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1973 1 Pentru îndeplinirea
hoarîtor, CINCINALULUI ÎNAINTE DE TERMEN!

Realizarea exemplară a măsurilor adoptate

Premisă sigură a îndeplinirii
sarcinilor acestui an și pregătirii 
temeinice a producției anului1974

Așa după cum am mai in
format cititorii noștri. re
centa plenară a Comitetului 
municipal de partid a dez
bătut preocuparea organelor 
și organizațiilor de partid din 
Valea Jiului pentru îndepli
nirea integrală a sarcinilor 
de plan, a obiectivelor stabi
lite de conferințele județeană 
și municipală de partid în a- 
cest domeniu.

Abordarea acestei proble
me de prim ordin pentru or
ganizația municipală de partid 
pentru toate colectivele de 
muncă, acum la începutul ul
timului trimestru — hotărîtor 
pentru înfăptuirea integrală a 
sarcinilor anului 1973 și pre
gătirea producției pe 1974 — 
are o semnificație deosebită.

In perioada analizată or
ganele și organizațiile de 
partid au desfășurat o acti
vitate politică perseverentă 
și multilaterală pentru a 
orienta eforturile fiecărui 
colectiv de muncă din unită
țile economice spre înfăptui
rea sarcinilor de plan sporite, 
a angajamentelor asumate. 
Rod al strădaniilor depuse, 
al sprijinului efectiv de care 
s-a bucurat din partea orga
nelor superioare de partid și 
de stat, Valea Jiului în ulti
mul an, s-a obținut o creștere 
a nivelului realizărilor în 
multe domenii ale activității 
economice. In primele 9 luni 
ale anului, D'anul producției 
globale pe întregul 
piu a fost depășit i 
milioane lei, s-au 
produse pesta plan în 
de 30,70 milioane Iei, 
ductivitatea muncii 
a crescut cu 1 104 1 
riat, reuși.ndu-se 
rea și depășirea 
telor stabilite la acești

și net
9 luni din

s-a realizat 
de cărbu- 

în prime- 
acest an

domeniul economic, eviden
țiază posibilitățile largi de 
cuprindere și stăpinire a pro
blemelor activității producti
ve, puterea de mobilizare de 
către organele și organizați
ile de partid a maselor de sa- 
lariați la înfăptuirea sarci
nilor de plan și a angajamen
telor asumate.

Evidențiind rezultatele in
contestabile pe linia dezvol
tării economice a munici- 

cu
nea- 

în peri- 
S-a apre- 
puteau fi 
activitatea 
manifestat 

numeroase lipsuri care 
că organele și organi- 
de partid, sindicat și 
conducerile colective 

desfășurat o activita-

mtinici- 
cu 25,47 
realizat 

. valoare 
iar pro- 
valorice 

lei/sala- 
îndeplini- 

angajamen- 
indi-

catori. Față de angajamente
le asumate s-au abținut rezul
tate bune și în îndeplinirea 
sarcinilor de export, indica
tor realizat în proporție de 
128,4 la sută, precum și în 
domeniul investițiilor, unde 
pe ansamblul municipiului 
sarcinile anuale au fost rea
lizate în proporție de 80,7 la 
sută.

Cu toate eă nu 
planul producției 
ne brut 
le
ceea ce s-a extras și livrat 
economiei naționale repre
zintă o creștere față de ace
eași perioadă a anului trecut 
de 167 535 tone de cărbune 
brut și 481 098 tone de cărbu
ne net. Și-au î 
parte din angajară 
nual filatorii de la Vîscoza, 
iar lucrătorii de pe șantierele 
de construcții au pus în func
țiune importante obiective 
industriale și social-culturale.

Pe linia sarcinilor trasate 
de secretarul general al par
tidului. s-au întreprins am
ple acțiuni de proiectare, asi
milare și realizarea pe plan 
local a unor mașini și utila
je miniere adecvate condi
țiilor de zăcămint din Valea 
Jiului, asigurarea în mai 
mare măsură a pieselor de 
schimb necesare, a confecți
ilor metalice. La I.U.M.P. s-au 
produs mii de stîlpi hidrau
lici de susținere, grinzi me
talice, pompe 
presiune și alte 
echipamentelor 
S-au proiectat 
garnituri de grinzi pășitoare 
și complexe de mecanizare a 
susținerii care se experimen
tează pentru prima dată în 
abatajele frontale din stra
tul 3.

Rezultatele obținute

realizat mare 
ijamentul a-

de înaltă 
accesorii ale 
de susținere, 
și construit

Sporuri la extracția de cărbune
Ieri, in bilanțul zilei precedente, colectivul sectorului 

III al Exploatării miniere Petrila, sector de pondere în totalul 
producției de cărbune care se extrage la mină, raporta un 
plus de 50 de tone cărbune.

Două din colectivele de mineri din acest sector — bri
găzile conduse de Florea Mionici și Eugen Voicu —, din 
abataje frontale de mare capacitate din stratul III, se mîn- 
dresc cu acest prilej prin succesele proprii obținute. Este 
vorba de faptul că, de la începutul lunii, fiecare brigadă, 
extrăgînd zi de zi din frontalele în care muncesc producții 
de cărbune superioare sarcinilor de plan, cumulează un vo
lum suplimentar de cărbune de peste 10O de tone. Toate 
aceste înfăptuiri rodnice fac dovada vredniciei minerilor, 
dau conținut faptic strădaniilor depuse de membrii colec
tivului celui mai mare sector petrilean.DEMARAJ BUN

piului, plenara a analizat 
deosebită răspundere 
junsurile existente 
oada analizată, 
ciat că realizările 
superioare dar în 
economică s-au 
încă 
atestă 
zațiile 
U.T.C.
nu au 
te pe măsura cerințelor, spre 
a determina obținerea unor re
alizări pe măsura posibilități- 

existente.
trecut a 

pentru a 
producție

Realizarea integrală a 
sarcinilor de transport pe 
primele 9 luni ale anului și 
încă din această perioadă a 
angajamentelor luate în în
trecere, au creat condiții ca 
lucrătorii regulatorului de 
circulație-mișcare Petroșani 
să demareze în 
patru cu noi 
muncă.

Ca urmare a 
optime a trenurilor de mar
fă din stațiile de încărcare 
a cărbunelui Lupeni, Is- 
croni și Petroșani, urmări- • 
rea încărcării — descărcării 
vagoanelor în toate stațiile 
de pe raza de activitate a 
regulatorului dintre Lupeni 
— Subcetate — Bouțari, ur
mărirea utilizării mijloace
lor de transport la întreaga 
lor capacitate, programarea

trimestrul 
succese în

îndrumării

de trenuri suplimentare, în 
primele 5 zile ale lunii oc
tombrie rulajul vagoanelor 
de marfă s-a realizat în 
proporție de sută la sută, 
încărcătura statică a fost 
depășită cu 7,96 la sută o- 
sie/vagon, viteza de circu
lație a trenurilor de marfă 
depășită cu 1.89 la sută, 
staționarea vagoanelor în 
tranzit cu manevră redusă 
cu 4,7 la sută iar cea a sta
ționării cu încărcare/descar- 
care cu 1,3 la sută.

La obținerea acestor suc
cese a contribuit întregul 
colectiv de muncă al regu
latorului de circulație, din 
rîndul căruia amintim pe 
operatorii Viorel Svichiu, 
Angela Severineanu, Con
stantin Balinca, Teofil Spi- 
nu și Gheorghe Luțaș.

lor, a dotării 
Astfel.' deși în anul 
existat preocupare' 
crea capacități de 
și condiții pentru înfăptuirea 
ritmică a sarcinilor de plan și 
a angajamentelor asumate, 
acestea nu s-au îndeplinit 
integral. In primele cinci 
luni ale anului, exploatările 
miniere au obținut rezultate 
în general bune, extrăgînd 
peste plan 6542 tone cărbune 
net. In ultimele patru luni, 
însă, datorită slabelor reali
zări obținute la minele Lu
peni, Aninoasa, Paroșeni, 
Uricani, Lonea, s-au înregis
trat rămîneri în urmă, atît la 
cărbune brut cît și la net. 
Scăderea nivelelor de pro
ducție la exploatările minie- 

îndeosebi la cele amin-

Cadru industrial la mina Livezeni. Foto : Ion LEONARD

în cadrul Centralei cărbunelui Petroșani

Dezvoltarea în .ritmuri rapi
de a întregii noastre economii 
naționale, creșterea gradului 
de urbanizare și a bunăstării 
populației impun luarea în 
considerare a tuturor proble
melor legate de protejarea și 
conservarea mediului încon
jurător. Ip acest context pro
blema evitării poluării cursu
rilor de apă are o deosebită 
importanță, dată fiind varie
tatea utilizărilor apei, fie că 
este vorba de consumul cas
nic sau de multiplele între
buințări industriale pe care 
Le are.

Dat fiind faptul că în ța
ra noastră gospodărirea ape
lor este o problemă de stat, 
Ministerul Agriculturii, Indus
triei Alimentare și Apelor, 
prin Consiliul național al a- 
pelor, înfăptuiește politica par
tidului și statului cu privire 
la gospodărirea rațională a a- 
pelor și asigurarea surselor de 
apă pentru necesitățile popu
lației și ale economiei națio
nale. In același timp, acest or
ganism îndrumă și controlea
ză folosirea și protecția re
surselor de apă.

Conservarea, amenajarea și 
.valorificarea resurselor de 

apă, protecția calității aces
tora împotriva poluării, folo-

sirea rațională și economisi
rea apei, prevenirea și apă
rarea împotriva acțiunilor 
nocive sau distructive consti
tuie sarcini la a căror înfăp
tuire trebuie să participe — 
conform prevederilor legale — 
toate 
le de 
ștești, 
țării.

Problema evitării poluării 
apelor are o semnificație deo
sebită și pentru municipiul 
nostru, Valea Jiului consti
tuind o regiune puternic in
dustrializată și cu o mare den
sitate a populației. Aceasta cu 
atît mai mult cu cît preve-

organele și organizații- 
stat, organizațiile ob- 
precum și toți locuitorii

derile legii nr. 5 din 20 apri
lie 1972, lege care reglemen
tează gospodărirea apelor, se 
aplică atît la cursurile de apă 
de suprafață, cît și la apele 
subterane, la lacurile natura
le sau artificiale, situații pe 
care le întilnim frecvent ge
nerate de însăși natura pro-, 
ceselor tehnologice din Valea 
Jiului. In cadrul Centralei 
cărbunelui Petroșani, princi
pala unitate economică a mu
nicipiului. asigurarea calității 
apelor rezultate din procesele

Ing. M. ALEXANDRU 
- C.C.P.

(Continuare in pag. a 3-a)

Importante economii de combustibil
Personalul remizei de locomotive Petro

șani, convins de importanța ce o prezintă 
pentru economia națională, reducerea conti
nuă a consumului de materii prime, conside
ră ca o datorie firească realizarea unor cît 
mai importante economii de combustibil.

'Astfel, mobilizat în jurul inițiativei, lansa
tă de colectivul depoului de locomotive Sime- 
ria : .In fiecare lună toate trenurile din pro
gramul unei zile — remorcate cu combusti
bilul economisit" mecanicii și fochiștii remi-

Sectorul III al E.M. Lo- 
nea :

Minerii Ion Bogdan și 
Ion Miclea III, într-un rod
nic schimb de păreri asupra 
abatajelor unde muncesc.

Plenarele
activelor

din școli
In conformitate cu in

strucțiunile C.C. al 
U.T.C. se desfășoară în 
aceste zile plenarele ac
tivelor U.T.C. din școli
le generale, licee 
școlile profesionale.

Analizînd pe larg 
tivitatea desfășurată 
comitetele U.T.C. 
școli. în perioada luni
lor de vară, plenarele 
stabilesc și programul 
de acțiuni ce vor fi or
ganizate pentru elevi în 
acest an de învățămînt 
in lumina hotărîrii Ple
narei C.C. al P.C.R. din 
18-19 iunie a.c.

(Continuare in pag. a 3-a)

(Lut oftat...

In atenția călătorilor
pe autobuzele

E.G.C. !
Incepînd de ieri, 10 

octombrie, a.c., în conti
nuare, timp de o săptă- 
mină, numărul autobu
zelor care efectuează 
transport de călători pe 
rutele E.G.C. din între
gul municipiu a fost re
dus. Limitarea parcului 
auto al E.G.C. își găseș
te unica explicație în 
sprijinul pe care între
prinderea trebuie să-l 
dea amplei acțiuni pa
triotice de strîngere a

\_____________

recoltei ogoarelor. A- 
nunțăm, pe această cale, 
publicul călător că res
tricțiile pe care le vor 
întîmpina (doar pînă la 
ora 8) nu trebuie să fie 
un motiv de nemulțu
miri ci un... apel de a 
renunța, momentan, la 
plecarea de acasă în ul
tima instanță, mărind 
timpul afectat deplasă
rii spre locurile de mun
că.

Filmul de amatori
în sprijinul 
producției

Cineamatorii din Va
lea Jiului s-au întîlnit 
ieri după-amiază, la Ca

sa de cultură din Petro
șani pentru a dezbate, 
în cadrul unei mese ro
tunde, o temă de larg 
interes — filmul în spri
jinul producției și fil
mul politic. Această în- 
tîlnire — intrată, deja, 
în stilul de muncă a ci- 
necluburilor care au, în 
acest fel, o unitate de 
acțiune — a luat în dis
cuție și un scenariu pro
pus pentru a forma sub
stanța unui film despre 
munca și viața mineri
lor din municipiul nos
tru.

Amicii...
în Paring

Cercul de turism „A- 
micii Parîngului" de la

I.U.M. Petroșani, condus 
de ing. Aurel Dula a- 
vantajați de timpul fru
mos, au organizat recent 
o drumeție în masivul 
Paring. Excursia a ofe
rit turiștilor o întîlnire 
cu priveliștile binecu
noscute, înveșmîntate în 
culorile toamnei precum 
și un bun prilej de des
tindere.

