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Compartimentul electromecanic recunoaște
Avem și noi vina noastră!
Dar... mai este încă ceva

In ancheta întreprinsă de redacția ziarului la finele pri
mei decade a lunii, directorul E.M. Uricani remarca faptul 
că restanța înregistrată a fost urmarea numărului mare de 
defecțiuni tehnice care au condus la opriri accidentale și, în 
final, la un randament scăzut al abatajelor.

Intrucît vina apăsa asupra compartimentului electro
mecanic, am căutat să aflăm părerea unor factori cu munci 
de răspundere din acest resort, să le cerem părerea asupra

amodalităților de înlăturare deficiențelor puse în sarcină.

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, ONIȚI-VĂ1
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit 
pe ministrul muncii din Danemarca

La 19 octombrie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, a primit 
pe ministrul muncii din Dane
marca, Erling Dinesen, care 
face o vizită în țara noastră.

La primire a luat parte Pe
tre Lupu, ministrul muncii.

Oaspetele a fost însoțit de 
Gunnar Coin, secretar general 
al Ministerului Muncii, pre
cum și de Torben Busckniel- 
sen, ambasadorul Danemarcei 
la București.

Cu prilejul întrevederii, to
varășul Nicolae Ceaușescu s-a 
întreținut cu oaspeții într-o 
atmosferă cordială.

Ministrul danez și-a expri
mat gratitudinea pentru ospi
talitatea deosebită de care se 
bucură în România și onoarea 
de a fi primit de șeful statu
lui, relevînd că această vizită 
i-ă prilejuit o mai bună cu
noaștere a realizărilor remar
cabile obținute de poporul ro
mân pe tărîmul dezvoltării 
continue a economiei naționa
le și ridicării, nivelului de via
ță.

In timpul convorbirii s-a re
marcat cu satisfacție bilanțul 
îmbucurător al desfășurării 
relațiilor româno-daneze, ca
re an de an devin mai cuprin
zătoare, subliniindu-se că pro
gresele economice ale celor 
două țări oferă posibilități

multiple pentru 'dezvoltarea 
unei cooperări și mai largi, 
în diferite domenii, în intere
sul popoarelor român și da
nez. al păcii și colaborării în 
Europa și în întreaga lume.

Președintele Consiliului "ie 
Stat și ministrul danez au a- 
bordat, de asemenea, aspecte 
actuale ale vieții politice in
ternaționale, îndeosebi proble
me privind Conferința pentru 
securitate și colaborare în Eu
ropa, subliniindu-se în acest 
sens necesitatea promovării 
continue a procesului de con
solidare a spiritului de destin
dere și de statornicire a unor 
relații noi între state și popoa
re.

— Care sînt cauzele deselor 
defecțiuni electromecanice ? a 
fost întrebarea pe care am a- 
rLresat-o inginerului Ștefan 
Țipțer, șeful sectorului electro
mecanic — transport.

— Aș sublinia un fapt care 
mie 
am 
jele 
ție.
n-au fost defecțiuni.

— De ce ați făcut această 
precizare ?

— Pentru că defecțiunile din 
sectoarele de producție s-au 
datorat îndeosebi nesuprave- 
gherii atente a utilajelor.

— De către cine ?
— Eu cred că dacă transpor

toarele ar fi deservite de .că
tre manipulanți, care să su
pravegheze și să manipuleze 
în permanență și calificat a- 
ceste utilaje am fi mai cîști- 
gați. N-am mai avea atît de 
multe defecțiuni provocate, în 
general, de mersul în supra
sarcină fie prin încărcare, f.e 
prin „betonarea" transportoa
relor. Nesupravegherea, Reasi
gurarea condițiilor de funcțio
nare a utilajului și neoprirea 
lui la timp sînt, după părerea 
mea. cauzele principale ale 
deselor defecțiuni la trans
portoare.

— Spuneți că acestea ar fi

mi se pare semnificativ : 
avut defecțiuni la utila- 
din sectoarele de produc- 
La utilajele principale

criticilor formulate 
la finele primei 

decade
cauzele principale. Mai sînt 
si altele ?

- - Eu cred că mai este încă 
o cauză și anume : sectoarele 
nu-și dau suficient interesul 
să întrețină așa cum trebuie 
galeriile.

— La ce vă referiți ? Vă 
rog concretizați !

Galeriile sînt foarte pre- 
sionatc, transportoarele func
ționează în condiții nepermise 
și dacă se defectează nu exis
tă spațiul necesar interyenției, 
Galeriile sînt denivelate și nu 
pune nimeni mina să îndrepte 
vatra pentru ca utilajele să fie 
corect montate.

— Directorul exploatării fă
cea următoarea remarcă : sint 
destul de dese cazurile cind 
utilajele reparate se defectea
ză mult prea repede. Care este 
cauza ?

— Pot să spun că ce ne a-

a primit pe ministrul
bilanț pentru comerțului exterior al Italiei

nu

des-

(Continuare în pag. a 3-a)

fost în-
Ocasseli 

pentru 
Ministe-

Sărbătorirea „Zilei energeticianului

cu mîinile de aur

e-

se
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La blocul nr. 6 de pe Calea BrăiiAgenda căminului cultural

e acum liniște. E bine
și îiresc să îie întotdeauna așa
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Tudor 
lăcătuș

sa
la 

lc-

care
Ra- 
lui

MUCUȚĂ,
E.M. Vulcan

mă 
ei. 
ca 
să 
la

Me- 
dobîn- 

efectiv, 
de undeva".

a energiei electrice

duc sectoarele pentru reparat, 
reparăm, dar nu se îngrijesc 
ca piesele defecte să fie scoa
se imediat afară pentru reme
dieri, utilizează piesele de re
zervă iar pe cele defecte le a- 
runcă la întâmplare. I‘.a un mo
ment dat se pomenesc fără 
piese, în loc să le aibă repa
rate, și atunci încep telefoa
nele. Cade în seama sectoare
lor întreținerea și buna gos
podărire a utilajelor. Au pen
tru aceasta destui maiștri.

— De ce nu sînt îndrumați 
și controlați riguros acești oa
meni ?

— Pentru că șeful de sector 
fiind inginer minier, cred, nu 
se interesează de partea me
canică decît atunci cînd „cade" 
utilajul. Or, el trebuie să se 
ocupe de bunul mers al între
gului sector, pentru că — s-a 
văzut .— dacă utilajele 
funcționează normal, nu poa
te realiza producție. Cît 
pre calitatea reparațiilor pot 
spune că atunci cînd maiștrii 
de sectoare ridică piesele după 
reparații, ei fac recepția ca
litativă a acestora"? Nu este mal 
puțin adevărat că și noi tre
buie să fim mai atenți cu a- 
ceste reparații ea și față ae 
cele care se execută în subte
ran. Dar, tot atîț de adevă
rat este că piesele de schimb 
nu sînt de calitate și nu rezis
tă la eforturile la care sînt su
puse.

— Se pot rezolva aceste pro
bleme și ce anume trebuie 
făcut ?

— Se'pot. Dar cred că fie-
Dragoș CĂLIN

Asemenea tuturor oameni
lor muncii care contribuie 
la producerea, distribuirea și 
utilizarea rațională a energiei 
electrice, colectivul 
citori, ingineri și 
din Valea Jiului a 
va va sărbători în 
„Ziua energeticianului",. 
lej de trecere în revistă 
realizărilor obținute în mun
că, a sarcinilor deosebite ce 
Ie stau în continuare în față.

Sărbătorirea „Zilei energe
ticianului" 
rea unor 
în muncă 
lectiv în

de mun- 
tehnicieni 
I.R.F. De- 
acest

coincide cu obține- 
rezultate deosebite 
de către acest 
perioada care

Sabin COC, 
adjunct șef secție 

distribuire energie electrică

(Continuare in pag. a 3-a)

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, în cursul 
dimineții zilei de vineri, pe 
ministrul comerțului exterior 
al Italiei, Matteo Matteotti, 
care face o vizită în țara noas
tră.

La primire au luat parte 
Ion Pățan, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, mi
nistrul comerțului exterior, și 
lacob Ionașcu. ambasadorul 
României la Roma.

Ministrul italian a 
soțit de Massimo 
D’Aragona, consilier 
problemele de stat la
rul Comerțului Exterior al Ita
liei, precum și de Antonino 
Restivo, ambasadorul Italiei 
la București.

In timpul convorbirii, exa- 
minîndu-se probleme ale ra
porturilor economice româno- 
italiene, s-a exprimat convin
gerea că stadiul actual al rela
țiilor dintre cele două state o-

feră un cadru stimulator pen
tru găsirea și fructificarea jn 
comun a unor noi posibilități 
de extindere și adîncire a co
operării în diverse domenii.

A fost evocată cu deosebită 
căldură vizita pe care tovară
șul Nicolae Ceaușescu a făcu
t-o în acest an în Italia, mo
ment de o deosebită importan
ță pentru evoluția bunelor re
lații de prietenie dintre cele 
două țări și. popoare. In acest 
context s-a reafirmat dorința 
comună de a transpune în fant 
importantele documente sem
nate în cursul acestei vizite, 
de a sprijini și încuraja acți
unile de cooperare convenite, 
menite să confere stabilitate 
și perspectivă schimburilor 
economice, relațiilor bilatera
le în general, în interesul ce
lor două popoare, al păcii și 
securității în Europa și în lu
me.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

f

Elevi în excursie
Astăzi și mîine ele

vii anului II B secția 
serală de la Liceul de 
cultură generală din 
Petrila efectuează o 
excursie pe ruta Rîm- 
nicu Vîlcea — Pitești 
— București — Slati
na — Craiova, 
nizată de diriginta cla
sei, prof. Maria Marge, 
excursia are scopul de 
a fi cunoscute obiecti
vele industriale cele 
mai reprezentative din 
aceste localități.

de carting — prilej de 
bucurie pentru mem
brii cercului auto-mo- 
to de aici, care au a- 
cum toate condițiile 
pentru a-și desfășura 
la nivel superior lec
țiile practice.

Hală de lucru

Orga-

In apropierea Școlii 
generale nr. 5 Vulcan, 
a început amenajarea 
unei hale de 
pentru 
lă. Hala va avea o 
gime de 21 m și o 
me de 11 m și va 
tribui din plin Ia 
bunătățirea posibili
tăților de desfășurare 
a practicii școlare.

hale de lucru 
atelierul-școa- 

lun- 
lăți- 
con- 
îm-

Pistă de carting
La Casa pionierilor 

Vulcan, s-au terminat, 
zilele trecute, lucrări
le de asfaltare a pistei

V _____

Modernizarea dru
mului Jieț — Cabana 

Rusu
x Pentru a ușura ac

cesul iubitorilor de ex-

cursii și drumeții spre 
masivul Paring, Consi
liul popular al muni
cipiului Petroșani a 
contractat cu Șantierul 
I.C.F. Cimpa moderni
zarea drumului Jieț — 
Cabana Rusu.

Pînă la sfîrșitul 
cestui trimestru se 
executa lucrările
pavare și asfaltare pe 
primul kilometru de 
drum.

a- 
vor 
do

Mini-car Petroșani 
— Cîmpu lui Neag

In curînd cetățenii 
municipiului nostru 
vor avea prilejul să 
voiajeze cu un nou 
mijloc de transport 
cunoscut deocamdată 
numai de vizitatorii de 
pe litoral. Este vorba 
de un mini-car, cu trei 
remorci fiecare avînd l

Pentru a oferi corespondenților noștri 
exploatările miniere și celelalte întreprinderi, 
de pe șantierele de construcții și din institu
țiile municipiului posibilitatea prezentării largi 
în coloanele ziarului „Steagul roșu" a realiză
rilor tovarășilor lor de muncă^ obținute în ac. 
tivitatea de producție ca și în cea obștească, 
de ridicare a 
nivelului edilitar- 
gospodăresc al 
localităților, re
dacția organi
zează un concurs 
de însemnări, in
formații și foto
grafii dotat cu 
premii. Concur
sul - închinat a- 
niversării Repu
blicii - se va 
desfășura pînă la 
data de 30 
Decembrie 1973 
MAI EXPRESIVA
SAU FOTOGRAFIE, CELE MĂI MULTE CORES
PONDENȚE PUBLICATE ; CEA MAI CONSTAN
TA Șl OPERATIVA ACTIVITATE DE INFOR
MARE A REDACȚIEI.

însemnările și fotografiile (cel puțin 6x9 cm) 
vor trebui să releve convingător realizările co
lectivelor de muncă din care fac parte par- 
ticipanții la concurs, dîrzenia, inițiativa, spiri
tul de dăruire și competența cu care colecti
vele de oameni ai muncii, în frunte cu comu-

niștii, traduc în viață obiectivele politicii parti
dului, sarcinile concrete ce revin fiecăruia la 
locul unde lucrează, hotărirea de a contri. 
bui din toate puterile la înflorirea Republicii 
Socialiste România.

In ceea ce privește al doilea criteriu, se va 
avea în vedere îndeosebi numărul de infor

mații - cores
pondențe și foto
grafii publicate. 
In acest scop co
respondenții tre
buie să do
vedească iscu

sință și perseve
rență în cule
gerea faptelor 
de viață cotidie
ne din locali-"țovanâțulmeu^ munca

cu următoarele criterii : CEA
INFORMAȚIE, ÎNSEMNARE

® Brigada științifică a că
minului cultural 
se va afla 
10. printre 
rului I.C.F. 
acest prilej 
simpozion cu tema 
dintre normele eticii 
niște și dogmele religioase".
• Mîine, 21 octombrie, la 

ora 19, în sala căminului cul
tural din Bănița este organi
zată o discuție, cu caracter 
mai larg, a locuitorilor cu 
organe competente despre re 
gulile de circulație.
• In sala de spectacole a 

căminului cultural din Cimpa

din Jieț
mîine de la ora 
muncitorii șantie- 
din localitate. Cu 
va avea loc și un 

„Opoziția 
comu-

18 locuri, care va stră
bate distanța Petro
șani — Cîmpu lui 
Neag, cu opriri în toa
te localitățile.

Executat de coopera
tiva „Unirea" la co
manda consiliului
popular municipal,
mini-carul va fi gata 
în cîteva zile și va în
cepe să parcurgă de 
două ori pe zi traseul 
amintit.

de

club
co-

tural-educative 
masă".

