
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE UNIȚI-VÂ 1 Primirea de către tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a delegației Mișcării Populare a Revoluției 

din Republica Zair

Vizita oficială în țara noastră 
a președintelui Republicii India, 

Varahagiri Venkata Giri

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Rorrfân, președinte
le Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, a 
primit, miercuri dimineața, 
delegația Mișcării Populare a 
Revoluției, partidul de guver- 
nămînt din Republica Zair, 
condusă de Kiwewa Fumu Ko
ji, membru al Biroului Politic 
al M.P.R., deputat, care, la in
vitația C.C. al P.C.R., efectu
ează o vizită de prietenie în 
țara noastră. Din delegație 
fac parte Mideda Kikulanda, 
secretar coordonator în cadrul 
Biroului de coordonare a ac
tivității M.P.R., deputat, și 
Ko.ii Mahuta, consilier.

La întrevedere'au participat 
tovarășii Gh'eorghe Pană, 
membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Lina Ciobanu, membru 
al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, 
secretar al C.C. al P.C.R., Cor- 
neliu Mănescu, membru al

C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste.

Oaspeții au fost însoțiți de 
Bokingi Embeyolo, ambasado
rul Republicii Zair la Bucu
rești.

In cadrul întîlnirii. condu
cătorul delegației zaireze a 
transmis tovarășftlui Nicolae 
Ceaușescu, îri nînnele pre
ședintelui Republicii Zair, 
MobutU Șese Seko, și al con
ducerii Mișcării Populare a 
Revoluției, un salut frățesc, 
prietenesc, urări de sănătate, 
împreună cu salutul militanți- 
lor și militantelor M.P.R., a- 
dresat comuniștilor români, 
întregului popor român, căro
ra le doresc succese în con
struirea noii societăți româ
nești. Conducătorul delegați
ei zaireze a exprimat convin
gerea că victoriile poporului 
român servesc cauzei păcii și 
progresului popoarelor, pre
cum și a poporului zairez.

Delegația M.P.R. a exprimat 
secretarului general al P.C.R. 
întreaga gratitudine pentru 
invitația de a vizita România, 
pentru primirea și ospitalita
tea de care s-a bucurat și a e- 
vocat impresiile deosebite cu
lese în cursul întîlnirilor și vi
zitelor pe care le-a efectuat.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a mulțumit pentru salutul a- 
dresat de președintele Mobu
tu Șese Seko și a transmis, la 
rîndul său, șefului statului za
irez un călduros salut și cele 
mai bune urări. Totodată, se- 
eretarul general al P.C.R. a 
transmis, în numele comuniș
tilor, al poporului român, 
mulțumiri-pentru salutul pri
mit din partea militanților și 
militantelor M.P.R., un mesaj 
de prietenie poporului zairez, 
cele mai bune urări de succes 
în activitatea și lupta pentru 
propășirea economică și soci
ală, de-s:ne-stătătoare a țării.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu,

(Continuare in pag. a 4-a)

Pentru salvarea vieții lui luis Corvalan,

Depunerea unei coroane a altor democrați și progresiști chilieni

Ba invitația președintelui 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, și a 
tovarășei Elena Ceaușescu, la 
3 octombrie a sosit la Bucu
rești, într-o vizită oficială în 
țara noastră, președintele Re
publicii India, Varahagiri Ven
kata Giri, împreună cu soția, 
Sarasvathi Giri.

Vizita pe care o începe as
tăzi în România președintele 
Indiei, ca și vizita pe care 
președintele Consiliului de 
Stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a făcut-o în India 
se înscriu ca momente de re
ferință a bunelor raporturi 
politice, economice, culturale 
și tehnico-științifice statorni
cite între cele două state. A- 
tît România cit și India a- 
cordă o atenție deosebită în
tăririi continue a relațiilor 
bilaterale de prietenie și co
operare, corespunzător cu in
teresele celor două popoare, 
spre binele cauzei înțelegerii, 
destinderii și păcii în lume. 
Colaborarea româno-indiană, 
exemplu de conlucrare dina
mică. fructuoasă, între țări 
cu orînduiri social-politice di
ferite, se amplifică perma
nent avînd temelie trainică în 
respectarea mutuală a princi
piilor independenței și suve
ranității naționale, egalității 
în drepturi. ' neamestecului în 
treburile interne și avantaju
lui reciproc.

Animați de sentimente de 
înaltă stimă și prețuire față 
de poporul indian, locuitorii 
Capitalei au întîmpinat cu 
caldă simpatie și ospitalitate 
pe președintele V.V. Giri.

Aeroportul Otopeni, unde a 
avut loc ceremonia primirii 
președintelui Republicii India 
și a soției sale, era împodo
bit sărbătorește. Drapelele de 
stat ale celor două țări în
cadrau pe frontispiciul aero
gării portretele președintelui 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu și președintelui V. 
V. Giri.

Pe mari pancarte, in lim
bile română și hindu erau îns
crise urările „Bun sosit în 
România Excelenței Sale dom
nul Varahagiri Venkata Giri, 
președinte al Republicii In
dia" și .„Trăiască prietenia și 
solidaritatea dintre poporul 
român și poporul indian".

In cursul după amiezii zilei 
de .3 octombrie, la Palatul 
Consiliului de Stat au început 
convorbirile oficiale între to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, și dr. Varahagiri 
Venkata Giri, președintele Re
publicii India.

La convorbirile dintre cei 
dci șefi de stat participă :

Din partea română : Miron 
Constantinescu, vicepreședin
te al Consiliului de Stat, Mi
hai Dalea, președintele Con
siliului Central al Uniunii Ge

Sosirea în Capitală
Ba ora 12,00, aeronava cu 

care au călătorit președinte
le Indiei și soția sa își face 
apariția deasupra aeroportu
lui, escortată de o escadrilă 
a forțelor noastre aeriene.

La scara avionului, în în- 
tîmpinarea înalților oaspeți 
vin președintele Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu și pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer, 
și tovarășa Elena Maurer.

Cei doi șefi de stat își string 
mîinile cu multă prietenie.

Președintele V. V. Giri pre
zintă apoi tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu pe Surendra Pal- 
Singh. ministru de stat la 
Ministerul Afacerilor Externe, 
V. Shanker Giri, membru al 
parlamentului, pe celelalte 
persoane oficiale care îl în
soțesc.

La rîndul său, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu prezintă 
oaspeților pe tovarășii Miron 
Constantinescu, vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, Geor
ge Macovescu, ministrul afa
cerilor externe.

Sînt de față V. K. Ahuja, 
ambasadorul Indiei la Bucu
rești și Petre Tănăsie, amba
sadorul României la Delhi.

Un grup de copii oferă flori 
președintelui V.V. Giri și so
ției sale, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu.

In continuarea ceremoniei, 
președintele Republicii India, 
primește raporhil comandan
tului gărzii de onoare aliniate 
pe platoul din fața aerogării.

Sînt intonate imnurile de 
stat ale României și Indiei. 
In semn de salut se trag 21 de 
salve de artilerie. Cei doi 
șefi de stat trec în revistă 
garda de onoare.

Răspunzind urărilor de bun 
venit ce i-au fost adresate de 
președintele Nicolae Ceaușescu, 
președintele V.V. Giri a ținut 
să declare presei: „Sînt sigur 
că voi avea posibilitatea de a 
beneficia de experiența pre
ședintelui Ceaușescu care a 
fost în străinătate, a legat prie
tenii în multe țări ale lumii. 
Vom avea multe ocazii să dis
cutăm probleme internaționa
le și probleme de interes re
ciproc în cursul întîlnirilor 
noastre. Mulțumesc președin

Convorbiri oficiale
nerale a Sindicatelor, Ion Pă- 
țan, vicepreședinte al Consili
ului de Miniștri, Constantin 
Stătescu, secretarul Consiliu
lui de. Stat, George Macoves
cu, ministrul afacerilor exter
ne, Constantin Mitea și Vasi- 
le Pungan. consilieri ai pre
ședintelui Consiliului de Stat, 
Petre Tănăsie, ambasadorul 
României la Delhi.

D'in partea indiană partici
pă : Surenda Pal Singh, mi
niștrii de stat la Ministerul A- 
facerilor. Externe, Shanker 
Giri, membru al Parlamentu

telui Ceaușescu, doamnei, pen
tru minunata ospitalitate, pen
tru că m-au invitat să fiu oas
pete ai acestui mare oraș al 
dv.“.

Președintelui V.V. Giri, so
ției sale, le sînt prezentați a- 
poi șefii misiunilor diploma
tice acreditați la București, 
precum și persoanele oficiale 
române venite la aeroport — 
primarul general al Capitalei, 
membri ai guvernului condu
cători de instituții centrale, 
generali. Mii de bucureșțeni 
salută cu însuflețire pe cei 
doi șefi de stat, aclamă înde
lung pentru prietenia româno- 
indiană.

In încheierea ceremoniei o- 
ficiale de la Aeroport, cei doi 
președinți primesc defilarea 
gărzii de onoare. In aclama
țiile mulțimii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și preșe
dintele V.V. Giri iau loc în
tr-o mașină deschisă, escor
tată de motocicliști îndrep- 
tîndu-se spre reședința rezer
vată înalților oaspeți.

Pe marile artere străbătu
te, aceeași atmosferă sărbăto
rească îi întîmpină pe oas
peți. Mii și mii de cetățeni sa
lută cu entuziasm pe condu
cătorii României și Indiei, ex
primă satisfacția pentru aceas
tă nouă întilnire la nivel înalt 
româno-indiană, moment de 
importanță deosebită în cro
nica fructuoasei conlucrări în
tre cele două țări Ș’i popoare.

Printr-o vibrantă manifes
tare, cetățenii Capitalei expri
ma din nou tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. .sentimen
tele de sti'rnă și prețuire, ade
ziunea lor deplină față ' de 
activitatea-dinamică și boga
tă ce o desfășoară în fruntea 
statului nostru, față de con
tribuția sa la promovarea po
liticii de întărire a prieteniei, 
înțelegerii și cooperării între 
ponoare, de solidaritate cu 
toate statele angajate pe ca
lea dezvoltării independente, 
pentru securitate și. pace în 
lume.

Președintele Consiliului de 
Stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și președintele Re
publicii India, V. V. Giri. răs- 

* pund cu multă prietenie acla
mațiilor mulțimii.

(Agerpres)

lui, Ashok Mitra, secretarul 
președintelui, V. C. Trivedi, se
cretar în Ministerul Afacerilor 
Externe, Viuhnu K. Ahuja, 
ambasadorul Indiei la Bucu
rești, P. N. Krishna Mani, se
cretar asistent al președintelui 
și’ Abdul Hamid, secretarul de 
presă al președintelui.

Convorbirile între cei doi 
șefi de stat, care vo^ continua 
în cadrul vizitei, se desfășoa
ră într-o atmosferă prieteneas
că, de stimă și înțelegere re
ciprocă, ce caracterizează ra
porturile multilaterale româ- 
no-indiene.

de flori
In cursul după-amiezii, pre

ședintele Republicii India, dr. 
Varahagiri Venkata Giri, a 
depus o coroană de flori la 
Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului și 
a patriei, pentru socialism.

Șeful statului indian a fost 
însoțit de Surendra Pal Singh, 
ministru de stat la Ministerul 
Afacerilor Externe, V. Shan
ker Giri, membru al Parla
mentului, Vishnu K. Ahuja, 
ambasadorul Indiei la Bucu
rești, precum și de alte per
soane oficiale din suita sa.

La solemnitate au fost pre- 
zenți Gheorghe Cioară, prima
rul general al Capitalei, Con
stantin Stătescu, secretarul 
Consiliului de Stat, Ion Gheor
ghe, prim-adjunct al ministru
lui apărării naționale și șef 
al Marelui Stat Major, Nico

Dineu
Președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a oferit miercuri 
un dineu oficial în onoarea 
președintelui Republicii India, 
dr. Varahagiri Vehkata Giri.

La dineu au participat to
varășii. Ion Gheorghe Mau
rer, Manea Mănescu, Paul 
Niculescu-Mizil, Gheorghe Pa
nă, Gheorghe Radulescu, Vir
gil Trofin, Ilie Verdeț, Gheor
ghe Cioară. Emil Drăgănescu, 
•lanos Fazekas, Petre Lupu, 
Dumitru Popescu, Ștefan Voi- 
tec, Constantin Băbălău, Cor
nel Burtică, Miron Constan
tinescu, Mihai Dalea, Ion Io-

Vizită protocolară
Președintele Republicii In

dia, dr. Varahagiri Venkata 
Giri, și soția sa, Sarasvathi 
Giri, au făcut miercuri după- 
amiază o vizită protocolară 
președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășei Elena 
Ceaușescu.

In fața Palatului Consiliului 
de Stat, o gardă militară a 
prezentat onorul.

Ba întilnire au participat 
tovarășii Miron Constantines-

Ceai oferit de tovarășa 
Elena Ceaușescu în onoarea 

doamnei Sarasvathi Giri
In cursul după-amiezii de 

miercuri, tovarășa Elena 
Ceaușescu a oferit, un ceai în 
onoarea soției ..președintelui 
Republicii India, doamna Sa
rasvathi Giri.

Au participat tovarășa Elena 

lae Ghenea, adjunct al minis
trului afacerilor externe, Pe
tre Tănăsie, ambasadorul Ro
mâniei în India, general-loco- 
tcnent Constantin Popa, locți
itor al .șefului Marelui Stat 
Major, Gheorghe Matei, di
rector adjunct în M.A.E., ge
nerali și ofițeri superiori.

La sosire, pe platoul din fa
ța monumentului, președinte
le V. V. Giri a primit onorul 
gărzii militare aliniate în cin
stea sa. Fanfara militară a in
tonat apoi imnurile de stat ale 
României și Indiei.

După depunerea coroanei 
de flori asistența a păstrat 
un moment de reculegere, 
înaltul oaspete a vizitat apoi 
rotonda monumentului.

Solemnitatea s-a încheiat 
cu defilarea gărzii de onoare.

(Agerpres)

niță, Ion Pățan, Ștefan An
drei, membri ai Consiliului de 
Stat, ai guvernului, conducă
tori de instituții centrale și 
organizații obștești.

Au luat parte Surendra Pal- 
Singh. ministru de stat la Mi
nisterul Afacerilor Externe, V. 
Shanker Giri, membru al 
Parlamentului, și alte persoa
ne care îl însoțesc pe preșe
dintele Indiei în vizita în 
țara noastră.

Au fost intonate imnurile 
de stat ale celor două țări.

In cursul dineului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
cordială, cei doi șefi de stat 
au rostit toasturi.

eu, vicepreședinte al Consili
ului de Stat, Ion Pățan, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri, George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe, 
și Petre Tănăsie, ambasadorul 
României la Delhi.