Acțiune model

Asociația sportivă 
„Minerul" și comitetul 
U.T.C. al E.M. Aninoa
sa, în colaborare cu con
siliul popular și școlile 
din localitate, organi
zează sîmbătă, 13 oc
tombrie, o acțiune spor
tivă de masă model.

zei Petroșani au economisit în primele no
uă luni ale anului în curs, 2 485 tone combus
tibil conventional.

Hotărîtor în realizarea acestei importante 
economii a fost byna întreținere tehnică și 
termotehnică a locomotivelor, exploatarea lor 
judicioasă, activitate în care s-au evidențiat 
mecanicii de locomotive cu abur Ios'if Ștefan, 
Pavel Revitea, Gheorghe Gavrilă, loan Lazăr, 
loan Izvoran, fochiștii Constantin Baldovin,
Vintilă Băiuț, Emerich Borșoș, Ion Nistores- 
cu, Aurel Manitiu și alții.

DE PROFESIE: FĂRĂ
• Pentru a 7-a oară în fața instanței • Vid total la rubrica profesiei • Nimic în folosul 

străvezie a 
un costum de... duminică

societății, în defavoarea ei — multe... • Fapte antisociale ornate cu „glazura" 
minciunii • Mîinile întinse s-au izbit de scutul trîndăviei- purtat ca 
• Va urma, oare, o cotitură ?

Ne-am 
de acte 
fracțiuni 
mici, ne-au convins, de 
— de un adevăr fără echivoc 
și anume că cei aflați într-o 
„cursă" nemoderată după fel 
de fel de avantaje pecuniare, 
nemuncite își cunosc foarte 
bine pasivul de... conștiință, 
adică sînt conștienți că în 
fața societății n-au cum, ori- 
cît s-ar strădui (și se strădu
iesc !) să-1 poată „acoperi" și 
recurg în ultima instanță 
(sau chiar în fața... instanței) 
la o ultimă „armă" : înșelăto
ria. Am asistat, într-o 
de judecată, la o scenă 
dreptul penibilă. Intr-o 
cercare aproape disperată, de 
a-și acoperi sărăcia de... mo
ravuri, o femeie /nu insistăm 
asupra „cauzei", aceasta fiind 
tratată, la timpul cuvenit, în 
ziar), despre care se știa cy 
cît sînge rece a „lucrat", ape
la pur și simplu la melodra
mă, încerca să impresioneze 
prin... condescendența ei, pă- 
trunzînd adînc în ridicol.

Cu acest prilej în cen- i 
trul comunei va avea | 
loc o demonstrație a 
sportivilor urmată de 
un cros la care partici
pă peste 1 500' de tineri 
și un concurs de ciclism 
cu 100 participanți. Pe 
bazele sportive din lo
calitate se vor desfășu
ra întreceri de fotbal, 
volei, tir cu arcul și po
pice între sectoarele ex
ploatării miniere, pre
cum și întreceri de a- 
tletism și handbal pen
tru elevi.

Nou drum
spre cabană

La Lupeni au îițceput 
lucrările pentru deschi-

convins — o 
antisociale, de 
mai mari sau

serie 
in- 

mai 
fapt

sală 
de-a 

în-

----------------------- ----------------------

derea noului drum de 
acces spre stația inferi
oară a telescaunului ce 
se va construi în urmă
torul an în masivul 
Straja. In acest scop, 
consiliul popular al o- 
rașului Lupeni a alocat 
suma de 400 000 lei. 
Concomitent cu această 
lucrare se rezolvă și o 
mai veche doleanță a 
locuitorilor din zona pe 
unde va trece drumul : 
introducerea unei con
ducte de apă potabilă 
în această porțiune a o- 
rașului.

Ne-am amintit de acea „sec
vență", recent, cînd în aceeași 
sală „a pașilor pierduți" com
părea în fața instanței — 
pentru a 7-a (șaptea) oară în 
cei 45 de ani nu demult împli
niți — infractorul Gheorghe 
Mateșan din Petrila — Lo
nea.

— De profesie... ?
— Fără!
Seninătatea cu care-a fost 

rostit acest cuvînt ni s-a pă
rut nu numai descumpănitoa
re, ci pur și'simplu cutremu
rătoare. Vid total într-o „ru
brică" pe care milioane în
tregi de oameni cinstiți, co-

CUiu'uhM — Q 
CIT DAI iOCIETATIl •
...Am auzit, sau am citit, 

recunoaștem, felurite forme 
de dialog absurd. Nu credem 
însă să existe vreuna azi, în 
societatea noastră socialistă, 
care să zgîrie mai dureros 
timpanul auditorului, ca cea 
„înregistrată" cu prilejul ju
decării lui Gheorghe Mate- 
șan. Iat-o :

recți, din această țara, abia 
așteaptă s-o afirme, s-o cin
stească cu orice ocazie, cu le
gitimă mîndrie. De profesie : 
lără ! Un cuvînt cu sunet do
git, ruginit, rostit fără pic de 
rușine 
guros, 
ție, în 
l-am fi

de un om sănătos, vi- 
pe care, în altă situa- 
stradă cumva dacă 
întîlnit, ni l-am fi în-

chipuit oricînd... spărgînd de
zinvolt pietre în pumni... 
Gheorghe Mateșan nu are, 
deci, la 45 de ani, o profesie. 
Ce-a făcut pînă acum ? Ni
mic, aproape nimic. Nimic in 
folosul societății, în defavoa
rea ei, însă, multe ! S-a anga
jat de nenumărate ori la 
E. M. Lonea. Nu i-a plăcut 
munca — a recunoscut însuși 
mereu acest lucru cu o indo
lență dezarmantă — și tot de 
nenumărate ori i s-a desfăcut 
contractul de muncă. Expe
dientele, înșelăciunea, fur
turile mărunte îi deveniseră 
deja o... a doua natură, o na
tură diurnă. A fost condam
nat, în decurs de 15 ani, de 6 
ori. A fost „înzestrat" in in
stanțe, in tot acest răstimp cu 
16 ani și 8 luni de detențiune. 
Intra și ieșea din penitenciare, 
ca dintr-un magazin alimen
tar, după cumpărături ! In-

V. TEODORESCU

(Continuare in pag. a 2-a)
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Individ^ - colectivitate
O Totul depinde de tine... dar și de familia de acasă, de 

familia din uzină

® „Cea mai mare mulțumire ? Să fiu întotdeauna la post, 
la datorie..."

9 Lucrul cel mai important - voința oamenilor de a lucra 
mai mult și mai bine

• Atitudini : Cite un „fiți list"

(Pagina a 2-a)

Dezbaterile din Con
siliul de Securitate.

I
I
I
I

0 Activitatea delega
ției noastre la O.N.U. 'I

• Evenimentele din O- J 
rientul Apropiat.

0 Puternice manifes
tări de solidaritate 
cu democrații chili- J 
eni.

@ Prezențe românești.

(în pagina a 4-a)
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...Motoarele instalațiile mele, în preajma cărora am stat o viață întreagă și
de care parcă mă apropii de fiecare dată ca de o ființă vie, dragă".

IO AN BABA:

„Cea mai mare mulțumire ?
Să fiu întotdeauna la post, la datorie..."
Stau și privesc pe omul 

din fața mea și îmi vine 
greu să concep că poartă cu 
sine experiența de muncă, 
bucuriile și necazurile, satis
facțiile acumulate pe par
cursul a aproape șapte dece
nii. Masiv, manifestînd o 
vioiciune nedezmințită, IOAN 
BABA pare să constituie 

omului în 
repetate ale 

sublimat într-o 
înțelepciune re
de expresia fe- 

Căn-

ani în urmă, am venit la 
această uzină electrică pe 
care n-am mai părăsit-o.
- Ce importanță a prezen- 

dumneavoastră 
anilor

să 
imaginea tipică a 
care trăirile 
vieții s-au 
bunătate și 
pede trădată 
ței. Aveam "-’să'’ mă 
vlng de acest lucru după 
primul schimb de cuvinte.

- Nu sînteți 
se miră că, acum, 
ani, continui să mă 
de zi alături de vechii 
tovarăși de muncă de la 
trala electrică 
vă spun, tot i 
mir șl eu de 
trebări, pentru 
ani, cînd am i 
nici nu m-am 
clipă că aș putea 
otita timp cit nu mă 
sa puterile, la lucrul 
important din viața 
munca, meseria.

- V-a pasionat chiar în 
așa măsură electricitatea, ca
re, după cite se spun pe 
aici, nu prea mai are secrete 
pentru cel mai vechi șef 
echipă al uzinei ?
- Mai încape vorbă, 

de curentul electric, de 
oanele de kilowați care 
născut din instalațiile la ca
re am lucrat se leagă atit de 
multe amintiri ale vieții mele ? 
M-am înfrățit cu această fru
moasă meserie încă de pe 
vremea cînd eram calfă, uce
nic la diferite întreprinderi 
de distribuire a energiei elec
trice, la uzina electrică de la 
Vinga sau la 
lătoriei de la 
trila. Și apoi, 
mul legămînt

k—_

primul care 
la 67 de 

aflu zi 
mei 

cen- 
Insă, 

mă 
în- 

cinci

Vulcan, 
cam așa 
asemenea 
că acum 

ieșit la pensie, 
i gîndit vreo 

renunța, 
vor lă- 
cel mai 

mea :

de

cînd 
mili- 
s-au

montajul spă- 
preparația Pe

ana făcut ulti- 
cînd, cu 36 de

noastră ? 
instalată

această

Păi, cu 
de 28

tat pentru 
de-a lungul 
uzină ?

— Uzina 
puterea sa
de MW a fost mult timp cam 
a treia ca mărime din țară 
și satisfăcea în bună 
nevoile minelor din 
Jiului.
- înseamnă că aici 

rut lucru, nu glumă...
- Să ni se ceară ? Asta 

nu... L-am făcut noi, fără să 
ni se ceară, am știut dintot- 
deauna care ne este datoria 
și nu ne-am precupețit efor
turile pentru a o 
Mă bucur că pot 
că în 36 de 
fuzat nici o 
cru, în orice 
din zi sau 
sențe de la 
niștit într-un colțișor 
sînt lucruri 
m-am gîndit 
tru că asta

măsură 
Valea

s-a ce

îndeplini, 
spune 

ani nu am 
chemare la 

zi, la orice 
din

lucru,

mai sus ne-au dezvăluit fe- 
conștiincioasă, priepuU,

totul să meargă bine,

Ia 
mă 
sau

îi pun pe cei care 
sau mai puțin pe... 
preocupări diverse

însă, spre 
condiția lor, 

intense (nici- 
ci sensibili-

timp 
mai 
mari, al- 

toate

le ascultă, mai 
ginduri. 
pentru

Se spune că nu-i deloc ușor să citești 
din priviri gîndurile cuiva. Dar, ele pot fi 
mărturisite. La rîndul lor mărturisirile 

mult
Oamenii au 

care se fră-

FEMEIE, tovarășa noastră de muncă și viațăț ț ț ț
ț I ț

mîntă, acționează. Femeile 
deosebire de bărbați, prin 
prin trăiri emoționale mai 
decum datorate slăbiciunii, 
tății) au preocupări și frămîntări în plus, 
sau, mult mai accentuate.

Am rugat pe cîteva din tovarășele

noastre de muncă și viață de Ia I.U.M. Pe 
troșani, să răspundă la întrebările : „CA
RE SINT CELE MAI IMPORTANTE PRE
OCUPĂRI ALE DUMNEAVOASTRĂ ? CE 
GRIJI AVEȚI, DACA LE PUTETI ÎNVIN
GE ȘI CUM LE PUTEȚI ÎNVINGE? In 
cele ce urmează, mărturisirile lor :

Totul depinde de tine... dar și de 
familia de acasă, de familia 

din uzină
toții buni, înțelegători, mai 
ales cei care își împart ma
sa, casa, bucuriile aduse de 
copii.
• IULIANA RADAR, fre

zor, deși foarte tînără sigură 
pe sine, fără urme de timi
ditate, ne-a inm.r'.îș: gin 
durile ei: Pentru că lucrez 
numai de un an — trei am 
făcut ucenicia — mă preocu
pă mult meseria ■;< pa 
sionează. Am știut de la în
ceput ce-mi aleg. N-am bîj- 
bîit. Apoi o preocupare la 
fel de... mare este familia.

Copilul, soțul gospodăria 
Tot aici, alătur și tim
pul liber care, este destul 
de redus, dar care petrecut 
în mod plăcut, cu rost, mă 
satisface. Să știți că nu prea 
am griji. Cîteva mărunte. La 
serviciu mă gîndesc cum să

Sinceritatea rîndurilor de
meia așa cum este ea. Sensi' Mă. conștiincioasă, pri-eputl, 
harnică, grijulie. Am mai putea înșirui și alte calități care 
înfrumusețează chipul moral al celor care ni s-au destăi
nuit. Și am reținut ceva, știut de ioată lumea: totul — 
greutăți, griji, necazuri, satisfacții și bucurii trebuie i ipăr- 
țite. Trebuie trăite împreună în famili; de acasă și in „fa
milia" din uzină, mină, fabrică, instituție — în colectivitate ! 
Numai astfel omul capătă încredere în sine, tărie și senti
mentul că trăiește alături de oameni și pentru oameni.

Ionica FIERARU

că, la serviciu numai de 
mine depinde să nu am 
probleme. Acasă însă, vă 
spun, că singură nu aș pu
tea răzbi. Mă ajută soțul și 
/Adrian, care-i mai mare, 
la Liceul industrial.

