urmărit' cîteva 
găzi artistice de agitație 

avîndu-și 
proprie, 

este tex
tul celei din Aninoasa, 
struită de ajutorul de 
ner Viorel. Pop. Am reținut 
combativitatea, folosirea fap
telor din viața minei. da? 
trebuie să menționăm și va
loarea artistică încă suscep
tibilă de îmbunătățiri (mo
mentele sînt rupte între ele, 
concepția e destul de sim
plă : monolog, muzică, mo
nolog). Dar scăderile de na
tură spectaculară au fost și 
mai evidente în brigada Ca
sei de cultură din 
„Disciplină și i 
(instructor D. Rădoescu) 
care foarte interesantele ele
mente concrete, neservite de

teresante, fiecare 
o individualitate 
..Timpul pulsează"

ex- 
sînt

bri- 
in-

in- 
mi-

Uricani 
conștiință" 

în

T. SPATARU

(Continuare în pag. a 3-a)

Intre 6 și 21 octombrie, 
țara noastră va fi prezentă, 
pentru prima oară, Ia Tîr- 
gul internațional de la Dal
las. întreprinderile româ
nești de comerț exterior 
Centralimpex, Tricoexport, 
Confex, Stirex, Romanoex- 
port, Romsit, Icecoop, Ile
xim, Eximcoop, Rompresfi- 
latelia, Prodexport, Fruct- 
export și Vinexport vor ex
pune cu acest prilej, țesă
turi din bumba<i, poliesteri, 
mătase, in, cînepă, și lină, 
lenjerie albă și colorată, 
confecții, articole dip stic
lă, porțelan și faianță, co
voare, încălțăminte din pie
le, articole de marochinărie, 

mic 
pro-

articole de uz casnic, 
mobilier, artizanat, și 
duse alimentare.

In aceeași perioadă, 
noastră va participa la 
nul alimentar și al artelor 
menajere de la Bruxelles, 
cu o expoziție alimentară și 
de bunuri de consum cu- 
prinzînd covoare, artizanat, 
articole din sticlă gravată, 
obiecte din ceramică, obiec
te de uz casnic, conserve și 
preparate din carne, brîn- 
zeturi, fructe și legume, vi
nuri, coniac, șampanie. 
Printre expozanți figurează 
întreprinderile de comerț 
exterior Prodexport, Fruct- 
export, Eximcoop, Ilexim, 
Icecoop și Vinexport.

(Agerprcs)

țara 
salo-

re- 
in-

sîm- 
clubu-

HOTEL DOAR CU... NUMELE
Cînd va răspunde hotelul „Jiul“ la cerințele

moderne de confort ale oaspeților ?
...In ziua de 21 septembrie 

a.c., porțile hotelului „Jiul" 
din Petroșani, în urma unui 
„ultimatum" ferm, oportun al 
Inspecției sanitare de stat, au 
fost închise. Motivul ? II a- 
flăm dintr-o „adresă" expedi
ată de către organele sanitare 
locale, cu peste o lună în ur
mă. mai precis în 13 august 
a.c., pe adresa Oficiului ju
dețean de turism Hunedoara, 
a Inspectoratului sanitar de 
stat al județului. „Avind în 
vedere persistența deficiențe
lor constatate de noi de atî- 
tea ori — se specifică în „a- 
dresa" nr. 520, semnată de dr. 
Ovidiu Frățilă de la Laborato
rul de epidemiologie al muni-

tombrie, orele 17, un sim
pozion pe tema : „Șeful de 
sector — om politic, organi
zator și îndrumător al co
lectivului de muncă".

Referatele vor fi prezen
tate de tovarășii ing. Beno- 
ne Costinaș, Vasile Drăgan, 
Petre Tudor și subinginerul 
Brutus Bura. La simpozion 
participă șefii de sectoare 
de la exploatarea minieră, 
cadre ale activului de 
partid, sindicat și U.T.C.

cipiului —, propunem închide
rea hotelului „Jiul" pînă la 
remedierea totală a lipsuri
lor". Să enumerăm succint a- 
ceste lipsuri, în compania me
dicului Ovidiu Frățilă : „Len
jeria de pat din hotel era u- 
zată în cea mai mare parte, 
la controlul nostru din 8 au
gust, existînd in hotel doar 12 
cearceafuri curate. întreaga 
lenjerie nu se schimbă con
form normelor sanitare. La a- 
cea dată, existau doar două 
mașini de spălat, defecte de 
peste o lună. Mobilierul din 
hotel e vechi, deteriorat, co
voarele sint rupte, au un grad 
înaintat de uzură ; nu se asi
gură apa caldă pentru igiena 
personală ; la chiuvete multe 
robinete sînt rupte sau lipsesc 
cu desăvirșire ; două grupuri 
sanitare sînt deteriorate com
plet ; la fel, pereții în unele 
camere ; tavanul camerelor de 
la ultimul etaj prezintă infil
trații ale ploilor : apa rece nu 
urcă deloc Ia ultimul etaj". 
Se impunea, deci. închiderea 
hotelului „Jiul" ? Categoric 
da ! înainte însă de a trece 
mai departe, de a vedea ce 
s-a făcut în intervalul de... 4 
(patru) zile,, cît timp hotelul a 
stat închis (pentru că, numai 
in 25 septembrie, în urma u- 
nui... telefon primit de la De
va — de la tov. Vasile Furir, 
directorul O.J.T. Hunedoara

— tov. Petru Breben, 
filialei din Petroșani a 
iași întreprinderi, a... 
redeschiderea hotelului , >h 
facem o retrospecție a ultimi
lor ani, pentru ca necesitatea 
închiderii 
necazuri" 
pregnant, 
cuvîntul 
Frățilă :

șeful 
acele- 
dispus 
! I), să

acestei „surse de 
să ne apară și mai 
Să-i dăm din nou 
medicului Ovidiu 

„Actele vorbesc ! Ci
tiți aici... în urma controlului 
igienico-sanitar efectuat de or
ganele hoastre la hotelul „Ji
ul" s-a constatat — în 6 oc
tombrie 1971 ! — că un număr 
de trei camere de la parter au 
pereții igrasioși, parchetul de
teriorat, luminozitate natura
lă slabă, insuficientă. Aceas
tă situație — și nu numai a- 
ceste lipsuri, existau, e vorba 
doar de cele pe atunci mai 
flagrante, altele mărunte... 
crescînd însă între timp — a 
fost menționată de fiecare da
tă în procesele verbale de 
constatare încheiate cu ocazia 
controalelor, dar T.A.P.L. Pe
troșani (fostul stăpîn al hote
lului — n.n.) nu a luat nici o 
măsură de remediere"... Am 
propus atunci, continuă inter
locutorul, scoaterea camerelor 
respective din circuitul hote
lier, urmînd să li se dea o al-

Viorel TEODORESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

In ziarul de azi :
® Copiii sint viitorul țârii
® Știința la zi
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® Conferința pentru secu
ritate și cooperare

• Din țările socialiste
• Situația din Chile



2 MIERCURI, 3 OCTOMBRIE 1973

r
*

ț

i

Din activitatea organuațiiior de partid
Pregătirile pentru iarnă, 

în centrul atenției

*
Copiii sînt viitorul tării

1

*

*

ț

Comuniștii sectorului Lo
nea din cadrul U.F.E.T. Pe
troșani au analizat în aceas
tă lună stadiul pregătirii 
parchetelor forestiere pen
tru perioada de iarnă.

Referatul prezentat de 
ing. Nicolae Tudorache, șe
ful sectorului, a. scos în evi
dență faptul că se depun e- 
forturi susținute 
pregătirea utilajelor, 
toarelor, drujbelor, a caba
nelor pentru muncitori, a 
drumurilor forestiere, cre- 
îndu-se stocuri de materia
le necesare pentru a se lu
cra cu toate forțele și în 
sezonul rece.

S-a mai scos în evidență 
faptul că sînt pregătite 
pentru a fi atacate 12 par
chete forestiere ; s-au întoc
mit programele pentru în
ceperea reparațiilor la uti
laje, finalizarea reparării 
drumurilor ce duc spre 
punctele de lucru, punerea 
la punct a instalațiilor te
lefonice și de semnalizare.

Comuniști care au 
vîntul, printre care

pentru 
trac-

luat cu-
Popo-

viei Andrei, șef de brigadă, 
a arătat că este necesar să 
se acorde tot sprijinul din 
partea conducerii U.F.E.T. 
pentru dotarea cu piese de 
schimb, lanțuri de drujbe 
etc. a tuturor brigăzilor pen
tru a-și realiza ritmic sar
cinile de plan. Un angaja
ment mobilizator pentru 
realizarea și depășirea sar
cinilor de plan a fost lansat 
de maistrul Mihai Gorboi, 
care a arătat că sectorul 
Lonea va da peste sarcinile 
de plan 1000 metri cubi lemn 
de fag pînă la sfîrșitul anu-- 
lui. Au mai luat cuvîntul 
Iosif Mahiar, Alexe Petru 
care au propus să fie dotat 
sectorul cu un buldozer pen
tru a se urgenta terminarea 
drumurilor, asigurarea cu 
carburanți pentru tractoare, 
cu materiale și a cablurilor 
pentru deplasarea lemnelor.

Atît planul de măsuri cit 
și o "onunerile făcute de co
muniști vor antrena în
tregul colectiv la realiza
rea sarcinilor ce Ie revin în 
această perioadă.
— “ - •

aprofundîndu-le cunoștințe
le cu privire la principiile 
promovate de partidul și 
statul nostru în relațiile cu 
toate statele lumii.

Despre prietenia ce lea
gă țara noastră de statele 
socialiste și de celelalte sta
te de pe glob, despre prin
cipiile promovate de Ro
mânia în politica externă și 
însemnătatea istorică a vizi
tei delegației țării noastre 
în unele țări din America 
Latină au vorbit medicii Ana

Ciuca, Maria Dincă. Emil 
Sedan, Ion Ioniță și Nico- 
lae Marian.

In încheierea dezbaterii, 
s-a scos în evidență faptul 
că este necesară o pregătire 
minuțioasă din partea tu
turor membrilor de partid 
și a salariaților, pentru cu
noașterea politicii partidu
lui și statului nostru, ridica
rea continuă a nivelului i- 
deologic și politic al acesto
ra.

Femeile în activitatea obștească

Pe teme de politică externă
Adunarea generală din 

luna septembrie a comuniș
tilor din organizația de ba
ză a Policlinicii Petroșani 
a dezbătut tema „Politica 
externă a Republicii Socia-

liste România". Cu o lună 
înainte de adunarea genera
lă a fost întocmită o bogată 
tematică și un amplu mate
rial Dioliografic care a o- 
rientat studiul comuniștilor,

Ultima ședință de birou a 
Comitetului municipal al 
femeilor a analizat partici
parea femeilor la activități 
cultural-educative și la 
muncile patriotice.

In cadrul ședinței s-_au 
mai prezentat informări 
verbale de către președintele 
comitetelor orășenești ale 
femeilor cu privire la modul 
în care s-a acționat pentru 
traducerea în viață a hotă- 
rîrilor Plenarei C. C. al 
P.C.R. din 18-19 iunie 1973, 
cu privire la creșterea rolu
lui femeii în viața economi
că, politică și socială a țării. 
Participantele la 
au scos în evidență 
că sub conducerea 
lor și organizațiilor 
tid s-au organizat o

ședință 
faptul 

organe- 
de par- 

______ ________  _ serie de 
activități și acțiuni cu privi
re la prelucrarea hotărîrii

C. C. al P.C.R. pe întreprin
deri, instituții, în cadrul co
mitetului de sindicat, U.T.C. 
și în cartiere. Astfel, la 
I. F. A. Viscoza Lupeni un
de s-a prelucrat hotărîrea 
pe sch:ml'”ri cu toate feme
ile, precum și la E. M. 
Lupeni, cooperativa „Deser- 
virea“ și în alte unități din 
oraș, au participat 
1 050 de femei din 
muncii și casnice.

Femeile au dat o 
apreciere hotărîrii partidului 
cu privire la creșterea con
tinuă a rolului femeii, în vi
ața economică, politică și so- 
cial-culturală, exprimîndu-și 
voința să acționeze pentru 
înfăptuirea lui.

peste 
cîmpul
înaltă

Vasile COCHECI, 
activist de partid

*

*

*
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Schimburi de experiență
ale tinerilor

Manifestând o permanență 
preocupare pentru îmbunătă
țirea participării tinerilor la 
activitatea de producție, co
mitetul U.T.C. din cadrul pre- 
parației Lupeni și-a propus să 
organizeze cîteva schimburi 
de experiență cu tinerii care 
lucrează în alte unități econo
mice.

