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Tovarășul Nicolae Ceaușescu
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RĂSPUNDERE • ORDINE » COMPETENȚĂ 

cerințe primordiale pentru realizarea 
sarcinilor la extracția de cărbune

Participare activă,
responsabilă

pentru continua îmbunătățire
a muncii în abataje

a primit pe ambasadorul 
Uniunii Sovietice la București

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președinte
le Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, a pri
mit, miercuri, 31 octombrie,

pe ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al Uniunii 
Sovietice la București, V. I. 
Drozdenko, la cererea acestu
ia.

Ba întrevedere a participat 
tovarășul Ștefan Andrei, se
cretar al C.C. al P.CR.

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire tovărășească. 14

Tovarășul Nicolae Ceausescu 
a primit pe ambasadorul 

R. S. f. Iugoslavia la București
Miercuri,. 31 octombrie, to

varășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului 
Comunist Român, președinte
le Consiliului de Stat al Repu

blicii Socialiste România, a 
primit pe Iso Njegovan, am
basadorul extraordinar și ple
nipotențiar al R.S.F. Iugosla
via la București.

Ba întrevedere, care s-a des
fășurat într-o atmosferă to
vărășească, a participat tova
rășul Ștefan Andrei, secretar 
al C.C. al P.C.R.

Un imperativ major la I. U. M. P.

Asigurarea calității produselor incumbă

Un adevăr confirmat în ne- 
• numărate rînduri de practica 
minerească, ne arată că nu nu
mai în abatajele cu dificultăți 
— tectonice, organizatorice 
Bau de orice altă natură — nu 
numai acolo există frămîntări 
pentru perfecționarea continuă 
a producției și a muncii. E- 
xemplul cel mai elocvent îl 
constituie, în acest sens, preo
cupările tot mai responsabile 
ale minerilor dintr-un sector 
fruntaș al Văii Jiului: secto
rul IV al minei Lupeni, în 
cadrul căruia lucrează brigăzi 
unanim cunoscute și aprecia
te. Petre Constantin, loan Să- 
lăjan, Ioan Solomon, 
Mondoca și oamenii din 
găzile lor au nevoie de 
puține prezentări în raza 
nicipiului. In abatajele
munca se desfășoară la o înal
tă cotă a răspunderii profesi
onale și politice, iar rezultate
le sînt pe aceeași măsură. Dar, 
cu toate aceste rezultate bune, 
căutările, stăruințele minerilor 
pentru continua îmbunătățire 
a muncii nu au încetat, confir- 
mînd spiritul mereu viu al 
răspunderii comuniste din 
care izvorăsc, în etapa actu
ală, noi elemente ale discipli
nei : aplicarea celor mai a- 
vansate metode de muncă, 
introducerea noului, ridicarea 
permanentă a calificării, lupta 
cu pasivitatea, folosirea rațio-

loan 
bri- 

prea 
mu- 
lor,

nală a fondului de timp și a 
forțelor de muncă etc.

Sectorul IV al
Lupeni 
mulat 
anului 
ție care 
zile avans, 
adăugăm faptul că însăși sec
torul echivalează cu unele ex
ploatări miniere, deducem de 
la sine valoarea economică a 
plusului de cărbune obținut. 
Pentru o imagine și mai com
pletă, amintim că din stratul 
III al sectorului se extrage 
atît de necesarul cărbune 
cocsificabil pentru siderurgie, 
fapt care împrumută o nouă 
dimensiune valorică a produc
ției sectorului, a nemărginitei 
hărnicii din abataje.

Sectorul este, deci, fruntaș. 
Nu arc dificultăți ieșite din 
comun. Dar oamenii nu se 
mulțumesc cu atît. Se poate 
mai mult ? Se pot obține re
zultate și mai bune ? Sînt 
întrebări care-i frămîntă, deo
potrivă, pe mineri, ca și pe 
specialiștii acestui colectiv. Și, 
cu fiecare prilej cînd colecti
vul se întrunește, nu scapă 
din vedere să analizeze „la 
obiect" posibilitățile continuei 
îmbunătățiri. Dacă ar fi să 
clasificăm propunerile, suges
tiile minerilor, am constata că

IV 
e fruntaș, 
de la 

un plus de produc- 
echivalează cu cîteva 

Dacă la aceasta

minei
A acu- 

începutul

Ion MUSTAȚA

(Continuare in pag. a 3-a)

Harnicii mineri din brigada condusă de Titu Teacenco de la sectorul II al minei Paroșeni 
înscrie pe răbojul muncii, cu permanență, rezultate de prim rang.

In clișeul nostru șeful de schimb Ion Bîgu și ortacii din schimbul pe care-I conduce.

o preocupare sporită pentru
perfecționarea profesională a tinerilor
Dezbaterile din cadrul adu

nărilor generale pentru dări 
de seamă și alegeri care au a- 
vut loc la organizațiile U.T.C. 
din secțiile spulărie, bobinaj 
și construcții metalice de la 
I.U.M.P. au reliefat ca o preo
cupare centrală a întregului 
tineret de aici grija deosebită 
față de calitatea produselor și 
lupta lor împotriva risipei 
materiale.

Instaurarea unui climat 
responsabilitate la fiecare 
de muncă, atenția îndreptată 
spre realizarea unor indicatori 
superiori de calitate și întări
rea disciplinei în muncă sînt 
cerințe primordiale pentru re
alizarea sarcinilor de produc
ție. Aceste cerințe au fost sub
liniate de altfel și cu ocazia 
recentelor adunări U.T.C.

La secția sculărie precum și

de

de 
loc

la construcții metalice, a că
rei organizație de tineret se 
situează în rîndul colectivelor 
fruntașe din întreprindere, 
problemele legate de crește
rea calității produselor stau 
mereu în centrul atenției tine
rilor. Numeroși uteciști, prin
tre care Valeria Joldeș, Ludo
vic Biro, Ilie Roșea și alții e- 
xecută lucrări de înaltă pre
cizie, cei mai mulți aflîndu-se 
integrați în producția de ar
mături T.H. pentru exploată
rile miniere din Valea Jiului.

Exprimîndu-și hotărîrea de 
a-și aduce întregul aport la 
continua îmbunătățire a cali
tății produselor, mulți uteciști 
din cadrul acestor secții au ce
rut, în cadrul adunărilor ge
nerale, să se manifeste mai 
multă receptivitate din partea

cadrelor tehnice față de iniți-
--------- „ . „....a dinativele valoroase venite 

rîndul tinerilor, privind eco
nomisirea materiilor prime și 
a materialelor — în primul 
rînd a electrozilor de sudură, 
eliberarea locurilor de muncă 
de surplusul de materiale inu
tile în care scop să se efectue
ze cît mai multe acțiuni da 
muncă patriotică.

După cum arăta și utecista 
Maria Hening, membrii orga
nizației U.T.C. și-au adus o 
contribuție valoroasă la rezol
varea problemelor de produc
ție folosind efectiv timpul de 
lucru. îngrijind utilajele din

Tiberiu GAGYI 
activist U.T.C.

(Continuare în pag. a 3-a) t

Lucrări de valorificare
a noi zone

la mina
Unul din obiectivele impor

tante a căror realizare preo
cupă colectivul de muncitori, 
ingineri și tehnicieni din ca
drul minei Uricani îl consti
tuie deschiderea de noi rezer
ve a căror extragere să permi
tă sporirea continuă a produc
ției de cărbune cocsificabil.

Notăm în acest sens, lucră
rile miniere ce se execută pen
tru accesul spre cîmpul mi
nier Hobiceni, galeriile de 
deschidere și pregătire a blo
cului VI — Bărbătenj, ambele

La Fabrica de produse lactate Livezeni
Brînză bună în „burduf4...

impregnat de deficiențe!

— Prima secvență a investi
gațiilor noastre la Fabrica de 
produse lactate Livezeni s-a 
desfășurat în biroul contabi
lului șef, Vasile Băltărețu. 
Ne interesăm, pentru început 
— mai mult ca... titlu infor
mativ, pentru că mobilul de
plasării noastre în fabrică era 
cu totul altul — de situația 
realizării principalilor indi
catori tehnico-economici pe 
primele trei trimestre ale a- 
nului în curs. Răspunsul, de
parte de a fi evaziv, denotă o 
viziune critică fățișă, deschi
să. Fabrica. în ansamblu, nu 
se poate lăuda cu depășiri. 
Dimpotrivă. Rămînerile în 
urmă sînt evidente. Nu in
trăm în amănunte. Cu bilan
țul în față, contabilul șef ne 
putea argumenta matematic 
totul. Reținem doar că pla

nul fizic a fost realizat numai 
la unele sortimente (smîntî- 
nă, brînzeturi). Din nou, pro
ducția de înghețată a dimi
nuat amplitudinea succese
lor . Anul trecut, se expli
cau, printre altele, nereali- 
zările la planul de înghe
țată prin lipsa beneficiari
lor locali și din alte județe. 
In acest an. prin intermediul 
întreprinderii tutelare — 
I. I. L. Simeria — fabrica a 
desfăcut în alte județe canti
tăți însemnate de înghețată, 
în municipiu însă... mai pu
țin. Motivul ? Parc auto ne
corespunzător (apelurile la 
sprijinul C. L. F.-ului și 
I.T.A.-ei au devenit o obiș
nuință cotidiană) și, iarăși, 
nefuncționarea la parametrii 
proiectați a instalațiilor fri
gorifice, deși la repararea a-

cestora s-a lucrat, în 1972, 
timp foarte îndelungat...

Continuăm discuția în bi
roul directorului fabricii, 
ing. Maria Popa. E de față și 
tovarășa Elena Popescu, se
cretarul organizației de partid. 
Intrăm în subiect...

— De fapt, ne interesează, 
în principal, calitatea pro
duselor fabricii. Inițial, am 
dori să' cunoaștem o părere 
autorizată despre calitatea 
materiilor prime, zice-se u- 
neori necorespunzătoare ? 
întrebarea are, oarecum, da
rul de a descumpăni. Ezita
rea nu-i însă de lungă du
rată. In sfîrșit, răspunsul vi
ne din partea directoarei :

Viorel TEODORESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

Uricani
la nivelul orizontului 500, 
precum și lucrările de deschi
dere a viitorului orizont prin
cipal dc transport 400 în aripa 
vestică a minei.

Demn de menționat este 
faptul că urgența deosebită a 
acestor lucrări a determinat 
adoptarea unui complex de 
măsuri tehnieo-organizitorice 
capabile să ducă la creșterea 
vitezelor de avansare. Utiliza
rea mașinilor de încărcat 
MIP-2 și a unei mașini de în
cărcat cu descărcare laterală 
de capacitate mărită, a căru
cioarelor de perforat, adopta
rea unor măsuri menite sâ 
contribuie la asigurarea debi
telor și presiunii aerului com
primat, la asigurarea unei a- 
provizionări corespunzătoare 
a locurilor de muncă sînt 
doar cîteva elemente care vor 
contribui la creșterea produc
tivității muncii în condițiile 
reducerii efortului fizic al 
minerilor.

I 
I
I
I
I

I

SIMPOZION

Astăzi, la ora 18, că
minul cultural din 
Cimpa organizează cu 
sprijinul cadrelor di
dactice un simpozion 
cu tema „Școala — fac
tor principal în instru
irea și educarea tine
rei generații".

CONSTRUCȚIA 
PASAJULUI SE 

APROPIE DE FINA
LIZARE

Sînt în curs de ter
minare lucrările de 
turnare a betonului la 
grinzile transversale și 
la planșeul pasajului 
rutier peste calea fe
rată în zona stației

C.F.R. Lunca Jiului. 
Terminarea acestor lu
crări va apropia mo
mentul în care se va 
realiza noul drum de 
acces spre incinta 
principală a minei Li
vezeni.

atelier-școalA
însușirea cunoștin

țelor practice din dife
rite domenii de activi
tate presupune asigu
rarea unei baze mate
riale corespunzătoare 
în fiecare școală de 
cultură generală. Iată 
de ce și la Cimpu lui 
Neag se amenajează 
un nou atelier de lu
crări practice în fosta 
clădire a I.S.E.C.-ului.

După cum ne rela
tează profesorul mais
tru Gheorghe Vitejan, 
noul atelier dispune 
de două polizoare, o 
mașină de găurit, 8 
bancuri de lăcătușerie

cu menghine, 15 tru
se complete pentru lu
crări de tîmplărie și 
15 truse pentru lăcătu
șerie.

LECTORATE 
PENTRU FEMEI

La Vulcan și-au re
luat activitatea recent 
cele trei lectorate pen
tru femei. Unul Ia Pa
roșeni, condus de Ia- 
roslava Moroszkanics, 
unul la F.S.H. condus 
de Ana Guia și cel 
de-al treilea, pe oraș, 
condus de Salvina 
Vulpe. Cele cite 60 de 
membre ale fiecărui 
lectorat, dezbat, o da
tă pe lună, teme poli
tico-educative.

NOUĂ STATIE DE 
AUTOBUZE

Echipa de pavatori- 
. asfaltatori a E.G.C. 
condusă de Nicolae

Pentru protecția muncii 
minerilor

In primele 10 luni din acest an, Ia E. M. Aninoasa 
s-au cheltuit pentru utilajele și materialele destinate 
asigurării securității și protecției muncii minerilor peste 
3 200 000 Ici, Valorile cele mai mari din această sumă 
le-au reclamat cheltuielile pentru asigurarea aerajului 
și ventilației, procurarea echipamentului de protecție și 
de lucru, precum și a materialelor igienico-sanitare.