Organizată de 
în coiaborare cu
mitetul sindical orășe
nesc din învățămînt, 
această discuție, care 
își propune să găseas
că soluții de 
concrete, este
de un bal al cadrelor 
didactice.

muncă 
urmată

Pentru pietonii 
orașului

Masă rotundă

La clubul muncito
resc din Lupeni are 
loc astăzi, la ora 18, o 
masă rotundă cu o te
mă interesantă : „Con
tribuția cadrelor di
dactice, repartizate în 
acest an școlar în în
vățămînt, la îmbună
tățirea activității cul-

Continuînd lucrările 
de interes cetățenesc, 
serviciul de gospodă
rie din cadrul Consili
ului popular al orașu
lui Petrila execută mo
dernizarea unui trotu
ar pe str. Republicii 
pe o distanță 
m la intrarea 
litate.

In prezent
crează la bordurarea 
trotuarului și amena-

de 200 
în loca-

se lu

— tatea sau unita- 
_ tea respectivă, 

să le selecte
ze pe cele semnificative, să le redacteze și să 
le furnizeze cu maximum de operativitate re
dacției.

Se va avea în vedere, de asemenea, con
stanța și frecvența furnizării materialelor și 

fotografiilor destinate publicării și informării 
redacției pe toată perioada concursului.

Concursul este deschis tuturor coresponden
ților ziarului nostru cărora le urăm succes în 
realizarea unor materiale și fotografii care să 
vadă cit mai curind lumina tiparului.

se va desfășura, mîine. sea
ră, de la ora 20, tradiționa
lul „Bal al strugurilor".

ft Astăzi, Ia ora 19, în 
la căminului cultural de 
Cîmpu lui Neag în fați
cuitorilor va fi susținută ex
punerea „Măsurile adoptate 
de Conferința Națională a 
partidului privind perfecțio
narea relațiilor de producție". 
Mîine, tot la ora 19. în ca
drul bibliotecii comunale va 
fi organizată o masă rotundă 
cu cititorii al cărei stop este 
îmbunătățirea muncii cu car
tea.

jarea șanțului de scur
gere a apelor pluviale, 
urmînd ca în zilele ur
mătoare să fie asfalta
tă întreaga suprafață, 
imbunătățindu-se ast
fel circulația pietoni
lor în această zonă a 
orașului.

Un nou film al 
cineamatorilor

La cineclubul „A- 
mafilm" din Lupeni 
se află în fază avansa
tă de lucru un nou 
film — „Silicoza", des
tinat prevenirii îmbol
năvirilor profesiona 
le. Scenariul și regia 
aparțin cineamatoru- 
lui Constantin Armea-

Pe bună dreptate este elo
giat și stimat de toți cei ce-1 
cunosc. Electricianul IOSIF 
RACOLȚA este intr-adevăr 
un meseriaș destoinic, un om 
dăruit muncii. Cineva spunea 
că Iosif Racolfa are mîinile 
de aur. Aceasta pentru că nu 
există lucrare pe care el pu
ne mina să nu o iacă de bună 
calitate și în timpul stabilit.

Se spune că de cînd a pre
luat conducerea echipei de e- 
Iectricieni de la raionul de 
montaj al atelierului electro
mecanic de la mina Vulcan, 
munca acesteia s-a schimbat 
substantial în bine. Cum s-a 
reușit aceasta ? Mai întli 
pentru că însuși șeful de
chipă Racolfa, este un bun 
cunoscător al instalațiilor e- 
lectrice, al desenelor tehnice 
și un bun organizator: El îm
părtășește ortacilor săi tot 
ceea ce cunoaște și muncește 
alături de ei, tiindu-le în tot 
timpul un exemplu. „Oamenii 
lucrează mai bine cînd 
simt și mă văd alături de 
Eu așa cred că este bine 
prin propriul meu exemplu 
insuflu celorlalți îndemnul 
muncă — spune dînsul. 
seria și măiestria se 
dese numai lucrînd 
nu privind

Acesta este drumul pe 
pășește comunistul Iosif 
colfa, care prin conduita 
in muncă și în societate, con
stituie un exemplu demn de 
urmat. De altfel lucrările e- 
xecutate de echipa lui la 
E.M. Vulcan sînt întotdeauna 
de bună calitate, ele au pri
mit de fiecare dată un califi
cativ care reflectă mulțumi
rea colectivului. Și aceste lu
crări se află peste tot, înce- 
pînd de la instalațiile electri
ce din stațiile de pompe, cont- 
presoare, statuie traio, remi
zele de L.D.M., pînă la lămpi
le fluorescente de la orizon
tul 480, la instalațiile de au
tomatizare.

Deși la instalarea unor uti
laje sosite din import echipa 
lui Racolfa a întîmpinat une
le greutăți deoarece nu dis
punea de toate documentați
ile tehnice necesare, ea a tre
cut peste aceste greutăți ine
rente și astfel echipamentul 
electric de la puful nr. 6, de 
pildă, ca și semnalizarea au
tomată a acestuia au fost pu

ia timpul cerut și în bune

1 octombrie a.c. Pe scara a 
Il-a a blocului nr. 6, strada 
Calea Brăii din Lupeni, loca
tarii sînt convocați la o im
portantă ședință. Din partea 
asociației de 
te tovarășii 
secretară, și 
președintele 
discutați 
Popa din apartamentul 
32, Ion “ ’ 
nr. 22. 
Schmit, 
nr. 23. 
fîrșit'e, 
locatarilor de pe scară, 
întregul bloc. Conduita loca
tarilor Victoria și Dumitru Po
pa, caracterizată de provoca
rea a repetate și supărătoare 
certuri, este amplu discuta
tă. Locatarii de pe aceeași 
scară, participanți la ședință.

locatari iau par- 
Eleonora Barbu, 

Matei Dănilă. 
asociației. Sînt 

locatarii Victoria
nr. 

Tămîrș. apartamentul 
Emil și Paraschiva 
dc la apartamentul 

Motivul ? Certuri nes- 
conturbarea liniștei 

din

care vrînd-nevrînd au fost 
martori la scenele penibile ce 
au avut loc în preajma locu
inței lor. produse îndeosebi 
de V.P. sînt la capătul răb
dării, dar se bucură totuși 
că li s-a oferit posibilitatea 
să-și spună cuvîntul, să ia ati
tudine. să solicite măsurile 
cuvenite.

Oare ce au avut de împăr
țit aceste persoane care au 
devenit clienți permanenți ai 
comisiei de judecată, ai ju
decătoriei ? Ce le determină 
ca și în momentul de față să 
aibe dosar depus la comisia 
de judecată nr. 2 a orașului 
Lupeni, urmînd ca plîngerilc 
lor să fie în curînd luate în 
dezbatere ? Nu au avut oare 
acești oameni altceva mai 
bun de făcut decît să pro
voace certuri și scandaluri.

să tulbure liniștea celorlalți 
locatari, să irosească timpul 
lor și al multor altora?! Dar 
să lăsăm ca răspunsurile la 
aceste întrebări să ni le dea 
participanții la ședința orga
nizată de asociația de locatari 
în scara a Il-a a blocului nr. 
6 din Calea Brăii.

Teodor Țolaș: De cînd 
m-am mutat în bloc, am fost 
în repetate rînduri fără să
vreau, martor la < 
trece între acești
Certurile dintre ei, 
necă pur și simplu 
mai putem suporta 
insultele și jignirile 
ei și le adresează reciproc dar

fără
ce se pe- 

locat'ari. 
, ne întu- 

viața. Nu 
gălăgia, 
pe care

T. ȚAtARCĂ 
AI. DOBRIȚOIU

(Continuare în pag. a 3-a)

CULTIKĂ- ARTĂ
(pag. a 3-a)

Lucrările Adunării Generale a O.N.U. 
Conferința pentru securitate și coope
rare în Europa
Situația din Orientul Apropiat

(pag a 4-a)

Pe marginea unei adunări de partid din 
sectorul de transport al minei Dîlja 
Rubrica „STOP !“Dimitrie Cantemîr — ctitor al literelor 

române moderne
Filmul, prezență activă în viața cul
turală a Văii Jiului
Cîteva minute cu regizorul Adrian Lupu 
Cenaclul literar „Meșterul Manole" își 
reîncepe activitatea

a
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Ctitor al literelor române moderne

și voluntarismul 
erudiție și enci- 

patriotism .ier-

In constelația marilor spi
rite ale culturii române, Di
mitrie Cantemir nu este nu
mai o stea de primă mări
me, ci și deschizătorul unei 
serii impresionante <le spiri
te enciclopedice din care 
fac parte B. P. Hașdeu, N 
Iorga, G. Călinescu — fami
lie a cărei faimă europea
nă este dată de cutezanța 
gîndirii 
acțiunii,
clopedisni. 
binte.

înălțat 
spiritual 
trie Cantemir 
prin profilul său, prima 
personalitate de tip renas
centist a culturii române, 
fiind „Lorenzo de Medici 
al nostru", cum se exprima 
G. Călinescu, matematician 
și filozof, muzician și et
nograf, istoric și scriitor, 
stîrnind entuziasmul Iui 
Voltaire pentru care „unea 
talentele vechilor greci, ști
ința literelor și aceea a ar
melor". Intr -adevăr, fiul 
voievodului Constantin Can
temir era un poliglot vestit 
care deprinsese graiul străbu
nilor latini, dar vorbea și 
greaca, turca, araba și per
sana, franceza și italiana, 
rusa și polona, gîndind, însă, 
și simțind întotdeauna ro
mânește.

S-au scurs 300 de ani dc 
cînd în 20 brumar, răzeșu
lui ajuns domnitor datorită 
calităților excepționale 
oștean, i s-a născut fiul 
Dimitrie Cantemir, care 
vea să devină una din figu
rile cele mai proeminente a- 
le Europei timpului, 
miiînd vaste cunoștințe 
școlile frecventate, 
lizațiile cu care se 
fruntă, dintr-o experuntă 
de viață trăită tumultuos. 
Dimitrie Cantemir a rămas 
contemporanul tuturor
generațiilor de intelectuali al 
căror crez era triumful ade
vărului, promovarea liber
tății, înălțarea patriei și 
cinstirea valorilor perene 
ale neamului. Pisc etern Ia 
hotarul secolului al XVII-lea 
feudal cu veacul al XVIII- 
lea al luminilor. Cantemir 
încheie printr-o „cronică" ge
nială seria celor trei genera
ții Grigore Ureche, Miron 
Costin, Ion Neculce și pre
vestește pleiada iluminiștilor 
transilvăneni.

Tînărul care la In am se 
ridica meteoric pe tronul 
Moldovei, cunoaște plăce
rile măririi dar și melan- 

k____ _____

firesc in relieful 
românesc, Dimi- 

marehazâ, 
său,

coiia decăderii, meditează 
profund la sensurile istori
ei și existența sa ulterioară 
(ajunge la tron a doua oară, 
e prinț rus în calitate de 
consilier imperial al lui Pe 
tru cel Mare), oferindu-i ma
terial de temeinice cugetări 
din care se afirmă vibrant 
crezul călăuzitor pînă la 
sfîrșitul vieții — „SUFLE
TUL ODIHNA NU POATE 
AFLA PINA NU GĂSEȘTE 
ADEVĂRUL. CARE IL 
CEARCA ORICIT DE 
PARTE ȘI ORICIT DE 
TRUDA IAR FI A-L

IN- 
DE-
CU 
Nl-

de

a-

Asi- 
<iin 

civi- 
con-

300 de ani de la naș
terea marelui umanist

Dimitrle Cantemir

MERI". Din această perspecti
vă înalță o operă monumenta
lă, creație de geniu a unui ma
re patriot care, pentru că a 
gîndit și simțit atît de ro
mânește, a impus spirituali
tatea românească în cir- 
cuitu’ marilor valori uni
versale.

Primul roman ales mem
bru al unei academii străine 
(cea din Berlin, la cererea 
căreia redactează în limba 
latină — „Descriptio Mol» 
daviae") scrie opere funda
mentale — ISTORIA IM
PERIULUI OTOMAN, HRO
NICUL VECHIMII 
NO — MOLDO - 
LOR, traduse 
mare circulație
engleză, franceză, 
italiană, 
gîndirea 
nicariior 
opera
ce pune 
evenimentelor 
principiului divin, afir
mînd hotărîl pe cel al cauza
lității — „NICI UN LUCRU 
FĂRĂ CAUZA NU ESTE". 
Opera istoricului este e- 
manația cea mai autentică a 
convingerilor sale patrioti
ce, a iubirii nețărmurite 
pentru glia srăbună, căci 
„DULCE ESTE DRAGOS
TEA DE MOȘIE" e leit-mo- 
tivul „Hronicului" sau „Des
crierii..?1, opere pline de se-

roma- 
VLAHI- 

în limbi de 
europeană : 

germană, 
rusă. Saltul din 

medievală a cro- 
inaintași îl aduce 

istoricului Cantemir, 
capăt explicației 

prin prisma 
divin,

FILMUL
prezență activă în viafa culturală a

Cantemir 
sau 

înțeleptului cu 
este și primul 

de „rostire romi- 
filozofie. Scri- 

este nemuritor prin 
„Istorie ieroglifică", 

opera sa literară

vele unei simțiri. înflăcăra
te pentru care istoria nea
mului este prilej de evocări 
pilduitoare.

„Descrierea Moldovei" 
este un izvor de primă mînă, 
o descriere splendidă a a- 
șezării geografice (schițează 
întîia hartă a Moldovei), a 
organizării politice și cultu
rale, un studiu etnografic 
și folcloric argumentat de 
criterii științifice, conside
rații pătrunzătoare despre 
firea românilor — pornite 
din febra creatoare de 
„visuri cu multe cupole" 
(cum spunea peste veacuri 
marele Lucian Blaga). Filo- 
zofînd, Dimitrie
(autor al „Divanului 
Gîlceava 
lumea...") 
creator 
nească" în 
itorul 
a sa
neîndoios 
cea mai închegată, prima în
cercare de roman în româ
nește (un fabliaux în genul 
medievalului francez „Le 
roman de Renard"). Roman 
alegoric, pamflet politic, 
„Istoria" sa incifrată eta
lează, printr-o intrigă sim
plă, verva satirică și fantezia 
caricaturală a lui Cantemir 
( participant la acțiune sub 
masca Inorogului, personaj 
fabulos) în a cărui „plînge- 
re“ surprindem aluviunile 
lirice ale bocetului și impre
cației populare, într-o proză 
ritmată, poematică, de sur
prinzătoare modernitate.