Inalții oaspeți au fost înso
țiți de Surendra Pal Singh, 
ministru de stat la Ministerul 
Afacerilor Externe, și- Vishnu 
K. Ahuja, ambasadorul Indiei 
ia București.

Vizita protocolară a decurs 
într-o atmosferă prietenească, 
de caldă cordialitate.

Maurer, s.oțiile altor persona
lități ale vieții politice româ
nești, precum și doamne din 
suita președintelui Indiei și 
soției sale.

Ceaiul a avut loc într-o am
bianță de cordialitate.

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a adresat președin
telui celei de-a 28-a sesiuni a 
Adunării Generale a Organi
zației Națiunilor Unite, Beo- 
poldo Benites, și secretarului 
general al O.N.U. Kurt Wald
heim. un mesaj în care își ex
primă profunda îngrijorare 
față de pericolele care ame
nință viața lui Luis Corvalan, 
secretarul general al Partidu
lui Comunist din Chile, și a 
altor conducători și militanți 
ai „Unității Populare" din 
Chile, frontul politic al gu
vernului fostului . președinte 
Allende.

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România face un apel la pre
ședintele Adunării Generale 
și la .secretarul general al 
O.N.U. pentru a interveni cit 
mai repede posibil pe lingă 
autoritățile din Chile, pe lin
gă guvernele țărilor membre, 
prin organismele O.N.U., pe 
alte căi pe care le consideră 
potrivite, în vederea salvării 
vieții lui Luis Corvalan și a 
celorlalți militanți pentru (Continuare în pag. a 4-a)
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DE REALIZAREA PLANULUI 
EXTRACȚIEI DE CĂRBUNE

m onorați aeeastă raapaaiere?

Rezultatele primelor două zile din luna 
octombrie obligă la măsuri ferme

PENTRU CA SARCINILE LA EXTRACȚIA 
DE CĂRBUNE SĂ FIE REALIZATE 
RITMIC, ÎN FIECARE EXPLOATARE

e 
a 
e 
e

Ancheta noastră la 
șase exploatări 

miniere
Văii

din bazinul 
Jiului :

Răspund la ancheta ziarului cadre de 
ale acestor unități miniere 
(Citiți în pagina a III-a ancheta noastră)

conducere

progres și democrație în Chi
le, pentru pace și colaborare 
între popoare, în spiritul res
pectării drepturilor funda
mentale ale omului, al princi
piilor înscrise în Carta O.N.U.

Mesajul a fost prezentat de 
reprezentantul permanent al 
Republicii Socialiste România 
la Națiunile Unite președinte
lui sesiunii Adunării Generale 
și secretarului general al 
O.N.U.

Cu ocazia primirii mesaju
lui, președintele Adunării Ge
nerale, Leopoldo Benites, a 
adresat mulțumiri președinte
lui. Nicolae Ceaușescu ; el a 
trimis o telegramă juntei mi
litare din Chile, cerînd cle
mență.

La rîndul său, secretarul ge
neral Kurt Waldheim a asigu
rat pe președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România că va acorda toată 
atenția acestui mesaj ; el a fă
cut un demers pe lîngă guver
nul chilian și a arătat că va 
urmări în continuare această 
problemă.

In cursul după-amiezii, de
legația română la sesiunea A

dunării Generale a Națiunilor 
Unite a dat citire in plenara 
Adunării Generale mesajului 
adresat de președintele Consi
liului de Stat al Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președin
telui Adunării Generale, Leo- » 
poldo Benites, și secretarului 
general al O.N.U. Kurt Wald
heim ; totodată, delegația a 
solicitat ca acest mesaj să fie 
difuzat ca document oficial al 
Organizației Națiunilor Unite.

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a adresat, de ase
menea, un mesaj autorităților 
chiliene, prin ambasada Re
publicii Socialiste România la 
Santiago de Chile și prin in
termediul însărcinatului cu 
afaceri al Republicii Chile la 
București, prin care își expri
mă profunda îngrijorare față 
de pericolul care planează a- 
supra vieții lui Luis Corvalan, 
secretar general al Partidului 
Comunist din Chile, patriot și 
democrat, militant de seamă

URICANI
LONEA
PAROȘENI 
ANINOASA
LUPENI
PETR1LA

Utilaje noi în dotație
Modernizarea și electrifica

rea tracțiunii pe calea ferată., 
pe seefia iscroni — Mintia și 
creșterea numărului de loco
motive Diesel electrice și e- 
lectrice, impune sporirea do
tării atelierelor de întreține
re a acestora cu utilaje noi, 
corespunzătoare. In acest 
scop atelierul remizei de lo
comotive Petroșani a primit 
mai multe utilaje, din care, 
oină în prezent, au fost puse 
In funcțiune, un nou compre
sor de aer și un polizor du
blu necesar compartimentului 
de reparare a locomotivelor.

Autobuz
Hunedoara — Craiova
întreprinderea de transpor

turi auto Hunedoara a intro- V_________

dus, pe ruta Hunedoara — 
Craiova, prin Petroșani, un 
autobuz I.T.A. Plecarea din 
Hunedoara, zilnic, la ora 4,50 
— sosirea în Craiova, la ora 
11,30. Plecarea din Craiova 
la ora 16,00 — sosirea în Hu
nedoara, la ora 22,40. Prin Pe
troșani autobuzul trece, deci, 
în jurul orei 7 (spre Craiova) 
'și 20,30 (spre Hunedoara).

Pentru întărirea muncii 
de educație

Un număr de 45 de tineri 
uteciști din cadrul secției de 
turnătorie a l.U.M.P. au parti
cipat, în ziua de 1 octombrie, 
la întîlnirea cu procurorul 
Ioan Bardac, care le-a vorbit 
despre importanta respectării 
disciplinei la locul de muncă.

Această întilnire face parte 
din programul inițiat de co
mitetul U.T.C. al l.U.M.P. 
pentru întărirea muncij de e- 
ducafie moral-cetătenească în

rîndurile membrilor organiza
țiilor de tineret din între
prindere.

Din nou la 
Casa pionierilor

Sute de elevi din ca
drul școlilor de cultură 
generală din orașul Lu- 
peni însoțiți de cadrele di
dactice au participat du
minică dimineața la fes
tivitățile de deschidere a 
Casei pionierilor.

Cu acest prilej au fost 
vizitate cercurile micilor 
mineri, naturaliști, radio
amatori și foto, unde pi
onierii și școlarii vor pu
tea să-și dezvolte aptitu
dinile și să-și îmbogățeas
că cunoștințele.

Un succes de prestigiu al colectivului exploatării forestiere Sterminosul

Realizarea integrală a planului anual

NICOLAE RUSU, șe
ful brigăzii de munci
tori forestieri a cărei 
participare la plusul de 

masă lemnoasă expe
diată din parchete, prin 
disciplina, strădania și 
priceperea, dovedite zi 
de zi, de către fiecare din 
îi, a fost substanțial.

Bilanțul realizărilor pe pri
mele nouă luni din an îngă
duie colectivului exploatării 
forestiere Sterminosul, din ca
drul sectorului Lonea a! 
U.F.E.T. Petroșani, să raporte
ze onorarea integrală a planu
lui valoric pe anul în curs 
— pînă la 30 septembrie.

Sarcina sortimentală de 
plan anuală la producția dc 
masă lemnoasă ca și angaja
mentul suplimentar asumat d< 
colectiv, de 1 000 mc, au fost 
depășite, realizîndu-se în cele 
nouă luni 1 349 mc peste plan 
Principalele sortimente la 
care s-au înregistrat depășiri 
sînt : lemn de fag (1 502 mc

plan), lemn de foc 
ni st), lobde industriale.

peste 
(2856 
bușteni substas, lobde lăzi și 
construcții rurale din fag.

Aceste rezultate se datorese 
bunei organizări a muncii în 
toate brigăzile exploatării, 
hărniciei muncitorilor, tehni 
cienilor și inginerilor.

S-a evidențiat în întrecere 
organizată pentru realizarea 
exemplară a sarcinilor bri
gada condusă de NICOLAE 
RUSU care, prin efortul și 
hărnicia fiecărui muncitor îm
pletite cu valoroasa experien
ță a brigadierului a atins cote 
înalte de realizări, o produc
tivitate a muncii ridicată. La 
fel de vrednici s-au dovedit

for-și muncitorii celorlalte 
mâții de muncitori forestieri, 
între care VASILE ACASAN- 
DRE, GHEORGHE GHER
MAN, PAVEL BIRSANU, I- 
LIE ZIMBRU, PETRU ME- 
I.INTE, DUMITRU SABIN, ca 
i inginerul GHEORGHE TU- 

1IORACHE.
Rezultatelor amintite li se 

adaugă și un alt succes: va
lorificarea integrală a masei 
lemnoase de exploatare, ne- 
înregistrîndu-se în toată pe
rioada celor nouă luni nici 
un metru cub de pierderi în 
exploatare.

Mihai GORBOI, 
șei parchet
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Modestia și exemplul personal 
al brigadierului - temelia 

omogenității brigăzii
„Greu o să ne fie cu pla

nul acesta înclinat. Alergi, 
te pui serios pe treabă și 
totuși parcă rezultatele re
fuză să se arate". Cu aceste 
vorbe aprecia in urmă cu 
peste un an brigadierul 
Constantin Gheorghiu, prima 
lună de muncă la săparea 
planului înclinat nr. 3, unul 
dintre obiectivele de inves
tiții de mare însemnătate 
pentru deschiderea de noi re
zerve la mina Uricani.

Intr-adevăr, începutul nu 
a lost tocmai pe măsura aș
teptărilor, a posibilităților 
pe care le dovedise în repe
tate rînduri acest harnic co
lectiv de muncă. Ceva mai 
mult de 20 de metri sâpați 
într-o lună era o realizare 
cu care nu s-au prea min
ării atunci minerii și care 
i-a făcut să se gîndească ce 
va fi cînd lucrarea se va 
îndepărta și va ajunge la 
zeci, sute de metri sub ori
zontul 500.

„îmi amintesc de acel în
ceput, ne spune Gheorghe 
Drăcea,, miner șef de schimb. 
Nu prea a fost rodnic, dar 
ne-am sfătuit cu toții și nu 
după mult timp ne-am situ
at iarăși printre fruntașii sec
torului". „Ne-am sfătuit" nu 
este decît o exprimare lapi
dară a modului în care fie
care membru al brigăzii s-a 
gîndit, a discutat cu ortacii, 
au retrăit cu toții etapele 
activității lor din adîncuri și 
au ajuns la concluzia că se 
poate, că nu se cere decît o 
organizare mai bună a mun
cii, o adaptare la particula
ritățile lucrării pentru ca re
zultatele să fie altele.

Așa se face că, precum 
deseori se întîmplă în munca 
minerilor, greutățile determi- 
nînd o încordare și mai ma
re a voinței de a învinge, au 
pus cu toții umăr la umăr, 
au cumpănit cit mai bine fi
ecare operațiune pe care o 
aveau de executat și, în spe
cial, felul în care puteau re
duce durata acesteia. Și așa, 
pe neobservate, ritmul rea
lizărilor a început să se ac
celereze, încrederea a reve
nit printre „băieți" și avan
sarea lucrării spre viitorul 
orizont 400 al minei a in
trat pe făgașul normal.

Acesta ar ii, redat succint, 
drumul pe care l-a parcurs 
brigada de Ia cel 20 de me
tri realizați în prima lună la 
cei 47 de metri betonați în- 
tr-una din lunile trecute. Un

Predarea lucrului pentru schimbul următor nu este o 
simplă formalitate. Indicațiile date de Constantin Gheor
ghiu (stingă) șefului de schimb Nicolae Faraon în prezența 
maistrului minier principal Marcu Popescu constituie un 
îndreptar prețios care va contribui la obținerea unor noi 
succese în avansarea spre noul orizont.

drum care semnifică organi
zare superioară, participare 
conștientă, entuziastă din 
partea fiecărui membru al 
formației, dar și existența 
unui om capabil să dinamize
ze energii nebănuite, să în
demne la o continuă autode- 
pășire prin forța incontesta
bilă a exemplului personal.

Nu lucrez de ieri, de azi 
în această brigadă, mărtu
risește Nicolae Faraon mi
ner despre care șe spun mul
te vorbe bune la mina Uricani, 
așa că pot spune că datorăm 
mult din coeziunea noastră 
lui nea Costică. Are acest 
om ceva în felul lui de a fi 
care ne face să ne simțim 
uniți în brigadă, să ne bucu
răm cu toții de fiecare suc
ces pe care îl obținem. Nu 
strigă la noi niciodată, dar îl 
respectăm și parcă ne vine 
greu să-i ieșim din vorbă,"

Stînd de vorbă cu Cons- 
taiîtln Gheorghiu, cele de mai 
sus se confirmă. Mărunt de 
statură, și iute în mișcări, te 
convinge de la început că 
anii îndelungați petrecuți la 
mină nu numai că nu i-au 
diminuat forța și elanul tine
resc, ci, dimpotrivă, le-au 
potențat cu cunoașterea te
meinică a meseriei de miner, 
a greutăților pe care le în- 
tîlnești uneori în cale în 
străfundurile pămîntului, dar 
și a căilor de a le învinge.

„Vă surprinde pe semne 
felul în care mă port cu or
tacii din grupă ? întreabă 
brigadierul zîmbind. Da, poa
te sînt mai puțin impulsiv 
decît alții, dar eu cred că în 
fața unei greutăți de moment, 

fie că e vorba de o surpare 
sau de pierderea ritmului de 
lucru, nu trebuie să ne pier
dem cu firea, d-ajungi, vor
ba ceea, să nu inai știi pe 
ce să pui mîna mai întîi. Eu 
cred că e mai bine să cum
pănești bine înainte de a 
împărți lucrul și de a te apu
ca de treabă"..

— Și ce se întîmplă dacă 
nu toți înțeleg care e inte
resul grupei, al fiecărui or
tac în parte ?

— Oamenii sînt așa cum 
sînt ; băieți buni unii, alții 
mai au defecte uneori, prin
cipalul este să ajungi, să 
vrei să-i cunoști în parte pe 
fiecare. După aceea nu ră- 
mîne decît să-i vorbești fie
căruia pe „limba" lui și cred 
că în majoritatea cazurilor 
vor înțelege ce au de făcut.

Nimic inai, 'ițmplu,' nimic 
mai, firesc decît-să discuți cu 
tovarășul de muncă, să-l faci 
să înțeleagă ceea ce e nece
sar să realizeze în interesul 
său, al tutuFor. Atunci cînd 
cel căruia îi revine această 
sarcină este stimat, caracteri
zat printr-o ținută ireproșa
bilă în muncă și în viață, 
cum este cazul lui Constan
tin Gheorghiu, devine firesc 
și un alt aspect : acela de a 
convinge, de a determina in
terlocutorul să îmbrățișeze 
fără rezerve ideea expusă.