In dotarea minei, noi utilaje
Recent, la sectorul de transport al minei Lupeni au fost 

introduse în circuitul producției încă 200 vagonete noi de 
xnmă expediate de U.U.M. Criscior. Cu acestea, parcul de va
gonete de la mina Lupeni a crescut la mai bine de 5 000.

Tot de la U.U.M. Criscior au fost trimise la E.M. Lupeni 
70 de cărucioare pentru transportul materialului lemnos spre 
abatajele minei.

In depozitul de utilaje au fost aduse, de asemenea, de 
curînd primele componente ale unui nou complex de extrac
ție mecanizată a cărbunelui. Complexul este transferat de 
la întreprinderea minieră Motru. Acesta va fi cel de al 3-lea 
complex mecanizat care va funcționa la mina Lupeni.

In orașul Petrila

FESTIVALUL FOLCLORIC PIONIERESC
O duminică a unei 

toamne tîrzii, străju
ită de transparenta 
luminii de octombrie. 
Intr-o astfel de zi 
și-au dat binefele în
tâlnirii toți pionierii 
din. orașul Petrila la 
un frumos festival de 
cinstire a tradiției, 
prilej de cunoaștere 
și legare de noi prie
tenii.

Festivalul portului, 
cîntecului și . jocului

petrilean, 
organizat 
Consiliul 
Petrila al 
ei pionierilor (pre
ședinte — 
ria Tecar) 
scrie unei 
preocupări 
tigare a bogăției cre
ației populare. Pen
tru foarte mulți el ar 
putea să pară un act 
de complezentă fată 
de realitatea etnogra-

inițiat și 
de către 
orășenesc 

Organizafi-

prof. Ma
se circum- 
statornice 

de inves-

fică-iolclorică. Riscul 
unei astiel de denatu
rări a fost însă exclus 
prin intervenția edu
cativă a organizației 
pionierilor. Este me
ritul tuturor unități
lor de pionieri din o- 
rașul Petrila de a-1 fi 
conceput nu demon
strativ, ci la modul 
implicării educative.

Festivalul a debu
tat cu o reușită para
dă a portului momir- 
lănesc (deschisă de

fanfara clubului sindi
catelor din Lonea), iz
bitoarei sale origina
lități dindu-i expresie 
purtătorii peste 
me ai 
nierii. 
a fost 
tiv în 
decît strălucirea 
roșu a cravatei 
tricolor pe fondul alb- 
negru al costumelor 
momîrlănești, imagi
ne — simbol de per-

vre- 
traditiei — pio- 
Poate nimic nu 
mai semnifica- 
această paradă 

de 
cu

manență, de perpe
tuitate.

Festivalul a conti
nuat cu un spectacol 
de gală, susținut de 
soliști și formalii din 
toate școlile orașului.

Prof.
Eugen BURZA, 

șeful comisiei cultu- 
ral-artistice a Consi

liului județean al 
Organizației pionie

rilor

(Cont. în pag. a 3-a)

Un record al constructorilor din Petroșani;

60 de apartamente in două luni
■ Un nou bloc de locuințe - E 2.2 - cuprinzind 60 aparta-
■ mente a fost terminat in cartierul Aeroport din Petroșani. Execu-
■ tat din panouri mari, prefabricate, de către colectivul Șantieru-
■ lui nr. 1 Petroșani al T.C.H. edificiul a fost predat in avans cu o 
8 lună față de termenul prevăzut în grafic.

O remarcă se cuvine făcută pentru ritmul accelerat cu care 
I s-a lucrat aici. Și anume, la numai două luni de la data mon1 
[ tării primului panou (29 august), au fost terminate în întregime 

toate operațiile de construcție.
lată și formațiile de lucru care au efectuat, sub conducerea 

I maistrului constructor CONSTANTIN M1HĂESCU, operațiile de 
g construcție principale : brigada de montaj a panourilor mari, 
_ prefabricate, condusă de STEFAN RADAR, zidarii conduși de șefii 
H de echipă VASILE TALOȘ, DUMITRU POSTOLACHE, ION MILI- 
g TARU si DUMITRU ARDELEANU, timplarii de sub conducerea
■ lui IOÂN TOBA.

Stoica a început lucră
rile de amenajare prin 
îmbordurare, balasta- 
re, pietruire și asfalta
re a unei noi stații 
pentru autobuzele care 
deservesc liniile Petro
șani — Aninoasa și 
Petroșani — Uricani. 
Noua stație este am
plasată la capătul din
spre Aninoasa al podu
lui peste Jiu de la Is- 
croni, unde se află un 
teren viran indicat 
pentru o asemenea do
tare. In legătură cu e- 
xecutarea noii amena
jări, se desființează 
stația „Bifurcație Ani
noasa", situată după, 
cum se știe, intr-un loc 
necorespunzător.

O NOUĂ GRĂDINIȚA 
LA ANINOASA

Prin grija Comitetu
lui executiv al Consi
liului popular din co

muna Aninoasa, acum 
două zile, s-a dat în 
folosință o nouă grădi
niță de copii cu două 
posturi de educatoare.

După cum ne infor
mează tovarășul vi
cepreședinte al consi
liului popular, Iosif 
Șimo, aici vor funcți
ona o grupă mică și u- 
na mijlocie .totalizînd 
60 de copii din partea 
de jos a localității. No
ua grădiniță — nr. 4 
— dispune de un spa
țiu corespunzător, do
tat cu mobilierul și 
materialul didactic ne
cesar pentru desfășu
rarea activității in- 
structiv-educative a 
preșcolarilor.

ÎNCĂ UN TRONSON

Au fost reluate lu
crările de lărgire a

străzii Republicii în 
dreptul cartierului A- 
eroport — Petroșani. 
La porțiunea de bandă 
asfaltată cu o lățime 
de 3 m și o lungime 
de peste 800 m con
struită în lunile iulie 
— august a.c., se adau
gă acum încă un tron
son de circa 200 m. 
lungime, ceea ce apro
pie supralărgirea șose
lei în acest punct de 
noile blocuri turn. A- 
nul viitor în perspec
tiva asigurării condi
țiilor de trafic rutier 
pe 4 benzi dc circula
ție, lucrările vor conti
nua pe partea opusă a 
șoselei.

a»
Coloanele.de co

pii în uniforme de 

pionier și costume 

populare, au stră

bătut orașul Petri

la.
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ANCHETA : Absența nemotivată (minerii îi zic dezerta
re) expresie a egoismului.
Voința oamenilor răstoarnă munții.
La rubricile :
CIT PRIMEȘTI — CIT DAI SOCIETĂȚII ? — „Am găsit 
de lucru la... loz în plic".
FEMEIA — TOVARAȘA NO ASTRA DE VIAȚA — Un 
zîmbet pentru cea de-a doua „mamă".

9 Vizita președintelui 
Consiliului de Miniș
tri, Ion Gheorghe 
Maurer, în Iran.

• încheierea lucrări
lor Congresului mon
dial al forțelor păcii.

• Negocierile de la Vi- 
ena privind reduce
rea reciprocă a tru
pelor și armamente
lor în Europa Centra
lă.

• Situația din Orientul 
Apropiat.

Coloanele.de
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c ION BACIU : Un limbat

„Voința oamenilor răstoarnă munții"77 » ♦

pentru cea 
de-a doua

Absența nemotivată (minerii îi zic 

expresie a

dezertare)

Repartizarea noului com
plex de abataj sosit la 
mina Lonea pentru u- 

nul din frontalele sectorului III 
ș-a făcut în funcție de condiții 
tectonice și de considerente 
economice. Totuși nu este lip
sit de semnificație faptul că 
odată hotărîrea luată muiți au 
gîndit in sinea lor : „E bine să 
meargă la abatajul lui Ion 
Baciu pentru că nu încape în
doială că va ajunge în mîini 
bune".

Firea deschisă, bunăvoința 
pe care i-o citești în priviri fac 
din întîlnirea cu cel investit cu 
un asemenea vot 
re să depășească 
mele rețineri :

— Ce pot să vă 
acum ? N-am 
așa cum ne așteptam în ultima 
lună ; abatajul frontal nr. 63 
la care lucrăm a trecut peste 
o galerie transversală și, de 
aici, lucru migălos, cu atenție 
mare și cărbune mai puțin.

de încrede- 
repede pri-

spun tocmai 
avut rezultate

- A fost și a trecut, însă în 
curind va sosi complexul de 
abataj, vor fi atunci noi pro
bleme...

- Să vină, că nu ne supă
răm. Dacă va merge bine și 
vom putea da mai mult căr
bune va fi și mulțumirea noas
tră că ne-am făcut așa cum 
trebuie datoria. Am auzit că 
la unele mine complexele au 
dat rezultate, la altele nu, noi 
știm însă că se încearcă pen
tru prima oară la noi la mină 
și vom face tot posibilul ca re
zultatele să fie bune. Asta 
dorința ortacilor mei.
- Aveți băieți buni în 

gadă ?
- Buni, n-am ce zice, își 

de treabă și prin munca lor, a 
tuturor, am reușit ca lună de 
lună să 
planului, 
zuri cînd 
încercat 
de la treabă, însă au fost des-

tui care sâ-i aducă repede pe 
drumul cel bun. Sînt mai bine 
de 10 ani de 
brigadă și în 
am avut grijă 
schimb să am 
care „să tragă 
tregul efectiv.
eu pe acest lucru, pentru că de 
unul singur tot nu aș putea să 
urmăresc și să îndrum fiecare 
schimb al brigăzii.

— Nu cu mult timp în urmă 
auzeam un șef de brigadă spu- 
nînd cu o vădită nemulțumire ; 
,Nu știu ce se intimplă cu . 
jrupa, de citeva luni încoace 
oamenii își dau interesul, îi 
văd că ar vrea să facă treabă 
și totuși nu mai reușim să ob
ținem rezultatele de altă dată". 
Ați întîlnit asemenea situații 
cînd cu toate eforturile depuse, 
ceva parcă refuză să meargă 
ca înainte ?

- Se întîmplă, cum să nu. 
Nu mă refer la greutățile pe 
care ni le face stratul, presiu
nea, pentru că asta-i mina și 
n-ai ce-i face. Mă gîndesc mai 
degrabă LA OAMENI, LA VO
INȚA LOR, CARE ÎNSUMATĂ 
POATE RĂSTURNA MUNȚII. 
Fiecare lucrează, își face dato
ria, dar parcă atunci cînd are 
rezultate bune o face cu mai 
multă tragere de inimă și mai 
cu 
tot 
că,
rea 
uni

egoismului

e și

bri-

vâd

raportăm realizarea 
Poate au fost și ca- 
unul sau altul au mai 
să se dea la o parte

clnd conduc o 
tot acest timp 
ca în fiecare 
doi-trei oameni 

ă" după ei în-
Mult preț pun

„mamă"
Nu de mult, într-una 

dimineți, la 
noastre i 
de copii 
can

din 
ora 6, gazdele 

de la noua creșă 
I din orașul Vul- 

(aparținînd spitalului 
din localitate) erau ca de 
obicei — foarte ocupate: 
primeau pe micuții lor 
vîrstă, de la 3 luni la 4 ani).

cei 65 de 
construc-

îi 
(în

La această oră, 
copii ai minerilor, 
lorilor și ai altor oameni ai 
muncii din oraș, sînt... săru
tați de două ori. Primul sărut, 
de bun rămas, este al mame
lor. Al doilea, de bun venit, 
este tot al... „mamelor" — su
rorile medicale, care, cu dra
goste și căldură părintească le 
țin locul celor adevărate.

FEMEIA
spor. Oamenii au nevoie 
timpul de succese în mun- 
pentru că reușita, termina
la timp și în bune condiți- 
a unei lucrări este cea mai

bună îmbărbătare posibilă. 
Aceasta cred eu că ar fi ma
rea datorie a unui brigadier, 
a oricărui conducător de pro
ducție : să asigure oamenilor 
asemenea condiții de lucru în- 
cît aceștia să poată lucra cu 
cît mai mult spor, să-și înde
plinească zi de zi sarcinile ce 
le revin și să ajungă prin a- 
ceasta să fie convinși de po
sibilitatea obținerii unor rezul
tate tot mai bune în muncă, 
fiecare realizare să fie un im
bold pentru altele și mai mari.

In două interviuri conse
cutive acordate de ing. loan 
Dumitraș, director tehnic la 
E. M. Aninoasa, interlocuto
rul acuza plasarea insufici
entă a locurilor de muncă 
drept cauză principală a ne- 
realizării sarcinilor de extrac
ție. Cifrele pe care ni le 
cita tovarășul Dumitraș nu 
puteau fi tăgăduite. Dar care 
este cauza acestei „cauze" ? 
Evident lipsa de la lucru. Cu 
ajutorul comitetului de partid 
i-am căutat pe cei care au 
lăsat — cîte un schimb sau 
mai multe — un gol în fron
turile de lucru. Pe cîțiva din
tre ei i-am găsit și i-am pus 
în fața gravității abaterii de 
la disciplină. Am vrut să cu
noaștem mobilurile nemoti- 
vatelor, atitudinea acestor 
oameni față de abaterile lor. 
Era deci firească întrebarea: 
Vă dați seama că ați greșit 
față de ortaci, față de dum
neavoastră ? Cei opt „nemo
tivați" — Wilhelm Petroia- 
nu, Dumitru Muscalu, loan 
Gongan, Nicolae Feier, Petre 
Cojocaru, loan Aniță, Grigo- 
re Iascu și Ilie Mitran n-au 
putut răspunde decît afirma
tiv, cum nu și-au putut nici 
ridica privirea.