Valențele multiple ale scri
sului acestui ctitor răzbat 
în ecouri prelungite în 
versul eminescian — imagi
nea Daciei Felix din „Dio
rama" Iui Eminescu, ca și 
fericita dar și tulburata Ța
ră de Sus a lui Sadoveanu, 
sau a lui Coșbuc, ori în pro
za Iui Sadoveanu, pătrund 
în fluxul spiritualității noas
tre, tinzînd spre universa
litate și eternitate.

Ctitor înaripat al limbii 
și literaturii, al literelor ro
mâne, filozof umanist, is
toric și politician patriot, 
spirit renascentist — Oinii- 
trie Cantemir a întruchipat 
virtuțile spirituale ale nea
mului, care își păstrează în 
contemporaneitatea socia
listă sensurile nealterate.

Prof. Ironim MUNTEANU

ANOTIMP DE PACE !
Infierbintate, 
in echinoxul luptei 
dintre noapte și ziuă 
timplele noastre tinere, 
sint pinze desfășurate, 
spre anotimpul certelor limpeziri. 
E-o fierbere de sevă și căutare, 
Catarg lingă catarg, 
Spre neodihna 
Zărilor mișcătoare...
Sub bolta adincă a păcii - 
Tari ca stincile statornice, 
Esență ginditoare 
A înfruntării veșnice, 
Cutreierăm către plinul de zare I...

Văii Jiului
loan CHIRAȘ - Petroșani

Cinematografele din 
Valea Jiului, cunos
cute ca i nstituții cu 
un bine determinat 
profil educativ, și-au 
înscris de multă vre
me prezența activă 
în contextul cotidian 
al activității politice 
și culturale de masă. 
In relația cinemato
graf — public spec
tator strădania co
lectivelor ce compun 
aceste instituții 
materializează 
ales 
rii 
mai 
lor 
de înalt prestigiu în 
încărcătura for de 
idei și în realizarea 
artistică. Folosind cu 
mai multă îndemî- 
nare mijloacele sis
temului informațio
nal cinematografic, 
activiștii rețelei ci
nematografice din a- 
cest bazin carbonifer 
au reușit în ultima 
vreme să populari
zeze în condiții opti
me filmele de pro
ducție autohtonă și 
să determine o bună 
afluență de public. 
Numeroasele acțiuni 
organizate cu prile
jul unor premiere 
cinematografice ro
mânești (simpozioa-

se 
mai 

pe planul pune- 
în valoare cît 
depline a opere- 

cinematografice

ne, prezentări festi
ve, concursuri, d— 
bateri tematice 
au avut darul 
trezească un viu 
teres din partea 
blicului, să ducă la 
o mai bună înțelege
re a operelor artisti
ce iar prezența rea 
lizatorilor filmelor 
„Drum în penum
bră", „Zestrea" și 
„Explozia" în mijlo
cul oamenilor muncii 
din Petroșani, Lu
peni, Vulcan, cu pri
lejul unor gale, au 
contribuit la apro
fundarea tematică a 
filmelor respective, 
la mai buna cunoaș
tere a problemati
cii cu care este con
fruntată la ora actu
ală creația noastră 
cinematografică.

Unitățile cinema
tografice au în per
manență înscrise în 
preocupările lor spri
jinirea, prin mjiioa- 
ce specifice, activi
tățile educative des
fășurate de organi
zațiile de partid, or
ganizațiile de masă, 
instituțiile de cultu
ră- In acest domeniu 
sînt demne de rele
vat inițiativele ma
nifestate în sprijinul 
procesului instructiv-

dez- 
etc) 

să 
i in- 

pu-

educativ al tineretu
lui. La Lupeni, de 
pildă, a avut loc de 
curînd o masă ro
tundă unde conducă
torii școlilor din lo
calitate au înfățișat 
solicitările lor bine 
întemeiate față de 
fondul de filme exis
tent și au formulat 
o serie de propuneri 
prețioase vizînd folo
sirea peliculei cine
matografice în pas 
cu desfășurarea pro
gramei analitice și 
a muncii educative 
cu tineretul școlar, 
încă în cursul lunii 
octombrie vom ono
ra unele din aceste 
deziderate, organi
zed un simpozion 
în orașul Lupeni pe 
tema contribuției fil
mului științific la 
procesul de învăță- 
mînt cu care prilej 
vom proiecta 
cum sînt 
mul și 
pe aici 
muți", 
cer" și 
recente 
lui „Alexandru Sa- 
hia". De altfel, în 
ultima dețadă a lu
nii octombrie vom 
prezenta în orașele 
Petroșani, Lupeni, 
Vulcan, Aninoasa,

filme 
„Magnetis-, 

feritele", „Și 
au trăit ma- 
„Pietre din 
alte creații 
ale studiou- 

,Alexandru 
altfel,

Uricani, în cadrul 
unui festival „Valea 
Jiului 73“, o 6erie de 
filme documentare 
la care vor participa 
ca oaspeți o parte 
din realizatori.

Un fapt nou inter
venit în practica 
unităților cinemato
grafice din Valea Ji
ului este organizarea 
proiecțiilor de filme 
în afara sălii de ci
nematograf, la locu
rile de muncă din 
marile întreprinderi 
industriale. Filmele 
de informare politi
că, documentare — 
cronică a realizări
lor României socia
liste — cum sînt 
filmele care înfăți
șează vizitele tova
rășului N i c o 1 a e 
Ceaușescu în țară și 
peste hotare, docu
mentare cum sînt 
„România țara mea" 
și „Ritmuri româ
nești" — au fost pre
zente la toate explo
atările miniere, dese 
ori în sălile de apel 
în intervalul de timp 
dintre schimburile 
de muncă. Zilele tre
cute, în centrul ora
șului Lupeni (res
ponsabilă a cinema
tografelor din oraș 
— luliana Zamfir) și

în fața a mii de ce
tățeni, au fost rulate 
în aer liber 
cuprinzînd 
tovarășului 
Ceaușescu în 
San Marino și Vati
can".

Desigur, gama ma
nifestărilor de masă 
cu filmul este mult 
mai vastă. E sufici
ent să amintim 
meroasele 
organizate 
ză tematică, cu 
mitetele 
U.T.C. și de femei, 
cu pionierii, cu te
matică de protecția 
muncii etc. Posibili
tățile de care dispun 
unitățile cinemato
grafice din centrele 
noastre miniere vor 
determina în viitor 
adoptarea unor me
tode avansate în di
recția sporirii contri. 
buției filmelor la e- 
ficiența activității 
politice și cultural- 
educative în rînduri- 
le tuturor categori
ilor oamenilor mun
cii din Valea Jiului.

filmele 
„Vizita 
Nicolac

Italia,

nu-
acțiuni 

pe ba- 
co- 

orășenești

Enteric 
director 
prinderii 
grafice 
Hunedoara,

Prof.
HOROVITZ 
al Intre- 

i cinemato- 
județuluia

I
I
I

I
I

I

I

După șut
privesc pe cerul izbînziloi 

mele
și-un zîmbet 
desenează chipu-mi de căr

bune .
stelemă spăl în apa de

— Calea Lactee,
e azi Calea Victoriei in lup

ta cu minutele
cu ziua
și cu anul 
iar
pe

de

munca
soclul

mâ-nalță 
de

unde țara

$i-atunci mă 
adine uri, 
bulgări negri 
ieși-vor să se

bronz numii 
Hărnicn. 

îmi pare grâ 
dină-șantle 

cheamă la ee

scalde în ru 
zele răsaritu 

și să spună : prezent I 
la întrecerea numită 
cincinal.

loan BOTA 
Uricani

Premise pentru un teatru bun și de calitate
Cîteva minute cu regizorul Adrian Lupu

0 tehnică plastică valoroasă și puțin răspîndităA
I N T ARȘI A IN LEMN

lin mijloc de 
tistică, destul de 
tarsia, tehnică ce constă în in- 
crustarea în lemn a unor plă
cuțe sau Ușii din os, fildeș, 
lemn de altă culoare sau diie
rite alte materiale. Faptul că 
intarsia este restrînsă, in com
parație cu alte modalități plas
tice, e o consecință ce decurge 
din dificultățile tehnice care 
solicită o mare minuțiozitate 
în toate etapele de creare a 
unui tablou. Expoziția de in
tarsie in lemn a artistului plas
tic amator I. V. Almășan — 
organizată la Casa de cultură 
din Petroșani, sub egida Comi
tetului de cultură și educație 
socialistă al județului Hune-

exprimare ar- 
rar, este in- CARNET PLASTIC

doara — ilustrează convingă
tor frumusețea 
lucrărilor 
muncă 
lent.

I. V. 
Valea 
trăit și muncit mai mulți ani — 
și-a descoperit vocația artis
tică ceva mai tirziu (născut 
în 1926) debutind in 1969. Și-a 
însușit cu măiestrie tehnica și 
a avut o evoluție artistică ra
pidă — mai multe participări 
la diierite expoziții in care 
talentul său a fost remarcat.

Expoziția din Petroșani (des-

particulară a 
obținute printr-o 

tenace, dublată de ta-

Almășan — cunoscut In 
Jiului pentru că aici a

Casei de

peisaje și 
compoziții cu 
(„Aniversarea 
artist trebuie 
stăpînească și iubeas- 

materialul, iar I. V. Almă-

portrete 
tematică 
U.T.C.“). 
să-și cu-

........

chisă la biblioteca 
cultură) cuprinde lucrări diver
se, de Ia 
pînă la 
ma joră 
Fiecare 
noască, 
că
șan își lucrează tablourile cu 
o înțelegere a fiecărei fibre a 
lemnului.

Sînt expuse portretele 
„Avram lancu" I și II, „Zîmbe- 
te octogenare", „Femeie", pei
sajele „Moțul cu ciuberele", 
„Cabana Pietrele", „Cabana 
Caraiman", „Cîntece din Za- 
rand“, „Sfinxul de pe Cerna" 
etc. dar cele mai interesante 
lucrări, care-1 reprezintă cel 
mai viu pe I. V. Almășan sînt 
„Olar din Obîrșia" —plin de 
forță și energie, foarte expre
siv și original chiar dacă mai

sint influente din pictură — 
„Castelul Cgrvineștilor" — în 
care este prezentă întreaga 
complexitate compozițională 
a intarsiei și „Trepte miniere", 
o altă compoziție care figurea
ză o istorie esențială a acestei 
profesiuni pe care artistul o 
cunoaște și de care a rămas a- 
tașat.

Artist complex, I. V. Almă
șan creează pentru că vrea să 
exprime gindirea și 
lui, depășind caracterul 
mental, 
tehnici
această expoziție de 
în lemn, remarcăm o dată mai 
mult talentul artiștilor amatori 
precum 
loacelor 
care le 
totodată, 
pentru a 
date de

sufletul 
orna- 

artizanal al acestei 
artistice. Consemnînd 

intarsie

și diversitatea mij- 
tehnico-plastice pe 

folosesc, invitîndu-i, 
să expună lucrările 
fi cunoscute și apre- 
public.

T. SPATARU

Cenaclu! literar „Meșterul Manole“ 
își reîncepe activitatea

Mîine, la ora 11, cenaclul literar „Meșterul Manole“ ÎȘ> 
reîncepe activitatea la care participă numeroși amatori din 
întregul municipiu. Prima ședință are și un caracter or
ganizatoric, cenaclul dorindu-se a fi un mijloc de educație 
literară și culturală. In program se mai află o dezbatere 
despre literatura militantă, inspirată din realitățile noi 
ale Văii Jiului, și un simpozion dedicat marelui poet chili
an, dispărut de curînd, PABLO NERUDA (1904-1973). 
dința cenaclului literar „Meșterul Manole" va avea 
în sala bibliotecii Casei de cultură din Petroșani.

Șe- 
loc

Pe urmele semnalelor critice ale ziarului

Dispre modificarea programam filmelor

I
I

I 
I
I
I

In uruia publicării notei 
„Care film ?“, în ziarul 
nostru nr. 7429 din 22 sep
tembrie a.c., în care, pe ba
za unei sesizări și a mai 
multor întîmplări, se arată 
că la cinematograful „Mun
citoresc" din Lupeni 
fost proiectat filmul 
gramat în zilele de 14 
septembrie, tovarășul

n-a 
pro- 

și 15
Ho-

rovitz Emeric, director al 
întreprinderii cinematogra
fice a județului Hunedoara, 
ne-a răspuns următoarele :

„La unele cinematografe 
din Valea Jiului; ca și în 
alte orașe din județul nos
tru, activitatea cu filmul nu 
se desfășoară în săli desti
nate special proiecției de 
filme, ci în săli cu acțiuni

multiple (în care au loc di
ferite alte acțiuni — n. r.), 
neavînd certitudinea spec
tacolului cinematografic nici 
noi, nici spectatorii. In felul 
acesta intervin numeroase 
suspendări de spectacole 
cum s-a întîmplat și în zile
le de 14 și 15 septembrie a.c. 
cînd s-a prezentat filmul

doar în matineu Ia acest ci
nematograf.

Pentru a nu se mai repeta 
asemenea situații, conducerea 
întreprinderii a dat dispozi
ție tuturor responsabililor 
de cinematografe din Valea 
Jiului să 
redacția 
roșu" de
intervenită în program".

anunțe telefonic 
ziarului „Steagul 
orice modificare

După ce am surprins pe peliculă cîteva cadre cu scene 
din timpul repetiției la piesa „Cornada" de Alfonso Sastre. 
l-am rugat pe tînărul regizor Adrian Lupu să ne acorde cî 
teva minute pentru un interviu. Exuberant, ca 
și-n timpul repetițiilor, s-a 
leabil, sincer...
- Știm că Ia teatrul din 

București, la care sînteți în 
ultima vreme, ați pus în sce
nă, printre altele „Spunînd 
da, spunînd nu" cu texte de 
B. Brecht, „Cîntare omului" 
— selecțiuni din întreaga o- 
peră argheziană, „Țară de 
cerc", un spectacol de poe
zie patriotică, și multe alte
le pe care nu Ie mai amin
tim. Remarcînd genul aparte 
în care vă „mișcați" cunos- 
cînd și faptul că ați fost 
student al Iui Radu Penciu- 
lescu și Radu Beligan, că 
piesa „Neînțelegerea" de Al
bert Camus v-a adus succe
se în turneul prin țară, v-am 
ruga să ne spuneți ce v-a 
determinat să colaborați cu 
Teatrul din Petroșani ?