Aceasta este contribuția 
lui Constantin Gheorghiu la 
drumul pe care l-a parcurs 
brigada sa de la cei 20 de 
metri săpați pînă la 47 de 
metri betonați lunar. Și 
aceasta nu-i puțin I

Bujor BOGDAN

Ploua mărunt, des, o ploa
ie rece, urîtă, îți amintești, 
tovarășe șofer de pe autobu
zul nr. 31 HD. 3098 ? Era 
miercuri, 19 septembrie, pe 
la ora prînzului ; așteptam 
autobuzul de Uricani, în sta
ția de lîngă liceul teoretic 
din Vulcan. Eram mulți că
lători, predominau însă elevi 
ai liceului. Ai oprit în apro
pierea stației, erai singur în 
autobuz, fără taxatoare, nu 
ți-a făcut nimeni semn să 
staționezi ai oprit, vorba 
aceea... de bună voie și ne
silit de nimeni. Ai fost în
trebat dacă mergi la Petro
șani, dacă ne poți ajuta să 
nu mai suportăm supliciul 
ploii reci. Ai răspuns afirma-

însemnare
Mărinimie din interes 

meschin
tiv și am urcat. Dar ne-ai de
zamăgit total, stimate tova
rășe șofer de pe „31 HD. 
3098". Nu ai cerut, nu ai pre
tins, nu ai întins mîna, e a- 
devărat, să-ți recompensăm 
„efortul" de a ne fi adus mai 
repede la destinație! Ai lă
sat însă să se înțeleagă, să 
pricepem clar că nu-ți dis
place faptul dacă îți vîrîm în 
buzunar (fiecare cît doreș
te ! ) sau așezăm pe... preșu- 
lețul de dinaintea volanului 
fel de fel de monede sau 
bancnote, mai mari sau mai 
mici, ca răsplată a „omeni
ei". Și oamenii, care au vrut, 
ți-au întins bani. Se aduna
se o „grămăjoară" bunicică. 
Oare, erau ai dumitale ? Ii 
meritai ? Nu te-au ars Ia de
gete acei bani, ilegal sustrași 
din buzunarul unor călători 
care au avut convingerea, 
urcînd în „feuda" dumitale, 
că au dat peste un om mă
rinimos, bun, în nici un caz 
peste yn ins cu... înclinații 
spre „ciubucăreală" ?

Dan RAREȘ

y

Poșta paginii
• EMILIAN DOBOȘ și VASILE BELDIE, cores

pondenți din Petrila : De acord, despre „subiectul" 
rîndurilor expediate de dv. redacției se poate scrie 
mult. Paradoxal însă, ați ales calea... minimei rezis
tențe. De ce ? Așteptăm un reportaj-portret, încărcat 
de fapte semnificative, despre un comunist-model în 
producție, în activitatea obștească, în întreaga viață 
socială a orașului și nu doar o notiță din care nu 
poți extrage prea multe învățăminte...

• STATE MORARU, E.M. Dîlja : Ne-am dat seama 
că nu intenționați să expediați un roman la adresa 
umanității „oamenilor în alb". Fără îndoială, medicii 
Erick Schelker și Georgeta Țurnă v-au fost de real 
ajutor în însănătoșire dar, adăugăm, ca să știți că 
dînșii nu și-au făcut decît... datoria.

• VASILE MARINESCU, Petrila : E adevărat, in
corectitudinea unor lucrătoare din comerț ne deran
jează pe toți. Cele sesizate de dv., însă, nu ne-au 
fost confirmate. Reveniți cu amănunte, cu semnalarea 
martorilor oculari...

Fapte care sfîrnesc repulsie și
...In acea dimineață de 

început de primăvară, F. P. 
(din Petrila) se trezise zîm
bind. Poate depăna încă fi
rul albastru al unui vis cu 
liliac în floare; sau, poate, 
se bucura urmărind bucla 
jucăușă de soare la feres
tre. Doar era la i vîrsta la 
care — cum spune poetul
— „tinerețea cîntă; jocul și 
înțelepciunea mea este iu
birea".

Nimic, în acea dimineață 
veselă de april, nu preves
tea „coșmarul" pe care tî- 
năra fată avea să-l trăiască, 
în aceeași zi, la ceasurile 
serii. Se găsea, atunci, în
tr-o cofetărie, cu o bună 
prietenă, cînd a fost chema
tă afară din local de către 
o tînără de vîrsta ei (18 
ani): Valeria Șasa (zisă
Valy) din Petrila ; chipuri
le, pentru a i se da o scri
soare. Afară, o aștepta co
misionarul scrisorii — tînă- 
rul VASILE CĂTINEANU
— care, scuzîndu-se că a 
uitat-o la locuința priete
nei sale, „domnișoara Valy" 
(sic !) o invită acasă Ia a- 
ceasta. După multe ezi
tări, încurajată de prezen
ța și asigurările Valeriei 
Șasa, F. P. acceptă. Invita
ția nu era decît o capcană : 
locuința aparținea altcuiva, 
iar „domnișoara Valy" nu 
era decît momeala pentru 
ceea ce avea să se întîm- 
ple: un odios viol...

Neîndoielnic, fapta bes
tială săvîrșită de Vasile 
Cătineanu — astăzi pe a- 
genda instanței de judeca
tă — are toate atributele 
primitivități ca să ne umple 
de repulsie și revoltă. Dar 
nu mai puțin gravă este 
COMPLICITATEA MORA
LA la asemenea fapte, ca 
cea a Valeriei Șasa.

Misită a viciului, V. Ș. a 
ajutat și încurajat bestia
lul viol. Cînd un individ de 
teapa lui Vasile Cătineanu 

lezează libertatea sau inte
resele cuiva — lovind , în- 
șelînd, siluind — el comite 
un act antisocial cu reper
cusiuni asupra persoanei 
respective și, eventual, a- 
supra familiei acesteia : 
cînd însă mentori sau mi- 
siți ai viciului — ca Vale
ria Șasa — aflați la margi
nea societății și legii, răs- 
pindesc în atmosfera 
din jur otrava propriei lor 
descompuneri morale polu- 
înd climatul sănătos al con

• Vis și „coșmar". • Misită a amorului 
cu sila • Moralina : simulacru de morală 

@ Tăria idealului moral: credința că poți în
făptui orice

viețuirii sociale, este mult 
mai grav.

Valeria Șasa nu este la 
primul ei caz de MIJLOCI
TOARE a amorului cu sila. 
„De mică — ne spuneau 
mai mulți dintre vecinii săi
— înlesnește siluirea dife
ritelor fete tinere de către 
cei ce o plătesc... N-are o- 
cupație. Și nici prejudecăți. 
Dacă are ce mînca și ce bea, 
de azi pe mîine are totul, 
în rest nu o mai interesează 
nimic". Uluitor, dezgustător
— și semnificativ — por
tret moral pentru o tînără 
care nu a împlinit nici 18 
ani Și care și-a făcut din 
racolarea unor fete de 
vîrsta ei și din misitia cu 
viciul, o „profesie" !

Negreșit, explicația unei 
asemenea mentalități, a 
unui astfel de mod de via
ță incompatibil cu etica so
cietății noastre trebuie cău
tată, înainte de toate, în 
educația neglijentă a Vale
riei Șasa, în mediul dezor
donat al familiei ei (tatăl 
divorțat, mama decedată), 
în carențele educative ale

Doi comuniști a 
căror conlucrare do
vedește o mare efici
ență în lucrările ce 
se execută la atelie
rul mecanic al minei 
Lupeni: șefii de
echipă Anton Duban 
— secretarul organi
zației de bază P.C.R. 
și Dănilă Mate de 

la secția reparații 
stîlpi hidraulici.

In clișeul nostru 
sînt surprinși con- 
sultîndu-se asupra 
unei viitoare lucrări 
de anvergură

Foto I I. LICIU 

școlii, în slaba opinie publi
că.

Dar viața îți oferă lecții 
și despre bine și despre rău. 
Mai mult decît școala — și 
poate chiar mai mult decît 
familia — îți oferă experi
ența de viață, cunoașterea 
de sine, autocontrolul și au- 
toperfecționarca, răspunzînd 
la întrebările pe care ți le 
pui singur (dar să le pui I) 
sau pe care ți le pun alții. 
Depinde de fiecare ceea ce 
reține din această experien

ță, depinde de opțiunea fie
căruia pentru o cale sau al
ta. Valeria Șasa a ales ca
lea cea mai ușoară : a unei 
vieți de expediente și de 
compromisuri morale care 
nu cunoaște „lungimile de 
undă" ale. responsabilității 
și nici perspectiva. Mora
la ei nu putea fi decît un 
simulacru de morală, o 
MORALINÂ.

★
Moralina DOMNIȘOAREI 

Valy este morala omului care 
COCHETEAZĂ, cu principi
ile și normele etice. Un su
rogat de morală neconfor- 
mistă pînă la libertinaj și 
conciliantă pînă la abdicare. 
LIBERUL ARBITRU — 
„fac ce-mi place" — e filo
zofia ei așa cum ANEMIA 
morală e boala ei incurabi
lă iar PROTESTUL, arma 
ei. In primul aspect, e sim
plistă și vulgarizatoare; în 
al doilea aspect e vocație 
pentru orice îndeletnicire ; 
în al treilea aspect, e fron
dă teribilistă și extravagan
tă cu veleități cosmopolite.

Incapabilă de a înțelege

revoltă
sensul valorilor morale și 
etica conviețuirii dintre oa
meni, moralina face incapa
bil pe om de a-și urî slăbi
ciunile. De aici, aversiunea 
ei pentru principii și norme 
ca și marea ei îngăduință 
față de slăbiciunile altora. 
Cu un asemenea mod de a 
gîndi morala, PRIETENIA 
ȘI DRAGOSTEA, golite de 
orice conținut,.nu mai sînt 
acte morale. Primitivitatea 
brutală, cinismul și minciuna 
devin atributele unei convie
țuiri din care au fost alun
gate noblețea civică, respec
tul reciproc și afecțiunea 
sinceră.

...Idealul moral al vîrstei 
tinere este o aspirație fi
rească, o cerință autentică 
de acțiune în folosul colecti
vității, al afirmării persona
lității. Tăria acestui ideal 
moral este „credința că poți 
înfăptui orice" (cum spunea 
marele romancier Turghe- 
niev). Valeriei Șasa i-a lip
sit această credință gene
roasă și fertilă. N-a crezut 
în ea, dar nici în cei din ju
rul ei. De aceea a putut fi 
PRIETENA TUTUROR. Ei 
i se potrivește de minune, 
aforismul lui Rousseau: 
„nu cunosc un mai mare 
vrăjmaș al oamenilor decît 
PRIETENUL TUTUROR ca
re, veșnic încîntat de totul, 
încurajează necontenit pe 
cei răi și, prin bunăvoința 
sa vinovată, lingușește vici
ile din care nasc apoi de- 
zordinele din societate". Cît 
adevăr!

...Valeria Șasa va înțelege 
într-o zi aceste adevăruri 
simple. Va înțelege în ziua 
în care va avea CURAJUL 
de a PRIVI în urma ei — 
cu mînie — și de a-și urî 
slăbiciunile ! Atunci va re- 
dobîndi și credința că TI
NEREȚEA POATE ÎNFĂP
TUI ORICE...

David MANIU

La Clubul Asociației sportive Minerul Vulcan

Legea e sfidată sub ochii blînzi, neștiutori ai conducerii
Mai întîi izvorul, care a 

declanșat ajicheta de față: 
o tînără elevă de liceu C. V. 
— de care am fost rugați să 
nu-i publicăm numele în caz 
că vom scrie ceva — într-o 
după-amiază cu activitate 
cultural-artistică bogată la 
Clubul sindicatelor Vulcan, 
ne-a vorbit cu vădită insatis
facție, vreme îndelungată, 
despre prietenul ei, angajat 
la mină, care nu „digeră ab
solut deloc clubul, preferind 
să stea ore întregi în fum 
opac de țigară, la remmy, în
tr-o încăpere a asociației 
sportive" j e în stare să sa
crifice — și nu numai el — 
o întîlnire pe „altarul" unor 
plăceri prelungite, absolut 
de neînțeles pentru interlo
cutoarea noastră... Care-i, în 
fond, ne întrebam, marea 
tentație care absoarbe cu o 
forță atît de „nesecată" pe 
tinerii ce altădată populau 
artera principală a orașului 
în compania fetelor ? Pentru 
că trebuie să existe o aseme
nea „tentație" !

...Am pătruns in prima în
căpere a clubului A. S. „Mi
nerul" Vulcan. Sala de 
remmy. Fum să-I tai cu un 
cuțit de măcelar, dușumea
ua în stare deplorabilă, res
turi de tot felul, hîrtii, mu
curile de țigări dacă le-am 
fi adunat cu mătura, am fi 
obținut cîteva kilograme. Nu, 
repetăm, nu-i nici o exagera
re (nici măcar conștientă, 
admisibilă !) în această rela
tare descriptivistă. Și ți
nem neapărat să-l relevăm 
pentru a crea cadrul ambiant 
in care vom integra pe su
biecții rîndurilor de față. La 
7 mese, pe scaune, în jur, în 
picioare, cu ochi obosiți, în
chiși întredeschiși (era ora 
20 și fumul, pe ușa larg des
chisă, ieșea ca dlntr-0 cen

trală termică, urît...) sau 
prinși total în „nada" dispu
tei „sportive" de pe dreptun
ghiul din lemn „remmiști" 
de tot soiul, de la adolescenți 
aflați încă pe pragul mino
ratului și pînă la pensionari 
cu părul nins de ani. 
La prima vedere — pasiune I 
Marea pasiune I Rcmmy-ul 
e doar un joc de societate, 
antrenant, plăcut, solicită in
teligență, fantezie combina
torie ! Nu sintem luați în 
seamă (ce noroc !). Un cu
noscut (din nou sîntem soli
citați să nu-i divulgăm nu
mele) ne intîmpină. Urmea
ză saluturile de rigoare și- 
șansa neașteptată de a dis
trage atenția privirilor is
coditoare. „Amfitrionul" se 
disculpă: „Știți, eu nu joc,
privesc doar. Nu am bani 
pentru așa ceva". Cum, se 
plătește ? Interlocutorul ră- 
mîne surprins și dezvăluie 
adevărul crud. „Nu-i vorba 
de leul acela, taxa de intra
re la masă pe oră, ...sau 
poate nu știți. Aici e... Se joa
că „en gros", tare, se pierd 
bani serioși, „tovarășu zia
rist". Urmăriți doar cu coa
da ochiului, nu la asta de 
lîngă noi, că veți fi reperat, 
la altă masă, cînd se termină 
turul..." Ne conformăm. Pu
rul adevăr saltă „capul", ca 
un aisberg ascuns sub apă, 
încet-încet— Devenisem „u- 
nul de-al casei", nu mai tre
zeam suspecția. Se scot bani 
din buzunare, se întind banc
note mototolite „norocosului" 
de moment, mai mult sau 
mai puțin fățiș...