— Dar de ce a fost ne
voie să cădeți în greșeală ? 
— am întrebat.

Wilhelm Petroianu : Am 
lucrat duminică și mi-am 
luat liber.

— Fără să anunțați ?
— Am neglijat să cer li

ber de la șeful...
Dumitru Muscalu: N-am 

știut că trebuie să cer liber 
de la șeful pentru recupera
re.

cînd 
acest

— In 20 de ani de 
lucrați n-ați învățat 
lucru elementar ?

— Ba am învățat, dar am 
uitat să anunț.

loan Gongan : Nu mă mai 
întrebați de ce am lipsit. Am 
avut învoire și... am întîrziat 
citeva zile.

Nicolae Feier : Am fost la 
Petroșani, am avut treabă. 
Am uitat de șut (? !).

Petre Cojocaru : Cînd ceri 
trei zile învoire nu-ți dă.

— Dar e cineva obligat să 
dea învoire ?

— Atunci să dau o sută de 
lei la doctor să-mi dea foaie 
de boală ?
— De ce-ați lipsit ?

— Mi-a venit nevasta 
sora și după amiază ne-am... 
cinstit.

— A doua zi n-ați venit Ia 
șut!

— Nu, n-am putut...
— Pentru asta se acordă 

învoire ?
_  ?
loan Aniță: Recunosc, 

nu-i bine c-am lipsit.
Grigore Iascu : Am avut 

ceva treabă. Am făcut cerere 
și nu știu dacă mi s-a apro
bat sau nu.

— Și ați lipsit fără să știți 
rezultatul ?

— Da.
Ilie Mitran: Am foaie de 

boală, dar n-am depus-o.
— De ce boală suferiți și 

de ce n-ați depus certificatul 
medical ?

— Am fost la dentist. 
Mi-am făcut niște extracții 
și am făcut o... infecție. Mi-a 
dat trei zile (omul zîmbește 
— n. a.). N-am depus foaia

Și

că vroiam să recuperez, să 
lucrez într-o zi cite două 
schimburi (? I).

Cu alte cuvinte, nici un 
„argument" plauzibil, intere
se mărunte și acel penibil 
«n-ani știut".

Dar în timp cît unii au 
lipsit din motivele care s-au 
văzut, alții au trebuit să le 
acopere golul în fronturile 
de lucru pentru ca să-și poa
tă realiza sarcinile, 
gîndit oare cei „absenți" 
această consecință ?

Wilhelm Petroianu: 
n-am făcut necazuri nimănui.

— Dar în locul dumnea
voastră a trebuit să lucreze 
cineva.

— ?... Ce să spun eu...
Dumitru Muscalu (șef 

schimb):
— Nu v-ați gîndit că 

9 oameni din schimbul 
care-1 conduceți rămin fără 
conducător ?

— Am avut un „liber1 
m-am... îmbătat și eu, 
să-mi îndrept greșeala 
este jenat, eschivează 
punsul).

loan Gongan: Nu 
gîndit cine muncește în locul

S-au 
Ia

Eu

?
de

cei 
pc

■“ și 
O 

(omul 
răs-

m-am

meu...
Nicolae 

răspunde
— îmi

Feier (Nu poate 
întrebării).
iau angajamentul 

că n-am să mai fac. Mi-e ru
șine, dar acuma ce să fac ?

Petre Cojocaru (evită 
punsul) : M-am săturat 
mină. Mă duc.,,

— Oriunde v-ați duce 
buie să munciți!

loan Aniță : Nu știu ce să 
Dar știu că în locul 

meu a trebuit să muncească 
cineva...

răs- 
de

tre-

spun.

G. Iascu : Cînd îmi dă lo
cuință mă țin și eu de trea
bă !

— Nu vi se pare că 
blema se pune invers ?

_  ?
I. Mitran : (Refuză să 

pundă).
Iată deci că. puși să 

pundă în fața ortacilor 
care i-au obligat sâ-i înlocu
iască, „absenții" nu mai au 
curajul răspunderii. N-am 
vrea să insistăm asupra „tă
cerii" cu care ni s-a răspuns 
aproape în unanimitate a- 
tunci cînd am întrebat dacă 
cei în cauză — și familiile 
lor — cunosc consecințele 
materiale pe care trebuie șă 
le suporte.

Dar dincolo de rușine, de 
implicații se află o concepție 
care pune pe „EU" în fața 
intereselor colective, ale or
tacilor, ale familiei. Dova
da ? Se emit pretenții la în
cadrare, la locuință, la în
voiri, la aprobarea certifica
telor medicale în vreme ce 
acești „absenți mntențtoși" 
nu-și fac probleme pentru 
ceea ce dau ei societății. 
Oare nu se numește acesta 
egoism ? Și dacă se numești 
atunci absența nemotivată 
de la lucru (minerii îi mai 
spun și dezertare - n. a.) nu 
merge mînă în mină cu e 
goismul, cu această uscătură 
a unei concepții învechite 
despre muncă ? Viața con
firmă — fie și numai prin 
exemplele citate — acest 
adevăr.

pro-

răs-

râs-
pe

Traian NICOARĂ

Bujor BOGDAN

de

ATITUDINI

că nu

că oda-
o omletă. I 
cu cașcaval, 

ales cafeaua 
de birou. I

„AM GĂSIT

Ceasul a trecut 
șapte. Peste tot s-a 
ceput lucrul în plin, 
clusiv la birouri, 
răsfoiește 
mentează 
de aseară 
zor („N-au găsit alt film 
decît „De doi bani spe
ranță" ?!), gospodinele 
își împart rețete pen
tru punerea murături
lor (e doar vremea go- 
goșarilor și a gogonele-

birouri, 
presa, se 

programul 
de la televi-

Toți cu mic, cu ma
in „picioare" ; La spă- 
îmbrâcămintea de... 

scutecele treceau prin 
La bucătărie,

Șefa creșei, sora, VIORICA 
JACOTA, o femeie cu ochi 
zîmbitori, „zîna" bună din 
poveștile a căror lume răsco
lește sufletul celor mici, ne-a 
făcut cunoștință cu Robi, 
Costică și Mariana care au 
ținut să ne spună și poezii, 
cu Adi, Ionel... toți, mai mici 
sau mai mărișori, porniți de 
dimineață pe joacă. Sugarii, 
necunoscători ai miracolului 
de a păși, ne-au primit gîn- 
gurind din pătucurile ima
culate.

...La ora la care toată lu
mea își începe ziua de mun
că, aici la creșă, nu numai 
cele trei surori medicale și 
două asistente erau foarte o- 
cupate.
re erau 
lătorie 
casă și
mîini harnice, 
„tanti" ANA SICOE, pregătea 
gustarea de dimineață. Am 
rugat-o pe șefă să ne vor
bească despre „pepiniera" 
ei:

— Aici este foarte bine, 
cald, frumos, avem mobilier, 
lenjerie, totul e nou. Copiii 
sînt atît de drăgălași! Ni-s 
foarte dragi... Să-i vedeți, cinci 
știu că vor primi masa. S-au o- 
bișnuit cu ora fixă și atunci 
ne strigă în 
început 
pletată 
dar ne ajută și părinții. Și 
comisia 
Iui 
condusă de LAURA BARBU, 
ne ajută mult. Repet, sîn
tem la început, dar ne-am 
împrietenit cu copiii, ne-am 
îndrăgit reciproc. Părinții 
merg acum la serviciu fără 
nici o grijă...

...Iar după-amiaza, cînd 
și-au „servit porția" de somn, 
se despart de mamele lor a- 
doptive, de 
nă a doua zi dimineața. Sora 
șefă avea dreptate. Mamele 
merg 
Știu 
lor sînt 
că sint 
niți.

cor. Sîntem la 
și mai trebuie com- 
„zestrea" de jucării,

de sprijin a comitetu- 
orășenesc al femeilor,

„prietenii" lor pî-

serviciu liniștite.la
că aici, Ia creșă, copiii 

în mîini sigure. Știu 
bine îngrijiți și hră-

Ionica FIERARU

ț 
ț 
i

— Tăticule, de ce-i spune 
cartierului nostru „Aeroport". 
Că-s numai blocuri... ?

— Vezi tu, Ionele, aici pe 
locul unde tu te joci, unde 
e școala ta, unde au „crescut" 
blocuri, a fost un aeroport.

— Un aeroport adevărat, 
cu lumini, de pe care deco
lează avioane cu reacție ?

— Nu Ionele. Aeroportul 
pe care l-ai văzut la televi
zor e un aeroport modern, se 
numește Otopeni. Al nostru 
era un aeroport pentru școală. 
Aici zburau planoare...

— Aici ai zburat și tu ?
— Aici. Dar pînă să zbor 

a trebuit să învăț ce-i 
acela un planor, să constru
iesc chiar planoare mici.

— Aeromodele, cum în
vățăm noi la cerc ?

— Da, aeromodele. Vrei 
să le vezi '<

— Da, te rog, tăticule I
De sus, dintr-un raft par

că uitat al bibliotecii, ta
tăl scoase un album. Intre 
filele lui erau amintiri dragi 
de pe vremea cînd construia 
aripi din 
și hîrtie, 
încolonat 
școlii de 
aeroport cîntau :

„Aviatorii nu simt fiorii
Ei fac artă 

de calvar
Căci ei sînt

IKAR“.
— Acesta-i

rau scumpe. Pînă la urmă 
mi-am cumpărat unul. Am 
pus leu lingă leu. Ba mă ru
gam de mama, ba de tata și 
pușculița mi s-a umplut. Era 
un butoiaș din lut ars cum
părat la tîrg. Intr-o zi l-am 
scăpat și s-a spart. Am pier
dut cîțiva Iei. Ce-am mai 
plîns I

— De ce nu (l-ai depus leii 
la C.E.C. ? Azi unul, mîine

— O să-ți cumpăr o puș
culiță, îți aduni și tu bani...

— Ba nu, banii pe care-i 
dai pe pușculiță te rog să 
mi-i dai mie, îi depun pe li
bretul de economii. Cîndbretul
mergem la bunicul... Știi tu...

Ionel
noscut la C.E.C. Tovarășa de 
la ghișeu îl mai întreba în 
glumă :

— De la bunicul sau de la

a început să tie cu-

Uite, zboară ! ae*

baghete, nervuri 
de pe vremea cînd 
cu ceilalți elevi ai 
zbor în drum spre

în viafa plina

urmașii lui

primul aero- 
model... Aici sîntem la un 
concurs la Alba Iulia de un
de ne-am întors cu o fru
moasă cupă de argint.

— Dar de ce n-are motor ?
— Nu aveam motorașe, e-

allul... Se adunau și se mai 
șl înmulțeau. Așa ne-a spus 
tovarășa la școală.

— Pînă Ia urmă 
dunat banii într-o 
care am prins-o în 
n-o pot deschide. Tata și ma
ma se făceau că nu știu unul de 
altul cînd mă 
dea cîte un 
am deschis 
și bancnote 
și de 25 lei. 
ăștia. Apoi 
un motoraș și mi-am constru
it un aeromodel... Nu era 
altul în toată Valea. Uite-1. 
In fotografie mă felicită in
structorul Wolff care a ur
mărit zborul modelului meu.

— Tată și eu vreau un mo
toraș din acela...

mi-am a- 
casetă pe 
căițe să

rugam să-mi 
leu, doi. Dar cînd 

caseta am găsit 
de 5, de 10 lei 
Eu n-am pus din 

mi-am cumpărat

bunica.
niciodată în-

tata ?
De la mama.... răspun

dea el.
Altă dată tovarășa l-a în

trebat :
— De la mama f
—Nu, de la

N-a nimerit
trebarea, pînă într-o zi cînd 
Ionel a venit cu tatăl Iui.

— De la bunicul, bunica, de 
la mama sau de

— De la nici 
puns copilul.

— Atunci ?
— Vreau să 

să-mi cumpăr 
pentru aeromodelul pe care 
l-am construit ia Casa pio
nierilor. Nu vedeți, am ve
nit cu tata.

I s-a părut lui că tovarășa

la tata ? 
unul, a ras-

scot banii, 
un motoraș

de la ghișeu s-a uitat „nu 
știu cum" la el și a simțit 
nevoia să se justifice :

— Scot banii și ce-mi ră- 
mîne după ce cumpăr mo
torașul ii aduc înapoi.

— Mai bine întreabă ia ma
gazin cît costă și scoți numai 
cît îți trebuie. Pînă atunci eu 
îți calculez dobînda.

In aceeași după-amiază 
Ionel, însoțit de tatăl lui și 
o mulțime de copii, s-a dus 
în spatele blocurilor acolo un
de e tot un aeroport, dar 
mai mic. In scurt timp mo
torașul a început să bîzîie 
ca un bondar furios și
romodelul s-a ridicat sus, sus 
de tot.

— Ural Uite, zboară I
Si, copiii au izbucnit toți in 

strigăte de bucurie alergînd 
după avionul cel mic.

Numai Petrișor, colegui 
lui Ionel de la cercul de ae- 
romodele, era necăjit.

— Ionele, l-a luat el de-o 
parte, de unde ai motorașul ?

— L-am
- Ți-a 

bani ? 1
— Și da 

tata și mama și bunicul și bu
nica... Eu i-am depus pe li
bret. Adună-ți și tu. Cum ai 
un leu, dai fuga cu el la 
C.E.C. Să vezi cum se adu
nă...