— E singurul teatru din 
țară pe care nu l-am cunos
cut nici ca actor nici ca re
gizor și apoi motivele au fost 
mai multe... In afară de fap
tul că am ajuns la un acord 
cu direcția teatrului asupra 
piesei „Cornada" de Alfonso 
Sastre, am descins la Petro
șani atras și de faptul că se 
îmbogățise colectivul cu un 
grup de tineri absolvenți din 
care, cu o parte, mai lucra
sem încă din școală... Apoi, 
din dorința de a lucra cu 
un grup care are aceleași 
gînduri despre teatru. Și, pe 
parcursul repetițiilor, pot în
drăzni să afirm că această 
dorință și-a găsit materiali
zarea. Constat cu plăcere că 
grupul s-a si sudat și in
tegrat în așa zisul „suflu ar
tistic" sau „atmosferă"... Se 
pare că infuzia de tinerețe 
pe care o degajă acești cinci 
absolvenți (Lavinia Jemna
Bomches, Dan Aciobăniței,

i de altfel 
dovedit un interlocutor mă

există premisele 
la Petroșani a 
care să infirme 

în anumite orașe

Puiu Pretorian și Vlad Va- 
siliu ar putea aduce acest 
harnic colectiv de actori pe 
un plan și mai important 
între teatrele din țară. Simt 
că acum 
construirii 
unui grup 
ideea că
nu se poate face un teatru 
foarte bun și de calitate.

— Cum ați găsit colecti
vul ? Mă refer la cei noi ve- 
niți și care s-au integrat...

— Am observat cu o deo
sebită satisfacție căldura cu 
care au fost primiți în oraș

și mai ales în mijlocul co
lectivului acești tineri ac
tori. Și apoi încrederea cu 
care li s-au acordat de la 
început roluri de răspunde
re — lucru foarte important 
pentru un debutant.

— Despre actorii mai.. 
vechi t

— I-am găsit admirabili. 
Muncitori și gata să-ți acor
de întregul sprijin.

— Ce vă mai mulțumește 
aici ?

— Felul în care colaborez 
cu tînărul scenograf Virgil 
Popa, harnic, receptiv, dor
nic să se documenteze și să 
facă mereu „mai bine". Mai 
ales în ce privește 
da“...

— Dorințe ?
— Mi-ar place să 

bui la revitalizarea 
lui experimental, al

„teatru de miercuri" de 
re, acum cîțiva ani, afli 
în București. Teatrul 
miercuri ar putea, cred 
ține permanent flacăra vie a 
pasiunii tinerilor din teatrul 

coie-„Valea Jiului" cît' și a 
gilor lor maturi,

— Vedeți realizabil 
lucru ?

— Da. Actorul —

„Corna-

contri- 
studiou- 

acelui

ca-
.ii 
da 

eu.

acest

acest 
semn teatral primordial, du
pă părerea mea, ar putea 
numai să cîștige lucrînd pa
ralel și alte spectacole decîf 
cele din programul curent 
al teatrului, încercînd spații 
teatrale inedite, mereu alte 
modalități de contact cu pu
blicul,

Am, în cap 
o sumedenie 
de spectacole

și în servietă, 
de propuneri 
de poezie

I

Se studiază, în timpul re
petițiilor Ia piesa „Corna- 
da“ de Alfonso Sastre, miș
cările în scenă conform 
schițelor de decor, îm
preună cu regizorul Adrian 
Lupu și scenograful Virgil 
Popa.

Ion LICIU

Acum mai bine de un veac, 
Karl Marx observa că, spre 
deosebire de toate celelalte 
specii, omul creează nu numai 
conform legilor necesității, 
ci „și după legile frumosu
lui". Adevărul profund al 
acestei remarci se verifică 
în zilele noastre cînd, în lar
ga paletă a profesiunilor, se 
află și aceea de designer care 
nu e chiar nouă, dar, datori
tă unei ambiguități de natu
ră subiectivă, nu e înțeleasă 
în tot ce are mai specific. 
Paul Constantin prin lucra
rea „Industrial design", a- 
părută recent în-tr-o colecție 
de prestigiu a editurii „Me
ridiane", „Curente și sinte
ze", aduce o contribuție va
loroasă în înțelegerea aces
tei ocupații atît de necesară 
în contemporaneitate.

Elaborată cu o meticuloasă 
metodă, lucrarea pornește de 
la premisele apariției și 
dezvoltării industrial design- 
ului, susținînd, după o anali
ză etimologică, că încă din 
zorii omenirii arta și tehnica 
se interferează structural, că 
omul a creat întotdeauna 
obiectele îmbinînd funcțio
nalitatea cu plăcutul. Expre-

NOTE DE LECTOR

INDUSTRIAL DESIGN
sia „industrial design" semni
fică un domeniu de creație 
pluri și interdisciplinar, ce 
depășește cu mult proiecta
rea industrială în interesul ei 
strict, urmărind realizarea 
unui perfect acord între fac
tori ce contribuie la calitatea 
generală a produsului de mare 
serie atît din punct de vedere 
social-eeonomic, funcțional, 
tehnic și ergonomie, comer
cial cît și din punct de vede
re estetic. „In ceea ce priveș
te situația industrial design- 
ului din țara noastră, fără a 
avea pretenția că procedăm 
la o analiză temeinică — spu
ne autorul —, credem că nu 
greșim afirmînd că el se află 
într-un stadiu de dezvoltare 
încă necorespunzător nive
lului industriei românești. Cu 
toate marile realizări ale e- 
conomiei și industriei noastre, 
cu toate că problemele design-

ului se dezbat, teoretic, la noi, 
de foarte mulți ani, rezultatele 
practice sînt încă insuficien
te".

Autorul urmărește evoluția 
sinuoasă a design-ului din 
faza lui „preistorică" (a doua 
jumătate a secolului trecut, 
cu aprigele dispute dintre ar
tiști și ingineri, cu binecunos
cutele expoziții care continuă 
și astăzi) la cea „istorică" (cu
rentelor artistice din primele 
decenii ale secolului nostru 
cînd, prin fuziunea lor cu in
dustria, se încheagă conștiința 
de sine a design-ului) și pînă 
la problemele actuale în lume 
și în țara noastră.

Ca primă lucrare de aceas 
tă natură (literatura noastră 
nu e prea bogat reprezentată 
în această specialitate, mai 
multe contribuții teoretice au 
fost din partea esteticii), „In
dustrial design" a lui Pawl

Constantin are și o valoare 
de popularizare, de informare 
a publicului larg asupra unui 
domeniu deosebit 
sânt (un argument 
tă existența unei 
a unui liceu Se 
în țara noastră). Poate și da
torită acestui fapt cartea do
vedește mult erudiția autoru
lui și mai puțin 
personale 
tuși, în 
stantin 
pentru 
de care 
sură, ca 
în serii mari să 
cerințelor 
tuale ale unor 
le foarte 
constituie 
standard 
Produsul 
implicit, și factor 
cial-educativ, iar munca 
signer-ului capătă o mare res
ponsabilitate socială. Lucra
rea lui Paul Constantin este 
o remarcabilă pledoarie pen
tru o ocupație a cărei im
portanță o putem observa în 
toată gama vastă de obiecte și 
produse, în cele mai variat» 
împrejurări.

de intere- 
îl reprezin- 
facultăți și 
specialitate

lonvingerile 
(desimulate, to- 

selecție). Paul Con- 
pledează cu pasiune 
creația designer-ului 
depinde, în mare mă- 

produsul fabricat 
corespundă 

materiale și spiri- 
grupuri socia- 

să 
un 

viață, 
astfel, 

estetic, so- 
de-

mari, ba chiar 
și să propună 
ridicat de 
devenind,
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tradiția orga-

Eliminarea
In ultimul, timp, respectiv în 

septembrie și în luna de față 
spre deosebire de lunile pre- 

, cedente, activitatea produc
tivă Ia mina Dîlja este nesatis
făcătoare. Pierderi mari de 
producție se produc schimb de 
6chimb, zi de zi iar acest lucru 
6e datorează în bună măsură 
unor deficiențe de pe fluxul 
de transport din subteran, mai 
ales în transportul pe orizon
tală.

Starea de lucruri din trans
port a fost dezbătută recent 
de însăși colectivul de munci
tori, tehnicieni și ingineri din 
cadrul acestui compartiment 
al minei cu scopul de a lua 
măsurile capabile să elimine 
neajunsurile manifestate, pen
tru a determina astfel îmbu
nătățirea activității sectoru
lui. A fost supus discuției or
ganizației de partid, comu
niștilor angrenați în activita
tea de transport, aspectul ne
gativ că prea multe locomoti
ve Diesel și locomotive electri
ce stau defecte, fără a fi în
trebuințate timp îndelungat 
din cauză că reparațiile cu
rente nu se execută la timp. 
De pildă în evidențele de 
bază ale minei figurează 17 
locomotive Diesel, din care 
doar 8 sînt active ceea ce în
seamnă că din capacitatea de 
tractare totală este utilizată 
numai o mică parte, respectiv 
în proporție de 47 la sută, res
tul locomotivelor constituind 
așa numitul „parc rece11. A- 
ceastă situație a fost critica
tă în unanimitate de cei pre-

zenți la dezbateri. Comu 
niștii sectorului de transport 
au arătat că astăzi cînd pretu
tindeni în țara noastră se 
desfășoară o amplă acțiune 
pentru valorificarea la maxi
mum a capacităților dispo
nibile, a utilajelor nu-i admi
sibilă o asemenea situație. 
Trebuie deci să se treacă grab
nic la utilizarea judicioasă, la 
capacitatea maximă a tuturor

pus întrebarea firească : 
cum poate dăinui la mina Dîl- 
ja o asemenea problemă — 
lipsa pieselor de schimb — 
cînd mina este subordonată 
Centralei cărbunelui Petro
șani ?

— Pe de altă parte, așa cum 
a arătat cu obiectivitate mai
strul mecanic Constantin 
Văsieș, în activitatea de în
treținere și reparații, mai ales

S-a revizie a locomotivelor de mi
nă.

In vederea eliminării de
ficiențelor din activitatea 
compartimentului de trans- 

a 
se 
în- 

elec-

Pe marginea unei adunări de partid

din sectorul transport ai minei

mijloacelor de transport, 
aceea, fiecare participant 
dezbaterile analizei, a 
văluit cu toată 
tatea neajunsurile 
piedică în 
cesului de 
bunel ui.

Unanim
cu acest prilej o serie de cau
ze exterioare care au reper
cusiuni negative asupra des
fășurării transportului. Ast- 

deteriorarea locomoti- 
datorește în bună 

porțiunilor de linie

De 
la 

dez- 
responsabili-

care stau 
desfășurarea pro- 
transport al căr-

au fost remarcate

orizontul

fel, 
velor se 
măsură 
aproape impracticabile — în
mod accentuat la 
440, din galeria de acces la 
puțul orb nr. 1 pînă în trans
versala sectorului II; în blo
cul II vest, pe galeria princi
pală de transport, unde in
frastructura căii ferate a fost 
distrusă de apele provenite 
din rambleul hidraulic efec
tuat în această zonă ; și tot 
apa rezultată din rambleul hi
draulic a pătruns la motoarele 
locomotivelor 
cauzat arderea

In înșiruirea
s-a conturat, ca una din cauze 
și lipsa pieselor de schimb.

electrice și a 
acestora.

deficiențelor

a locomotivelor Diesel, se ma- 
nifesă o insuficientă discipli
nă profesională. „Personal 
am fost indulgent cu abateri
le de la disciplină ale celor 
din subordine acceptînd exe
cuții de slabă calitate. Se im
pune prin urmare ca fiecare 
meseriaș să-și îmbunătățeas
că activitatea, muncind cu 
mai multă responsabilitate. 
Ori de cîte ori abaterile per
sistă atitudinea noastră, a ce
lor din jur să fie intransigen
tă, să se ia măsurile de sanc
ționare cuvenite". „In cel 
mai 
cern 
tică
lor,
lor preventive pe baza unor 

o 
mare necesitate șeful sectoru
lui IV
Tiberiu 
niști ca 
mecanic 
loan Udrescu, miner de între
ținere a căii ferate în subte
ran, Dumitru Belciuc, Dumi
tru Terteci și alți muncitori 
din sector au apreciat că deo
camdată este foarte necesară 
îmbunătățirea activității de

cuvenite". ,„ 
scurt timp trebuie să tre
ia organizarea sistenri- 
a întreținerii locomotive- 
la efectuarea controale-

grafice11 — a subliniat ca

general, inginerul 
Bindea. Alți comu- 

Alexandru Tudor, 
locomotivă de mină,

port, adunarea 
considerat că 
acționeze din 
tregului colectiv 
tromecanici cu 
fermitate pentru 
țirea imediată 
reparațiilor ce se execută la 
locomotivele de mină. A- 
ceasta trebuie să se concre
tizeze în reducerea la ze
ro a stagnărilor. Colecti
vul are de îndeplinit o 
sarcină importantă în pro
cesul productiv — aceea de 
a asigura condiții optime de 
lucru, print'r-o deservire 
promptă și-n același timp 
eficientă, fapt care să în
găduie formațiilor de lucru 
din abataje și celor din lu
crările miniere de deschidere 
și pregătire să-și realizeze 
integral sarcinile de plan. In 
ultimul trimestru al anului,' 
cu atît mai mult, activitatea 
de transport trebuie să- se 
desfășoare cu mai mare e- 
ficiență ! Aplicarea de către 
toți factorii implicați și de 
către toți salariații a planu
lui de acțiune adoptat 
adunarea generală.
nînd măsuri izvorîte 
noașterea în ’detaliu 
dițiilor concrete din 
ran, va îngădui ca 
care au existat să fie 
turate din activitatea 
transport la mina 
cest fapt va contribui fără 
îndoială la redresarea pro
ducției de cărbune în aceas
tă perioadă de încheiere a 
anului.

Din partea sectorului de 
transport trebuie depuse 
toate eforturile pentru a se 
asigura minei Dîlja toate 
cele necesare îndeplinirii in
tegrale a planului de ex
tracție pe acest an și pregă
tirea în cele mai bune con
diții a producției anului 1974.

generală 
trebuie să

partea 
de 

mai multă 
îmbunătă- 

a calității

de 
conți- 

din cu- 
a con- 

subte 
piedicile 

înlă- 
de

Dîlja. A- 
contribui 

redresarea

(Urmare din pag. 1)

A intrat m 
nizației noastre de pionieri 
de la Școala generală nr. 5 
Vulcan să organizăm perio
dic în cadrul activităților pe 
detașamente întîlniri cu ve
chi membri de partid, mineri 
fruntași în producție, prepa
ratori, constructori și energe- 
ticieni care fac cinste orașu
lui nostru.