împreună învingem ușor 
grijile, astfel incit și eu și ai 
mei să avem... somnul ne
zbuciumat.
• Iată ce mi-a spus 

Steluța JECAN, merceo
log principal : Nu pot de
cît să așez pe locul întîi al 
preocupărilor, serviciul și 
copiii. Este foarte impor
tant să îmi fac datoria așa 
cum trebuie. E vorba de‘ 
aprovizionarea cu materiale 
a sectorului meu de acti
vitate. Restul preocupărilor 
sînt mai puțin importante: 
gospodărie, o carte, o ex
cursie, un spectacol. E nor
mal să-ți faci griji. Cînd 
plec în delegații pentru a- 
provizionarea direct de 
furnizor, fără să vreau 
gîndesc — voi rezolva 
nu atribuțiile ce-mi revin ? 
Dar, prin strădanie, poți 
învinge greutățile care-ți tul
bură liniștea. Și pentru că 
am spus „liniște", grija mea

se îndreaptă spr.e cele două 
fetițe, școlărițe. Liniștea lor, 
armonia mediului in care 
cresc, mă refer Ia familie,

@ Virginia TANASE, su
dor electric, ni s-a destăi
nuit fără ocolișuri: De 20 
de ani lucrez aici și este 
firesc ca munca mea, me
seria, să mă preocupe, să 
mă bucure succesele. Deși 
am experiență îmi stăruie 
mult gîndul la lucrările ce 
le am de executat, la cali
tatea lor. In aceeași mă
sură mă preocupă familia. 
Copiii, Adrian și Cristi, so
țul, gospodăria.

Griji ? Dar cine nu are ? 
E omenesc să-ți faci fel de 
fel de gînduri. Eu, de pildă, 
acum, pot spune că cea 
mai mare grijă a mea și nu 
numai a mea, este 
E școlar în clasa 
Apoi, cărei gospodine 
fac probleme gătitul, 
țenia, cumpărăturile, 
ales cînd n-ai 
pentru asta. Și 
griji, unele mai 
tele mai mărunte; 
sînt însă trecătoare. Și se pot 
învinge. Eu le înving bi
neînțeles nu singură. Adi-

i ț ț ț ț 

ț ț 
ț ț ț ț ț I I
I 
ț

fac. ca 
mă înțeleg perfect cu tova
rășele mele de muncă Aca
să. mama are grijă de co
pil. soțul meu e bun, mă a- 
lută

Deși ne vedem foarte rar 
— eu și el lucrăm tn schim
buri — nu ne facem pro
bleme, ne cunoaștem bine și 
ne iubim mult. In fiecare du
minică, cînd putem și noi să 
fim împreună, alături de 
copii, este sârbi, toa 
sa noastră... Eu 
să vă spun că 
gîndurile mele, 
loc dintre cele
tulbure. Sînt chiar 
fericită

• îr> ca
de pildă pot 
frămintările, 
nu sînt de- 

care să mă 
foarte

mă preocupă cel mai mult.
Chiar pe toate însă, nu le 

pot învinge. Pentru că, apar 
mereu altele. Totuși, acasă 
mă mai ajută și mama. So
țul, mai puțin, dacă-i pla
ce fotbalul, tot se duce la 
meci. Nu poți să-l oprești. In 
orice caz, numai noi, cei 
care ne facem griji, le pu
tem și învinge. Cu ajutorul 
celor care ne înconjoară, fie 
la serviciu fie în familie. 
Oamenii trebuie să fie cu

Cristi. 
întîi. 
nu-i 

cură-
Mai 

mult
sînt

tricitatea nici nu-ți dai seama 
cînd începi să răsfoiești o 
carte sau o revistă de speci
alitate pentru a mai afla cîte 
ceva nou. Asta e situația și 
le-am spus-o și băieților care 
au crescut aici în uzină lin
gă mine : acum meseria nu 
se mai învață „după ureche", 
furînd cîte puțin i ‘ ’
vîrstnici. Rămîne 
în primul rînd 
țătură. Cît mai
- O perioadă 

de muncă trebuie că a avut 
și multe momente de satis
facție...

- Imi vine greu să-mi aduc 
aminte de momente care să 
fi ieșit din comun. Am trăit 
momente frumoase de fiecare 
dată cînd am dus cu bine la 
îndeplinire o 
am avut tot 
facție atunci 
sînt respectat 
din jur.
- Și totuși

de la cei mai 
> și asta, dar 
trebuie învă- 
multă carte.

i atit de lungă

sarcină primită, 
timpul o satis- 

cînd vedeam că 
și iubit de cei

fitilist"

n unem cap la cap sec- 
r ... y'eni^ dipiț-p„ recenkă 
• discuție purtată cu 

tinărut inginer Iosii Bocah, 
de Rrsm:toml~irr dte minei 
Dilja : „Pe cele 9 luni ale 
anului, avem un spor la pro
ducția de cărbune de 3 112 
tone. EI era mai mare dacă 
„n-o scrinteam" pe septem
brie. Ne-a adus un minus 
de 978 tone. Nu-i puțin, in
să 11 vom recupera. Vom 
Încheia anul cu planul rea
lizat și depășit. Avem oa
meni de nădejde, care știu 
să biruie greutățile, să-și 
facă datoria''.

— CUM A FOST POSIBIL^ 
TOVARĂȘE INGINER, PLU
SUL DE CARE AMINTEAȚI ?

— Repet. In primul rînd 
prin hărnicia oamenilor. 
Apoi, prin asigurarea liniei 
de front, Întreținerea opti
mă, In permanență, a căilor 
de acces la toate abatajele, 
Incit să se poată crea condi
ții corespunzătoare de lu
cru, organizarea unor bri
găzi puternice care au obți
nut lună de lună producții de 
peste 4 000 tone de cărbune.

— VREȚI SĂ NUMIȚI CI- 
TEVA ?

— Da, ale Iui Pavel Taș- 
nadi și Mihai Cosma, de pil
dă. Ultimul a realizat in lu
na septembrie 4 600 tone — 
record pentru un abataj ca
meră la mina noastră.

— ȘI TOTUȘI, AȚI ÎN
CHEIAT LUNA CU UN MI
NUS DE APROAPE 1 000 DE 

k________________

TONE. CUM SE EXPLICĂ?
— In primul rinei datorită 

opririi abatajului cameră 
nr. 7, stratul III, blocul III, și 
neinl rafii latlffip^h expToa- 
tare a abatajului cameră din 
blocul B, a unor surpări în 
două abataje cameră.

Lucrul 
cel mai important- 

voința oamenilor 
de a lucra mai 

mult și mai bine

planul ar ii fost depășit cu 
aproape 50 de tone. La plată 
și la avans lipsesc mulți oa
meni de Ia lucru, apoi vin cu 
justificări care de care mai 
puerile. Cred că trebuie lua
te măsuri energice împotri
va indisciplinei. Duhul blîn- 
deții mai mult rău face.

Discutăm cu un destoinic 
șei de brigadă. înfierează 
indisciplina, exprimă hulă- 
rirea unanimă a ortacilor cu 
care lucrează de a munci mn' 
mult, mai bine, mai eficient.

— In septembrie, noi am 
dat în plus 4 600 tone de 
cărbune dintr-un abataj ca
meră — ne spune Mihai Coz- 
ma. Vrem ca luna asta să 
dăm mai mult. Și dacă 
vrem, nu se poate să nu reu
șim. Toți băieții — Maxim 
Valerian, Mihai Pokanschi, 
Vasile Ghiorțu, Dragoș Ur
son, Vasile Drob, Ștefan 
Plaoie și ceilalți — sînt ho- 
tărîți să tragă tare.

In final am reținut regre
tul interlocutorilor că — 
dintr-un motiv sau altul, de 
care se fac și ei vinovați — 
n-au putut da mai mult căr
bune în septembrie, dar am 
notat hotărîrea și angajarea 
lor de a-și intensifica efortu
rile pentru obținerea unor re
zultate pe măsura posibilită
ților reale, de a-și realiza 
și depăși sarcinile de plan. 
Asta mi se pare lucrul cel 
mai important.

Dan VRANCEANU

Stăteam de vorbă deunăzi 
cu un bărbat sobru, cu o 
funcție de răspundere în 
Centrala cărbunelui Petro
șani. Discutam despre mineri 
despre munca lor frumoasă 
și interesantă dar grea și 
aspră, despre hărnicia celor 
mai mulți dintre ei, care le 
oferă otîtea satisfacții. Mi-a 
înșirat multe nume. Le știe 
pe de rost și-i e drag intot 
deauna să le pronunțe.
- Dar mai este cîte unul, 

eu âs- 
Fitiliști. 
potrivit, 

care 
noduri

trimit 
Eram 

Cei 
Au 

dus 
fa
in

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

azi 
re- 
lu- 

oră
noapte. Ab- 

statul li- 
„călduț" 

nici nu 
pen
să fi 

întotdea- 
datorie, să 

al muncii 
viața fie-

la care i 
vreodată, 
înseamnă 

energetician : să fi 
una la 
asiguri 
altora, 
căruia.
- îndeletnicire grea 

ria aceasta
— Grea, 

foarte mult 
ai de gînd 
cînd ești om harnic și săritor 
cînd datoria de a munci nu 
te incomodează nici măcar o 
clipă și vrei ca azi Să fi mai 
bun decît ieri, atunci, v-o 
spun deschis că-i o meserie 
ușoară.

Ce să însemne „să fi mai 
azi decît ieri ?“
Vedeți, eu nu cred că 
să faci bine o muncă 
să-ți placă cu adevărat.

post, la 
bunul mers 
lumina din

mese- 
de energetician ? 
ușoară, depinde 
de felul în care 
s-o faci. Atunci

bun

poți
fără
Iar atunci cînd îți place elec-

- Și totuși care să fi fost 
motivul pentru care ați evitat 
să rămîneți acasă în momen. 
tul pensionării la binemerita
ta odihnă ?

- Mi-a venit greu să mă 
despart de colectivul meu, de 
oamenii care au fost întot
deauna pentru' mine o adevă
rată familie. Mi-a venit greu 
să renunț la motoarele și ins
talațiile mele in preajma că
rora am stat o viață întreagă 
și de 'care parcă mă apropii 
de fiecare dată ca de o fiin
ță vie, dragă. Nu cred că ră- 
mînînd acasă aș fi avut odih
na, mulțumirea de care îmi 
vorbiți. Pentru mine cea mai 
mare mulțumire este că am 
puterea să fiu încă aici la 
locul meu de muncă dintot- 
deauna. Așa reușesc eu să 
nu simt anii care trec și să 
nu mă știu... pensionar. Mo
toarele astea, oamenii mă 
fac mai tînăr...

Bujor BOGDAN

J

Pe masa interlocutorului 
observăm o listă cu nemoti- 
vații pe luna septembrie. 
Sînt 80, cu absențe de la 1 Ia 
5.

— DAR DISCIPLINA MUN
CII N-ARE NICI O CONTRI
BUȚIE LA ACEASTĂ NE- 
REALIZARE ?

Inginerul Iosii Bocan 
răspunde prompt, sincer:

— Ba Încă una importantă. 
Este vorba de aproape 300 
om — zile. Fără aceste ab
sențe, nu numai că nu înre
gistram acea restanță, dar

să vadă ce lemn ne 
Să lucreze ei cu el, 
acolo. Nu ne cunoșteam, 
din jur n-au zis nimic, 
descărcat lemnul, l-.au 
a frontul de lucru șl au 

cut treaba cu el. L-am
rebat pe șeful de sector ; 
.Cine-i nemulțumitul ?" l-a 
adresat vreo două vorbe de 
duh. din alee minerești, ș 
mi-a explicot : „A fost ges 
tionar pe la Hațeg." 
tea ș! omenia" l-au 
aici, după ce a 
stagiu in... altă 
mereu nemulțumit, 
se compară munca 
o face acum cu

I 
I

frate... cum să le zic 
tora, mai pe înțeles ?
Da, ăsta-i cuvîntul 
Veșnic nemulțumiți, 
bagă intrigi, caută 
în papură.

L-am rugat pe interlocutor 
să-mi explice mai la concret 
despre ce-i vorba.

— Chiar azi am intrat în. 
tr-un abataj. N-are impor
tanță la ce mină. Am discu
tat cu mineri, le-am dat o 
mină de sprijin. Tocmai so
sea un trasport cu lemn pen 
tru susținere. Am fost mar
tori la o scenă provocată de 
un „fitilist" din ăștia. „Ce, 
ăsta-l lemn, fraților ? Nu-i 
bun de nici o treabă 1“ (Era 
bun lemnul). Să vină șefii

„Cins- 
adus 

făcut un 
parte. E 
Nu prea 
pe care 
acea pe 

care o făcea „la suprafață" 
Un individ izolat într-o 

nare colectivitate de oamen 
harnici cinstiți, pe 
tearcă să-i derutez? 
pe brazdă, fraților I 
ți-l minerit 1 Educați-i 
ritul munci' meste I 
vrea. Dacă nu dați-l la mal 
Nu-i acceptați micimea gin 
dini, îngustimea privirii, ră
utatea sufletească I... De ce 
tăceți ? De ce-l lăsați să 
invenineze atmosfera bună 
de muncă ? Luați-I la rost !

care in-
Dați- 

învăța 
in spi

Dace

G. DINU

Dosarele „activității" lui de... ani 
I-au devenit un postament de tentativă 
Incit ajunge-n noua-i recidivă 
Să fure și pe mama lui... de bani!

DE PROFESIE: FĂRĂ...

