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producției anului viitor.

BREVIAR

Construcția primei fabrici 
de fulgi de cartofi din țară, 
al cărei amplasament a fost 
stabilit în zona industrială a 
orașului Făgăraș, se află în-

de 
participă 
din peste 
de speci- 

specia-

PROLETARI DIN TOATE TARILE, UNITI VÂ !

EBXH

Așa se nasc recordurile

întotdeauna, dar mai ales iarna, cabanele
forestiere trebuie să asigure condiții

optime de viațăpe lună !
Foto : Ion LICIU

schimb, condiții optime

Roadele de măsuri
MINEI

subteraneinvestițiilor

se

I. MUSTATA

La toate minele Văii Jiului
Ionica FIERARIIVoința fermă de ac (Continuare în pag. a 3-a)

a doua 
nu o

comitetului de 
inițiativa ne 

prin valoarea

va- 
de 

ilus- 
in-

vede 
cută 
nu-j

Luni
Marti

noștri au acu- 
de deratizare

forestieri, 
cu realitatea — 

doar de cabanele

In abatajul comunistului 
Sima minerii trebuie să 

greutăți deosebite

tovarășului 
secreta- 

partid pe 
este des- 

ei pe mi

trecută , organele 
și . comitetul oa- 

muncii din cadrul 
Deva, au efectuat 

prin parchetele
în depozite

ordine că, așa

a- 
de 
în

inginerul șef al 
T. Petroșani, tova- 

Constantin Arfuțoiu, 
exploatării forestie-

Realizări meritorii în executarea
toamnei

pentru realiza- 
celor propuse de loan

La Tg. Mureș s-au deschis 
miercuri lucrările unei con
sfătuiri pe țară a producăto
rilor de mobilă organizată 
de Ministerul Economiei Fo
restiere și. Materialelor 
Construcții, la care 
cadre de conducere 
40 de întreprinderi 
alitate, cercetători, 
liști ai întreprinderii de co
merț ex^rior „Tehnoforest- 
export" și ai Inspectoratului 
general de stat pentru cali
tatea produselor, președinți 
ai comitetelor sindicatelor din 
ramura respectivă, cadre de 
conducere din centrala in
dustrială de resort. Obiectul 
dezbaterilor îl constituie îm
bunătățirea continuă a cali
tății mobilei, sporirea efici
enței acesteia în cadrul ex
porturilor cît și stabilirea 
măsurilor ce se impun pen
tru pregătirea din timp

ză să intre în funcțiune la 
începutul anului viitor cu o 
capacitate anuală de 3 500 
tone de fulgi de cartofi.

Potrivit proiectelor tehni
ce elaborate de specialiștii 
Ministerului Agriculturii. 
Industriei Alimentare și A- 
pelor, mai bine de două tre
imi din echipamentul teh
nic este furnizat de uzinele 
noastre constructoare de ma
șini.

RĂSPUNDERE • ORDINE • COMPETENȚĂ

cerințe primordiale pentru realizarea
sarcinilor la extracția de cărbune

tr-un stadiu avansat. Ea va 
fi aprovizionată cu cartofi 
de unitățile agricole socia
liste din satele și comunele 
cuprinse pe o rază de 70 de 
kilometri, printre care Lisa, 
Breaza. Sîmbăta de Sus, Gu
ra Văii, Pojorta, Voila, Ar- 
pașu de Jos, Hurez și Săs- 
ciori.

Noua întreprindere urmea-

Lucrările de construcție a 
primului mineralier de 
55 000 tone se desfășoară la 
șantierul naval din Constan
ța într-un ritm intens. Pînă 
în prezent, constructorii na
vali au introdus în docul us
cat 17 bloc-secții dintre care 
trei au și fost cuplate, iar 
alte 3 se află în faza opera
țiilor de sudare.

*

*
i

ț

ț 
ț 
ț 
ț
(1 
ț 
î

G

I
ț 
î 
ț

î

ț

\ 
\ 
\ 
i

$

5030 vagonete culbutate
5474 vagonete • O ini-

țiativă de autentică valoare practică : 
două cîmpuri în plus pe lună, pe schimb

și aripă de abataj cameră
Eficienta ? Peste 5000 tone 
ne preliminate a se extrage

Marți dimineața, salariații 
minei Vulcan au luat cunoș
tință de faptul că eforturile 
lor comune, depuse în ziua 
precedentă, s-au soldat cu o 
producție record : 5 030 
gonete culbutate. In sala 
apel a#rpinei, faptul era 
trat printr-un viu panou,
titulat „scurt și cuprinzător", 
așa cum se prezenta în evi
denta lui realitate : RECORD 
DE PRODUCȚIE AL 
VULCAN !

Era de așteptat ca 
zi să se obțină, dacă
producție egală, cel puțin una 
apropiată. Dar, cine a trecut 
în ziua de marți prin sala de 
apel, iar din întîmplare a 
revenit și miercuri, citind pa
noul cu pricina și-a spus 
desigur e vorba de o 
lă. De această dată, 
gestivul afiș scria la 
„scurt și cuprinzător", 
cifră : RECORD AL 
VULCAN ; 5 474 VAGONETE 
CULBUTATE PE ZI !

Ce s-a petrecut ? Era vorba, 
totuși, de vreo greșeală ? 
Nicidecum ! E vorba de con- 
vingătoarea dăruire a mine
rilor din abataje, a întregului 
colectiv al minei, pentru spo-

că 
greșea- 
pe su
tei de 
o altă
MINEI

rirea producției de cărbune, 
de numeroasele fapte de ero
ism cotidian, petrecute in sub
teran, conjugate cu o gamă 
largă de măsuri organizatorice 
concepute și aplicate de con
ducerea minei.

lată unul din faptele mi
nerilor, izvorît din temeinica 
cunoaștere a meseriei, dintr-o 
bogată experiență minereas
că :

După ce s-a consultat cu 
ortacii din brigadă, minerul 
IOAN SIMA, de la abatajul 
cameră nr. 5 sectorul III, a lan
sat o inițiativă : fiecare schimb 
al brigăzii să extragă, pînă la 
sfîrșitul lunii, cite două cîm
puri în plus față de sarcina 
de plan, din fiecare aripă de 
abataj. Un calcul sumar, 
făcut cu sprijinul șefului de 
sector, ing. loan Dăbuleanu, 
ne indică valoarea practică 
a acestei inițiative pentru 
sector :

— Printr-o mobilizare ac-
tivă a brigăzilor de la abata
jele cameră 
rea
Sima, se pot obține cel puțin 
900 tone de cărbune în plus, 
pe lună. Sectorul poate asigu
ra și celorlalte brigăzi, pentru

de 
în

cărbu 
plus

fiecare
de lucru, astfel îneît să se ex
tragă cele două cîmpuri în 
plus.

Cu sprijinul
Gheorghe Săcăluș, 
rul i 
mină, 
crisă 
nă :

loan 
înfrunte 
față de alte locuri de muncă. 
Cu toate acestea, fiecare 
schimb e hotărît să extragă, 
în această lună, două cîmpuri 
în plus la fiecare aripă de a- 
bataj, deci un total de 12 
cîmpuri în plus, echivalente 
cu 300 tone de cărbune. Ini
țiată, cu siguranță de 
proape toate ' cele 20
brigăzi care lucrează
abataje cameră, fapt ce 
va solda pe lună cu un plus 
de peste 5000 tone de cărbu
ne față de sarcina de plan.

Primii pași au fost deja fă- 
cuți. Așa se explică recorduri
le colectivului.
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Numeroase tone de 
cărbune extrase peste 
prevederile de plan răs
plătesc în aceste zile 
activitatea rodnică pe 
care o desfășoară brigă
zile minei Uricani.

Un „plus“ deosebit de 
bun au înregistrat in 
acest început de săptă- 
mînă frontaliștii con
duși de brigadierul 
GHEORGHE SCORPIE 
care la abatajul din 
stratul 15, blocul V, sec , 
torul III 
cu peste 
cinile de 
veneau, 
luiași sector 
bune au înregistrat 
brigăzile de 
conduse de 
BUDESCU și ȘTEFAN 
NAGY care la galeriile 
de cap și bază ale vi
itoarelor abataje fronta
le au realizat avansări 
ce depășesc cu peste 20 
la sută prevederile ini
țiale.

și-au depășit 
10 Ia sută sar- 
plan ce le re
in cadrul ace- 

rezultate 
Și 

pregătiri 
SIMION

Unitățile miniere din Va
lea Jiului au înregistrat în 
cursul lunii octombrie un 
ritm bun de execuție a lu
crărilor miniere de deschi
deri în subteran, contribuind 
în acest fel ia urgentarea 
punerii în funcțiune a noi 
capacități de producție.

