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1973 Pentru îndeplinirea
An hotăritor, CINCINALULUI ÎNAINTE DE TERMEN!
Comuniștii vor fi în fruntea r

luptei pentru realizarea
unor utilaje miniere moderne,

de înalt nivel calitativ
Vizita de lucru din toamna 

anului tr.ecut a secretarului 
general al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, printre 
minerii Văii Jiului, a pus în 
fața acestora sarcina expresă 
de a realiza creșterea rapidă 
a producției de cărbune a ba
zinului. Cu acest prilej au fost 
indicate și căile de realizare 
a acestui obiectiv : creșterea 
productivității muncii prin 
mecanizarea cît mai avansată 
a operațiilor grele de lucru 
din subteran.

In lumina acestor indicații, 
întreprinderii de utilaj minier 
din Petroșani îi reveneau 
sarcini deosebite. Importanța 
și actualitatea acestor sarcini 
au fost din nou subliniate cu 
oca-zia recentelor vizite de lu
cru întreprinse de către tova
rășul Nicolae Ceaușescu în 
mai multe județe ale țârii, 
sarcini care stau în fața con
structorilor de mașini pe li
nia îmbunătățirii nivelului ca
litativ al utilajelor și instala
țiilor fabricate, pentru atin
gerea ,unpr parametri superi-.. 

fOri în funcționarea acestora.

Desfășurată ieri după-amia- 
ză, adunarea lărgită a activu
lui de partid din cadrul 
I. U. M. Petroșani și-a pro
pus să analizeze realizările 
obținute în acest an pe linie 
de producție și stadiul de pre-

Adunarea activului

In ziua de 23 octombrie 1973, a avut 
loc ședința Comitetului Executiv al 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, prezidată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român.

La ședință au luat parte, ca invitați, 
membri ai guvernului, reprezentanți ai 
unor instituții centrale, activiști de 
partid și de stat.

Comitetul Executiv a luat în discuție 
programul cu privire la aprovizionarea 
populației cu bunuri alimentare și 
industriale în perioada de toamnă - iar
nă 1973-1974. In program se prevede 
creșterea desfacerii la toate produsele 
destinate consumului populației și, tot
odată, se stabilesc măsurile necesare 
pentru asigurarea bazei materiale în 
vederea realizării, în bune condițiuni 
și în mod ritmic, a aprovizionării. 
Aprobînd programul de aprovizionare, 
Comitetul Executiv a hotărît ca Minis
terul Comerțului Interior, ministerele 
economice, comitetele executive ale 
consiliilor populare județene și al mu
nicipiului București să ia în continuare 
măsuri pentru o bună gospodărire a 
produselor necesare aprovizionării ce

Colectivul Atelierului de zonă Petroșani raportează

îndeplinirea planului pe primii trei ani ai

tățenilor și o rațională distribuire a 
acestora, precum și pentru îmbunătăți
rea și modernizarea serviciilor către 
populație. In spiritul indicațiilor date 
de secretarul general al partidului cu 
ocazia unor vizite de lucru, Comitetul 
Executiv a stabilit să se acorde o atenție 
sporită calității produselor destinate 
consumului populației. In vederea unei 
bune aprovizionări cu legume timpurii 
de primăvară, Comitetul Executiv a 
indicat ca organele agricole, comitetele 
executive ale consiliilor populare jude
țene și al municipiului București să ia 
toate măsurile în vederea însămînțării 
suprafețelor planificate.

Comitetul Executiv a aprobat unele 
obiective de investiții prevăzute în 
planul unor ministere pentru cincinalul 
1971-1975.

Comitetul Executiv a discutat planul 
de măsuri pentru întîmpinarea celei de- 
a XXX-a aniversări a eliberării patriei 
de sub jugul fascist, sărbătoarea națio
nală a poporului român.

In încheiere Comitetul Executiv a 
rezolvat unele probleme ale activității 
curente.

tehnicianul 
Culccru,

Tovarășul Nicolae Ceaușescu
a primit pe ziaristul

primii trei ani ai cin
cinalului actual.

Remarcabilul suc
ces se datorește fap
tului că vrednicul 
colectiv feroviar a fo
losit cu randament 
sporit baza tehnîco- 
materială, fondul de 
timp și forța" de mun
că punînd totodată 
în centrul atenției 
grija față de econo
misirea materialelor. 
Bilanțul pe care-1 ra
portează colectivul a- 
telierului de zonă cu
prinde ca succese re
marcabile realizarea 
sarcinilor la toți indi
catorii de bază, obți-

iranian Jahangir Behrouzfelicitări, 
dențiat 
Nicolae 
maistrul Virgil Colța- 
tu, echipele comple
xe conduse de loan 
Godeanu și Nicolae 
Nenu, din rîndul că
rora amintim pe Ion 
Iliuță, Ion Lăzăres- 
cu, Petru Sălășan, 
Barbu Crăciunescu, 
loan Benchea, Ion 
Nedelcu, Gheorghe 
Mezo, Ionel Radu, Pe
tru Mocanu, Aurel 
Popescu, Neculai Ni- 
ță, Adalbert Hampli 
și Aurel Coandăș și 
alții.

I. DAVID

An de an, lună de 
lună, colectivul lu
crătorilor feroviari ai 
Atelierului de zonă 
Petroșani, îndrumat 
de organizația de 
partid, s-a mobilizat 
plenar pentru tradu
cerea în fapte a an
gajamentelor luate în 
vederea realizării 
cincinalului înainte 
de termen. Ca urma
re a acestui fapt, co
lectivul de muncă al 
atelierului de zonă 
raportează că, în ziua 
de 19 octombrie 1973, 
a realizat, cu 72 de 
zile mai devreme, 
sarcinile de plan

un 
zile 
de 

trei

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, a 
primit, marți dimineața, pe 
ziaristul și editorul iranian 
Jahangir Behrouz, proprieta
rul grupului de publicații 
„Echo of Iran".

La primire au participat to
varășii Cornel Burtică, mem
bru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., și Constantin Mitea, 
consilier al președintelui Con
siliului de Stat.

Cu acest prilej, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a acordat 
un interviu ziaristului iranian.

desprins cu prilejul acestei a- 
dunări a constituit-o faptul 
că există o garanție serioasă 
că colectivul întreprinderii do 
utilaj minier Petroșani posedă 
capacitatea necesară de a se 
achita cu cinste de sarcinile 
deosebit de importante ce i-au 
fost trasate. Această garanție 
o reprezint^ rezultatele bune 
obținute în tot cursul acestui 
an ilustrate de realizarea pla
nului producției globale, in 
proporție de 104,25 la sută, a 
productivității planificate a 
muncii — de 101,9 la sută, de 
realizarea în cursul primelor 
nouă luni a 92 la sută din im
portantul program de investi
ții. Au fost realizați aproape 
17 000 stîlpi metalici de aba
taj, numărul tipodimensiunilor 
crescînd pînă la 12, peste 
14 000 grinzi metalice de aba
taj, 26 pompe de înaltă presi
une, un complex mecanizat de 
susținere a abatajului, o gar
nitură de grinzi metalice pă- 
șitoare i— pentru a nu cita

nerea, în cei trei ani, 
a unor economii la 
prețul de cost în va
loare de 300 600 lei.

îndeplinirea cu 
avans de 72 de 
a prevederilor 
plan pe primii
ani ai cincinalului, 
creează condiții ca pî
nă Ia sfîrșitul anului 
1973 colectivul ate
lierului să repare su
plimentar 480 vagoa
ne convenționale.

In reaTizarea pres
tigiosului succes, pen
tru care întregul co
lectiv de muncă al a- 
telierului, în frunte 
cu comuniștii, merită

de ia I. U. M. P.

(Continuare în pag. a 3-a)

ing. Bujor BOGDAN

de partid

mineleaDupă decada
a H-a Lonea și Petrila

să se poată da suficientă că
Ț1REA APROVIZIONĂRII, ELIMINAREA DE Incepînd din 15 octombrie curent, toate centralele termice au inaugurat

Șl ÎNTĂRIREA DISCIPLINEI!

aflat ?

Cărbune este,
RAID-ANCHETAdar deficiențele

tehnico
aîe Lupeniuluiorganizatorice

B. MIHAI îl împiedică
(Continuare în pag. a 3-a)

Aceleași restanțe,

în cartierele de blocuri

FECȚIUNILOR

octcVui w/uuc A

Măcar acum cînd frigul...

gătire a preluării sarcinilor 
de plan sporite ale anului 1974 
în lumina indicațiilor cuprinse 
în scrisoarea adresată recent 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
prim-secretarilor . comitetelor 
județene de partid în le
gătură cu unele probleme 
privind realizarea și livrarea 
produselor fabricate de către 
întreprinderile constructoare 
de mașini. • „ - —

O primă constatare care s-a

Pregătirea

um enorați această răspundere?

RĂSPUNZĂTOR 
DE REALIZAREA PLANULUI 
EXTRACȚIEI DE CĂRBUNE

aceleași cauze principale impun
MASURI HOTARÎTE PENTRU ÎMBUNATA

Exploatările miniere Lonea 
și Petrila au încheiat și deca
da a Il-a a lunii, octombrie 
cu rezultate de ansamblu ne
satisfăcătoare atît sub aspec
tul producției brute de cărbu
ne extras, cît și în ceea ce pri
vește nivelul de realizare a 
principalilor indicatori calita
tivi. S-a menținut o bună par
te din deficiențele și nerea- 
lizările consemnate la sfîrșitul 
primei decade a lunii, fapt 
care creează perspective nu 
tocmai favorabile în ceea ce 
privește îndeplinirea sarcini
lor lunare de plan.

Din discuția purtată cu ca
dre de conducere de la cele

două unități a rezultat că în 
ambele cazuri restanțele în
registrate au o cauză comună, 
constînd în nerealizarea ni
velului planificat al produc
tivității muncii.

Directorul E. M. Lonea, ing. 
Aurel Brînduș, și inginerul.șef 
al minei Petrila, ing. Mircea 
Coroban, arătau că multitudi
nea cauzelor - a~o împiedică 
desfășurarea ritmică a pro
cesului de producție au. în fi
nal. aceeași rezultantă obți
nerea unor productivități infe
rioare prevederilor de plan. 
Nerealizarea productivității 
muncii la nivel de abataj, 
sector sau exploatare, în con-

dițiile în care efective’ de mun
citori există, conduce direct la 
acumularea unor restanțe în 
realizarea planului de produc
ție.

Statistic, se ooate constata o 
situație suficient de revelatoa
re în cazul ambelor unități mi
niere : din cele cinci sectoa
re de producție existente la 
fiecare mină, nici ihui nu es
te în măsură . ă raporteze rea
lizarea la zi a sarcinilor de 
plan. .Această situație nu poa
te fi privită izolat de 
făptui că in aceeași perioa-

Pentru recuperarea cit 
mai grabnică a restan
țelor la producția de 
cărbune întreaga atenție 
a conducerii sectorului 
II. de la mina Aninoasa, 
este îndreptată asupra 
accelerării lucrărilor de 
pregătire și deschidere 
a noilor fronturi de lu
cru, în vederea pune
rii lor în exploatare îna
inte de termen. Astfel, 
ca urmare a măsurilor 
luate pentru creșterea 
ritmului de avansare la 
aceste lucrări, prin a- 
provizionarea operativă 
cu materialele necesare,, 
cît și prin mobilizarea 
lucrătorilor dQ la pregă
tiri, brigada condusă de 
minerul Nicolae Bokor 
raportează un avans de 
8 metri liniari, la suito
rul de atac necesar pu
nerii în exploatare a 
stratului XV, partea es
tică, între orizonturile 
9—10. Ritmul accelerat 
de avansare, realizat de 
brigadă, îngăduie ca în 
zilele imediat următoa
re să se deschidă, în 
stratul XV, un abataj 
cu o capacitate medie de 
250 tone de cărbune pe 
zi. Punerea în exploa
tare înainte de termen a 
noii capacități de pro
ducție, deschisă într-un 
strat de mare producti
vitate. crează colectivu
lui sectorului II posibili
tatea recuperării restan
țelor acumulate și rea
lizării pe acest an a sar
cinilor de plan.

bazei economice a socialismului**

r

Elevi excursie

prof.
au 
iti-
A-
Iu-

Duminică, un grup 
de 40 de elevi din cla
sele V-VIII, de Ia 
Școala generală nr. 3 
Petroșani — Dărănești 
conduși de comandan- 
ta-instruc.tor,
Doina Gherghin — 
făcut o excursie pe 
nerariul Orăștie — 
urel Vlaicu — Alba
lia — Sebeș. Cu acest 
prilej au fost vizitate 
obiective deosebit de 
interesante, ca muze
ul din casa memorials 
Aurel Vlaicu, muzeul 
și cetatea din Alba Iu- 
lia.

_

Și cercul de turism 
„Floarea de' colț" de 
la Grupul școlar mi
nier Lupeni a organi
zat , în zilele de 20 și 
21 octombrie, o excur
sie la care au partici
pat 30 de elevi, pe tra
seul : Lupeni — Tg. 
Jiu — Motru — Dro- 
beta Tr. Severin — Or
șova — Herculan" — 
Caransebeș — Oțelul 
Roșu — Sarmiz'getusa 
— Hațeg — Lupeni. Au

Expoziție

fost vizitate importan
te obiective turistice 
ca muzeul din Tr. Se
verin și portul, barajul 
și lacul de acumulare 
de la Porțile de Fier 
precum și muzeul și 
ruinele de la Sarmize- 
getusa. *

La cartofi
In cadrul 

patriotice 
Comitetul

acțiunilor 
inițiate de 

orășenesc

U.T.C. Lupeni se nu- | 
mără și participarea e- 
levilor uteciști la pre
gătirile ce le fac unită
țile comerciale pentru 
aprovizionarea de iar
nă a populației.