In prezent se află în pre
gătire schimbul de experien
ță cu comitetul U.T.C. al pre- 
parației Petrila, programat 
pentru prima jumătate a lunii 
octombrie.

Tinerii preparatori lupe- 
neni vor mai organiza în a- 
ceastă lună un alt schimb de 
experiență cu comitetul 
U.T.C. de la fabrica „Vidra" 
din Orăștie.

Aceste întîlniri vor prile
jui un dialog viu între tinerii 
preparației și uteciștii altor 
întreprinderi pe tema forme-

de
preparatori
lor de activitate folosite 
organizațiile U.T.C. în edu
carea și mobilizarea tinerilor
la îndeplinirea sarcinilor e- 
conomice, ridicarea pregătirii 
lor profesionale și dezvolta
rea spiritului lor de inițiativă 
pentru perfecționarea conti
nuă a procesului tehnologic.

De-a lungul întregii sale 
istorii atît de zbuciumată și 
plină de sacrificii, poporul 
român a reușit să supravie
țuiască printr-o luptă hotă- 
rîtă pentru păstrarea ființei 
sale naționale, devenind în 
zilele noastre, o națiune pu
ternică și înfloritoare, pentru 
că la baza existenței sale a 
stat întotdeauna, alături de 
un înalt eroism și o natali
tate ridicată.

Numărul mare de copii, 
care s-au născut an de an pe 
acest părnînt românesc a 
..reușit să păstreze și să în
tărească ființa poporului nos
tru". Este cunoscut faptul că, 
țara noastră s-a situat în 
privința natalității între ță
rile cu cea mai mare nata
litate din Europa, iar popo
rul român era cotat ca 
popor mereu tînăr.

Victoria socialismului 
România a prilejuit, 
conducerea înțeleaptă, 
ințifică a Partidului Comu
nist Român, realizarea unui 
progres social, economic și cul
tural, care stîrnește admira
ția lumii întregi, progres ca
re pune baze solide construc
ției societății comuniste 
România.

Desigur, generațiile de 
ale poporului nostru au 
pus eforturi mari, deosebite 
pentru a realiza acest pro
gres. Sarcinile construe4 'ei 
societății socialiste multila
teral dezvoltate, și apoi a co
munismului, rămîn în
continuare mari, iar reali
zarea lor depinde în cea mai 
mare măsură de forța de 
muncă umană de care dispu
nem. Iată de ce conducerea 
de partid și de stat a anali
zat, cu cel mai înalt simt de 
răspundere și prevedere, si
tuația principalilor indici 
demografici din țara noastră, 
între aceștia natalitatea și 
sporul natural al populației 
deținînd primul Ioc.

Este cunoscut că, în țara 
noastră, durata medie de via- • 
ță a crescut — expresie fi
rească a ridicării standardu
lui de viață al populației

de la circa 40 de ani în 1938 
la aproape 70 în prezent. 
Scăderea mortalității gene
rale, și a celei infantile în
deosebi — a contribuit la 
cest rezultat și, totodată, 
creșterea sporului natural 
populației.

Totuși, aceeași analiză

a- 
la 
al

a 
arătat ca un fapt deosebit, 
că indicele natalității, adică 
numărul copiilor născuți vii 
a atins un nivel scăzut. De 
unde, zeci de ani de-a rîndul, 
natalitatea în țara noastră 
s-a menținut la un nivel de

un

în 
sub 
șiti-

în

ieri 
de-

Parale, pe apa Sîmbetei
cheamă 

a intrat în
Am un amic, îl 

Gologan și, de cînd 
slujbă (ba, paremi-se, încă de 
pe vremea cînd îl finanțau 
babacii) și-a inaugurat o 
firmă proprie, cu denumirea : 
I.R.M.F. Ei aș ! Chiar nu 
știți ce înseamnă I.R.M.F. ? 
Aceste patru inițiale se tra
duc în vorbire curentă așa : 
întreprinderea de risipit mă
runțiș frumușel. Are băiatul

că mărinimia a pus într-a- 
tît stăpînire pe amicul meu, 
îneît, dacă i-ar cere unuia 
foc să-și aprindă țigara sau 
dacă l-ar ruga să-i arate pe 
unde se poate ajunge mai 
repede în cutare punct al o- 
rașului, ar fi gata să-și vî- 
re mina în buzunar și să scoa
tă niscaiva parale pentru a 
onora cu bacșiș respectivele 
servicii.

A apărut revista FOILETON
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Cîștigul sporului 
de populație

înregistrat
în ultimii ani
trebuie extins

în continuare!
s

a-

DIN CUPRINS 1
Manea Mănescu Creșterea nivelului de 

trai al populației, obiectiv central al stra
tegiei dezvoltării economice și sociale.

PENTRU ÎNDEPLINIREA ÎNAINTE DE 
TERMEN A CINCINALULUI

Mihai Suder Valorificarea superioară a 
lemnului — importantă sursă de ecqpomii.

Gh. Ghițulică Spirit de economie în re
alizarea optimă a investițiilor.

INVESTIGAȚII ȘI SINTEZE
C. Frîntu Considerații privind definirea 

legilor economice ca sistem.
Viorica Nicolau Locul și rolul proprie

tății personale în socialism.
Sorica Sava Relația progres tehnic — 

progres economico-social în gîndirea bur
gheză contemporană.

CREȘTERE ~ -------------- ---------
MICA

Ion Stanciu 
lărgire a bazei

Z. Fokt (Brașov) Oportunitatea dezvol
tării serviciilor pentru întreprinderi.

M. Georgescu Transportul maritim de 
mărfuri paletizat și pachetizat.

INSTRUMENTAR MODERN DE CON-

ȘI EFICIENȚA ECONO

Măsuri importante pentru 
de materii prime agricole.

DUCERE ȘI PLANIFICARE
Petre Orănescu „Analiza valorii" — me" 

todă de creștere a eficienței economice.
DEZBATERI
XXX Rolul și locul activităților de mar

keting în unitățile economice (II).
XXX Preocupările industriei timișene 

pentru îndeplinirea cincinalului în patru 
ani și jumătate (III).

XXX Mutații cantitative și calitative în 
relațiile economice internaționale (V) : Pi
ața mondială — teren de confruntare a e- 
ficienței economiilor naționale.

XXX Dimensionarea economică optimă 
a întreprinderilor industriale (XI).

CONSULTAȚII
C. Moisuc Condiții și factori ai egaliză

rii nivelurilor dezvoltării țărilor socialiste.
IN SPRIJINUL CANDIDATILOR LA 

ADMITEREA IN INVAȚAMINTUL ECO
NOMIC SUPERIOR

Toma Călin Producerea venitului națio
nal și factorii săi de creștere.

V. Bălașa și I. Popescu Relațiile econo
mice dintre țările cu sisteme social-econo- 
mice diferite.

I 
I 
I

ăsta, Gologan, un talent ce 
nu s-a văzut de a menține la 
cote ridicate faima „întreprin
derii" sale ! Și dacă stai să 
te gândești bine, tot secretul 
stă într-un singur cuvint : 
generozitate. ’ Care va să zi
că, o virtute aleasă. Merge 
el, să zicem, să cumpere șase 
ouă, care costă optzeci de 
bani bucata; lasă pe tejghea 
cinci lei, dar se face că uită 
să ia restul de douăzeci de 
bani, întoarce spatele și plea
că. „Mă. De ce nu-ți iei res
tul ? îi zic." „Faci atîta tăm- 
bălău — îmi spune el — 
pentru un fleac de mărun
țiș !“ N-ai decît să-1 însoțești 
pe Gologan oriunde, la fel vei 
fi uimit de spiritul lui gene
ros. Mărunțiș, lăsat ici la ră
coritoare, colo la ziare, din
colo la aprozar, la caserița 
din autobuz, la carne, la lu
mină, la poștașul care înca
sează abonamentul pentru 
radio și televizor, dar unde, 
oare, se întimplă să nu lase 
el ceva din pungă, ca să nu 
mai vorbim de bacșișurile și 
mai grase date frizerului sau 
„bietului" de ospătar. Cred

peste 30 la sută, în 1965 
cest indice a coborît la 14 la 
sută. Așadar populația țării 
noastre, din punct de vede
re demografic, începea să se 
împuțineze, înregistrîndu-se 
un număr din ce în ce mai 
mic de nașteri și deci de 
populație tînără. Aceasta s-a 
datorat unui liberatism gre
șit înțeles de către un număr 
apreciabil de familii sau de 
femei, dornice de a realiza 
un trai comod în prezența a 
numai unui singur copil, a 
1-2 copii în familie. întreru
perea cursului normal al 
sarcinii în acea vreme rămî- 
nea la libera hotărâre și a- 
legere a fiecărei farriilii sau 
a oricărei femei, ceea ce a 
condus la anumite abuzuri 
nu fără consecințe. A rezul
tat, în 
pînă în 
nuă. a

• cină, a
vocate desigur medical, 
acoperirea legilor pe 
în vigoare și, ca urmare, o 
scădere continuă a natalită
ții, a nașterilor.

Conducerea de partid și 
de stat, cu clarviziunea ce 
o caracterizează și cu grija

curs de circa 10 ani, 
1966, o creștere conți» 

întreruperilor de sar- 
avorturilor — pro- 

sub 
atunci

sa deosebită pentru viitorul 
și destinele neamului nostru 
a sesizat în timp util această 
scădere a natalității și a în
treprins măsuri ce se impu
neau pe plan național. Ele 
au fost menite să stimuleze 
direct creșterea natalității și 
întărirea familiei — și indi
rect — creșterea și întărirea 
națiunii. Reglementarea în
treruperii cursului normal al 
sarcinii — pe baza decretului 
770/1966 și întărirea fami
liei — prin prevenirea di
vorțului — constituie două 
din principalele măsuri care 
au avut efect direct asupra 
factorului demografic. Drept 
urmare, numărul nașterilor a 
crescut imediat, Ia de peste 
trei ori față de pînă atunci j 
indicele natalității a urcat din 
nou peste 30 la sută, în 1967.

Treptat, treptat, însă an 
de an, acest indice a început 
să scadă din nou mareînd o 
tendință de coborîre în anii 
viitori.

Această nouă scădere (sau 
tendință de scădere în continu
are) se datorește în primul 
rînd numărului mare de în
treruperi de sarcină și avor
turilor. Este vizibilă tendin
ța ca peste cîțiva ani nata
litatea să ajungă din nou Ia 
nivelul celei din 1966 și în fe
lul acesta să se anihileze cîș
tigul de spor de populație 
realizat în ultimii 7 ani. 
Ceea ce, firește, nu e de dorit.

Conducerea partidului și 
statului nostru, în cadrul 
unui întreg ansamblu de 
măsuri menite să ducă la 
îmbunătățirea condițiilor de 
muncă și de viață ale cetă
țenilor țării, a reevaluat ro
lul crescînd al femeii în so
cietate, au fost și continuă 
să fje aduse îmbunătățiri 
condiției sociale a mamei și 
copilului, au crescut alocați
ile de stat pentru copii, re
țeaua învățămîntului preșco
lar cunoaște up ritm ascen
dent de dezvoltare. Toate a- 
cestea nu au altă menire de- 
cît aceea de a stimula creș
terea numărului populației, 
de a crea toate condițiile 
pentru ca viitorul țării, copiii 
de azi și de mîine, să se dez
volte intr-o societate mereu 
prosperă, înfloritoare.

dr. Theodor PONOVA

N. PALTIN

Parale 
sîmbetei! 

aceste parale,

priete- 
bucuros 

lui. Și

lor și o 
locuinței

să le a- 
acestea: 

ar însem- 
binefaceri 

îngrășarea

Deunăzi, intîlnindu-I 
amicul Gologan, l-am văzut 
destul de abătut. Parcă i s-ar 
fi înecat corăbiile. Nu, nu era 
bolnav. Altceva îl cătrănise: 
de vreo lună, omul de la a- 
prozar vine și pleacă de la 
slujbă cu o „Skodiță". ospă
tarul ăla rotofei și-a cons
truit, cică, o locuință proprie
tate personală. Pe cînd el, 
Gologan, cu ce s-a ales ? Doar 
cu faimoasa I.R.M.F.
aruncate pe apa 
Aș, căci din 
bacșișomanii și-au putut cum
păra cel puțin cîte-o roată

■ din autoturismele 
bucată din zidul 
personale.

Deci, într-un fel, 
nul meu poate fi 
pentru mărinimia 
cred că ar fi potrivit ca i- 
nițialelor I.R.M.F. 
dauge Și pe 
P.B.F.S.I.O.B. Ce 
na ele ? Pentru 
filantropice și 
osinzei bacșișomanilor.