Ca urmare a realizării 
planului de investiții a lunii 
trecute în proporție de 111,9 
la sută, au fost raportate 
noi lucrări executate supli
mentar care fac ca sarcinile 
de plan la investițiile miniere 
corespunzătoare primelor 10 
luni ale anului să fie reali-

Viteze sporite 
de avansare

Colectivul sectorului 
IV Priboi de Ia mina A- 
ninoasa a obținut în 
cursul zilei de marți, 
un plus de 237 tone de 
cărbune. Cu acest suc
ces ne-am mai intîlnit. 
Dar, deosebit de cazuri
le precedente, de aceas
tă dată, în abatajele 
frontale conduse de A- 
LEXANDRU VEREȘ și 
TOADER TĂRBUZAN 
au fost realizate în to
tal două cicluri în plus, 
iar în abatajul cameră 
condus de CONSTAN
TIN LĂBUȘCĂ s-a ob
ținut o avansare de 
metri. De remarcat 
faptul că în aceeași 
s-a obținut cea mai ma
re depășire a producti
vității muncii în aba
taje. Față de 6 tone pla
nificate, s-a realizat o 
productivitate de 8,7 to
ne pe post.

Comunistul Aron Caraș- 
ca din secția construcții 
metalice a I.U.M. Petroșani 
surprins la mașina de pre
sat în timpul manipulării 
unor piese pentru decupa
rea grinzilor de armături.

Cu pădurea sub fereastră, 
forestierii „se încălzesc" 
cu... planuri

tovarățul 
Stoica și, de șeful 
Lonea al U.F.E.T. 
Gheorghe Tudo- 
Valea Popii dormi- 

deși mici (547 pa- 
ele nu reprezintă

re respective,
Gheorghe 
sectorului 
tovarășul 
rache. Lâ 
toarele, 
turi) dar 
o carte de vizită prea plăcu
tă. Pereții afumați (deși s-a 
zugrăvit în vară), păturile, 
saltelele de culoarea... fumu
lui, ușile, unele cu crăpături, 
găuri, geamurile cîte unșsin- 
gur rînd și acela prins în 
copci. Una din camere pu
tea fi luată drept afumătoa- 
re( Tractoristul Alexandru 
Farcaș (care stătea în came
ră în timp ce tractorul stă
tea și el în drum, desigur In 
timpul programului de lucru) 
ne-a spus :

— Condițiile noastre de 
locuit sînt cam șubrede... 

Cum adică ?
Adică pe lingă ce se 
acum, ar mai trebui” fă- 
puțină 
bine...

însoțitorii
zat serviciul ____
al E.G.L., care folosește so-
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Luna 
sindicale 
menilor 
U.F.E.T.
Un ’ control 
și cabanele forestiere, în ur
ma cărora s-a întocmit un 
plan de măsuri, menit să 
ducă la îmbunătățirea con
dițiilor de muncă și de viață 
ale muncitorilor 
Contactul 
e vorba 
forestiere din cadrul secto
rului Lonea. 
vizitat 
vedit că măsurile ce 
iau luate înainte de a

In depozitul central la 
C. L. F. Petroșani au intrat 
zilele acestea ' însemnate 
cantități de legume și fruc
te destinate atît- însilozări- 
lor cît și consumului curent 
al populației. Pe lîngă 
fnari cantități de fructe se 
mai așteaptă reîntoarcerea 
uiiui număr sporit de ma
șini plecate la diferiți fur
nizori din țară pentru a a- 
duce în cămările C.L.F-u- 
lui roadele toamnei. De a- 
semenea, în aceste zile se 
desfășoară cu intensitate 
operațiunile de sortare a 
cartofilor destinați însiloză- 
rii, acțiune Ia care un efi
cient sprijin a fost primit 
din partea 
generale • nr. 3 
ai Liceului 
nerală din 
și a unor 
lective din 
și instituțiile orașului.

zate în proporție de _ 101.7 
la suta. Meri'tă subliniat rit
mul bun înregistrat la mon
tajul utilajelor tehnologice 
în cursul lunii octombrie și 
a primelor 10 luni, fapt ilus
trat de realizarea sarcinilor 
respective în proporție de 
131,7 și, respectiv, 104,5. la 
sută. Cele mai bune rezulta
te. în executarea lucrărilor 
de investiții în subteran 
le-au înregistrat colectivele 
de muncă din cadrul exploa- 

x țărilor miniere Aninoasa, 
Paroșeni, Lupeni și Vulcan. 
Rezultate bune au fost în
registrate la lucrările de in
vestiții și în cadrul sectoare
lor Livezeni și Bărbăteni 
care și-au onorat sarcinile 
de plan lunar în proporție 
de 107,9 la sută și, respectiv, 
118,8 la sută, fapt ce ilus
trează preocupările respecti
velor colective de muncă de 
a urgenta deschiderea vi
itoarelor mine ale bazinului.

pe care le-am 
recent — ne-a do- 

trebu- 
ve- 

' ni frigul, au rămas încă la 
e 

de 
de...

tive pentru ridicarea
muncii pe cotele unor
rezultate superioare

membrilor săi im-

țiune, strădanii colec

de la înființarea Insti
tutului de mine.

I
I
I

• Ca stimulator al ritmurilor înalte din 
abataje

MUNCA POLITICĂ DE MASĂ ESTE O 
ACTIVITATE VIE, „PE FAZĂ“, ORGA
NIC LEGATĂ DE PROBLEMELE FRON

TURILOR DE LUCRU
• Eforturile minerilor să fie susținute 

printr-o aprovizionare ireproșabilă
(pagina a 3-a)

sporirii rodniciei din abataje, ale obținerii unei 
tot mai mari, au devenit obiectul dialogurilor 
responsabile în fiecare brigadă de mineri de la mi-

Căile 
producții 
aprinse, 
nele din Valea Jiului. Iată-1 într-un asemenea dialog cu or
tacii pe brigadierul Ion Cojocaru, de la E.M. Lonea.

IN INTIMPINAREA 
JUBILEULUI

In aula Institutului 
de mine din Petroșani 
a avut loc una dintre 
repetițiile finale ale 
unui nou spectacol de 
muzică populară și u- 
șoară pregătit de an
samblul studenților.

Spectacolul va fi 
prezentat pe scenele 
din Valea Jiului și din 
județ în întîmpinarea 
apropiatului eveni
ment jubiliar — săr
bătorirea a 25 de ani

INTILNIREA TINERI
LOR PREPARATORI

la

In acțiunile care 
preced sărbătorirea a 
10 ani de la înființarea 
preparației din Coro- 
iești, sîmbătă, 10 no
iembrie, a.c., și-au dat 
întîlnire la clubul din 
Vulcan, tinerii de
preparațiile din Petri
la, Lupeni și Vulcan. 
In după-amiaza aces
tei zile, gazdele — ti
nerii din Coroești — 
vor organiza diverse 
întreceri sportive, la 
care vor participa e- 
chipele preparațiilor.

Intîlnirea se va înche
ia cu o seară distracti
vă, care se va desfă
șura în sala clubului 
din Vulcan.

„OPERATIVITATE"

le au circulat fără bi
let de tren, iar în pre
zent stau în gară, fără 
bilet de peron. Ce-ar 
fi dacă ar intra în le
galitate? Dar cît mai 
urgent, căci uzina are 
nevoie...

elevilor Școlii 
Dărănești, 

de cultură ge-
Petroșani cît 1 

numeroase co- • 
întreprinderile I

stadiul de... proiect. Și, 
bine știut că un Plan 
măsuri, oricît ar fi el 
consistent nu ține de cald 
și nu poate înlocui o trusă 
sanitară.

Dar să intrăm în dormi
toarele forestiere și să vedem 
cum trăiesc oamenii care 
înfruntă zilnic frigul și ploa
ia. Am pătruns deci în ca
banele exploatărilor de la 
Valea Popii și Aușelu înso
țiți de 
U. F. E.
rășul 
de șeful

Un cămin primitor
Articolul 2 din Legea nr. 

13/1972 privind casele de a- 
jutor reciproc ale pensionari
lor prevede că acestea au ca 
scop printre altele sprijinirea 
membrilor lor prin acordarea 
de împrumuturi și ajutoare, 
de asemenea ele pot organiza 
activităfi culturale, artistice 
și de agrement..."

In baza acestor prevederi, 
Casa de ajutor reciproc a 
pensionarilor din Petroșani a 
reușit ca în scurtul timp de 
la îniiințare, din anul 1972, 
să acorde
prumuturi în valoare de pes
te 320 000 lei. In rest, activi
tatea sa s-a rezumat, din lip
sa de condiții materiale co-

La Lupeni

In stația C.F.R. Pe
troșani au sosit trei 
vagoane cisternă cu 
combustibil industri
al de calorifer pentru 
I.U.M. Petroșani, sec
ția turnătorie. Dar, cu 
toate insistențele be
neficiarului, vagoane
le nu sînt dirijate în 
uzină pentru descărca
re. Lipsesc, după cum 
am aflat „formele". Cu 
alte cuvinte, vagoane-

CU SPRIJINUL 
PĂRINȚILOR

Cei aproape 200 de 
copii găzduiți de gră
dinița de la Uricani 
vor beneficia începînd 
din aceste zile de căl
dură furnizată de cen
trala care pînă acum 
alimenta numai blocu
rile de locuințe. A- 
ceasta ca urmare a

construirii prin 
tribuția în muncă a 
părinților și fonduri 
alocate de consiliul 
popular construirii u- 
nui canal betonat lung 
de 165 m și montării 
a 330 ml conducte prin 
care este adus agentul 
termic. Valoarea lu
crării se ridică la a- 
proape 100 mii Iei.