Duminică, 21 octom
brie, elevii Grupului 
școlar minier din loca
litate au efectuat di- j 
mineața, cîteva ore de1 
muncă la sortarea car-1 
tofilor din depozitul

C.L.F. Acțiunea va 
continua și in cursul a- 
cestei săptămîni.

Un nou complex 
minier

a cărții social-politice

La mina Lonea a so
sit recent un utilaj mo
dern — un complex de 
tip Klldkner Feromatic 
— care a început să fie 
introdus în subteranele 
exploatării. Montat 
revirul sectorului 
noul complex va 
aici cadrul prielnic
tru sporirea extracției 
de cărbune din această 
zonă, redueîndu-se tot
odată efortul fizic al oa- 
meniln-

in 
III, 

crea 
pcn-

La Exploatarea minieră Lupeni s-a deschis ieri după- 
amiaiă o expoziție cu vînzare care cuprinde lucrări de larg 
interes din domeniul științelor sociale și politice. Deschide
rea expoziției a fost precedată de un simpozion la care 
au fost prezenți zeci de salariați ai minei, reprezentanți ai 
organelor locale de partid și sindicale, ai comitetului mu
nicipal de cultură și educație socialistă, precum și Centrului 
de librării Deva.

In Capitală a început, marți 
dimineața, sesiunea științifică 
cu participare internațională 
pe tema „Probleme ale făuririi 
și dezvoltării bazei economice 
a socialismului", organizată de 
Academia de științe sociale și 
politice, Academia „Ștefan 
Gheorghiu" și Academia de 
studii economice, cu prilejul 
împlinirii unui sfert de veac 
de la naționalizarea principa
lelor mijloace de producție în 
țara noastră.

La lucrările sesiunii, care 
se desfășoară în sala Muzeului 
de istorie a Partidului comu
nist, a mișcării revoluțio
nare și democratice din- Româ
nia, iau parte academicieni, 
cadre didactice universitare, 
cercetători, activiști de partid 
și de stat, reprezentanți ai 
unor instituții centrale și or
ganizații obștești.

Sînt prezenți, de asemenea, 
delegați din 24 de țâri din 
Europa, Asia și Africa — re-

prezentanți ai unor partide co- 
' muniste, ai unor partide so

cialiste, precum și ai altor 
partide și organizații politice 
progresiste, ai școlilor de 
partid și institutelor de mar
xism-leninism, ai Academi
ilor de știință și învățămîntu- 
lui economic superior.

La ședința de deschidere au 
luat parte tovarășii Paul Ni- 
culescu-Mizil, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent . ăl C.C al 
P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, ministrul 
educației și învățămîntului, 
Leonte Răutu, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliu
lui de conducere
Academiei 
ghiu".

Rostind 
prof. dr.
Gheorghiu, membru al C.C. al

și rector al 
„Ștefan Gheor-

cuvîntul inaugural, 
docent Mihnea

(Continuare în pag. a 4-a)

„arde“ la degete

se acționeze prompt pentru ca in apartamente
♦

oficial noul „sezon... cald" furnizînd benefi
ciarilor primele cantități de căldură. S-au făcut (unde s-au făcut) pregătiri toată vara trecută, oamenii de specialitate ui E.G.L. 
in calitate de furnizori, precum și conducerile asociațiilor de locatari în calitate de beneficiari avînd sarcina de a urmări și 
supraveghea punerea la punct pină în cele mai mici amănunte a tuturor centralelor termice. CU CE TEMPERATURĂ AU DEA - 
TAT IN NOUL „SEZON11 CENTRALELE TERMICE DIN ORAȘUL LUPENI ? La această întrebare ne-am propus să dăm răspi , s 
în urma raidului-anchetă efectuat aici cu concursul tovarășilor VICTOR CORPADEA, inginer electromecanic, DUMITRU UNLAJR, 
VASILE NIȚESCU, profesori, ION PETRUȘAN, lăcătuș cazane termice, ARPAD CRIȘAN, tehnician, PETRU MERCIONI, planificator, 
EVA TCiROK, locatară, în majoritate membri ai subredacției noastre din orașul Lupeni. Cu toate insistențele noastre și ale Coi- - 
tetului orășenesc de partid Lupeni, la raid nu a găsit de cuviință sâ participe nici un reprezentant al sectorului E. G. L. Lupeni, iar 
contabila șefă a asociației de locatari și-a declinat atribuțiile intr-o asemenea problemă, 
la drum. Ce am

Chiar și fără dumnealor, am pornit

arderea eficientă
C. T. „B-200". In depozit, 

cărbune din abundență așa că, 
in această privință, lucrurile 
se prezintă bine. Majoritatea 
cazanelor funcționează cu „foc 
moale1'. Sîntem informați că

unul din cazane nu 
funcționa, e defect, 

întrebăm :
— Dar nu s-au făcut 

reparații pînă acum ?
— S-au făcut și... nu
Una din pompele utilizate 

asemenea, 
se prea 

afară

poate

revizii,

prea...

la apa caldă e, de 
defectă. Acum nu i 
simte lipsa. Dar, cînd

temperatura va scădea... Cana
lul de fum, după cum apreci
ază fochistul Ioan Olaru și 
confirmă specialiștii din echi
pa de raid, nu este curățat de 
— nici mai mult nici mai pu
țin — 4 ani. De ce să fie ? 
Consecințe : tirajul curentului 
de întreținere a arderii este 
diminuat, cărbunele este con

sumat cu randament scăzut.
C.T. „A-8“. Vizităm toate in

stalațiile, aflate în funcțiune. 
Ne întrebăm unul pe altul mi
rați, căutăm fochistul dar nu-1 
aflăm nicăieri. Focul în 8 din 
cele 12 cazane ardea molcom. 
Observăm că temperatura a- 
pei calde furnizate e de 49 
grade, că motorul electric al 
unei pompe de rezervă e de
montat și pregătit pentru a fi 
depus la reparat, că cel al pom
pei în funcțiune e cam fier
binte. Și nu-1 supraveghează 
nimeni. Plecăm. Trecînd pe 
lîngă depozit, constatăm că a-

(Continuare în pag. a 3-a)

T. TÎTÎRCĂ
M. MICA
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comanda- 
pionierești 

perfecționa-

Mariana RADUCAN, 
activist al Consiliului 
municipal al Organi

zației pionierilor

Dinamism și spirit novator

o m / c ee g & n
Ș>

St
LEGILE TARII

etapă, ridicarea 
calității produ-

opinie
Ei răs-

aceasta și în- 
celei viitoare 
pionierii, în 

activele și

in activitatea pionierească
de îndeplinire a acestei sarciniLuna 

ceputul 
găsește 
special 
consiliile pionierești, 
în febra pregătirilor 
de natură organizato
rică. Plenara C.C. al 
P.C.R. din 18-19 iu
nie pune în fața pio- 
nieriei sarcini mai 
complexe pentru ri
dicarea vieții de or
ganizație și a muncii 
educativ-politice în 
rîndul școlarilor, sar
cini ce se corelează 
armonios cu aniver
sarea a 25 de ani de 
la înființarea Orga
nizației pionierilor și 
cu aniversarea a 30 
de ani de la elibera
rea patriei. Trebuie 
să li se facă cunos
cute pionierilor și 
școlarilor aceste eve
nimente pentru care 
ne pregătim sâ le în- 
tîmpinăm și sub a- 
uspiciul cărora se 
vor desfășura acțiu
nile pionierești. Toa
te unitățile, detașa
mentele și grupele au 
fost mobilizate pen
tru sporirea efortu-

V ___

rilor în vederea îm
bunătățirii muncii și 
alegerea activelor pi
onierești în care să 
se afle acei pionieri 
care dovedesc matu
ritate, seriozitate în 
gîndire și receptivi
tate față de tot ce e 
nou.

Accentul principal 
a căzut asupra peri
oadei de pregătire a 
alegerilor și de întoc
mire a proiectelor de 
program al activită
ții, creîndu-se o at
mosferă de lucru, de 
emulație în rîndul 
tuturor pionierilor. 
O contribuție impor
tantă în această pri
vință o au „Căsuța i- 
nițiativelor", gazeta 
„Semafor", stațiile de 
amplificare din școli.

Pe aceeași linie de 
preocupări este dem
nă de menționat stră
duința comandanți- 
lor-instructori și ac
tivelor pionierești 
pentru pregătirea e- 
levilor claselor a II- 
a pentru a deveni pi
onieri. De asemenea, 
experiența, rezulta-

tele frumoase ce dau 
prestigiu mișcării pi
onierești din Valea 
Jiului deschid porți 
largi autoconducerii, 
democrației pionie
rești.

Au avut loc adună
rile de unitate. Pro
iectul a devenit pro
gram ‘de activitate, 
lege pentru unitatea 
respectivă se dove
dește că reprezintă 
interesul marii ma
jorități a pionierilor, 
menit să 
la educația 
ideologică și 
cetățenească 
nierilor, la 
lor1 prin muncă și 
pentru muncă, la 
dezvoltarea dragostei 
față de patrie, la sti
mularea dragostei fa
ță de cultura și arta 
românească, la dez
voltarea interesului 
față de știință și teh
nică, sport, turism.

In unele unități de 
pionieri adunarea de 
alegeri a avut loc o- 
dată cu ieșirea din 
pionierat a elevilor 
din clasa a VIII-a și 
înmînarea carnetelor

con tribute 
politico- 

moral- 
a pio- 
educația 

muncă 
muncă,

U.T.C., simbol al con
tinuării tradițiilor re
voluționare a tinerei 
generații (așa a fost 
la școlile generale 
din Aninoasa și Is- 
croni).

Imediat după ale
geri va avea loc in
struirea activelor pi
onierești din școli și 
constituirea coman
damentelor orășe
nești și municipal, 
programarea muncii 
acestora. Reprezen- 
tînd ajutorul cel mai 
apropiat și perma
nent al comandantu- 
lui-instructor, nucle
ul inițierii și desfă
șurării acțiunilor pi
onierești, 
mentele 
trebuie
te permanent pentru 
a aduce dinamism și 
mobilitate în viața 
organizațiilor de pi
onieri.

O întrebare pentru conducerea
Șantierului 71 C. C. F. Petroșani autobuzului

Cîiul se va repara strada Transilvaniei?
Hunedoara

Craiova

Asigurarea calității
și a controlului privind modul

Necesitatea executării u- 
nor lucrări de reparații pe 
strada Transilvaniei din Pe
troșani — situată paralel 
cu calea ferată pe porțiunea 
dintre turnul de apă și sta
ția Triaj — a apărut încă din 
toamna anului trecut, 
a devenit în cea mai 
parte nepracticabilă 
tă transporturilor 
de utilaje grele, destinate lu
crărilor de construcție 
stației Trafo executate de 
Șantierul 71 C. C. F. Petro
șani.

Strada se află în stare de 
degradare de mult timp. Co
mitetul executiv al Cosiliu- 
lui popular municipal a pus 
în vedere, încă din anul 1972, 
conducerii șantierului să exe
cute lucrările de refacere a 
străzii. Dar de această obli
gație șantierul nu s-a achitat 
nici pînă în momentul de fa
ță. Și în prezent, la capătul 
străzii dinspre turnul de apă 
se găsesc trei 
care 
poi, 
este 
care 
intră 
nînd 
rilor 
duse 
pentru iarnă.

Afectați de această situa
ție, profund nemulțumiți, 
cetățenii au solicitai și spri
jinul redacției 
rea problemei, 
primul rînd, 
deputatul 
respective, 
Cătuțoiu. 
latat:

„Problema străzii Tran
silvaniei este cunoscută de 
toți factorii. Am ridicat-o 
și în sesiunea Comitetului 
executiv al consiliului popu
lar al municipiului. Am in
tervenit, însoțit de tovarășul 
Gheorghe Roman, șeful ser
viciului administrației loca
le de stat și la conducerea

Strada 
mare 

datori- 
masive

a

gropi mari în 
băltește apa ploilor A- 
pe alte porțiuni, strada 

presărată cu gropi în 
mijloacele de transport 
pînă în osie, îngreu- 
aprovizionarea locuitc- 

cu cărbuni, lemne, pro- 
agroalimentare necesare

lă a unităților care preiau, 
păstrează și desfac produsele, 
pentru menținerea integrită
ții și calității acestora.

Atît unitățile producătoare 
cit și cele comerciale răspund 
față de cumpărători pentru 
orice defecte de fabricație sau 
alte vicii ascunse apărute la 
produsele vîndute fără termen 
de garanție, cu condiția ca 
cumpărătorul să fi respectat 
regulile de folosire și păstra
re a bunurilor cumpărate.

Ridicarea calității produse
lor este, însă, condiționată de 
perfecționarea continuă a pre
gătirii profesionale a cadre
lor. In acest scop, se preve- e 
obligația instruirii period e 
a specialiștilor care func >- 
nează în compartimen d 
C.T.C., precum șl organizai 
în unități, a 
scurtă durată 
perfecționare 
producției și 
selor,

Cu 
și cu 
xistă 
carea 
partea colectivelor de condu
cere ale unităților din cadrul 
municipiului nostru, totuși, cu 
ocazia unor verificări efectua
te de către organele Procura
turii locale s-au constatat 
abateri de la lege, asupra 
rora nu ne vom opri.
' Vom arăta în schimb 
metoda autocontrolului 
xigent al calității produselor, 
pe fiecare operație tehnologi
că, la fiecare produs și în fie
care loc de muncă, cu trage
rea la răspundere a persoa
nei vinovate de calitatea ne
corespunzătoare a produselor, 
se impune cu necesitate.