Hotel doar c u... num e 1 e

Știința 
la zi

Pămînturi 
smulse mării
Olanda, țara care cu 

jumătate din suprafața 
ei este situată sub nive
lul mării, va cheltui în 
viitor 20 miliarde mărci 
în cadrul „Planului Del
ta" — proiect de baraje 
principale și secundare 
care îi va asigura o se
curitate deplină împo
triva apelor Mării Nor
dului și ale Rinului. 
Planul de protecție 
„Delta", prevede între 
altele o extindere a țăr
mului olandez cu 700 
km. Vor fi astfel reda
te agriculturii noi tere
nuri pe care se vor sta
bili m:i de țărani, vor 
fi preîntîmpinate inun
dațiile, ca cele din 1953 
cînd au pierit 2 000 de 
oameni, va fi înlăturată 
teama de pericolul sali- 
nizării terenurilor prin 
pătrunderea apei din 
Marea Nordului etc.

Din nou 
despre tratamen

tul împotriva 
orbirii

Recent, la această ru
brică relatam despre un 
tratament cu ajutorul 
laserului, în vederea 
salvării vederii bolnavi
lor atinși de glaucom, 
care după cum se știe, 
produce cataracta — 
orbirea parțială sau to
tală — dacă nu este tra
tat în stadiul primar. 
Cauzele acestei maladii 
nu sînt încă suficient de 
elucidate, se presupune 
că stress-ul — eforturile 
intelectuale sau fizice 
— contribuie în mare 
măsură la evoluția ca
taractei, care ar putea 
fi și ereditară. Pornind 
de la aceste consideren
te, dr. Magda Pal, me- 
dic-șef la serviciul de 
oftalmologie al dispen
sarului din cartie
rul Kobanya (Budapes
ta), a luat inițiativa u- 
nui tratament psihote- 
rapeutic al cataractei. 
Concomitent cu trata
mentul farmacoterape- 
utic prescris, ea îi in
struiește pe bolnavi a- 
supra efectelor dezas
truoase ale alcoolului, 
nicotipej, cofeinei și 
chiar a televiziunif'asu- 
pra vederii lor și le a- 
fâtă.ce importanță are 
pentru ei un mod de vi
ață echilibrat. Ședințe
le psihoterapeutice zil
nice sau periodice du
rează în funcție de sta
diul maladiei, fără ca 
bolnavii să-și abando
neze munca lor. Contro
lul medical regulat per
mite o urmărire precisă 
a evoluț;ei glaucomului, 
mai ales la persoa
nele ajunse la o virs- 
tă între 40 și 50 de 
ani, care sînt mai pre
dispuse la apariția e- 
ventuală a simptomelor 
de glaucom.

(Urmare din pag. 1)

tă destinație, să amenajeze a- 
colo o spălătorie care, dacă ați 
vedea-o, nici azi nu e așa cum 
trebuie... Ce a urmat ? O sui
tă întreagă de avertizări, sub 
diverse forme, neluate în sea
mă. Laboratorul de epidemio
logie avizează, totuși, la insis
tențe, favorabil cererea filia
lei O.J.T. pentru eliberarea li
nei autorizații sanitare de 
funcționare a spălătoriei hote
lului „Jiul" (care nu „mer
gea" de loc). Cele 42 de came
re (cu 84 de paturî) ale hote
lului continuă să rămînă sur
să a unor continue nemulțu
miri ale celor ce le locuiesc 
temporar aici. Pe nimeni însă 
nu supără, „nu deranjează" a- 
ceastă stare deplorabilă în ca
re se află hotelul. Organele 
Inspecției sanitare de stat a 
municipiului, conform unui o- 
bice: bine statornicit, contro
lează periodic hotelul, sesizează 
torurile lor superioare, propun 
amenzi conducerii O.J.T. Hu
nedoara (în 30 mai și în 21 iu
nie 1972, de exemplu, ambele 
insă anulate, e un mister din 
ce motive, de către Inspecto
ratul sanitar de stat al jude
țului...). Firește, totul se răs- 
frînge asupra stării hotelului. 
Amenzile mici și amenințările 
cu închiderea (condițiile de 
locuit în hotel devenind pe zi 
ce trece și mai improprii) nici 
nu mai... contează. „Curg" cu 
nemiluita, dar nu le ia nimeni 
în considerare, în conjunctu
ra în care conducerii între
prinderii i se șterg cu burete
le două amenzi, absolut meri
tate (problemele de investiții, 
e clar, nu le putea rezolva nici 
unul dintre factorii de con
ducere locali ai hotelului I).

Cu adresa nr. 980 din 27 de
cembrie 1972, Inspecția sanita
ră de stat a municipiului cere 
forului său superior de la ju
deț, pentru prima oară, în
chiderea hotelului. Motive ? 
Nu mai puțin de... 8 (opt)... 
Pereții camerelor și holurilor 
sînt negri din cauza fumului 
și a prafului depus ; în unele 
camere, plafonul și pereții sînt 
complet degradați, instalații 
de apă defecte, instalația e- 
lectrică pe unele holuri dete
riorată, spălătoria nu a fost 
încă amenajată, spațiul desti
nat acesteia fiind folosit ca 
depozit de ambalaje degrada
te și cartofi, lipsește combus
tibilul pentru încălzire, pasa
gerii dorm îmbrăcați sau pă
răsesc noaptea hotelul din ca
uza frigului; personalul de în
treținere insuficient față de 
cerințe; întreaga lemnărie ne
cesită vopsirea...

In 30 decembrie 1972, In
spectoratul sanitar de stat al 
județului, sub semnătura dr. 
Voicu Drăgan, constată faptul 
că hotelul „Jiul" funcționează 
în condiții iglenico-sanitare to
tal necorespunzătoare, și în 
baza Decretului nr. 974 din 30 
decembrie 1965 privitor la în
ființarea, organizarea și func
ționarea Inspecției sanitare de 
stat și Ordinului nr. 976 din 
21 octombrie 1967 al Ministe
rului Sănătății pentru apro
barea „Normelor de organiza
re și funcționare a Inspectora
tului sanitar de stat", decide 
oprirea temporară din stare 
de funcționare a hotelului „Ji
ul" pînă la completa remedi
ere a deficiențelor...

După... nici două săptămîni 
însă, în pofida faptului că 
„doar pe ici pe colo — după

cum ne spunea însuși tov. Pe
tru Breben, șeful filialei O.J.T. 
Petroșani — s-a modificat ci
te ceva (în esență, marile de
ficiențe rămînînd — n.n.), ho
telul e redeschis. Conglome
ratul de deficiențe continuă 
să... prolifereze, intră pe „fir" 
și Consiliul municipal pentru 
îndrumarea și coordonarea 
activității de aprovizionare și 
prestări de servicii către popu
lație, acest organism nou cre
at e înștiințat, în 15 mai a.c., 
de perpetuarea unor deficien
te (în ciuda faptului că dispu
sese, în 13 martie 1973, repa
rarea completă pînă la 1 mai

asigura gradul de confort ce
rut („Dispozițiile noastre — 
ne spunea dr. Ovidiu Frățilă 
sînt blînde, față de cele ale 
Ministerului Turismului, de 
care absolut deloc nu se ține 
seama"), se va asigura apa 
caldă, la cerere ; în privința 
faptului că nu urcă apa Ia ul
timul etaj, ne-am adresat 
E.G.C., E.G.L., și I.C.L.S.A.P. 
pentru a ne asigura presiune 
corespunzătoare în conductă 
dar n-am primit nici un răs
puns (?!!!) ; infiltrațiile în 
tavan Se datoresc vechimii 
clădirii, lucrările efectuate de 
cooperativa „Unirea" fiind me-

amănunt, și aplicate acele in
strucțiuni ?). Și — culmea — 
după doar 4 zile, hotelul e re
deschis. Ce s-a schimbat în 
hotel în patru zile, pentru a 
apărea îndreptățit ordinul „de 
sus", telefonic (fără acoperire 
scriptică !) care a decis redes
chiderea 7 Au fost aduse, în
tr-un timp record, 400 cear
ceafuri noi, 200 de bucăți au 
intrat deja în circuitul hoteli
er celelalte stau în magazie. 
In plus, au intrat în hotel 60 
fețe de pernă. Mașinile de spă
lat au fost reparate, dar încă 
nu prezintă siguranța bunei

ANCHETA NOASTRĂ

pe uși. Pătrundem în cîteva 
camere (nr. 106, nr. 107), așa- 
zise „model". Fețele de pernă 
sînt uzate la maximum („Nu 
au fost puse încă cele noi, că 
sînt prea mari" !), dulapurile 
nu au încuietori; pe holuri 
defecțiunile de orice gen sînt 
camuflate cu hîrtii albe, uria
șe ; oglinzi sparte, pretutin
deni ; la recepție nu ne întîm- 
pină nimeni („E plecat să 
doarmă și el două ore, a fost 
de serviciu și azi noapte"), 
unuia dintre recepționeri, 
Doina Decuseară, i s-a desfă
cut contractul de muncă pen
tru... „confundarea buzunaru
lui propriu cu cel al întreprin
derii4" (Petru Breben); despre 
administratorul Răducu Ceu
ță nimeni nu știe nimic, unde 
se află, cu ce se ocupă. Intrăm 
în spălătorie, apoi în uscătorie. 
Ambele — supraaglomerate. 
Despre condițiile propice de 
uscare a cearceafurilor nici

pomeneală ! Spălătoreasă Ne- 
ti Ivancu e revoltată pe ș il 
hotelului. „Eu muncesc, nu 
dorm. El habar n-are ! Aș spă
la și 300 de cearceafuri pe zi 
dar unde le usuc ? Nici nu 
prea vine pe aici, e mereu 
beat. Am curățat podul, să 
uscăm acolo lenjeria, dar e 
necesar să pună și el mîna. 
Spălăm în abur, călcăm în a- 
bur, tovarășe, asta nu e bine 1" 
La recepție, nu găsim, într-o 
vitrină, decît țigări „Litoral" ; 
femeile de serviciu ni se 
„plîng" că datorită stării ge
nerale a întregului mobilier, 
a preșurilor, munca lor nu se 
vede... Să mai vorbim, în a- 
ceste condiții, despre o unitate 
de stil interioară, despre am
bianță, coloristică, decorație 
adecvată, de varietate în folo
sirea tapetelor, despre mile- 
uri sub cristal în camere, flori 
în vaze ornamentale etc., etc.? 
E inutil !

Cărămizi 
din sticlă

In condițiile tehnicii 
actuale sticla ocupă un 
loc tot mai important, 
nu numai în structurile 
unor materiale plastice, 
ci și în rîndul materia
lelor de construcție. Un 
exemplu în acest sens 
îl constituie noul produs 
al societății belgiene 
„Glaverbel" : plăcile or
namentale din sticlă 0 
„Gerrix", destinate pe
reților translucizi și de
corării fațadelor clădiri
lor. „Cărămizile" din 
sticlă au dimensiunile 
de 240X240x80 mm și 
o înfățișare estetică plă
cută.

a.c. a mobilierului, instalați
ilor sanitare și electrice, rea- 
menajarea spălătoriei și orga
nizarea unui club al hotelului) 
și totul... „curge" ca și pînă a- 
tunci. Conducerea O.J.T. Hu
nedoara — Deva e prea preo
cupată de... probleme majore, 
ca să se mai gîndească și la 
starea necorespunzătoare a 
singurului hotel din Petro
șani! Unde se ajunge în final? 
La situația ultimă, descrisă în 
primele fraze ale materialului 
de față. Repetăm, în 13 august 
a.c., se cere categoric închide
rea hotelului. Conducerea fili
alei din Petroșani a O.J.T. răs
punde : „Vom spăla lenjeria 
în alte unități (adică la coope
rativele „Unirea" și „Deservi
rea", după cum aflăm ulteri
or), mobilierul e vechi, unita
tea e nerentabilă, nu-i putem

reu de slabă calitate ; grupu
rile sanitare au fost degradate 
din neglijența personalului de 
deservire (mai precis, din cea 
a recepționerului Nicolae Ur- 
su, ni se spune, care, adăugăm 
— acum, pentru că s-a ajuns 

la concluzia că administrato
rul Răducu Ceuță nu cores
punde sarcinilor — va fi... a- 
vansat în post de administra
tor !) Concluzia răspunsului 
sus-amintit e de-a dreptul de
zarmantă : Pentru asigurarea 
unei curățenii exemplare în 
hotel, de curînd au fost prelu
crate, pe bază de proces ver
bal cu semnătură, dispozițiile 
Ordinului nr. 17 al Ministeru
lui Turismului și broșura 
..Sanmin" (Ne întrebăm deși 
nu e cazul, oare, de cînd tre
buiau să fie nu numai cunoscu
te. dar și însușite integral, la

funcționări, mobilierul și co
voarele uzate rămîn... valabi
le, au fost lansate comenzi la 
cooperativa „Unirea" pentru 
repararea instalațiilor sanita
re și electrice, înlocuiri, revi
zuiri de mobilier (Dar... „ma
rii meșteri mari" ai coopera
tivei „Unirea", adică... trei ti
neri, s-au prezentat la lucru 
abia a treia zi după redeschi
derea hotelului, cînd ne aflam 
la fața locului — n.n.), pentru 
aceste lucrări fiind alocați 
40 000 lei... Am făcut, însoțiți 
fiind de șeful filialei Petru 
Breben, o vizită în hotel. Re
petăm, abia în 27 septembrie, 
după o lungă perioadă de ta
tonări, măsurări și... întocmiri 
de „necesare", veniseră la lu
cru salariații cooperativei „U- 
nirea". Camerelor cu mari 
defecțiuni li s-a pus „sigiliu"