ABONAMENTE LA 
LUCRĂRILE 

SOCIAL-POLITICE

In dorința de a asi
gura amatorilor toate 
lucrările căutate din

domeniul literaturii 
social-politice, centrul 
de librării Deva a cre
at condiții ca, în peri
oada pînă la 25 noiem
brie a.c. cei interesați 
să se poată abona pe 
anul 1974, la librăriile 
din localitățile respec
tive. Pentru Valea Ji
ului abonamentele se 
pot face la librăriile 
din Petrila, Petroșani, 
Aninoasa, Vulcan, Lu
peni și Uricani.

y

respunzătoare, la organizarea 
unor excursii la care a 
cipat-un număr mare de 
brii și familiile lor.

Pe parcurs, asociația 
sionarilor a reușit, cu spriji
nul organelor locale să achi
ziționeze un imobil, în care 
pe lîngă asociația pensionari
lor și secția sindicală își are 
sediul și C.A.R.P., la dispozi
ția căreia au fost puse spati
ile necesare desfășurării ac
tivităților culturale.

Astfel, în data de 3 noiem
brie a.c., s-a deschis într-un 
cadru sărbătoresc, și prezen
ta -unui număr mare de parti
cipant!, Clubul pensionarilor 
din Petroșani.

Amenajat în trei camere,— 
mari, spațioase, pline de lu
mină — dotat cu o bibliotecă 
în plină dezvoltare, jocuri de 
șah, remmy, table, clubul a- 
sigură o ambianță plăcută pe-

parti-
mem-

pen-

trecerii timpului de către a- 
cei cărora societatea le asigu
ră o bătrînefe lipsită de griji.

In programul. clubului sînt 
cuprinse conferințe privind 
politica internă a partidului 
și statului nostru, expuneri 
menite să ducă la cunoaște
rea legilor, consultații, seri 
muzical-distractive etc. 
dispoziția pensionarilor 
sta reviste și ziare și se
extinde organizarea excursi
ilor pentru vizitarea centre
lor industriale 
curilor istorice 
turistic.

Un program
variat atrăgător chemat 
grupeze în jurul clubului mi
ile de pensionari din Petro
șani, să le devină gazdă pri
mitoare.

i

La
vor

va

muzeelor, lo- 
și de interes

de activită[i
să

Iosif DAVID

‘Aproximativ 35—40 . de fa
milii din cartierul Pîrîul Ro
șia — Lupeni au acum apa la 
poartă sau chiar în locuința. 
Aceasta ca urmare a constru
irii de către sectorul Lupeni 
al E. G. C. a unei extinderi a 
rețelei de distribuție a apei 
în cartierul amintit pe o dis
tanță de circa 300 metri lini
ari. Pe porțiunea de conductă 
nouă au fost amplasate patru 
fîntîni. La un număr de 13 
familii li s-au aprobat cere
rile de introducere a apei în 
curte ori în. locuință. Se vor 
da aprobări și la alte solici
tări de acest fel lucrările ur- 
mînd să fie executate de ce
tățeni și persoane autorizate.

ȚțâahutMtfui de azi:

IMIVID-COlECrmTE
Așa e firesc,așa e necesar: CUM IȘI FAC MINERII IN 

ABATAJ DATORIA SĂ ȘI-O FACĂ FIECARE SALARI
AT, FIECARE COMPARTIMENT !

ION MARCU : Un utilaj nou este o răspundere, dar și 
prilej de satisfacții.

( în pag. a 2-a)

• In legătură cu situa
ția din Orientul A- 
propiat.

• Lucrările 
Generale a

Adunării
O.N.U.

* Conferința 
securitate șî coopera
re în Europa.

pentru

h'.'.WA'.V.W.W.V/AV.'.'.'.W.’.W.W.W.W.WAW.WAWA'MV^W.'.'.V.WAV

(în pag. a 4-a)
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dănila salajan, 
maistru minier, sectorul II: 
„De mult timp treburile nu 
eu mers așa de bine. Nu am 
avut nici o defecțiune și 
nici un nemotivat".

NICOLAE VĂRZARU, 
miner, sectorul II; „Schim
bul în care lucrez a perfo
rat tot abatajul, a răpit 
grinzile, a ridicat 24 de ca
dre și 'a încărcat cărbune".

miner, șef de schimb, sec
torul V : „Totul depinde de 
sectorul de transport. Dacă 
avem goale putem să fim 
mai operativi în abataj".

miner, șef de schimb, sec
torul III: „Am ridicat 50 de 
grinzi, am răpit altele 60, 
am încărcat 52 vagonete cu 
cărbune".

AURELIAN CODREANU, 
miner, sectorul V: „Avem 
efective sporite, asistență 
tehnică bună. Ceea ce ne 
trebuie — o aprovizionare 
ritmică, un transport fără 
stagnări".

MIHAI DOROFTEI 
maistru minier, sectorul V 
„Schimburile nu mai sufe
ră din lipsă de timp, dar 
trebuie să-și facă toți da
toria așa cum și-o fac mi
nerii".

„Probleme ? Baia, apro
vizionarea, ți ar mai fi cîteva. 
Și goalele. Desigur, goale
le. Era să uităm de vago- 
nete 1“ Ani de zile din aba
taje se auzeau cererile im
perioase ale minerilor : „Da- 
ți-ne goale 1“ Avem cărbune, 
dar n-avem cu ce să-l scoa
tem !“ După un timp s-a pro
dus o mutație de mare am
ploare : pe arterele principa
le din subteran vagonetele 
au fost schimbate cu trans
portoare și benzi de cauciuc, 
cu scopul de a realiza o vite
ză de transport pe măsura 
hărniciei din abataje. Se pă
rea că, în sfîrșit, minerii vot 
fi „potoliți11, că vor rămîne 
chiar, în urmă cu „cit scot din 
front" față de „cit poate 
transporta mecanismul1'. Vi
teza de .tăiere și viteza de 
transport au fost astfel core
late. Dar nu pentru mult 
timp, căci, iată, din nou tăie
rea a devenit mai rapidă. 
O defecțiune cît de mică la 
bandă înseamnă o rămîne- 
re în urmă a transportului 
față de tăiere. Minerul care 
nu mai strigă după goale, 
strigă astăzi după transpor
toare, zorlndu-i și pe alții să

țină pasul cu abatajul*
Cam această imagine ne-a 

fost sugerată, deunăzi, la 
mina Lupeni, despre hărnicia 
minerească. Dacă nu am reu
șit să o sugerăm la fel de bi
ne, de vină nu sînt minerii, 
acești oameni curajoși care 
înfruntă natura, care fac cei 
dintîi cunoștință cu necunos
cutul din adîncurile unei mi
ne de cărbune.

„Probleme ? De exemplu, 
baia. La ieșirea din schimb 
nu avem loc toți la dușurile 
care funcționează". In sfîr
șit, un domeniu unde nu tre
buie să intervină cine știe ce 
concepție. „Dacă efectivul 
pe schimburi s-a mărit nu 
credem că trebuie luată „în 
studiu" posibilitatea crește
rii „vitezei de îmbăiere". Mai 
utilă ar ti repararea dușu
rilor defecte. Adică de ce ? 
Dacă pentru o defecțiune la 
transportor se ajunge cu pro
blema pînă la tovarășul di
rector, pentru stricarea unui 
duș de ce să se ajungă tot 
pină acolo Nu. Categoric, 
nu minerii sînt râmași in ur
mă, ci gospodarii.

„Alte probleme ? Aprovi
zionarea I Plasa pentru ta

Așa e firesc, așa e necesar

cum isi hi: minerii in arah.ii bahhiia. si și o m 
. FIECARE SALARIAT, FIECARE COMPAR TIME NIT!

vanul artificial, lemnul pen
tru juguri". „Acuma reali
zăm mai multe operații de 
lucru. De exemplu la secto
rul V, luni, in schimbul de 
noapte, la abatajul frontal nr. 
1 (șef de brigadă Vasile Cai- 
la) s-a făcut : 1) riparea 
transportorului ; 2) podirea a- 
batajului ; 3) completarea in 
fier și in lemn ; 4) răpirea 
completă pe o lungime de 
72 metri. In plus s-a perfo
rat ți puțcat1. „De mult n-am 
făcut atitea operații intr-un sin
gur schimb. După noi, schimbul 
următor poate să incarce cel

puțin 280 vagonete, față de 
150-170 cite erau incărcate in 
zilele de mare productivitate". 
„Tot ața s-au petrecut lucru
rile in abatajele frontale con
duse de Emilian Orșan și 
losif Țurcaș'. „Pentru a exe
cuta operații mai multe, a- 
provizionarea trebuie să mear
gă ca ceasul. Să nu ducem 
lipsă de lemn, de plasă, de 
piese de sch'mb pentru utila
je".