I

(Urmare din pag. 1)

sistențele mamei sale, Cristi
na Mateșan, pensionară, de a 
se apuca de o treabă serioasă, 
de a-și introduce fiul în rîn
dul oamenilor cinstiți, au ră
mas frecvent fără ecou. „Cu" 
nosc faptul că băiatul meu, 
de atîtea ori condamnat, nu 
voia să muncească — afirma, 
parcă într-un fel ca fiind vi
novată, această bătrînică, de 
78 de ani, din a cărei pensie 
își extrăgea, printre altele, se
va vitală Gheorghe Mateșan 
— și cum e normal, am încer
cat să-l ajut, să-l dau „pe 
brazdă", dar n-am reușit, deși 
in ultimii ani, eu, singură, 
am mers deseori la conducerea 
minei Lonea, și m-am rugat 
să-1 reprimească acolo și, 
de gura mea, ca să se scape 
de mine adică, de mila mea 
mai precis, îl reîncadrau. 
Dar nu stătea, renunța, co
mitea furturi fel de fel, mă
runte, zicea că mă ajută, dar 
nu aveam nevoie de un astfel 
de ajutor necinstit. M-a făcut 
numai de rușine..." Ultima in
fracțiune a lui Gheorghe Ma
teșan, o „găinărie" în fond 
(furt de... porumbei, asupra 
căruia nu vom insista, semni
ficațiile cazului fiind altele,

mult mai mari) — dovedită 
cu martori, recunoscută de 
inculpat, prejudiciul fiind 
deja recuperat —, cum e și 
firesc, i-au condus din nou 
pașii înspre instanță.. Și, în 
fața completului de judecată, 
Gheorghe Mateșan apelează, 
lamentabil la aceeași pano
plie a înșelăciunii, decla- 
rînd ostentativ că „lucrează 
la E. M. Lonea" (după cum 
anr fost informați de către 
judecătorul Nicolae Gherghin, 
se pare că într-adevăr cu cî
teva zile înainte de a fi ares
tat, s-a reangajat la mină cu 
intenția prost disimulată ■ de 
a-și masca parazitismul), spre 
a justifica o... nejustificabilă 
„prosperitate" in dezacord 
flagrant cu retribuția unei 
munci... inexistente. O inso
lență împinsă pînă la limi
tele paroxismului, o susține
re fără nici o acoperire a tra
iului cinstit, într-o conjunc
tură în care toate depozițiile 
martorilor citați în instanță.
afirmațiile tuturor celor ce-1 
cunosc reliefau existența pa
razitară a lui Gheorghe Ma
teșan, faptul că întotdeauna 
acesta a încercat fără reușită 
să-și orneze faptele antiso
ciale cu „glazura" străvezie a 
minciunii!

Vecinii, mai mult sau mai 
puțin apropiați de casa... ma
mei inculpatului, de pe stra
da Independenței — Lonea 
(Constantin Vlad, Alexandru 
Navradi, Silvia Ferenczi, 
Gheorghe Buliszka ș. a.) gă
seau la unison explicația u- 
nică a stării de perpetuă „a- 
ventură" — cu repercusiuni 
în defavoarea avutului semeni
lor —în care se menținea de

nu-i plăcea, ți-apoi eu îl ve
deam mereu pe-acasă, mîn- 
ca pensia mamei, sau fura. 
I-am zis de la obraz dar, cu 
cine să te înțelegi ?.., Loco
tenentul de miliție Romulus 
Rus, anchetatorul ultimei in
fracțiuni a lui G. M., e de pă
rere că nu ne aflăm în fața 
unui moment de cumpănă 
(care, e adevărat, se mai sol
dează uneori și cu eșecuri) la

QȚMUSSIEI&Tll F
atîția ani, persoana... fizică a 
lui Gheorghe Mateșan, nu
mai și numai în faptul că 
acestuia îi repugna munca 
cinstită, nesocotind legile 
țării, sfaturile tuturor colec
tivelor de muncă sau viață 
din care a făcut pînă acum 
parte. Pînă și fratele inculpa
tului, Aurel Mateșan, recu
noaște cu vădit regret lăun
tric : Nu cred că Gheorghiuț 
să fi lucrat în ultimul timp,

Gheorghe Mateșan, ci dimpo
trivă sîntem, în fața unei ilus
trări fidele a... respingerii 
consecvente a ajutorului o- 
ferit cu generozitatea tipică 
climatului nostru social de 
către cei ce l-au înconjurat, 
mai mult sau mai puțin, pe 
G. M... Intr-adevăr ! Regre
tăm (dacă Se poate numi re
gret o dorință de discuție, re
zultatele căreia le întreve
deam) că n-am stat de vorbă

cu Gheorghe Mateșan. Am fi 
vrut să aflăm ce gîndește a- 
cesta despre parazitism, des
pre acest periferic criteriu de 
viață pe care și la ales sin
gur și de care se ține „scai" 
cu o tenacitate demnă de o 
altă cauză mai bună, proprie 
muncii cinstite. Investigarea 
cazului ne-a permis însă să 
constatăm că deși i s-a în
tins de nenumărate ori mina 
(toți cei cu care-am stat de 
vorbă recunoșteau că i-au 
atras atenția frecvent lui 
G. M. asupra periculozității 
drumului pe care-a apucat-o, 
încercînd fără succes să-1 
îndrepte, să-i deschidă ochii. 
să-1 determine în a-și găsi o 
ocupație stabilă, o profesie), 
toate tentativele de îndrep
tare a unui semen aflat în... 
derivă s-au izbit dureros de 
un scut al trîndăviei, purtat 
cu „măreție", în fiecare zi, ca 
pe un costum de... duminică. 
Am aflat, de asemenea — și 
aceasta ni s-a părut mai grav 
— că G. M. își dădea seama 
(cea ce aminteam Ia începu
tul acestor rînduri) că cei din 
jurul său, în această socie
tate, muncesc și pentru el, era 
și este conștient că trăiește

pe seama unei societăți a 
cărei umanitate n-o resi ec- 
tă, dar considera că el se află 
undeva deasupra și are tot 
dreptul (de unde pînă unde?!) 
să-și ia „tainul" din munca 
altora. Fiind de profesie... 
„fără", Gheorghe Mateșan nu 
putea susține că face ceva în 
această societate și, nefăcînd 
nimic, avea suficient timp 
pentru beții, scandaluri, fur
turi...

...Avea ! Acum nu mai are. 
Cel puțin, pentru patru luni, 
cît timp va sta... unde a mal 
fost...

încheierea e banală. Banal 
poate părea și faptul în sine, 
descris mai sus. Dar nu-i așa. 
Avem tăria să susținem că 
nu-i așa. E atît de jalnic și 
de urît să recunoști... profe
sia... „fără" 1 Groaznic de 
jalnic I Dacă aceste rînduri 
vor cădea, cîndva, în mina lui 
Gheorghe Mateșan, în a celor 
în mijlocul cărora va lucra 
(pentru că va trebui să fie 
determinat să lucreze cinstit!) 
ne vom mulțumi cu... ce va 
urma. Și avem convingerea că 
va urma ceva. Poate o cotitu
ră. O așteptăm.
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DIN ACTIVI TAHA ORCANIMTIILOR DE PARTID
O acțiune politică 

de excepțională 
însemnătate

Comitetul județean de 
partid a editat un fotomon
taj — afiș, cuprinzînd vizita 
efectuată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în țările 
Americii Latine — prima vi
zită a unui șef de stat ro
mân pe acest continent.

Afișele redau pe larg tra
seul vizitei, și noțiuni cu 
privire la suprafață, popu
lație, capitală, orașe mai im
portante și forma de guver- 
nămînt din țările vizitate : 
Cuba, Costa Rica, Venezue
la, Columbia, Ecuador și Pe
ru.

Materialele difuzate orga
nizațiilor de partid din uni
tățile economice ale munici
piului constituie un bun pri
lej în cadrul învățămintuiui 
de partid, pentru cunoaște
rea de către cursa nți. a vie
ții politice și a dezvoltării a- 
cestor țări.

Instruire
A avut loc instruirea apa

ratului Comitetului munici
pal de partid, cuprinzînd 
studierea și dezbaterea ho- 
tăririi Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R. cu privire 
la vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în țările latino- 
americane, a recomandări
lor C.C. al P.C.R. cu privi
re la organizarea învățămîn- 
tului de partid pentru a- 
nul 1973—1974, a hotărîrii 
privind informarea de partid, 
etc. Prin varietatea sa, pro
gramul de instruire a apa
ratului a constituit un bo

Preocupări asidue în direcția 
purificării apelor

(Urmare din pag. 1)

tehnologice constituie o pre
ocupare importantă. In ultimii 
ani au fost realizate o serie 
de lucrări de investiții des
tinate purificării apelor, iar 
studiile tehnico-economice 
prevăd și în viitor o serie de 
măsuri în această direcție.

Astfel, la Preparația Pe.tri- 
la funcționează de mai mulți 
ani o stație de filtrare a în
groșatului rezultat din decan
tarea apelor rezultate din pro
cesul de preparare, rea!izîn du
se o importantă reducere a 
concentrației de suspensii 
înaintea deversării apelor în 
Jiu. Incepînd din luna iulie 
a.o. s-a montat și funcționea
ză aici cel de al zecelea fil
tru. La Preparația Lupeni sta
ția de filtre existentă va fi 
mărită considerabil în ansam
blul lucrărilor de amplifica
re și modernizare care se e-

Realizarea exemplară a măsurilor adoptate
(Urmare din pag. 1)

tite se datoresc în principal 
faptului că planurile de mă
suri, deciziile și hotărîrile e- 
laborate și adoptate de or
ganele colective de conduce
re, inclusiv ale C.C.P., nu au 
fost urmărite și înfăptuite 
integral. Programele de lucru, 
preliminarele nu au fost ri
guros respectate, semnalîn- 
du-se restanțe la lucrările de 
deschideri de 3,46 km iar la 
cele de pregătiri de 16,90 km 
fapt ce a grevat asupra pu
nerii la timp in funcțiune a 
noilor abataje. Lipsuri 
■mari se constată in ultima 
perioadă și in executarea lu
crărilor de întreținere mi
nieră, deficiențe acute exis- 
tînd în acest sens la minele - 
Paroșeni. Lonea, Petrila, A- 
ninoasa, Dîlja. In acest an, 
da orită unor neajunsuri in 
organizarea proceselor de 
producție, a slabei aprovizio
nări . tehnico-materiale și de
servirea locurilor de muncă, 
a avariilor și stagnării lor 
în procesul de producție, 
planul la productivitatea 
muncii fizice nu este îndepli
nit, centrala realizînd doar 
1,492 tone/post față de 1,574 
tone/post cit e prevăzut prin 
plan. Sînt rămineri in urmă 
și la productivitatea muncii 
în abataje. Pentru a suplini 
parte din aceste deficiențe și 
altele, s-a lucrat în multe zi
le de repaus ceea ce a avut 
repercusiuni asupra proce
sului de producție, situație 
relevată de mai mulți parti- 
cipanți la plenară. Toate a- 
ceste deficiențe la car? se n ?t 
alătura nivelul scăzut de rea
lizare a indicatorilor tehnici, 
a utilizării mașinilor și uti
lajelor din dotare ca și fluc
tuația ridicată au condus la 
scăderea eficienței economi
ce și a indicatorilor finan
ciari. In primele opt luni ale 
anului, prețul de cost plani
ficat la unitățile C.C.P. din 
Valea Jiului a fost depășit cu 
20,51 lei/tonă. Cheltuielile la 
1000 lei producție marfă sînt 
depășite, de asemenea, cu 41,70 
lei, iar planul la beneficii 
nu este realizat. Indicatorii 
financiari sînt diminuați și 
datorită cheltuielilor neeco- 
nomicoase, a nerespectării 
indicatorilor de calitate a pro
ducției, a stocurilor supra- 
normative.

Plenara a evidențiat că 
toate aceste nerealizări au 
constituit -obiectul a nume
roase analize și dezbateri în 
adunări generale și ale ac
tivelor de partid, în consiliul 

gat schimb de experiență, o 
aprofundare a conținutului 
hotărîrilor și legilor care vor 
fi aplicate în activitatea or
ganelor și organizațiilor de 
partid în cursul lunii octom
brie.

în dezbaterea 
comuniștilor - perfec
ționarea învățămîn- 

tulul
Cei 235 de comuniști și 

un număr însemnat de cadre 
didactice de la I.M.P., au 
dezbătut în cadrul adună
rilor generale lărgite Hotă- 
rîrea C.C. al P.C.R. din 18- 
19 iunie 1973 cu privire la 
dezvoltarea și perfecționa
rea învățămintuiui în Repu
blica Socialistă România.

Din discuții a reieșit ade
ziunea largă â cadrelor di
dactice universitare și a stu
denților la măsurile stabi
lite de partid în domeniul 
învățămintuiui, pregătirii ti
neretului pentru viață și 
muncă. In dezbateri s-au fă
cut propuneri de înființare 
a unui atelier școală, a unui 
cabinet de studii și proiec
tări în cadrul I.M.P., la ca
re să participe studenți, să 
se acorde mai mult sprijin 
din partea M.M.P.G. și a 
C.C P. dotării laboratoarelor 
și cercurilor de cercetare 
științifică în scopul cuprin
derii mai multor studenți de 
la subingineri, iar activita
tea de cercetare să antreneze 
întreaga masă de studenți.

Participanții la adunările 
generale de partid din ca
drul organizației de bază 
nr. 1 și 2 de la I.M.P. s-au 
angajat să traducă în viață

xecută în prezent aici. S-a 
executat parțial izolația hi
drofugă la acoperișul casei 
filtrelor, s-au pozat conduc
tele de diametru de 219 mm 
și de 159 mm și se lucrează 
la montarea celor trei filtre, 
lucrări care reprezintă cca. 45 
la sută din devizul total. Ac
tualul stadiu de realizare a 
stației de filtre va permite 
corelarea capacității de fil
trare cu punerea în funcțiu
ne a noilor capacități de pre
parare.