Realizarea unor produse de 
calitate este o sarcină de bază 
în activitatea de producție și 
o datorie de onoare a munci
torilor, maiștrilor, inginerilor, 
a tuturor oamenilor muncii. 
De aceea este nevoie de o 
participare mai activă și . o 
mobilizare mai largă a tutu
ror membrilor colectivelor de 
muncă din unitățile economi
ce din municipiu în folosul 
creșterii continue a nivelului 
general de trai al prestigiului 
țării noastre peste hotare.

și de a Creea o largă 
de masă în acest sens, 
pund de calitatea produselor, 
suportînd pagubele cauzate 
prin nerespectarea documen
tației și a disciplinei tehno
logice.

Compartimentul de control 
tehnic de calitate (C.T.C.) din 
unități este subordonat atît 
Inspectoratului General de 
Stat pentru controlul calită
ții produselor, cît și conducerii 
unității. In subordinea sa slnt 
laboratoarele de verificarea 
calității produselor. Sarcina 
principală a acestui compar-

profilarea, specializarea 
concentrarea producției, a în
drumării și verificării activi
tății controlului tehnic de ca
litate din unitățile subordona
te, a aplicării măsurilor de 
îmbunătățire continuă a cali
tății produselor precum și a 
aplicării de sancțiuni

Condițiile concrete de calita
te a produselor sînt preciza
te în contractele economice pe 
baza documentelor tehnice, a 
normelor interne de fabrica
ție. a caietelor de sarcini, a 
mostrelor acceptate do benefi
ciari precum și a altor cerin-

In actuala 
necontenită a 
selor — ca urmare a progre
sului tehnic, a modernizării 
economiei țării — se impune 
ca o condiție esențială pentru 
creșterea eficienței activității 
economice și a valorificării 
superioare a muncii și ridica
rea pe noi cote a nivelului 
de trai a populației. De cali
tatea produselor depinde în 
mare măsură satisfacerea ne
cesităților tot mai complexe și 
variate ale economiei naționa
le, competitivitatea pe piețele ■ 
externe.

Calitatea produselor se rea
lizează prin respectarea para
metrilor proiectați, a tehnolo
giei de fabricație, a tuturor 
cerințelor tehnice, constructi
ve, funcționale, economice, a 
exigențelor privind durabilita
tea și estetica acestora. De o 
mare importanță este întări
rea continuă a controlului pri
vind modul de îndeplinire a 
acestor cerințe ale calității.

Așa cum rezultă din pream
bulul Legii 2/70 privind asigu
rarea și controlul calității, 
acțiunea de control ÎNCEPE 
din faza încheierii contractu
lui, se desfășoară pe tot par
cursul fabricației și se ÎNCHE
IE cu verificarea comportării 
produselor la consumatori.

Potrivit legii, conducerile u- 
nităților răspund de calitatea 
produselor, lucrărilor execu
tate și a serviciilor prestate, 
avînd obligația de a lua mă
suri pe linia modernizării pro
duselor existente, a elaborării 
și aplicării prin planuri anua
le (și de perspectivă), de mă
suri speciale pentru îmbună
tățirea calității materiilor pri
me și semifabricatelor, a fo
losirii în fabricație numai a 
materiilor prime și a mate
rialelor corespunzătoare con
dițiilor de calitate, organiza
rea controlului tehnic de ca
litate, livrării produselor con
form prevederilor contractuale 
(însoțite de documentul de a- 
testare a calității), urmăririi 
la beneficiar a modului 
comportare a produselor 
vrate ș.a.

De calitatea produselor 
pund și consiliile populare 
municipale și orășenești, ele 
avînd obligații de organizare 
și control pe linie de cerce
tare, proiectare și omologare 
de produse și procedee tehno
logice, ...a creării de condiții 
pentru ridicarea calității prin

cursurilor de 
de calificare și 

în domeniul 
calității produ- 

pentru salariați. 
toate aceste prevederi, 
toate că, în general, e- 
preocupare pentru ridi- 
calității produselor din

•<

țO convenite între părți. In a- 
plicarea acestor prevederi, 
directorii și ceilalți conducă
tori de întreprinderi economi
ce poartă răspunderea pentru 
asigurareâ condițiilor mate
riale, tehnice și organizatorice 
necesare îmbunătățirii cali
tății produselor, reducerii re
buturilor și a deficiențelor de 
calitate, în care scop contro
lează activitatea compartimen
tului C.T.C. Ei răspund ma
terial pentru prejudiciul 
cauzat, iar pentru neglijen
țe și abateri repetate, răs
pund disciplinar (inclusiv re
trogradarea și desfacerea con
tractului de muncă).

Personalul de conducere a 
procesului de producție (in
gineri, tehnicieni, maiștri) răs
pund, în cadrul atribuțiilor 
lor, de respectarea normelor 
de calitate la fiecare operație 

. tehnologică executată și la fie
care produs în parte, avînd 
obligația de a asigura condi
ții organizatorice și materia
le și de a acorda asistență 
tehnică necesară pentru reali
zarea produselor la un nivel 
ridicat de calitate. Pagubele 
provenite prin rebuturi sau 
alte deficiențe, se suportă de 
cei vinovați.

Muncitorii au datoria de a 
executa lucrările și produsele 
de înaltă calitate, de a parti
cipa activ la acțiunile pentru 
ridicarea calității produselor

timent este de a verifica, con
form normelor, calitatea ma
teriilor prime și a materia
lelor folosite în fabricație, res
pectarea, în procesul de pro
ducție, a documentației tehni
ce și tehnologiei de fabricație, 
de a participa la omologarea 
produselor și la stabilirea mă
surilor pentru îmbunătățit ea 
calității acestora, urmărind ca 
livrarea produselor (lucrărilor 
sau serviciilor) să se fa.ă în 
conformitate cu documentele 
tehnice, normativele și cu 
prevederile contractuale. Com
partimentului C.T.C îi mai re
vine obligația de a sesiza 
baterile privind călită'.ei, 
șefului de compartiment, 
bligația d.e a prezenta 
riodic, conducerii unității 
Inspectoratului General,
port asupra calității produ
selor și activității de control.

Legea interzice — sub sanc
țiunea reparării pagubelor — 
livrarea de produse ce nu 
respund calitativ, obligînd 
beneficiari să controleze, 
parcursul fabricației și la
vrare, modul cum furnizorii
respectă condițiile calitative
stabilite prin contract. Pro
dusele respinse în timpul re
cepției de organele C.T.C. nu 
pot fi raportate ca produc- 
ție-marfă.

In același 'timp, legea mai 
prevede răspunderea materia-

și
că-

că,
e-

a- 
iar 
o- 

pe-
si

ra-

In ziarul nostru nr. 
7 439 din 4 octombrie 
a.c. am scris despre 
cursa rapidă de auto
buz, pusă recent în cir
culație de către I.T.A. 
Deva, pe ruta Hune
doara — Petroșani — 
Craiova și retur.

Parvenindu-ne ora
rul privitor Ia sosirea 
și plecarea curselor a- 
rătate în și din Petro
șani îl aducem la cu
noștința publicului 
călător din Valea Jiu
lui.

Plecarea din Hune
doara, zilnic la ora 
4,50, sosirea la Petro
șani (str. 6 Martie) o- 
ra 7,16, plecarea 7,20 
și sosirea la Craiova 
11,30. Plecarea din 
Craiova la ora 16,00 
sosirea în Petroșani o- 
ra 20,16, plecarea 20,20 
sosirea la Hunedoara 
22,40.

șe, au spus oamenii, se vor
- termina lucrările de electri

ficare a liniei ferate, șantie
rul pleacă și noi rămînem cu 
strada tot desfundată, im
practicabilă".

Ne vine greu să credem că 
așa se va întîmpla. Șantie
rul 71 C.C.F., a făcut 'dovada 
unei unități ecdnomice serioa
se, care a realizat un 
volum de lucrări de 
tanță republicană. Acum, la 
sfîrșitul lucrărilor, colectivul 
de constructori va găsi (e ab
solut necesar !) timp și pen
tru rezolvarea problemei ca
re nemulțumește locuitorii

Ar fi pă- 
în locul bunului renu- 
care se bucură în gene- 
Valea Jiului, 
C.C.F., să rămînă ca 

amintire 
cetățenii 
vaniei.

Șantierului 71' C.C.F., din 
partea căreia am fost asi
gurați că se vor lua măsuri 
ca strada să fie adusă în stare 
de circulație. Dar... nu s-a 
făcut nimic". In legătură cu 
aceeași problemă tovarășul 
Gheorghe Roman ne infor
mează, la rîndul său, că deși 
s-au făcut nenumărate inter
venții la conducerea șantie
rului, lucrările de refacere 
a străzii, se amînă de pe o zi 
pe alta, de apror doi ani, 
spre disperarea . .cuitonlor.

In dimineața zilei de 12 oc
tombrie, redacția a solicitat 
tovarășului inginer șef Florin 
Trifu, din conducerea șantie
rului, să explice ce cauze de
termină unitatea i 
seze de atîta timp 
de refacere a 
vaniei.

„Cunoaștem 
spus tovarășul 
Trifu. Sesizările privind stra
da Transilvaniei au ajuns pî- 
nă la ministerul nostru, care 
a dispus să executăm lucră
rile de reparare a acesteia. 
Chiar azi (12 octombrie, aupă 
cum 
n.n.) 
acolo 
port, 
muncitori, 
locuitorii interesați 
buie prin munca lor la lucră
rile de aducere a străzii în 
bună stare de circulație “

Promisiunea conducerii șan
tierului (a cîta ? ) lăsa să se 
întrevadă rezolvarea, în sfîr- 
șit, a problemei. Dar iată că, 
în ziua de 16 
redacție s-a 
nou un grup 
trebîndu-ne dacă am aflat cînd 
se încep lucrările de pe stra
da lor. I-am mforma: 
celor promise din 
conducerii șantierului, 
fund indignați ne-au 
la fața locului.
nici urmă 
sese inginerul 
rului. „O să vedeți,

:ă tergiver- 
Tucrările 

străzii Transil-

problema, a 
inginer Florin

mare 
irnpor-

de
li-

co-
pe
pe
li-

nemulțumește 
unei întregi străzi, 
cat 
me 
ral 
rul

răs-

ca 
de 
în
71

Șantie- 
o 

neplăcută pentru 
de pe strada Transil-

, David MANIU, 
procuror șef al Procuraturii 

locale Petroșani
Iosif DAVID

în comun (auto-

lucrările de mo- 
Maleia către ca- 
putea fi rezol-

octombrie, la 
prezentat din 
de cetățen, în-

municipiul nostru 
necesare pentru

asupra 
partea 

Pro- 
invitat

Intr-adevăr, 
de ceea ce promi- 

șef al șantie- 
tovară-

Maleia, Petroșani.

foto : Ion LEONARD
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Pe one’s semnalelor critice a'
Măsuri disciplinare binevenite

De pe drumuri adunate

I n I I b

am amintit mai sus — 
o să începem să trimitem 
utilaje, mijloace de trans- 
materialele "ecesare, 

Vom solicita și 
să contri-

în rezolva- 
Am luat, în 
'?gătura cu 

circumscripției 
tovarășul loan 

Iată ce ne-a re
0 CATALINA Ș., Vulcan. Blocul F 5, 

cu problemele sale, este foarte bine'cunos
cut de noi. Sîntem, informați însă, că sec
torul Vulcan al E.G.L. a reparat defec
țiunile de canalizare. Dacă între timp au 
apărut altele, aduceți-le la cunoștința nu
mitului sector, sau la asociația de locatari. 
Cît privește problema apei (care se va 
rezolva în curînd) Consiliul popular al 
orașului Vulcan se preocupă și de rezol
varea acestei situații.

® CONSTANTIN .BADUȚA, Petrila. 
Situația relatată este cunoscută de noi și 
de cei răspunzători. Rămîne doar ca Fa
brica de produse lactate să ia măsurile 
necesare pentru îmbunătățirea aprovi
zionării în localitățile municipiului.

© M'.i mulți locatari din Lonea. Refe
ritor la aprovizionarea cu legume pentru 
iarnă, situația se prezintă astfel,: la unele 
legume și la murături s-a realizat aproa- 
>e integral planul de aprovizionare. La car
tofi s-a însilozat 40 la sută din cantitatea 
planificată. Pînă la jumătatea lunii no
iembrie, depozitele din 
vor adăposti proviziile 
iarnă.

@ IOAN JITEA, str.
Sîntem informați că drumul, deocamdată, 
este necorespunzător pentru introducerea 
unui mijloc de circulație 
buz).

După ce se vor încheia 
dernizare a șoselei de pe 
bana Rusu, problema va 
vată.

Panorania a Vulcanului de azi.