A

In abatajele Văii Jiului 
se depun continue 
stăruințe pentru or-

ganizarea cit mai optimă a 
producției și a muncii. Aceste 
stăruințe la care contribuie, 
deopotrivă, minerii ca și spe
cialiștii sectoarelor, sînt pă
trunse de o colaborare tot 
mai fructuoasă, de o continuă 
împletire a priceperii practi
ce, minerești, cu munca de 
coordonare și concepție, in
ginerească. Din această îm
pletire a reieșit organize'ea 
mai temeinică a schimburilor, 
echilibrarea lor judicioasă. Es
te ceea ce ne-au relatat, 
marți dimineața, numeroși mi
neri ți maiștri de la mina

Lupeni ieșiți din schimbul de 
noapte.

Minerul Rudolf Rusu lu
crează la mina Lupeni din 
1949. Vechimea in muncă, 
practica acumulată îl re
comandă de la sine pentru a 
fi ascultat. Și cînd spune că 
brigada va„merge", nu putem 
să nu-i dăm crezare. Mai
strul miner Mihai Doroftei 
(dumnealui e cel Cu apro
vizionarea, cu goalele) ne-a 
făcut o amănunțită descriere 
a schimbului de noapte, fără 
să omită, bineînțeles, cîteva 
evidențieri : Rudolf Rusu șef

de schimb la frontalul nr. 6, 
Ștefan Nagy, Dinu Surugiu, 
Nicolae Pleșca, Vasile Tu- 
fan, de la același abataj, a- 
poi Nicolae Gavra, Vasile 
Popa, Aurelian Codreanu, 
de la frontalul nr. 1 și alții. 
De la inginerul Ion llinca 
obținem cîteva detolii des
pre realizările sectorului V 
în ziua precedentă : 1)
toate brigăzile (trei fron
tale : Emilian Orșan, lo
sif Țurcaș și Vasile Caila, și 
două camere : Nicolae Tă- 
năsache și Vasile Rușito- 
ru) ți-au îndeplinit în mod 
exemplar sarcina de plan.

Dar minerii nu au numai 
aceste probleme. In timp 
ce maistrul miner Dănilă 
Sălăjan de la sectorul II ne 
vorbea despre aproviziona
re, înțelegeam că îl preo
cupă de fapt „disciplina a- 
provizionării". Clnd minerii 
Vasile Petreuș și Nicolae Văr- 
zaru de la sectorul II au adus 
discuția despre baie îl preo
cupa, de asemenea disciplina, 
spiritul de gospodărire. In. 
săși introducerea acestor 
rînduri, rezervată Imaginii 
despre hărnicia minerească,

despre vitezele de tăiere față 
de cele de transport, a avut 
drept punct de pornire alte 
aspecte, care tot de discipli
nă țin : „fiecare sector al mi
nei, de transport sau electro
mecanic, fiecare salariat să-și 
facă pe deplin datoria a- 
colo unde lucrează, așa cum 
minerii și-o fac, cu prisosință, 
in abataje".

Actul economic, de măre 
însemnătate pe care 
îl realizează minerii, 

este în permanentă însoțit de 
un act educativ : „o defec
țiune la transportor, cit de 
mică, se soldează cu pier
deri pentru colectivitate", 
„aprovizionarea cu lemn su* ) 
pradimensionat este o risipă, 
un act de Indisciplină", „sîn- 
tem mai bine impărțiți în 
schimburi, lucrăm mai cu spor, 
dar să folosim la maximum 
timpul cu tot mai mult 9 folos 
pentru societate, pentru noi".

Sînt exigențe Imperioase 
aflate in fața minerilor, e- 
xigențe înțelese cu responsa
bilitate, cu o înaltă conști
ință muncitorească

M. lONESCU

I O N M A R C U : Dreptatea legii

Un utilaj nou este o răspundere, dar și prilej de satisfacții sau a celui mai tare ?

— Despre locomotivele 
Diesel hidraulice care ne-au 
sosit în acest an mă între
bat! 1 Sigur că da, se pot spu
ne multe despre ele, sînt bi
ne făcute, economicoase, par
că anume concepute pentru a

manevra vagoanele astea 
mari pe care le-am primit 
pentru expedierea cărbune
lui.

Spunînd aceasta ion Mer
eu, șeful formafiei de trans
port din cadrul prepara/iei

Petrl/a — om robust, purtînd 
pecetea vizibilă a experien
ței și maturității de viafă și 
de muncă — zîmbi ca în fala 
unei imagini intime de care 
se simte organic legat.

— In curînd se va împlini a- 
nul de cînd ne-au sosit. Pre
gătirea nu a fost tocmai b ti
nă de la început, nici a noas- 

, tră — a lăcătușilor, nici a 
mecanicilor. Nu am făcut un 
curs special de pregătire pen
tru noile locomotive. La pro
punerea maistrului nostru, 
loan Orza, am început insă 
să învățăm. întocmai ca la 
școală. Cu cartea tehnică în 
fată am studiat pînă în cele 
mai mici detalii schemele de 
funcționare. In fiecare dgpă- 
amiază cite puțin după orele 
de program. Nimeni nu a dat 
înapoi, nici nu a arătat că 
s-ar' plictisi. Timpul trecea 
lepede. Aveam doar în fală 
un lucru tare frumos și par
că simjeam o adevărată bu
curie cînd vedeam că s-a des
lușit secretul funcționării a 
încă unei părfi componente. 
Așa se face că, fără să știu, 
am ajuns să „simt" functiona
rea „dieselelor" noastre. Și 
nu numai eu, ci și Mihai Fa
ur, Martin Debreczln, Vasile 
Andronic și to/f ceilalți mem

bri ai forma/iei. Cu toții au 
apucat repede să îndrăgească 
locomotivele pe care le dori
seră, dar care ne puseseră 
pufin pe gînduri din cauza 
complexității lor.

—• S-a gîndit cineva din 
formație că noile locomotive 
nu vor putea fi „stăpînite" ?

— Nu, nici vorbă de așa ce
va. Ne gîndeam, însă, la va
loarea lor, Ia faptul că aveam 
datoria să luăm toate măsu
rile pentru a le asigura func
ționarea ireproșabilă. Pentru 
că, asemenea oricărui utilaj 
perfecționat, noile locomoti
ve se arătau a ii mai preten
țioase în privinfa întreținerii. 
Nu exagerez spunînd că nu
mai utilizarea uleiuri] ir pre
scrise este o adevărată artă; 
orice greșeală poate duce la 
defecțiuni.

Așa am înțeles noi că tre
buie să acționăm după sosi
rea noilor locomotive : să lu
ăm toate măsurile pentru a le 
asigura condifii optime de ex
ploatare.

— Acestea au fost gînduri- 
le atunci. Cum le mii priviți 
acut», după trecerea a mai 
multe luni de la sosirea lor ?

— Cu mulțumire I O mul
țumire care se releiă atlt la

ielui în care lucrează ele, cit 
și la priceperea pe care au 
dooindit-o toți băieții forma
ției. Că sînt bune nu mai în
cape îndoială, e nevoie de cei 
1 200 de cai putere pe care ii 
dezvoltă ele pentru a executa 
rapid manevrele a zeci de 
vagoane în greutate totală de 
peste 80 tone fiecare.

Pe de altă parte, simeni bu
curoși de orice remediere sau 
întrefinere pe care reușim s-o 
-acem fără ezitări. cu preci
zie și în termen scurt. Vedeji, 
eu cred că otice utilaj sau in
stalație nouă pe care o pri
mim trebuie să ne stîrnească 
puțin ambiția și elanul pe ca
re îl aveam în primii ani de 
meserie. Să ne aplecăm cu 
răbdare și pasiune și să-i des
cifrăm tainele funcționării, 
să-l privim ca pe un bun de 
pre{ care ne-a fost încredin
țat și pe care trebuie să-l păs
trăm așa cum se cuvine. A 
LUCRA CU UN UTILAJ NOU 
ÎNSEAMNĂ SĂ FI CONȘTI
ENT CĂ ASTA ÎNSEAMNĂ 
O RĂSPUNDERE IN PLUS, 
DAR ȘI PRILEJ DE SA
TISFACȚIE. Iar eu cred că 
un bun meseriaș înțelege a- 
cest lucru.