...Renunțăm la continuarea investigațiilor. E clar pen
tru oricine va intra, chiar azi, în acest singur hotel al nos
tru, pe nume „Jiul", că NU TREBUIA SA FIE REDESCHIS. 
Hotelul „Jiul" poate și trebuie să fie pus la punct, să arate 
așa cum se pretinde azi spațiilor de cazare într-o unitate a 
Ministerului Turismului. In fața evidenței, a necesității în
chiderii momentane a hotelului, constatată documentat de 
către organe sanitare competente, ne... înclinăm. Apogeul 
atins în perpetuarea lipsurilor necesita o modificare tota
lă a condițiilor de locuit din acest hotel. Dacă, în decurs de 
4 zile, cînd cu adevărat... „cuțitul a ajuns la os", s-a putut 
face ceva (ceea ce nu contestăm), apoi, la cu totul alte re
zultate se ajungea dacă această perioadă de „reconstrucție" 
se prelungea, chiar în condițiile expedierii pe alte cărări a 
prezumtivilor vizitatori ai hotelului (cei vlnovați de această 
stare de lucruri, trebuind, firește, să plătească !).

Așteptăm, în orice caz, mîna fermă a Ministerului Tu
rismului. Situația pe care forurile sale județene și munici
pale o prezintă ca... „remediată", e falsă. Dacă cineva con
sideră că Valea Jiului nu are nevoie de un hotel „cum scrie 
la carte44 (și „Jiul" poate deveni astfel, în ciuda vechimii i- 
mobilului), în acest caz... nu mai avem absolut nimic de 
spus. Greșește categoric.

Măsurarea 
tensiunii sub

solului
Oamenii de știință de 

la filiala din Kola a A- 
cademiei de științe din 
U.R.S.S., împreună cu 
un grup de savanți ce
hoslovaci au creat și ex
perimentat fn mina „A- 
na“ (R.S.C.) — cea mai 
adîncă din Europa — o 
aparatură complexă (ca
re acum este folosită la 
Combinatul minier ,.Â- 
patit" din peninsula Ko
la) capabilă să măsoare 
starea de solicitare me
canică din formațiile 
subterane. putindu-se, 
astfel, prevedea dip 
timp posibilitatea pro
ducerii surpărilor în 
mine. Măsurătorile se 
fac cu ajutorul tensio- 
metrelor electrice de 
înaltă precizie, ultrasu
netelor și a metodei ra- 
diometrice, , iar prin 
compararea rezultatelor 
obținute se poate afla 
aproape cu precizie 
comportarea porțiunii 
respective a scoarței Pă- 
mîntului. După părerea 
savanților, această apa» 
ratură va ajuta și la 
precizarea probabilității 
cutremurelor.
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La unele necazuri prea „mărunte" ale 
cetățenilor, E.G.L. răspunde: 

„Știm noi ce avem 
de făcut 1“ Oare?

...Pe strada Barbu Delavran- 
cea, în Petroșani, în imobilul 
de la nr. 2, sus, la mansardă, 
locuiesc, de ani de zile, două 
familii : strungarul Vasile Be- 
rinde, angajat al E.M. Dîlja, 
împreună cu soția și doi copii, 
și pensionarul Alexandru Ve
kony, cu soția. Intre ele, am
bele familii se înțeleg de mi
nune. Nu au divergențe, nu 
se ceartă, nu au nimic ce... 
împărți. Au conviețuit alături, 
în bună vecinătate și doresc 
să se afle și în continuare în 
aceleași relații... Mai întîi, am 
primit o scrisoare la redacție, 
din partea ambelor familii, 
semnată, „în duo“, apoi ne-au 
vizitat pe rînd și cei doi capi 
de familii. Motivul ? Nu-i vor
ba de apariția subită a unei 
cauze care să deterioreze bu
nele relații de conviețuire so
cială. Dimpotrivă. Ambii, și 
Vasile Berinde și Alexandru 
Vekony ne-au solicitat, cu in
sistență, sprijinul. Despre ce 
este vorba ? Scara, cu menirea 
de a le conduce pașii spre lo
cuință, nu mai corespunde 
scopului cu care-a fost creată. 
Am mers acolo și-am văzut-o. 
Lemnul e putred, multe dintre 
trepte au cunoscut pe parcur
sul ultimilor ani mina gospo
darului, dar, vorba lui Vasile 
Berinde : „eu sînt strungar, 
știu să bat un cui, nu mi-e 
greu, dar în putregai nu se 
poate, nu prinde, nu are nici 
un rost..." Alexandru Vekony, 
împreună cu soția sa. nici nu 
mai îndrăznesc să coboare, să 
urce, nici ziua cînd... piciorul 
are o oarecare siguranță în 
plus, ce să mai vorbim seara. 
Copiii lui Berinde cad mereu, 
au numai vînătăi — micuții! 
— pe picioare. In plus, în ul
tima săptămînă, soția lui Va
sile Berinde s-a accidentat, 
din cauza aceleiași scări, ur- 
mînd să fie internată în spi
tal... De ce, toate acestea ? 
Pentru că, de aproape un an 
(de cînd au depus o cerere de 
reparare a scării respective, la 
E.G.L. Petroșani) nici unul 
dintre „proprietarii" imobilu

Instantaneu din timpul examenului la proba elimi
natorie de desen tehnic ținut în aceste zile la Grupul șco
lar minier din Petroșani în vederea admiterii la cursurile 
postliceale de proiectanți.

Campionatul județean de fotbal
Minerul Uricani - Minerul Vulcan 1-0

Sport — Sport — Sport — Sport — Sport — Sport

Intîlnirea dintre cele două 
echipe, ca de fiecare dată a 
atras un număr mare de 
spectatori pe stadionul din 
Uricani. Firește, cei prezenți 
aici nu au avut ce regreta. Ei 
au asistat la un adevărat 
derby al campionatului, la 
un joc viu disputat, cu multe 
faze frumoase de gol, dar. din 
păcate, jucătorii ambelor e- 
chipe le-au ratat rînd pe rînd. 
Și dacă victoria a surîs echi
pei din Uricani ea este pe 
deplin meritată. Uricănenii au 
luptat mai mult, au combi
nat frumos la mijlocul tere
nului și au tras mai des la 
poartă.

Chiar din primele minute, 
jucătorii din Uricani se ins
talează în jumătatea de te
ren a oaspeților, creînd un 
presing asupra porții apărată 
de Mihăilescu, care în gene
ral a apărat bine, salvîndu-și 
echipa de la o înfrîngere mai 
severă. După ce Pușcași 
(„campionul" ratărilor). Ilies
cu și Farcaș ratează din pozi
ții favorabile. Gacsardi, în mi
nutul 42, se lansează intr-un 
atac pe partea dreaptă pînă 
aproape de linia de corner,

Alte rezultate
Preparatorul Petrila — 

Parîngul Lonea 3-1 ; Minerul 
Aninoasa — Constructorul 
Hunedoara 0-1 ; Energia Pa- 
roșeni — Prefal icate Cris- 
tur 0-0; Aurul Cert'ej — 
E.G.C. Petrila 2-3. 

divizionar 
școlarilor.

In campionatul 
ai juniorilor șis

lui, nici un reprezentant al 
E.G.L.-ului deci, nu a venit 
măcar să vadă scara respecti
vă. spre a dispune repararea 
ei. La solicitările verbale pe 
care le-au făcut la E.G.L.. ce
lor doi „chiriași" menționați 
mai sus li s-a răspuns cu a- 
celași invariabil refren : „Am 
reținut, lăsați că știm noi ce 
avem de făcut"... De acord, în 
principiu. Nu contestă nimeni 
(tot în principiu) cunoașterea 
îndatoririlor profesionale ce 
le revin, de către formațiile 
de lucru ale E.G.L.-ului. dar
nici chiar așa. Acești doi oa
meni. Vasile Berinde și Ale
xandru Vekony știu și ei pre
cis ce au de făcut. Și nu doar 
pentru a dispune de o scară 
„luxoasă" și-au permis să... 
deranjeze conducerea E.G.L. 
Aveau nevoie, pentru ei, pen
tru musafirii lor, să Ii se re
pare scara, să poată beneficia 
integral de „confortul" pentru 
care plătesc lunar niște bani. 
Si apoi, din punct de vedere 
chiar al omenescului, dacă am 
privi problema, scara putre
dă nu era, în nici un caz, o 
„nimica toată" care să merite 
o amînare la nesfîrșit. Deran
jant e și faptul câ nici nu s-a 
d'plasat nimeni la fața locu
lui, ceea ce relevă că... situa
ția e cunoscută, (după părerea 
unora) dar implica o rezolvare 
promptă. Fals ! Ori pe ce par
te l-am întoarce, cazul e ana
cronic. Și oricîtă treabă ar a- 
vea în alte puncte de lucru, 
salariații E.G.L.-ului trebuiau 
și trebuie să se deplaseze un- 
de-au fost chemați, de către 
niște oameni care aveau nevo
ie neaparată de intervenția 
lor. Dacă, printre „picături", 
oamenii E.G.L.-ului ar fi în- 
vățați să priceapă că sînt che
mați de semeni ai ldr, doar cînd 
aceștia au nevoie de ei și nu
mai pentru că au nevoie de ei 
(indiferent de dimensiunea a- 
cestor nevoi)... Atît să înțelea
gă. Că, se presupune, îndato
ririle pentru care primesc 
bani și le cunosc...

1
Adr. CONDOR

de aici încearcă un șut, la 
care apărarea oaspeților este 
prinsă pe picior greșit, și 
mingea intră în plasă.

In partea a doua, jocul mai 
scade din intensitate, datorită 
deselor comentarii ale jucăto
rilor din Vulcan la dispoziți
ile arbitrului, precum și a 
faulturilor. în care a excelat 
jucătorul Perju de la Vulcan.

Din minutul 81 oaspeții joa
că numai în zece oameni, în- 
trucît unul din jucători este 
eliminat din joc.

Brigada de arbitri avînd la 
centru pe N. Găman din Si- 
meria, pe I. DObner și I. Ho- 
loschevici la tușe, a condus 
foarte bine următoarele for
mații : Minerul Uricani : O- 
breja, Smaranda, Săndulache, 
Udrescu, Suciu — Bodea, Ven
ter — Fârcaș, Gacsardi, Puș
caș, Ilinescu (min. 78 Haida
mac) ; Minerul Vulcan: Mi
hăilescu — Cugereanu, Ungu- 
reanu, Urițescu, Florea — 
Perju, Ferenczi — Simon, Voi- 
cu, Stoenescu, Iacob (din min. 
9 Tupangiu și din min. 68 Ma- 
jos). La juniori, 4—2 pentru 
oaspeți.

Ilie COANDRAȘ

echipele municipiului nostru 
angrenate în aceste competi
ții au obținut următoarele 
rezultate : S.S.E. Craiova — 
S.S.E. Petroșani 3-0 : Liceul 
Caracal — Jiul Petroșani 
3—0 ; Știința — „U“ Cra
iova 3-1.

Elevi din anul I al Grupului școlar minier Petroșani ia muncă patriotică în car
tierul Aeroport. 1

Un adevărat șantier al tineretului pe locul căruia vor răsări viitoarele zone verzi 
ale cartierului. Foto: Ion LICIU

Scrisori de !a cititori
Nici petrol, 

nici sticle de 
lampă

Locuitorii din Cîmpu lui 
Neag și Buta care, dato
rită răspîndirii satului, nu 
pot beneficia de iluminatul 
electric și folosesc lămpi 
de petrol, roagă, se întrea
bă de ce nu sînt aprovi
zionați prin unitățile co
merțului din Cîmpul lui 
Neag cu petrol, lămpi de 
petrol, sticle de lampă și 
felinare.