O altă categorie de ape re
ziduale care vor forma obiec- 

„ttfj . unor operații de purifica- 
■ te'*'înaintea deversării lor in 
.Tiu o constituie apele de” mină 
care conțin o 'impbrtâ’fftH can
titate de suspensii. Recent au 
fost terminate lucrările vi- 
zînd epurarea apelor de mină 
la E.M. Aninoasa, executîn- 
du-se racordul la bazinul de 
rambleu din incinta Nord și

și comitetele oamenilor mun
cii, în adunările generale ale 
salariaților. Cu acest prilej 
s-au întocmit grafice de re
cuperare a restanțelor, 6ta- 
bilîndu-se măsuri și responsa
bilități pe compartimente și 
domenii de activitate. Dar 
producția la unitățile C.C.P. 
din Valea Jiului, la Fabrica de 
produși lactate, cooperative
le meșteșugărești, U.E.L., 
șantierele de construcții ale 
T.C.M.M. și Grupului de 
șantiere al T.C.H. nu a cu
noscut îmbunătățirea scon
tată. Aceasta pentru că nu 
a existat o preocupare sus
ținuta pentru depistarea tu
turor canalelor de risipă și 
găsirea soluțiilor optime pen
tru închiderea acestora, pen
tru recuperarea restanțelor. 
La nivelul unor conduceri 
colective nu s-au privit cu 
simț de răspundere grafice
le de recuperare și măsurile 
stabilite pentru înlăturarea 
risipei, creșterea eficienței 
economice, a rentabilității 
unităților. Sînt frecvente ca
zuri cînd unii conducători și 
unele organe colective de 
conducere — ca cele de la 
minele Petrila, Lonea, Ani
noasa, Uricani, Fabrica de 
produse lactate și cele două 
coope a.: meșteșugărești
— privesc problemele econo
mice nm <u sub aspectul can
titativ al producției reali
zate, lăsînd indicatorii fi
nanciari, de eficiență pe 
seama serviciilor de conta
bilitate. La exploatări mi
niere, la unitățile de trans
porturi ce deservesc șantie
rele de construcții, la co
loana U.M.T.F. Iscroni se 
tolerează cu seninătate nea
junsurile privind utilizarea 
din plin a capacității ma
șinilor și utilajelor din do
tare, introducerea noilor 
tehnologii de lucru. Aceste 
mani. * ci a . ,'tat in
plenară — ce merg uneori 
pină la nepăsare și neglija
rea sarcinilor și atribuțiu- 
nilor pe care le au unii con
ducători ai proceselor de 
producție, au avut loc și ’da
torită îngăduinței de care 
au dat dovadă unele co
mitete de partid, comitete 
ale oamenilor muncii și chiar 
biroul executiv al centralei.

S-a relevat , că, atunci cînd 
organizația de partid acțio
nează cu perseverență și 
competent nu apar la nivelul 
conducerii probleme de ne
rezolvat. Astfel, colectivul 
I.F.A. „Vîscoza" a realizat in
dicatorii de plan în perioada 
analizată și în bună parte și

hotărîrea Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 18—19 iunie a.c. 
prin creșterea calității pro
cesului instructiv — educa
tiv și legarea acestuia de 
viață.

în atenție: îmbună
tățirea întreținerii 

instalațiilor de 
telecomunicații•

In cadrul unei adunări ge
nerale lărgite, comuniștii 
organizației de bază de la 
oficiul P.T.T.R. au analizat 
activitatea atelierului de în
treținere a instalațiilor de 
telecomunicații. S-a eviden
țiat că rețeaua de comuni
cații din municipiu s-a dez
voltat și se modernizează 
continuu punind la dispozi
ția publicului prestații îm
bunătățite, a crescut răspun
derea fiecărui salariat pen
tru întreținerea la parame
tri funcționali și asigurarea 
asistenței tehnice de bună 
calitate în exploatare.

Lucrările de modernizare 
s-au făcut cu participarea co
muniștilor și a salariaților din 
sectorul întreținere, care au 
executat lună de lună lucrări 
de calitate ,și la timp înde- 
plinindu-și integral sarcinile 
de plan. S-au remarcat lu
crătorii electromecanici Ion 
Pistol, loan Bîlteanu, Con
stantin Trăistaru, Ludovic 
Mărunelu, Nicolae Răduica, 
Petru Lascu.

Comuniștii, s-au angajat 
să-și realizeze sarcinile de 
plan întreținînd la timp toa
te instalațiile de telecomu
nicații fapt ce va contribui 
la o mai bună deservire a 
publicului.

efectuîndu-se probele de pre
siune. In cursul lunii septem
brie au fost încheiate și lu
crările destinate asigurării 
epurării apelor de mină de la 
E.M. Vulcan, terminîndu-se 
traversarea Jiului și lucrările 
de umplutură și izolații la 
conducte. In cursul anului 
viitor vor începe asemenea 
lucrări și în cadrul E.M. Lo- 
nea, urmărindu-se executarea 
unui iaz de decantare pînă 
la finele anului 1975.

Măsurile de mai sus sînt 
doar cîteva din activitatea ce 
se desfășoară în direcția puri
ficării apelor rezultate din 
procesele tehnologice specifi
ce * industriei miniere. Există 
toâte premisele ca într-un vii
tor nu prea îndepărtat toate 
apele tehnologice să fie de
versate în Jiu numai după o 
purificare prealabilă, contri- 
buindu-se astfel la mai buna 
protejare a cursurilor de apă.

angajamentele asumate. Mă
surile stabilite și aplicate de 
organul colectiv de conduce
re, a arătat în plenară to
varășa Rodica Tatulici, di
rectorul întreprinderii, au 
făcut ca această unitate să 
devină în acest an unitate 
rentabilă, să obțină benefi
cii peste plan, să reducă chel
tuielile la 1000 lei producție 
marfă la 844,30 lei. La Vîs
coza Lupeni s-a acționat e- 
fectiv și pentru extinderea 
lucrului în acord global.

In referatul prezentat în 
plenară, în cuvîntul tovară
șului Gheorghe Giuclea, di
rectorul tehnic al C.C.P., și 
al altor participanți la dez
bateri, s-a subliniat că în or
ganele colective de conduce
re nu se fac în toate cazurile 
analize temeinice, exigente 
față de cei care se fac vino- 
vați de încălcări și abateri. 
Stilul impropriu de muncă 
al unor organe colective de 
conducere a cam dus. în ul
tima perioadă, la slăbirea 
disciplinei în producție, a 
controlului și asistenței teh
nice, a permis încălcarea u- 
nor norme de protecție a 
muncii.

In vederea eliminării nea
junsurilor semnalate plena
ra a cerut biroului executiv 
al C.C.P. să acorde un spri
jin substanțial conducerilor 
colective ale exploatărilor.

îmbunătățirea activității e- 
conomice, remedierea nea
junsurilor, an arătat tovtir’rti 
Petru Barbu, prim-secretar 
al Comitetului orășenesc de 
partid Vulcan, și Andrei 
Colda, secretarul comitetului 
de partid al minei Lonea, 
necesită cu imperiozitate îm
bunătățirea continuă a mun
cii de educație pentru dez
voltarea la toți salariații a 
unei atitudini înaintate fa
ță de muncă. Fiecare sala
riat este dator să lucreze cu 
randament sporit, să folo
sească din plin și eficient 
timpul de lucru, să lupte îm
potriva risipei, să alb* grijă 
de mașini și să-și ridice ca
lificarea profesională. Exis
tă largi posibilități de a îm
bunătăți coeficientul de pre
zență la serviciu, care se 
menține la nivel scăzut în 
exploatările miniere și cele 
forestiere, reducerea absen
telor nemotivate și fluctua
ția ce se menține încă ridi
cată.

Numeroși .participant! la 
discuții, intre care ‘ ivr. ■ i 
Vasile Ciriperu, directorul 
tpinei Lupeni, Dumitru Țur- 
nă, directorul Grupului de 

tenii 
li si LEI.

Tragerile la sorți ale cîști- 
gurilor pentru trimestrul III 
1973, la depunerile pe libre
tele de economii pentru cons
truirea de locuințe și la de
punerile pe libretele de eco
nomii pentru turism, vor a- 
vea loc în București în ziua 
de 23 octombrie 1973 la ora 
16,30 în sala clubului Finan- 
țe-Bănci din str. Doamnei 
nr. 2. .

La tragerea la sorți a cîș- 
gurilor la libretele de econo
mii pentru construirea de 
locuințe se vor acorda cîști- 
guri în valori individuale de 
40 000 lei, 25 000 lei și 15 000 
lei.

La tragerea la sorți a cîș- 
tigurilor la libretele de eco
nomii pentru turism, se vor 
acorda 57 excursii în străină
tate și anume : Franța, Italia, 
U.R.S.S., și R.D.G. precum și 
excursii individuale.

Tragerea la sorți a cîștigu- 
rilor pentru trimestrul III 
1973 la depunerile pe librete 
de economii cu dobîndă și 
cîștiguri în autoturisme, va 
avea loc în București în ziua 
de 29 octombrie 1973 ora 16,30 
în sala clubului Finanțe- 
Bănci, din str. Doamnei nr 
2.

La această tragere la sorți 
se vor acorda 510 autoturis
me Dacia 1300.

Tragerea la sorți a cîștigu- 
rilor pentru trimestrul III 
1973, Ia depunerile pe libre
tele de economii cu cîștiguri 
în materiale de construcție 
va avea loc în ziua de 31 oc
tombrie 1973, la ora 15, îm
preună cu targerea la sorți 
pentru luna octombrie 1973 
a cîștigurilor la depunerile pe 
obligațiunile CEC într-o lo
calitate' din mediul rural din 
județul Olt, ce se va stabili 
ulterior.

La această tragere la sorți, 
Ia libretele de economii cu 
cîștiguri în materiale de 
construcții se vor acorda cîș
tiguri în valori individuale 
de 20 000, 10 000 și 5 000 lei.

Profilele ..turnurilor" petrilene — semețe edificii ale 
cartierului 8 Martie.

Foto I Al. RIEGELHAUPT

șantiere al T. C. H., loan 
Lăsat, directorul Șantierului 
T.C.M.M. și alții au subliniat 
că în unitățile economice e- 
xistă condiții pentru a va
lorifica în mai mare măsură, 
eficient, rezervele existente. 
Plenara a subliniat nece
sitatea de a se trage 
învățăminte din lipsurile 
ce s-au manifestat și fo
losind inițiativele înaintate, 
acționînd energic pentru în
lăturarea neajunsurilor. se 
pot obține rezultate în re
cuperarea rămînerilor în ur
mă la unii indicatori de plan, 
în îndeplinirea integrală a 
sarcinilor de plan anuale și a 
angajamentelor asumate
pentru acest an.

Hotărîrile Conferinței Na
ționale a partidului și plena
rele ulterioare ale C.C. al 
P.C.R. au stabilit sarcini con
crete pentru folosirea din 
plin a capacităților de pro
ducție, economisirea de ma
terii și materiale în scopul 
reducerii costurilor de pro
ducție, creșterea rentabilită
ții și a eficienței economice. 
In unitățile Văii Jiului sînt 
elaborate programe specifice 
activității fiecăruia pentru 
îndeplinirea sarcinilor, a 
tuturor indicatorilor de plan. 
Se impune, însă, ca unitățile 
cu rămîneri în urmă să fie 
sprijinite de organele de par
tid, de specialiști pentru a în
făptui planurile de măsuri 
elaborate și realizarea gra
ficelor de recuperare a res
tanțelor. Organele și organi
zațiile de partid au primit un 
real sprijin prin instituirea 
consiliilor de control muncito
resc. a comisiilor pe domenii 
de activitate. Acestea au me
nirea să contribuie la ridicarea 
la un nivel calitativ superior 
a întregii munci de conducere 
și organizare a producție’.

Plenara a subliniat că, 
concomitent cu stabilirea 
programelor de măsuri pentru 
recuperarea rămînerilor în 
urmă, o deosebită atenție se 
cere acordată pregătirii pro
ducției și a obiectivelor de 
investiții pentru anul 1974, 
an cînd sarcinile sînt sporite 
atit la unitățile miniere cit

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de serviciu eliberată de prepa

rația Petrila pe numele Beldie Vasile. O declar nulă.
PIERDUT legitimație de serviciu și carnet de condu

cător auto pe numele Costică Axente eliberată de E. M. 
Paroșeni. Le declar nule.
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„Sărbătoare în sat !a noi“

Au pionierii un fel al lor 
aparte, specific de a-și releva 
sentimentele de care sînt stă- 
pîniți. Un gest reflex care, nu 
mai tîrziu de duminică — la 
Banița, într-o dimineață au
tumnală scăldată în falduri 
de soare generos — ni s-a pă
rut de-a dreptul cuceritor. Am 
mers duminică la Banița nu 
din pură curiozitate, nu spre 
a reconstata că pionierii știu 
să cinstească cum se cuvine 
un eveniment, respectînd un

in întîmpinarea unui sfert de veac 
pionieresc

Ieri, în „Cupa României" la fotbal

Știința - Minerul Lupeni 1-0
In acest an școlar vom săr

bători 25 de ani de la înfiin
țarea organizației de pionieri 
din țara noastră. Activităților 
organizate la nivelul detașa
mentelor și unității din 

și în celelalte întreprinderi 
și instituții de proiectare și 
cercetare.

In domeniul investițiilor 
importante sarcini revin șan
tierele privind construirea și 
modernizarea capacităților 
de producție la preparația 
Lupeni, Vîscoza, și I.U.M.P. 
In anul 1974 se vor executa 
peste 1100 apartamente, se 
vor pune în funcțiune baza 
de producție a E.G.C., sec
ția răcoritoare Livezeni, se 
vor ataca lucrările de cons
trucție a spitalului cu 700 
paturi Petroșani, magazinul 
comercial din Bănița, gră
dinița cu 240 locuri la Pe
troșani, drumul de tranzit Pe
troșani, modernizarea dru
mului Maleia și altele. Toate 
aceste lucrări trebuie pregă
tite temeinic încă de pe acum 
pentru a se putea realiza în 
bune condițiuni și la terme
nele stabilite.

Neajunsurile care persistă 
în activitatea productivă, în
deosebi la extracția de cărbu
ne, necesită măsuri în conti
nuare în vederea valorificării 
rezervelor existente, îndeo
sebi pe linia întăririi ordinei 
și disciplinei, a răspunderii 
față de sarcinile de plan a tu
turor factorilor de conducere, 
a fiecărui salariat.

In centrul preocupărilor or
ganizațiilor de partid, a con
ducerilor colective trebuie să 
stea în această perioadă rea
lizarea integrală a sarcinilor 
de plan, recuperarea restan
țelor atît Ia producție cît și 
în investiții pentru a încheia 
anul cu planul de producție 
și obiectivele de investiții re
alizate integral. O deosebită 
atenție se cere acordată îm
bunătățirii calitative a acti
vității economice, deci reali
zării indicatorilor economi- 
co-financiari.