Bujor BOGDAN

îeama de oglinzi
Oamenii care se 

înspăimîntă atunci 
cînd se privesc în 
tr-o oglindă, se ma
nifestă în general 
după .o. asemenea 
„sperietură", în do
uă feluri. Unii, se 
străduiesc și muncesc 
(de fapt condiția re
ușitei este strădania) 
să se... împrieteneas
că cu propriul tor 
chip și să-1 schimbe, 
alții, evită din capul 
locului obiectele in
grate care-și .permit 
să le arate cu exac
titate chipul omului

Tînărul Gheorghe 
Galiș, angajat la sec
torul 12 al E.M. Vul
can, este unul dintre 
aceia care., nu numai 
că evită oglinzile, 
dar, atunci cînd vre
una îi iese în cale,

face ce face și le dis
truge imediat. Așa a 
ajuns la palmaresul 
de șase oglinzi di
struse la căminul ex
ploatării din Vulcan,

nul antrenat de la 
restaurantul „Straja", 
a dat o lovitură și 
imediat chipul care* 
l-a indispus, a dispă
rut. Din oglindă. Noi

ATITUDINI
/

unde locuiește. Ulti
ma „victimă", a sfîr
șit tragic nu de mult, 
la ultimul avans. Du
pă ce a băut zdra
văn, Galiș a venit la 
cămin iar după ce a 
făcut un scandal 
„presărat" cu injurii, 
s-a trezit deodată in 
fața oglinzii. Tocmai 
de ce-i era teamă. 
Venit însă cu pum-

1-am cunoscut însă 
dintr-o altă... oglin
dă care nu poate fi 
spartă : Gazeta sati
rică a căminului. Co
legii, după ce „vor
ba dulce" nu le-a... 
adus nimic, l-au i- 
mortalizat la gazetă, 
urcnînd ca, dacă 
Gheorghe al lor, 
nu-și va învinge 
„teama" de propriul

chip, să se lipsească 
de el pentru totdea
una. Altfel nu se 
poate. Toți au nevo 
ie de liniște, ordine, 
chiar de... oglinzi. U- 
nora, le place să se 
privească cîteodată. 
Dar, Gheorghe Galiș, 
mai are o cale de a 
ieși... cu fața curată. 
Poate să se schimbe. 
Să-și schimbe felul 
de a fi, atitudinea 
necivilizată în că • 
min. Și dacă se stră
duiește, (mai ales că, 
băieții' din cămin îi 
dau mult ajutor) cu 
siguranță că va iz
buti să-și învingă 
teama de... oglinzi și 
să aibă curajul să 
se privească în față.

Lia MANOLE

Vezi, <îum, Ea poate so-ți „prindă" 
Caracterul șl... ținuta ?
Ca să nu ți le extindă
Cu un... pumn „cîștigi" disputa I
Cine poartă vina, dacă
Un obiect, numit oglindă
Are rol și de... dădacă ? I I

Nu știu dacă Dumitru și 
Constantin Aursulesei — 
unchi și nepot — au auzit 
vreodată proverbul persan ca
re îndeamnă ca „pe femeie să 
nu o lovești nici cu o floare". 
Cert e însă că dacă cineva 
le-ar aminti despre această 
splendidă cugetare și înălță
toare povață, cei doi i-ar rîde 
în nas socotindu-1 naiv. Că es
te așa, o dovedește sălbatica 
lor agresiune — cu bîte și cu 
pîndă — asupra Măriei Andrei 
și Trandafirei Pădure, din 
Vulcan și de pe urma căreia 
M. A. a zăcut pe patul sufe
rinței... 180 de zile iar T. A., 
10 zile.

Puși față în față cu faptele 
lor, agresorii au încercat fie
care în felul lui — să le expli
ce și să le motiveze. Iată ce 
spune D. A., unchiul: „am 
considerat că Maria Andrei 
și-a bătut joc de nepotul 
meu... Cît a stat la ea în gaz
dă, nu s-a ales cu nimic din 
munca sa". C. A., nepotul, s-a 
mulțumit să rezume, ritos și 
cinic: „au găsit și ele ce au 
căutat" (! ?) — ceea ce, să re
cunoaștem, i s-ar potrivi mai 
bine lui (!)...

Bîte în loc de flori au înar
mat brațele unor oameni — 
certați, de altfel, mai de mult 
cu legea —- împotriva a două 
femei neputincioase, numai 
din dorința pătimașă de a se 
răzbuna. Implicațiile etice ale 
unei astfel de mentalități sînt 
nebănuit de grave, căci ea a- 
duce, în lumea de azi, ecouri
le unei legi mai vechi, străine 
concepției noastre : legea ce
lui mai tare...

*
Doi oameni au maltratat 

niște femei în ideea de a-și 
face singuri dreptate. Chiar 
dacă nemulțur irea lor ar fi 
fost îndreptăți^., vina lor es
te că înainte de a fi pretins 
ceva, au uitat că există o jus
tiție — singura chemată să 
împartă, în numele Legii, 
Dreptatea.

Sancțiunea este instrument 
de educație nu de tortură. 
Funcția ei esențială — în con
dițiile societății noastre socia
liste — este de a recupera pe 
cel ce greșește și nu de a-i 
provoca suferințe, de a-1 u- 
maniza și nu de a-1 înrăi. 
EA este cea lezată, în 
primul rînd și înaintea victi
mei. Nu s-a spus, oare, — și 
cît de judicios ! — că : „ o ne
dreptate făcută unuia este o 
amenințare pentru toți" ?

Dar a-ți face singur drepta
te, răzbunîndu-te, (ca în soci
etățile primitive, neorganiza
te) este nu numai un act ana
cronic, depășit do vreme, ci 
și un act inuman echivalînd, 
în fapt, cu cea mai mare ne
dreptate ; în această situație, 
n-ar mai stăpîni forța legii ci 
legea forței, nu dreptatea le

gii ci legea celui mai tare. 
Mai mult. Intr-o asemenea 
optică, însăși logica lucrurilor 
ar fi răsturnată : cel ce se 
răzbună — agresorul — apa
re în postura de răzbunat, 
deci de victimă, iar infracto
rul din el devine propriul său 
judecător. Pe drept cuvînt s-a 
spus că acolo unde începe răz
bunarea, încetează justiția.

Agresorii în cauză, sînt, de
sigur, victime ale străvechii 
pervertiri a umanității. Aceas
ta nu-i scuză însă, nu-i face 
mai puțin periculoși și mai

Bite în loc de... 
flori < A-ți face 

singur dreptate.
€* Un spectator ca
re „nu se bagă“.
A nu uita sâ pri

vești mereu in tine...

puțin vinovați. Căci oricine a- 
re libertatea de a alege între 
ceea ee este bine și c.eea ce 
este rău, între ceea ce este 
permis și nepermis legalmen- 
te. Și oricine își dă seama că 
una dintre cele mai importan
te valori sociale ocrotite de 
lege este integritatea corpora
lă și sănătatea semenului său.

★

Există Insă, in cazul de fa
ță, și un alt aspect cu impli
cații etice : agresiunea s-a 
produs sub ochii unui martor
— spectator : Toma Bădescu. 
Spunem spectator, pentru că 
el s-a mărginit doar să pri
vească și să plece, fără a schi
ța un gest de ajutorare, fără 
a chema pe alții in ajutor și
— ceea ce este mai de neînțe
les — fără a-și face măcar 
simțită prezența. De ce ? Să-1 
ascultăm: „n-am dat impor
tanță acestui caz, crezînd că 
cele două femei sînt soțiile 
celor doi" deși — cum recu
noaște singur —- „dacă mă ve
deau, cei doi nu făceau acea 
faptă".

Așadar, o agresiune bestia
lă „n-are importanță" iar o 
femeie — dacă e soție — poa. 
te fi lovită de soțul ei. După 
cum se vede, în mintea aces
tui om soția a rămas aceeași 
„eternă minoră" din vremuri 
de demult apuse I

Desigur, Toma Bădescu poa
te fi ceea ce, în general, nu
mim un „om bun", un om de 
principii. Poate s-a simțit 
chiar revoltat, dezaprobînd

fapta la care a asistat. Dar, 
oare, te poți rezuma la afir
marea principiilor și a ideii de 
bine stînd cu brațele încruci
șate în fața unui astfel de 
„spectacol" ? Ce virtute este 
aceea care n-are tăria mora* 
lă de a interveni, de a sări în 
ajutorul semenului aflat la 
nevoie ? Poți accepta ca cine
va să fie „bătut măr" și sâ se 
bucure de răzbunarea sa oar
bă ? Acea atitudine de „nu mă 
bag" poate fi o optică dar nu 
cea a curajului, a virtuții mi
litante ; poate fi o atitudine 
dar una de complicitate mora
lă. Ea nu are însă nimic co
mun cu principiul solidarității 
— această uriașă armă a uma
nității generoase și calde.