Renunțăm într-un tîrziu, 
după ce constatăm că la toa
te cele 7 mese „regulamentul 
jocului" e același... A doua zi, 
dimineața, după o sumară 

reacomodare cu „mediul", în 
condiții aproximativ identi
ce cu cele expuse mai sus, ne 
îndreptăm spre miliție. Că
pitanul Haneș parcă ne ghi
cise gîndurile : „Notați-vă 
cîteva nume. Vă spun eu du
pă aceea despre ce e vorba". 
De. acord. „Da, deci, Vasile 
Beja de la Termocentrala 
Paroșeni, Nicolae Rada, me
canic la T.C.M.M., Mircea

Echitate înseamnă respectarea legii, 
nu încălcarea ei!

Danciu, strungar la F.S.H., 
loan Mănescu, de la mina 
Vulcan, Vasile Ivan,, neînca
drat în muncă, fost condam
nat pentru furturi. Constan
tin Rusu, venit de la școala 
de reeducare, ca minor, pen
tru furt, lucrează acum la ă- 
telierul de timplărie din Li- 
vezeni, Vasile Uilecan de Ia 
preparația Coroești, Nicolae 
Stoi de Ia E. M. Paroșeni, Io
sif Ekart, pensionar... Și mai 
sînt. Ii am notați în alt car
nețel pe cei încă neprinși în 
„exercițiul funcțiunii..." Ce 
fac ăștia ? Joacă remmy pe 
bani la .clubul sportiv. Pe cei 
care i-am prins, în 10 
septembrie, i-am amendat cu 
1000 lei. Pedeapsă minimă. 
Conform Decretului 153. 
Dar, curios, lucru, nu se spe
rie. Continuă. Nu pot să-i 
surprind mereu. S-au prins. 
Mă cunosc. Sînt puși, cum 
s-ar zice, în gardă..."

— Credeți că cei răspunză
tori de menirea „fostului" elub 

sportiv (pentru că nu mai e, 
în nici un caz), cunosc noua 
destinație a acestui așeză
mânt pe care, oricît am vrea, 
nu-l putem considera în a- 
fara educației, și totuși to
lerează lucrurile care se pe
trec aici ?

— Cu convingere ! Nici 
nu ar avea cum să 
nu observe. Magazio

nera vine doar printre 
ei în sală după „pincă", ob
servă fără să vrea. Și nu cred 
nici că președintele asocia
ției sportive, cei din comi
tetul sindicatului de la mina 
Vulcan sînt complet străini 
de ceea ce se petrece în „gră
dina" lor. E absurd să susții 
așa ceva! Dar pentru că a- 
ceste mese de remmy aduc 
lunar asociației vreo 4 mii de 
lei. cred că... privirile se a- 
bat în altă direcție. Din ce 
fonduri să dea mese, după 
meciuri, fotbaliștilor noștri 
care „merg"... formidabil ’, ? 
Dacă-i scuturați, puțin, poa
te că...

— Nu ne vom mulțumi cu 
o sumară „scuturare" !

— Trebuie să-i punem la 
punct! Vom da amenzi pes
te amenzi. Noi nu putem în
chide ochii, indiferent cine 
va fi găsit acolo, „distrîn- 
du-se“ !

..Jn fața unei alte încăperi 

a aceluiași „club sportiv", o 
așteptăm pe magazionera 
Paraschiva Trufaș. E ple
cată în oraș, de ce-ar sta în 
magazie, cînd doar din- oră 
în oră trebuie să vină să 
strîngă „pinca" ? Sosește. Ne 
prezentăm și... aflăm totul. E 
plătită cu 1000 de lei pe lună, 
din fondurile asociației...

— Pentru... ?

— Păi, pentru că spăl echi
pament sportiv și e atît de 
mult, pentru că dau „jocurile" 
dimineața, iau „pincă" în
trețin curățenia. E mult de 
lucru !

— Și pentru că... închideți 
ochii în fața unei ilegalități. 
Știți că jocurile de noroc sînt 
interzise ?

— Da. Dar ce să le fac eu ? 
Eu nu văd, se feresc de 
mine... Știu însă că joacă, am 
auzit ( ! ? )

— De mine nu s-au ferit! 
Spuneți-mi, președintele a- 
sociației sportive, tovarășul 
inginer Zeno Jurca, știe, 
vine des pe aici ?

— Vine. Și mai des... și 
mai rar '( ! ? ) Cred că nu știe.

— Cam cît „sustrageți" 
zilnic din buzunarul celor pe 
care i-ați deprins cu o ocu
pație atît de urîtă ?

— Cam în jur de 200 de Iei. 
Eu am o evidență, scriu pe 
bonuri (Care bonuri ? Erau 

— cînd le-am văzut noi, ul
terior aflînd că au fost in
troduse în circuit alte bo
nuri, zice-se „legale" — niș
te... vechi bilete de intrare 
la stadion, obișnuite, pentru 
fotbal) ora cînd ridică omul 
remmy-ul și cînd trece o oră, 
vin să-i iau leul !

— Numai remmy aveți 
aici ?

— Nu. Și șahuri. Pentru șa- 
huri nu se cere taxă !

— De ce ? Nu e... tot sport ?
— Așa, nu știu de ce. Mai 

precis, pentru că dăm puține 
jocuri de șah, nu avem sca
une suficiente.

— Se poate juca șah și la 
masa de remmy !

— Da. Dar... încasările ?
...Renunțăm. Paraschiva 

Trufaș e o femeie simplă, 
care face de toate. Și e mică, 
foarte mică, într-un angre
naj care scîrțîie din toate ba
lamalele. Stăm de vorbă și 
cu cîțiva foști sau actuali 
sportivi ai Vulcanului, inter
pelați la ieșirea din „afumă- 
toarea — casino". Din nou 
sîntem nevoiți să cerem scuze 
cititorilor, numele celor in
tervievați nu le putem divul
ga. Ni s-a spus... verde în 
față Vă dăm orice relație, 
dar fără să se știe de unde 
ați primit-o. Dumneavoastră 
plecați, dar noi... rămînem 
aici și știți cum e, cine su
feră..." După intervențiile mi
liției, s-au mai rărit un pic 
„clienții". Nu se sperie însă to
tal. Declară unii în gura ma
re că n-o să plătească nimic, 
că n-au ce face in timpul li
ber. Aflăm amănunte despre 

sume de bani pierdute; a- 
flăm că vin soții de-ale ce
lor îmbătați de fumul unui 
cîștig neașteptat (beneficiind 
de starea de „începători" a 
altor naivi, și fac scandaluri, 
„iese" cu urlete, cu părăsiri 
de domicilii conjugale. „De
getul" celor care-ar trebui să 
intervină și să apostrofeze 
pe cei vinovați, să insiste e- 
nergic pentru curmarea unei 
stări de fapte inadmisibile, 
intolerabile, rămîne însă în 
continuare în... amorțită 
„neștiință". Am stat de vorbă 
și cu o parte a celor aflați cu 
cîteva minute mai înainte la 
o masă de joc. Părăseau clu
bul cu capetele plecate („Nu 
mai joc, cît oi fi. Acum tre
buie să mă împrumut de 
bani, ca să mănînc !... Ce 
tîmpenie ! Uite-așa se în
tîmplă cînd n-ai ce face cu 
banii 1 Da, e adevărat am în
călcat legea, dar e ultima 
oară cînd ne mai vedeți pe 
aici..."), storși de vlagă, ner
voși, în neputință de a fi 
temperați („Nu discut, dom'le, 
nimic, lasă-mă în pace ! Ce, 
ești de Ia miliție ?...) sau 
etalînd, cu sau fără ostenta
ție, un aer superior și-un 
surîs fragil în colțul buzelor 
(„Azi am fost bun. Ce zici, 
nea Vasile, așa-i ță i-am dat 
gata! Păi, cu mine se pun 
ci ? Mîine, îi lefteresc, dacă 
mai vin, pe fraierii ăștia de 
azi...“). Misterul prin care 
am obținut aceste afirmații ? 
Simplu. Pe fiecare, la ieșire, 
l-am interpelat, binevoitor, 
cu mascată nerăbdare de a 
afla amănunte, cu o unică 
întrebare — „cum a fost" — 
și, repetăm, șansa nu ne-a 
privat de dreptul de a afla 
tot ceea ce v-am expus...

Nu mai este cazul să tra
gem concluzii moralizatoa
re. Nimic deci, în continuare, 
despre echitate, respectarea 
legii sau încălcarea ei. Cei 
ce au urechi de auzit, să au
dă, dacă de văzut n-au vrut 
să vadă ! Cele expuse mai 
sus sînt fapte prea flagran
te, ieșite din obișnuitul nos
tru cotidian, ca să mai poa
tă fi comentate pro sau con
tra.

Cerem — și alături de noi 
întreaga opinie publică a Vul
canului care nu acceptă cîș- 
tigul fără muncă și nesoco
tirea legilor statului — o 
măsură fermă : desființarea
neîntîrziată a acestor obice
iuri DE LA CLUBUL SPOR
TIV MINERUL VULCAN !

Nu considerăm necesară 
nici o explicație, nici un ar
gument. Așa cum atîtea alte 
asociații știu, și reușesc, să-și 
trăiască viața pe seama unor 
fonduri acumulate pe căi 
legale, și aici poate fi găsită 
o soluție.

Așteptăm măsurile comi
tetului sindicatului de la mina 
Vulcan, ale conducerii A. S. 
„Minerul" Vulcan. împotri
va concepțiilor de viață 
burgheze, împotriva înșelă
toriei, mitei, speculei, orică
ror forme de procurare a 
unor venituri ilicite. între
gul ansaînblu al factorilor 
educaționali trebuie să ma
nifeste cea mai înaltă in
transigență ' Așa ne cer 
principiile eticii și echității 
socialiste, în acest spirit tre
buie să acționeze toți cei vi
zați în — sau printre — rîn- 
durile de mai sus.

Viorel TEODORESCU
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Rezultatele primelor două zile din luna octombrie obligă 
la măsuri ferme

PENTRU CA SARCINILE LA EXTRACȚIA DE CĂRBUNE SA FIE 
REALIZATE RITMIC, ÎN FIECARE EXPLOATARE

. ANCHETA NOASTRĂ la șase exploatări miniere —
Ancheta de față a fost organizată în urma rezultatelor slabe obținute în primele două zile din 

luna octombrie de către colectivele miniere din bazinul nostru. Au fost solicitate păreri unor cadre cu 
munci de răspundere în conducerea exploatărilor pentru a vedea dacă cauzele care au generat aceste 
rămîneri în urmă pot fi sau nu înlăturate. Am încercat, prin intermediul interlocutorilor noștri, „să 
spunem lucrurilor pe nume". Iată ce ne-au declarat î

Ing. VASILE CIRIPERU, Lupeni:

Cu pregătiri formale nu se 
poate realiza planul !

Ing. CAROL SCHRETER, Uricanî;

Deficiențele trebuie 
sâ le câutâm 

„la noi acasâ"
Mina Uricani a început lu

na cu planul realizat în pro
porție de numai 51 la sută 
— în ziua de 1 — și 58,3 la 
sută în a doua zi. Ne-am a- 
dresat tovarășului inginer 
Carol Schreter, directorul ex
ploatării pentru a primi expli
cații :

— Vă mulțumește situația 
producției la început de lună, 
rezultatele primelor două zi
le ?

— Nu trebuie să fi director 
ca să te nemulțumească o ase
menea situație ci să simți în- 
tr-adevăr răspunderea pentru 
soarta planului la oricare ni
vel te-ai afla.

— Ce anume a determinat 
acest demaraj la jumătate din 
nivelul sarcinilor ?

— Să vorbesc deschis. Locu
rile de muncă noi, care au 
intrat în producție la acest 
început de lună nu au fost 
pregătite în suficientă mă
suri’. din punct de vedere me- 
cș>ip. Utilajele n-au putut fi 
pregătite din timp, prin adu
cerea de la Centrală, și nici 
în atelierul nostru.

— Cine răspunde de această 
insuficientă pregătire ?

— Răspunderea cade în 
primul rînd în seama compar
timentului mecanic, a aprovi
zionării, respectiv a tovarășu
lui director adjunct inginer 
Anton Bacu, Cît și în seama 
conducerilor de sectoare care 
trebuiau să facă pregătirile 
necesare în vederea intrării 
din plin în producție a aces
tor noi locuri de muncă încă 
din prima zi a lunii. Aș vrea 
să subliniez însă că deși ni 
s-au dat de către" ’Cehlrălă 
piese de schimb și . utilaje, a- 
cestea sînt în cantități insufi
ciente. Dar, trebuiau găsite 
resurse interne pentru a pre
găti din timp producția aces
tei luni.

— Cu alte cuvinte este 
vorba de o insuficientă preo

cupare din partea comparti
mentului electromecanic ?

— întocmai. Eu consider că 
printr-o preocupare mai sus
ținută, cu ajutorul dinafară și 
cu resurse proprii pregătirea 
putea fi făcută corespunzător.

— Aceasta este singura cau
ză a nerealizării planului de- 
cît la jumătate din sarcini ?

— Nu. Lipsa oamenilor de 
la serviciu se menține încă 
ridicată. In prima zi, în căr
bune, hu s-au prestat aproxi
mativ 100 de posturi. Asta se 
simte. Curios că lipsesc în cea 
mai mare parte muncitorii 
care lucrează în acord și me
seriașii din compartimentul 
electromecanic, dintre care o 
parte pleacă din exploatare.

In cele două zile nu am 
avut defecțiuni care să fi cau
zat pierderi de producție așa 
că deficiențele sînt la noi aca
să nu în altă parte. Indife
rent dacă unii tovarăși nu 
împărtășesc această idee, a- 
ceasta este convingerea mea.

— Ciim veți încheia decada?
— Ne așteptăm în zilele ur

mătoare la o prezență mai 
bună, iar mecanicii trebuie să 
susțină mult mai bine brigă
zile de mineri, cărora să le 
asigurăm în cît mai mare mă
sură materialele necesare. Va 
trebui să ne mai zbatem cu 
transportoarele TR-3 pentru 
care nu avem piese de schimb. 
Cele primite de la Centrală 
nu satisfac această cerință. 
Cît privește decada, deși este 
nepermis să prevăd nereali- 
zări, vom avea 1 000 — 1 500 
tone minus.

— Cu ce rezultate se va 
-încheia la Uricani luna oc
tombrie ?