O astfel 
nizată cu 
profesoare 
avut loc în ziua de 13 
tombrie în cadrul detașamen
tului clasei a Vll-a A.

comportament

de întilnire, orga- 
sprijinul tovarășei 
Salvina Vulpe, a 

oc-

vie de

Invitat de noi, pionierii 
comunistul GHEORGHE
DROB, în prezent miner pen
sionar, ne-a vorbit despre 
viața și lupta muncitorilor 
din Vulcan, despre trecutul o- 
rașului și schimbările din 
anii socialismului. Oaspetele 
nostru și-a depănat amintiri
le cu emoție și putere de 
evocare, ne-a sfătuit să în
vățăm mai bine, să fim dis
ciplinați, să ne iubim părin
ții și partidul, să cinstim 
munca și să ne dăruim toa
te puterile noastre pentru în
florirea patriei.

Pentru noi pionierii, aceas
tă întîlnire a constituit o a- 
devărată lecție vie de com
portament în viață, tocmai de 
aceea ne-am și manifestat 
bucuria prin prezentarea u- 
nui frumos program artistic 
dat în cinstea oaspetelui și a 
părinților noștri care 
fost prezenți la acțiunea 
tașamentului. Buchetele 
flori oferite cu dragoste 
respect au exprimat 
timentele noastre față 
partid, față de părinți 
ducători.

Vom organiza și cu
prilejuri astfel de manifestări 
care contribuie la educarea 
pionierilor în spiritul înal
telor idealuri ale partidului 
pentru care au luptat înain
tașii noștri și în primul rînd 
comuniștii.

au 
de- 
de 
Și 

sen- 
de 

și e-

alte

Doina MIRON și 
Mariana SMINTINĂ 

clasa a Vil-a A 
Școala generală nr. 5 Vulcan

Șoferul 
de la O.N.T.“

Cunoscutul
șlagăr 
căzut 
gratie, 
vicii, 
neteului. Pe un lefii nici 
prea, prea, nici foarte foar
te, printre alte calități cin- 
tecul o avea și pe aceea de 
a menține mereu treaz inte
resul ascultătorilor pentru o 
instituție de turism în ale 
cărei preocupări se înscria, 
la loc de cinste, servirea 
promptă a clienfilor. De lar
gă circulație, cîntecul era

și popularul 
de muzică ușoară, 
astăzi pu[in în diz- 
a făcut multe ser

ia vremea sa, o- 
Pe un lefii

NOT

le auzim și noi, și copiii noș
tri. Cerem sprijinul asociației 
ca să-i împace, să-i linișteas
că și dacă acest lucru se do
vedește imposibil, chiar eva
cuarea din bloc.

Viorel Riti : Ar tre
bui ca , acești vecini să
termine odată cu intrigile și 
scandalurile, 
Din aceasta 
primul rînd 
catarii, vom 
Au irosit' destul timp de-al 
lor și de-al altora pe la co- 
mis’a de judecată.

Aurel Tecșa: Victoria Po
pa a încercat să mă antre
neze și pe mine într-un scan
dal ; a intenționat să-mi lo
vească soția fără nici un mo
tiv. Cer ca la prima abatere, 
familia Popa să fie evacuată

Emil Schmit : Sub pretextul 
că eu l-am pîrît la consiliul 
popular că se ocupă neauto
rizat de reparații de ceasuri, 
Dumitru Popa, a îndemnat-o 
pe soția sa să aibă o atitu
dine răutăcioasă, față de fa
milia mea, fapt ce s-a con
cretizat în trîntirea copilului 
meu și a soției pe scara 
oului. Cer să fie analizate 
te aceste fapte și să se 
măsuri împotriva

.Po.
Ana Tecșa : Și 

încercat Victoria 
mă antreneze 
dai ; m-a 
bat urît', 
la mine, 
nu i-am 
poate tolera la infinit 
menea a’itudine din 
ei ?!

M-’ria Peșcheleu : 
că sînt locatară veche, 
spun că încă de la venirea în

să se împach. 
ar cîștiga în 

ei dar și noi, lo- 
avea de cîștigat.

familiei

blo- 
toa- 

ia 
Po-

pe mine a 
Popa să 

într-un. scan- 
scuipat, s-a strîm- 
s-a uitat răutăcios 
dar m-am . stăpînit, 
dat atenție. Dar se 

o ase- 
partea

Pentru 
oot să

blocul nostru, Victoria 
a avut o comportare 
arogantă, ne-a dat de 
Degeaba am încercat 
convingem că greșește, -a se 
comportă necorespunzător, de
geaba am sfăt'uit-o. Am văzu- 
t-o pe vecina Tămîrș sărind 
pe fereastră de frica ei. Am 
văzut', de asemenea, cînd Vic
toria Popa a lovit-o pe tova
rășa Schmit. Părerea mea 
este că soții Popa au tost pî
nă acum niște oameni inco- 
recți, impulsivi, certăreți, a- 
ducînd prin comportarea lor 
neplăceri tuturor locatarilor 
din bloc.

Victoria Popa : Intr-adevăr, 
am fost dusă în. judecată pe 
rînd de familia Peșcheleu, de 
Schmit și de Tămîrș. Martori 
au fost de fiecare dată tot a- 
celeași persoane cu care m-am 
judecat. Nu știu de ce, dar 
nu am putut să circul liniș
tită pe scară de răul acesto
ra. îmi recunosc unele gre
șeli. Aș vrea ca între noi să 
fie liniște.

Iată doar cîteva spicuiri 
din dezbaterile ședinței de 
la blocul nr. 6, scara a II-a 
Un număr de 3 familii, dar 
mai cu seamă familia Popa, 
fie provocînd, fie lăsîndu-se 
antrenate în repetate cer
turi, au conturbat liniștea ce
lorlalți locatari din bloc fără 
a avea în realitate nimic de 
împărțit între ele. S3 nu fi 
auzit oare familia Popa de 
obligativitatea respectării nor
melor de conviețuire în colec
tivitate, de sancțiunile, pre
văzute de lege, la care se 
expunea, ca urmare a mani
festărilor ei turbulente, pentru 
că acestea aduc de fiecare dată 
prejudicii relațiilor normale 
firești dintre locatari și nu 
pot fi tolerate la infinit. Ni-

Popa 
urîtă, 
lucru.

s-o 
că se

atitudi-

meni nu dă nimănui acest 
drept ! Iată de ce reprezen
tanții asociației de locatari 
prezenți la dezbateri au în
cheiat primul act de consta
tare și consemnare a
nii necorespunzătoare a celor 
3 locatari principali — 
pa, Tămîrș, SShirtit —; 
premergător hotărîrii de 
cuare fără rdțribuireă 
suprafețe locative. In 
formitate cu prevederile 
ticolului 27 din Legea 
5/1973, aliniatul b o aseme
nea hotărîre devine posibilă 
și necesară pentru că scan
dalurile repetate, produse u- 
neori și noaptea, fac imposi
bilă conviețuirea pentru cei
lalți locatari din clădire.

De la dezbaterile ședinței 
au trecut mai bine de două 
săptămîni. Pe scara a Il-a a 
blocului nr. 6 de pe Calea 
Brăii s-a restabilit' acum li
niștea, toți locatarii respiră u- 
șurați. parcă eliberați de o 
povară grea, se simt bine 
așa cum de altfel este firesc 
să fie între oamenii civilizați. 
Există convingerea că scopul 
ședinței organizate de asocia
ția de locatari, al actului în
tocmit, al altor stăruințe an
terioare acestora, a fost, în 
sfîrșit, atins. Inițiativa con
ducerii asociației de locatari, 
a comitetului de bloc, bazate 
pe prevederile legii și, pe un
deva. și un dram de bună
voință, s-au dovedit a fi rod
nice. De altfel nici scopul a- 
cestor rînduri. nu este altul 
decît acela 
tudinile si 
contravin 
viețuire în 
contribui la întronarea 
lății, respectului și bunei în
țelegeri între locatari.

Po- 
ăct 

eva- 
altei. 
con- 

ar- 
nr.

de a preveni ati- 
manifestările 

normelor de 
colectivitate,

care
con- 

de a
uni-

valabil în întreaga rețea tu
ristică a tării și, zicind a- 
ceasta, înțelegem desigur și 
mica rețea turistică a Văii 
Jiului.

Dar, iată, după ani și ani, 
cum se perimează lucrurile. 
Frumoasa melodie nu mai e 
fredonată, a fost dată uită
rii. De vină nu sînt nicide
cum șoferii căci iată ce se 
petrece uneori cu ei, chiar 
dacă nu lucrează la volanul 
vreunui elegant autocar.

Miercuri, 10 octombrie, 
camionul 21-HD-2006 în
scris în inventarul filialei 
din Petroșani a Oficiului ju
dețean de turism, a fost în
cărcat cu cartofi, pentru 
aprovizionarea cabanelor 
noastre. A urmat, binente- 
les, un drum la una din ca
bane. De acolo camionul s-a 
înapoiat cu aceeași marfă : 
cartofii au fost socotifi 
corespunzători; A mai 
mat o încercare, la altă 
bană. Din nou un refuz, 
că o încercare, încă un
fuz, după care mașina a fost 
garată în apropierea filialei, 
așteptînd soluția care să-i 
scoată din impas pe cei în 
aauză.

De atunci, șoferul nu mai 
lucrează. Fredonează vreo 
melodie. Intre timp, se fac 
demersuri pentru ca mașina 
să fie înscrisă în itinerariul 
posibil al viitorilor excursi
oniști, ca piesă 
tentă a 
O.J.T.-ului 
noastră 
merită nu numai să fie 
zută, ci și cîntată în 
suri...

(Urmare din pag. 1)

și reparații, 
timp peniiu

ducă o mun- 
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pentru buna 
servire, piesă ce 

vă- 
ver-

I. M.

care sector trebuie să-și dea 
interesul pentru ca utilajele 
să fie rațional exploatate și bi
ne întreținute. Pe de altă par
te, sectoarele să fie acelea ca
re să ceară respectarea grafi
celor de revizii 
dar să ofere și 
efectuarea lor.

— Adică să se 
că „profilactică",
venție în urgență ?

— Termenii medicali pe ca
re i-ați folosit se potrivesc 
în „viața11 utilajelor.

Ne adresăm . inginerului 
beriu Suciu care răspunde 
problemele energetice în ca
drul exploatării :

— A avut directorul exploa
tării dreptate apreciind că mi
nusul a fost generat de 
țiunile eiectoniecanice ?

— In parte a avut, 
într-o oarecare măsură 
derile de producție se datoresc 
defecțiunilor electromecanice. 
Dar la aceste defecțiuni au 
condus anumite cauze care tre
buie cercetate în profunzime.

— Care sînt acestea ?
— Noi lucrăm efectiv toată 

luna. Ne lipsesc piesele de 
schimb. Ne lipsesc caolurile și 
din această cauză sîntem obli
gați să executăm lucrări cu 
improvizații.

— Vă rog concretizați!
— La sectorul III nu putem 

face montări din lipsă de ca
blu, iar conducerea sectoru-

Și

Ti
de

dcfec-

Adică, 
pier-

lui ne presează. Mai este însă 
și, alt aspect. La punerea în 
funcțiune a unor utilaje sînt 
impuse anumite reguli și con
diții care trebuie respectate. 
Sectoarele trebuie să execute 
nișe amenajările să f.e corect 
făcute. Dar, asemenea lucrări

— Exact. Dar mai este încă 
ceva. Ar trebui să se anali
zeze cu exigență modul cum 
maiștrii stăpînesc efectivele din 
frontul de lucru, dacă timpul 
de muncă este folosit bine în 
front, dacă se realizează ran-

Avem și noi vina noastrăI

sînt de regulă „scăpate" invo- 
cîndu-se lipsa de efective și 
altele. Normele însă trebuie 
respectate și toate acestea 
provoacă întîrzieri, se lucrea
ză la montaj într-un timp mult 
prea scurt, fapt ce grevează 
asupra calității lucrărilor.

Nu pot să nu vorbesc des
pre neîntreținerea corespun
zătoare a utilajelor si instala
țiilor. Ar trebui să existe oa
meni care să răspundă de bu
na funcționare a transportoa
relor, iar sectoarele să asigu
re în galerii condițiile nece
sare montării și funcționării 
lor corecte.

— Cu alte cuvinte, condu
cerile sectoarelor trebuie nu 
numai să raporteze defecțiu
nea ci să
condițiile necesare 
pinării ei.

damentele planificate. Spun 
toate acestea pentru că nu nu
mai defecțiunile sînt de vină.

— Nu credeți că o colabo
rare între cele două compar-

Cu alte cuvinte, sînt

i

ia măsuri, să creeze 
preîntîm-

L AUR

Arțăgosul
temperat

Zoltan Laszio, în vîrstă 
de 23 de ani din Lupeni, în 
14 octombrie a.c . a intrat în 
stare de ebrietate în Ali
mentara nr. 65 din cartie
rul Ștefan, de unde a cum
părat 4 sticle de lichior, li
na a aruncat-o pe jos, a- 
poi, ieșit în stradă, a mai 
aruncat cu o sticlă înspre 
magazin. După ce și-a de
șertat cu mult năduf „oful" 
pe cetățenii ieșiți în cale 
— cărora le-a adresat o 
ploaie de invective însoțite 
de gesturi obscene — a in
trat în bufetul „Retezatul11, 
avînd înt'r-o mînă o sticlă 
iar în cealaltă un pumnal 
confecționat dintr-un brici.

Cunoscut fiind ca un in
divid tulburent și agresiv, 
pornit pe arțag în tot mo
mentul, cetățenii au anunțat 
organele de ordine care au 
reușit să-1... tempereze. Con
form Decretului 153/70. ins
tanța i-a aplicat 2 luni în
chisoare contravențională.