Perfecționîndu-și activi
tatea, organizațiile de partid, 
toate colectivele de muncă 
din Valea Jiului vor reuși să 
se ridice la nivelul sarcinilor 
complexe și de răspundere 
ce revin economiei munici
piului. 

început de tradiție. Am mers, 
întrezărind în întilnirea prie
tenească dintre pionierii șco
lii generale din localitate și 
cei de la școlile nr. 1 și nr. 6 
din Petrila — pe tăpșanul cu 
liniște și mesteceni pe care, 
cu exact șapte ani în urmă, 
secretarul general al partidu
lui nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, s-a întrefinut căl
duros cu țăranii, cu pionierii 
comunei — o autentică lecție 
de istorie, de patriotism. Și-a

Școală generală nr. 1 Vulcan 
le-am conferit o mantă aniver- 
sativă care să cinstească ma
rele eveniment.

Prima dintre acestea a avut 
loc joi și a aparținut detașa
mentului clasei a IlI-a A pri
lejuită de adunarea de alegeri 
a noului comandant. Potrivit 
unei tradiții, acțiunea s-a des
fășurat în sala de apel a E.M. 
Vulcan în prezența minerilor, 
a părinților și a cadrelor di
dactice : Ana Roșea, președin
ta consiliului orășenesc al pi 
onierilor, Ana Crăcea, coman- 
dant-instructor, și Onuț Ve- 
lea, vicepreședinta unității de 
pionieri de la școala noastră.

Intr-o ambianță sărbăto
rească s-a desfășurat ceremo
nialul pionieresc. Trompetele 
și tobele au răsunat pentru 
prima dată în sala de 
apel a Exploatării miniere 
vufcănene, cinstind pioniereș- 
te harnicii muncitori ai adîn- 
cului.

Apoi a urmat prezentarea 
montajului literar-muzical „Pi- 
onieria raportează** în inter
pretarea pionierilor Iudita Al
besc, Ion Bîrdea, Dorina Bo- 
ța, Marian Lehăncean, Marius 
Mureșan, Sorin Pardos, Adri
an Prodea, Nicolae Ular.

Programul s-a încheiat cu 
vizitarea minei-școală, purtîn- 
du-se discuții cu minerii par
ticipanți Ia această activitate 
reușită, plină de învățăminte 
și împliniri sufletești, mărtu
rie a pasiunii și inițiativei ma
nifestate chiar la început de 
drum.

Prof. M. MIRCEA 

lost Intr-adevăr o lecție. Su
perbă ! Grija manifestă cu ca
re a fost pregătită acțiunea 
„Sărbătoare în sat la noi", nu 
s-a dovedit decît... cadrul am
biant favorabil în care cîteva 
zeci de purtători ai cravatei 
purpurii cu tricolor, cu pro
funzimi afective în priviri de 
cleștar, ne-au apărut esențial- 
mente prinși în vraja unui 
sentiment, înălțător, ardent. 
Au fost rostite cuvinte since
re, deschise, penetrante ; s-au

Hazardul a făcut ca trage
rea la sorți să decidă ca in e- 
tapa disputată ieri în cadrul 
competiției surprizelor — 
„Cupa României" — teamul 
studenților de la Știința Pe
troșani să întîinească pe eter
na ei rivală din campionatul 
divizionar C, formația Minerul 
Lupeni, în fața căreia doar cu 
două etape în urmă a trebuit 
să încline steagul, studenții 
fiind învinși la limită, cu 1—0 
de elevii lui Th. Mihalachc. 
Ieri, pe stadionul Jiul, „istoria 
s-a repetat**, dar de data aceasta 
în favoarea Științei, care prin 
victoria obținută tot cu 1—0, 
a dobîndit și dreptul de parti
cipare într-o etapă superioară 
a disputelor departajării valo
rice din cadrul acestui mara
ton fotbalistic, sortit oricăror 
surprize.

Partida în ansamblul ei nu 
s-a ridicat la un nivel tehnic 
și spectacular deosebit, jocul 
celor două combatante abun- 
dînd în numeroase greșeli.

Astfel Gulea în min. 13, 
Bulbucan cu un șut în bară în 
min. 35, de la gazde și Moldo
van (min. 14) și Cotroază (min. 
40) sînt pe punctul de a în
scrie fiecare pentru formația 
sa. Primele 45 de minute lu- 

■ înd sfîrșit însă la un scor alb. 
La reluare inițiativa jocului 
este preluată de elevii profe
sorului Gh. Irimie, care paj

POPICE
Zilele trecute pe arena de 

popice a asociației Construc
torul minier Petroșani s-a 
disputat campionatul muni
cipal de popice, individual și 
perechi, atît la seniori cît și 
la juniori. La capătul unor 
dispute pasionante cei care 
s-au dovedit mai dibaci în 
efectuarea aruncărilor sfere
lor de textolit an obținut tit
lurile puse în joc. Iată-i și pe 
cîștigătorî: juniori Ii Oscar 

schimbat cadouri simbolice, 
albume cu fotografii; s-a cîn- 
tat viafa nouă, fericită, de 
azi, s-a dansat i au etalat o 
paradă a portului popular și 
s-au întrecut în aptitudini de 
toate genurile pionierii celor 
trei școli și apoi, pregătită de 
către gazde, au luat... masa 
la iarbă verde, ruginie...

A fost frumos I Copiilor le-a 
plăcut. $i nouă. Și tuturor ce
lor ce-au ținut să asiste la 
sărbătorirea unui eveniment 
pe care locuitorii comunei, 
după cum ne destăinuiau, 
nu-l vor uita niciodată. „Aici, 
pe deluțul ăsta, aici ne-o zîs 
nouă tovarășul Nicolae 
Ceaușescu că să ținem de ne- 
dei, că sînt faine și ne înfru
musețează munca, și apoi co
piii, priviți doară, nu-i mai 
oprești, că li-i drag și lor jo
cul și cîntecul nostru și locu
rile astea și țara asta a noas
tră, minunată..." — ne spunea 
unul dintre atîția Jitea ai Bă- 
niței.

Felicitări I Felicitări orga
nizatorilor, consiliului pionie
resc al școlii, profesorilor 
Constantin Văduva, Lucia 
Daniel, Iuliana Moldovan, A- 
na Tonta, Ioana Cărpineanu, 
Gh. Muscă, Iosif Ve/tony, le- 
licitări tuturor celor care, in
tr-o duminică de octombrie 
arzlnd fascinant și amețitor 
in lumina amiezii, i-au legat 
mai strins, cu modestie, pe pi
onierii din Bănită și Petrila 
de poporul căruia ii aparfin, 
din tată-n fiu, de demult, de 
foarte demult, intr-o superbă 
lecfie de patriotism..
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ceva mai insistenți, mai deciși 
de a dobîndi calificarea. Du
pă consumarea unei faze pal
pitante la poarta lui Șarpe, 
rămasă însă fără rezultat, ur
mează doar după un minut 
înscrierea golului : mingea 
luftată de Șvedac ajunge la 
Gruia care deși o atinge de
fectuos, este preluată de Gu
lea, care șutează plasat peste 
portarul minerilor. Dosan — 
excelent în ultimele meciuri 
— înscrie și el pentru echipa 
sa prezumtivul gol egalizator, 
cu un șut puternic de la 18 m, 
însă arbitrul îl anulează — 
poate prea pripit — motivîn- 
du-și decizia, cu semnalarea 
lui Lucuța în poziție de ofs- 
seid. Știința a mai avut încă 
trei ocazii rarisime de a 
majora scorul întîlnirii prin 
Gruia (min. 83 și 86) și Rotea 
(min. 90) rămase însă doar în 
faze de... opțiuni.

Cele două formații : Știința: 
Berindei — Rado, Rusu. San
du, Pandelaș — Nădășan, Bul
bucan — David (min. 77 Bî- 
tea), Gruia, Gulea, Rotea ; Mi
nerul : Șarpe — Vlad, Șvedac, 
M. Popescu, Rus — Lucuță, 
Dosan — Florescu (min. 53 
Popa), P. Nicolae, Cotroază, 
Moldovan.

A arbitrat cu scăpări, Con
stantin Scriban (Aiud).

I. ȚABREA

Berki (1591 px!., UVlajnl Pe
troșani) ; II Peter Eusebiu 
(1390 p.d., Constructorul mi
nier) ; seniori: I loan Torok 
(1578 p. d, Parîngul Lonea); 
II Gavrilă Szalacsi (1469 p. d., 
Minerul Aninoasa) ; perechi : 
I. Iuliu Venczel și Gh. 
Fiilop (1575 p.d., Constructo
rul minier) ; Ii. Gavrilă 
Szoke și Petru Opreanu 
(1270 p. d., Minerul Aninoa
sa).
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Lucrările plenarei ULTIMELE ȘTIRI
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NEW YORK 10 — Trimisul 

special Agerpres, Victor Mar- 
talogu transmite: In plenara 
Adunării Generale a Națiuni
lor Unite continuă dezbateri
le politice.

Mohamed Ahmed Noman, 
vicepremier și ministru al a- 
facerilor externe al Republicii 
Arabe Yemen, a cerut, în in
tervenția sa, ca atenția Adu
nării să se concentreze 'asupra 
regiunii Orientului Mijlociu, 
unde s-a creat o situație peri
culoasă, cu repercusiuni asu
pra situației internaționale.

Ministrul de externe al Un
gariei, Janos Peter, a arătat 
că țara sa, membră a Comisiei 
internaționale de supraveghe
re și control din Vietnam, con
sideră că celor trei părți viet
nameze semnatare ale acor
durilor de la Paris trebuie să 
li se aplice un tratament egal 
în cadrul O.N.U.

Ministrul de externe al Da- 
homeyului, Michel Alladaye, 
a exprimat speranța că va fi 
înregistrat un progres în do
meniul dezarmării, că enor
mele resurse cheltuite în pre
zent pentru înarmări vor fi 
destinate dezvoltării economi
ce a tuturor popoarelor.

Reprezentantul Iordaniei,

ministrul de 
Al-Mufti, a 
sa și-a exprimat de nenumă
rate ori hotărîrea reală de a 
acționa pentru o pace dura
bilă în Orientul Mijlociu, ac- 
ceptînd, încă din 1967, Rezo
luția Consiliului de Securita
te nr. 242 ca o bază pentru 
reglementarea justă a conflic
tului din regiune.

Ministrul de externe al 
R.S.S. Ucrainene, Gheorghi 
Șevel, a apreciat că, In timp 
ce în trecut, istoria Europei 
era măsurată prin perioade de 
prelungite conflicte militare, 
astăzi, pentru prima dată, e- 
xistă posibilitatea de a se 
marca timpul prin decenii de 
pace.

Șeicul Sabah Al-Ahmed Al- 
Jaber, ministrul de externe al 
Kuweitului, a estimat că la 
originea recentei izbucniri a 
conflictului din Orientul Mij
lociu se află politica Israelu
lui de expansiune teritorială.

Ministrul de externe al Bo- 
liviei, Mario Gutierrez, s-a 
pronunțat pentru întărirea 
cooperării internaționale în do
meniul tehnologic, esențială 
pentru întărirea capacității 
țărilor în curs de dezvoltare 
de a valorifica pe deplin re
sursele lor naturale.

externe Zuhayr 
declarat că țara o sign□ jÂ
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Activitatea delegației
României la O. N. U

NEW YORK 10 — Trimisul 
special Agerpres, Victor Mar- 
talogu, transmite: Ministrul 
afacerilor externe al Republi
cii Socialiste România, Geor
ge Macovescu, șeful delegației 
române la lucrările celei de-a 
28-a sesiuni a Adunării Gene
rale, a • avut o întrevedere, la 
sediul O.N.U., cu ministrul de 
externe al Indiei, Swaran 
Singh. Au fost evocate bunele 
relații de colaborare dintre 
cele două țări, la dezvoltarea 
cărora o contribuție de cea 
mai mare importanță au avut-o 
discuțiile dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și președin
tele V.V. Giri, cu ocazia re
centei vizite întreprinse în ța
ra noastră 
indian.

de șeful statului

★
de externe român 
cu șeful delegației

Ministrul 
s-a întîlnit 
Israelului la actuala sesiune, 
ministrul de externe Abba

românești>

WASHINGTON 10 — Co
respondentul Agerpres, C. 
Alexandroaie, transmite : 
In orașul Dallas s-a deschis 
cea de-a 88-a ediție a Tîr- 
gului internațional de mos
tre a statului Texas.

In standul rezbrvat Ro
mâniei, 12 firme de comerț 
exterior prezintă o gamă 
variată de produse, ca tri
cotaje, textile, confecții, 
produse alimentare, artiza
nat, ceramică, sticlărie și 
altele.

*

NEW YORK 10 — Trimi
sul special Agerpres, V. 
Martalogu, transmite : Ex
poziția de cultură româ
nească contemporană, care 
a fost deschisă în cursul a- 
cestei veri la Galeria Cor
coran din Washington D.C. 
și la Institutul de artă din 
Akron, a fost prezentată în 
luna septembrie, și în con
tinuare în octombrie, l'a 
Muzeul de artă modernă 
din St. Paul — Minneapo
lis, capitala statului Min
nesota.

Expoziția cuprinde o bo
gată selecție de tablouri re- 
prezentînd creația mai mul
tor maeștri ai picturii ro
mânești : Ghiață, Lucian 
Grigorescu, Ciucurencu, 
Corneliu Baba, Catargi și a 
stîrnit un larg interes în 
rîndul oamenilor de cultu
ră și artă, al publicului din 
St. Paul — Minneapolis.

FILME
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PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Jandarmul la plimba
re ; Republica: Cartea jun
glei ; PETRILA: Adio arme; 
LONEA — Minerul: Născut 
liber ; ANlNOASA : Moto- 
drama ; VULCAN : Lumea 
se distrează ; LUPENI — 
Cultural: Organizația; U- 
RICANI: Omul nu e liber.