Sîntem puși în situația 
ca după petrol să mergem 
18 kilometri pînă la depo
zitul din Bărbăteni, de un
de calea întoarsă o facem 
cu bidonul în spate... cu- 
noscînd că pe autobuze nu 
ne primește. Bine ar fi ca

însemnare

A fost...
Despre comportamentul sala

riaților serviciului auto din ca
drul E.G.C., ziarul nostru a 
scris de mai multe ori, insistînd 
de fiecare dată asupra necesi
tății Întăririi muncii de educa
ție în rîndul șoferilor și a per
sonalului de bord. Se pare că 
in această direcție conducerea 
E.GSQ. și a serviciului respectiv 
a acționat pu promptitudine în 
cazurile de abateri semnalate 
de cetățeni, prin intermediul 
ziarului.

Era de dorit ca asemenea e- 
xemple de indisciplină și com
portament necivilizat față de 
călători să nu se mai repete din 
partea salariaților serviciului 
amintit. Totuși cetățenii conti
nuă să sesizeze abateri săvîr- 
șite în relațiile cu publicul că
lător.

Dintre acestea relatăm cazul 
semnalat de tovarășul Petre 
Daraban, angajat al minei Uri- 
cani, cu domiciliul în Petroșani, 
str. Independenței bloc 19 apar
tament 46 :

In ziua de sîmbătă, 29 sep
tembrie — declară dumnealui 
— așteptam autobuzul în stația 
din fața minei Uricani pentru a 
mă întoarce acasă. După o lun
gi așteptare, a sosit mașina 
cu nr. 3 873. Cînd am vrut să 
mă urc, șoferul loan Noțingher 
a închis ușa și a plecat. Eu, to
tuși, am bătut în geam, atenți- 
onînd-o pe taxatoarea Magda-

» 
ii

Handbal

O victorie concludentă
In cadrul campionatului 

masculin județean de hand
bal, pe terenul din parcul 
„6 August" al orașului Lu- 
peni a avut loc derbiul local 
dintre cele două reprezentante 
ale Văii Jiului în această 
competiție. Minerul Lupeni 
și Minerul Paroșeni.

Succesele înregistrate de 
ambele echipe în acest cam
pionat au atras la acest meci 
numeroși spectatori, care 
In final, au plecat mulțumiți 
doar de rezultatul partidei,

Un început
In cadrul campionatului 

județean de handbal, dumi
nică s-a disputat prima eta
pă la fete. Elevele profesoru
lui Peter Mara, de la S. S. E. 
Petroșahi au primit replica 
reprezentantelor echipei
F. S. H. Vulcan, de care au 
dispus cu un scor sever : 
26-7. Un început bun care 

■ Popice
In cea de-a doua etapă a campionatului divizionar A, 

g popicarii de la Jiul Petrila au întilnit din nou pe arena pro- 
g prie, pe colegii lor de Ia Industria sîrmei Cimpia Turzii. 

Gazdele au evoluat într-o notă de dominare netă, obținind 
victoria cu scorul de 5 128 p.d. — 4 841 p.d.

depozitul să trimită săp- 
tămînal o cisternă de pe
trol cu un distribuitor pen
tru a nu mai fi puși pe 
drumuri și a nu pierde 
atîta din timpul nostru de 
lucru.

La fel, cu puțină bună
voință, s-ar putea rezolva 
și problema accesoriilor 
pentru lămpile cu petrol, 
care am dori să se gă
sească în Cîmpu lui Neag. 
pentru ca procurarea aces
tora din altă localitate să 
nu mai constituie pentru 
noi o problemă.

Semnează
14 locuitori din 
Cîmpu lui Neag

Din nou despre 
butelii

Sînt mai bine de cinci
săptămîni de cînd tova

nervos. Dar mai cum ?
lena Bancu și am încercat să 
mă urc în autobuz. Atunci șo
ferul a oprit deschizînd ușile 
a venit la mine insultîndu-mă 
și a ridicat mina să mă loveas
că. Deși eu am vorbit civilizat 
dumnealui mi-a adresat tot fe
lul de cuvinte jignitoare.

L-am căutat pe conducdlgrul 
auto Ion Noțingher pentru a 
discuta cele relatate. A recu
noscut că era nervos din cau
ză că autorul reclamației s-a 
agățat de mașină după ce a 
plecat din stație..

Nu e de datoria noastră să 
cîntărim partea de vină a fie
căruia. Nu ne situăm nici pe 
poziția celui care a reclamat 
comportamentul șoferului. Es
te evidentă greșeala celui care 
n-a așteptat în locul unde a o- 
prit autobuzul. Dar de aici și 
pînă ia absolvirea de răspun
dere a șoferului pentru com
portamentul său incorect față 
de un călător e o distanță pe 
care nu o putem ignora. Exis
tă în relațiile cu publicul călă
tor anumite norme pe care con
ducătorii auto trebuie să le 
respecte. Unele din ele se re
feră și Ia politețe or tocmai pe 
acestea nu le-a respectat șofe
rul Ion Noțingher.

Atît cazul relatat cit și alte
le care se manifestă frecvent 
pe traseele transportului în co
mun din municipiu dovedesc 
că munca de educație în rîndul 
salariaților de aici se cere îm

fiindcă despre calitatea jo
cului nu se pot spune prea 
multe cuvinte de apreciere. 
Oaspeții prezentînd o echipă 
incompletă, a făcut ca gaz
dele să obțină o victorie la 
un scor concludent : 22-8
(9-3).

Partida a fost condusă 
competent de cuplul petro- 
șănean. Dumitru Morărețu 
și Dezideriu Palljanos.

Marius CIORTEA, 
corespondent

promițător
lasă să se întrevadă un re
viriment — dorit de toată 
lumea — în activitatea 
handbalistică feminină a 
municipiului. S-au remarcat 
de la elevele din Petroșani 
jucătoarele Edith Konesky și 
Mariana Coch.

A arbitrat bine, Ovidiu 
Rizopol, din Petroșani 

rășii de la depozitul de 
desfacere a produselor pe
troliere Vulcan nu au bi
nevoit să treacă și prin loca
litatea noastră să ne schimbe 
buteliile, cu toate că pînă la 
Lonea ajung de două ori 
pe săptămînă.

Știm că există un grafic 
în care se prevede ca și 
la Cimpa să se deplaseze 
săptăminal mașina pentru 
preschimbarea buteliilor. 
De ce nu se respectă ? 
Este atît de mare distanța 
de la Lonea la Cimpa ? 
Așteptăm ca depozitul 
Vulcan să ia măsuri pentru 
curmarea unei situații care 
nemulțumește profund ce
tățenii interesați.

Ilie MARIOANE 
Cimpa

bunătățită. De aceea sîntem 
datori să atenționăm din nou 
serviciul auto din cadrul E.G.C. 
în legătură cu comportamentul 
necorespunzător al unor sala- 
riați față de publicul călător 
din municipiu.

. ... V'-i Q H

Cot la cot
(Urmare din pag. 1)

ganizat In așa fel activitatea 
încît lucrul merge strună. 
Cum ? Păi, acum pare destul 
de simplu, căci ne-a intrat 
în obișnuință, dar prima pro
blemă pe care o rezolvăm es
te aceea a aprovizionării din 
timp cu tot ce ne trebuie la 
locul de muncă. Cei din 
schimbul care intră, în timp 
ce primul schimb încă lu
crează, intră cu materialele 
direct în abataj. Noi nu ne 
pierdem timpul cu povești și 
discuții la preluarea lucru
lui. Preluăm munca din mers, 
fără pauze prelungi și așa 
fac toate schimburile din 
brigada noastră. Asta-i tot 
secretul. Fiecare își face 
conștiincios și pe deplin da
toria. Sigur, ne ajutăm unii

Rugbi, divizia B

Minerul Lupeni — 
Precizia Săcele 3-14
După victoria obținută de 

echipa minerilor în etapa 
trecută la Timișoara, în 
compania Școlii sportive, 
duminică echipa din Luoeni 
a capotat pe .teren propriu 
în fața ex-divizionarei A, 
Precizia Săcele. Cu un joc 
mai bine organizat și cu un 
„pachet do înaintași" ma: 
omogeni, oaspeții au plecat 
cu trei puncte de la Lupeni, 
tocmai în acest campionat, 
cînd echipa minerilor țintea 
ocuparea primului loc în se
rie. Pentru gazde a înscris 
Mondea, din lovitură de pe
deapsă, cu trei minute îna
inte de fluierul final.

Gazdele — lipsă
Duminică. în etapa muni

cipală la volei era progra
mată la Coroești întâlnirea 
dintre Preparatorul Coro
ești și U. P. S. P . Livezeni. 
Acest meci însă nu a mai a- 
vut loc, deoarece pe terenul 
situat în incinta p .-narați' 
Coroești, din nefericire nu 
s-au prezentat decît... arbi
trul întîlnirii și echipa oas
pete.

Ne întrebăm : oare, de ce 
gazdele nu au făcut act de 
prezență nici chiar pe terenul 
lor propriu ? Cum poate fi 
oare calificat acest mod de a 
privi participarea într-o com
petiție sportivă in care e an
grenată echipa ? !

Brigada artistică 
de agitație

(Urmare din pag. 1)

un text și o concepție artis
tică, au o notă de stînjenea- 
lă, lipsa de haz — element 
important în aceste formații 
— o fac neconvingătoare.

Eficiența spectacolului o- 
ferit de brigadă o dau fap
tele concrete, selectate cu 
discernămînt și ingeniozita
tea cu care sînt îmbrăcate 
într-o formă artistică. Ori
ce dezechilibru se observă. 
Clubul din Lonea are o 
frumoasă experiență în ac
tivitatea brigăzii artistice ide 
agitație (prezența ei în sala 
de apel, printre mineri, e 
un obicei statornic), impre
sie ce se degajă din „Cu te
leobiectivul" (text și instruc
tor Viorel Turlea). Este re
marcabilă prezenta scenică 
(dar e necesară totuși, mai 
multă fantezie în mișcare), 
satira și umorul sînt de ce
le mai multe ori reușite, dar 
de ce nu se spun lucrurilor 
pe nume ? Aceste formații 
sînt combative, trebuie să 
critice fără ezitare și timi
ditate, altfel este discutabilă 
însăși substanța lor. Forma
ția care se înscrie cel mai 
bine pe coordonatele exigen
țelor este a clubului din 
Vulcan — „Spune-mi unde, 
spune-mi cînd" (instructor 
N. Baban). Ezitările și dis
tribuția redusă o recomandă 
ca fiind foarte nouă, însă

Organizarea și aprovizionarea 
punctelor de lucru

(Urmare din pag. 1)

me. Un lucru însă e cert, 
greutățile pot și vor fi depă
șite iar blocul va fi predat la 
15 octombrie, așa cum ne-am 
angajat. Comuniștii și cons
tructorii noștri au dovedit nu 
o dată că se țin de cuvînt.

Reflectînd asupra celor re
latate de comuniști, trebuie 
spus că multe din deficiențe
le existente la ora actuală pe 
șantier puteau fi observate și 
înlăturate încă de la început 
dacă grupul de șantiere ar fi 
întreprins o analiză temeini
că asupra tuturor condițiilor 
reale existente pe teren. Or, se 
vede că graficul întocmit, o- 
ricît ar fi el de mobilizator, 
nu a ținut seama de niște rea
lități. Comitetul de partid pe 
grup, cu tot interesul mani
festat față de predarea acestui 
obiectiv, a scăpat din vedere 
tocmai neajunsurile din . ca
drul serviciului de aprovizio
nare al grupului care nu o

rezultate
pe alții, dar principalul e, că 
fiecare își vede de treabă. 
Nu cerem să ne facă alții 
munca".

Din relatările tinerilor to
tul pare simplu, firesc. De 
altfel nu-i nimic de neînțe
les în foaie strădaniile aces
tei brigăzi care în primele 7 
luni ale anului 1973 a dat 
peste plan aproape 1 000 to
ne de cărbune.

Pe Constantin Chițoiu l-am 
cunoscut întîi din relatările 
tovarășului loan Buciuman, 
secretarul comitetului U.T.C. 
pe mină: „Este unul dintre 
cei mai buni și mai activi 
secretari ai organizațiilor de 
tineret din exploatare. Bun 
organizator, priceput în me
serie, apropiat de ortacii de 
muncă, comunist adevărat, 
de omenie — acestea sînt 
trăsăturile Iui definitorii. 
Pentru acestea el a fost unul 
din membrii delegației tine
retului nostru care a parti
cipat la Festivalul Internați
onal al Tineretului desfășu
rat în luna iulie la Berlin. A 
fost singurul miner din dele
gație și faptul acesta este de
osebit de grăitor".