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

(Urmare din pag. 1)

Lacondifiuni în funcțiune, 
puful orb nr. 3 a fost instala
tă semnalizarea automată po
loneză de tip „I.U.V.S.", în 
stațiile trafo s-au instalat e- 
chipamente „K.O.K.“ tot po
loneze, iar la puful nou cu 
schip s-a montat semnaliza
rea automată și aparatura ca
re asigură funefionrea auto
matizată a benzilor de la do
zatoare. La toate aceste lu
crări și-a adlțs aportul întrea
ga echipă condusă de electri
cianul Iosif Racolfa, în rîn- 
durile căreia se numără elec
tricienii VALER MAGDA, 
IOAN CERCEL, ANDREI DĂ- 
NESC, WILHELM ADAM și 
LUDOVIC VAS.

Despre activitatea acestui 
om se poate vorbi mult. Iosif 
Racolfa este un „pion" activ 
și în cadrul adunărilor de 
partid. Nu se cunoaște niai 
măcar un singur caz în care 
el să nu-și fi dus la îndeplinire

sarcinile de partid, Racolfa 
fiind un agitator de frunte al 
organizației de partid nr. 8 
de la E.M. Vulcan. In familie 
și in societate este cunoscut 
de tofi ca un cetățean cu o 
înaltă finută morală, respec
tuos, un om dulce la vorbă, 
prietenos, de o corectitudine 
exemplară. O parte din tim
pul lui liber o consacră mun
cii cu oamenii din bloc. Loca
tarii din blocul D nr. 20, str. 
Tudor Vladimirescu din Lu
peni, unde locuiește, l-au a- 
ies președinte de bloc și, bi
neînțeles, nu au greșit pen
tru că blocul lor se numără 
printre cele fruntașe din Lu
peni.

Acestea sînt calitățile co
munistului și cetățeanului Io
sif Racolfa care i-au adus sti
ma și respectul din partea 
tuturor salariaților din atelie
rul minei și a cetățenilor din 
blocul unde locuiește.

Sărbătorirea „Zilei energeticlanuluP

Prilej de rodnic
de distribuție

(Urmare din pag. 1)

scurs de la începutul anului. 
Poate fi notată în acest sens 
realizarea prevederilor de 
plan în ceea ce privește ener
gia cumpărată și vîndută, 
fapt care a contribuit la bu
na deservire a consumatori
lor industriali și casnici din 
Valea Jiului. De asemenea, 
sub aspect calitativ activita
tea secției de distribuire s-a 
desfășurat în bune condițiuni, 
redueîndu-se pierderile de e- 
nergie în transformatoare și 
în rețelele electrice 
tribuție, precum și 
mentele.

Un loc important 
vitatea secției îl ocupă activi
tatea de revizii și reparații 
la instalațiile energetice de 
medie și joasă tensiune. A- 
mintim în acest sens repara
rea în cursul acestui an a 131 
de celule electrice de medie 
și înaltă tensiune de la trans
formatoare și linii electrice, 
modernizarea posturilor de 
transformare nr. 28 și 19 din 
Petroșani, nr. 3 și 8 din Pe
trila, nr. 9 din Vulcan etc.

Tot în cadrul
își mai desfășoară activitatea 
în Valea Jiului șantierul de 
construcții — montaje, lotul 
2 Livezeni. care are ca obiec-

de dis- 
derpnja-

I.R.E. Deva

timente — de producție și e- 
lectromecanic — ar fi mai uti- ■ 
lă decît „pasarea" răspunde
rii de la unul Ia altul 9

— Absolut de acord. Ar fi 
în interesul producției și eu 
nu cred că nu s-ar realiza pla
nul. Poate că ar fi util să se 
studieze modalitatea de plată 
a celor care răspund de buna 
funcționare a utilajelor în 
funcție de realizările brigăzi
lor pe care le deservesc. Nu 
s-ar mai „pasa" răspunderea, 
ci ar fi toți cointeresați ca tre
burile să meargă bine. S-ar 
pune însă o condiție: perso
nalul electromecanic să-și facă 
conștiincios datoria față de 
utilaj, să nu-1 neglijeze pen
tru că este tot în defavoarea 
brigăzii. După ce apare defec
țiunea, utilajul stă mai mult 
pentru remediere.

probleme de natură electromeca
nică, probleme care-și așteaptă rezolvarea urgentă. In ce 
fel ? AM DORI SĂ AFLAM — tot urgent — DIN PARTEA 
DIRECTORULUI TEHNIC CARE SE OCUPA ȘI RĂSPUN
DE DE PROBLEMELE MECANICE.

Nu este însă mai puțin adevărat — și acest lucru a 
reieșit și din discuțiile purtate cu alți lucrători din com
partimentul electromecanic — că acel „mai este încă ceva" 
își are din belșug corespondența faptică. REFERIREA DI
RECTA SE FACE LA ADRESA OPTICII CONDUCERILOR 
SECTOARELOR, MAIȘTRILOR ȘI ȘEFILOR DE BRIGĂZI 
FAȚĂ DE BUNUL MERS AL UTILAJELOR. PENTRU CA 
ESTE MAI UȘOR SA PREVII DECIT SA REPARI. Pro
blema implică și ca urgență în intervenția conducerii ex
ploatării. AȘTEPTĂM DECI — tot urgent (ne cam repe
tăm — n.n.) — MASURILE PE CARE LE VA LUA PEN
TRU CA PROPUNERILE FĂCUTE SĂ FIE APLICATE IN 
VIAȚA, IN FOLOSUL PRODUCȚIEI. Pe baza acestor răs
punsuri vom reveni în ziarul nostru pînă lla 25 octombrie.

I 
I 
I
I 
I 
I
I 
I

Gheorghe Vitez, din Lo- 
nea, în 24 iulie a.c. a acos
tat în localul Jiul pe G. 
Rozalia. La refuzul aceste
ia de a-i răspunde într-un 
fel propunerilor făcute, G. 
V'tez a început să o lo
vească cu un cuțit. Mar
inați de strigătele de ajutor 
ale victimei, consumatorii 
au intervenit' rapid, reușind 
să-1 imobilizeze pe „vitea
zul11... G. Vitez, care a în- 
cercat să fugă. Cele 6 
luni de închisoare primi
te din partea instanței, 
sînt pe măsura faptei co
mise.

la apel

bilanț pentru lucrătorii secției
a energiei electrice Petroșani
tiv executarea lucrărilor e- 
nergetice noi. Printre realiză
rile din acest an ale lotului, 
realizări care au contribuit 
la asigurarea capacității de 
transport a energiei electrice 
către consumatorii industriali 
precum și la alimentarea eu 
energie electrică a noilor car
tiere de locuințe din munici
piu, notăm : posturile de
transformare nr. 4, 5 și 6 din 
cartierul Aeroport, instalați
ile de joasă tensiune aferente 
blocurilor de locuit din noile 
cartiere, pozarea a 22 km 
cablu de medie tensiune pen
tru alimentarea E.M. Petrila. 
executarea unei linii de 6 kV 
și a tabloului de distribuție 
în cadrul E.M. Vulcan, pre
cum și 67 km linii electrice 
aeriene de 6 KV pentru di
feriți consumatori.

O rodnică activitate desfă
șoară și centrul de înaltă ten
siune care are ca obiectiv ex
ploatarea și întreținerea sta
țiilor și liniilor de înaltă ten
siune de la 35 la 110 KV. In 
acest sens cităm punerea re
centă în funcțiune a stației 
de 15 KV pentru alimentarea 
E.M. Aninoasa, incintele Nord 
și Sud.

Aceste realizări sînt rodul 
competenței profesionale, a

ANA BOLUNDUȚ, în 
vîrstă de 26 de ani, a fost 
angajată ca gestionară la 
magazinul nr. 3 Lupeni, 
aparținînd I.C.L.S. produse 
industriale Petroșani. In 
rioada septembrie 1972 
martie 1973 și-a însușit 
gestiune sumă de 5 000
Colac peste pupăză, ea a I 
adus prejudicii statului și 
prin neglijență în serviciu, 
în valoare de 8130 
Deci, în total, 13130,
„lipsă la apelul" inventaru
lui gestiunii. Pentru dela
pidare și neglijență în ser
viciu, A. Bolunduț a fost 
condamnată la un an și 6 
luni închisoare.

pe-

dir
lei

lei. 
lei,

Dan 
Ale- 

Ersei. 
Sava, 
Mar-

dăruirii In muncă care cons
tituie atributele de fiecare zi 
ale activității ce o desfășoară 
energeticienii I.R.E.D. în Ca
drul municipiului nostru, din 
rîndul cărora se pot eviden
ția maistrul Ion Vîlceanu, e- 
lectricienii Cornel Ghiță. loan 
Borza, Petru Păcuraru, mais
trul Cornel Urban, electricie
nii loan Urăncilă, Dănilă Pe- 
treanu, Toader Marin, 
Neamțu, Vasile Straja, 
xandru Almășan, Eugen 
Adrian Gog, Lucian 
Gheorghe Boglea, Petru
cu, Petre Dobre, maistrul Pe
tru Dîrzu și alții. Sarcinile 
de o deosebită importanță ca
re stau în fața energet'icieni- 
lor pe linia furnizării ener
giei necesare activităților eco
nomice ce se desfășoară în 
municipiul nostru, a asigură
rii creșterii continue a nive
lului de trai a tuturor oame- 
nilor muncii consituie un im
bold și o obligație pentru sa- 
lariații secției noastre fie că 
este vorba de exploatare sau 
de construcții-jnontaj, de a 
depune toate eforturile în ve
derea ridicării la un nivel 
calitativ tot mai înalt a activi
tății ce o desfășoară.

Mica publicitate
VIND urgent Wartburg 311 perfectă stare de funcțio

nare, motor nou, rulat 5000 km. Uricani, telefon 118.

NEETANJÂ

'GĂURIT 
desfăcu

4 4

,.,V

A. COMȘA
N. GHERGHIN 

judecătoria Petroșani

ii

a perfectat
noi contracte

ce a construit 
„România" și 
termică „Fra

ga Nord", precum și o 
fabrică de sticlă în ora
șul Teplice, Antrepriza 
română de construcții- 
montaj, „ARCOM", a 
perfectat noi contracte 
cu parteneri cehoslovaci. 
Astfel, constructorii ro
mâni vor ridica o clini
că de neurologie la Fra
ga.

După 
hotelul 
centrala

(Agerpres)
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CAIRO 19 (Agerpres). — 
Armata egipteană și-a conso
lidat pozițiile pe ambele ma
luri ale Canalului de Suez, 
r.espingînd contraofensiva lan
sată joi de forțele israeliene, 
anunță un comunicat militar 
egiptean, dat publicității de 
postul de radio Cairo. In pre
pent, arată comunicatul, lupte
le devin din ce în ce mai in
tense în Sinai, desfășurîndu-se 
pe toată lungimea frontului. 
Forțele egiptene luptă împotri
va celor israeliene, care au 
primit întăriri, iar aviația con
tinuă să atace concentrările 
de blindate israeliene.

Forțele egiptene, arată co
municatul, au reușit să dis
trugă o mare parte a trupe
lor israeliene care s-au infil
trat în cursul nopții, traver- 
sînd Lacurile Amare.

egiptene 
obiec- 
ajuto- 
provo- 

pier-

♦

Republica

Trupele terestre 
au realizat cu succes 
tivele lor de luptă, cu 
rul forțelor aeriene, 
cînd armatei israeliene 
deri grele, în oameni și echi
pament militar.

Comunicatul arată, totodată, 
cți unitățile de apărare anti
aeriană au respins avioanele 
israeliene care încercau să 
atace un număr de aeropor
turi avansate pe front și că 
au distrus 15 aparate israe- 
licne, printre care 
tere.

Intr-o declarație 
agențiile de presă 
nale, generalul Gamal Moha
med Aii a afirmat că „forțele 
egiptene care controlează în 
întregime linia de fortificații 
Bar LeV, de pe malul răsări
tean al Canalului de Suez, au 
angajat un i-ăzboi cu mijloace 
convenționale în deșertul Sinai 
și că ele își vor continua 
lupta pînă la victorie'1.

trei elicop-

reluată de 
internațic-

★

Guineea-Bissau
recunoscută

de 60 de state

DAMASC 19 (Agerpres). — 
Lupte puternice se desfășoa
ră, din zorii zilei 
în sectorul central 
milor Golan anunță 
nicat militar sirian
cității la Damasc. Se precizea
ză că unități de tancuri și ar
tilerie au declanșat ofensiva 
împotriva trupelor israeliene.

de vineri, 
al Inălți- 
un comu- 
dat publi-

19 (Ager- 
cuvîntul în 
Comitetului 

al Organiza-

MOGADISCIO 
pres). — Luînd 
cadrul Sesiunii 
pentru Eliberare 
ției Unității Africane, ale că
rei lucrări se desfășoară la 
Mogadiscio, comisarul de stat 
al afacerilor externe al Repu
blicii Guineea-Bissau, Vitor 
Saude Maria, a făcut cunoscut 
că. pînă acum, această țară, 
care și-a proclamat recent in
dependența, a fost recunoscută 
de 60 de state. El a mai arătat 
că autoritatea guvernului tî- 
nărului stat african se exerci
tă pe trei pătrimi din terito
riul Guineei-Bissau, în timp ce 
în restul țării continuă ofensi
va forțelor patriotice împotri
va pozițiilor deținute de colo
nialiștii portughezi.

★

TEL AVIV 19 (Agerpres). — 
Un comunicat militar dat pu
blicității la Tel Aviv infor
mează că forțele israeliene de 
infanterie și blindate, spriji
nite intens de aviație, și-au 
reluat vineri ofensiva declan-

șată în regiunea centrală a 
Canalului de Suez, continuînd 
să avanseze pe ambele maluri 
ale acestuia.

Comunicatul arată că se 
consolidează capul de pod 
creat de forțele israeliene pe 
malul occidental al Canalului. 
Forța operațională infiltrată 
în această zonă a fost întă
rită cu tancuri și artilerie, 
înaintînd spre nord, în spa
tele liniilor egiptene. In legă
tură cu aceasta, un purtător 
de cuvînt militar israelian a 
precizat că scopul esențial al 
creării capului de pod este 
distrugerea tuturor bateriilor 
de rachete egiptene, într-o 
anumită zonă a frontului. El 
a menționat că unitatea spe
cială respectivă și-a 
nit misiunea.

In cursul luptelor 
avut loc în Sinai au 
truse 20 de tancuri 
precum și o serie de baterii 
de rachetă.