Călinescu — Bietul 
Ioanide; Ionel Teodoreanu 
— Pagini cu copii și ado
lescenți ; Valentin Silvestru 
—De ce rîdeau gepizii; 
Zaharia Stancu — Desculț; 
Marcel Breslașu — Zodiac ; 
Mihail Davidogîu — Platfor
ma magică ; Istoria li
teraturii române (voi. 
III); B. P. Hașdeu — Răz- 
van și Vidra ; Vicu Mîndra

— Clasicism și romantism 
în dramaturgia românească; 
Pascal Bentoiu — Deschi
deri spre lumea muzicii; 
Tudor Vianu — Opere (voi. 
III) ; Dimitrie Cantemir — 
Melanholia neasemuitului 
inorog (Povestiri exemplare 
din „Istoria ieroglifică"); 
Ion Holban — Orientarea 
școlară ; Vasile Florescu — 
Retorica și neoretorica.

Fleruî vechi 
a fost colectd

Cercetări
in scopul

Atenție, lipsesc semnalele!
Pentru cine n-a trecut în

că (dar are șanse s4 treacă) 
pe șoseaua Iscroni 
noasa, considerăm 
ne să le aducem 
tință că în spatele gării Is
croni și pînă în dreptul bu
fetului I.C.L.S.A.P. se află 
în construcție canalul co
lector pentru ape reziduale, 
canal care va subtraversa

— Ani- 
că e bi
la cunoș-

șoseaua. Lucrările de Săpa
re care se execută aici ocu
pă juniătqte din partea ca
rosabilă a șoselei. Șoferii — 
dacă stăm să-i numărăm, 
foarte mulți la număr — au 
surpriza de a face adevăra
te curse cu obstacole. De ce 
spunem surpriza ? Pentru că 
șantierul de construcții 
I.L.H.S. a scăpat din ve
dere moiitarea vreunui sem-

nai de circulație pentru șo
sele în lucru, ncglijînd ast
fel obligativitatea de a aten
ționa pe conducătorii aulo 
că trebuie să reducă viteza 
în punctul respectiv.

Deci, atenție șoferi! res
tricție de viteză pe porțiu
nea de drum susamintită. Și, 
atenție I.L.H.S.!

P. DARIE

marginea articolului 
Toamna cu ploile sale" 

(publicat în „Steagul roșu" 
nr. 7430 din 29 septembrie 
1973), conducerea E. G. L. Pe
troșani ne comunică următoa
rele : „La blocul nr. 11, sca
ra a I.I-a str. T. Vladimires- 
cu din orașul Lupeni s-a dis
pus sectorului fond locativ 
din localitate de a repara 
urgent terasa deteriorată ; în 
cartierul Aeroport, pe stră
zile Unirii și Oituz, secția 
fond locativ a sectorului Pe
troșani va repara în curînd 
toate jgheaburile ; conducta 
spartă la blocul nr. 18 din

tergiversa- 
conductei au 

sancționați agentul 
Fer-

str. Independenței a fost 
reparată, pentru 
rea reparației 
fost 1
constatator-coordonator 
dinand Gyorgy și instalatorul 
sanitar Ilie Pralea cu 10 la 
sută diminuare din salariu > 
Pe luna septembrie a. c.“

Măsuri ' binevenite, pe mă
sura vinovățiilor evidente.

Referitor la articolul „De 
dragul cui ni se vîră marfa 
în sacoșă apărut în ziarul 
„Steagul roșu" nr. 7428, con-

Centrului de legume 
Petroșani ne face 

următoarele :
t deficiențe

le semnalate de dumnea
voastră, ele sînt juste și o- 
glindesc realitatea (!) Pen
tru aceste abateri tovară
șul Gheorghe Floroiu a fost 
sancționat cu 10 la sută din 
salariu și, ca membru de par
tid, a fost pus în discuția 
comuniștilor..."

Intransigența în fața de
ficiențelor începe să se a- 
firme și la C.L.F. Un înce
put bun care se cere dezvol
tat în continuare...

ducerea 
și fructe 
cunoscut

„Am controlat 
semnalate <

Ca răspuns la cele semna
late în ziarul nostru din 15 
august în legătură cu mate
rialul fieros existent în preaj
ma puțului auxiliar nr. 1 al 
minei Dîlja, aflăm de la 
serviciul „Programare, pre
gătire și urmărirea produc
ției" din cadrul C.CP. urmă
toarele ; „Aparatul fotogra
fic a surprins o situație rea
lă. Pentru eliminarea lipsuri
lor existente s-a discutat cu 
șeful sectorului IV — gene
ral, luîndu-se măsuri pen
tru redresarea situației. Fle
rul vechi a fost colectat și 
transportat din jurul puțului 
auxiliar".

. E bine, e normal ca fierul 
să reintre în circuitul econo
mic, să fie valorificat în con
diții optime.

prevenirii
îmbolnăvirilor
profesionale
In perioada 8-13 oc

tombrie s-a desfășurat 
în cadrul minei Lupeni 
o amplă acțiune de exa
minare radiologică a u- 
nor categorii de mineri. 
Această acțiune consti
tuie o parte componentă 
a unei vaste activități 
de cercetare și studiu 
pentru combaterea pne- 
umoconiozelor în indus
tria minieră.

Tema de studiu abor
dată încă de acum trei 
ani își propune să sta
bilească corelația dintre 
cantitatea de praf inha
lată la diferite genuri 
de lucrări din subteran 
și modificările pulmona
re cauzate de aceste no
xe. In acest fel, prin in
vestigații de laborator 
se poate aprecia nivelul 
de concentrație de praf , 
care nu produce îmbol
năviri profesionale, ele
ment de o deosebită im
portanță în precizarea 
unor măsuri tehnico- 
medicale eficiente, în 
îmbunătățirea microcli
matului subteran, con
ducted în final, la crește
rea capacității de mun
că.

Pînă în prezent peste 
1200 de mineri au fost 
examinați clinic și ra
diologie prin radiografii 
standard. De asemenea, 
s-au efectuat probe 
funcționale respiratorii, 
iar din punct de vedere 
tehnic, determinări ale 
concentrațiilor de praf 
la toate locurile de 
muncă după o metodo
logie îmbunătățită.

Acțiunea, efectuată 
către specialiști de 
Institutul de igienă 
sănătate publică — sec
ția igiena muncii — Bu
curești, te colaborare cu 
laboratorul de pneumo- 
conioze din cadrul 
I.C.P.M.H. Petroșani, 
constituie prima cerce- 
tare de acest gen din ța
ra noastră și va fi extin
să în curînd la toate ex
ploatările miniere.

de 
la
Și

P. LUDOVIC
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Comun/șt// nor fr o fruntea
luptei pentru realizarea

unor utilaje miniere moderne,
de înalt nivel calitativ

(Urmare din pag. 1)

decît cîteva din realizările 
tehnice recent concepute și a- 
similate în cadrul întreprinde
rii.

După cum a reieșit însă din 
cuvîntul vorbitorilor rezulta
tele obținute nu reprezintă 
decît 
zare, 
tății, 
care

Una din sarcinile prioritare 
o constituie ridicarea nivelu
lui calitativ al fabricației. 
După cum sublinia Titus Peș- 
tenaru, maistru la secția pre
lucrări la cald, procentul ri
dicat de rebuturi înregistrat 
în cadrul secției (4,56 la sută) 
se datorează și controlului teh
nic necorespunzător care se 
realizează în procesul de fa
bricație. Este necesar ca acest 
control să se efectueze pe faze 
de fabricație, pe schimburi de 
către persoane care posedă 
multă experiență profesională.

In același timp calitatea uti
lajelor expediate la diferiți 
beneficiari are de suferit de 
pe urma faptului (oarecum pa
radoxal — n- r.) că livrarea 
acestora nu este precedată de 
încercările de calitate absolut 
necesare, din simplul motiv 
că lipsesc aproape cu desăvîr- 
șire standurile de încercare. 
Realizarea unor asemenea 
standuri este o necesitate deo
sebit de urgentă care poate fi 
rezolvată în condiții optime 
prin măsuri de autodotare co
respunzătoare.

Dezvoltarea în ritm accele
rat a producției întreprinde
rii, continua diversificare a 
sortimentelor produse presu
pune, de asemenea, realizarea 
în condiții optime a progra
mului de investiții aflat în 
curs de exgcuție. Chiar dacă 
realizările valorice și fizice 
sînt bune existînd perspective
le unei devansări considerabile 
a termenelor de punere în 
funcțiune a obiectivelor pre
văzute în cadrul primei eta
pe, nu trebuie neglijat aspec
tul conceperii, optime a vi
itoarelor fluxuri tehnologice. 
Nu trebuie pierdut din ve-

temelia solidă de anali- 
în spiritul responsabili- 
comuniste a sarcinilor 
stau în fața colectivului.

dere faptul că pe durata ela
borării documentațiilor au a- 
părut tehnologii îmbunătăți
te, arăta ing. Dumitru 
ciun, inginărul șef al între
prinderii. Prevederea i 
tratamente termice prin 
renți de înaltă frecvență 
eventuala devansare a execu
ției turnătoriei de fontă, de 
exemplu, ar implica desigur 
modificări din prevederile do
cumentațiilor, dar acest lucru 
ar conduce la rezultate tehni- 
co-economice superioare în 
viitor.

Continua îmbunătățire a 
dotării tehnice este o condi
ție esențială a creșterii efi
cienței economice, a realiză
rii unor produse de nivel ca
litativ superior. După cum 
arăta Rusalin Boța, frezor, 
secretar al organizației de 
bază din cadrul secției meca
nice, menținerea în lucru a 
unor instalații vechi, nu per
mite’ o prelucrare superioară 

,1a nivelul celei realizate de 
instalații similare de fabrica
ție recentă. De asemenea. Ti
tus Peștenaru, sublinia fap
tul că rebuturile înregistrate 
provin și din lipsa unor apa- 
rataje de control a proceselor 
tehnologice. In ciuda demer
surilor făcute, nici în prezent 
unele cuptoare din cadrul 
turnătoriei nu sînt prevăzute 
cu aparate de măsură și con
trol. Calitatea utilajelor și 
instalațiilor fabricate este u- 
neori influențată negativ și 
de utilizarea unor materii. 
prime inferioare celor prevă
zute prin normele 
Ing. Nicolae Crețu 
Fabricii de stîlpi 
Vulcan s-a referit 
sens la necesitatea 
îmbunătățiri a materiei prime 
utilizate.

O caracteristică esențială a 
programului de creare în Va
lea Jiului a unui puternic cen
tru al construcției de utilaj 
minier o constituie necesita
tea conceperii și asimilării u- 
nor utilaje și instalații speci
fice condițiilor geologico-mi- 
niere ale bazinului, ale fiecă
rei mi'ne în parte. Ne aflăm, 
evident în fața unui deziderat 
care nu se poate realiza de-

• •9

Cră-

unor 
cu- 

i Și

tehnice 
din cadrul 
hidraulici 
în acest 
continuei

cît' printr-o perfectă integra
re a componentelor producției 
moderne — cercetare, proiec
tare, fabricație — printr-un 
aport considerabil de gîndire 
creatoare proprie.

Nicolae Iiîndoreanu, ingi
ner cercetător, s-a referit la 
faptul că producerea unor u- 
tilaje proprii destinate meca
nizării avansate a lucrărilor 
din' subteran într-un interval 
scurt,- de 3—4 ani, ridică pro
bleme deosebite pe linia' re
crutării și formării unor ca
dre de specialiști de înal
tă calificare, acțiune 
cere corelată cu 
dotărilor necesare.

Valorificarea și 
țirea prototipurilor 
de specialiștii uzinei,* mențio
na inginerul Ioan Herman nu 
poate fi separată de procesul 
nu mai puțin important de 
experimentare a prototipuri
lor și de îmbunătățirea lor 
constructivă.

O cerință importantă a 
producerii unor utilaje din ce 
în ce mai perfecționate, ară
ta în cuvîntul său ing. Gheor
ghe Olariu, directorul între
prinderii, a satisfacerii depli
ne a cerințelor beneficiarilor 
o constituie buna colaborare 
cu aceștia, contribuția comu
nă Ia ameliorarea fabricației 
Sarcini deosebite revin pe li
nia continuei modernizări și 
diversificări a producției în
treprinderii organelor și orga
nizațiilor de partid, tuturor 
comuniștilor care vor trebui 
să militeze activ oe.itru an
trenarea întregului colectiv 
într-o activitate creatoare m 
tensă. Finalizarea acțiunilor 
și măsurilor preconizate con
stituie. după cum arăta Au
rel Slăbii, președintele comi
tetului de sindicat' ,o moda
litate de a ridica eficiența 
muncii politice desfășurate..

Tovarășii 
secretar al 
nicipal de 
Ogherlaci, 
adjunct' al C.C.P. au recoman
dat colectivului de muncitori 
ai I. U. M. Petroșani să de
pună toate eforturile în vede
rea onorării ireproșabile a

cerințelor beneficiarilor, 
continuei perfecționări a pro
ducției.

In încheierea adunării to
varășul Ioachim Moga, prim- 
șecretar al Comitetului jude
țean de partid, a făcut prețioa
se recomandări organizației 
de partid și conducerii între
prinderii în direcția creșterii 
continue a responsabilității în 
muncă, adoptării unor măsuri 
consecvente în vederea. îmbu
nătățirii nivelului calitativ al 
fabricației, al transformării 
întreprinderii de utilaj mi
nier Petroșani într-o puterni
că uzină constructoare de 
utilaj minier — premisă im
portantă a dezvoltării rapide 
a capacității de producție a 
minelor Văii Jiului.