RADIO
5,00 Buletin de știri ; 5,20 

Dragi mi-s cîntecul 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 de știri; 
10,05 „Banatule, mîndră

cadrul convorbirii 
procedat la un tur 
asupra principale- 

internaționale

Eban. In 
avute, s-a 
de orizont 
lor probleme 
care confruntă Națiunile U- 
nite. O atenție particulară a 
fost acordată actualei situații 
din Orientul Apropiat.★

Conducătorul delegației ță
rii noastre a avut o întreve
dere cu ministrul de externe 
al Republicii Democratice 
Populare a Yemenului, Mo
hammed Saleh Mutee’A.

★
NEW YORK 10 (Agerpres). 

— Marți, ministrul afacerilor 
externe al ,României a oferit 
un dejun în onoarea preșe
dintelui Adunării Generale, 
Leopoldo Benites (Ecuador), și 
a secretarului general 
O.N.U., Kurt Waldheim.

George Macovescu, Leopol- 
do Benites și Kurt Waldheim 
au rostit toasturi.

al

Situația
SANTIAGO DE CHILE 10 

(Agerpres). — Un comunicat 
oficial dat publicității la San
tiago de Chile anunță că au
toritățile militare au împușcat 
alți patru muncitori în secto
rul industrial răsăritean al 
capitalei în timpul unei cioc
niri cu patrule ale. carabinie
rilor. Potrivit comunicatelor 
țnilitare, numărul persoane
lor executate în ultimele ore, 
sub acuzația de a se fi opus 
noului regim, depășește cifra 
de 60. Surse citate de agenția 
Prensa Latina relevă că nu
mărul celor care au murit îm-

ITALIA

Dezbaterile din Consiliul de Securitate
în legătură cu conflictul armat

din Orientul Apropiat
NAȚIUNILE UNITE 10 —

Corespondentul Agerpres, Con
stantin Alexandroaie, transmi
te : In Consiliul de Securitate 
au continuat, marți după-a- 
miază, dezbaterile asupra cri
zei din Orientul Mijlociu.

Milos Minici, vicepreședinte 
al Consliului Executiv Fede
ral al Iugoslaviei secretar fe
deral pentru afacerile externe, 
a declarat că situația de răz
boi la care s-a ajuns se dato
rează perpetuării ocupației de 
către Israel a teritoriilor a- 
caparate prin forță, în urma 
războiului din 1967. Soluționa
rea actualei crize — a subli
niat el — poate interveni nu
mai prin aplicarea integrală 
a rezoluției Consiliului de Se
curitate din noiembrie 1967.

Ambasadorul Louis de Gui- 
ringaud, reprezentantul Fran
ței, sublinia că nu trebuie ui
tat faptul că ostilitățile au loc 
pe teritoriile arabe ținute sub 
ocupație de către Israel timp 
de 6 ani. Ca atare, ar fi inu
til să se impună părților în 
conflict măsuri cu caracter 
provizoriu sau angajamente 
neînsoțite de garanții. Subli
niind în acest context că 
Franța nu se opune adoptă
rii unei rezoluții de încetare 
a focului, vorbitorul a arătat 
că a sosit timpul să fie ana
lizate cauzele profunde ale 
conflictului și să se promove
ze ajungerea la o soluție de
finitivă.

Reprezentantul Austriei, Pe
ter Jankowitsch, a declarat că 
actuala situație de război din 
Orientul Mijlociu reclamă din

partea O.N.U. acțiuni urgente 
pentru a preveni extinderea 
ariei ostilităților. Avînd In 
vedere pierderile imense de 
vieți omenești, principala pre
ocupare a Consiliului de Se
curitate trebuie să fie — a 
spus vorbitorul — aceea de a 
determina încetarea ostilități
lor fără nici o întirziere. Un 
apel de încetare a focului dat 
de Consiliu, a opinat el, tre
buie să constituie primul pas 
spre un nou și hotărît efort 
de edificare a unei structuri 
durabile de pace p.e baza 
zoluțiilor O.N.U. și a 
piilor Cartei. •

Mohammad Zakaria 
adjunct al ministrului

re-
princi-

că 
în 
de 
că

Ismail, 
de ex

terne al Siriei, a declarat 
statele arabe au avertizat 
repetate rînduri Consiliul 
Securitate asupra faptului
prelungirea situației de ten
siune create în Orientul Apro
piat de ocuparea prin forță 
de către Israel a teritoriilor 
arabe poate avea consecințe 
dintre cele mai grave asupra 
păcii și securității. Vorbitorul 
a menționat că numai veto-ul 
S.U.A. a împiedicat Consiliul 
să adopte măsurile care se 
impuneau, în baza rezoluțiilor 
O.N.U., pentru prevenirea re
luării ostilităților, arătînd că

Israelul a refuzat să dea curs 
propunerilor de mediere.

A luat apoi cuvîntul repre
zentantul permanent al 
U.R.S.S. la O.N.U., Iakov Ma
lik, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, care a con
damnat bombardarea 
aviația Israelului a 
lui diplomatic din 
soldat cu numeroase 
de vieți omenești, inclusiv în 
rîndurile personalului amba
sadelor străine, între care și a 
Uniunii Sovietice.

Reprezentantul Indoneziei, 
Chaidir Anwar Sâni, a subli
niat necesitatea retragerii tru
pelor israeliene de pe terito
riile arabe ocupate, începerea 
negocierilor de pace și luarea 
în considerație a drepturilor 
legitime și aspirațiilor națio
nale ale populației palestinie
ne.

Samar Sen, ambasadorul In
diei la O.N.U., s-a alăturat ce
rerilor majorității statelor 
membre ale Consiliului de Se
curitate de . a se determina 
transpunerea în viață a pre
vederilor Rezoluției Consiliu
lui, din noiembrie 1967.

Data următoarei ședințe a 
Consiliului va fi stabilită prin 
consultări între reprezentan
ții statelor membre.

de către 
cartieru- 
Damasc, 
pierderi

Conferința pentru securitate
și cooperare în Europa

GENEVA 10 — Coresponden
tul Agerpres, Corneliu Vlad, 
transmite : Delegații celor 35 

. de state participante la lucră
rile celei de-a doua faze a 
Conferinței pentru securitate 
și cooperare continuă exami
narea problemelor edificării 
securității și dezvoltării co
operării în Europa.

In subcomisia pentru pro
blemele cooperării tehnico- 
științifice, delegații care au 
luat cuvîntul pînă în prezent 
s-au referit la experiența acu
mulată de țările lor în cursul 
ultimilor ani în cooperarea 
tehnico-științifică pe plan bi
lateral și multilateral.

Luînd cuvîntul în cadrul a- 
cestor dezbateri, delegatul 
țării noastre, Claudiu Ionescu- 
Bujor, a evidențiat însemnăta
tea examinării problemelor 
cooperării tehnico-științifice 
ca parte integrantă și com
ponentă de bază a securității 
și cooperării europene. Coope
rarea tehnico-științifică ge 
plan european, a spus el, tre
buie să ofere tuturor statelor 
participante accesul la cele 
mai recente cuceriri ale știin
ței și tehnicii. O atenție pri
oritară trebuie să se acorde 
țărilor în curs de dezvoltare, 
în vederea'eliminării cît mai 
curînd a decalajului existent 
în ce privește nivelul de dez
voltare economică. ' Delegații 
Iugoslaviei, Finlandei și Gre
ciei au susținut ideea expusă 
în intervenția românească 
privind sprijinirea țărilor

curs de dezvoltare din Europa.
In comisia întîi, care se o- 

cupă de aspectele politice, 
juridice și militare ale secu
rității, precum și în comisia 
a doua, privind cooperarea e- 
conomică, tehnico-științifică și 
în domeniul mediului înconju
rător, delegațiile au luat cu
noștință de punctul de vedere 
al Algeriei in pnivința celor 
mai eficiente căi de soluțio
nare a problemelor înscrise pe 
ordinea de zi a Conferinței, 
ținînd seama de interesele tu
turor statelor prezente la Con
ferință, îndeosebi de cele a- 
flate în regiunile adiacente 
Mediteranei și, în particular, 
ale țărilor mediteraneene ne
participante. In intervenția sa, 
reprezentantul Algeriei, Hoci- 
ne Djoudi, s-a declarat în fa
voarea stabilirii „într-o ma
nieră efectivă a modalităților 
practice de lucru și de coope
rare a delegației țării sale în 
cadrul Conferinței".

Expunînd vederile Algeriei 
în această problemă, el a re
levat, printre altele „că pen
tru statornicirea unei păci 
drepte și durabile în Orien
tul Mijlociu este necesară re
tragerea Israelului din toate 
teritoriile arabe ocupate și 
restabilirea drepturilor națio
nale ale poporului palestinian.

Sosirea
delegației române

conduse de tovarășul 
Emil Bodnaraș

la Buenos Aires
BUENOS AIRES 10 (Ager

pres). — Miercuri a sosit la 
Buenos Aires delegația Repu
blicii Socialiste România con
dusă de tovarășul Emil Bod
naraș, vicepreședinte al Con
siliului de Stat, pentru a par
ticipa la ceremonia instalării 
noului președinte al Republi
cii Argentina, general-locote- 
nent Juan Domingo Peron.

La aeroportul Ezeiza, dele
gația a fost întîmpinată de 
Leopoldo Tettamante, minis
tru subsecretar de stat la Mi
nisterul Relațiilor Externe al 
Argentinei, Alberto F. Diumont 
ministru, Alberto E. Prosperi, 
secretar la Ministerul Relați
ilor Externe, alți funcționari 
superiori.

A fost prezent ambasadorul 
României ■ la Buenos Aires, 
Mihai Bălănescu, și membri 
ai ambasadei române.

La sosirea delegației o gar
dă militară, aliniată pe aero
port, a prezentat onorul.

din Chile
pușcați este cu mult maî ma
re, avînd în vedere execuțiile 
care au loc în incinta stadio
nului național din Santiago 
de Chile, unde peste 5 000 de 
persoane se află în continua
re în stare de detenție.

Pe de altă parte, șeful juntei 
militare, generalul Augusto 
Pinochet Ugarte, a declarat 
într-un interviu acordat revis
tei „O Cruzeiro" că starea 
de urgență va continua să ră- 
mînă în vigoare, avînd în 
vedere existența unor focare 
de ‘ rezistență muncitorească 
în cordoanele industriale ale 
capitalei.

ROMA 10 — Coresponden
tul Agerpres, Radu Bogdan, 
transmite : Cu prilejul unei 
reuniuni desfășurate Ia Roma, 
la care a examinat, între al
tele, aspecte ale situației in
ternaționale, Direcțiunea Parti
dului Comunist Italian a dat 
publicității un< comunicat în 
care cheamă din nou la ac
țiuni unite ale forțelor demo
cratice pentru salvarea vieții 
secretarului general al Parti
dului Comunist din 
Luis Corvalan, și a 
patrioților chilieni 
Comunicatul subliniază, de a- 
semenea, hotărîrea Direcțiu
nii P.C.I. de a întări solidari
tatea 
luptă 
te.

Chile, 
tuturor 

arestați.

cu poporul chilian și cu 
acestuia pentru liberta-

In
ir

Întreaga Italie continuă

se desfășoare puternicesă 
manifestări de solidaritate cu 
democrații chilieni, supuși 
persecuțiilor, pentru apărarea 
vieții secretarului general al 
P.C. din Chile, Luis Corva- 
lan. Mii și mii de persoane au 
participat, la Milano, la 
impunătoare 
urmată de un miting, la care 
au luat cuvîntul președintele 
guvernului regional din Lom
bardia, Pierro Bassati, prima
rul orașului Milano, Aldo A- 
niasi, și vicepreședintele Se
natului, Mario Venanzi. 
monstrație similară s-a 
șurat la Bologna, unde 
20 000 de muncitori au 
damnat 
angajat 
porului 
pentru 
trioților supuși persecuțiilor.

a~

o
demonstrație,

O de- 
desfă- 
peste 
con- 

junta militară și s-au 
să susțină lupta po- 
chilian, să acționeze 
salvarea tuturor pa-

Evenimentele din Orientul Apropiat
CAIRO 10 (Agerpres). — Un 

comunicat militar egiptean, 
difuzat miercuri de agenția 
M.E.N., relevă că forțele te
restre egiptene, susținute de 
aviație, continuă să-și conso
lideze pozițiile lor avansate 
pe malul răsăritean al Cana
lului Suez și să înainteze în 
Peninsula Sinai. Referindu-se 
la operațiunile din zonă, ge
neralul Saadeddine El Shazli, 
șeful Statului major al arma
tei egiptene, a declarat, po
trivit agențiilor France Pres
se și United Press Internatio
nal, că „acestea se desfășoară 
conform planului stabilit de 
comandamentul militar egip
tean". El a menționat, de a- 
semenea, că trupele egiptene 
„au distrus și ocupat linia 
Bar Lev", construită de către 
Israel pe malul răsăritean al 
Canalujui Suez.

Potrivit comunicatului mili
tar transmis de agenția M.E.N., 
forțele egiptene au. capturat, 
miercuri, alte 15 blindate și 
au luat un număr de prizo
nieri israelieni. Totodată, pos
tul de radio Cairo a anunțat 
că avioane egiptene au bom
bardat, miercuri, posturi de 
comandă și unități militare 
israeliene staționate pe coas
ta de nord a Peninsulei Sinai, 
provocînd inamicului pierderi 
grele în oameni și echipament 
de luptă. Bateriile de artilerie 
antiaeriană și aviația egiptea-

> is- 
să

Se anunță, pe de altă parte, 
că avioane israeliene au e- 
fectuat miercuri raiduri îm
potriva unor obiective civile 
din orașele Homs, Tartous și 
Lattakia, soldate cu victime 
în rîndul populației civile. Un 
alt comunicat militar sirian a 
anunțat că formații de avioa
ne inamice au încercat să 
bombardeze aeroportul inter
național din Damasc și alte 
aerodromuri siriene. Aviația 
și forțele de apărare antiaeria
nă au intervenit, doborînd 14 
aparate israeliene.