Motorașul bîzîi din nou și 
se ridică sus în văzduh.

Zboară... Ura... izbucniră co
piii într-un glas. Tatăl lui 
Ionel urmărea din priviri 
zborul acela al aeromode- 
lului ce purta pe aripi un vis 
împlinit.

Dragoș CÂLIN

cumpăral.
dat lata atlția
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lor) și, vorba proverbu
lui : timpul trece, lea
fa merge, noi muncim 
cu drag. Dar, fără o ca- 
teluță, cum să lu
crezi ! ?... Priză este, 
reșou esțe, cafea... a 
mai rămas ceva, așa că... 
dați-i foc. E bun și-un 
ceai, în pauza de masă 
merge și 
ventual 
Dar mai 
Cafeluța 
țigara... „BT“, „Snagov", 
„Litoral", „Kent". 
„Carpați" cu 1 
merge la cafea !

Cafeluța este prezen
tă zilnic 
din 10. 
consumă cafea. Au 
staiații speciale de fa
bricat. Curent să fie... 
In colectivități mai 
mari sau mai mici, ca
re lucrează în 
se consumă nu

Strungarul, 
electricianul, 
alții pot să lucreze — 
și încă foarte bine — 
fără cafea. De unde 
și pînă cînd această 
modă a cafeluței de bi
rou ? I De ee se îngă
duie așa ceva oare ? ! 
In fond, cafeaua piei 
nu face bine. Iar cînd 
se bea la birou face 
chiar rău. Zău, vedeți 
ce faceți cu cafeluța de 
birou !...

■ Și 
filtru

birouriîn 8
Funcționarii

in

birouri, 
glumă ! 
sudorul, 
șoferul,

Dan VRlNUEANU

I 
I l

Intr-o zi a venit la redacție 
un tînăr. Să fi avut 20 de ani. 
Era înalt, subțirel, „tuns" cu... 
plete, după „modă". In sfîrșit, 
înfățișarea în cazul acesta era 
mai puțin importantă. Tînă- 
rul se afla într-un mare impas 
și avea nevoie de ajutor.

A venit ca mulți alții în Va
lea Jiului ca să muncească, 
după ce absolvise liceul, la 
Curtea de Argeș. A găsit repe
de un loc de muncă Ia E.M. 
Dîlja, sectorul III, a fost găz
duit la căminul exploatării. 
Acest frumos început era datat 
7 august a.c. In septembrie a 
dat examen la Institutul de 
mine, secția subingineri, cursul 
seral, unde (spunea el !) a reu
șit.

Acum, în octombrie s-a tre
zit cu contractul de muncă 
desfăcut, cu datorii bănești 
față de întreprindere, dat a- 
fară din cămin. Cu alte cu
vinte, se afla pe drumuri, fă
ră mijloace de existență.

—.... Am absentat, știți, ne-a 
mărturisit tînărul DUMITRU 
CROITORU, am dat admite
rea. Am avut concediu fără 
piață dar examenul a ținut 
mai mult și am mai lipsit trei 
zile,,.

— După care vi s-a desfăcut 
contractul de muncă...

— Nu, am fost înțeles. Dar 
din 25 septembrie am mai fă-

LUCRU LA
cut trei nemotivate...

— De ce ?
— Am plecat acasă 

mai aveam bani,,.
— Bine, dar nu ști 

tă ce ești angajat ai și obliga
ții, trebuie să respecți discipli
nă muncii, că nu poți . pleca 
așa cînd vrei ?

— Ba, da. Dar m-am
eu acasă...

— Cum au reprimit pe alții, 
aș putea să fiu și eu reanga
jat. Secretarul de partid mi-a 
spus că nu se mai poate... A- 
cum, n-am bani, n-am unde 
dormi, nu știu ce să fac, 
mai merg la institut...

Aici întrerupem dialogul. 
La o altă exploatare, Dumitru 
Croitoru n-a putut fi angajat.

nu

LOZ IN PLIC

Lia MANOLE

prin hărnicie. El însă, a abu
zat de drepturile ce i s-au a- 
cordat, de primirea și înțele
gerea părintească.

In aceeași zi cînd am v. nit. la 
redacție l-am reîntîlnit pe tî- 
nărul aflat în... impas. Am în
cercat să-l ajutăm crezînd că 
întîmplarea ne-a făcut să-1 gă
sim tot în impas.

La exploatări miniere nu

CIT DAI WCIETATII?
mai poți fi angajat. Dar, ca să 
ai din ce trăi și să poți conti
nua studiile, va trebui să 
muncești. Aici la doi pași de 
redacție se află birourile șan
tierelor de construcții. Cu si
guranță că vei găsi aici înțe
legere și vei fi angajat

La aceste cuvinte, tînărul 
și-a aranjat pletele care-i aco
pereau fața și a zîmbit cu em
fază :

— Vă mulțumesc, am fost 
la forțele de muncă și am găsit 
de lucru. Mă angajez vînzător 
la loz în plic...

— Fără să-ți pese de conse
cințe ?

— Nu m-am gîndit că lucru
rile o se meargă așa departe,

— Atunci de ce te 
ne-ndreptățit 7 S-a 
exact eum trebuia.

— Da, e legal, dar

consideri 
procedat

ar putea 
să mă reangajeze, însă Ia alt 
sector, că șeful de Ia trei e 
earn aspru și nervos ; n-am 
fost trecut nici la avans.

— Crezi că e cazul să ai tot 
dumneata pretenții ?

Nici la E.M. Dîlja, unde e ne
voie de forță de muncă, însă 
nu de... „domnișori" care ar 
dori să se joace numai de-a 
serviciul dar să primească 
salar să beneficieze de cămin, 
cantină. Toate aceste drepturi 
statul le acordă cu mărinimie, 
dar nu oricui. Cei care le pri
mește e dator să muncească, 
să respecte disciplina muncii, 
să se integreze în colectiv. Du
mitru Croitoru era dator să-și 
arate recunoștința, printr-o 
muncă cinstită, disciplinată,

Am încercat să-i explicăm 
că nu este o muncă potrivită 
pentru un bărbat tînăr, în toa
te puterile care s-a hotărît să 
urmeze cursurile de subingi
neri minieri, pentru un om 
care dorește să pornească în 
viață cu pași fermi, hotărîți 
să ajungă undeva cu demnita
te. Dar, n-am mai fost ascul
tați, Am înțeles atunci că vi
zitatorul nostru nici nu dorise 
un ajutor. Era unul dintre a- 
ceia, de care „altoii" educa
ției nu s-au prins, care vrea 
să treacă prin viață ușor, ca va
liza prin gară" fără să-1 inte
reseze cum. Și am mai înțe
les că Dumitru Croitoru este 
unul dintre aceia care, ori nu 
s-a întrebat niciodată, ori n-a 
vrut să se întrebe, cît primeș
te el din partea societății 
cît dă, nu s-a întrebat d 
Ia vîrsta de 20 de ani se poate 
trăi omenește nesocotind mun
ca. El, și alții croiți după chi
pul și asemănarea lui, trebuie 
să știe că parazitismul — sub 
orice formă s-ar manifesta es
te aspru condamnat de socie
tate, că acest drum pe care a 
pornit în viață este inechita
bil și nedemn.
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Din viafa organizațiilor de partid
Accentul muncii 

educative — 
pe întărirea 

disciplinei
In cadrul adunării gene

rale de dare de seamă a 
organizației de' partid 
U.M.T.C.F. — Iscroni comu
niștii au dezbătut pe larg 
problemele disciplinei în 
producție. Din discuțiile pur
tate a reieșit că unii șoferi 
absentează nemotivat de la 
serviciu, din cauza consumu
lui de băuturi alcoolice a- 
trăgînd și pe alți salariați la 
asemenea acte de indiscipli
nă.

Nerealizarea unor indica
tori de plan se datorește lip
sei de preocupare a biroului 
organizației de partid pen
tru eliminarea fluctuației de 
șoferi și mecanici care exis
tă, precum și slabei munci 
politice desfășurate pentru 
permanentizarea salariaților, 
educarea și ridicarea nivelu
lui de conștiință al acestora.

Discuțiile purtate de comu
niștii Dumitru Bosoncea, Pe
tru Jitea, Mircea Mânu, Du
mitru Ștefan au scos în e- 
vidență faptul că nu sînt în
cadrați meseriași corespun
zători pentru a executa repa
rații și revizii de bună cali
tate la toate autovehiculele, 
nu se întărește schimbul II și 
nu a fost generalizat schim
bul III, drumurile forestiere 
sînt necorespunzătoare, iar 
calitatea lucrărilor ce se e- 
xecută pentru întreținerea 
lor este slabă din cauza lip
sei de control tehnic.

Participanții au propus să 
se ia măsuri cu privire 
crearea de stocuri 
chetele forestiere 
permită uscarea

V

deoarece în perioada de 
iarnă se întîmpină mari greu
tăți cu transportarea acestu
ia. Totodată este necesară a- 
sigurarea drumurilor pentru 
perioada timpului friguros 
cu materiale antiderapante, 
să se înlăture risipa și con
sumul mare de benzină, iar 
la pregătirile pentru iarnă să 
se acționeze cu toate forțe
le. -

la 
în par

care să 
lemnului,

Sarcini mari 
și urgente

Adunarea de dare de sea
mă a organizației de bază 
nr. 1 din cadrul E.M. Dîlja 
a început dezbaterea proble
melor cu un număr mare 
de... absenți.

Acte de indisciplină s-au 
manifestat și în cadrul 
procesului de producție prin 
minusul pe 9 luni ale anului 
de 1 849 tone cărbune sub 
plan, depășirea prețului de 
cost pe tona de cărbune cu 
11,5 lei, un minus de 300 me
tri liniari la lucrările de pre
gătire datorită faptului că 
nu a existat o preocupare 
consecventă pentru asigura
rea liniei de front, iar com
partimentul electromecanic 
nu-și face datoria pe deplin.

Indisciplina s-a manifestat 
și în numărul mare de ab
sențe nemotivate (532) pe ce
le nouă 
2 982 om 
viciu.

Aceste 
datoresc 
organizației de partid a fost 
mult timp descompletat, iar 
activitatea lui s-a desfășurat 
unilateral, ineficient.

Adunarea de dare de sea
mă a adoptat măsuri pentru 
asigurarea liniei de front la 
lucrările de pregătire, folo
sirea unor brigăzi compacte

luni ale anului și 
zile lipsă de la ser-

stări de lucruri se 
faptului că biroul

Asigurarea calității produselor

de

la lucrările de pregătire, 
sigurîndu-se viteze mari de 
avansare.

Disciplina 
factor determinant 

al realizării 
planului

Darea de seamă și discuți
ile fructuoase purtate în ca
drul adunării generale 
partid de la organizația 
bază S.T.R.A. — Lupeni, au 
oglindit preocuparea susținu
tă a conducătorilor auto din 
cadrul garajului pentru de
servirea operativă și în bune 
condițiuni a exploatărilor 
miniere. Strădaniile lor au 
făcut ca planul valoric pe 9 
luni al unității să fie realizat 
în proporție de 104 la sută.

Cei 32 membri de 
partid, prezenți la adunarea 
generală, au ascultat cu viu 
interes materialele prezenta
te luînd parte activă la dez
baterea problemelor. In spi
rit critic și autocritic au fă
cut propuneri valoroase cu 
privire la îmbunătățirea sti
lului și a metodelor de mun
că ce trebuie să le foloseas
că organizația de partid.

Dezbaterile din adunarea 
generală au subliniat atitu
dinea înaintată, comunistă 
— pe care o au salariații 
Ion Copil, ion Dan, Hie So
lomon, care îndeplinesc la 
timp programul de lucru, e- 
xecută lucrări de bună cali
tate, se remarcă printr-o dis
ciplină exemplară. S-a mai 
scos în evidență grija deose
bită ce există aici pentru în
treținerea mașinilor, folosi
rea carburanților și execu
tarea lucrărilor 
într-un termen 
bună calitate.

de reparații 
scurt și de

Vasile COCHECI J

Participare activă, responsabilă
(Urmare din pag. 1) 

ele răspund cerințelor primor
diale ce stau în prezent în 
fața colectivelor pentru reali
zarea sarcinilor ia extracția 
de cărbune, cerințelor sinteti
zate în genericul rubricii noas
tre după trei puncte de refe
rință : răspundere, ordine, 
competență !

Nu mai surprinde pe nimeni 
faptul că, la asemenea anali
ze, tonul discuțiilor este 
de comuniști.
edificatoare atît ale preocupă
rilor minerești pentru mai 
mult, mai bine, mai eficient, 
cît și ale atitudinii comuniste, 
înaintate :

„Avem un plus substanțial 
realizat de colectivul sectoru
lui, dar acest lucru nu ne în
dreptățește să ne declarăm 
mulțumiți. Plusul nu a fost 
obținut cu o reducere a efor
turilor, nu a fost în toate pri
vințele rezultatul organizării 
mai bune a lucrului. Am irosit 
multă forță de muncă în lu
crări executate în zilele de 
repaus, și, pe de altă parte, 
am neglijat întreținerea lucră
rilor miniere 
fronturilor de lucru pentru e- 
tapa viitoare" (Petru Ambruș, 
maistru miner principal). în
tâmpinăm greutăți pe linie 
electromecanică. In prezent, 
nu dispunem de efectiv elec
tromecanic pentru patru 
schimburi, și din această cau-

dat
Iată exemple

și pregătirea

ză nu se asigură abatajelor 
asistența tehnică necesară din 
partea lăcătușilor, a mecanici
lor și electricienilor" (Victor 
Cojocaru, maistru electrome
canic principal). „Din cauza 
diluării efectivelor, a întreru
perilor și stagnărilor în aba
taje, nu a fost întotdeauna 
respectat ciclul de producție. 
Efectul ? O neadmisă risipă 
de forță de muncă, manifesta
tă, paradoxal, prin aceea că 
unii mineri au efectuat cu 
5—6 șuturi în plus pe lună". 
(Petre Constantin, și în ace
eași idee, loan Mondoca și 
Nicolae Onișor, șefi de briga
dă).