(Urmare din pag. 1)

ce se 
asigurarea

îmbunătă- 
concepute

Gheorghe Feier, 
Comitetului mu- 
partid și Vasile 

director general

dă in toate sectoarele se înre
gistrează restanțe de sute de 
kilograme pe post față de pro- 
ductivitățile planificate

Discutînd cu o serie de bri
gadieri — factori determinant! 
în organizarea lucrului și a- 
sigurarea bunului mers al pro
cesului de producție — a re
zultat că la originea 
stări de lucruri stau aceleași 
neajunsuri semnalate in repe
tate rînduri : defecțiuni surve
nite în funcționarea utilaje
lor, aprovizionarea necores
punzătoare a locurilor de mun
că, stare disciplinară slabă, 
etc.

Utilajele continuă să înre
gistreze numeroase stagnări în 
funcționare, fapt care influen
țează direct ritmicitatea pro
ducției. De o deosebită im
portanță apare în acest sens, 
pe lîngă asigurarea prescrip
țiilor tehnice de exploatare, 
programarea și realizarea in
tegrală a reviziilor și întreți
nerilor tehnice cușente, dome
niu determinant în ceea ce 
privește comportarea în lu
cru a unor instalații și utilaje 
cu funcționare continuă (trans
portoarele cu raclete, de 
xemplu). Se apreciază, în a- 
cest sens; că programul 
revizii și reparații efectuat în 
cadrul minei 
putui acestei 
funcționarea 
continuare a utilajelor 
pective. ‘

Restanțele de producție în
registrate în cele două exploa
tări miniere Ia sfîrșitul prime
lor două decade provin și din 
nepreluarea cu maximum de 
responsabilitate de către fie-

acestei-

e-

de

Petrii:’, la înce- 
lum a asigurat 
mulțumitoare în 

res-

hotărîte
care salariat a sarcinilor care 
îi revii» în procesul de pro
ducție. Sectoarele II, IV și V 
de la mina Lonea intîmpină 
'greutăți în plasarea lucrărilor 
miniere din cauza ab’ențelor 
de la serviciu a unor salariați 
certați cu disciplina. Mina Pe- 
trila înregistrează în cursul lu
nii octombrie un coeficient de 
prezență de numai 82 la sută, 
în condițiile în care, în pri
mele 9 luni, nivelul mediu a 
fost de 35,3 ia sută: In ambe
le unități organele' de sindi
cat, conducerile tehnice, toți 
salariații au sarcina expresă de 
a desfășura o activitate susți
nută în vederea mobilizării 
maxime a întregului colectiv 
la îndeplinirea integrală a 
sarcinilor de pian pe acest an.

O parte componentă a bunei 
organizări a procesului de 
producție o constituie și asi
gurarea unei aprovizionări co
respunzătoare a locurilor de 
muncă din subteran cu mate
rial de. susținere, cu piese de 
schimb, cu energie la para
metrii ceruți de funcționarea 
utilajelor.

In cazul minelor Petrila și 
Lonea, situarea nivelului pro
ductivității munch între 80— 
90 la sută față de prevederi 
constituie un element care in
fluențează considerabil nive
lul de realizare a indicatori
lor tehnico-econom ici. Adop
tarea tuturor .măsurilor capa
bile să pună în valoare facto
rii de creștere a productivită
ții muncii este o cerință ex
presă și imediată, care poate 
contribui direct la Îmbunătă
țirea eficienței economice, la 
redresarea rapidă a activită
ții productive în cadrul acestor 
exploatări.

Să se acționeze prompt pentru ca în apartamente
să se poată i

(Urmare din pag. 1)

provizionarea cu cărbuni e și 
aici mai mult decît suficientă. 
După aproximativ o oră, timp 
în care am vizitat C.T. „Bra
ia II“, revenim. In sfîrșit, vi
ne și fochistul loan Drinceanu.

— Am fost la blocul A-4 
pentru a remedia o mică de
fecțiune — încearcă fochistul 
să se justifice...

— De ce lăsați ca instalați
ile din centrală să funcționeze 
nesupravegheate ?

— Ce să fac ? ! Sînt singur, 
pe

de 
de

In loc de trei fochiști 
schimb lucrez numai eu...

— Alte necazuri ?
— Am solicitat aproape 

un an revizuirea coloanei
contracurent. Nu funcționează 
bine. N-a'- venit nimeni să va
dă de ea.

Deficiența influențează ne
gativ temperatura apei calde 
furnizate, debitul acesteia.

C.T. „Braia II". Interiorul 
seamănă mai mult cu un ate
lier de reparații mecanice, de- 
cît cu o centrală termică. Mun
citorul Gavril Popeșcu, îm
preună cu ortacii de echipă' și 
fochistul Ion Lupșan lucrau 
de zor la scurtarea „miezilor11 
celor trei coloane de contra
curent ale centralei care — de 
ce se înlocuiau abia acum ? 
au fost executați supradimen
sionat 'de atelierul de specia-

litate din Petrila al E.G.L. Pe
troșani.

— Probabil că pentru speci
aliștii noștri de la atelierul de 
reparații metrul s-a lungit. 
Altfel nu se exțilică de ce a- 
cești „miezi11 au fost executați 
mai lungi, iar noi, ca să-i pu
tem utiliza, trebuie să-i scur
tăm acum în condițiile în ca
re vedeți — spunea cu amără
ciune același Gavril Popescu. 
Urmarea ? De cînd cele trei 
vase de contracurent ale cen
tralei termice sînt defecte, a- 
dică de cîteva luni, și pînă vor 
fi reparate, locatarii deserviți 
de C.T. „Braia II11 n-au primit 
și nu vor primi apă caldă. Tot 
la această centrală, la două 
cazane, schimbarea poziției 
grătarelor și înlocuirea celor 
uzate se efectuau tot acum. De 
revizii și reparații din perioa
da verii, nici vorbă. Ulterior 
aveam să aflăm că acestea nu 
s-au făcut nici la C.T. ..Visco
za III11.

La C.T. „8 turn", echipa de 
raid a constatat o altă curiozi
tate. Fochistul Fulviu Bob, du
pă scripte, are în primire și 
răspunde de centrala termică 
„8 turn'1. Aici are și inventa
rul de scule mărunte. L-am 
găsit însă lucrînd la C.T. „Vis- 
,coza III11 unde, după cum a 
declarat, nu poate face ijiicile 
reparații pentru că nu are... 
scule. Despre răspunderea ce 
o are față de bunurile acestei 
centrale, nu ne-a spus nimic.

„Braia II11, sau sînt incomple
te, ca cel de la C.T. „A-8“, ori 
rămîn ziua și noaptea cu por
țile larg deschise ca cele de la 
C.T. „B-200“ și „A-8“... nu-s 
decît bani aruncați. Ca să nu 
vorbim de aspectul urît pe ca
re îl au aceste garduri — dis
truse.

— II vom repara neaparat 
căci așa cum este acum gardul 
ce împrejmuiește această cen
trală, he face 0 proastă recla
mă. „Rîd și curcile de noi11 — 
era de părere mecanicul Ga
vril Popescu.

Tot la C.T. „Braia II11 — trei 
' din cele patru geamuri mâți 
de la partea în care se evacu
ează zgura erau sparte, siste
mul de iluminat electric de
fect, lumina asigurîndu-se cu... 
lanterna.

Dezordinea, murdăria erau 
la ele acasă și la centrala ter- 

■mică „8- turn11, deși aici lu
crează... numai femei.

— Nu prirhim nici un fel de . 
materiale — motorină, mături, ) 
cîrpe — pentru curățenie — 
ne-a spus fochistul Ion Drin
ceanu.

Mecanizare
. iluminat cu...

cu... roaba, 
lanterna 

și ventilație 
prin». geamurife sparte

Studenți din anul IV - electro al I. M. Petroșani, angrenați

in campania recoltării porumbului.

Foto : C. BARBU

Teatrul de Sfat
„Va’ea «Jiului
Petroșani

ii

Daca nu le-ar ■■■

A

O

NGAJEAZ A:
muncitor calificat m mieria
de croitor bărbați
muncitor calificat în meseria 
de sonorizator

Cererile se depun la secretariatul instituției, pî
nă cel tîrziu la 30 octombrie 1973.

I

[. G. I. Petroșani
Face cunoscut că, în conformitate cu H.C.M.

860/1973, toți locatarii care locuiesc în imobilele

proprietate de stat, sînt rugați a se prezenta la sec

...multe din instalațiile care 
concură la asigurarea deservi
rii în condiții optime a locata
rilor cu căldură și apă caldă 
și-ar exprima „revolta11 despre 
modul cum sînt îngrijite și u- 
tilizate. Âșa, de exemplu, în 
subsolul blocului D-l de pe 
strada Tudor Vladimirescp, 
coloana de încălzire are izo
lația deteriorată pe porțiuni 
apreciabile. Și nu de azi, de 
ieri... La centrala termică 
■„Viscoza III11, coloana de apă 
caldă între blocurile 10 și 16 
de pe Aleea Castanilor, este, 
de asemenea, expusă înghețu
lui. Dacă nu le-ar lipsi graiul 
și-ar exprima „durerea11 și 
motoarele pompelor de apă 
caldă care stau la' „B-200“,bloc 
turn, „Viscoza III11, „Viscoza 
|IV“ fără perspectiva de a fi 
băgate în seamă de către șe
ful sectorului Lupeni — care 
prin natura sarcinilor de ser
viciu ar trebui să se ocupe de 
ele — de recondiționarea lor 
și, respectiv de prelungirea 
vieții instalațiilor centralelor

termice. In sala pompelor de 
la „B-200'1, zace de 8 ani un 
compresor de aer care se află 
în dotația acestei centrale^ ter
mice dar care... n-a funcționat 
niciodată, iar la centrala ter
mică „Viscoza IV11 (Viitorului), 
la toate cele .8 cazane sînt 
montate niște tuburi, cică pen
tru absorbția zgurei de la gu
ra cazanelor, dar utilizarea lor 
este de. fapt abandonată. De a- 
dăugat, la situațiile relevate 
întîrzierile cu care mecanicii 
răspund ,1a solicitările fochiș- 
tilor pentru remedierea unor 
defecțiuni. Exemplu, maistrul 
V. Sernean, solicitat în ziua de 
17 octombrie, la ora 9, să tri
mită pe cineva ori să vină per
sonal pentru fixarea cu o piu
liță (care lipsea) a dopului de 
la coloana de apă caldă ce a- 
limentează blocul nr. 12 — de
fecțiune din cauza căreia apa 
caldă se scurgea în canal — nu 
a trimis pe nimeni pînă la o- 
ra 11, cînd am părăsit centra
la.

Spiritul gospodăresc
e

Condițiile de muncă și, res
pectiv, de protecție a muncii 
în acest sector de activitate 
sînt, se pare, cu totul negli
jate. Ilustrăm cu cîteva as
pecte.

La C.T. „B — 200“, proce
sul de încărcare al silozurilor 
a fost mecanizat. Acum nu 
mai este deoarece motorul 
electropalanului care asigură 
încărcarea mecanică a silozu
rilor s-a defectat cu multe 
luni în urmă. Și încă de cînd 
erau cireșii în floare motoru
lui în cauză i-a venit rîndul 
să fie trimis la atelierul cen
tral al E.G.L. pentru recon- 
diționare. De atunci, de la în
ceputul lunii mai a.c., perso
nalul centralei asigură ali
mentarea cazanelor transpor- 
tînd cărbunele necesar (cite 
7 tone pe fiecare schimb) cu.*., 
roaba. Ce-ar fi să-1 care cei 
vinovați de... tărăgănare ? 
„Mecanizarea11 cu... roaba am 
întîlnit-o și la celelalte cen
trale termice vizitate.

...La C.T. „8 — turn11, două 
femei fochiste. Și cu ajutoa- 
rea lor scoteau zgura din sub
solul blocului, respectiv de la 
cazane, cu targa. Și aici ca și 
la celelalte centrale, la Aceas
tă operație grea, nu s-a luat 
nici o măsură de protecție și 
de ușurare a muncii. Roabele 
sînt împinse spre silozuri 
peste niște seînduri care (ca
zul de la „B-200“ unde panta 
este mare) expun pe munci
tori la pericolul accidentării.

La toate centralele termice, 
lumina e asigurată de uți bec, 
cel mult două a căror lumină 
în încăperea centralei echiva
lează cel mult cu a unei lan
terne bune. De aici și pînă la 
expunerea personalului 
deservire la accidentări

de 
nu-i

decît un pas. Asta în viziu
nea asociației de locatari se 
cheamă... economie. Comenta
riile sînt de prisos. Al treilea 
aspect care vădește încălca
rea celor mai elementare nor
me de protecție a muncii 
ne-a fost dat să-1 constatăm 
la... toate centralele termice. 
Peste tot ventilatoarele sînt 
defecte și deci scoase din uz, 

j iar muncitorii expuși gazelor 
rezultate din arderea cărbu
nelui. „Noroc11 cu geamurile 
sparte care mijlocesc pătrun
derea în centrale, a aerului 
curat (și rece). Iar ventilatoa
rele stau ca niște relicve de 
muzeu făcînd dovada celei 
mai crase nepăsări pentru 
protecția sănătății personalu
lui care deservește instalați
ile centralelor termice, 
asemenea mostră poate fi 
zută la „B-20011 unde nu 

■ puțin de 5 ventilatoare 
funcționează.