Dar șeful brigăzii de tine
ret mai are o calitate în plus, 
ceva ce se desprinde din 
modul cum vorbește despre 
ortacii săi:

— Toți tinerii din brigadă 
sînt buni, buni în sensul ple- 

IINERlf RESPECTAT! NORMELE DE 
EHNICA SECURITĂȚII IN SUBTERAN

în substanța ei satirică, în 
talentul cu care e concepută 
se află sîmburele succe
sului viitor.

Cooperativa meșteșugă
rească „Unirea" a prezentat 
textul „Tipuri și tertipuri" 
cu elemente concrete sufici
ente dar puse în Scenă în- 
tr_un mod teatral și neîn- 
demînatic, ceea ce arată lip
sa de experiență. Deoarece 
eornnonenții formației au 
vădit înclinații sigure, de la 
ei ne așteptăm abia de a- 
cum încolo la spectacole re
ușite. „Indiscreții", brigada 
artistică de agitație a Casei 
de cultură din Petroșani 
ne-a prilejuit o nouă ocazie 
de a-i observa virtuozitatea, 
fantezia și omogenitatea ce
lor distribuiți, dar și cons
tatarea unor momente vechi 
(e drept, cu umor și priză 
la public) sau plutind deasu
pra concretului. Reîmpros
pătarea textului a devenit o 
necesitate.

Intîlnirea brigăzilor artis
tice de agitație a fost lipsită 
de participarea cluburilor 
din Lupeni și Petrila, ceea 
ce presupune că nu sînt 
competitiv''. Sigur ette 'că 
asemenea manifestări sînt 
necesare, ele avîn/d și sem
nificația unui util schimb de 
experiență, acumulări prodi
gioase în acest' domeniu 
existînd la cluburile și case
le de cultură din municipiu.

singură dată le-a „rezervat" 
constructorilor astfel de sur
prize. Comitetul de partid pe 
grup și organizația de bază 
a șantierului nr. 1 (secretar 
Augustin Prodan) ar fi trebuit 
să determine conducerea 
grupului să aibă mai mult 
în atenție, problemele apro
vizionării formațiilor de lucru.

De aceea este nevoie acum 
mai mult ca oricînd — și 
timpul e atît de prețios — să 
se treacă urgent la rezolvarea 
tuturor problemelor ce le ri
dică încadrarea lucrărilor în 
graficul de execuție la blo
cul E 2 — 2 din Aeroport. Nu 
este suficientă eșalonarea pe 
hîrtie din birou, a termenelor 
și forțelor șantierului, ci cu
noașterea temeinică a situa
ției reale de la fiecare punct 
de lucru de către organizația 
de partid și conducerea șan
tierului. Numai așa mobiliza
rea eforturilor colectivului își 
va dovedi eficiența și roade
le scontate. „ . *....

de prestigiu
-nar al auvîntului, ne-am e- 
ducat deopotrivă împreună, 
prin muncă prin viața trăi
tă in colectiv. Sîntem o fa
milie omogenă și, cum se 
întîmplă în orice familie a- 
devărată, ne ajutăm unul pe 
altul. Personal mă preocup 
de rezolvarea tuturor proble
melor ce le ridică munca și 
viața tinerilor. Cînd am pre
luat inițiativa lui loan Cojo- 
cam — „Brigada de produc
ție și educație" — eram con
vins că nu vom umbri cu ni
mic acest titlu care obligă. 
Ii cunoșteam bine pe toți or
tacii din brigadă și am a- 
vut încredere în ei. Aceeași 
încredere o am și acum, da, 
mai ales acum".

Pe graficul de realizări a- 
par noi depășiri, rezultatele 
sînt tot mai elocvente, bri
gada se află mereu în frun- 
tea celor mai bune colecti
ve de muncă ale exploatării 
miniere Lonea. Abatajul ca
meră nr. 14 stratul III nu 
cunoaște liniștea pauzelor. 
Un schimb nu părăsește lo
cul de muncă înainte ca cel 
următor să nu se angajeze 
cot Ia cot în marea bătălie 
pentru realizarea și depăși
rea planului. In această tota
lă angajare trebuie căutat 
sensul rezultatelor pe care 
le obține lună de lună bri
gada de tineret a comunis
tului Constantin Chițoiu.

Chef între
rupt

Florea Dima, originar din 
județul Teleorman, a mai 
suferit încă cîteva condam
nări. La 31 mai 1973, a furat 
din sala de așteptare din 
stația C.F.R. Petroșani un 
geamantan cu diferite obiec
te de îmbrăcăminte și acte, 
aparținînd lui F. V. Fiind 
sesizate, organele de miliție 
de la postul T.F. al stației au 
acționat rapid, identifieîn- 
du-1 pe hoț la scurt timp, în 
bufetul „Oltul" din spatele 
gării, unde se „odihnea"... 
chefuind după „efortul"' de
pus. Dar cheful i-a fost în
trerupt pentru un an de zile, 
timp în care D. Florea va 
putea să-și dea seama că 
pentru fapte de acest gen, 
pedeapsa nu-i... „floare la u- 
reche"... -

N. GHERGHIN

„I-a zburat“... 
500 lei

Petre Păun, în vîrstă de 30 
de ani, angajat Ia mina Li
vezeni, în ziua de 16 septem
brie a.c., a încălcat flagrant 
normele de comportare în 
societate, săvîrșind în public 
acte și gesturi obscene de 
natură a provoca indignarea 
cetățenilor din jur.

Pentru asemenea fapte — 
care din nefericire mai sînt 
comise de unii cetățeni i- 
responsabili, ce infestează 
prin comportarea lor clima
tul civilizat și liniștea străzi
lor — din buzunarul lui P. 
Păun și-au luat... „zborul", 
500 de lei, sumă cu care a 
fost amendat, conform De
cretului 153/1970. Dar dacă 
va mai continua astfel, își 
va lua zborul chiar el, altun
deva...

în... flagrant
In urma unui control ino

pinat efectuat Ia restauran
tul „Parîngul" din Petroșani, 
Olga Soican, barmană și Do
rica Scorei, ospătară, au fost 
prinse, cum se spune în „oi- 
seid", adică săvîrșind grave 
încălcări de Ia normele de 
comerț prevăzute de H.C.M. 
2 503/1969, servind băuturi 
nemăsurate în recipiente o- 
ficiale standardizate și cu 
multe „linii" sub cantitățile 
necesare. Pentru început au 
iost sancționate doar cu a- 
menzi contravenționale, dar 
în viitor comportarea pe ca
re au avtjt-o 3n momentul 
raidului efectuat, va fi alt
fel cîntărită în balanța co
rectitudinii impusă de legis
lația în vigoare.

Locatar abuziv
Pavel Ghițescu, angajat la 

E.M. Aninoasa, (sectorul Li
vezeni) a ocupat în mod abu
ziv un apartament din bl. 
17, Str. Vasile Roaită, de
și i se oferise altă locuin
ță tot în bloc, în cartierul 
Aeroport.

A fost invitat de orga
nele competente să pără
sească apartamentul ocu
pat nelegal, dar el a con
tinuat să facă ce credea de 
cuviință, neeliberînd apar
tamentul. Ba mai mult, a 
fost foarte recalcitrant, 
provocînd chiar un scandal 
atunci cînd comisia venită 
pentru a-1 evacua a sunat 
la ușa , apartamentului. 
Cum va „suna" ceea ce-1 
așteaptă pentru comporta
rea sa va afla cit de cu- 
rînd...

Cpt. Toma FALON

I

Mica 
publicitate
VIND Dacia 1100. In

formații după ora 16. 
Fissgus str. Republicii 
109/36 Petroșani.
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Adunarea Generală a O.N.U
Continuă dezbaterile 
de politică generală

NEW YORK 2 — Trimisul 
special Agerpres, V. Marta- 
logu, transmite : Cea de-a do
ua săptămînă a dezbaterilor 
de politică generală din ple- 

Generale a 
luni în a- 
favorabilă

ca- 
acum

nul Adunării 
O.N.U. a început 
ceeași atmosferă 
înțelegerii internaționale 
re a caracterizat pînă 
activitatea forumului interna
țional. La reluarea dezbateri
lor, au luat cuvîntul ministrul 
afacerilor externe al R.D. Ger
mane, Otto Winzer, ministrul 
de externe al Islandei, Einar 
Agustsson, ministrul de ex
terne adjunct al Tailandei, 
Chatichai Choonhavan, minis
trul de externe al Irakului

Murtada Said Abdel Baky, 
ministrul afacerilor de exter
ne al Indoneziei, Adam Ma
lik, care au exprimat atitudi
nea guvernelor lor, față de o 
serie de chestiuni cu caracter 
internațional cum sint pacea 
și securitatea, dezarmarea, 
îndepărtarea pericolului unui 
război nuclear, reducerea ten
siunii în orice parte a globu
lui, garantarea drepturilor le
gitime ale țărilor în curs de 
dezvoltare, eliminarea rămă
șițelor colonialismului, eradi
carea politicii rasiste și de 
apartheid, pentru soluționa
rea cărora cooperarea inter
națională constituie o con
diție esențială și indispensa
bilă.

Intervenție românească în Corni 
tetul pentru problemele 
economice

NAȚIUNILE UNITE 2 —
Trimisul special Agerpres, 
Victor Martalogu, transmite : 
Luînd cuvîntul marți, în dez
baterile generale din cadrul 
Comitetului pentru probleme 
economice și financiare al A- 
dunării Generale, reprezen
tantul României, ambasadorul 
Ion Datcu, a arătat că muta
țiile rapide intervenite în ce
le mai variate domenii ale 
activității umane au făcut ca 
astăzi cooperarea să nu mai 
fie o opțiune, ci o necesitate 
pentru toate statele, indiferent 
de gradul lor de dezvoltare.

„Considerăm, a afirmat am
basadorul român, că raportu
rile economice internaționale 
trebuie să fie așezate pe prin
cipii noi, care să asigure parti
ciparea liber consimțită a u- 
nor parteneri egali în drep
turi, să țină seama de intere
sele fiecărui stat, să garante
ze fiecărui popor dreptul ina
lienabil de exercitare a suve
ranității asupra resurselor sa
le naționale și de a-și elabora 
în mod independent politica 
generală de dezvoltare**.

In continuare, reprezentan
tul român a arătat că țara 
noastră consideră că este ne
cesar să se acorde o atenție 
sporită problemelor țărilor în 
curs de dezvoltare, să se in
tensifice sprijinul acordat sta
telor respective, ceea ce con
stituie un imperativ funda
mental al vieții internaționa
le. în fapt, unul dintre prin
cipiile relațiilor economice 
contemporane.

In continuare, vorbitorul a 
spus că România acordă o im-

și financiare
portanță deosebită viitoarei 
carte a drepturilor și obliga
țiilor economice ale statelor 
— Ia a cărei elaborare țara 
noastră participă nemijlocit. 
Vedem în aceasta posibilita
tea de a consacra voința co
munității internaționale de a 
acționa în vederea creării u- 
nui sistem de relații economi
ce mai juste și mai echitabile.

De asemenea, definirea con
ceptului de securitate econo
mică colectivă reprezintă o 
acțiune pozitivă tinzînd să 
abordeze problemele dezvol
tării lumii contemporane în
tr-o viziune de ansamblu, pu- 
nînd accent pe responsabili
tatea comună față de garanția 
dezvoltării economice și soci
ale a tuturor popoarelor, a a- 
dăugat el.

Reprezentantul țării noastre 
a arătat apoi că România s-a 
aflat printre țările care au i- 
nițiat și sprijinit activ preo
cupările organizației în ce 
privește rolul științei și teh
nologiei moderne în dezvolta
rea națiunilor, chestiune care 
a făcut obiectul dezbaterilor 
la cea de-a 25-a Sesiune a A- 
dunării Generale, ca urmare a 
cărora a fost adoptată 
luția nr. 2 658. La cea 
26-a sesiune, România, 
nind de la convingerea 
bordarea directă, realistă

rezo- 
de-a 
por- 

că a- 
a 

aspectelor cooperării în dome
niul tehnologiei reclamă lua
rea în considerare, a tehnicilor 
de vîrf, a prezentat, în coope
rare cu alte state, rezoluția nr. 
2 804 cu privire la aplicarea 
tehnicilor de calcul în vederea 
dezvoltării.

Vești din India
Omagiu lui Mahatma Gandhi

DELHI — Corespondentul 
Agerpres, Ion Puținelu, 
transmite: India a omagiat 
marți pe Mahatma Gandhi, 
de Ia a cărui naștere s-au 
împlinit o sută patru ani.

La Muzeul memorial „Raj- 
ghat11 din Delhi a fost inau
gurată, cu acest prilej, de 
către vicepreședintele Indiei, 
G. S. Pathak, expoziția „O-

magiu floral lui Mahatma". 
104 ghivece cu flori au fost 
aranjate într-un uriaș por
tret sub care sînt reproduse 
citate din scrisorile sale.