Prilejul a fost folosit pentru 
sesizarea unor stări de lucruri 
de ordin tehnic, de care să se 
țină seama de către conduce
rea exploatării și a C.C.P. Iată 
cîteva sesizări;

— Deși lanțul transportoa
relor TR-3 este calculat să re
ziste la aproape 30 tone, la un 
control efectuat în cadrul sec
torului s-a dovedit că rezistă 
abia la 22 tone;

— Pompele de înaltă presi
une trebuie îmbunătățite ca
litativ. Dar sectorul nu întîm
pină dificultăți numai din pri
cina calității acestora, ci și a 
lipsei unor piese de schimb. In 
prezent, sectorul are pompe 
care stau neutilizate din lipsa 
pieselor de rezervă ;

— Intr-o situație similară se

deaflă și furtunul pompelor 
presiune. In loc de 200, furtu
nul rezistă doar la 130 atmos
fere, probă efectuată tot în 
cadrul sectorului.

Critici, sugestii, propuneri 
— toate vizînd atitudinea de 
participare activă a minerilor 
la rezolvarea problemelor ce 
frămîntă întregul colectiv, Ia 
căutarea soluțiilor celor mai 
adecvate pentru îmbunătățirea 
producției și a muncii: obți
nerea unor rezultate și mai 
bune, pe măsura tradiției mi
nerești. Proprii minerilor, toa
te aceste căutări nu se petrec 
după cum spuneam, numai aco
lo unde sînt întîmpinate difi
cultăți, ci, am putea afirma, 
îndeosebi acolo unde există 
o înaltă cotă a răspunderii co
muniste, politice și profesio
nale.

FESFIMU/L foi ciorii:
(Urmare din pag. 1)

Epitelul „de gală" se adresea
ză, deopotrivă, realizatorilor 
spectacolului, interprefUor, 
dar mai cu seamă, ingeniozi
tății cu care au fost aduse în 
scenă cîteva din tradițiile fol- 
clorice momîriănești.

De la tumultosul dans mo- 
mîrlănesc (transpus scenic de 
pionieri de la Școala genera
lă nr. 4), pînă Ia robustețea 
și vraja cintecului local (am 
reținut evoluțiile soliștilor II- 
diko Haidu, Fănel Enea, Ro
dica Ilinca, Constantin Furdui 
Verginica Dobre, grupul vo
cal al Scolii generale nr 4), 
de la duioșia melodică a jo
curilor (interpretate de către 
orchestra școlilor generale nr. 
1 și 6 — dirijor proi. Gh. Mus
ca) pînă la sobrietatea core-

grafică a prelucrărilor de fol
clor (Liceul Petriia), totul a 
dat culoare și vioiciune vita
lității și permanentei folclo
rului românesc.

Spectacolul a prilejuit și o 
reintilnire cu corul Scolii ge
nerale ni. 5 (dirijor Vladimir 
Ureche), laureat al ultimei e- 
difii a Festivalului cultural- 
artistic pionieresc, cu cîteva 
din cintecele sale de mare 
succes și de remarcabilă tăl
măcire artistică („Partid, pa
văza mea", „Plaiuri părin
tești", „lo-s cu turma sus la 
munte").

Așteptmdu-l pe micii inter
pret! la o nouă ediție, dorim 
să le sugerăm și realizarea u- 
nor film? sau expoziții, 
mai ales, întocmirea 
monografii locale.

dar
unor

I 
I
I

Convergențe. Foto : B. MIHAI

Cum vom călători la iarnă 
cu trenul ? SPORT

BINE! vin să confirme

In ultimul timp, în fiecare 
colectiv de muncă s-au luat 
măsuri pentru ca 
de iarnă să nu

perioada 
stânjenească 

buna desfășurare a procesului 
de producție. In domeniul 
transporturilor feroviare acest 
obiectiv presupune o preocu
pare permanentă din partea 
tuturor factorilor de răspun
dere fiind vorba, pe de o 
parte, de asigurarea îndeplini
rii sarcinilor de transport, iar, 
pe de altă parte, de buna de
servire a publicului călător.

Una din cerințele importan
te ce se impun a fi luate în 
vederea asigurării transportu
lui în bune condițiuni a călă
torilor constă în aceea ca toa
te garniturile de călători să 
fie etanșe. In acest scop colec
tivul reviziei de vagoane 
C. F. R. Petroșani a început 
din timp lucrările de verifi
care și etanșare pentru iarnă 
a vagoanelor de călători, efec- 
tuîndu-se și probarea instala
țiilor de încălzire. De aseme
nea, știindu-se că în timpul 
iernii perioada de vizibilitate 
este mai redusă, s-au revizuit 
și s-au remediat defectele de 
la instalația de iluminat a 
vagoanelor de călători.

Concomitent a fost revizuită, 
reparată și etanșată instalația 
de distribuire a apei în grupa 
B, instalațiile și rețelele de ' 
distribuire a aerului compri
mat.

Din pregătirile de iarnă nu

au fost neglijate nici aprovizi
onarea cu combustibil, procu
rarea echipamentului de pro
tecție și asigurarea stocului 
minim necesar de piese de 
schimb și materiale pentru în
călzirea garniturilor de călă
tori. Dar, deși perioada pregă
tirilor de iarnă nu a expirat, 
această unitate a executat a- 
proape în întregime sarcinile 
ce i-au revenit în cadrul aces
tei acțiuni, ocupîndu-se și de 
revizuirea, repararea, etanșarea 
clădirilor de serviciu și a con
strucțiilor anexe, astfel încît 
locurile de muncă să fie ame
najate și pregătite în 
optime pentru timpul 
nă.

Printre participanții 
te lucrări se pot cita
șefului de tură Nicolae Vișan, 
locțiitorul secretarului organi
zației de bază, lăcătușilor de 
revizie Nicolae Coman, Lucian 
Enculescu, Romulus Oprean, 
tîmplarului Dumitru Buriu, 
lăcătușilor de reparație Petre 
Buza, Cornel Iovănescu, Petre 
Boța, Miron Almaș, electricia
nului Ion Broței, vopsitorului 
Ion Dumitrelea, cu toții fiind 
convinși că buna deservire a 
publicului călător în timpul 
iernii este asigurată prin mo
dul de realizare a lucrărilor 
de pregătire, de acestea depin- 
zînd și • buna 
activității de

condiții 
de iar-

la aces- 
numele

desfășurare a 
transport.

Ing. Rodica
Revizia de

ardeleanu,
vagoane C.F.R.

Pe urmele semnalelor 
critice ale ziarului

. -r-V'

In articolul cu 
modern, frumos și 
cepții", publicat în 
roșu“ nr. 7384, au fost relevate 
cu satisfacție și mîndrie cetă
țenească mai multe aspecte 
plăcute vizînd modernizarea, 
înscrierea orașului Petroșani, 
ca urmare a construirii în pe
rimetrul său a numeroase e- 
dificii economice și social-cul- 
turale noi, pe coordonatele u- 
nui centru urban în plină dez

titlul „Util, 
cîteva... ex-

,Steagul

voltare. Erau evidențiate, spre 
exemplu, traficul rutier, tot 
mai intens pe care-1 cunoaște 
orașul nostru în prezent, noi
le construcții — extinderea 
întreprinderii de utilaj minier, 
liceul de cultură generală, li
ceul industrial minier, blocu
rile turn, străzile proaspăt pa
vate ori asfaltate, precum și- 
excepțiile, adică aspectele dis
tonante cu ceea ce e frumos, 
modern — rufe puse la uscat

în balcoanele blocurilor, de
pendințe (cotețe), vechi și noi, 
amplasate la marginea trotua
relor. Cu privire la acest ar
ticol, mai bine zis la distonan
tele menționate în el, servi
ciul de gospodărie al munici
palității ne-a comunicat urmă
toarele :

„Observațiile cuprinse în ar
ticol privind existența unor 
dependințe cu aspect necores
punzător pe străzile ce duc 
spre cele două instituții de în- 
vățămînt, liceul industrial și 
liceul de cultură generală sînt 
juste, aici fiind vorba, pînă 
nu de mult, și în prezent, de 
o zonă de locuințe individuale 
care nu au încălzire centrală 
și deci, au nevoie de depen
dințe. Zona respectivă rămî- 
ne însă în atenția serviciului 
de gospodărie al Consiliului 
popular municipal, urmînd a

JLou ztohub

gleamfe,,
EZI roșu

„Vremuri“
a-

nr.
c.,

Intr-o însemnare critică 
părută în ziarul nostru 
7455, din 23 octombrie a. 
sub titlul „Sîmbătă la coa
for'..., se semnala faptul că 
la unitatea de coafură nr. 
5 din Petroșani aparatele- 
cască sînt în majoritate defec
te, prilejuind astfel 
rări, 
tice 
tiva 
ne
„Critica

aglome-
In urma semnalelor cri- 

al articolului, coopera- 
„Unirea" din Petroșani 
răspunde următoarele: 

adusă este justă și

(Urmare din pag. 1)

dotare, executînd lucrări de 
calitate, fără rebuturi. Ei vor 
continua și în viitor să depu
nă întregul efort pentru rea
lizarea exemplară a sarcinilor 
de plan pe 1973.

In acest cadru de analiză a 
activității desfășurate de orga
nizațiile U.T.C., s-au făcut nu
meroase propuneri pentru 
creșterea continuă a calității 
muncii depuse în fiecare sec
ție. Am reținut în acest sens 
propunerea făcută de loan Mi- 
huț, de la bobina j, ca neapă
rat conducerile secțiilor și 
maiștrii de aici să organize
ze cursuri de perfecționare 
profesională pentru tineri, 
contribuind în acest fel la ca
lificarea lor superioară, la un 
aport mai mare în producție. 
O altă propunere a fost susți
nută de tînărul Vergii Albu

și anume ca serviciul C.T.C. 
să controleze produsele nu nu
mai la recepționare, ci și în 
timpul confecționării lor — 
pe fluxul de producție — pen
tru a se putea îmbunătăți ca
litatea execuției și eliminarea 
rebuturilor. Este imperios ne
cesar, spunea tînărul, ca toți 
șefii de echipe să manifeste 
mai multă preocupare față de 
tinerii muncitori în pregătirea 
lor profesională.

Iată doar cîteva din proble
mele care preocupă organiza
țiile de tineret de la I.U.M.P., 
probleme care demonstrează 
participarea activă și respon
sabilă a tinerilor la realizarea 
în cele mai bune condiții a 
sarcinilor de plan ce stau în 
fața colectivului întreprinde
rii în acest an și pregătirea 
corespunzătoare a producției 
anului 1974, pentru a se asigu
ra realizarea înainte de ter
men a cincinalului.

Rugbi, divizia b Minerul Lupeni — Electroputere Craiova 14-11
In etapa din 28 octombrie, 

pe stadionul din Lupeni s-a 
desfășurat meciul de rugbi 
dintre formația Minerul din 
localitate, și „15“-le de la 
Electroputere Craiova, meci 
contând pentru campionatul 
național divizionar B. Partida 
a început în nota de dominare 
a minerilor, care reușesc să 
deschidă scorul cu un eseu în 
min. 12. Gazdele continuă să

preseze și majorează avanta
jul prin Mihăilă, scorul deve
nind 7—0. După acest început 
furtunos, oaspeții și-au revenit 
și reușesc să reducă din han
dicap prin Hulea : 7—4, scor 
cu care ia sfîrșit și prima re
priză. In cea de a doua parte 
a jocului, echipa gazdă înscrie 
prin Dobroiu, ca apoi oaspeții 
să egaleze imediat prin Pîrvu 
și scorul devine 11—11.

Bine conduși de pe margine 
de antrenorul Mircea Su(ba, 
minerii reușesc să puncteze 
din nou în favoarea lor prin 
veteranul echipei, Nicolae 
Precup, care a transformat o 
lovitură de pedeapsă cu mare 
precizie și meciul se termină 
cu scorul de 14—11 în favoarea 
gazdelor.

C. FRANCISC, 
corespondent

Cînd sportivitatea și „fair-play“-ul sînt 
lăsate departe de terenul întrecerilor...

De nenumărate ori am avut 
neplăcuta ocazie, aflîndu-ne 
pe un teren de sport, să fim 
martorii unor incidente mai 
mult sau mai puțin grave pro
duse între jucătorii celor 
două formații ce-și disputau 
punctele puse în joc. Și nu de 
puține ori chiar între unii ju
cători și cavalerii fluierului, 
care în urma unor decizii date 
în teren atrag declanșarea 
unor reacții reprobabile din 
partea celor ce se cred frus
trați de niște avantaje create 
de conjunctura meciului. Și 
atunci, aceste altercații și dis
cuții inutile creează o atmos
feră încărcată, contribuie la 
degenerarea jocului, terenul 
devenind o adevărată arenă 
în care nu de puține ori se 
impun cei care „argumentea
ză" mai violent. Toate aceste 
ieșiri fac ca disputa sportivă, 
„fair-playul" să fie lăsate un
deva departe de dreptunghiul 
de gazon sau zgură roșie, 
„spectacolul" oferit de cei ce 
se înfruntă fiind adesea indig
nant, acele busculade și co
mentarii inutile fiind în detri
mentul confruntării sportive 
loiale, umbrind atmosfera me-

ciurilor, dezamăgirea luînd lo
cul satisfacțiilor pe care ori
care dintre cei aflați în tribu
ne le așteaptă pe bună drepta
te de la confruntarea de pe 
teren.