Am văzut cuplunguri 
motoare electrice fără i 
rătoarele prevăzute de nor
mele de securitate, scară fără 
.balustradă (la C.T. „Viscoza 
IV“) pe care, dat fiind și în
tunericul se face echilibris- 

' tică cu riscul accidentării.
Am constatat numeroase ne
reguli care pun în pericol 
sănătatea oamenilor de de
servire a centralelor termice 
și nicăieri n-am dat de un 
dulăpior de prim-a jutor cu 
cele necesare în caz de ne
voie. Și după toate acestea, 
firește, ne-am întrebat : De 

tovarășii 
E.G.L.. ori 

sectorul Lupeni 
locuri ? Și dacă 

..urme11 au lăsat? 
nu se vede nici

ne-am 
n-au trecut 

conducerea 
de la 
aceste

cînd 
din 
cei 
prin
au trecut ce 
Că de văzut 
să cauți cu luminarea.

rece * ’ n sa m ■- 
lacra

O 
vă- 
mai 

nu

de 
apă-

Atunci 
și bun 
tuturor 
cunse. La blocul 
bia în dimineața zilei de 17 
octombrie s-a constatat o de
fecțiune.

încă din timpul verii tre
buiau verificate caloriferele 
de pe casele scărilor și chiar 
din apartamente de către 
E.G.L. ca să se prevină — și 
unde era cazul — 
dieze defecțiunile 
cauza opriri în 
încălzire.

Vasile Toader, 
apartamentul 122.

— Am cinci copii, 
tea e tare frig în 
Motivul ? Noaptea la 
lă lucrează un singur 
El cară cărbunii "cU 
el focărește la 8 cazane. Cine 
a făcut repartizarea aceasta 
— ca noaptea 
singur om — 
judecat ? I I
' Alexandru 

„200“, etaj 9.
— Caloriferele de la 

9 sînt mai mult reci. Motivul 
nu-1 cunosc. De plata încăl
zirii însă nu sîntem scutiți. 
Nu vine nimeni să verifice 
de ce-s caloriferele reci și să 
ia măsuri.

Andrei Lungu, str. Parîn- 
gului, bloc A-4, etaj II.

— Nu primim apă caldă 
după cum s-a programat. Cei 
de la etajele 7 în sus, nu au 
în prezent deloc 
caldă și nici apă 
acum eu nu am 
ceri cu încălzirea 
dă .Dar ceilalți 
la etajele' superioare...

Victoria Raicu, Școala gene
rală nr.

— De
a.c.) au 
căldură 
vă convingeți cum se prezintă 
situația.

Și ne-am convins 
cancelaria 
sanitar și 
Peste tot 
primi doi 
ferelor, respectiv cei de la in
trarea apei. Ceilalți erau com
plet reci. La punctul sanitar, 
caloriferul, vitregit de căl
dură, era compensat de un 
radiator. Se pot face oare 
consultațiile și tratamentele 
în frig ?

a fost și timp destul 
pentru remedierea 

defectelor, chiar as- 
nostru, a-

să se reme- 
care pot 

sistemul de

bloc „200“,

Noap- 
camere. 
centra- 
fochist.
roaba,

să lucreze 
nu știu

uh
cum a

Dincă, blocul

etajul

Viei apă 
rece. Pînă 
avut neplă- 
și apa cal- 
locatari de

3.
ieri (16 octombrie 
început să ne dea 

în clase. Poftiți și

vizitînd 
școlii, punctul 

o sală de clasă, 
erau calzi numai 
elemenți ai calori-

★ .

conducerea E.G.L. 
a sectorului Lupeni

țiile și sectoarele E.G.L. din municipiul Petroșani de

care aparțin, pentru întocmirea contractelor de în'
chiriere.

Contractele de închiriere se întocmesc zilnic în

tre orele 7 și 15.

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Lacome 

Aurel, eliberată de mina Aninoasa. O declar nulă.

Am văzut la C.T. „B-20011 și 
la C.T. „A 8“ garduri împrej
muitoare din rame metalice și 
plasă de sîrmă noi, vopsite cu 
minium roșu. Sînt intr-ade
văr necesare aceste garduri.

Pentru eliminarea posibilității 
sustrag rii cărbunelui. Cu o 

complet 
termice, 
si mari 
la C.T

condiție : 
incintele 
Dacă au 
spărturi.

cărbunelui. Cu 
să închidă 
centralelor 
numeroase 
ca cel de

pxkk y..:. i ?
Radu Grasu, Ale°a Casta

nilor, bloc 12, ap. 18.
— Verificările și repara-

țiile necesare trebuiau făcu
te cu mult înainte de data 
începerii furnizării căldurii

Invităm
Petroșani 
ca și pe cea a asociației de loca
tari din Lupeni să ia măsuri, 
imediate la centralele termice 
pentru ca acestea să intre în 
perioada rece temeinic pre
gătite. Măcar acum cînd fri
gul... ne arde la degete.

Vasile Hogea, domiciliat 
în Petrila a fost pînă nu 
de mult angajat la șantierul 
I. L. H. S. Uricani, în cali
tate de conducător auto pe 
microbuzul 33-B-9 559. Dar, 
probabil nevroind să fie mai 
prejos decît năstrușnicul său 
tiz intrat în legendă, Nas- 
tratin, Vasile Hogea, s-a a- 
pucat și el de matrapazlî- 
curi, în variante ceva mai... 
contemporane. Astfel în re- 

a 
în 

făcînd 
clandestine, 

august 1972 s-a 
pînă la... Tulcea 
rude, 
mis
va, 
nă la Caracal,
Au urmat apoi alte curse tot 
pe „neve11, pînă la Brăila, 
Deva, Sarmizegetusa ș. a.

Prejudiciul adus astfel în
treprinderii : 2 890 lei. Pen
tru abuz în serviciu V. Ho
gea a fost condamnat la 8 
luni închisoare. Umblînd 
cu „păcăleli11 de acest fel, 
pînă la urmă tot el a fost 
cel... „păcălit11.

N. GHERGHIN, 
judecător

petate rînduri 
microbuzul 
personale 
te curse

Altădată, : 
pînă la 

„s-a repezit11 
la

folosit 
scopuri 
diferi- 

In
deplasat 

Ia niște 
fiind tri- 

Craio- 
și pî- 
socrii.

Rapiditate"

Cetățeanul Ion Ghioancă, 
domiciliat în Petroșani, sltr. 
Vasile Roaită, blocul 11, ap. 
43 ne-a trimis zilele trecdte 
o scrisoare, în care ne-a se
sizat un fapt care, pe lingă 
natura lui în sine, i-a prici
nuit și niște necazuri de fac
tură familiară. Dar să spi
cuim din relatarea indigna
tului cetățean : „Am primit 
o scrisoare recomandată de 
la un cumnat din Arad, în 
care ne cheamă la un botez, 
fiindcă soția mea era moașa 
copilului lor. Deci, era o 
obligație familiară. Scrisoa
rea a fost expediată în 9 
octombrie al 
în Petroșani în 10 
brie 
plic 
Insă 
rea
a. c., 
fel plecarea la Arad, rămî- 
nînd și de rușine față de 
rude.

Oare ce argumente poate 
aduce poșta în această situ
ație, în care s-a văzut „rapi
ditatea11 serviciilor sale, 
cînd o scrisoare face 4 zile 
de la poștă pînă în strada 
unde domiciliez, pe 
tanță doar de cîteva 
metri ? !“.

Subscriem și noi 
de mai sus, menționind fap
tul că în scurt timp condu
cerea poștei trebuie să ia 
măsurile cuvenite, în acest 
sens,1 cercetînd cauzele în- 
tîrzierii în aducerea cores
pondenței, iar cei care s au 
făcut vinovați să tragă po
noasele. Pentru ca în viitor 
comoditatea unor salanați 
de la poștă să nu mai ducă 
necazuri cetățenilor.

I. NICOLAESCU

c. și ,a soșit 
octom- 

a. c. (ștampilele de pe 
atestă acest lucru), 

noi am primit scrisoa- 
abia în 13 octombrie 
la ora 20,00, ratînd ast-

o dis- 
sute de

la cele

M
PETRO SÂNI

FRICO FADE

I.C.S.MARFURI INDUSTRIAL?

I

Confecții, tricotaje, țesături și încălțăminte, 
într-o gamă întinsă de articole pentru bărbați, 
femei și copii, produse metalo-chimice, de uz 
casnic și gospodăresc vă oferă la un preț 
redus, începind cu data de 22 octombrie a. c., 
magazinele din Vaiea Jiului. Cu bani mai 
puțini achiziționați o cantitate sporită de 
mărfuri !

Dorinței dumneavoastră de economisire îi 
vine in întimpinare marea reducere de prețuri 
a produselor din comerțul de stat. Nu uitați : 
prețul a peste 5 339 de articole s-a redus 
cu 20, 40 și chiar 60 la sută I

Adresați-vă cu încredere unităților comerci-

ale care vă oferă o mare varietate de mărfuri 
la prețuri deosebit de convenabile. Costume, 
sacouri, pardesie și paltoane, rochii executate 
din diferite materiale, pantaloni, bluze și pe
lerine, instalații de încălzire, sticlărie, porțe
lanuri și faianță, piese de schimb pentru a- 
parate, articole electronice și electrotehnice 
sînt doar o mică parte din cele 5 339 de ar
ticole ale căror prețuri sini reduse.

înaintea magazinelor opriți-vâ și gîndiți-vă : 
substanțiala reducere de prețuri vă dă posibi
litatea să cumpărați mai mult și bun cu bani 
mai puțini.

Intrați ^în magazine, alegeți și cumpărați !
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Sesiunea științifică „Probleme
ale făuririi bazei economice

/

ULTIMELE ȘȚIRIs Sr
* I

a socialismului
(Urmare din pag. 1)

Acade-

al 
un 
de

P.C.R., președintele 
miei de științe sociale și po
litice, a adresat, în numele 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, 
instituțiilor organizatoare, 
călduros salut oaspeților
peste hotare și a urat succes 
deplin acestei importante reu
niuni științifice.

In continuare, rectorul Aca
demiei de studii economice, 
prof. dr. Gheorghe Dolgu, a 
evocat pe larg semnificația 
istorică a naționalizării princi
palelor mijloace de producție

■i

în România. Prof. dr. docent 
Roman Moldovan, membru al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Academiei de științe socia
le și politice, a înfățișat apoi 
transformările petrecute în 
structura social-economică 3 
țării în pătrarul de veac care 
a trecut de la naționalizare.

In încheierea primei zile a 
lucrărilor a luat cuvîntul to
varășul Leonte Răutu, care a 
făcut o amplă expunere cu 
privire la procesul de făurire 
a societății socialiste multila
teral dezvoltate în România.

Lucrările sesiunii continuă.
(Agerpres)

Cu prilejul Zilei Armatei
Republicii Socialiste România

BUDAPESTA 23 - Corespon
dentul Agerpres, Aurel Pop, 
transmite : Cu prilejul Zilei 
Armatei Republicii Socialiste 
România, colonelul Ion Pușcaș, 
atașatul militar aero al țării 
noastre la Budapesta - împre
ună cu reprezentanți ai orga
nelor locale de partid și de 
stat și ai Forțelor Armate ale 
R. P. Ungare - a depus co
roane de flori la Monumentul 
eroilor români căzuți în lupte
le pentru eliberarea Ungariei 
de sub jugul fascist, din orașul 
Debrecen.

La Căminul cultural din lo
calitatea Ketyehaza, în fața a 
peste 600 de persoane, atașa
tul militar român a vorbit des-

pre semnificația Zilei Armatei 
Republicii Socialiste România, 
despre contribuția armatei ro
mâne la eliberarea Ungariei 
de sub jugul fascist.

Cu același prilej, colonelul 
Ion Pușcaș s-a întilnit cu mili
tari ai forțelor armate ale Re
publicii Populare Ungare, că
rora le-a vorbit, de asemenea, 
despre 
zile.

semnificația acestei

A
STOCKHOLM 23

— Cu prilejul Zilei 
publicii Socialiste 
Stockholm a avut 
teii, organizat de 
Sitar român, căpitan de rangul 
întîi Costică Garac.

(Agerpres). 
Armatei Re- 
România, la 
loc un coc- 
atașatul mi-

întrevedere Henry Kissinger — Douglas Home
LONDR.A 23 (Agerpres). — 

Societarul de dat al Statelor 
Unite, Henry Kissinger, care 
a făcut o escală la Londra, ve
nind de la Tel Aviv, a pără
sit capitala britanică plecînd 
spre Washington. In cursul șe-

derii sale la Londra, Henry 
Kissinger a discutat cu minis
trul britanic al afacerilor ex
terne. Alec Douglas Home, 
probleme referitoare ț la situa
ția din Orientul Apropiat.

Laureații premiilor Nobel 
pe anul 1973 la fizică 

și chimie

fost atri- 
Brian 

(Marea Britanie), 
(Japonia) și Ivar

STOCKHOLM 23 (Agerpres) 
— Academia Regală de Știin
țe a Suediei a anunțat marți 
laureații premiilor Nobel pe 
anul 1973 la fizică și chimie. 
Prima distincție a
buită i' cercetătorilor 
Josephsoh 
Leo Esaki 
Giaever (Norvegia). In expu
nerea de motive se precizează 
că, „prin experimentele lor, 
cei trei oameni de știință, au 
furnizat noi cunoștințe de im
portanță vitală privind modul 
în care electronii traversează 
barierele fizice, conform fe
nomenului denumit «tunnel
ling»". Josephson, care este 
în vîrstă de 33 de ani. lucrează 
la Universitatea Cambridge, 
iar Esaki și Giaever — la cen-

tre de cercetări din Statele 
Unite.