Manifestări omagiale au 
avut loc, de asemenea, la 
muzeele și casele memoria
le „Mahatma Gandhi" 
capitală și 
calități ale

din celelalte 
țării.

din 
lo-

gâ în final o capacitate 
7 milioane tone țiței, va 
veni cea mai mare rafinărie 
a Indiei. Acesta este unul 
dintre cele mai mari obiec
tive ale viitorului plan cin
cinal (1974—-1979) în dome
niul rafinării petrolului.

ULTIMELE ȘTIRI
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Geneva

Conferința pentru securitate și cooperare
GENEVA 2 — Coresponden

tul Agerpres, Corneliu Vlad, 
transmite : La Centrul inter
național de conferințe de la 
Geneva, continuă lucrările 
Comitetului de coordonare — 
forumul suprem al celei .de-a 
doua faze a Conferinței pen
tru securitate și cooperare în 
Europa. In cursul zilei de 
marți, discuțiile principale 
s-au purtat în legătură cu mo
dalitățile prin care organe
le de lucru ale Conferinței 
vor putea consulta Comisia 
Economică a O.N.U. pentru 
Europa (C.E.E., O.N.U.) și cu 
graficul pentru perioada ur
mătoare al ședințelor celor 12 
organe subsidiare și ale ce
lor trei comisii. De »aseme
nea, a avut loc un schimb de 
păreri privind data întruni
rii următoarei sesiuni a . co
mitetului.

Prin consens, s-a luat ho
tărîrea ca organele de lucru 
ale Conferinței care se ocu
pă de domeniile economic, 
tehnico-științific și privind 
mediul înconjurător să poa
tă consulta C.E.E. (O.N.U. în 
probleme care figurează pe 
ordinea de zi a acestor or-

gane. Conform hotărîrii, se
cretarul executiv al C.E.E.) 
O.N.U. ar putea să prezinte 
contribuții scrise, 
timp, dacă va fi necesar, 
semenea contribuții vor pu
tea fi introduse de reprezen
tanții săi în diferite organe 
de lucru ale Conferinței. In 
legătură cu consultarea orga
nizațiilor internaționale com
petente de către Conferință, 
reprezentantul Maltei a men
ționat și UNESCO, alături de 
Comisia Economică a O.N.U. 
pentru Europa. In același 
sens, s-au pronunțat reprezen
tanții României. U.R.S.S. și 
Poloniei.

Comitetul a stabilit totoda
tă programul activităților din 
această săptămînă ale organe
lor subsidiare ale Conferin-

In același
a-

ței. In discuția privind data 
viitoarei reuniuni a Comite
tului, s-a exprimat opinia ca 
acesta să se întrunească la 
intervale de timp -mai scurte, 
pentru a-\și putea îndeplini 
în cît mai bune condițiuni sar
cina sa dc coordonare a ac
tivităților Conferinței.

In cursul aceleiași zile, a 
avut loc ședința subcomisiei 
pentru cooperare industrială, 
în cadrul căreia au fost sta
bilite modalitățile de abordare 
a problemelor privind coope
rarea în producție și vînzare, 
precum și. alte aspecte ale 
dezvoltării legăturilor în do
meniul industriei între sta
tele europene participante la 
Conferință. Următoarea reu
niune a Comitetului de co
ordonare va avea loc miercuri.

IHA/ ȚARUL SOCIALISTE
MOSCOVA 2 (Agerpres). — Se apropie de sfîrșit lucrări

le dp montare a primului bloc energetic de la centrala atomo- 
electrică Bilibinskaia din Peninsula Ciukotka, cea mai nordi
că din lume. Centrala va dispune de patru blocuri energetice 
cu putere instalată de 12 000 KW fiecare.

Avînd în vedere depărtarea șantierului de mijloacele de 
comunicații obișnuite, toate ansamblurile și subansamblurile 
centralei au fost construite în așa fel îneît să poată fi trans
portate cu ajutorul elicopterelor.

SOFIA 2 (Agerpres). — Recent, a intrat în exploatare li
nia de videotelefon Sofia—Varna, prima de acest fel în K.F. 
Bulgaria. Convorbirile se vor realiza prin intermediul stați
ilor de radio-releu construite între cele două orașe. întreaga 
aparatură necesară realizării stațiilor finale (camerele de te
leviziune, monitoarele și telefoanele speciale cu amplificatoa
re) a fost produsă în Bulgaria.

TIRANA 2 (Agerpres). — Institutul albanez de studii și 
proiectări în domeniul irigațiilor, în colaborare cu specialiș
tii cooperativelor agricole, a finalizat schema de irigare a ce
lor 26 de districte ale țării. Suprafața noilor terenuri în care 
va pătrunde apa binefăcătoare pentru agricultură se va ri
dica la 264 000 hectare.

Pentru realizarea celor 264 000 de hectare irigate a fost 
prevăzută construirea a 730 bazine de acumulare și a 9 000 de 
kilometri de canale de aducțiune de diferite dimensiuni, pre
cum și străpungerea a 12 kilometri de tunele.

@ Președintele Zambiei, 
Kenneth Kaunda, a anun
țat dizolvarea Parlamentu
lui țării și organizarea de 
noi alegeri legislative, care 
vor avea loc probabil în lu
na noiembrie a.c., anunță a- 
genția M.A.P.

Viitorul Parlament zam- 
bian va fi format din 125 
de deputați.

O declarație a can 
celarului Austriei
VIENA 2 (Agerpres). — Ex- 

primîndu-și speranța că lu
crările etapei a doua a Confe
rinței pentru securitate și co
operare din Europa, care se 
desfășoară la nivelul experți- 
lor la Geneva, se vor încheia 
cu succes, cancelarul Austriei 
Bruno Kreisky, a afirmat că 
ar fi bine să se realizeze de 
pe acum un acord de princi
piu între țările participante la 
conferință în legătură cu data 
organizării cele: de-a treia e- 
tape, pentru ca în acest mod 
„experții să fie mobilizați la 
o -activitate și mai intensă*1. 
După părerea cancelarului 
Bruno Kreisky, aceasta ar 
servi în mare măsură politica 
actuală de destindere din E- 
uropa. Bruno Kreisky a rea
firmat hotărîrea Austriei de a 
continua politica de neu
tralitate.

Luptele din
CAMBODGIA 2 (Agerpres). 

— Forțele de eliberare și- 
au continuat presiunile asu
pra zonei sudice a Pnom 
Penhului, lupte grele desfășu- 
rîndu-se de-a lungul șosele
lor doi și trei, unde trupe ale 
regimului lonnolist au fost 
nevoite în-ultimile patru zile, 
să abandoneze poziții ce pă
reau sigure. Comandanții

română 
a fost primită 
in „Interpol

VIENA 2 (Agerpres). — 
La Palatul Hofburg din 
Viena au început, la 2 oc
tombrie, lucrările celei de-a 
42-a sesiuni anuale a A- 
dunării Generale a Organi
zației internaționale de po
liție criminală — „Interpol". 
La deschiderea lucrărilor 
sesiunii a participat preșe
dintele Austriei, Franz Jo
nas, membri ai guvernului, 
reprezentanți ai corpului 
diplomatic.

La lucrările adunării ge
nerale „Interpol** participă 
aproximativ 300 de delegați 
din peste 100 de țări. Dele
gația română este condusă 
degenerai maior Jean Mol- 
doveanu, adjunct al minis
trului de interne, șef al Ins
pectoratului general al mi
liției.

In prima ședință plenară, 
adunarea generală a hotă
rît primirea miliției române 
în „Interpol".
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Cambodgia
trupelor inamice din 
zonă au declarat că 
voie disperată 
dar pînă în 
puține unități 
ajutor, iar 
acestora, mulți
șoseaua numărul patru, Ia 53 
km vest de Ponm Penh, o com
panie lonnolistă a refuzat să 
lupte.

de 
prezent 
le-au venit 
dintre
au dezertat. Pe

această 
au ne- 

întăriri, 
foarte 

în
militarii

SITUAȚIA DIN CHILE
♦ Luis Corvalan în fața Curții Marțiale
♦ Execuțiile continuă
SANTIAGO DE CHILE 2 

(Agerpres). — Ignorînd pro
testul opiniei publice inter-. 
naționale, junta militară chi
liană a hotărît aducerea lui 
Luis Corvalan, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
din Chile, în fața Curții Mar
țiale. Procesul se desfășoară 
la Academia Militară din 
Santiago, unde Luis Corvalan 
se află sub stare de arest.

După cum menționează au
toritățile militare, citate de 
agențiile Reuter și United 
Press International, la San
tiago de Chile au fost execu
tate în cursul nopții de luni 
spre marți alte nouă persoa
ne, acuzate de a fi atacat e- 
lemente militare sau de a fi 
încălcat interdicțiile de cir
culație.

Zece cadre de conducere de 
la marea mină 
„Chuquicamata"

♦ închiderea definitivă a

de cupru 
au fost con-

damnate, de asemenea, pentru 
diverse „delicte", la pedepse 
mergînd pînă la 17 ani închi
soare; Sentința maximă a pri
mit-o fostul director adjunct 
al minei, Haroldo Cabrera, 
membru al Partidului Comu
nist. Un comunicat oficial 
menționează, totodată, că în 
provincia nordică Taracapa 
alți 5 adepți ai guvernului de 
Unitate Populară au 
din partea instanțelor 
re pedepse- culminînd 
ani de detențiune.

Pe de altă parte, militariza
rea universităților preconiza
tă de juntă 
rioase 
fii în 
deri democrat-creștini, 
văd în acest fapt o nouă 
considerabilă accentuare 
acaparării tuturor sectoarelor 
vieții chiliene de către forțe
le armate, arată agenția Fran
ce Press. Printre primele mă-

primit 
milita- 
cu. 15

provoacă 
nemulțumiri 
rîndul unor

se- 
chiar

li
căre

Și 
a

unor facultăți
suri adoptate de autoritățile 
militare în domeniul univer
sitar se numără închiderea 
definitivă a facultăților de 
sociologie, de ziaristică și 
pedagogie pe întreg teritoriul 
țării, sub motivul că aici e- 
rau predate, între altele, 
cursuri de filozofie 
leninistă. Universitățile 
nice sînt, de asemenea, 
chise, studenții 
lor reprezentînd 
considerabilă în 
ților politici și, 
victimelor loviturii de 
militare.

In domeniul vieții economi
ce, se semnalează hotărîrea 
juntei militare de a devalori
za escudosul chilian,; căruia i 
s-a stabilit o dublă paritate: 
pe piața comercială, un dolar 
valorează 280 de escudos, iar 
pe cea financiară — 850, în 
loc de 350 de escudos, cît era 
anterior.

• La Națiunile Unite s-a 
anunțat că Acordul interna
țional asupra cafelei, a 
rui valabilitate urma să 
ceteze Ia 30 septembrie, 
mai rămîne în vigoare 
un termen de încă doi ani. 
ca urmare a acceptării unei 
propuneri în acest sens a 
Consiliului internațional al 
cafelei de către 54 de sta
te semnatare ale documen
tului.

că- 
în- 
va 
pe

Și 
marxist- 

teh- 
în- 

și profesorii 
. o ’ proporție 
sînul deținu- 
totodată, al 

stat

• Consiliul de conduce
re al Confederației Genera
le a Muncii din Argentina 
(C.G.T.) l-a desemnat pe 

'fostul secretar general ad
junct al C.G.T., actualul 
conducător al sindicatelor 
din industria textilă, Ade
lino Romero, în funcția de 
secretar general al marii or
ganizații sindicale, succedîn- 
du-i lui Jose Ignacio Rucci, 
asasinat la începutul săptă
mînii trecute — informea
ză agențiile Reuter și Fran
ce Presse.

• Localitatea Dodoma, 
cu o populație de 20 000 de 
locuitori, situată în zonele 
centrale ale țării, va deveni 
noua capitală a Tanzaniei 
a anunțat președintele 
Julius Nyerere.

Vii proteste împotriva arestării lui
Luis Corvalan

• Guvernul R.P. Mongo
le a hotărît să întrerupă re
lațiile diplomatice cu Chi
le, se arată într-o declara
ție difuzată la Ulan Bator.

(Agerpres). —CARACAS 2
Organul de presă al Partidu
lui Comunist din Venezuela, 
„Tribuna Popular** publică 
chemarea comuniștilor vene- 
zueleni adresată opiniei pu
blice mondiale în sprijinul 
salvării vieții secretarului ge
neral al Partidului Comunist 
din Chile, Luis Corvalan.