Cu cîtva timp în urmă, după 
meciul de handbal disputat în

(Urmare din pag. 1)

„Nu se poate vorbi despre o 
proastă calitate a materiilor 
prime. Ciocolata, zahărul, 
cacaoa, cafeaua, ingredien
tele pentru înghețată sînt de 
foarte bună calitate",..

— Nu I E vorba despre re
cepția unor cantități de lap
te cu aciditate mare sau 
sub limitele procentelor de 
grăsime I

— Limita procentului de 
grăsime în lapte e 3,2. Nu 
s-au semnalat deloc cazuri 
de recepționare a laptelui 
sub acest aspect. In privin
ța acidității, da, s-a mai în
tâmplat uneori, dai; în nici un 
caz nu se poate generaliza...

— Nici n-am intenționat I 
Excepțiile, însă, deranjează, 
știrbesc prestigiul unității.

— Știu. îmi închipui că vă 
referiți la întâmplarea din 
luna martie—

— Exact I „Cazul" laboran
tei Ioana Șerban !

— Șoferul loan Bîrsan — 
intervenția contabilului șef 
Vasile Băltărețu e, din nou, 
fermă, precisă — a colec
tat lapte într-un bidon 
cu miros de benzină. 
Se pare că pe fundul vasului

ar fi existat chiar o cantitate 
infimă. Lui și laborantei 
Ioana Șerban, care-a efectuat 
o recepție calitativă super
ficială. i-a fost imputată o su
mă de aproximativ 27 000 lei.

— De ce colectați lapte ne
însoțit de documentele ates- 
tatoare ale calității ?

telor cu beneficiarii. Nu au 
fost semnalate, într-adevăr, 
în ultimele luni, refuzuri pe 
motiv de calitate din partea 
I. C. L. S. „Alimentara" sau 
I.C.L.S. pentru alimentația 
publică. Controlul de calitate 
a început să funcționeze a- 
proape fără reproș. A crescut

diții esențialmente impro
prii. Canalul de scurgere mai 
mult timp e defect decît func
ționează ; iluminația e insu
ficientă ; geamul spart și 
lacătul defect („Se mai sparg 
geamuri... avem lacăte sufi
ciente, de ce n-a cerut ?“ —
Maria Popa) ; nu există us-

construirea unei spălătorii 
noi, moderne. Cel mai tîrziu, 
luna aceasta, în 25, va intra 
în funcție noua spălătorie și 
va avea condiții mai bune 
decît putea să spere vreoda
tă" — Elena Popescu). Catin- 
ca Adam se mai interesa da
că are dreptul la spor de a-

Brinză bună în „burduf"... impregnat de deficiențe!
— Vina este a C.A.P.-uri- 

lor. Pe avizele de expediție 
furnizorii noștri mai adaugă 
două vorbe despre calitate. 
Nu ne trimit un act separat. 
Am sesizat de mai multe ori 
acest lucru și se pare că, în 
curînd, problema va cunoaș
te o rezolvare (intervenția a- 
parține, de această dată, se
cretarei de partid. Elena Po
pescu).

Discuția alunecă apoi în
spre punctul... inițial, de la 
care se dorea începută — ca
litatea produselor fabricii, 
privită prin prisma contrac-

și exigența delegaților be
neficiarilor, care contrasem
nează acum „certificatele de 
garanție" concomitent cu re
prezentanții fabricii...

„Punctul 2“ al investigați
ilor s-a consumat în timp re
cord. Interlocutorii au fost, 
în unanimitate, de acord că 
„reclamația" salariatei Ca- 
tinca Adam, de la spălătorie, 
e întemeiată „în proporție de 
șaizeci la sută, poate și mai 
mult" (Vasile Băltărețu). Des
pre ce e vorba ? Am fost se
sizați la redacție că respecti
va salariată lucrează în con-

cătorie, personalul solicită 
halate imaculate și nu pri
mește pentru că acestea nu 
se usucă în timp util ; din 
cauză că lucrează în aburi și 
cu picioarele mereu în apă, 
Catinca Adam e mai mult în 
spital decît la lucru. („Și a- 
cum e în spital, e suferindă 
cu nervii, noi am înțeles-o, 
are dreptate, ea singură a ce
rut să fie schimbată de la cu
rățenie la spălătorie, condi
țiile sînt grele, într-adevăr, 
nu i le-am îmbunătățit pe par
curs pentru că intenționam

bur. „NU", ne-a răspuns, pro
babil conform legilor, conta
bilul șef. „Ca muncitoare 
necalificată, a beneficiat de 
toate majorările de salarii, 
mai mult decît atît nu se 
poate"...

...Să conchidem, în cîteva 
cuvinte. La Fabrica de pro
duse lactate Livezeni, deși 
rezultatele de pînă acum nu 
sînt de loc îmbucurătoare, e- 
xistă suficiente rezerve inter
ne de a căror valorificare co
lectivul de aici se preocupă 
(există, însă, încă mult loc

fi amenajată în mod corespun
zător în primăvara anului 
1974.

S-au luat și se vor lua în 
continuare măsuri împotriva 
locatarilor care încalcă preve
derile articolului nr. 4 din Ho- 
tărîrea nr. 7/1969 a Consiliului 
popular județean privind folo
sirea balcoanelor și ferestrelor 
pentru uscarea rufelor și de
pozitarea unor obiecte care a- 
fectează negativ aspectul es
tetic al acestora.

Prin refacerea în luna sep
tembrie curent a zidului de 
sprijin distrus de apele pîrîu- 
lui Slătinioara, parcarea de 
lîngă liceul de cultură gene
rală se poate folosi în condiții 
optime, iar în vederea descon
gestionării Pieței Victoriei es
te în curs de definitivare un 
studiu pentru găsirea unui alt 
loc pentru autogara aflată în 
prezent aici".

mai bune...
vă informăm că am luat mă
suri pentru ca aparatele să 
fie reparate, angajînd în a- 
cest scop un meseriaș, care 
se ocupă de întreținerea lor. 
Pentru anul viitor am prevă
zut dotarea unităților cu 
aparate noi. în locul celor 
uzate".

Așa stînd lucrurile, pen
tru salariatele unităților res
pective, dar mai ales pentru 
clientele acestora, vor veni 
„vremuri" mai bune...

Semnal
cadrul campionatului județean 
între Minerul Paroșeni șl Ste
jarul Hațeg, spectatorii pre
zenți la acea întâlnire au putut 
asista la un incident de o a- 
semenea factură, în care „e- 
roul" principal a fost un ju
cător al formației gazdă, Teo- 
fil Baczai. Nemulțumit, chipu
rile, de deciziile date de arbi
trul Dezideriu Palljanos, pe 
parcursul întâlnirii, în timp ce 
se îndrepta spre vestiare, a- 
cest „sportiv" s-a repezit asu
pra arbitrului cu pumnii, pro- 
dueîndu-i leziuni la față. Apoi, 
ocrotit de unii spectatori ama
tori de senzații tari, dispare 
în ipostaza de „învingător", 
satisfăcut de bravada făcută. 
Și toate acestea s-au întâm
plat, după cum aveam să 
aflăm ulterior sub ochii oblă- 
duitori ai instructorului echi
pei, care în loc să tempereze 
spiritele, a contribuit prin a- 
titudinea sa la ineintarea lor.

Iar arbitrul Palljanos s-a 
ales cu ceea ce s-a văzut. Și 
la urma-urmei arbitrajul lui 
și al celuilalt arbitru, Gheor-

ghe Ștefan nu a constituit 
nici de departe vreun motiv 
de a cauza producerea unor 
asemenea incidente. Foaia de 
observare a arbitrului delegat, 
ca și analiza arbitrajului pres
tat făcută în ședința colegiu
lui municipal al arbitrilor de 
handbal, vin să confirme afir
mațiile de mai sus.

Faptul că echipa locală a 
fost învinsă în propriul fief 
nu era un motiv de nemulțu
mire sau de acest lucru nu 
era nicidecum vinovat arbi
trul. S-au impus cei care au 
fost mai tehnici, mai superi
ori tactic. Deci obiectivitatea 
trebuia să-și pună amprenta 
asupra opiniilor celor învinși.

Tragem un semnal de alar
mă pentru conducerea tehnică 
a echipei, conducerea asocia
ției sportive, cît și pentru ju
cătorii formației Minerul Pa
roșeni, pentru ca în viitor a- 
semenea manifestări antispor- 
tive să nu mai anatemeze e- 
voluțiile lor din’ campionat.

Iar în ceea ce-1 privește 
pe jucătorul T. Baczai, comi
sia de disciplină a forului 
sportiv de specialitate aștep
tăm să-și spună cuvîntul. Mă
sura ce se impune luată în 
acest caz trebuie să fie dras
tică, să contribuie la eradica
rea acestor comportări repro
babile ale unor sportivi de pe 
terenurile de joc, terenuri 
unde trebuie ■ instaurată cu 
fermitate disciplina și con
fruntarea loială, sportivă !

Ionel ȚABREA

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Moldovan 

Maria, eliberată de E. G. C. Petroșani. O declar nulă.

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Kovacs 
Gavril, eliberată de E. M. Aninoasa. O declar nulă.

pentru impulsionarea acestei 
preocupări), pentru reduce
rea prețului de cost, îndeo
sebi prin creșterea produc
tivității muncii și reducerea 
consumurilor specifice de 
materii și materiale și asigu
rarea unei bune întrețineri a 
agregatelor și utilajelor din 
procesul de producție. Dacă, 
în ceea ce privește îmbunătă
țirea calității produselor fa
bricii — unul dintre obiective
le principale înscrise, ne a- 
mintim perfect, în planul de 
măsuri adoptat pentru acest 
an, în adunarea oamenilor 
muncii din ianuarie a.c. — au 
fost obținute, prin urmărirea 
consecventă, a procesului teh
nologic și o asistență apro
piată cerințelor, unele rezul
tate vizibile, colectivul fa
bricii are, acum și în continua
re, datoria de a depune toa
te eforturile pentru recupe
rarea rămînerilor în urmă, 
pentru a înscrie întreaga ac
tivitate pe o curbă mereu as
cendentă. Posibilități, cum 
spuneam, există, disponibili
tăți, de asemenea și cu spriji
nul întreprinderii de indus
trializare a laptelui Simeria, 
momentul de „stagnare" poate 
și trebuie să fie depășit...
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Dezbaterile din plenul Conferința pentru securitate
TEHERAN 31 — Trimisul 

special Agerpres, Mircea lo- 
nescu, transmite : Președinte
le Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, 
Ion Gheorghe Maurer, împre
ună cu persoanele oficiale ro
mâne care îl însoțesc, a vizitat 
miercuri, monumentul Shah- 
yad Aryamehr.

înălțat în 1971, cu prilejul 
aniversării a 2 500 de ani de 
la întemeierea statului 
an, monumentul este o 
strucție 
dernă, 
lemente 
arhitecturii persane. El 
dăpostește o interesantă expo
ziție, conținînd. deopotrivă, o- 
biecte ale culturii persane 
vechi, relicve de inestimabilă 
valoare, alături de un panora
mic al momentelor semnifica
tive din istoria modernă a I- 
ranului.

Președintele Consiliului de 
Miniștri a admirat frumusețea 
construcției, subliniind sen
sul pe care îl căpătă apropie
rea simbolică dintre cultura 
persană veche și realizările de 
azi ale Iranului.

impunătoare, 
care păstrează 

tradiționale 
persane.

irani-
con- 
mo- 

e-
ale

a-

La încheierea vizitei, tova
rășul Ion Gheorghe Maurer, 
a semnat în Cartea de onoare 
a mausoleului.

In cursul serii, președintele 
Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer a făcut o 
vizită Alteței sale Imperiale, 
prințul Abdel Reza Pahlavi, 
fratele Șahinșahului Iranului.

Cu acest prilej, a avut Ioc 
o convorbire care s-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială, 
prietenească.

★

Reprezentanții conducerilor 
unor ministere, care îl însoțesc 
pe președintele Consiliului de 
Miniștri, Ion Gheorghe Maurer 
în vizita sa oficială în Iran, 
au avut întrevederi cu condu
cătorii unor ministere și soci
etăți naționale economice ira
niene, în vederea completării 
în detaliu a liniilor largi de 
dezvoltare a cooperării econo
mice româno-iraniene, conve
nite în cursul convorbirii ce a 
avut loc între șefii guvernelor 
celor două țări.

Tovarășul Paul Niculescu-Mizil

primit de președintele Austriei,

Franzt Jonas

Adunării Generale
Cuvîntul reprezentantului

Gene- 
dezba- 
înscris 
de 56

NAȚIUNILE UNITE 31 — Co
respondentul Agerpres, Con
stantin Alexandroaie, transmi
te : In plenul Adunării 
rale a O.N.U. continuă 
terile asupra punctului 
la cererea unui număr
de state — între care și Româ
nia —, intitulat „Ocuparea i- 
legală de către forțele milita
re portugheze a unor părți a- 
le Republicii Guineea-Bissau 
și actele de agresiune comise 
de acestea împotriva poporu
lui Republicii". De asemenea, 
în atenția plenarei se află un 
proiect de rezoluție pe aceas
tă temă, la care sînt coautoa
re România și alte 59 de sta
te membre ale O.N.U.