Premiul Nobel pentru chi
mie a revenit profesorilor 
Ernst Otto Fischer, de *la 
Școala politehnică superioară 
din Munchen, și Geoffrey 
Wilkinson, de la Colegiul Im
perial pentru știință 
nologie din Londra, 
distincție le-a fost 
celor doi cercetători
lucrările de pionierat efectua
te în domeniul chimiei com
pușilor organometalici . de 
structură „sondwich". "

Premiile vor fi decernate, 
ca și în cazul celorlalți lău- 
reați anunțați de.ia, la 10 de
cembrie, dată la care se co
memorează mortea lui Alfred 
Nobel.

și teh-
Inalta 

acordată 
pentru

ță sau la termene 
tiune între zece și

de deten- 
cinci am.

a fost des-
.,România

La Bangkok 
chi"ă expoziția 
197?‘. întreprinderi de comerț 
exterior expun o gamă largă 
de produse ale economiei 
noastre naționale, printre care 
mașini-unelte, motoare, mașini 
agricole, utilaje chimice, ener
getice și ale industriei cons
trucțiilor, precum și produse 
agroalimentare.

La Bonn a avut 
convorbire între

Kohl, secretar de stat la Con
siliul de Miniștri al Republi
cii Democrate Germane, și 
Egon Bahr. ministru cu în
sărcinări speciale al Repu
blicii Federale Germania, 
nunță agenția

loc, marți.
Michael

A.D.N..
a-

/
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Dezbaterile
Adunării
Generale 
a O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 23 —
Trimisul special Agerpres, 
Victor Martalogu, transmite: 
Adunarea Generală a O.N.U. 
s-a întrunit în ședință plena
ră pentru a lua în considerare, 
între altele, înscrierea de noi 
puncte pe agenda actualei se
siuni.

Primul dintre punctele pro
puse, sprijinit de 58 de state, 
între care și România, se re
feră la „ocuparea ilegală de 
către forțele militare portu
gheze a anumitor sectoare ale 
Republicii Guine.ea-Bissau și 
actele de agresiune comise de 
ele împotriva poporului gui- 
neez". Supus la vot, acest 
punct a fost aprobat cu o ma
re majoritate de voturi.

Adunarea Generală a ho
tărît, de asemenea, în absen
ța vreunei obiecții, ca această 

• problemă să fie repartizată 
pentru dezbateri prioritare șe
dințelor plenare ale adunării.

Cel de-al doilea punct, pro
pus de Sierra-Leone, este in
titulat „reducerea decalajului 
crescînd între țările dezvolta
te și țările în curs de dezvol
tare". Acest punct a fost inclus 
fără obiecții pe agenda actu
alei sesiuni și îndreptat spre 
dezbatere Comitetului pentru 
probleme economice și finan
ciare.

In același timp, în comite
tele prirtcipale ale Adunării 
Generale a' fost reluată dezba
terea problemelor ce le-au 
fost repartizate.

★
NAȚIUNILE UNITE 23 (A- 

gerpres). — Cu o mare majo
ritate de voturi, Adunarea Ge
nerala a O.N.L. a aprobat, la 
recomandarea Comitetului său 
general (Biroul), înscrierea pe 
ordinea dc zi a aciualei sesiuni 
a punctului intitulat „ocupa
rea ilegală de către forțele ar
mate ale PortugaliAi a unor 
regiuni ale Guineei-Bissau și 
act, ie de ag: esiune săvirșite 
de acestea împotriva popula
ției republicii". Cererea de 
înscriere a punctului pe agen
da sesiunii a fost prezentată 
de un larg grup de coautori, 
format din 56 de state. între 
care și România. Hotărîrea A- 
dunării Generale a fost adop
tată în condițiile unei creșteri 
continue, a prestigiului inter
național al tinerei republici a- 
fricane. care,, după ce și-a 
proclamat independența, la 24 
septembrie a.c.. a fost recu
noscută pînă în prezent de 
un număr de peste 70 de state.

puternicelor inundații 
au afectat, în ultimele 
regiunea de sud-est a 
niei, anunță surse guverna
mentale spaniole. Se preci- 

că valoarea pagubelor 
materiale depășește 100 mi
lioane de dolari.

care 
zile 
Spa-

zează

11
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de încetare a
R.A. Kgîpt a cerut cosivo* 

curea Consiliuauî de
Securitate

CAIRO 23 (Agerpres). — 
Postul .de radio Cairo, reluat 
de agenția MEN, informează» 
că Republica Arabă Egipt 
cerut convocarea de urgență 
a Consiliului de Securitate 
O.N.U., întrucît „Israelul 
violat încetarea focului".

La Națiunile Unite s-a

★

a

al
a

a-

CAIRO 23 (Agerpres). — 
Un comunicat militar difuzat, 
marți dimineața de postul 
de radio Cairo informează că, 
la cîteva ore după încetarea 
focului, au fost reluate lupte- 

pe frontul din Suez, re- 
agenția M.E.N. în

câlcind rezoluția cu privire la 
întrerupererea ostilităților, 
rată comunicatul, forțele is
raeliene au deschis focul in 
mai multe sectoare ale fron
tului. De asemenea, profitînd 
de încetarea focului, 
au consolidat pozițiile 
te la capătul de nord 
relui Lac Amar și au 
totodată, în noaptea de 
spre 23 octombrie o serie de 
poziții egiptene pe malul oc
cidental al canalului. Aces
te acțiuni au fost sprijinite 
de aviația israeliană care a 
bombardat poziții egiptene si
tuate pe malul vestic al Ca
nalului Suez. în special în 
sectorul sudic al acestuia.

Comunicatul precizează că 
forțele egiptene au ripostat 
atacului și că, în prezent, au 
loc lupte puternice la 
participă aviația, unități 
blindate și de artilerie.

le 
lat’ează

a-

ele și- 
deținu- 
al Ma- 
ocupat,

22

care 
de

/ /

Conferința pentru securitate
și cooperare în Europa

focului

nunțat că reuniunea Consiliu
lui de Securitate, oare inițial 
era prevăzută pentru ora 18,00, 
a fost amînată cu cîteva ore, 
pentru a permite membrilor 
acestui organism să desfășoa
re consultările considerate 
necesare.

*

In cursul angajamentelor 
aeriene de marți au fost do
borîte 
liene 
tul.

Un 
litar 
totodată, afirmațiile 
oficiale militare israeliene po
trivit 
ar fi 
multe 
Suez, 
marți, la aproximativ trei 
ore după intrarea în vigoa
re a rezoluției privind înce
tarea ostilităților. El a men
ționat, după cum relatează a- 
genția M.E.N., că forțele ar
mate ale R.A.E. s-au confo- 
mat, în mod efectiv, ordinu
lui dat' de președintele An
war Sadat, încetînd focul luni 
la ora 18,52, ora locală,

★
DAMASC 23 (Agerpres). — 

Un comunicat militar difu
zat de postul de radio Damasc 
informează că artileria și a- 
viația israeliană au bombar
dat. marți .dimineața, locali
tatea Arna, aflată pe versan
tul Oriental al Muntelui Her
mon, precum și satele încon
jurătoare.

patru avioane 
menționează

purtător de 
egiptean a

israe-
comunica-

cuvînt mi- 
dezmințit. 

surselor

cărora trupele egiptene 
redeschis focul în mai 
puncte ale Canalului 

în noaptea de luni spre 
la aproximativ

Lucrările sesiunii Consiliului
Interparlamentar

GENEVA 23 — Corespon
dentul Agerpres, Corneliu 
Vlad, transmite : La Palatul 
Națiunilor continuă lucrările 
celei de-a 113-a sesiuni a Con
siliului Interparlamentar. , In 
cadrul dezbaterilor privind 
problema păcii în Asia de sud- 
est, deputatul român Ion Măr-

gineanu a relevat că în con
dițiile' actuale se impune in
tensificarea eforturilor pentru 
asigurarea păcii în țările din 
peninsula Indochina, astfel 
îneît popoarele din această' 
zonă să se poată consacra, în 
condiții de deplină libertate 
și independență, făuririi pro
priului destin.

Un purtător de cuvînt mi
litar sirian anunță, de aseme
nea, că formații ale aviației 
inamice au încercat să bom
bardeze o serie de 
civile, la 
Forțele 
ripostat, 
luptelor 
liene.

După 
ria nu 
poziția 
ția Consiliului de 
al O.N.U. privind 
focului în Orientul

★
TEL AVlV 23 (Agerpres). — 

Un purtător de cuvînt militar 
israelian a afirmat că forțele 
egiptene au continuat și după 
intrarea în vigoare a rezoluției 
cu privire ia încetarea ostili
tăților să deschidă focul asu
pra trupelor israeliene aflate 
în sectorul sudic al Canalului 
Suez, pe malul occidental al 
acestuia. In aceste condiții, a 
spus purtătorul de cuvînt, 
„forțele israeliene au primit 
ordin să reia luptele, la sol și 
în aer, în sectorul occidental 
al Suezului.

In cursul nopții s-au înre
gistrat numeroase ciocniri în 
zona respectivă, între trupele 
israeliene și cele egiptene, iar 
marți dimineața unitățile 
R.A.E. au deschis un puternic 
foc de artilerie împotriva for
țelor israeliene de pe malul 
de vest al canalului.

In tot cursul zilei de marți, 
arată un comunicat dat publi
cității la Tel Aviv, au avut loc, 
lupte puternice în zona Sue-' 
zului, la care au participat u- 
nități de aviație, blindate și 
artilerie. Aviația israeliană a 
atacat concentrări ale forțelor 
egiptene pe ambele maluri 
ale Canalului Suez, doborînd, 
în cadrul unor lupte aeriene, 
cinci avioane egiptene.

Continuă, de asemenea, lup
tele și pe frontul sirian. Un 
comunicat .militar israelian 
menționează că au avut loc 
schimburi de artilerie în zona 
înălțimilor Golan și că aviația 
israeliană a bombardat o serie 
de baze situate la nord de Da
masc. In cursul luptelor anga
jate cy forțele aeriene siriene 
au fost doborîte 10 avioane 
.inamice, anunță comunicatul.

Cuvîntul reprezentantului 
României în subcomisia

pentru probleme militare

Remanierea guvernului belgian

obiective 
de Damasc, 

siriene au 
cursul 

avioane israe-

nord 
aeriene 
doborînd, în
11

cum
și-a 

în legătură

s-a anunțat, Si- 
făcut cunoscută 

cu rezolu- 
Seeuritate 

încetarea 
Apropiat.

GENEVA 23 — Corespon
dentul Agerpres, Corneliu 
Vlad, transmite : Lucrările
celei de-a doua faze a Con
ferinței pentru securitate și 
cooperare în Europa au con
tinuat la Geneva în cursul 
zilei de marți, în cadrul co
misiei întîi, care se ocupă de 
aspectele juridice și militare 
ale securității, al comisiei a 
doua, privind cooperarea eco
nomică, tehnico-științifică și 
în domeniul mediului încon
jurător, precum și în diferite 
organe subsidiare ale reuni
unii.

In subcomisia pentru proble
me militare sînt dezbătute ’Li
nele principii care ar trebui 
avute în vedere în negocierile 
privind dezangajarea militară 
și dezarmarea pe continent. 
Luînd cuvîntul. reprezentantul 
român, Romulus Neagu. a e- 
vidențiat acordul care există 
între participanți asupra fap
tului că eforturile îndreptate 
spre dezarmare completează 
destinderea politică. El s-a 
pronunțat pentru confirmarea, 
la această conferință, a 
siderentului de bază
aspectele politice și cele mi
litare ale securității 
legătură indisolubilă. In acest 
sens, vorbitorul a arătat că 
problemele dezarmării oe 
continent, indiferent de for
mele în care sînt discutate, 
interesează în mod vital toate 
statele europene. Ca urmare, 
toate problemele cu caracter 
general-european ale dezanga
jării militare și dezarmării 
trebuie să fie examinate cu 
participarea tuturor statelor 
din Europa. Această examina
re ar putea avea Ioc la Con
ferința pentru securitate și 
cooperare în Europa, ca sin
gurul for general-european. 
Desigur, a subliniat reprezen
tantul țării •noastre, măsu
rile care vizează direct o 
anumită regiune de pe conti
nent sau anumite state euro
pene ar putea să facă obiec-

con- 
că între

exislă o

tul negocierilor în foruri spe
cifice, cu participarea stane
lor direct interesate, piecum 
și a oricăror alte state care 
manifestă interes față de ase
menea negocieri. Problema 
esențială este că în toate a- 
cestc situații, cînd se ne
gociază diferite categorii ce 
măsuri parțiale privind întrea
ga Europă sau anumite reg.- 
uni ale sale, să se asigu: e 
condițiile ca toate statele să 
fie informate sistematic pen
tru a putea aprecia evoluț.a 
acestor negocieri și implici ți- 
ile lor pentru securitatea sta
telor respective și a putea ho
tărî asupra modului în care 
acestea pot să-și aducă pro
pria contribuție.

In final, delegatul român a 
relevat importanța principiu
lui conform căruia nicii o mă
sură privind dezangajarea mi
litară .și 
ropa nu 
tingere 
stat.