Puținelu, 
ministru, 
inaugurat 
construc-

de 
de-

ra, care

— Corespondentul 
Ion

DELHI
Agerpres, 
transmite : Primul
Indira Gandhi, a 
marți, lucrările de
tie a rafinăriei de Ia Mathu- 

proiectată să atin-

DELHI
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DELHI 2 (Agerpres). — La 
Delhi a fost publicată o de
clarație a secretarului gene
ral al Consiliului Național 
al Partidului Comunist din 
India, Rajeswara Chandra 
Rao, care a lansat o chemare 
în vederea desfășurării unei 
ample campanii pentru sal
varea vieții secretarului 
neral al P. C. din 
Luis Corvalan.

lei Sindicatelor Oamenilor 
Muncii din Cuba (C.T.C.) a 
dat publicității o declarație 
în care este exprimată soli
daritatea C.T.C. și a celor 23 
de sindicate naționale ale sa
le, care reunesc peste 2 mili
oane de membri, cu poporul 
chilian în lupta împotriva te- 
roarei dezlănțuite de junta 
militară. Declarația exprimă, 
totodată, hotărîrea membrilor 
sindicatelor cubaneze de a 
contribui la desfășurarea unei 
largi mișcări internaționale în 
apărarea secretarului general 
al P. C. din Chile, Luis Cor
valan. și a miilor de patrioți 
arestați.

vieții secretarului general al 
Partidului Comunist din Chi
le, Luis Corvalan, anunță un 
comunicat dat publicității de 
cotidianul „Al Nida", organ 
al Partidului Comunist Liba
nez.

ge- 
Chile,

HAVANA 2 (Agerpres). — 
Comitetul Național al Centra-

BEIRUT 2 (Agerpres). — 
Partidele comuniste din șase 
țări arabe — Iordania, Sudan, 
Siria. Irak și Liban — au lan
sat apelul de a se iniția o 
campanie 1 pentru salvarea

VARȘOVIA 2 (Agerpres). 
— Comitetul Central al 
Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez a dat publicității o 
declarație în care își expri
mă indignarea față de ares
tarea de către junta milita
ră chiliană a secretarului ge
neral al P. C. din 
Luis Corvalan. In 
clasei muncitoare, al 
gului popor 
al P.M.U.P. 
neîntîrziată a lui Luis 
valan, încetarea terorii 
persecuțiilor împotriva 
soanelor progresiste din 
le.

• Dezvoltarea ramurilor 
industriale constructoare de 
mașini și utilaje energetice 
a permis Indiei să-și satis
facă necesitățile proprii și 
să exporte o parte din aces
te produse în numeroase 
țări ale lumii. Astfel, în pe
rioada aprilie — decembrie 
1972, India a realizat de pe 
urma exportului la acest 
gen de produse 44,7 milioa
ne rupii.

Chile, 
numele 

între- 
polonez, C. C. 

cere eliberarea 
Cor- 
și a 
per- 
Chi-

2 — Coresponden
tul Agerpres, Ion Puținelu, 
transmite: Studiile între
prinse de specialiștii indieni 
în domeniul ameliorării so
lului, pe loturile experimen
tale ale „Institutului central 
pentru cercetarea solurilor 
saline*1 din Karnal (statul 
Haryana), s-au concretizat 
recent în elaborarea unor 
tehnologii de tratare a so
lurilor alcaline. Aplicarea a-

cestora va permite recupe
rarea și redarea în circui
tul agricol al țării a circa 2,6 
milioane ha terenuri. Prin 
recuperarea a 2,6 milioane 
ha terenuri alcaline, India va 
obține suplimentar recolte de 
cereale de 13 milioane to
ne. Găsirea soluțiilor optime 
va permite ca aproximativ 

milioane ha de terenuri.4,2
cu grad sporit de fertilita
te
agricol.

să fie redate circuitului

In conflictul anglo-islandez
l/n nou eșec
LONDRA 2 (Agerpres). — 

Guvernul britanic și-a anun
țat hotărîrea de a-și 
începînd de miercuri 
miază, toate navele 
și remorcherele care 
trimise în interiorul
cincizeci de mile ale apelor 
naționale de pescuit islandeze

retrage, 
după-a- 
militare 
au fost 

celor

al „diplomației canonierelor"

• Un comunicat dat pu
blicității la Cairo de re
prezentanți ai mișcărilor a- 
fricane de eliberare afir
mă solidaritatea acestor 
mișcări cu noul stat Gui- 
neea-Bissau, care și-a pro
clamat recent independența. 
„Această independență, a- 
rată comunicatul, reprezin
tă o victorie pentru toate 
mișcările de eliberare și, 
în același timp, o nouă eta
pă pe calea eliberării, tutu
ror țărilor africane care se 
mai află încă sub jugul co
lonialismului și rasismu
lui*1.

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Salcîmul liliachiu; Re
publica : Alfred cel Mare ; 
PETRILA: Adio Petersburg; 
LONEA: Poloneza de
Oghinski ; VULCAN : Omul 
nu e singur; LUPENI — Cul
tural : Imblînzirea focului ; 
Muncitoresc : Piciul va avea 
un frățior ; URICANI: 
prian Porumbescu.

li.

Ci-

RADIO
5,00 Buletin de știri; 5,20 

Dragi mi-s cîntecul și jocul; 
6,00—8,08 Radioprogramul 
dimineții ; 8,30 La micro
fon, melodia preferată) 9,00 
Buletin de știri ; 9,30 Viața 
cărților ; 9,50 Muzică corală; 
10,00 Buletin de știri ; 10,05 
Melodii populare din Gorj; 
10,30 . Vreau să știu; 11,00 
Buletin de știri; 11,05 Mu
zică ușoară ; 11,15 Litera și 
spiritul legii; 12,00 Discul 
zilei 12,30 Intîlnire cu me
lodia populară și interpre-

tul preferat; 13,00 Radiojur
nal; 13.30 Concert de prînz 
14.00 Compozitorul săptă
mînii; 15,00 Buletin de știri; 
15,05 Fișier editorial ; 
Cîntece populare;
Transmisiuni de fotbal. Cu
pele europene; 18.00 Orele 
serii; 20,00 Zece melodii pre
ferate; 20,45 Consemnări; 
21,00 Revista șlagărelor; 
21.25 Moment poetic ; 21,30 
Bijuterii muzicale ; 22,00 Ra
diojurnal ; 22,30 Concert de 
seară ; 24,00 Buletin de
știri ; 0.03—5,00 Estrada 
nocturnă.

T V

15,15
15,25

9,00
10,00
10,05

11,25

Teleșcoală.
Telex.
Telecinemateca pen
tru tineret.
Deschiderea
de concerte

IN JURUL OREI

stagiunii 
1973/74.
12,00

17,15

Transmisiune 
rectă de la Aeropor
tul Internațional O- 
topeni. Ceremonia so
sirii președintelui Re
publicii India, Vara- 
hagiri Venkata Giri, 
împreună cu soția, 
Sarasvathi Giri, care, 
Ia invitația președin
telui Consiliului de 
Stat al Republicii So
cialiste România,
Nicolae Ceaușescu și 
a tovarășei 
Ceaușescu, vor 
vizită oficială 
ra noastră.
Fotbal : F.C. Argeș — 
Fenerbahce Istanbul 
(meci retur în „Cupa 
U.E.F.A."). Transmisi
une directă de la Pi
tești.
Muzică de promenadă 
cu formația condusă 
de Ionel Budișteanu. 
Curs de limba rusă. 
Lecția 61.

Elena 
face o 
în ța-
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18,00 Telex.
18,05 Tragerea Pronoexpres.
18,15

18,35

18,50

20,00

Steaua polară. (Orien
tare școlară și profe
sională). Constructorii 
de tractoare.
Aplauze pentru ro
mâni. Ansamblul fol
cloric „Nuntașii Biho
rului** al Casei de cul
tură a sindicatelor din 
Oradea.
Dialog : Problema pro
gresului în confruntă
rile de idei din lumea 
contemporană.
Publicitate.
1001 de seri : Premiul 
lui Donald (III).
Telejurnal. Cincinalul 
înainte de termen. 1973
— an hotărîtor.
Cîntecul săptămînii — 
„București, orașul 
meu".
Teleobiectiv.

tre Munteanu. 
Telecinemateca : Fil

mul „De doi bani spe
ranță".
24 de ore.
Sport. Secvențe filma
te de la întîlnirjle de 
fotbal Dinamo Bucu
rești — Crusaders Bel
fast (meci retur în 
„Cupa Campionilor E- 
uropeni") și Universi
tatea Craiova
rentina (meci retur 

„Cupa U.E.F.A.*1).

Fio- 
în

VREMEA
Valorile temperaturii 

registrate în cursul zilei 
ieri:

În
de

22Maximele : Petroșani : 
grade; Paring : 16 grade.

Minimele : Petroșani : 9
grade; Paring : 9 grade.

20,05
20,20 Gala maeștrilor : Pe-

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE : Vreme insta
bilă cu cer variabil. Vîntul 
va sufla slab pînă la potri
vit din sectorul sudic.

pentru a sprijini traulerele 
pescărești britanice. Această 
hotărire este cuprinsă în no
ta trimisă marți de primul 
ministru britanic Heath pre
mierului islandez Johannesson. 
și marchează un nou eșec al 
„diplomației canonierelor**. 
Hotărîrea guvernului britanic 
adoptată doar cu puține ore 
înainte de expirarea avertis
mentului guvernului islandez 
(acesta declarase în urmă cu 
cîteva zile că va rupe relați
ile diplomatice cu Anglia în 
cazul în care navele militare 
britanice nu vor fi retrase 
pînă miercuri) ar putea solu
ționa conflictul doar pentru 
un anumit timp necesar gă
sirii unui acord intre cele do
uă părți în „conflictul codu
lui". Totuși, în cercurile ob-

servatorilor din capitala An
gliei se exprimă și un oareca
re scepticism, deoarece în 
scrisoarea premierului brita
nic, se menționează că „na
vele militare și remorchere
le se 
lerele 
tinua 
riorul 
fi în 
bordate de unitățile 
tă islandeze, atunci 
militare britanice se 
poia în apele de 
islandeze, ceea ce nu exclu
de posibilitatea izbucnirii con
flictului în scurtă vreme. To
tuși această mențiune pare a 
fi mai degrabă „de o impor
tanță morală** pentru guver
nul britanic care a fost nevoit 
să ordone retragerea navelor 
sale militare.

vor înapoia dacă trau- 
britanice care vor con- 
să pescuiască în inte- 
celor 50 de mile vor 

vreun fel sau

• La 2 octombrie, la Ge
neva a avut Ioc o nouă în- 
tîlnire între delegațiile so
vietică și americană în 
cadrul tratativelor pe ca
re le duc privind limitarea 
armamentelor strategice.

altul a- 
de coas- 

navele 
vor îna- 
pescuit

La biblioteca de stat 
a R.S. Cehe din Praga a fost 
inaugurată, marți sub aus
piciile Academiei de științe 
a R.S. Cehoslovace, expo
ziția cărții științifice româ
nești. Ea reunește peste 200 
de lucrări apărute în Editu
ra Academiei Republicii So
cialiste România din dome
niul științelor sociale ale 
naturii și tehnicii.

H. Wilson despre „Programul laburist
pentru Anglia“

LONDRA — Coresponden
tul Agerpres, Nicolae Plopea- 
nu, transmite: In ședința de 
marți a Conferinței anuale a 
Partidului Laburist, care se 
desfășoară la Blackpool, aten
ția delegațiilor a fost reținu
tă de cuvîntarea liderului 
partidului. Harold Wilson. 
Vorbitorul a evidențiat cele 
mai importante prevederi ale 
„Programului laburist pentru 
Anglia", al cărui punct cen
tral l-a constituit — după 
cum rezultă și din dezbateri 
— poziția partidului față de 
problema naționalizării prin-

cipalelor sectoare ale econo
miei britanice.

Din rezoluția adoptată în 
această problemă, ca și din 
cuvîntările rostite, a reieșit 
că Partidul laburist este ho
tărît să promoveze și în vi
itor politica de „preluare sub 
controlul parțial sau total al 
statului*1, a noi și importante 
ramuri ale economiei. Prin
tre acestea, Harold Wilson a 
menționat porturile, șantie
rele navale, industria construc
toare de mașini, aeronautică, 
a construcțiilor, farmaceutică, 
transporturile pe șosele, bo-

gățiile subsolului și,. în spe
cial, gazele și petrolul, pă- 
mîntul etc. Rămîne doâr ca 
„prioritățile11 să fie stabilite 
de către conducerea partidu
lui, pentru a fi menționate in 
viitorul manifest laburist. Re- 
ferindu-se Ia această politică 
a partidului, Anthony Wedg
wood Benn, membru al Comi
tetului Executiv laburist a 
subliniat necesitatea stăvili
rii puterii economice a mari
lor monopoluri.

Lucrările Conferinței anua
le laburiste continuă.
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