...Toma Bădescu a greșit. 
Ca atîția alții cărora principi
ile morale le rod umerii cînd 
este vorba de a fi „liber" de 
orice obligație, de orice con-* 
strîngere, în relațiile de con
viețuire. Cum de nu s-a gîn
dit însă că ceea ce i s-a întîm- 
plat ieri lui Maria Andrei, i 
s-ar putea întîmpla și lui inli
ne ? Tocmai de aceea — și cu 
atît mai mult — Toma Bădes
cu trebuia... „să se bage", să 
ajute, să împiedice, într-un 
fel, agresiunea. Ceea ce, ,din 
păcate n-a făcut...

*
Nu-și face nimeni iluzie că, 

odată cu triumful orînduirii 
socialiste, răul social șl-a se
cat izvoarele, chiar dacă drep
tatea, pe plan social, s-a insta
urat în relațiile noastre de 
conviețuire. Dar, este de ne
tăgăduit că socialismul în
seamnă continuă primenire, 
ameliorare a relațiilor dintre 
oameni, o continuă elevare 
spirituală a omului și că u- 
manitatea socialistă nu este o 
abstracțiune ascunsă în filele 

. cărților. Proba devotamentu
lui față de ea o întîlnim zilnio 
mai ales. în atitudinea față de 
lege.

Ordinea publică statornicită 
în statul nostru se întemeiază 
pe respectarea conștientă de 
către toți cetățenii a regulilor 
de conviețuire socialistă, a 
ordinei de drept. Pentru a- 
ceasta. trebuie să avem în 
permanență prezent în minte 
raportul dintre forțele vechiu
lui și noului. Omul trebuie să 
cunoască puterea lor de influ
ențare, să lupte împotriva u- 
nor porniri instinctive nede
cantate încă de educație și 
cultură. El trebuie să lupte 
împotriva vocilor mincinoase 
din el, prin interogatorii 
drastice cu propria sa conști
ință și prin judecăți nepărti
nitoare. A uita să privești în 
tine înseamnă a privi cu indi
ferență și pe ceilalți din jurul 
tău. Și nimic nu mortifică î- 
nima ca nepăsarea, ca înghe
țul din suflete...

David MANIC
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La toate minele Văii Jiului „Ce voi deveni miine ?“ - o întrebare
Voința ferma fle acțiune, strădanii colective pentru 

ridicarea muncii pe cotele unor rezultate superioare
a elevului la care trebuie să răspundă optim 

activitatea de orientare școlară
€a stimulator al ritmurilor înalte din abataje

Munca politica de masă este o activitate vie, 
„pe fază", organic legată de problemele 

fronturilor de lucru
— întrecerea dintre a-

batajele din adîni urile mi
nei Lonea 
în aceste 
plus de

cunoaște 
zile un 

intensitate
și drept urmare, un spor 
de rodnicie. Este o dova
dă elocventă a hotărîrii
acestui colectiv cu vechi 

state de vrednicie de a-și 
onora la cote superioare 
sarcinile sporite de ex
tracție pe aceste ultime 
luni ale anului și a pregă
ti astfel condițiile îndepli
nirii exemplare a planului 
pe anul următor. Am do
ri în primul rînd, tovară
șe Colda, să detaliați, 
prin cîteva exemple suc
cesele din ultimele zile a- 
le minerilor din Lonea.

— începutul lunii noiem
brie, ultimele două zile, mai 
ales, au marcat, în mod evi
dent, o creștere în intensita
te a activității minerilor ex
ploatării noastre, pași hotă- 
rîți pe linia îndeplinirii sarci
nilor la extracția de cărbune. 
Succese remarcabile au ob
ținut brigăzile conduse de 
Marin Ciubăr, Zaharia Bă- 
lăuță, Mihai Buzămurgă, loan 
Bogdan, Constantin Chi- 
țoiu, Ioan Miclea III, Con- 
statin Solomon, brigăzi care, 
mobilizate de comuniști, reu
șesc să extragă zi de zi zeci 
de tone de cărbune peste 
plan. Amintesc exemplul bri
găzii lui Solomon dintr-un 
frontal de mare productivi
tate care, ca multe altele de
și lucrează în aceste zile la 
cote mult superioare față de 
luna precedentă, reclamă to
tuși, mereu și cu insistență 
vagonete goale. Iată o do
vadă elocventă a ritmurilor 
intense în abatajele minei 
noastre, a hotărîrii minerilor 
de a-și realiza și depăși sar
cinile de plan. Un exemplu 
semnificativ ni-1 oferă sec
torul IV cu o depășire de 250 
tone ca și sectorul V, care 
luni de zile a rămas sub plan 
dar a pornit în aceste zile... 
cu dreptul. De altfel, în toa
te abatajele se degajă în a— 
ceste zile un climat opti
mist, angajant. .,Dați-ne vago
nete și material lemnos, de 
rest avem noi grijă..." spun 
minerii. Și acest lucru e 
semnificativ.

— Ați început să vorbiți 
de colectivele fruntașe,

EFORTURILE Mlt ERlLOR SA FIE SUSȚINUTE 
PBTM APROVIZIONARE IREPROȘABILĂ!

Mina Petrila a cunoscut în 
ultimele luni unele dificultăți 
în realizarea sarcinilor de 
plan, situație care a condus la 
acumularea unor importante 
restanțe la extracția de căr
bune. Această stare de lucruri 
a determinat adoptarea unei 
atitudini responsabile, căutări 
asidue din partea comuniști
lor, a tuturor salariaților în 
vederea redresării cît mai 
grabnice.

Așa cum era și firesc, re
zultatele nu au întîrziat să 
apără, media producției extra
se în ultimele zile fiind su
perioară celei din luna trecu
tă. Este un indiciu a capacită
ții organizatorice a colectivu
lui, a dorinței de depășire a 
unor dificultăți, dorință care 
s-a confirmat și în discuțiile 
purtate cu mai mulți brigadi
eri fruntași ai minei, dar mai 
ales prin faptele lor de vred
nicie din ultimele zile.

După cum subliniau șeful 
de brigadă Dinu Panait și șe
ful de schimb Gheorghe Ma- 
vrichi, care au realizat în ul
timele Zile avansări medii de 
4 metri la săparea suitorului 
14 v. din sectorul IV, briga
dierul Vasile Glișcă de la aba
tajul 3 V al sectorului II și 
mulți alții, ritmul bun pe ca
re l-au înregistrat în ultime
le zile se datorește îmbunătă
țirii aprovizionării cu materi
ale. N-au lipsit nici lemnul 
pentru abataje, nici granturi- 
le pentru suitori, minerii pu
țind să-și vadă de lucru în 
front și să folosească din plin 
fiecare minut.

Vasile Avarvarei, Constan
tin Boghiu, Eugen Voicu sînt 
alți brigadieri ale căror forma
ții au înregistrat rezultate bu
ne în aceste zile, zecile de 
tone extrase suplimentar pes
te sarcinile zilnice de plan fi
ind urmarea realizării unor 
avansări medii zilnice foar 
bune în respectivele abataje 
cameră : cinci cîmpuri pe ari
pă de abataj. 

tovarășe Colda, cu o pre
cizare î „MOBILIZAȚI 
DE COMUNIȘTI". Am 
dori să ne vorbiți care 
sînt direcțiile activității 
politice mobilizatoare a 
comuniștilor minei Lonea 
în aceste zile de angajare 
plenară a minerilor, care 
este natura strădaniilor 
organizației de partid pen-

Convorbire cu tov. ANDREI COLDA, secreta
rul comitetului de partid al E.M. Lonea

tru a asigura muncii po
litice un conținut bogat 
și un caracter viu, dina
mic, pe măsura „tempera
turilor" înalte ale întrece
rii minerești 7

— Comitetul nostru, birou
rile organizațiilor de bază 
din sectoare și-au fixat 
drept preocupare primordia
lă legarea strînsă, organică, 
a muncii politice, a activității 
fiecărui comunist de mun
ca, de eforturile bri
găzilor de a-și realiza și de
păși zilnic sarcinile. Am ur
mărit, îndeosebi, ca activi
tatea politică a fiecărui co
munist să se desfășoare în 
cunoștință de cauză și să 
vizeze nemijlocit activitatea 
concretă de la fiecare loc de 
muncă, din fiecare sector. Au 
fost puși în cunoștință de 
cauză cu sarcinile ce revin 
minei noastre, sectoarelor, 
brigăzilor, toți agitatorii, 
mai precis toți membrii or
ganelor de partid, maiștri în 
dubla lor calitate de condu
cători nemijlociți ai produc
ției și de diriginți — educa
tori ai colectivelor din sub
ordine. Li s-a cerut să acțio
neze cu fermitate pentru in
staurarea la fiecare loc de 
muncă a ordinei, discipli
nei și răspunderii — condiții 
indispensabile pentru reali
zarea planului. In același 
scop au fost convocați de 
comitetul de partid toți șe
fii de brigadă. In urma aces
tor indicații, în toate forma
țiile de lucru se desfășoară 
discuții vii, susținute de co
muniști, despre soluțiile ce 
se impun la fiecare front pen
tru o mai bună organizare a 
muncii, despre necesitatea

însemnătatea aprovizionării 
ireproșabile a reieșit și din 
spusele lui Vasile Avarvarei 
și Constantin Boghiu, doi pri- 
cepuți mineri ale căror bri
găzi lucrează în abataje înve
cinate din cadrul sectorului 
I. „S-a lucrat bine în ultimele 
zile, s-a produs cărbune mult, 
însă, se resimte lipsa goale
lor. Se intimplă să ne pregă
tim de pușcare, iar rolul să 
fie jncă plin din lipsa de va
gonete. Vom putea obține re
zultate dintre cele mai bune 
dacă vom evacua la timp pro
ducția, iar aprovizionarea cu 
materiale se va menține bu
nă, așa cum a fost în aceste 
ultime zile".