Aviația israeliană a atacat 
vineri, fără întrerupere, obiec
tive militare egiptene. In ca
drul puternicelor lupte aerie
ne care au avut loc în cursul 
zilei, a arătat purtătorul de
cuvînt militar israelian, au
fost doborîte 16 avioane egip
tene în zona Suezului 
deasupra Mediteranei.

In ceea ce privește 
din zona înălțimilor 
purtătorul de cuvînt a 
că forțe israeliene au intrat 
în acțiune în cursul nopții de 
joi spre vineri pentru a res
pinge un atac combinat lan
sat de trupe siriene, irakiene 
și iordaniene, în zona centra
lă. Un comunicat dat publici
tății la Tel Aviv arată că for
țele terestre israeliene, spri
jinite de aviație, au contra
carat acțiunea părții adverse.

îndepli-

care au 
fost dis- 
egiptene,

și trei

frontul
Golan 

anunțat

INTENSE CONSULTĂRI
DIPLOMATICE

PREZENTE 
ROMÂNEȘTI

STOCKHOLM 19 (Ager
pres). — La 18 octombrie s-a 
deschis la Stockholm „Tir- 
gul international tehnic", la 
care participă firme din pes
te 30 de țări.

România este reprezentată 
de întreprinderile Romener- 
go, Autotractor-Brașov, Me- 
canoexport și de Consiliul 
National pentru Știință și 
Tehnologie. Exponatele ro
mânești, între care tractoa
re, excavatoare, aparatură de 
mașini și control etc., se bu
cură de apreciere în rîndul 
specialiștilor.

Pavilionul românesc a fost 
vizitat de ministrul suedez 
al industriei, Rune Johans
son, și de alte personalități 
ale vieții economice din Su
edia.

★

TOKIO 19 — Corespon
dentul Agerpres, Florea Țu- 
iu, transmite : La cea de-a 
9-a edijie a concursului in
ternational de programe e- 
ducative „Premiul Japonia", 
emisiunea Radioteleviziunii 
române „Funcțiile cunoscu
te și necunoscute ale creie
rului" a primit premiul gu
vernatorului orașului Tokio,

La această ediție a con
cursului, organizat începînd 
din 1965 de Nipon Hoso Ky- 
okai (N.H.K.), au participat 
88 de refele de radiotelevizi- 
une din aproape 60 de țări.

FILME
SIMBAtA, 20

PETROȘANI — 
brie : Parașutiștii , 
ca : Povestirile

Drumul 
— Cul- 
Amster-

Micul

7 Noiem- 
Republi- 

Beatricei 
Potter ; LONEA — Minerul :
Ceața ; VULCAN : 
spre vest ; LUPENI 
tural : Urmărire la 
dam ; Muncitoresc : 
om mare ; URICANi: Vero
nica.

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 Miorița ; 10,00 
Buletin de știri ; 10,05 Or
chestra de muzică populară 
„Brîulețul11 din Constanța ; 
10,30 Din țările socialiste ; 
11,00 Buletin de știri ; 11,15 
Turism ; 11,35 Scumpă țară

„Partidul Comunist din Chile 
și Tineretul Comunist 

vor ști să-și facă datoria" 
Apelul P.C. din Chile publicat 

de ziarul „L’ Humanite“

că
le

O. N. U.

Lucrârile 
Adunării 
Generale

NAȚIUNILE UNITE 19 — 
(Agerpres). Situația din Orien
tul Apropiat, care preocupă 
îndeaproape delegațiile parti
cipante la cea de-a 28-a se
siune a Adunării Generale 
a O.N.U., a făcut, în ultime
le zile, obiectul unor intense 
consultări diplomatice, în
treprinse de secretarul gene
ral al Organizației, Kurt 
Waldheim. Astfel, secretarul 
general a avut întrevederi 
pînă în prezent cu reprezen-

fanții S.U.A., U.R.S.S., R.P. 
Chine,ze, Marii Britanii și 
Franței — membri perma
nent ai Consiliului de Secu
ritate —, precum și cu cei 
ai țărilor implicate direct în 
conflictul din Orientul Apro
piat. Pentru perioada ime
diat’ următoare, este prevăzu
tă.. o întîlnire a secretarului 
general al O.N.U. cu Mahmud 
Riad, secretarul general 
Ligii Arabe.

PARIS 19 (Agerpres). — 
Ziarul „L’Humanite11, organ al 
Partidului Comunist Francez, 
publică textul apelului P.C. 
din Chile, adresat poporului 
chilian și difuzat clandestin 
în țară. După ce arată că „lo
vitura militară de la 11 sep
tembrie a aruncat țara într-o 
atmosferă de teroare și de 
brutalitate fără precedent în 
istorie11, documentul sublinia
ză că orice acțiune a juntei 
militare reprezintă negarea 
totală a ceea ce afirma că a- 
pără opoziția față de guver
nul popular.

Manifestînd convingerea 
momentele grele pe care
trăiește Chile vor trece, iar fi
gura lui Salvador Allende, a 
președintelui care a redat ță
rii cuprul său, care a înfruntat 
imperialismul și oligarhia, ca
re a fost loial pînă la moarte, 
va rămîne fixată în istoria ță
rii și a Americii Latine, do
cumentul subliniază : „Impe
rialismul și oligarhia nu au 
iertat președintelui Allende 
și Unității Populare tot ceea 
ce a fost făcut în domeniul na
ționalizării industriei extrac
tive, aprofundării reformei a- 
grare. etatizării băncilor, con
stituirii sectorului proprietății 
sociale în domeniul economic. 
Iată de ce ei au vrut să do
boare guvernul prin orice mij
loc11.

Nu există și nici nu vor e- 
xista forțe capabile să țină în 
lanțuri multă vreme poporul 
nostru, nici să înăbușe curen
tele reînnoitoare ale societății 
— se spune în document. Țara 
nu va trece zadarnic prin i 
reroasa experiență pe care 
trăiește acum.

In cei aproape trei ani 
guvernare populară — 
spune, în continuare, în docu
ment — au fost realizate lu
cruri mari, dar au fost comise 
și erori grave. Prejudicii foar
te serioase au fost provocate 
de pozițiile și activitatea ex
tremelor stingi, ca și de ten
dințele reformiste care, în- 
tr-un moment sau altul, s-au 
manifestat în însăși acțiunea 
guvernului popular. Partidul 
Comunist din Chile este abso
lut convins că poziția sa de a- 
părare fără rezerve a guvernu
lui popular, angajamentul său 
îndreptat spre găsirea înțele-

gerii cu alte sectoare democra
tice. eforturile sale tinzînd să 
confere securitatea păturilor 
mijlocii ale populației, acțiu
nea sa îndreptată spre 
centrarea 
dușmanilor principali — im
perialismul 
tremistă — 
întărirea unității dintre socia
liști și comuniști, unitatea cla
sei muncitoare și înțelegerea 
între toate partidele de Unita
te populară, preocuparea pen
tru o creștere a producției și 
productivității, autofinanțarea 
întreprinderilor sferei sociale 
și cea mai mare disciplină în 
muncă, constituie o politică 
generală în întregime justă. 
Cu toate acestea. Partidul Co
munist din Chile nu exclude 
ca în acțiunea sa să fi existat 
lipsuri și greșeli.

In noile condiții — arată do
cumentul — Partidul Comu
nist din Chile și Tineretul Co
munist vor ști să-și facă dato
ria. O dată .în plus partidul 
nostru se va căli în noile și as
prele condiții în care va acți
ona în .viitorul apropiat. Din 
-ele va ieși mai mare și mai 
prestigios. Reprezentăm îna
inte de orice interesele clasei 
muncitoare, căreia i-am fost 
și îi vom fi credincioși pînă la 
ultimele consecințe.

con-
focului împotriva

și reacțiunea ex- 
perseverenta sa în

I

NAȚIUNILE UNITE 19 —
Trimisul special Agerpres, 
Victor Martalogu, transmite : 
Peste 70 de reprezentanți ai 
statelor membre ale O.N.U. 
au luat cuvîntul în cadrul dez
baterilor, încheiate recent, a- 
le Comitetului pentru tutelă 
al Adunării Generale asupra 
punctului referitor la situația 
teritoriilor aflate sub domina
ție portugheză.

Discuțiile au prilejuit con
damnarea unanimă a practici
lor coloniale inumane și ana
cronice ale guvernului de la 
Lisabona sprijinit de unele 
țări membre ale N.A.T.O.

Referindu-se, în intervenția 
sa, la proclamarea indepen
denței Guineei-Bissau, repre
zentantul țării noastre Petre 
Vlăsceanu a arătat că guver
nul român a salutat cu bucu
rie apariția pe arena inter
națională a fiecărui nou stat 
independent, desprins din sis
temul colonial, acordîndu-i 
recunoașterea politică și di
plomatică. „Consecventă a- 
cestei poziții, România a fost 
printre primele state care au 
recunoscut Republica Guine
ea-Bissau și a exprimat do
rința de a pune bazele unei 
largi colaborări cu acest stat, 
de a acorda și în viitor un 
sprijin permanent, multilate
ral, luptei juste pentru elibe
rarea întregului teritoriu 
țării.

GENEVA 19. — Corespon
dentul Agerpres, Corneliu 
Vlad, transmite : — La Cen
trul internațional de conferin
țe ău continuat lucrările Con
ferinței pentru securitate și 
cooperare în Europa. In ca
drul comisiei a doua pentru 
cooperare economică, tehnico- 
științifică și a mediului încon
jurător s-a discutat, printre 
altele, în legătură cu începe
rea, în cursul săptămînii vi
itoare, a activității în comisi
ile privind cooperarea în do
meniul protecției mediului am
biant.

In subcomisia privind schim
burile comerciale, delegatul 
român s-a pronunțat pentru 
găsirea mijloacelor și adopta
rea măsurilor adecvate în ve
derea eliminării obstacolelor 
de orice natură aflate în ca
lea dezvoltării comerțului.

In subcomisia pentru princi
piile relațiilor dintre-state au

*
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du- 
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Chile
Junta militară a adoptat noi 

măsuri economice care afectează 
interesele maselor populare

SANTIAGO DE CHILE 19 
(Agerpres). — Junta militară 
care a preluat puterea în 
Chile a adoptat noi măsuri 
economice care afectează in
teresele maselor largi popu
lare. Prețurile la alimente, 
serviciile publice și bunurile 
de consum au înregistrat 
creștere 
sută, 
Reut'er.
ticole la care prețurile au fost 
majorate. în afară de pîine, 
făină, lapte, produse lactate, 
cafea, la care prețurile 
urcat' 
putui

între 200 și 
informează
Intre cele 60

o
400 la 
agenția 
de ar-

au 
oficial încă de la înce- 
săptămînii, anun-

Sesiunea Parlamentului
European

STRASBOURG 19 (Ager
pres). — Vineri, au luat sfîr- 
șit, la Strasbourg, lucrările se
siunii de o săptămînă 
lamentului European, 
consultativ al Pieței 
ne. Pe agenda sesiunii 
înscrise numeroase probleme 
referitoare la situația econo
mică și politică a țărilor 
membre ale C.E.E., precum și 
anumit'e aspecte ale situației 
internaționale.

Parlamentul European a 
adoptat o serie de modificări 
în sistemul de reprezentare a 
diferitelor grupări politice în 
acest organism. In virtutea a- 
cestor modificări, la sesiune 
a participat, pentru prima 
dată, intr-o formă constituită,, 
grupul parlamentarilor comu
niști. Acest grup, a cărui 
constituire a avut loc luna

a Par- 
organ 
comu- 

au fost

trecută, cuprinde 13 membri 
— 11 deputați și senatori co
muniști italieni și francezi, 
un membru al Partidului So
cialist Popular din Danemar
ca și un deputat independent 
de stînga din Italia.

In legătură cu situația crea
tă în Republica Chile, după 
lovitura de stat militară, Par
lamentul European a adoptat 
o rezoluție în care se pronun
ță pentru revenirea la o gu
vernare democratică, pentru 
respectarea tuturor drepturi
lor și- libertăților omului în 
această țară latino-americană. 
Rezoluția se pronunță, de a- 
semenea, pentru încetarea i- 
mediată a măsurilor represi
ve ale regimului militar în
dreptate împotriva patrioț.i- 
lor chilieni.

Alexei Kosîghin, pre
ședintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. 
s-a aflat, între 16 și 19 oc 
tombrie, la Cairo, unde a a- 
vut' întîlniri < _ 
Republicii Arabe Egipt, 
war Sadat — transmite 
genția TASS.

cu președintele
An- 

a-

țat creșterea taxelor la mij
loacele de transport în co
mun cu 300 la sută, a prețu
lui la petrolul lampant cu a- 
proape 1 000 la sută, la car
ne — cu 500 la sută, la țigări 
de calitat'e inferioară cu 400 
la sută.

Totodat'ă, actualul ministru 
al economiei, Fernando Le- 
ni;z, a reafirmat intenția gu
vernului militar de a înapoia 
foștilor proprietari cîteva su
te de întreprinderi și firme 
particulare naționalizate sau 
aflate sub controlul statului 
în timpul guvernului Unită
ții Populare.

ordinul actualului guvern, va 
fi promulgată în următoarele 
trei luni — transmite agen
ția France Presse. El a ară
tat, de asemenea, că alegeri
le generale din Taiianda, so
licitate de participanții la 
recentele demonstrații studen
țești, vor avea loc în iunie 
1974.

GENEVA 19. — Corespon
dentul Agerpres, Corneliu 
Vlad, transmite : Subcomisia 
pentru aspectele militare ale 
securității a Conferinței pen
tru securitate și cooperare în 
Europa, care își desfășoară lu
crările la Geneva, și-a încheiat 
o primă rundă de dezbateri 
privind problema întăririi în
crederii și creșterii stabilită
ții pe continent. In centrul a- 
tenției au stat documentele 
de lucru prezentate de Româ
nia, U.R.S.S., Anglia, Norve
gia și Spania, care — aproape 
în totalitate — situează pe 
prim plan, așa cum se speci
fică și în mandatul acestei 
subcomisii, sarcina elaborării 
de măsuri concrete privind no
tificarea marilor manevre mi
litare, invitarea de observatori 
Ia asemenea manevre și notifi
carea marilor mișcări militare.