★
TEL AVIV 10 (Agerpres). — 

Un comunicat militar difuzat la 
Tel Aviv a anunțat că^aviația 
israeliană a reînceput, mier
curi dimineața, o activitate 
intensă, în sprijinul unități
lor de infanterie și blindate 
care operează pe fronturile 
din Sinai și Golan.

Referindu-se la situația ge
nerală a operațiunilor, gene
ralul Aharon Yariv, consilier

al șefului statului major
• armatei israeliene, a arătat, 

la o conferință de presă, că 
trupele israeliene au evacuat 
cea mai mare parte a fortifi
cațiilor de la linia Bar Lev 
din Sinai și că ele și-au sta
bilit liniile de luptă la o dis
tanță de 3 pînă la 6 kilometri 
de Canalul Suez.

„Războiul, a spus el, este 
foarte dificil, diferit de cele 
anterioare". El a menționat, 
potrivit agenției U.P.I. că a- 
proximativ 400 de tancuri e- 
giptene se află în Sinai -și că 
numărul acestora poate fi 
sporit.

Un purtător de cuvînt mili
tar israelian a declarat, pe de 
altă parte că avioane siriene 
au încercat, în mai multe rîn
duri, să atace formații de blin
date israeliene, dar au fost 
respinse de avioanele israelie
ne, care au doborît 17 apara
te. Purtătorul de cuvînt a a- 
nunțat că avioane israeliene 
au atacat miercuri obiective 
militare și strategice din Egipt 
și Siria.

v.istă a afectat 
vitate a uzinei, 
vertizînd că, în 
lucrul nu va fi 
din cei 28 000 de salariați vor 
fi concediați.

nă au doborît șase avioane 
raeliene care au încercat 
atace pozițiile egiptene.

★

Și 
un 
si-

DAMASC 10 (Agerpres). 
Agențiile France Presse 
Associated Press, citind 
purtător de cuvînt militar 
rian, anunță că trupele sirie
ne ău reușit să încercuiască 
localitatea Kuneitra, centru 
districtual din Platoul Golan. 
O contraofensivă israeliană — 
a menționat purtătorul de cu
vînt — a fost oprită de 
țele siriene, după lupte 
lente. Aviația siriană a 
cat poziții și concentrări
raeliene de pe platoul Golan.

for- 
vio- 
ata- 

is-

I
floare" ; 10,30 La numele ță
rii ; 11,00 Buletin de știri ;
11.15 Din țările socialiste;
11,30 „La fîntînă, la izvor" — 
album de prelucrări corale; 
12,00 Discul zilei ; 12,30 In- 
tîlnire cu melodia populară 
și interpretul preferat ; 13,00 
Radiojurnal ; 13,30 Concert
de prînz ; 14,00 Compozitorul 
săptămînii ; 14,40 Trei in- 
terpreți, trei zone folclorice: 
15,00 Buletin de știri ; 15,05 
Tribuna radio ; 15,15 Muzică 
'de estradă ; 15,40 Formații
corale ; 16,00 Radiojurnal;
16.15 Virtuozi ai instrumen
telor populare ; 16,35 Melo
dii de Camelia Dăscălescu ; 
17,00 Antena tineretului ; 
17,25 Intermezzo simfonic; 
17,45 Alină, dorule, alină ; 
18,00 Orele serii; 20,00 Zece 
melodii preferate ; 21,00 Re-

vista șlagărelor ; 21,30 Biju
terii muzicale'; 22,00 Radio
jurnal: 22,30 Concert de sea
ră ; 24,00 Buletin de știri ; 
0,03—5,00 Estrada nocturnă.

V 17,30

9,00

9,30

Curs de limbă engle
ză. Lecția 60 (reluare). 
Curs de limbă 
mană (lecția 62 — re
luare).
Telex.

ger-

10,00
10,05 Telecinemateca 

luare).
12,00 Telejurnal. 
16,00-17,00 Teleșcoală.

zică î Mișcarea 
Iară. Geografie 
sa a V-a) : Locul Pă- 
mîntului în univers.

(re-

Fi- 
circu- 

(cla-

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

18,30
18,35
18,45

19,15
19,20

19,30

20,00

Schimbul de. prizonieri

și Pakistan
10. — Coresponden- 

Ion Puținelu, 
de

• continuă

întreaga acti- 
conducerea- i- 
cazul în care 
reluat, 8 000

.A Președintele Finlandei, 
Urho Kekkonen, l-a primit, 
miercuri pe președintele gu
vernului cehoslovac, Lubomir 
Strougal, aflat într-o 
oficială la Helsinki.

In aceeași zi, au 
convorbirile oficiale 
Lubomir Strougal și 
ministru al Finlandei, 
Sorsa.

vizită

început 
dintre 

primul 
Kalevi

• La 10 octombrie, în Uni
unea Sovietică a fost lansat 
satelitul artificial al Pămîn- 
tului „Cosmos-598‘, în vede
rea continuării explorării spa
țiului cosmic — anunță agen
ția TASS. Aparatele de Ia bor
dul lui funcționează normal.

O Intre 1 și 9 octombrie o 
delegație comună a Băncii 
Naționale a Republicii Socia
liste România și a Băncii 
pentru Agricultură și Indus
trie Alimentară, condusă de 
Al. Oprea, vicepreședinte al 
Băncii Naționale, a vizitat 
R.P.D. Coreeană, la invitația 
Băncii Centrale a acestei țări. 
In cursul vizitei delegația a 
fost primită de Țoi Jai U, vi- 
cepremier al Consiliului Ad
ministrativ al R.P.D. Coreene.

Q La 10 octombrie Alexei 
Kosîghin, președintele Consi
liului de Miniștri, Andrei Gro- 
mîko, ministrul de externe 
împreună cu primMI ministru 
al Japoniei, Kakuei Tanaka 
și ministrul de externe, Ma
sayoshi Ohira au semnat De
clarația comună sovieto-japo
neză.

• In cursul luptelor purta
te în jurul Pnom Penhului și 
pe șoseaua numărul 5, în pe
rioada 27 septembrie — 9 oc
tombrie, forțele de eliberare 
au scos din luptă 500 militari 
lonnoliști, au distrus 13 ca
mioane militare și au doborît 
un avion — relatează 
Khmeră de Presă.

Agenția

• Zona centrală a 
dului are, în prezent, 
lație de aproximativ 
de locuitori, iar ansamblul ca
pitalei iugoslave — inclusiv 
suburbiile — numără peste 
1 200 000 de locuitori.

Dintre cei care locuiesc la 
Belgrad, 32,5 la sută s-au năs
cut în capitală, iar ceilalți 'au 
venit, în decursul anilor, din 
alte

Belgra- 
o popu-

775 000

regiuni ale Iugoslaviei.

Participanții la cea de-a• . .
23-a Adunare Generală a U-, 
niunii Internaționale a Orga
nizațiilor Oficiale de Turism 
(U.I.O.O.T.), ale cărei lucrări 
se desfășoară la Caracas, au 
hotărît în unanimitate exclu
derea Republicii Sud-Africane 
din rîndurile membrilor orga
nizației, ca urmare a politicii 
de apartheid pe care o pro
movează guvernul de la Pre
toria.

In cadrul aceleiași ședințe, 
Adunarea Generală a hotărît 
și excluderea ciancaișistului.

Biologie (clasa a V-a): 
Fiziologia rădăcinii 
și a tulpinii. Științe 
sociale (consultații). 
Legile economice ale 
progresului social.

Emisiune în limba 
maghiară.
Telex.

Din țările 
întrebări și 
suri.

Publicitate.
1001 de seri.
pescar. 
Telejurnal.
Iul înainte de termen. 
1973 — an hotărîtor.

săptămînii : 
colindat aceste
cineva.
pentru tineret.

ore.

socialiste, 
răspun-

Motanul

Cincina-

20,05
22,15

Cîntecul 
De-a 
locuri 
Seară 
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DELHI 
tul Agerpres, 
transmite: Un nou grup 
prizonieri de război pakista
nezi a trecut miercuri fron
tiera indo-pakistaneză prin 
punctul de control de la Wa- 
gah, marcînd începutul celei 
de-a treia faze a operațiuni
lor de repatriere de către In
dia a prizonierilor și persoa
nelor civile reținute in urma 
conflictului din decembrie 
1971.

Potrivit aranjamentelor/ 
dintre autoritățile de granița 
de la Wagah, în această nouă 
fază vor fi repatriate 12 600 
de persoane.

India a repatriat pînă 
prezent 6 016 prizonieri 
război și persoane internate.

Concomitent, continuă re
patrierea grupurilor de per
soane între Pakistan și Ban
gladesh, numărul celor trans
ferați depășind deja 15 000.

in 
de • Corpul de electricieni de 

la uzina constructoare de au
tomobile din orașul Coventry, 
aparținînd companiei america
ne „Chrysler", a făcut cunos
cut că își va continua greva 
pînă la satisfacerea revendi
cărilor. După cum s-a mai a- 
nunțat această acțiune gre-

® La Nicosia s-au reluat 
marți, după o lună de întreru
pere, negocierile dintre repre
zentanții comunităților grea
că și turcă, în încercarea de a 
soluționa problema cipriotă

La negocierile din capitala 
cipriotă ia parte, de asemenea, 
reprezentantul permanent al 
O.N.U. în Cipru, Bibiano Oso
rio Tafal, 
ferlndu-se
tre cele două comunități, 
Organizația Națiunilor 
este gata să dea tot ajutorul 
în căutarea unei rezolvări a 
problemei cipriote.

care a declarat,. re
ia convorbirile din- 

că
Unite

Telex Telex

PRONOEXPRES
La tragerea Pronoexpres 

din 10 octombrie 1973 au ie
șit cîștigătoare următoarele 
numere :

Extragerea I :
36. 3, 11, 14, 39, 1

Fond de premii: 1 198 303 
lei.

Extragerea a Il-a :
4, 31, 25. 22, 12

Fond de premii : 575 661
lei.

MOSCOVA 10 (Agerpres). 
— După runda a 6-a a Cam
pionatului unional masculin 
de șah, care se desfășoară la 
Moscova, în clasament conti
nuă să conducă Rașkovski cu 4 
puncte, urmat de Spasski — 
3,5 puncte și o partidă între
ruptă.

CARDIFF 10 (Agerpres). — 
Pe stadionul „Național" din 
Cardiff, in prezența a peste 
35 000 de spectatori, s-a dis
putat întîlnirea internațională 
amicală de rugbi dintre selec
ționatele Țării Galilor și Ja
poniei, Net superiori, rugbiș- 
tii galezi au obținut victoria 
cu scorul de 62—14 (30—6).

în- 
de

19

VREMEA
Valorile temperaturii 

registrate în cursul zilei 
ieri :

Maximele : Petroșani 
grade ; Paring 11 grade.

Minimele : Petroșani — 1 
grad : Paring 4 grade.

PENTRU URMĂTOARE
LE 24 DE ORE : Vremea se 
menține în general frumoasă 
dar rece noaptea și diminea
ța, cînd va fi ceață. Local 
se va produce brumă.

MADRID 10 (Agerpres). — 
La Barcelona au continuat în
trecerile Campionatelor inter
naționale de tenis ale Spaniei, 
concurs contînd pentru „Ma
rele Premiu-F.I.L.T.",

In „16-imile“ probei de sim
plu bărbați a fost înregistra
tă o mare surpriză : suedezul 
Johansson a reușit să-l elimi
ne cu 6-0, 6-4 pe cunoscutul 
jucător olandez Tom Okker, 
unul dintre protagoniștii ul
timelor turnee desfășurate în

S.U.A. Campionul român Iile 
Năstase l-a întîlnit pe brazi
lianul Mandarino, pe care l-a 
inviris în două seturi : 9-7, 6-4. 
Iugoslavul Nikola Pilici a dis
pus cu 2-6, 6-3, 6-3 de france
zul N’Godrella, iar spaniolul 
Higueras l-a întrecut cu 6-4, 
6-4 pe australianul Keldie.

Alte rezultate : Ganzabal 
(Argentina) — Proisy (Franța) 
2-6, 6-2, 6-3; Philipps Moore 
(Australia) — Korpas 
Germania) 6-4, 7-5.

•In proba de dublu 
(turul II), Ilie Năstase 
Okker i-au învins cu 6-0, 3-6, 
6-2 pe Keldie (Australia) și 
Kaladis (Grecia), iar perechea 
Ion Țiriac (România) — Bjorn 
Borg (Suedia) a cîștigat cu 
6-2, 6-1 în fața cuplului sue
dez Borbach-Eriksson.

1-0 (1-0) prin, punctul marcat 
în minutul 26 de Ragani din 
11 m.

★

(R. F.

bărbați 
și Tom

TIRANA 10 (Agerpres). 
Peste 15 000 de spectatori 
urmărit miercuri la Tirana 
meciul internațional de fotbal 
dintre echipele Albaniei și 
Finlandei contînd pentru pre
liminariile campionatului mon
dial. Fotbaliștii albanezi au 
obținut victoria cu scorul de

au

In zilele de 12 și 14 octom
brie, la Miercurea Ciuc și, 
respectiv, București, se vor 
desfășura două demonstrații 
internaționale de patinaj ar
tistic, la care și-au anunțat 
participarea sportivi și spor
tive din 
cia, R.D. 
România.

Dintre 
se remarcă perechea sovieti
că Irina Rodnina-Aleksandr 
Zaițev, campioni mondiali și 
europeni, cuplul 
Gorșkova-Evgheni Sevalovski. 
(U.R.S.S.), Petar Augustovict 
(Cehoslovacia), Mario Liebers 
(R. D. Germană) și Ludwik 
Jankowski (Polonia).

Țara noastră va fi reprezen
tată la aceste atractive spec
tacole pe gheață de Elena 
Moiș, Doina Mitricică, Simo
na Grigorescu, Mircea Ion, 
Octavian Goga, Atanasie Bu- 
lete, perechea Beatrice Huș- 
tiu-Dan Săveanu și alții.

U.R.S.S., Cehoslova-
Germană, Polonia și

concurenții străini

Nadejda

(Agerpres)
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