„Bine au mers treburile și 
la noi, interveni Eugen Voicu, 
șef de brigadă în cadrul sec
torului III. Fiecare schimb a/ 
reușit să „prindă" cîte două 
cicluri, iar productivitatea a 
fost în jur de 10 tone pe post. 
Vom face tot posibilul să men
ținem acest ritm și nu mă în
doiesc că vom reuși dacă a- 
provizionarea cu materiale și 
vagonete goale nu ne va țin< 
in loc".

In toate sectoarele se con
stată, așadar, o mobilizare 
susținută, materializată 'în îm
bunătățirea activității din a- 
bataje. Brigadieri de un in
contestabil prestigiu profesi
onal afirmă că strădaniile lor 
sînt susținute și de o aprovi
zionare îmbunătățită a locu
rilor de muncă. Totuși din a- 
cest cadru nu lipsesc (din pă
cate...) exemple mai puțin îm
bucurătoare. Intr-un moment 
cînd se pune cu acuitate utili
zarea cu maximum de eficien
ță a fondului de timp disponi
bil am putut vedea minerii 
din schimbul II al sectorului 
de investiții încăreînd, în ju
rul orei 15,00. materiale de 
betonare.

„A fost necesar ca schimbul 
să rămînă afară, ne declară 
Vasile Pavel, șeful brigăzii 
care execută adincirea puțu

folosirii la maximum a 
timpului de lucru, a utilaje
lor din dotare, respectarea 
programului de intrare și 
ieșire din mină, a ordinei și 
disciplinei în fiecare brigadă 
de mineri. De exemplu, bri
gadierul comunist Ion Mi
clea III care lucrează într-un 
abataj de mare capacitate 
din sectorul IV a organizat 

discuții aprinse la obiect, cu 
fiecare din cele trei schim
buri ale brigăzii sale cu pri
vire la strădaniile prioritare 
ce le reclamă depășirea sar
cinilor de plan pe această 
lună. El a insistat mai ales 
asupra necesității de a în
trona o ordine și disciplină 
ireproșabilă în brigadă, de 
a se îndeplini exemplar toate 
dispozițiile tehnico-organiza- 
torice. Brigadierul a relevat, 
printre altele, exemplul lu
nii trecute cînd din cauza in
disciplinei, mai precis a ce
lor aproximativ 30 de ab
sențe nemotivate, s-au pier
dut 210 tone de cărbune — 
producție care a atras după 
sine diminuarea salariului 
membrilor brigăzii cu peste 
16 000 lei. Iată de ce, așa 
cum era și firesc, cei care 
prin actele lor de indiscipli
nă au diminuat realizările 
colectivului au fost trași la 
răspundere cu toată aspri
mea, cerîftdu-se conducerii 
sectorului să nu se acorde 
nici o învoire sau motivare 
a vreunei absențe fără con
sultarea șefului de brigadă. 
Este o pretenție justificată 
eare este deja îndeplinită de 
conducerile sectoarelor și 
va contribui, neîndoios, la 
întărirea ordinei și răspun
derii fiecărui muncitor. 
Strădanii sporite s-au cerut 
și din partea personalului e- 
lectromecanie pentru între
ținerea utilajelor, cu atît 
mai mult cu cît vor dispune 
de timpul necesar. Agitato
rii, comuniști care lucrează 
în compartimentele de de
servire a abatajelor insistă 
în convorbirile lor cu per
sonalul de regie asupra ne
cesității ca în aceste zile, de 

lui auxiliar, pentru că sîntem 
cu inelul în betonare și nu mai 
avem deloc materiale. Dorim 
foarte mult să sporim viteze
le de adîncire, avem atacate 
lucrări importante, dar trebu
ie să fim ajutați mai mult 
printr-o aprovizionare la ni
velul cererii". Aceeași idee au 
susținut-o și Ilie Graure, Ar
pad Kadar, Gheorghe Moldo
van, brigadieri în cadrul sec
torului de investiții. Fără prea 
multă greutate, se desprinde 
ideea că aprovizionarea locu
rilor de muncă cu materiale 
și cu vagonete goale este în 
prezent o problemă hotărîtoa- 
re.

Ultimele zile au marcat o 
îmbunătățire a aprovizionării, 
dar se impune adoptarea ce
lor mai hotărîte măsuri din 
partea conducerii tehnice, a 
întregului personal de regie în 
vederea susținerii eforturilor 
minerilor din abataje. Ei sînt 
hotărîți să folosească integral 
timpul de lucru la front, ca
pacitatea utilajelor, să-și în
deplinească și depășească sar
cinile zilnice.

Bujor BOGDAN 

NOTĂ

O „soluție” originală
In Calea Brăii, blocul 7, apartamentul 7, locuiește fa

milia tînărului Constantin Manea (muncitor la E.M. Lu- 
peni, sectorul XIII). De cînd a preluat apartamentul (17 
iulie a. c.) are numai necazuri, pricinuite de faptul că în 
baie nu funcționează instalația sanitară. Tînărul locatar 
se află tot pe drumuri, cu cereri pentru rezolvarea aces
tei probleme. Dar cererile rămîn fără nici un ecou.

— Nu avem fonduri pentru asemenea reparații, i s-a 
răspuns la sectorul E.G.L.

„Soluția" dată de sector o găsim foarte originală 
Fostului chiriaș, care a lăsat instalația defectă i-a fost 
imputat costul reparației. Atunci se s-a făcut cu aceas
tă sumă 7

intensă activitate la fronturi
le de cărbune, să depună 
strădanii susținute pentru a- 
provizionarea brigăzilor cu 
vagonete, material lemnos, cu 
tc$ ceea ce e necesar. In con
vorbirile avute cu muncitorii 
și cadrele tehnice din sectorul 
de transport un accent deose
bit a pus pe aceste cerințe de 
îmbunătățire și reparare a u- 
tilajului secretarul de partid 
Ioan Belu.

Convorbiri de această na
tură au purtat toți agita
torii, atît în sectoarele de 
producție cît și în cele auxi
liare. Nu mai exemplific. 
In schimb aș dori să mă 
refer la eficiența acestora, 
eficiență care constă printre 
altele în sporirea față de 
luna trecută CU circa 400 tone 
a producției medii zilnice a 
minei noastre.

In orice caz, probleme a- 
vem încă multe. E cert însă 
că planul minei pe luna 
noiembrie va fi depășit sub
stanțial. Dar pentru aceasta 
Va trebui să depunem în con
tinuare strădanii pentru întă
rirea ordinei, disciplinei și 
răspunderii în munca fiecărui 
salariat.

— Spre ce obiective i- 
mediate va ținti îndeo
sebi munca politică 7

— O mare atenție vom a- 
corda popularizării frunta
șilor, a colectivelor care ob
țin succese deosebite și, 
concomitent, a secretelor, 
reușitelor lor, a metodelor și 
inițiativelor, cu alte cuvinte, 
generalizării experienței îna
intate. Totodată, vom impri
ma un caracter rttai com
bativ întregii munci politice 
împotriva actelor de indis
ciplină. In această direcție 
vor acționa toți comuniștii, 
toți agitatorii, cadrele de 
partid și personalul tehnico- 
ingineresc, cu toți vor milita 
ca fiecare salariat al minei 
să cunoască cu precizie în
datoririle ce îi revin și să 
acționeze cu abnegație și 
responsabilitate pentru înfăp
tuirea exemplară a sarcini
lor ce revin colectivului mi
nei în sporirea producției 
de cărbune.

Convorbire realizată de 
Dan STEJARU

(Urmare din pag, 1)

Iuții prea slabe și nu stîr- 
pește nimic (nici măcar o- 
biceiul unora din muncitori 
de a se arunca în pat așa 
cum vin din pădure). Costul 
serviciului este, desigur, în
casat. In rest, șeful exploa
tărilor Valea Popii și Au- 
șelu, Gheorghe Stoica, ne-a 
lămurit totul: geamuri se 
vor pune ; s-au cumpărat 
pompe și soluții pentru de- 
zinsecție, trusă Sanitară 
este, așa, una..., sobele or să 
se repare...