Delegatul român, Romulus 
Neagu a evidențiat că Româ
nia acordă o mare importan
ță înfăptuirii de măsuri e- 
fective în această direcție, por
nind de la premisa că reali
zarea obiectivelor conferinței 
este strîns legată de întări
rea încrederii și creșterea sta
bilității pe continent. Suspi
ciunea, neîncrederea și insta
bilitatea, care s-au acumulat 
în Europa ca rezultat al poli
ticii de forță și a concentrării 
celor mai mari mijloace de 
distrugere din lume, — a sub
liniat vorbitorul — nu pot fi 
eliminate dintr-o dată : pentru 
realizarea unei stabilități reale 
și a unei încrederi depline 
este necesară parcurgerea u- 
nui întreg proces, care să ducă 
în final la eliminarea acumu
lărilor de arme de distrugere 
în masă. Acest proces poate 
viza la început, desigur, • 
acțiuni parțiale, cum sîn' 
tificarea marilor manevre 
mișcări militare, precum 
schimbul de observatori 
manevre. Dar chiar în aceas
tă fază, a relevat reprezentan
tul român, măsurile inițiale 
pot și trebuie să fie comple
tate cu alte acțiuni care vizea
ză domeniul cel mai periculos 
al cursei înarmărilor, neîncre
derii și instabilității — cel al 
înarmărilor nucleare. Io acest 
sens, el a subliniat necesita
tea asumării de către statele 
participante la conferință a 
obligației de a se abține de Ia

unele 
Z nc- 

și 
Și 
la

Delegația parlamen
tară bulgară, condu
să de V. Bonev, președintele 
Adunării Populare, a fost 
primită de președintele R.F.G., 
Gustav Heinemann, cu care 
a avut' un schimb de opinii a- 
supra relațiilor dintre cele 
două țări, anunță agenția 
B.T.A.

In conformitate cu 
rezoluția Consiliului 
ministerial al Organi
zației statelor 

exportatoare 
(A.O.P.E.C.), 
biei Saudite 
începînd de 
să reducă

arabe
petrol

Ara-
ca,

de
guvernul
a hotărît
la 18 octombrie,

producția de pe-

OCTOMBRIE

românească ; Discul
zilei ; 12,30 Intîlnire cu me
lodia populară și interpretul 
preferat ; 13,00 Radiojurnal ; 
13,30 Radiodivertisment mu
zical ; 15,00 Buletin de știri; 
16,00 Radiojurnal ; 16,30 Fot
bal. Transmisiuni directe din , 
cadrul Campionatului divizi
ei naționale A ; 17,30 Știin
ță, tehnică, fantezie ; 18.00
Orele serii ; 20,00 Zece me
lodii preferate ; 20,50 La ha
nul melodiilor ; 21,30 Revis
ta șlagărelor ; 22,00 Radio
jurnal ; 22,30 Muzică de
dans ; 24,00 Buletin de știri; 
0,ț)3—6,00 Estrada nocturnă.

STUDIOUL DE RADIO 
TIMIȘOARA

de lumină11 emisiune dedica
tă Zilei energeticianului ; 
18,35 Muzică ușoară ; 19,00
Scenariu radiofonic „Franz 
Lehar11 de Ladislau Furedy.
DUMINICA, 21 OCTOMBRIE 
7,30 — 8,00 Emisiunea („Via
ța satului11. Cuprinde : un 
interviu cu directorul 
I.R.E.T., ing. Ilie Zoberea, 
despre aspectele tehnico-eco- 
nomice ale electrificării ru
rale în județele Timiș, .Arad 
și Caraș-Sevcrin. Instantane- 
e privind lucrările de sezon 
în cîmp și asigurarea bazei 
furajere. Rubrica „La micro
fon, taica Patru11.

V

16,45

18,40
19,00

19,20

19,30

trol a țării cu 10 la sută, ' 
pină la sfîrșitul lunii noiem
brie — anunță un comunicat' 
oficial publicat la Riad.

Tanzania a hotărît 
joi să rupă relațiile diploma
tice cu Israelul.

Răspunzînd unei in
vitații a Prezidiului So
vietului Suprem și a gu
vernului sovietic, Haile 
Selassie, împăratul Etiopiei, 
va face o vizită în U.R.S.S. 
la sfîrșitul lunii octombrie.

Ministrul tailandez al 
justiției, Prakorb Huta- 

singh, a anunțat că noua cons
tituție a țării, elaborată din

Film serial Mannix. 
Teledivertisment. 
Telejurnal. Sport. 
Romanțe și cîntece 
petrecere.

de

17,30 Actualitatea radio ; 
17,45 Virtuoși ai instrumen
telor populare ; 18,00 Rubri
ca semnificații ; 18,05 Pro
gram de cîntece; 18,20 „Timp

SIMBATA, 20 octombrie
9,00, Lumea copiilor.
10,00 Telex.
10,05 Selecțiuni din emisiu-

20,00
20,05

20,15
20,55

Cîntare patriei1'. 
Muzică populară. 
Biblioteca pentru- toți: 
Telejurnal.
Fotbal: Universitatea 
Craiova — Dinamo Bu
curești (divizia A). 
Transmisiune directă 
de la Craiova.
Emisiune în limba ger
mană.
Caleidoscop cultural- 
artistic.
Teleglob.
Omul de lîngă tine. Pe 
strada Covaci.
1001 de seri. Creionul 
și guma.
Telejurnal. Cincinalul 
înainte de termen. 1973 
— an hotărîtor. 
Cîntecul săptămînii. 
52 de inițiative în 
de săptămîni. 
Tele-enciclopedia. 
Publicitate.

LOTO
La tragerea Loto din 

octombrie 1973 au ieșit 
tigătoare următoarele nume
re :

Extragerea I :
29. 27, 88.23,32,90,12,60,51.

Extragerea a Il-a :
81, 15, 55, 38, 46, 13, 5, 39, 17.

VREMEA
Valorile temperaturii 

registrate în cursul zilei 
ieri :

Maximele : 
grade ; Paring

Minimele : 
grade ; Paring
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PENTRU URMĂTOARE
LE 24 DE ORE : Vremea se 
răcește ușor. Cer variabil, 
mai mult senin. Local bru
mă. Vint slab din sectorul 
sudic.

La Bruxelles au con 
tinuat pregătirile, 
nivel ministerial 
rundei 
ale dintre Piața comună și 
reprezentanții a 41 de țări în 
curs de dezvoltare, negocieri 
care, practic, vor începe luni 
la nivel de experți.

la
ale»

de negocieri comerci-

continuat discuțiile asupra 
principiului nefolosirii forței 
și amenințării cu forța. Luînd 
cuvîntul, delegatul român a 
subliniat importanța acestui 
principiu a cărui respectară 
strictă constituie garanția 
primordială a păcii și securi
tății în Europa și în întreaga 
lume. Rclevînd necesitatea e- 
nunțării cu claritate a elemen
telor esențiale ale acestui prin
cipiu și a angajamentului sta
telor de a-1 respecta în con-- 
formitate cu scopurile și prin
cipiile Chartei Națiunilor U- 
nite, vorbitorul a arătat că este 
necesar să se prevadă obliga
ția statelor participante de a 
se abține de la orice constrîn- 
gere de ordin militar, politic* 
economic sau de orice altă na
tură împotriva unui stat par
ticipant, precum și de la orice 
alte acte ce implică sau favo
rizează folosirea forței.

<.b
*

amplasarea de arme nucleare 
pe teritoriul altor state. Re
prezentanții Olandei și Cana
dei au evidențiat unele aspec
te din propunerea românească.

Prezentat în cadrul aceleiași 
subcomisii, documentul de lu
cru al U.R.S.S., considerînd u- 
til ca măsurile de îmbunătățire 
a situației politice în Europa și , 
măsurile în domeniul destin
derii militare să se complete
ze reciproc, prevede ca statele 
participante, acționînd în in
teresul întăririi stabilității și 
încrederii în Europa, să-și no
tifice marile manevre militare 
în regiuni determinate și să 
facă schimb de observatori pe 
bază de invitație la asemenea 
manevre.

De asemenea, delegația Iu
goslaviei a propus ca măsurile 
de încredere menționate mai 
sus să fie completate cu mă
suri destinate să prevină ma
rile manevre militare, care ar 
putea să creeze îngrijoră'.'. ’a 
alte țări și să ducă la spori
rea tensiunii în relațiile in
ternaționale, precum Și cu alte 
măsuri, cum ar fi evitarea 
manevrelor militare, chiar și 
a celor de anvergură mai 
mică, în zonele de frontieră ; 
abținerea de la stabilirea de 
noi baze militare sau lărgirea 
bazelor exisente ; abținerea de 
la trimiterea de noi forțe ar
mate în orice regiune a Euro
pei și altele. In mod deosebit,- 
reprezentantul iugoslav a ac
centuat asupra diferențierii 
între manevrele militare na
ționale și cele multinaționale* 
subliniind că manevrele mul
tinaționale, indiferent de nu
mărul de oameni și mijloace 
pe care le angajează, sînt de 
natură să suscite neîncrederea 
într-o măsură mai directă.

Reprezentanții altor state au 
insistat ca în elaborarea mă
surilor de încredere să se ai
bă în vedere atît forțele ar
mate terestre, aeriene, cît și 
cele navale.

Pe aceste baze, participan
ții au avut și un schimb de 
vederi asupra conținutului 
concret al notificărilor și asu
pra invitațiilor pentru parti
ciparea de observatori la ma
nevrele militare. Propuneri 
concrete în acest sens au fă
cut reprezentanții U.R.S.S.,- 
Poloniei, Angliei, Norvegiei, 
Suediei și ai altor țări.

Congresul internațional de apicultura
BUENOS AIRES 19 (Ager- 

pres). — In cadrul celui de
al 24-lea Congres internațional 
de apicultură, la Buenos Aires 
s-a desfășurat Adunarea Gene
rală a Federației internațio
nale a asociațiilor de apicul-

tură Apimondia care a hotărît, 
în unanimitate, schimbarea sta
tutului său și a ales, conform 
noilor prevederi statutare, ca 
președinte al Apimondiei, pen
tru următorii patru ani, pe 
prof. dr. ing. V. Harnaj 
(România).

SPORT o SPORT o SPORT

Crosul celor 12 orașe hunedorene44
In dorința de a impulsio

na dezvoltarea continuă a e- 
ducației fizice și a sportului, 
înscriindu-se pe linia înde
plinirii sarcinilor cuprinse 
în Hotărîrile Plenarei C.C. 
al P.C.R. din 28 februarie — 
2 martie a.c., C.M.E.F.S. Pe
troșani în colaborare cu Co
mitetul municipal U.T.C. și 
cu ceilalți factori cu atribu- 
țiuni pe linie de sport au or
ganizat, duminică 14 octom
brie, o competiție sportivă 
de masă — ediția de toam
nă a „Crosului celor 12 o- 
rașe hunedorene", cu parti
ciparea a peste 2 000 de e- 
levi și eleve.

Această competiție de ma
să a constituit evenimentul 
sportiv numărul unu al mu
nicipiului de duminica tre
cută, care a polarizat atenția 
sutelor de cetățeni prezenți 
dimineața pe străzile prin
cipale din cele 4 orașe ale 
Văii Jiului. In etapa muni
cipală a acestor crosuri au 
fost angrenați cei mai valo
roși sportivi, participanți la 
etapele de masă din școli. 
Competiția s-a bucurat de 
un deosebit succes în orașe
le Petrila, Petroșani, Lupeni 
și Vulcan unde sute de elevi 
și eleve au participat la cea 
mai simplă probă atletică —

crosul. Iată acum cîștigătorii 
pe categorii de vîrstă 
principalele orașe unde 
organizat competiția.

FETE 9-10 ani : locul 
Gabriela Onuț (Școala gene
rală nr. 5 Petrila) ; Cosnaș 
Iovanca (Școala generală nr. 
4 Petroșani). BĂIEȚI, locul 
I. Nicolae Risipitu (Școala 
generală nr. 4 Petroșani) ; 
Dănuț Gogoșan (Școala ge
nerală nr. 5 Petrila). FETE 
11-12 ani : locul I. Cristina 
Sonia (Școala generală nr. 1 
Petrila) : Mihaela Ilaidrag 
(Școala generală nr. 6 Petro
șani) ; Maria Pătrașcu (Li
ceul Vulcan) ; Ioana C'îrdea 
(Școala generală nr. 5 Lu
peni). BĂIEȚI — locul I. Va
sile Ardeleanu (Școala ge
nerală nr. I Lupeni) ; Mir
cea Cărășel (Liceul Vulcan); 
Mircea Risipitu (Școala ge
nerală nr. 4 Petroșani) ; 
Gheorghe Dobrițoiu (Școala 
generală nr. 2 Lonea). FETE 
13-14 ani — locul I: Maria
na Țermure (Școala genera
lă nr. 6 Petrila) ; Viorica 
Demeter (Școala generală nr. 
1 Petroșani) ; Lilioara Neda 
(Școala generală nr. 5 Vul
can) ; Viorica Hăișan (Școa
la generală nr. 1 Lupeni). 
BĂIEȚI — locul I: loan Ar- 
deiu (Școala generală nr. 3

din
s-a
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'.i

Lupeni) ; Gheorghe 
(Școala generală nr. 
can) ; Ionel Sclipcea 
generală nr. 5 Petroșani) și 
Ion Clemente (Școala gene
rală nr. 6 Petrila). FETE 15- 
16 ani — locul I: Cornelia 
Ciocea (Școala generală 
nr. 6 Petrila) ; Domnica U- 
șan (Școala comercială Pe
troșani) ; Steluța Stratica 
(Liceul Vulcan) ; Viorica A- 
nisie (Școala generală nr. 2 
Lupeni). BĂIEȚI — locul I: 
Mircea Florescu (Liceul Lu
peni) ; Pompiliu Florea (Li
ceul Vulcan) ; Traian Viman 
(Grupul școlar minier Pe
troșani) ; Ion Gaică (Școala 
generală nr. 5 Petrila). FE
TE 17-18 ani — locul I: Mi
oara Scornea (Grup școlar 
minier Petroșani) ; Doina 
Ciolca (Liceul Vulcan). BĂ
IEȚI locul I : Ștefan Ne- 
mecsek (Liceul Vulcan) ; A- 
lexandru Boyte (Grup școlar 
minier Petroșani).

Un aport deosebit Ia buna 
desfășurare a acestei compe
tiții l-au adus profesorii 
Sorin Barna (Vulcan), Vic
tor Șandru (Lupeni,) Vasile 
Mărgulescu (Petroșani) și 
Dan Cocor (Petrila).

Cernat
1 Vul-
(Școala

Prof. Dorel VLADISLAV
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