Luînd cuvîntul la dezbateri, 
reprezentantul permanent al 
României la Națiunile Unite, 
ambasadorul Ion Datcu, a sub
liniat că O.N.U. se află în fa
ța unei situații explozive, de 
violarea suveranității și inte
grității teritoriale a Republi
cii Guineea-Bissau, a intensi
ficării atentatelor împotriva 
independenței sale naționale, 
a încălcării flagrante a norme
lor dreptului internațional. 
Portugalia, a spus delegatul 
român, sfidînd cerințele Na
țiunilor Unite și acționînd îm
potriva voinței poporului din 
acest teritoriu, refuză să-și re-

tragă trupele de pe teritoriul 
Guineei-Bissau și Insulelor 
Capului Verde, împiedicînd 
construcția pașnică din a- 
ceastă țară și primejduind pa
cea pe continent.

Delegația română, a spus 
vorbitorul, consideră că reali
tatea politică din Guineea-Bis
sau, desfășurarea procesului 
de recunoaștere a noului stat 
independent — peste 70 de 
state au recunoscut noua re
publică — ar trebui să aibă ca 
o consecință firească retrage
rea for.țelor portugheze de pe 
teritoriul noului stat. înceta
rea actelor de agresiune împo
triva acestuia. O.N.U., a con
tinuat delegatul român, are 
datoria de a apăra dreptul i- 
nalienabil al poporului din 
Guineea-Bissau și Insulele Ca
pului Verde de a-și 
soarta în conformitate 
pirațiile naționale.

Subliniind faptul că
nia a sprijinit și sprijină activ 
lupta popoarelor pentru conso
lidarea independenței lor na
ționale, inclusiv lupta poporu
lui din Guineea-Bissau, amba
sadorul român a arătat că sim
patia, înțelegerea, solidaritatea 
militantă, sprijinul multilate
ral acordat popoarelor care 
luptă pentru cucerirea și con
solidarea libertății și indepen-

hotărî 
cu as-

Roma-

Evoluția situației

a O.N.U
României
denței, reprezintă o latură 
sențială a politicii externe 
guvernului țării noastre.

In încheiere, relevînd faptul 
că imediat după proclamarea 
noului stat independent, Con
siliul de Stat și Guvernul ro
mân au hotărît să recunoască 
Republica Guineea-Bissau, 
Ion Datcu a declarat că de
legația română, coautoare la 
proiectul de rezoluție referitor 
la punctul aflat în dezbatere, 
va sprijini acțiunile O.N.U. 
pentru restabilirea integrită
ții teritoriale a Guineei-Bis- 
sau, pentru crearea condițiilor 
necesare ca poporul din a- 
ceastă țară să se poată dedica 
în întregime eforturilor sale 
în vederea realizării progra
melor de reconstrucție pașnică 
a țării. România acordă, de a- 
semenea, sprijinul necesar 
pentru admiterea Republicii 
Guineea-Bissau ca membră a 
Națiunilor Unite.

VIENA

l și cooperare în Europa
MOSCOVA

Încheierea

e- 
a

GENEVA 31 (Agerpres). — 
Corespondență de la Dumitru 
Ținu : Dezbaterile cu privire 
la aspectele militare ale secu
rității — se apreciază în rîn
dul participanților la faza a 
doua a Conferinței europene 
— au ajuns intr-un stadiu în 
care s-au conturat unele punc
te de acord. La ultima ședință 
a subcomisiei militare, nume
roși delegați au apreciat ca un 
rezultat pozitiv faptul că exis
tă un consens asupra necesi
tății de a se adopta , o serie de 
măsuri pentru întărirea încre
derii și creșterea stabilității 
pe continent. Este vorba, în 
primul rînd, de notificarea 
marilor manevre militare și 
schimbul de observatori la a- 
cestea. Pe de altă parte, exis
tă un acord general privind e- 
xaminarea corespunzătoare a 
includerii între aceste măsur. 
și a notificării mișcărilor mi
litare.

Un schimb preliminar de 
păreri cu privire la alte mă
suri de ordin militar, avîndu- 
se în vedere slăbirea cursei 
înarmărilor, a prilejuit și e- 
xaminarea propunerii Româ-

niei — ca statele participante 
să se abțină de la amplasarea 
de arme nucleare pe teritoriile 
altor state — precum și a pro
punerilor Iugoslaviei, Spaniei, 
Suediei și ale altor țări pe li
nia pregătirii condițiilor pen
tru trecerea la măsuri efecti
ve de dezarmare. Se remarcă 
însă și unele diferențe de po
ziții. Din partea unor delega
ții s-a manifestat tendința 
a ignora importanța unor 
forturi pe plan european, 
linia dezangajării militare 
a dezarmării, sub pretextul 
problemele dezarmării nu 
putea fi abordate decît 
plan global. Această concepție 
a fost respinsă de numeroși 
delegați.

In acest sens, reprezentan
tul României sublinia, în 
cursul ultimei ședințe, că pro
blemele dezarmării pot și tre
buie să fie examinate atît pe 
plan mondial — cele de natu
ră globală — cît și pe plan re
gional sau subregional. Măsuri 
corespunzătoare situației exis
tente în Europa pot fi exami
nate pe planul continentului 
nostru.

lucrărilor
Congresului

mondial
al forțelor

de 
e- 
pe
Și 
că 
ar 
pe

păcii
MOSCOVA 31 — Corespon

dentul Agerpres, N. Crețu, 
transmite: La 31 octombrie, 
în capitala Uniunii Sovietice 
s-au încheiat lucrările Congre
sului mondial al forțelor păcii. 
In cadrul ședinței plenare de 
dimineață, reprezentanți din 
cele 14 comisii au prezentat 
informări asupra dezbaterilor, 
schimburilor de păreri ce au 
avut loc în cadrul acestor or
ganisme de lucru, pe marginea 
problemelor înscrise pe ordi
nea de zi.

In ședința plenară din după- 
amiaza aceleiași zile s-a dat 
citire unui apel adresat po
poarelor din întreaga lume 
către Congresul mondial 
forțelor păcii. In încheiere, 
luat cuvîntul reprezentanți
unor organizații internaționa
le și naționale din țări ale E- 
uropei, Asiei, Africii, Ameri- 
cii Latine.

de 
al 
au 
ai

Negocierile privind reducerea reciprocă a 
trupelor și armamentelor în Europa Centrală

VIENA 31 — Coresponden
tul Agerpres, Corneliu Vlad, 
transmite : Tovarășul Paul Ni- 
culescu-Mizil, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, mi
nistrul educației și învățămîn- 
tului al Republicii Socialiste 
România, care efectuează o vi
zită în Austria, a fost primit, 
în cursul zilei de miercuri, de 
președintele Republicii,. Aus
tria, Franz Jonas.

Tovarășul Paul Niculescu- 
Mizil a adresat șefului statu
lui austriac un salut călduros 
și cele mai bune urări din par
tea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Con-

siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România.

La rîndul său, mulțumind, 
președintele Jonas a transmis 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
un prietenesc și călduros 
lut, precum și urări de 
syccese în activitate.

In cursul întrevederii 
fost abordate aspecte ale 
voltării relațiilor dintre 
tria și România.

In cursul aceleiași zile, 
cepreședintele Consiliului
Miniștri al României s-a în- 
tîlnit și a purtat convorbiri cu 
Rudolf Hauser, vicecancelar 
federal al Republicii Austria.

sa-
noi

au 
dez- 
Aus-

vi
de

din Orientul Apropiat
CAIRO 31 (Agerpres). —Du

pă cum transmite agenția 
M.E.N., președintele R.A. E- 
gipt, Anwar Sadat, a ținut 
miercuri la Cairo, în prezen
ța a circa 300 de ziariști egip
teni și străini, o conferință de 
presă consacrată situației din 
Orientul Apropiat.

Făcînd un scurt istoric al 
ultimului conflict și prezen- 
tind situația actuală, președin
tele Sadat a declarat că Egip
tul a acceptat planul de înce
tare a focului pentru că acest 
plan, garantat de U R.S.S. . și 
S.U.A., cerea o încetare a fo
cului pe liniile de la 22 octom
brie. De asemenea, în paragra-

doi, planul cere îndeplini- 
imediată a Rezoluției 242 

de Securitate, 
declară

,curi s-au desfășurat la Praga 
lucrările celei de-a Vl-a sesi
uni comune, de toamnă, a Ca
merei Poporului și Camerei 
Națiunilor ale Adunării Fede
rale a R.S. Cehoslovace.

SUB AUSPICIILE UNIVER
SITĂȚII ȘI A COMISIEI 
UNESCO DIN R.P. MONGO- 
LĂ, la Universitatea 'lin Ulan- 
Bator a fost inaugurată Expo
ziția de fotografii „Dimitrie 
Cantemir".

PREȘEDINTELE FRANȚEI, 
Georges Pompidou, va efectua 
o vizită în Anglia, unde se va 
întîlni. la 16 și 17 noiembrie, 
cu primul ministru britanic, 
Edward Heath — s-a anunțat 
oficial la Paris și Londra.

escadrile de bombardiere B-52 
și avioane de aprovizionare 
KC 135, participante în ultimii 
ani la operațiunile desfășura
te în Asia de sud-est. Acțiu
nea se încadrează în progra
mul de retragere gradată a 
forțelor strategice ale S.U.A. 
din zona Pacificului — se pre
cizează.

MI- 
AFACERILOR 

R.D. VIET- 
că Guvernul 

și Guvernul

REFERINDU-SE LA SUR
SE DIN NAIROBI, agenția 
Taniug informează că autori
tățile rasiste sud-africane au 
ordonat recent strămutarea 
forțată a 920 de persoane — 
bărbați, femei și copii — din 
provincia Capului în Africa 
de sud-vest (Namibia), la a 
distanță de 1 500 kilometri de 
locul de baștină.

IN CONFORMITATE CU 
PROGRAMUL DE COLABO
RARE DINTRE ȚĂRILE SO
CIALISTE IN DOMENIUL 
CERCETĂRII ȘI FOLOSIRII 
SPAȚIULUI COSMIC IN SCO
PURI PAȘNICE, la 30 octom
brie, în Uniunea Sovietică a 
fost lansat satelitul artificial 
al Pămîntului „Intercosmos-

ful 
rea 
a Consiliului 
care, în primul rînd, 
ilegalitatea obținerii prin for
ță de teritorii aparținînd alto
ra. ceea ce de fapt înseamnă 
retragerea istraelienilor de pe 
teritoriile arabe ocupate in 
războiul din iunie 1967. Cele 
două mari puteri, în sfîrșit. 
garantează începerea unor 
convorbiri de pace în confor
mitate cu rezoluția menționa
tă.

întrebat în ce condiții Egip
tul va participa la o conferin
ță de pace, dacă revenirea 
forțelor israeliene la liniile 
din 22 octombrie este una din 
aceste condiții și cum poate fi 
îndeplinită această condiție, 
președintele Sadat a spus; 
„Sîntcm gata să îndeplinim 
rezoluția Consiliului de Secu
ritate care cere încetarea fo
cului pe liniile de la 22 octom
brie și începerea imediată a 
convorbirilor de pace peniru 
soluționarea problemei în con
formitate cu Rezoluția 242 - 
cînd cealaltă parte va respec
ta această rezoluție și va re- 
*veni imediat la liniile de la 
22 octombrie. După aceasta 
vom acționa pentru ținerea 
conferinței de pace.

DAMASC 31 (Agerpres). - 
Siria se angajează să aplice 
convențiile internaționale re
lative la comunicarea numelor 
prizonierilor de război și acor
darea autorizației pentru vi
zitarea acestor prizonieri — 
a anunțat, miercuri, Abdel 
Ghani Rafei, ministrul adjunct 
al afacerilor externe sirian, 
după cum relatează agenția 
France Presse.

VIENA 31 — Coresponden
tul Agerpres, Corneliu Vlad, 
transmite : Negocierile privind 
reducerea reciprocă a trupe
lor și armamentelor și măsuri 
adiacente în Europa Centrală 
— care se desfășoară în capi
tala Austriei — continuă prin 
prezentarea intervențiilor ge
nerale ale reprezentanților 
statelor participante.

Pentru țara mea — a decla
rat reprezentantul Belgiei —, 
orice progres pe calea destin
derii în Europa trebuie să 
meargă mînă în mînă cu o di
minuare a poverii militare 
Nivelele actuale ale forțelor 
în Europa Centrală apar dis
proporționate în raport cu 
condițiile de încredere și sta
bilitate pe care am dori să le 
vedem întronate în această 
regiune.

Reprezentantul Bulgariei a 
exprimat speranța că negocie
rile de la Viena se vor încheia 
cu succes, iar primele hotărîri 
pozitive vor fi adoptate în-

tr-un viitor apropiat. El a 
subliniat necesitatea continuă
rii practicii consensului în ca
drul lucrărilor.

Afirmînd dorința Canadei 
de a juca un rol activ și con
structiv în consolidarea păcii 
în Europa și în cadrul efor
turilor actuale de destindere 
în relațiile Est-Vest, reprezen
tantul acestei țări a evidenți
at că, pentru a fi compatibile 
cu țelurile destinderii, acor
durile privind reducerea tru
pelor în Europa Centrală tre
buie să beneficieze de încrede
rea tuturor țărilor interesate.