— Ne realizăm planul I Dar 
cu condiția să reușim să 
avem o prezență bună. Pe 
de altă parte, fiecare sector 
cît și conducerea exploatării 
vor trebui să asigure o func
ționare ireproșabilă a utila
jelor.

efectivelor vom reuși să rea
lizăm planul. Tot în această 
perioadă ne pregătim . să in
troducem un complex de sus
ținere mecanizat și sîntem 
convinși că printr-o mobiliza
re mai bună, colectivul- nostru 
va face față atît lucrărilor ce 
le impune introducerea aces
tui utilaj cît și obligației de a 
recupera rămînerea în urmă.

— Ce sarcini revin în acest 
sens personalului tehnic, de 
conducere ?

— Mai multă preocupare,

mai multă exigență față de 
realizarea ritmică, în fiecare 
zi și schimb a sarcinilor de 
producție, în asigurarea con
dițiilor optime de lucru la 
fronturile de lucru. Pentru a- 
ceasta am împărțit întregul e- 
fectiv tehnic pe schimburi, am 
cerut șefilor de sectoare să fie 
prezenți la început și sfîrșit 
de schimb și să intervină 
prompt pentru eliminarea și 
chiar preîntîmpinarea unor 
deficiențe ce s-ar putea ivi la 
locurile de muncă.

Ing. ION ILEANU, Paroșeni:

„Căderea" din prima zi 
ar fi putut fi evitată

Ing. AUREL BRÎNDUȘ, Lonea:

Condiții avem ; printr-o 
prezența mai buna, vom 
reuși sâ realizam planul:

Noul trimestru a „debutat11 
pentru colectivul minei Pa- 
roșeni sub auspicii nu tocmai 
promițătoare ; la sfîrșitul pri
mei zile a lunii octombrie mi
na înregistra deja o serioasă 
restanță la extracția de căr
bune, ca urmare a realizării 
sarcinilor d.e plan doar în pro
porție de 56,7 la sută. In ac
tivitatea unei mine există os
cilații a nivelului de realizare 
a planului unele din ele justi
ficate chiar de considerente 
de natură tehnologică, însă 
realizarea doar pe jumătate 
a producției planificate cons
tituie. trebuie să recunoaștem, 
o situație deosebită.

O primă explicație a cauze
lor care au generat-o am pri
mit din partea directorului 
minei, ing. Ion Ileanu : „Cau
zele minusului înregistrat ? 
Mobilizarea insuficientă, or
ganizare necorespunzătoare la 
nivelul sectoarelor. Un singur 
exemplu: introducerea unei 
combine la abatajul frontal 
nr. 6133 din cadrul sectorului 
I a început de sîmbătă pre- 
lungindu-se nejustificat de 
mult. Ca urmare a stagnării, 
abatajul nu a produs, iar re
luarea lucrului s-a făcut în 
condiții dificile, necesitînd un 
volum de muncă suplimentar. 
Nu este admis ca problema 
alimentării cu energie elec
trică să fie omisă din preo
cupările cadrelor tehnice ale 
sectorului, fapt care a provo
cat pierderi de producție".

Existența unor deficiențe 
organizatorice a reieșit și din 
spusele secretarului comite
tului de partid al minei Do

rin Gheța: „Linia de front 
este asigurată, dotarea 
este bună existînd pers
pectiva ca în curînd 
întreaga producție să fie rea
lizată prin tăiere mecanizată. 
Punerea în valoare a acestor 
posibilități necesită însă o 
participare conștientă a fie
cărui salariat, evitarea unor 
asemenea „căderi" pentru a 
căror recuperare vor fi nece
sare eforturi suplimentare. 
Sperățn că prin măsurile or
ganizatorice întreprinse vom 
reuși să recuperăm rapid res
tanța creată în acest început 
de lună și să evităm repetarea 
in viitor a acestei neritmici- 
tăți".

Rezultatele zilei de 2 octom
brie confirmă afirmațiile de 
mai sus, cărbunele produs în 
abatajele minei Paroșeni si- 
tuîndu-se la nivelul prevede
rilor de plan. Acest lucru vine 
să confirme potențialul de 
producție existent în cadrul 
minei, experiența și maturi
tatea acestui colectiv de mi
neri, Se mai confirmă în a- 
celași timp faptul că îndepli
nirea planului în proporție’de 
numai 56,7 la sută* a coriști-* 
tuit doar o cădere de moment 
ale cărei urmări pot fi depă
șite, mina regăsindu-și ca
dența.

Minusul poate fi recuperat 
dar, se pune întrebarea dacă 
în interesul realizării ritmice 
a sarcinilor de plan, a desfă
șurării unei activități norma
le fără salturi, nu ar fi putut 
să fie evitat ? Faptele dove
desc că da. Și de acest lucru 
trebuie să țină seama fiecare 
salariat.

— Cele 77,5 procente de re
alizare a planului la mina Lu
peni în primele două zile ale 
lunii nu reprezintă nici pe de
parte posibilitățile acestui co
lectiv — ne declară directorul 
exploatării ing. Vasile Ciripe- 
ru.

— Ce vă nemulțumește mai 
mult, nereaiizarea sau cauzele 
care au determinat-o ?

— Rămînerea sub plan este 
o consecință, aș spune fireas
că, a cauzelor care au gene
rat-o. Aceste cauze mă nemul
țumesc.

— Vă rog concretizați!
— Cauza principală a aces

tor slabe rezultate din prime
le două zile este de natură dis
ciplinară.

— Adică ?
— Se cunoaște că în trimes

trul IV sarcinile noastre cresc. 
Această situație ne-a obligat 
să luăm niște măsuri pentru 
crearea capacităților necesare 
acoperirii volumului sporit de 
producție.

— De ce n-au fost luate ?
— Trebuie să spun că for

mal aceste măsuri au fost lua
te. Spun formal pentru că, de
și de la începutul lunii sep
tembrie i s-a trasat responsa
bilitatea directă directorului 
adjunct, inginer Titus Costa
che să se ocupe de punerea în 
ordine a complexului nr. 1 
din sectorul VI —■ și în speci
al a transportorului, acestui 
complex — modul cum a fost 
tratată această sarcină îl con
sider ca nesatisfăcător. Nu 
s-au făcut la timp reviziile, 
reparațiile și complexul n-a 
putut fi încă pus în funcțiune. 
Pe de altă parte, au apărut 
probleme și la transportorul 
care deservește complexul nr. 2. 
Acestea au făcut ca sectorul 
VI, care a preluat cea mai ma
re creștere de producție prin 
intrarea în funcțiune a unu: 
complex, să înregistreze un 
mare minus față de plăti îri 
numai două zile. Este limpe
de, deci, că fără o pregătire 
corespunzătoare nu poate fi 
realizat ! -

— Dar celelalte sectoare ?
— Și în celelalte sectoare

Ing. DIMITRIE

sînt situații destul de grele. 
Conducerea sectorului I, de e- 
xemplu, nu a urmărit progra- 
maî'ea corespunzătoare a aba
tajelor. Aceasta a condus la 
restanță. Era firesc. Greutăți 
am avut și în cadrul sectoru
lui V, unde din cauza armării 
necorespunzătoare, în ziua de 
1 octombrie la unul din aba
taje s-a produs o surpare ca
re a condus la pierdere de 
producție. Și, exemplele ar 
putea continua în fiecare sec
tor...

— Cu alte cuvinte, nu sînt 
greutăți de netrecut, ci proble
me de disciplină — chiar la 
nivelul unui director adjunct 
— probleme de organizare. 
Cum vedeți recuperată restan
ța ? Cum veți încheia luna ?

— Am numit ca responsabil 
direct cu partea electromeca
nică în cadrul sectorului VI 
pe inginerul Titus Costache 
care va răspunde de funcțio
narea utilajelor, avînd în acest 
sens posibilitatea angrenării 
celor mai buni electromeca
nici din exploatare în vederea 
constituirii unor echipe pe 
schimburi pentru cele două 
complexe. Trebuie să spun că 
transportoarele care le deser
vesc prezintă un grad avansat 
de uzură, că lucrările care 
sînt necesare nu Drezintă 
periculozitate. Aprobările în
să sînt în competența 
Centralei iar tovarășii de 
acolo se feresc să ni le 
dea și no: consumăm un mare 
volum de forță de muncă. Ne 
mai ridică probleme deosebit 
de grele sectorul Bărbăteni. 
Sînt multe neajunsuri, indis
ciplină foarte mare, absențe 
foarte multe. Aș ruga să reți
neți că pentru 10-15 absențe 
nemotivate s-a desfăcut con
tractul de muncă la 100 și ce
va de oameni, dar această mă
sură legală nu a condus la îm
bunătățirea situației. Va tre
bui să trecem la o angajare 
mai masivă de oameni și cre
area unor condiții de muncă 
corespunzătoare. In această

. situație eu nu văd posibilă re
alizarea planului decît cu e- 
forturi deosebite. Altfel vom 
încheia luna cu restanțe.

SIMOTA, Petrila:

Elevii din anul IV ai dirigintei Florica Mușteanu 
1_ LI__ 1 industrial
entuziastă inuncă 
incinta modernului

Ia Liceul
de 

minier Petroșani, angrenați intr-o 
patriotică la amenajarea spațiului din 
liceu. Foto : I. LICIU

Elevii participă activ 
la acțiunile gospodărești
Intre acțiunile inițiate de 

organizațiile U.T.C. în cola
borare cu conducerile lice
elor și ale școlilor profesio
nale pentru educarea prin 
muncă a elevilor, se numă
ră și sprijinirea consiliului 
popular municipal în acțiu
nile gospodărești și de în
frumusețare ce se desfășoară 
în localitățile Văii Jiului.

In această săptămînă, e- 
levii liceului de cultură ge
nerală au efectuat peste 100 
ore de muncă patriotică la 
lucrările de sistematizare a 
zonelor din jurul blocurilor 
ce se construiesc în cartierul 
Aeroport.

Pe urmele 
semnalelor 

critice 
ale ziarului

Imbold și... 
măsuri

Referitor la articolul (apă
rut în „Steagul roșu" nr. 7382^ 
intitulat „Lauda de sine nu... 
miroase a bine !“, conducerea 
întreprinderii comerciale de 
stat pentru alimentația publi
că ne răspunde : „Aprecierile 
pozitive cu privire la îmbună
tățirea activității la unele

gru-Tot aici, elevii 
pului școlar minier au slip A 
un număr mare de 
pentru plantarea pomilor și 
arbuștilor 
începe la 
tombrie.

In zona 
prefabricate Livezeni. 
liceului industrial 
și-au adus contribuția la să
parea canalului pentru con
ducta de aducțiune a apei 
potabile de la Valea de Peșii. 
Participarea școlarilor la a- 
ceste importante acțiuni pa
triotice se înscrie în efortul 
general al cetățenilor pentru 
ridicarea gradului edilitar- 
urbanistic al municipiului.

gropi

— acțiune ce 
sfîrșitul lunii

poligonului

va
oc-

i de 
elevii 

minier

unități criticate în articolul 
menționat mai sus, constituie 
un imbold în munca acelor 
colective pentru a obține în 
viitor rezultate cît mai bune. 
Cu privire la celelalte aspec
te negative sesizate, ținem să 
arătăm că am dispus luarea 
de măsuri corespunzătoare 
pentru îmbunătățirea sorti
mentelor de preparate culi
nare ce trebuie să se găsească 
în permanență în unități, ve
rificarea textelor de reclamă 
comercială, astfel ca acestea 
să exprime în mod real sor
timentele de băuturi și prepa
rate culinare puse la dispozi
ția populației și dotarea uni
tăților cu pahare și veselă 
corespunzătoare categoriei de 
încadrare. In urma insisten
țelor depuse, am obținut un 
vagon de vinuri din soiuri 
pure-superioăre de' lă Mur- 
fatlar, care va îmbunătăți 
gama de sortimente în resta
urante".

Scurt, clar și concis. Fără 
justificări și fără adausuri 
inutile.

Să lucrăm mai mult cu 
oamenii—aceasta se cere!

Răspundem celor ce 
ne scriu

La mina Lonea luna octom
brie a „debutat11 de asemenea 
cu... rămineri sub plan. După 
primele două zile proporția 
de realizare a planului este de 
abia 68,2 la sută.

Un procent de loc măguli
tor, mai ales că mina „acumu
lase" pe 9 luni o rămînere în 
urmă de 16 500 tone, situație 
care cere colectivului — în a- 
cest ultim trimestru — efor
turi mai mari pentru recupe
rare, pentru încheierea anului 
cu rezultate mulțumitoare.

— Incepînd cu ziua de întîi, 
ne declară ing. Aurel Brîduș, 
directorul E.M. Lonea, am a- 
vut probleme deosebite în ca
drul sectorului I ; nu am reu
șit să asigurăm evacuarea căr
bunelui în galeria direcționa
lă de la orizontul 522 datori
tă faptului că sîntem foarte 
aproape de strat și coborîm și 
cu nivelul de exploatare, iar 
galeria a intrat în presiune și 
astfel nu am reușit să facem 
față cu aprovizionarea cu va- 
gonete goale, deci nici cu eva
cuarea cărbunelui de la aba
taje.

Totodată, la sectorul IV a- 
vem o zonă de 55 m de galerie 
direcțională unde cu toate că 
am avut mereu echipe de în
treținere și de reparații capi
tale nu reușim să tre
cem cu locomotivele. In 
pofida faptului că am 
și betonat și am tras și armă
turi intermediare din elemen
te T.H., nu am reușit să tre
cem cu locomotiva ca să exe
cute transportul. Iată, deci, 
două motive principale care 
ne-au tras înapoi. Și repet, a- 
ceasta cu toate strădaniile de 
a face față presiunilor.

— Strădanii... dar, din pă
cate, fără efect. Adevărul este 
că au existat strangulări. Ne-ar 
interesa cum acționați, cel pu
țin acum, pentru depășirea a- 
cestor anomalii...

— La ce ne-am gîndit și ce 
măsuri am luat ? La sectorul 
I a fost prevăzut pentru anul 
viitor executarea unei galerii 
diagonale direcționale mai de
parte de strat ca să evităm 
zona de mare presiune. Am 
obținut aprobarea Centrale: 
ca să devansăm această lucra
re — ce se va realiza în urmă
toarele două luni. Astfel, spe
răm, că vom scăpa de necazu

rile de la sectorul I.
Pentru punerea la punct a 

lucrărilor miniere de la sec
torul IV, am luat de la cele
lalte sectoare 24 de oameni și 
am organizat o echipă comple
xă de reparații capitale. Ince- 
pind de la 1 octombrie toată 
zona aflată în presiune se a- 
flă în lucru. Pe de altă’ parte 
am reușit tot în această peri
oadă să mutăm transportul pe 
alte transversale, unde avem 
posibilitatea să desfășurăm în 
bune condiții evacuarea căr
bunelui.