O prezentare detaliată a 
modului în care sînt doncewi- 
te aceste principii de că'. o 
guvernul R. S. F. Iugoslavia a 
fost făcută, , în cadrul subco
misiei, de reprezentantul aces
tei țări, care a împărțit con
siderentele ce trebuie avuta 
în vedere la asemenea nego
cieri în trei mari grupe : pri
ma privind negocierile care 
au loc în alte foruri decît 
Conferința pentru securitate 
și cooperare în Europa, a doua 
referitoare la programul pe 
termen lung al eforturilor pri
vind. reducerea cursei 
mărilor și dezarmarea, 
treia legată de faptul că 
ritatea europeană este 
integrantă a securității 
diale.

In cursul dezbaterilor au 
fost citate propunerile con
crete prezentate de România, 
U.R.S.S., Turcia, Suedia, Nor
vegia, Irlanda și alte .țări par
ticipante. i

dezarmarea în ' Eu- 
trebuie să aducă a- 
securității vreunui

înar- 
și a 

secu- 
parte 
mon-

Sport
In campionatul județean de fotbal

Etiopia
rupă relațiile 
Israelul — 
Reuter, citind un 
oficia) publicat, 
Addis Abeba.

să
cu

a hotărît
1 diplomatice 
anunță agenția 

comunicat 
marți. la

Patru persoane au fost 
executate după ce au fost, 

judecate de un tribunal al 
garnizoanei militare din ora
șul chilian Concepcion, anun
ță agenția France Presse. Ai
de 15 persoane au fost con
damnate la închisoare pe via-

Brazilia și
Democrată Germană 

hotărît să stabilească 
diplomatice la 
basadă.

Eeste 200
și-au pjerdut

FILME
MIERCURI, 24 OCTOMBRIE

— 7 Noieni- 
și portofelul;

Republica
au 

relații 
rang de am-

de persoane
viața în urma

TO
PETROȘANI 

brie : Homolka
Republica: Raportul agentu
lui 36 ; PETRILA: Evadatul ; 
LONEA — Minerul : Nici un 
moment de . plictiseală ; 
VULCAN : O anchetă difici
lă : LUPENI 
Fluturii 
toresc : 
Potter ; 
Bolivar.

Cultural : 
sînt liberi ; Munci- 
Povestirile Beatricei 
URICANI : Simon

RADIO
5,00 Buletin de știri ; 5,20

'’răgi mi-s cîntecul și jocul; 
o,00—8.08 Radioprogramul 
dimineții ; 8,25 Moment po
etic : 8,30 La microfon, melo
dia preferată : 9,00 Buletin 
de știri : 9,30 Viața cărților ; 
9,50 Muzică ușoară: 10,00 Bu
letin de știri ; 10.05 Muzică 
populară : 10.30 Vreau să 
știu ; 10,50 Preludii instru
mentale : 11.00 Buletin de 
știri ; 11.05 Muzică ușoară ; 
11,15 Litera și spiritul legii;

12,00 Discul zilei ; 12.30 In- 
tîlnire cu melodia populară 
și interpretul preferat ; 13,00 
Radiojurnal ; 13.30 Concert 
de prînz ; 14,00 Compozitorul 
săptămînii ; 14,45 Fișier edi
torial ; 15,00 Transmisiuni 
de fotbal : Intîlnirea Dina
mo București — Atletico Ma
drid : 15.45 Radiojurnal :
16.00 Continuarea transmi
siunii de fotbal»; 16,50 Pu
blicitate radio ; 17,00 Tur
neul orchestrei simfonice a 
Radioteleviziunii în R. S. 
Cehoslovacă ; 17,48 Muzică 
populară ; 18,00 Orele serii ; 
20,00 Zece melodii preferate;
20.45 Consemnări ; 21.00
Revista șlagărelor : 21,30
Bijuterii muzicale ; 22,00 Ra
diojurnal : 22,30 Concert de 
seară : 24,00 Buletin de știri; 
0,03—5.00 Estrada nocturnă.

STUDIOUL TIMIȘOARA

18.00 Actualitatea radio ;
18,35 Fragmente din opera 
„Cavaleria rusticană" de pie-

Intre 13 și 15 noiembrie 
a.c., la Oslo va fi organiza
tă— sub egida Ministerului 

norvegian pentru protecția 
mediului înconjurător — con
ferința internațională, la care 
vor participa experți din Ca
nada, Danemarca, 

z S.U.A. și U R.S S., 
tă elaborării unor
Pentru protejare-i celor 
ximativ 200 000 de 
lari care trăiesc în ținuturile 
nordice ale țărilor respective 
sau în Zona arctică.

BRUXELLES 23 (Agerpres). 
— Primul ministru al Belgiei, 
Edmond Leburton, a procedat 
marți la o remaniere a guver
nului său. Principala schimba
re a constat în înlocuirea mi
nistrului comunicațiilor, Edo 
uard Anseele, lider al Parti
dului Socialist, din care face 
parte și premierul, cu Joseph 
Remaeckers, fost secretar de 
stat. Potrivit comunicatului

de asemenea, 
pentru 

Hannot- 
de stat, 

Elie van

oficial, Anseele și-a prezentat 
demisia din motive de sănăta
te. Au părăsit, 
cabinetul ministrul
clasele mijlocii, Leon 
te, și șapte secretari 
în timp ce senatorul

a fost numit secretar
Prin această remanie-

Bogaert
de stat.
re. numărul membrilor guver
nului se reduce de la 36 la 28.

Minerul Vulcan Aurul Certej 5-1

Horvegia 
consacra- 

măsuri 
apro-

urși po-

tro Mascagni ; 18,50 Emisiu
nea „Tinerețe, împliniri, răs
punderi", cuprinde o convor
bire cu V. Faur, prim-secre- 
tar al comitetului județean 
Hunedoara al U.T.CJ despre 
deschiderea noului an de în- 
vățămînt U.T.C. în acest, ju
deț și dezbaterea cu un grup 
de tineri intitulată „Să dis
cutăm despre... fericire" : 
19.00 Melody club ; 19,25 E- 
misiunea „cercetarea și pro
ducția" ; 19,35 Noi înregis
trări ale studioului nostru cu 
orchestra populară- a filar
monicii de stat din Arad.

JOI, 25 OCTOMBRIE
6,00 — 6,30 Actualități și 
imuzică.

MIERCURI 24 OCTOMBRIE
9,00 Teleșcoală.

10,00 Telex.
10,05 Municipalitatea răs-

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

Kuweîtul a hotărît suspendarea exporturilor 
de petrol spre Olanda

KUWEIT 23 
I-n cursul unei 
a avut loc marți, guvernul ku- 
weitian a hotărît supendarca 
tuturor exporturilor de petrol 
spre Olanda — a anunțat mi
nistrul de stat pentru afaceri-

(Agerpres). — 
reuniuni care

le cabinetului, Abdel Aziz 
Hussein.

Potrivit agenției U.P.I., Ku
weitul exporta spre Olanda a- 
proximativ 11 la sută din pro
ducția sa zilnică de petrol de 
3,8 milioane barili.

înainte de 
1973 — an

20,00 Cîntecul
20,05
20,20

Intîlnirea dintre cele două 
echipe — Minerul Vulcan și 
Aurul Certej — pînă la ur
mă a satisfăcut pe cei pre- 
zenți la stadion, doar pentru 
faptul că gazdele au cîșt'igat 
cele două puncte puse în joc.

In prima repriză vulcăne- 
nii au evoluat slab, și nu se 
greșește cu nimic dacă s-ar 
spune că meciul în ansam
blu a fost chiar ca un joc de 
antrenament. Dar desigur, că 
gazdele nu au putut 
mai mult în formația 
prima repriză, care nu 
gat' atacul, nu a avut o 
tură . între 
fapt pentru 
prima repriză 
scorul doar 
Minerul.

La reluare, în 
dă survin două 
sînt introduși 
mon în locul lui

face 
din 

a le- 
legă-

compartimente. 
care de altfel 

s-a sfîrșit cu 
de 1-0 pentru

echipa gaz- 
modificări : 

Frățilă și Și- 
Topangiu

și Perju, schimbări care au 
dat un plus de vigoare jo
cului. De acum se spera ob
ținerea unei victorii mai cla
re, dar oaspeții în urma unui 
coniraatac reușesc să egale
ze, prin Gale (min.60).

Acest gol egalizator a sto
pat parcă și mai mult ata
cul gazdelor. Supărați de 
ineficacitatea atacanților, a- 
părătorii au trecut ei la o- 
fensivă. Astfel, Florea face 
o cursă pe partea stingă și 
de la 40 de m trage puter
nic și înscrie un gol de toa
tă frumusețea : 2—1 (min. 62).

Din acest moment jucăto
rii de la Minerul pun stăpî- 
nire pe joc și mai înscriu în
că 3 goluri stabilind scorul 
final la 5-1. Despre oaspeți se 
poate spune că au prezentat 
o echipă modestă, dar care s-a 
apărat organizat, ceea ce a 
împiedicat înscrierea unui alt 
gol pînă în min. 62.

pe con- 
a fost

min. 30

Ei și-au axat jocul 
traatac, care uneori 
destul de periculos.

Au marcat: Epure,
și 89, Florea, min.62, Voicu, 
min. 70 și Stoenescu, min. 85 
pentru gazde, respectiv Ga
le, min. 60, țientru oaspeți.

A arbitrat corect și autori
tar Tudor 
doara.

Formația
Mihăilescu 
gereanu, 
(min. 46 Frățilă) 
Florea 
Șimon), Voicu, 
nescu.

La juniori, 3-0 pentru feaz- 
de.

Florea din Hune-

Minerul Vulcan :
— Gherghely, Cu- 

Ungureanu. Perjii 
Ferenczi, 

Topangiu (min. 46 
Epure, Stoe-

Tudor MUCUȚA 
corespondent

ALTE REZULTATE

10,25
10,35

11,50

12.00
14.55-

17,30

18.00
18,05
18.15
18,35

18,50
ÎS. 15
19.20
19,30

punde bucureșteanului. 
Publicitate.
Telecinemateca pentru 
tineret (reluare). Zi
dul înalt. Producție a 
studiourilor cinemato
grafice cehoslovace.
Barzi și rapsozi (relua
re).
Telejurnal.

-16,45 Fotbal. Dina
mo București — Atle
tico Madrid. (Cupa 
campionilor europeni) 
Transmisiune 
de la Stadionul 
mo. In pauză : 
blicitate.
Curs de limbă 
Lecția 64.
Telex.
Tragerea Pronoexpres. 
Steaua polară.
Cîntec și joc pe plai 
vrîncean.
Din lumea științei. 
Publicitate.
1001 de seri.
Telejurnal. Cincinalul

directă
Dina-

Pu-

rusă.

20,55

22,45

termen.
hotărîtcr 

săpiămînii. 
Teleobiectiv.

Aventuri în epoca de 
piatră.
Fotbal : 
ge — 
Craiova,
directă de la Liege. 
Telejurnal.

Standard Lie- 
Universitatea 

Transimisiune

VREMEA
Valorile temperaturii în

registrate în cursul zilei de 
ieri :

Maximele : Petroșani 4- 10 
grade ; Paring + 1 grad.

Minimele : Petroșani — ze
ro grade ; Paring — 6 gra
de.

PENTRU URMĂTOARE
LE 24 DE ORE : Vreme ins
tabilă. Cer variabil. Vîntul 
va sufla slab din sectorul 
nord-vest.

/

Volei

Parîngul
Hunedoara 
Petrila — 
Hunedoara

Lonea — E.G.C.t,
3-1 ; Preparația 

Sportul studențesc 
1-1.

Minerul Lupeni — campioană 
de toamnă

Cu etapa din 13 octombrie 
a luat sfîrșit prima parte a 
campionatului municipal ' de 
volei — ediția 1973—1974, la 
care au luat parte un număr 
de cinci/echipe de seniori.

Absența din această com
petiție a echipei studențești 
din Petroșani, a făcut ca în 
lupta pentru ocuparea unei 
poziții fruntașe în clasament, 
să se angajeze mai multe 
echipe și în deosebit

cele care au respectat întoc
mai programul de desfășura
re : Minerul Lupeni, 
Livezeni și Parîngul 
șani. Desigur, 
pei Știința în actualul 
pionat 
interes 
acestui 
poetul 
lor ar 
altul.

I.P.S.P. 
Petro- 

prezența echi- 
câm- 

ar fi trezit mai mult 
în rîndul iubitorilor 
frumos sport, iar as- 
calitativ al 

fi fost și el
întîlniri- 
cu totul

Elevi
• •

Activitățile sportive cu ca-* 
racter de masă, organizata 
la Casa de copii Uricani, așa 
cum a fost „Crosul elevului", 
disputat în ziua de 20 octom
brie și drumeția la Valea 
de Pești și Cîmpu lui Neag —• 

' — a 
zile 

elevi, 
dotat 

locuri

1. Minerul Lupeni
2. I. P. S. P. Livezeni
3. Parîngul Petroșani
4. Parîngul Lonea
5. Preparația Coroești

4
4
4
4
4

3
3
2
2
0

1
1
2
2
4

10— 4
11— 5
8— 8
8— 7
1—12

s.

7
7
6
5
2

puncte 
puncte 
puncte 
puncte 
puncte

BĂLOI

din ziua de 21 octombrie 
antrenat timp de două 
un numeros

La crosul 
cu diplome, primele 
au fost ocupate de următorii 
concurenți : fete : Maria Pos- 
tolache, Maria 
lena Zugravu ; 
Oancea, Paul 
ul Bulacu.

efectiv de 
elevului,

Ionescu, E- 
băieți: loan
Florescu, Pa-

C. DUMITRU
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