Negocierile de la Viena s-au 
deschis într-o atmosferă favo
rabilă, marcată de un proces 
continuu de destindere în re
lațiile între statele europene 
— a declarat reprezentantul 
Cehoslovaciei, adăugind că ța
ra sa nu-și va precupeți efor
turile pentru a face ca destin
derea politică pe continent să 
fie însoțită de destindere și în 
domeniul militar.

Ultimii ani au marcat evo
luții semnificative în dome
niul relațiilor politice între ță
rile reprezentate la negocieri 
— a observat reprezentantul 
iR.F.G. In același timp însă 
confruntarea militară în Eu
ropa Centrală, marcată prin- 
tr-o concentrare deosebit de 
mare de forțe nu a fost afecta
tă ide această tendință spre 
destindere. In interesul dimi
nuării tensiunilor, negocierile 
pot și trebuie să ducă la o mai 
imare stabilitate în plan mili
tar a țărilor participante, la 
un nivel mai redus de forțe.

----- <-----

împăratul Etiopiei
și-a încheiat

vizita în Iugoslavia
BELGRAD 31 (Agerpres). 

— Agetiția Taniug informează 
că împăratul Etiopiei, Haile 
Selassie I, și-a încheiat, , joi, 
vizita în Iugoslavia. Suveranul 
etiopian a avut, în capitala Iu
goslavă convorbiri cu pre
ședintele R.S.F. Iugoslavia, 
Iosip Broz Tito, asupra cărora 
s-a convenit să fie dat publi
cității un comunicat comun.

Manifestări dedicate tricentenarului

1

Scrisoarea Consiliului de Miniștri francez

NEW YORK 31 — Corespon
dentul Agerpres : In cadrul 
manifestărilor dedicate tricen
tenarului nașterii lui Dimitrie 
Cantemir, Biblioteca română 
din New York, în colaborare 
cu Universitatea din Carolina 
de Nord și Universitatea 
stat din Texas, a organizat 
uă seri culturale.

Cu acest prilej, în cele
uă universități au fost deschi
se expoziții documentare con- 
ținînd lucrări, fotografii, vo
lume despre viața și activita
tea marelui cărturar român. 
Personalitatea lui Dimitrie 
Cantemir a fost evocată. în 
cadrul unor adunări organiza
te în universitățile amintite, 
de șefii Departamentelor de

de 
do-

do-

literaturl romanice, prof. Au
gustin Maissen și, respectiv, 
prof. T. Perry. Expunerile au 
fost urmate de prezentarea 
filmului „Dimitrie Cantemir" 
— producție a Studiourilor din 
București.

★

PARIS 31 — Coresponden
tul Agerpres, P. Diaconescu. 
transmite: Postul de radio 
„France Culture" a difuzat, în 
cadrul rubricii „Universitatea 
internațională", o emisiune 
consacrată marelui cărturar 
român Dimitrie Cantemir. re
alizată de profesorul Șerban 
Cioculescu. Partea a doua a e- 
misiunii va fi transmisă peste 
o săptămînă.

PARIS 31 (Agerpres). — 
Președintele Franței, Georges 
Pompidou, a dat citire, mier
curi, în cadrul reuniunii săptă- 
mînale a Consiliului de Mi
niștri francez, unei scrisori a- 
dresate celorlalți opt șefi de 

’date și guverne din țările 
membre ale Pieței comune. In 
acest document, președintele 
Pompidou propune, între al
tele, să fie convenită în princi- 
jpiu, potrivit unor reguli pre
cise, ținerea unor întîlniri pe
riodice între cei nouă șefi de 
state și guverne din C.E.E., re
uniuni care să aibă drept scop 
armonizarea atitudinii țărilor 
membre în cadrul unei coope
rări politice.

IN PREZENȚA CONDUCĂ
TORILOR DE PARTID ȘI DE 
STAT CEHOSLOVACI, mier-

OFICIALITĂȚILE MILITA
RE AMERICANE anunță re 
venirea în S.U.A., de la bazele 
din Insula Guam, a unei noi

UN COMUNICAT AL 
NISTERULUI 
EXTERNE AL 
NAM anunță 
R.D. Vietnam
Cambiei au hotărît să stabi
lească relații diplomatice la 
nivel de ambasadă, cu începe
re de la 31 octombrie — rela
tează agenția V.N.A .

Pronoexpres

CAIRO 31 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția 
M.E.N., secretarul de stat al 
S.U.A., Henry Kissinger va so
si, la 7 noiembrie la Cairo, 
pentru o vizită la invitația 
guvernului R.A. Egipt.

JOI, 1 NOIEMBRIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie: Dragostea începe vineri; 
Republica : Fata care vinde 
flori ; PETRILA : Ultimul 
cartuș ; LONEA — Minerul : 
Omul nu e singur; ANINOA- 
SA : Nu-mi place ziua de 
luni : VULCAN : Țara sălba
tică : URICANI: Distratul.

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 Ea microfon me
lodia preferată ; 9,00 Buletin 
de știri : 9,30 Odă limbii ro
mâne ; 10,00 Buletin de știri; 
10,05 Folclor muzical de pe 
Mureș și Tîrnave ; 10.30 Se- 
lecțiuni din opereta ,,Gisela"; 
11,00 Buletin de știri ; 11,05 
Muzică ușoară ; 11,30 „î’nflo-

rim Republica" ; 12,00 Dis
cul zilei ; 12,30 întîlnire cu 
melodia populară și interpre
tul preferat ; 13,00 Radiojur
nal ; 1.3,30 Concert de prînz ; 
14,00 Compozitorul săptămî- 
nii ; 14,40 Cîntă Ana Bijan, 
Madaros Gabor și Ion Strîm- 
beanu; 15,00 Buletin de știri; 

15,05 Tribuna radio ; 15,15
Muzică de estradă ; 16,00 Ra
diojurnal ; 16.15 Cîntăreți ai 
satelor ; ; 16,35 Melodii de 
Florentin Delmar ; 17.00 An
tena tineretului ; 17,45 Or
chestra „Rapsodia Dunării" ; 
18,00 Orele serii ; 20,00 Zece 
melodii preferate ; 21,00 Re
vista, șlagărelor ; 21,30 Biju
terii muzicale ; 22.00 Radio
jurnal ; 22,30 Concert de sea
ră ; 24,00 Buletin de știri ; 
0,03—5,00 Estrada nocturnă.

isaj hunedorean. Cuprinde 
un interviu cu prof. Aureli
an Sîrbu, inspector la comi
tetul județean Hunedoara de 
cultură și educație socialistă. 
Poezii de Eugen Evu și Tra
ian Filimon ; 18,35 Cîntece 
ciobănești și jocuri popu
lare ; 18,50 Emisiunea „Fa
milia — școală fără vacan
ță" ; 19,00 Poșta melodiilor 
— muzică la cererea ascultă
torilor ; 19,25 Emisiunea
„Jurnalul marii întreceri — 
cincinalul înainte^ de ter
men" ; 19,30 Emisiunea „Ca
leidoscop sonor".

9,00

10,05

10,30

Cărți și idei. Tricente- 
narul Cantemir.
Telecinemateca (re
luare).
Telejurnal.12,10

16,00-17,00 Teleșcoala. — 
Album. Frații Golești. 
Geografie (clasa a V- 
a). Mișcările pămîntu
lui. Biologie (clasa a 
V-a). Fiziologia frun
zei. Electrotehnică 
Materialele electro
tehnice.
Emisiune în limba ma 
ghiară.
Telex.
Din țările socialiste.

17,30

18,30
18,35
18,45 Universitatea TV.
19,20

19,30

STUDIOUL DE RADIO 
TIMIȘOARA

18,00 Actualitatea radio ;
18,10 Dansuri simfonice ;
18,25 Emisiunea literară : pe- 10,00

Curs de limbă engleză 
— Lecția 63 (reluare). 
Curs de limbă germa
nă — Lecția 65. 
Telex.

20,00
20,05
20,10
22,15

1001 de seri. Voinice 
Iul.
Telejurnal. Cincinalii: 
înainte de termen — 
1973 — an hotărîtoi 
Cîntecul săptămînii. 
Publicitate.
Seară pentru tineret. 
24 de ore.

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

La concursul Pronoexpres 
din 31 octombrie 1973 au ie
șit cîștigătoare următoarele 
numere :

Prima din aceste întîlniri ar 
trebuie să aibă loc înainte de 
sfîrșitul acestui an, a precizat 
președintele, în cursul aceste
ia urmînd să fie pusă la punct 
o procedură conform căreia, 
in situațiile de criză, să aibă 
loc o reuniune de urgență a 
reprezentanților celor nouă 
guverne, pentru a defini, în 
măsura posibilului, o atitudi
ne comună.

In domeniile economic și 
monetar, documentul mențio
nat propune ținerea unor re
uniuni ale miniștrilor de fi
nanțe care să prezinte celor 
nouă guverne comunitare mă
surile indispensabile pentru a 
asigura stabilitatea monedelor 
și pentru a le face capabile să 
reziste mișcărilor speculative, 
precum și o întîlnire a miniș
trilor economiei, care să sta
bilească un plan concertat de 
stăvilire a inflației.

Alegerile legislative din Portugalia
o simplă

LISABONA 31 (Agerpres). 
— Alegerile legislative desfă
șurate în Portugalia, deveni
te o simplă formalitate întru- 
cît unicii candidați înscriși pe 
listele electorale au fost cei al 
partidului de guvernămînt — 
așa-numita „Acțiune națională 
populară" —. s-au caracteri
zat printr-un absenteism ma
siv, centrul acestei opoziții fa-

formalitate
ță de politica guvernamentală 
constituindu-1 Lisabona. Par
ticiparea la vot în cele patru 
circumscripții ale capitalei a 
fost următoarea ; 60.8 la sută, 
53,3 la sută, 49,9 la sută șl, 
respectiv 52,4 la sută. Procen
taje, de asemenea, foarte scă
zute au fost înregistrate și în 
alte zone ale țării, cu deosebi
re în centrul industrial Setu- 
bal.

Extragerea a Il-a :
20, 36, 40, 25, 2.

Valorile temperaturii înre
gistrate în cursul zilei 
ieri :

Maximele 
grade ; Paring

Minimele : 
grade ; Paring

PENTRU
LE 24 DE ORE : Vremea con- 
t,nuă să se mențină cu cer 
mai mult noros. Vor cădea 
precipitații sub formă de la- 
poviță și ninsoare. Vînt slab 
cu intensificări pînă la tare 
din sectorul nordic.

de

Petroșani
— 2 grade.
Petroșani
— 6 grade.

URMĂTOARE-
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Telex Telex
BRUXELLES 31 (Agerpres). 

— In localitatea belgiană Li- 
bramont s-a disputat întîlni- 
rea internațională de fotbal 
dintre reprezentativele Lu
xemburgului și selecționata 
secundă a Belgiei. Fotbaliștii 
belgieni au terminat învingă
tori cu scorul de 6—0 (3—0).

PARIS 31 (Agerpres). — 
Tradiționalul turneu de tenis 
de la Monte Carlo, care va 
deschide seria concursurilor 
în aer liber, din anul 1974, se 
va desfășura între 8 și 15 a- 
prilie. Printre invitați se nu
mără Ilie Năstase, Tom Okker, 
Manuel Orantes, Tony Roche, 
Nikola Pilici.

samentului marele maestru iu
goslav Matulovici, cu 7,5 
puncte, urmat de Lein 
(U .R.S.S.) și Buljovcici (Iu
goslavia) — 6,5 puncte și cîte 
o partidă întreruptă, Ciocîltea 
(România) — 6,5 puncte. In 
runda a 10-a, Victor Ciocîltea 
l-a învins pe Notaross, la mu
tarea a 37-a. Alte rezultate : 
Lombard — Janosevici 0—1 ; 
Măriei — Matulovici remiză ; 
Marjan — Langeweg 0—1 ; 
Jovici — Dezze 0—1.

Gheorghiu l-a învins pe Edgar 
de Castro (Filipine) și ocupă 
locul 5, cu 6,5 puncte. Quin
teros a cîștigat la Naranja, iar 
Ivcov a remizat cu Najdorf.

★

BELGRAD 31 (Agerpres). 
— In turneul internațional de 
șah de la Novi Sad, după 10 
runde, se menține lider al cla-

MANILA 31 (Agerpres). — 
Marele maestru iugoslav Liu- 
bomir Liubojevici conduce în 
turneul internațional de șah 
de la Manila cu 8 puncte din 
10 posibile. In runda 
Liubojevici a cîștigat 
cu maestrul italian 
Tatai. Șahistul român

a 10-a. 
partida 
Stefano

Florin

Intr-un meci restanță din e- 
tapa a 1 l-a a diviziei A la fot
bal, ieri după-amiază s-au în- 
tîlnit la Bacău formația locală 
Sport Club și echipa F.C. Con
stanța. Partida s-a încheiat 
cu un rezultat de egalitate : 
2—2 (1—1). Golurile gazdelor 
au fost marcate de Pană (min. 
44) și Hrițcu (min. 67). Pentru 
oaspeți au înscris Caraman 
(min. 40) și Tănase (min. 58).

In clasament continuă să, 
conducă echipa Universitatea 
Craiova cu 17 puncte, urmată 
ide F.C. Constanța — 16 punc
te și Dinamo București — 14 
puncte.
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