A treia măsură care va îm
bunătăți mult situația realiză
rilor la mina noastră privește 
sectorul V. Aici, în cursul du
minicii care urmează, vom 
trece cea. 75-80 la sută din 
producție pe un rol colector 
care este deja amenajat. Ur
mează să montăm transpor
toare numai în zonele de ra
mificație. Cu aceasta vom ter
mina cu nemulțumirile și în 
cadrul sectorului V privind a- 
sigurarea cu Vagonete goale.

La sectoarele II și III avem 
condiții bune : linie de front 
există — deci, începînd de 
luni, 8 octombrie, toate sectoa
rele vor merge la nivelul pla
nului. La sectorul I mai avem 
și un abata-j pregătit — 93, cu 
o rezervă de 16 000 tone pe 
felie, și, după curățirea apo- 
fizei, vom merge și aici la ni
velul preliminarului.

— Perspective există deci. 
Dar am reveni cu o întreba
re : pe lîngă toate greutățile 
de care ați pomenit, printr-o 
mobilizare mai bună, nu s-ar 
fi putut demara în luna oc
tombrie cu rezultate mai apro
piate — cel puțin — de nive
lul sarcinilor ?

— Adevărul e că în ziua de 
1 prezența efectivelor a fost 
slabă. Mulți salariați au obți
nut foi de boală și au lipsit de 
la posturi. Față de o zi norma
lă de lucru, am avut cu cîte 
40-45 de oameni mai puțin. A- 
tît la sectorul I, II cît și la V 
am avut cazuri cînd abatajele 
riu au fost plasate în schim
buri întregi.

Sperăm să depășim dificul
tățile și, dat fiind că fiecare 
sector își are asigurate atît li
nia de front, cît și condițiile 
de evacuare a cărbunelui, 
printr-o prezență mai bună a

Ing. IOAN DUMITRAȘ. Aninoasa :

Trebuie să întărim disciplina. 
Asta e !

ta mina Aninoasa — care 
și-a realizat planul primelor 
două zile în proporție de 76,3 
la sută — directorul adjunct 
tehnic cu probleme de pro
ducție, ing. loan Dumitraș 
ne-a declarat :

— La noi cauza principală 
a nerealizărilor din primele 
două zile este plasarea neco
respunzătoare a locurilor de 
muncă. Aceasta nu s-a făcut 
nici la nivelul plasării medii 
față de plan.

— Dar numărul scriptic es
te realizat ?

— Este.
— Atunci ?
—■ Luni am avut o prezen

ță foarte slabă la lucru. Iși 
ia fiecare recuperare cum 
vrea...

— Conducerea exploatării 
și conducerile sectoarelor nu 
stăpînesc această problemă a 
eșalonării recuperărilor ?

— Se lipsește de la lucru 
deși oamenii știu ce consecin
țe suportă după absențele ne
motivate.

— Plasarea necorespunză
toare este singura cauză a 
nerealizării planului ?

— După părerea mea, da. 
Dacă nu pot asigura plasarea...

Din această cauză la abataje
le frontale nu s-a putut în
cheia nici un ciclu...

— Ce credeți că trebuie 
făcut ?

— Am tot sperat că perioa
da concediilor s-a terminat, 
ce prezența se va îmbunătăți. 
Dar... N-am reușit să plasăm 
în ultimul timp toate posturi
le planificate. La pregătiri se 
măi respectă plasarea, lipsesc 
cei din abataje. Am concen
trat oamenii la locurile cu 
productivitate ridicată și 
producția a mai crescut, dar 
nu la nivelul planului.

— Cu alte cuvinte, este vor
ba de indisciplină...

— Avarii n-am avut, linie 
de front, avem la nivelul pla
nului, dar n-o putem plasa. 
Această problemă nu știu 
cum o putem rezolva.

— Ce perspective aveți pen
tru prima decadă și pentru 
luna octombrie ?

— Totul depinde de plasare. 
Că alte probleme nu avem. 
Cît despre această lună tre
buie să realizăm planul, nu 
se poate. Trebuie să ne mobi
lizăm, să întărim disciplina. 
Asta e !

— Ce să mai spun ? Zău că 
nu mai știu. Am avut și linie 
de front și’ aprovizionare. To
tuși, planul a fost realizat a- 
bia în proporție de 79 la sută. 
De ce ? Nu pot vorbi despre 
„cauze obiective". Că se mai 
rupe un lanț, că se mai iveș
te o surpare, este adevărat. 
Doar mina e -mină... Insă spun 
cu toată fermitatea : condiții 
de lucru au fost și sînt, dar, 
după părerea mea, nu se mun
cește cum trebuie. Nici un 
sector nu are condiții specia
le, greutăți deosebite, și, to
tuși, toate sînt sub plan. Dacă 
minusul ar proveni de la un 
anumit sector ne-am întrepta 
aici atenția. Dar nu e așa. In 
bună parte e vorba și despre 
inerția de început de lună ca
re se repetă... mereu. Sînt 
mulți oameni care așteaptă 
numai să vadă cît au cîștigat, 
cît au realizat, cum li se... „a- 
ranjează situația11. Este o men
talitate I Unii consideră că nu 
ei, prin munca lor efectivă, 
și-au realizat salariile, ci „șe
fii11. Greșit I Noi nu facem sa
lariile nimănui, decît reparti
zăm fondurile ce ne stau la 
dispoziție în funcție de munca 
depusă de fiecare în luna pre
cedentă.

— Nu s-ar putea odată de
păși această fază de inerție la 
început de lună ? Doar se știe 
că restanțele tot de aici vor 
trebui recuperate pînă la ur
mă, cine le-a făcut. Or, în ca
zul acesta e vorba de un e- 
fort în plus, care s-ar putea 
evita.

— Eu lucrez de mulți ani 
la Petrila, dar îmi amintesc de 
puține cazuri cînd mina și-a 
realizat planul din prima de-

cadă. In orice caz, vom lucra 
duminică... și zic eu că înce
pînd de luni vom merge mai 
bine, adică la nivelul planu
lui. La sectorul V, care are 
minusul cel mai mare, în cî- 
teva zile lucrurile se vor re
glementa prin completarea e- 
fectivelor. In general, repet, 
cu linia de front stăm bine, a- 
bataje avem ; important e să 
le putem plasa corespunză
tor. Personalul tehnic a 
lost instruit în acest scop, a 
primit sarcini precise. Totoda
tă, conducerea a fost împărți
tă pe schimburi : facem raport 
la intrare, raport la ieșirea 
din mină cu șefii de schimb, 
de brigadă, cu maiștrii, cu șe
fii sectoarelor. Adică, urmă
rim efectiv modul cum se în
făptuiesc sarcinile pe fiecare 
zi, pe fiecare schynb. In orice 
caz. planul lunar’se va reali
za, și aceasta va fi și o garan
ție pentru îndeplinirea sarci
nilor pe trimestru și a planu- 
nului anual.

Ne rămîne să ne concen
trăm atenția mai mult pe îm
bunătățirea coeficientului de 
prezență, indicator la care nu 
stăm de loc strălucit. (Pe 
luna trecută fiind de a- 
bia 81 față de 85). Motivul : 
absențele — foile de boală, 
nemotivatele, îndeosebi în zi
lele de plată și avans, plus 
concediile. Am făcut și șe
dințe, am trimis delegați și 
la consultații medicale dar re
zultatele nu-s cele scontate.

Deci, să lucrăm mai mult 
cu oamenii — aceasta ni se 
impune în modul cel mai im
perativ pentru a ne realiza 
sarcinile la extracția de căr
bune.

4 GHEORGHE NIȚU, U- 
ricani. Pierderea cărții de 
muncă trebuie publicată în 
Buletinul Oficial al R.S.R. In 
acest scop trimiteți o cere
re pe adresa : întreprinderea 
poligrafică „Grafica Nouă11, 
str. Pompiliu Eliade nr. 2, 
sectorul 7, București. La ce
rere anexați o chitanță pen
tru suma de 50 lei — costul 
anunțului — depusă la CEC, 
cont virament BAN.R.S.R. 
30.73.03.00, filiala sector 4. 
In suma de mai sus se in 
elude și prețul numărului din 
Buletinul Oficial în care a- 
pare anunțul, precum și cos
tul expediției la adresa soli
citată de către dv. în cere
rea de publicare.

< DUMITRU GUZU, Băr
băteni. Cele sesizate de dv. 
redacției au fost cercetate de 
conducerea E.M. Lupeni ca
re, pe lîngă că v-a răspuns 
și în scris asupra celor cons
tatate, v-a eliberat întreaga 
cantitate de deșeuri solicita
te.

< IOAN PATRAȘC, E.M. 
Dîlja. Consiliul popular al 
municipiului Petroșani con
firmă justețea celor cuprinse 
în scrisoarea dv. comunieîn- 
du-ne că a intervenit . la 
secția L/5 C.F.R.—Deva, de 
care aparține zona de stradă 
din spatele șantierului nr. 
71 C.C.Fi Petroșani, să ia

măsuri urgente pentru repa
rarea zidului de sprijin și 
completarea parapeților lip
să.

< IOAN SCOREI, Dealul 
Babii. Consiliul popular al 
municipiului Petroșani a luat 
următoarele măsuri cu pri
vire la repararea drumului 
Vulcan — Dealul Babii :
— Va angaja un drumar' ca
re să se ocupe de repararea 
și amenajarea porțiunilor, 
impracticabile, repararea po
durilor și curățirea canale
lor :

— In luna octombrie a.c. 
se vor ataca lucrările de re
parații și pavare a drumului 
de la Școala nr. 2 Crividia 
spre Dealul Babii — în va
loare de 150 000 lei — lu
crări care vor fi suportate de 
Direcția drumurilor județene.

Mica 
publicitate
Ing. Doczi Ludovic și fa

milia din Vulcan mulțu
mește rudelor, prietenilor, 
colegilor și vecinilor, tu
turor acelora care au fost 
alături de noi în clipele de 
mare durere — pierderea 
scumpei noastre Elisabeta.

Fiecare om la locul său de muncă să-și facă 
cu maximă răspundere datoria !

Din dialogul avut cu cadre de conducere, în cadrul anche
tei noastre de la exploatările miniere din Valea Jiului, a re
zultat că nu sînt cauze justificate pentru rămînerea sub plan 
din primele zile ale lui octombrie ; nu s-a început munca cu 
destulă convingere, s-au încurcat lucrurile. Cauzele sînt numai 
de natură subiectivă, internă.

Dar, dacă se manifestă acte de indisciplină, nu se res
pectă disciplina tehnologică, dacă asupra realizărilor au 
grevat multele avarii și strangulări de producție, dacă forța 
de lucru nu a fost suficient folosită datorită unui număr 
mare de absențe din primele zile al lunii — răspunzători 
sînt și directorii, conducătorii acestor unități. Este adevă
rat că directorii adjuncți au avut sarcini curente în pregă
tirea producției. Dar, nu este mai puțin adevărat că direc
torii trebuie să acționeze Ia timp și să tragă la răspundere 
pe cei care nu s-au achitat de obligațiile ce Ie reveneau. 
Aceasta pentru că nu va veni niciodată nimeni din afară 
să rezolve problemele interne de producție ale exploatării! 
Datoria directorilor, de exploatări este aceea de a veghea ca 
toate pregătirile producției pentru luna care urmează să 
se facă la timp și în mod corespunzător sarcinilor, și să tra
gă la răspundere pe cei vinovați de neglijarea sarcinilor în
credințate. Este ușor să afirmăm că n-a fost pregătită produc

ția, că n-au fost plasate locurile de muncă din cauza absen
țelor, că au avut Ioc avarii. Dar cine să rezolve aceste pro
bleme dacă nu <®nducătorii răspunzători ai producției de la 
nivelul sectoarelor și ai exploatării ?!

Ancheta noastră se vrea un semnal și pentru organele 
și organizațiile de partid de la exploatările miniere. Pentru 
redresarea neîntîrziată a producției este necesară interven
ția lor operativă, fermă și eficace în vederea întăririi dis
ciplinei în muncă, a creșterii răspunderii personale a fie
cărui cadru tehnic indiferent de funcția pe care o ocupă, 
pentru rezolvarea tuturor problemelor pe care le ridică pro
ducția. Trimestrul IV pune în fața colectivelor miniere din 
Valea Jiului sarcini sporite. Va trebui — în final — atins 
nivelul producției anului viitor. Concomitent cu aceasta tre
buie pregătită temeinic producția anului 1974. Iată de ce 
se impune cu maximă imperativitate luarea unor măsuri fer
me, categorice de respectare a disciplinei tehnologice și de 
producție pentru ca lipsurile și deficiențele de natura celor 
amintite să nu-și mai pună amprenta asupra rezultatelor. 
Să se acționeze cu hotărîre pe toate fronturile pentru ca 
FIECARE OM LA LOCUL SAU DE MUNCA SA-ȘI FACA 
CU MAXIMUM DE RĂSPUNDERE DATORIA. Este un im
perativ major al acestui ultim trimestru al anului!

Exploatarea de gospodărie 
locativă Petroșani

str. Cuza Vodă nr.23

anunță:
concurs pentru ocuparea a TREI POSTURI DE 
MAIȘTRII construcții civile și industriale, pen
tru secția din Petroșani a E.G.L.

Concursul va avea loc în ziua de 10 octombrie a.c.

Condițiile de angajare sînt cele prevăzute de Legea 
12/1971 și H.C.M. 914/1968

Informații suplimentare la telefon 1667.



4 Steagul roșu
Primirea de către 

tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a delegației Mișcării Populare 

a Revoluției din Republica Zair
i (Urmare din pag. 1)r
a evocat cu deosebită plăcere 
vizita efectuată în Republica 
Zair în cursul anului 1972, 
convorbirile oficiale cu pre
ședintele Mobutu Șese Seko, 
întîlnirile cu populația țării, 
înțelegerile la care s-a ajuns, 
exprimînd satisfacția pentru 
dezvoltarea tot mai intensă a 
relațiilor dintre cele două sta
te și popoare. Apreciind că vi
zita delegației zaireze este o 
nouă expresie a acestor bune 
raporturi, secretarul - general 
al Partidului Comunist Ro
mân a evidențiat că lărgirea 
schimbului de păreri, de ex
periență și delegații dintre 
P.C.R. și M.P.R., a prieteniei 
dintre cele două popoare con
tribuie la întărirea solidarită
ții în lupta pentru dezvoltarea 
fiecărei națiuni, pentru trium
ful cauzei păcii și progresului.

In cursul convorbirii, au 
fost abordate probleme de in
teres comun în legătură cu 
principalele preocupări actua
le ale celor două partide, ex
tinderea în continuare a legă
turilor de prietenie și colabo
rare prietenească dintre Parti
dul Comunist Român și Miș
carea Populară a Revoluției, 
precum și unele aspecte ale 
situației internaționale actua
le.

A fost evidențiată, de ase
menea, marea importanță a

întăririi colaborării și so
lidarității între țările ca
re și-au cucerit inde
pendența și care luptă pentru 
o dezvoltare economică socia
lă de-sine-stătătoare, împo
triva neocolonialismului, a 
politicii imperialiste de ames
tec în treburile interne ale al
tor state, o condiție a succe
sului. în lupta pentru apărarea 
și consolidarea independenței 
naționale, pentru progres.

Relevîndu-se cu satisfacție 
raporturile bune de conlucra
re existente între cele două 
țări și popoare, relațiile direc
te între cei doi conducători 
de partid și de stat, Nicolae 
Ceaușescu și Mobutu Șese Se
ko, s-a subliniat că acestea 
contribuie tocmai la dezvolta
rea colaborării și solidarității 
antiimperialiste, pentru o a- 
firmare independentă a po
poarelor.

In cursul convorbirii, au 
fost reafirmate sprijinul și so
lidaritatea militantă cu miș
cările de eliberare națională, 
cu popoarele care luptă pen
tru libertate, pentru lichidarea 
oricăror forme de colonialism, 
neocolonialism și rasism, pen
tru emancipare națională și 
socială, pentru dreptul de a-și 
hotărî libere destinul.

Intîlnirea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială prie
tenească.

O. IV. U.

Dezbaterile din cadrul Adunării Generale
Conferința

Partidului Laburist

Pentru salvarea vieții

lui Luis Corvalan
(Urmare din pag. 1)

al vieții politice chiliene, lup
tător pentru cauza păcii, co
laborării și prieteniei între 
popoare.

In spiritul respectării drep
turilor fundamentale ale o- 
mului, președintele Consiliului 
de' Stat, Nicolae Ceaușescu. 
face un apel pe lîngă autori
tățile. din Chile să înceteze 
procesul intentat împotriva 
Iui Luis CorValan și să se e- 
vite orice alte acte care i-ar 
pune în pericol viața. Pre

ședintele Nicolae Ceaușescu 
face apel să i se asigure posi
bilitatea lui Luis Corvalan de 
a emigra, guvernul român fi
ind gata să-i ofere azil politic 
în România.

In același spirit, al umanis
mului și respectului pentru 
drepturile fundamentale ale 
omului, președintele Nicolae 
Ceaușescu face apel la auto
ritățile din Chile să fie salva
te celelalte personalități de
mocrate, reprezentanți ai for
țelor progresiste, a căror via
ță este în pericol.

NEW YORK 3 — Trimisul 
special Agerpres, Victor Mar- 
talogu, transmite : Atenția o- 
piniej publice, a cercurilor di
plomatice și de presă de la 
O.N.U. continuă să fie con
centrată asupra dezbaterilor 
de politica generală din ca
drul Adunării, unde repre
zentanții tuturor celor 135 de 
state membre au prilejul, să 
aducă la cunoștință vederile 
guvernelor lor asupra proble
melor contemporane, să lan
seze propuneri și soluții.

In intervenția sa, ministrul 
de externe adjunct al R.P. 
Chineze, Ciao Kuan-hua, a 
subliniat necesitatea ca „toa
te țările lumii, mari sau mici, 
să fie egale, ca toate statele, 
indiferent de sistemele lor so
ciale, să stabilească între ele 
relații normale, pe baza prin
cipiilor respectului, reciproc al 
suveranității și integrității te
ritoriale, neagresiunii recipro
ce, neamestecului în treburile 
interne, egalității și avanta
jului reciproc. Toate dispute
le internaționale, a spus el, 
trebuie să fie soluționate paș
nic pe baza acestor principii, 
fără recurgere la forță sau a- 
menințarea cu folosirea for
ței".

Abordînd unele probleme

internaționale, vorbitorul a 
deplîns faptul că „războiul nu 
a încetat complet în Indochi
na, că tensiunea din Orientul 
Apropiat persistă, iar asupri
rea colonială și rasistă din 
Africa este menținută cu aju
torul represiunii militare". In 
domeniul economic, a subli
niat el, decalajul crește între 
țările industrializate și cele 
în curs de dezvoltare.

Ministrul Ciao Kuan-hua a 
arătat că „guvernul chinez de
nunță în mod hotărît conti
nuarea ' sprijinului acordat de 
S.U.A. în diferite feluri regi
mului de la Pnom Penh, pre
cum și amestecul american în 
problemele interne ale Cam- 
bodgiei". In problema core
eană. vorbitorul a arătat că 
măsura care se impune 
o prioritate urgentă este 
tragerea trupelor străine 
Coreea de Sud, pentru 
unificarea pașnică a țării 
fie- întreprinsă de însuși 
porul coreean, fără amestec 
din afară, în spiritul Decla
rației coipune din 4 iulie 1972. 
El s-a opus, totodată, intră
rii separate în O.N.U. a Nor
dului și Sudului Coreei.

Ministrul chinez a salutat, 
pe de altă parte, acordul rea
lizat la 28 august între țări-

cu 
re
diu 
ca 
să 

po-

le din Asia de sud.
Primul ministru și ministrul 

afacerilor externe al statului 
Bahamas, Lyndon Pindling s-a 
pronunțat în favoarea spriji
nirii țărilor în curs de dez
voltare, în cadrul unei coope
rări multilaterale, prin acor
darea de asistență tehnică, în 
mod dezinteresat, necompeti
tiv și fără a se pretinde „re
compense".

In discursul său, ministrul 
de externe al statului Emira
telor Arabe Unite, Ahmed 
Khalifa Al-Swadî, a subliniat 
printre-altele că guvernul său 
va acționa pentru apărarea in
dependenței și pentru a rezis
ta oricărei imixtiuni străine 
în afacerile interne, indiferent 
din ce parte ar veni.

Ministrul afacerilor exter
ne și al cooperării al Repu
blicii Ruanda, Aloys Nsekali- 
je. a condamnat, în cuvîntul 
său, politica guvernelor de la 
Lisabona, Salisbury și Preto
ria pentru politica colonială 
și rasistă pe care o desfășoa
ră în Africa și pentru sfida
rea și încălcarea documente
lor O.N.U. și a opiniei publi
ce mondiale față de fenome
nele anacronice care persistă 
în întinse teritorii din Afri
ca.

BERLIN 3 — Coresponden
tul Agerpres, • C. Varvara,- 
transmite : La Berlin a avut 
loc. miercuri, cea de-a 10-a 
sesiune a Camerei Populare a 
R.D. Germane. Pe ordinea de 
zi s-a aflat alegerea președin
telui Consiliului de Stat și a 
președintelui Consiliului 
Miniștri.

La propunerea lui Erich 
necker, prim-secretar al 
al P.S.U.G., Camera Populară 
a ales în unanimitate ca pre
ședinte al Consiliului de Stat 
al R.D.G. pe Willi Stoph, mem
bru al Biroului Politic al C.C.

de

Ho- 
C.C.

al P.9.U.G., care 
zent. a îndeplinit 
vicepreședinte al 
de Stat și președinte al Consi
liului de Miniștri.

In funcția de președinte al 
Consiliului de Miniștri a fost 
desemnat Horst Sindermann. 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.S.U.G.. fost prim-vi- 
cepreședinte al Consiliului 
Miniștri.

In cursul după-amiezii 
miercuri a avut loc prima
dință a Consiliului de Stat sub 
președinția lui Willi Stoph.

pină în pre- 
funcțiile de 
Consiliului

de

de
șe-

Lucrările Conferinței general-europene

a Situația din Chile
• Actele de violență, represiunile 

patrioților continuă
• Potrivit agenției France Presse, 

sub arest pe întreg teritoriul țăriisoane se află

împotriva democraților și

minimum 30 000 de per-

A apărut:

Revista „Lumea"
— numărul 41 —

Astăzi a apărut nr, 41 al 
revistei „Lumea".

Revista acordă, în acest 
număr, un spațiu larg succe
siunii dramatice a evenimen
telor din Chile.

Cu prilejul vizitei în Ro
mânia a președinteului Va- 
rahagiri Venkata Giri, revis
ta publică un reportaj inti
tulat „India azi și inline", 
precum și profilul șefului 
statului indian.

Din sumar reținem, de 
asemenea, o amplă analiză 
a structurilor sociale, econo
mice și politice ale Repu
blicii Peru.

O suită densă de cores
pondențe ilustrează actuali
tatea politică a săptămînii: 
de Ia Geneva — o relatare 
privind tema dezangajării 
militare și dezarmării discu
tată în cadrul celei de-a do
ua faze a conferinței pen
tru securitate și cooperare 
în Europa ; de la New York

— o corespondență privind 
dezbaterile de politică gene
rală în plenul Adunării Or
ganizației Națiunilor Unite ; 
despre relațiile sovieto-iu- 
goslave — o corespondență 
transmisă de la Belgrad pe 
marginea vizitei lui Alexei 
Kosîghin. Conferința de pre
să a președintelui Georges 
Pompidou, reorientări politi
ce în preajma formării unui 
nou guvern grec, campanie 
electorală în Turcia — fac o- 
biectul unor corespondențe 
transmise de la Paris, Atena 
și Ankara.

Revista „Lumea" publică, 
începînd cu acest număr, un 
nou serial : „Istoria și mis
terele concernului I.T.T.", 
pasionantă investigație in 
culisele celebrei societății a- 
mericane de telefoane și te
legraf.

SANTIAGO DE CHILE 3 
(Agerpres). — După cele nouă 
execuții care au avut loc în 
noaptea de luni spre marți, 
alte două 
împușcate marți în Chile, de 
d' patrulă militară. 
relatărilor 
al cotidianului spaniol „înfor- 
maciones", după lovitura mi
litară de stat, nopțile chilie
ne fără execuții au devenit 
tot mai rare. „Corpurile a 
•numeroase persoane arestate 
sînt găsite cîteva zile mai 
tîrz-iu în lacuri îndepărtate" 
— scrie ziaristul spaniol. 51 

. citează, de pildă, cazul lui 
Manuel Canto, secretarul pri
marului din Santiago, găsit 
împușcat, la două zile după ce 
a fost arestat, la domiciliul 
său de către carabinieri.

Ziaristul spaniol citează, de 
asemenea, mărturiile primite 
in legătură cu execuțiile că
rora le cad victime numeroși 
deținuți aflați pe stadionul 
Național din Santiago. , „In 
primele ore ale nopții — scrie 
el — un pichet înarmat scoa- 

- te deținuții sub pretextul u- 
nor interogatorii și, la puțin 
timp după aceasta, încep să 
se audă focuri de armă. Cea. 
mai mare parte dintre deți
nuți nu mai revin niciodată".

In ceea ce privește numă
rul total al victimelor, agen
ția France Presse relatează că 
anumiți diplomați străini din 
Santiago de Chile apreciaz,‘j 
că. după cercetările lor, cifra 
minimă este de 10 000 pe în
treg teritoriul țării.

persoane au fost

Potrivit
trimisului special

De cele mai multe ori, per
soanele executate nu au cons
tituit obiectul vreunui proces, 
chiar și sumar. De altfel, tri
bunalele militare — care tot 
mai mult se substituie, în prac
tică. tribunalelor civile, — au 
la dispoziție un răgaz de nu
mai 48 de ore pentru a stabili 
vinovăția, gradul de culpabi
litate și pentru a cere pedepse 
ce pot varia între moarte prin 
împușcare sau detențiune.

Numărul persoanelor deți
nute este, de asemenea, greu 
de precizat — relatează agerî- 
ția France Presse. Oficial pes
te 5 000 de persoane se află

închise la stadionul Național 
din Santiago, 1 500 pe o na
vă ancorată în portul Valpa
raiso și cîteva sute în insu
lele din apropierea coastelor 
chiliene. Dar, ziariștii, care 
au reușit totuși să pătrundă 
în provincie, declară că au 
primit de la autoritățile locale 
informații certe cu privire 
la faptul că fiecare din 
cele 25 de regiuni ale țării 
deține cel puțin 1 000 d.e ares
tați. Potrivit acestor informa
ții — arată agenția —• mini
mum 30 000 de persoane se 
âflă în prezent sub stare de 
arest pe întreg teritoriul țării.

FILME
JOI, 4 OCTOMBRIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Fluturii sînt liberi ; 
Republica : Lupul mărilor ; 
PETRILA : Adio Peters
burg : LONEA — Minerul : 
Războiul lui Murphy ; ANI- 
NOASA : Frumos, onest, 
emigrant în Australia ; 
VULCAN : Cînd legendele 
mor : LUPENI — Cultural : 
Simon Templar intervine ; 
URlCANI : Ciprian Porum- 
bescu.

RADIO
5,00 Buletin de știri ; 5,20 

Dragi mi-s cintecul și jocul ; 
6.00 — 8,08 Radioprogramul 
dimineții ; 8,08 Matineu mu
zical ; 8,30 La microfon me
lodia preferată ; 9,00! Buletin 
de știri ; 9,30 Odă limbii ro
mâne ; 10,00 Buletin ide știri; 
10,05 Folclor muzical din 
Transilvania ; 10,30 Sub ce
rul libertății ; 11,00 Buletin 
de știri ; 11,15 Din țările so
cialiste ; 11,30 Mîini de aur 
are țara : 12,00 Discul zilei ;
12.30 Intîlnire cu melodia
populară și interpretul pre
ferat ; 13,00 Radiojurnal ;
13.30 Concert de prînz ; 14,00
Compozitorul săptămînii ; 
14,35 Vechi melodii popu
lare ; 15,00 Buletin de știri ; 
15,05 Tribuna radio ; 15,15

Muzică de estradă 15,40 For
mații participante la con
cursul coral interj udețean 
„Cîntare patriei" ; 16,00 Ra
diojurnal ; 16,15 Virtuozi ai 
instrumentelor populare ;
16.35 Melodii de Laurențiu 
Profeta ; 17,00 Antena tine
retului ; 17,45 Duete vocale 
și instrumentale de muzică 
populară ; 18,00 Orele serii ; 
20,00 Zece melodii preferate; 
21,00 Revista șlagărelor ;
21.30 Bijuterii muzicale ; 
22,00 Radiojurnal; .22.30 
Concert de seară : 24,00 Bu
letin de știri ; 0,03—5,00 Es
trada nocturnă.

T V
JOI, 4 OCTOMBRIE

9,00 Curs de limbă engleză. 
Recapitulare (13).

9,30 Curs de limbă germa
nă. Lecția 61.

10,00 Telex.
10,05 Cărți și idei. Nicolae 

Balotă — „Umanități".
10,25 Telecinemateca (relu

are).
12,05 Telejurnal. 
16,00-17,00 Teleșcoală.
17.30 Emisiune în limba 

maghiară.
18.30 Telex.
18.35 Din țările socialiste. 
18,45 Universitatea T.V.
19,20 1001 de seri : Premiul 

lui Donald (IV).
19.30 Telejurnal. Cincinalul 

înainte de termen.

1973 — an hotărîtor.
20,00 Cîntecul săptămînii — 

„București, orașul 
meu".

20.05 Seară pentru tineret. 
Vă invităm să petre- 
ceți o seară în mijlo
cul tinerilor din jude
țul Dolj.

22,15 24 de ore.

VREMEA
Valorile temperaturii în

registrate 
ieri :

în cursul zilei de

Maximele : Petroșani 21
grade ; Paring 13 grade.

Minimele : Petroșani 10 
grade ; Paring 9 grade.

PENTRU URMĂTOARE
LE 24 DE ORE : Vreme în 
general instabilă. Cer mai 
mult acoperit. Sînt posibile 
ploi locale, sub formă de a- 
verse. Vînt slab pînă la po
trivit din sectorul sudic.

Pronoexpres
La tragerea Pronoexpres 

din 3 octombrie 1973 au fost 
extrase următoarele numere:

Extragerea I:
34, 37, 2, 14, 27, 30

Extragerea a Il-a :
29, 4, 38, 5, 21.

Redacția și administrația ziarului: Petroșani, strada Republicii, nr. 90, telefon : 1662.

h apărarea lui
PARIS 3 (Agerpres). — Se

cretarul general al Partidului 
Comunist Francez, Georges 
Marchais, i-a adresat o tele
gramă secretarului general al
O. N.U., Kurt Waldheim, ce- 
rîndu-i să „facă uz neîntîrzi- 
at de întreaga sa autoritate 
pentru a salva viața lui Luis 
Corvalan, secretar general al
P. C. din Chile, conducător de 
frunte al Unității Populare, a- 
restat de junta militară chili- 
ană".

Luis Corvalan
LONDRA 3 (Agerpres). — 

Comitetul Executiv Național 
al Partidului Laburist din 
Marea Britanie a trimis o te
legramă primului miniștru 
Heath în care îi cere să inter
vină de urgență prin toate 
mijloacele pe care le are la 
dispoziție, pentru a salva via
ța lui Luis Corvalan, secreta
rul general al Partidului Co
munist din Chile. O telegramă 
în acest sens au adresat pre
mierului britanic și un mare 
număr de conducători ai sin
dicatelor.

GENEVA 3 — Coresponden
tul Agerpres, C. Vlad, trans
mite : In cursul zilei de 
miercuri, la Geneva au conti
nuat lucrările Comitetului de 
Coordonare, investit cu pre
rogativele conducerii tuturor 
activităților desfășurate în a- 
ceastă a doua fază a Conferin
ței general-europene pentru 
securitate și cooperare. Potri
vit principiului rotației, lucră
rile Comitetului s-au desfășu
rat sub președinția reprezen
tantului României, Romulus 
Neagu.

Conform mandatului său, a- 
cest organism al conferinței 
compus din reprezentanții mi
niștrilor afacerilor externe ai 
tuturor statelor participante, 
se întrunește periodic în tim-

pul celei de-a doua faze a 
Conferinței în vederea coordo
nării activității comisiilor, 
subcomisiilor și a celorlalte 
organe de lucru în scopul a- 
sigurării unei munci cît mai 
eficiente. El este împuternicit 
cu elaborarea sintezei rezulta
telor activităților în diferite 
organe de lucru, în vederea 
prezentării de propuneri de
finitive în raza finală a Confe
rinței.

In cursul dezbaterilor de 
miercuri ale Comitetului, des
fășurate într-o atmosferă con
structivă, participanții au re
alizat un acord asupra princi
palelor direcții ale desfășură
rii activităților Conferinței în 
următoarea perioadă de șase 
săptămîni.

LONDRA 3 — Coresponden
tul Agerpres,. N. Plopeanu, 
transmite : Conferința națio
nala a Partidului Laburist, 
care se desfășoară la Blackpo
ol, și-a continuat, miercuri, 
lucrările. In ședința de dimi
neață a luat din nou cuvîntul 
liderul partidului, Harold 
Wilson, care a subliniat hota- 
rirea conducerii partidului de 
a traduce în viață „programul 
laburist pentru Anglia", ce ur
mează să fie aprobat de confe
rință. și a prezentat strategia 
viitoare a laburiștilor, respec
tiv de a nu se angaja în coa
liții sau înțelegeri cu alte 
partide politice britanice. Vor
bitorul a criticat diverse as
pecte ale politicii guvernului 
conservator, menționînd, prin
tre altele, creșterea substanți
ală a prețurilor și a chiriilor, 
agravarea inflației, reducerea 
nivelului de trai al maselor 
etc.

O atenție deosebită a fost a- 
cordată la conferință proble
mei locuințelor. Edward Short 
lider adjunct al partidului, a 
menționat că „în prezent pro
blema locuințelor în 
este 
Unii 
cînd 
sînt 
8 și 
faptului că prețurile locuințe
lor ș'i chiriile sînt foarte ridi
cate. Conferința a hotărît, 
printre altele, ca, în cazul în 
care Partidul Laburist va ve
ni la putere, să naționalizeze 
terenurile destinate construc
ției de locuințe.

Anglia 
mai acută decît oricînd”. 
vorbitori au citat cazuri 
într-o singură cameră 
nevoite să locuiască cîte 
10 persoane, ca urmare a

k

• Delegația de activiști 
ai P.C.R., condusă de Petru 
Țăran, membru al Comisiei 
Centrale de Revizie a P.C.R., 
secretar al comitetului jude
țean Harghita al P.C.R. 
re, la invitația C.C. 
P.P.R.M., face o vizită 
schimb de experiență
R.P. Mongolă, a fost primită 
de Demchighiin Molomjamț, 
membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.P.R.M.

ca- 
al 
în 
în

prem al U.R.S.S., membrii 
echipajului navei cosmice 
„Soiuz-12“, Vasili Lazarev și 
Oleg Makarov, au primit ti
tlurile de „Erou al JJniunii 
Sovietice" și de „Pilot-cos- 
monaut al U.R.S.S."

lui au explodat în momentul 
în care acesta s-a ciocnit de 
pămînt. Cei doi membri ai 
echipajului au reușit să se 
salveze cu ajutorul instalați
ei de catapultare.

® In conformitate cu a- 
cordul indo pakistanez pri
vind soluționarea probleme
lor umanitare create ca ur
mare a conflictului din de
cembrie 1971, miercuri a a- 
vut loc. la postul de frontie
ră Wagah. ceremonia repa
trierii de către India a unui 
nou grup de 841 de prizo
nieri de război și persoane 
civile pakistaneze.

• Comitetul pentru pro
bleme politice și de securi
tate al Adunării Generale a 
O.N.U. a hotărît, prin con
sens, la recomandarea pre
ședintelui acestui organ in
vitarea celor două delegații 
coreene pentru a participa, 
fără drept de vot, la discuta
rea problemei Coreei în 
drul acestui comitet.

• Printr-un decret 
Prezidiului Sovietului

ca

al 
Su-

• In Uniunea Sovietică 
opt sateliți artificiali ai Pă
mântului, din seria „Cos-

mos", cu ajutorul unei sin
gure rachete purtătoare au 
fost lansați, miercuri. Sate
liții au la bord aparataj ști
ințific pentju continuarea 
cercetărilor în spațiul cos
mic — menționează agenția 
TASS.

@ Un avion cu rearcție al 
forțelor navale americane 
s-a prăbușit în apropierea 
bazei militare a S.U.A. din 
Lajes (Insulele Azore). Bom
bele aflate la bordul avionu-

© In urma consultărilor 
care au avut loc, s-a conve
nit ca Henry Kissinger, se
cretarul de stat al S.U.A., 
consilierul președintelui Sta
telor Unite pentru probleme
le securității națiorn'e, să 
facă o vizită în R.P. Chine
ză, în perioada 26-29 octom
brie 1973 — anunță agenția 
China Nouă.

ft Premierul japonez Ka- , 
kuei Tanaka, însoțit de mi
nistrul său de externe, Ma
sayoshi Ohira, a sosit, 
miercuri, pe aeroportul din 
Dusseldorf, pentru o vizită 
de cinci zile în R.F. Germa
nia. După Paris și Londra, 
șeful guvernului nipon va 
continua consultările politi
ce, începînd de joi, la Bonn.

In capitala irakiană s-a 
deschis, în prezența minis
trului economiei, Hikmat Al- 
Azawi, cea de-a 10-a ediție 
a Tîrgului internațional 
la Bagdad, manifestare 
care participă 24 de țări.

România este prezentă 
o expoziție de mașini și uti
laje.

de 
la

cti
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FOTBAL

Dinamo București — Crusaders 
Belfast 11—0 (4—0)

Miercuri, pe stadionul Dina
mo din Capitală, în prezența 
a peste 8 000 de spectatori, în 
meci retur pentru „C.C.E." la 
fotbal, Dinamo București a 
confirmat cu prisosință victo-' 
ria obținută cu 1—0 în depla
sare în fața formației irlan
deze Crusaders Belfast. In ver
vă deosebită, fotbaliștiii di- 
namoviști au oferit o frumoa-

O superbă victorie

să demonstrație cîștigînd la 
un scor de rugbi : 11—0 (4—0), 
care ne scutește de prea mul
te comentarii.

In urma acestei victorii, e- 
chipa Dinamo București care 
a realizat în cele două meciuri 
un golaveraj record (12—0) 
s-a calificat pentru turul doi 
al competiției.

a fotbalului nostru .<

Universitatea Craiova a dispus 
cu 1—0 de redutabila formație 

italiană Florentina Florența
Universitatea Craiova, echi

pă în mare formă, combativă 
și decisă să se afirme și pe 
plan internațional, a adus 
miercuri fotbalului nostru o 
superbă victorie cu 1—0 
(0—0), obținută pe teren pro
priu în fața redutabilei for
mații italiene Fiorentina Flo
rența. Această a doua manșă 
a întîlnirii-din cadrul „Cupei

U.E.F.A." a atras pe stadionul 
din Craiova o cifră record de 
spectatori : peste 35 000. Ei au 
trăit momente dramatice o- 
ferite de o partidă atractivă, 
cu faze de mare spectacol la 
cele două porți.

Echipa Universitatea Craio
va obține o meritată calificare 
pentru turul următor al „Cu
pei U.E.F.A."

(Agerpres)

F.C. Argeș — Fenerbahce Istanbul 
1-1 (1-1)

Cu Dobrin în linia de atac dentat, miercuri la Pitești for- 
dar fără aripa Troi, încă acei- mația locală F.C. Argeș, nu a

putut remonta handicapul de 
puncte 1—5 ca urmare a în- 
l'rîngerii suferite la Istanbul 
în pj-imul joc din cadrul „Cu
pei U.E.F.A.", susținut în com
pania echipei turce Fener
bahce, antrenată de celebrul 
brazilian Didi. Fotbaliștii ro
mâni încurajați frenetic de 
cei peste 8 000 de spectatori 
au dominat mai multă însă a- 
părarea „beton" a oaspeților a 
știut să mențină Un scor e- 
gal : 1—1 (1—1).

© SOFIA 3 (Agerpres). •— 
Miercuri, la Sofia în meci re
tur contînd pentru finala cu
pei balcanice la fotbal, echipa 
Lokomotiv Sofia a învins cu 
scorul de 2—0 (0—0) pe A.S.A. 
Tg. Mureș. Cele două puncte 
au fost marcate de Mihailov 
(min. 48 și 78). Primul punct 
a fost înscris dintr-o lovitură 
de la 11 m.

In primul joc, cele două e- 
chipe terminaseră la egalitate: 
1—1.

• BELFAST 3 (Agerpres). 
— Peste 6 000 de spectatori au 
urmărit miercuri la Belfast 
meciul retur de fotbal dintre 
echipele Glentoran Belfast și 
Chimia Rm. Vîlcea din cadrul 
„Cupei cupelor". Fotbaliștii 
irlandezi au obținut , victoria 
cu scorul de 2—0 (1—0), prin 
punctele marcate de Jannison 
și Craig. In primul joc, cele 
două echipe terminaseră la 
egalitate : 2—2.

Crosul mecanizatorul 
minier

Printre numeroasele acți
uni sportive de masă care 
s-au organizat duminică di
mineața în municipiul nos
tru — competiții de fotbal, 
popice, volei, handbal, ex
cursii, drumeții — la loc de 
frunte se înscrie și „crosul", 
întrecere tot mai mult îndră
gită de tineretul petroșă- 
nean. Astfel pe traseul Piața 
Victoriei — str. Republicii 
— Stadionul Jiul a avut loc 
„Crosul mecanizatorului mi
nier", întrecere la startul că
reia au fost prezenți peste 
320 de tineri și tinere de la 
I.U.M. Petroșani.

Concursul a înregistrat, în 
totalitatea sa, un remarcabil 
succes. In primul rînd, adu
cerea crosului în plin centrul 
orașului îi creează o atmos
feră festivă, cu influențe di
recte dintre cele mai favora
bile asupra participanților. 
In al doilea rînd, inițiativa 
ca asemenea întreceri să fie 
precedate de altele pregăti
toare, a făcut ca marea ma
joritate a participanților să 
dețină o condiție fizică mul
țumitoare pentru a putea 
parcurge distanța în timpi 
buni. Oricît ar părea de ciu
dat, dar cele mai puține a- 
bandonări s-au înregistrat la 
fete, unde echilibrul de for
țe a fost impresionant de

strîns. Trebuie remarcată 
prezența comisiei de atletism 
(președinte ANDREI AN
GER), a prof. CELESTIN 
ȚIRNARIU de la Școala 
sportivă, a tovarășului IOAN 
STOICOIU, secretarul comi
tetului U.T.C. de la I.U.M.P., 
a căror contribuție la reuși
ta deplină a acțiunii merită 
a fi consemnată. A dirija 320 
de concurenți pe un traseu 
de 2 000 m nu este desigur o 
treabă ușoară. In acest sens 
s-a primit un sprijin deplin 
din partea organelor de mili
ție care au dirijat în așa fel 
circulația îneît totul să de
curgă normal.

In cadrul unei festivități 
de premiere, tovarășul NI
COLAE HANEȘ, prim-secre
tar al Comitetului municipal 
U.T.C., vicepreședinte al 
C.M.E.F.S., a înmînat diplo
me, insigne și cărți sportive 
următorilor câștigători: CA
TEGORIA 15-16 ani: 1. Mi
oara Scornea ; 2. Ioana Cre- 
țu ; 3. Aurelia Boncea. BĂ
IEȚI CATEG. 15-16 ani : 1.
Ștefan Boca ; 2. Stelian Ah- 
riniuc : 3. Nicolae Negoi.
BĂIEȚI CATEG. 17-19 ani: 
1. Simion Țâr mure ; 2. Ale
xandru Boyte ; 3. Isidor Ma
rian.

Prof. Dorel VLADISLAV
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