Bine „or să se“, dar cînd 
se vor face toate și de ce nu 
s-au făcut acum ? Neapărat 
gerul trebuie să dea ideea 
înlocuirii geamurilor sparte 
sau a reparării sobelor ?

La Aușelu, în singurul dor
mitor cu 14 paturi cabaniera 
Aneta Popovlci schimba , 
lenjeria. Nici aici dormitorul 
nu te îmbia să intri sau să te 
așezi pe vreun pat.

Am vizitat apoi magazinul a- 
limentar (gestionar Marta Su- 
lache) care ne-a surprins plă
cut sub aspectul ordinei : 
există suficiente provizii de 
cartofi, fasole, legume și al
te alimente. N-ar fi rău în
să, ca pîinea să fie de cali
tate mai bună (în ratt era, e 
drept, și pîine proaspătă

— Luni, în toate cele trei 
schimburi,, am dat 510 va
gonete cu cărbune reparti
zate pe 41 posturi. Mărfi, 
raportat la 40 de posturi, am 
dat 456 vagonete. Am realty 
zat deci luni un randament 
de aproape 10 tone, iar 
mărfi, în orice caz, peste 9 
tone, lafă de 8 torte sarcină.

Șeful sectorului I de la mi
na Aninoasa, ing. Aurelian 
Grosu, ne-a confirmat ulteri
or veridicitatea datelor fur
nizate de Cunoscutul și apre
ciatul miner șef de brigadă 
din acest sector, Aurel Cris
tea.

— Care sint elementele 
din Sinul brigăzii, din aba
tajul frontal in cate lucrafi, 
tovarășe Cristea, ale randa
mentelor sporite, ale plusu
rilor de produefie pe care

„Munca 
bine cumpănită" 

e și rodnică
brigada le realizează aproa
pe lună de lună ?

— Păi, în afară de susține
rea modernă cu stîlpi 
SAGEM și cele trei transpor
toare TR-3 ca principale uti
laje cu care sîntem înzes
trați, disciplina și unitatea 
oamenilor, voința lor, caii-, 
ficarea șl ordinea de la lo
cul de muncă. Mal putem no
ta și experiența. Cred că cei 
23 de ani de cînd, numai cu 
mici întreruperi, conduc bri
gada cîntăresc ceva.

In sector nu numai bri
gada abatajului frontal nr. 1 
de la orizontul 9 mediu se 
prezintă cu asemenea roade. 
La același nivel, ba chiar cu 
randamente și sporuri de 
producție și mai mari se si
tuează și brigăzile conduse 
de Nicolae Ilie și Petru Ro
man. Pe sector produefia ex
trasă peste sarcinile de plan 
pînă în prezent' însumează 
mai bine de 2 500 tone.

Argumentînd elementele 
succeselor brigăzii sale, mi
nerul Aurel Cristea a finul 
să menționeze neapărat 
„munca bine. fffifflpănitd". A- 
cecftta înseamnă că schim
burile brigăzii-sînt țoale-la. 
iei de bune, au aceeași iorfă 
și pubere de muncă. „Mă în
grijesc foarte mult ca prin 
împărțirea făcută de condu
cerea sectorului, fiecare 
schimb să aibă aceeași pute
re de muncă și experiență". 
Apoi fiecare om din brigadă 
știe precis ce are de făcut și 
face din proprie inițiativă și 
cu convingere mai cu sea
mă cînd vede că activitatea 
întregii brigăzi este rodnică, 
cînd știe că muncind astfel 
va cîștiga bine.

T. ȚAțARCA

Cu pădurea sub fereastră , forestierii 
încălzesc11 cu... planuri de măsuri

dar amestecată cu cea veche). 
Iar dacă tot scria în planul 
de măsuri că periodic se va 
aproviziona magazinul cu 
carne, trebuie să Se treacă 
la realizarea practică a 
scriptelor.

Așa stînd lucrurile, sînt 
muncitorii forestieri, oameni 
cu totul lipsiți de pretenții ? 
Se mulțumesc ei cu foarte pu
țin ? Dar, dacă socotim cît 
timp stă un muncitor în- 
tr-o exploatare — înțelegem 
că nu acesta este adevărul.

„Ce voi deveni mîine“ ? se 
întreabă stăruitor lorice elev 
animat de sentimentul stator
nic ai utilității in societatea 
noastră care a creat condiții 
propice de manifestare fiecă
rei personalității. Noi, dască
lii avem datoria să ne lăsăm 
opțiunea să plutească in ape
le inspirației sau hazardului, 
asigurînd orientării școlare și 
profesionale a elevilor un ca 
racter permanent, organizat 
și sistematic. In scopul cu
noașterii intereselor profesio
nale ale elevilor de la Liceul 
din Vulcan le-am adresat în a- 
nul școlar trecut, intr-o anehe 
tă, cîteva întrebări pentru a 
le afla motivația. Răspunsuri
le primite le socotim deosebit 
de semnificative referitoare 
la efeea ce avem noi dascălii 
de făcut pentru orientarea 
profesională a elevilor.

Cei 521 elevi anchetați au 
vădit preferința pentru 42 
profesiuni. Deși gama celoi 
preferate de elevi este 
mai largă în comparație cu 
numărul celor exercitate de 
părinți, dorințele le sint mai 

' limitate față de oferta socială, 
ceea ce arată încă o insufici
entă informație, documenta
re și pregătire în varietatea o- 
cupațiilor contemporane. Ast
fel, reprezentările elevilor 
despre profesiunile exercitate 
în sectoare de activitate în 

, care, se utilizează tehnica mo
dernă au caracter vag și nedi
ferențiat. In general se cunosc 
cîteva profesiuni tip. Din ce
le 29 incluse în noțiunea de 
inginer cei 63 elevi ai clasei 
a VlII-a au cunoscut doar 9 
iar cei 64 elevi ai clasei a 
XH-a au preferat 13.

Privitor la factorii care au 
determinat opțiunile elevilor 
autorizați să dea informații 
competente, investigațiile a- 
rată următoarele : pondere 
puternică au avut-o convor
birile cu persoane care exer
cită profesiunea aleasă, acti
vitățile desfășurate în atelie
rul școală, urmînd cu valori 
sensibil egale vizitarea locuri
lor de muncă, sfatul părinți
lor, indicațiile profesorilor, 
sfatul colegilor. Spre deosebi
re de răspunsurile elevilor 
claselor a VIII-a, ale celor din 
clasa a XH-ă se grupează în 
mart1 parte în* jtlHfl" ’tîtorva 
profesiuni intelectuale vădind 
reduse preferințe sâtT Thtrife§&' 
față de profesiunile de masă, 
hotărîtoare în sectoarele de 
bază ale producției. Aceasta 
se datorește imaginii false ce 
și-o fac unii elevi, „ajutați" și 
de părinți, despre realitatea 
atît de dinamică și superior 
umană. Mai dăinuie părerea 
eronată despre profesiuni bu
ne și rele, fizice și intelectua
le, „urîte și frumoase", „ren
tabile și nerentabile". La a- 
ceasta a dus și o anume opti
că de natură teoretică a diri- 
ginților clasei care au prevă- 

< zut doar întîlniri cu specia

In domeniul' forestier fluc
tuația este intensă ; printre 
-cauzele ce o ’ întrețin se nu
mără desigur și condițiile de 
viață de care, nu se prea o- 
cupă nici conducerile sectoa
relor nici a U.F.E.T.-ului. A- 
ceste condiții sînt de cele 
mai multe ori trecute cu ve
derea, pentru că a devenit 
aproape tradițională ideea, că 
acești oameni... trăiesc în pă
dure. Nu de confort luxos 
au nevoie. E drept. Dar nici 
nu sînt... îneîntați că în dor

și profesională
liști de pregătire superioară. 
Deosebirile dintre băieți și fe
te sub raportul interesului 
profesional nu sînt semnifica
tive. Astfel, numărul fetelor 
care arată interes pentru ca
lificare înaltă este in general 
mai mare decît acela al bă ie 
ților, majoritatea lor manifes- 
tind interes pentru profesiuni
le de inginer învățătoare.

• profesoara medic.
Privitor la ora alegerii 

profesiunii, rezultă că in cla
sele de răscruce are loc stabi
lizarea și consolidarea intere
sului liber, independent, ivit

Considerații
i

pe marginea unei 
anchete în rîndul 

elevilor liceului Vulcan

din fragedă copilărie, în con
cordanță cu aptitudinile ele
vilor. Dacă la 11-12 ani inte
resul profesional se schimbă 
în proporție de 18 la sută, la 
14-15 ani de 45-55 la sută, 
la 17-18 ani in proporție de 20 
la sută. Fișa sintetică de cu
noaștere psiho-pedagogică a 
elevilor elaborată de cercetă
torul științific Ion Holban, de 
la centrul de orientare șco
lară și profesională din Iași, 
experimentată și apoi genera
lizată în școala noastră, a con
tribuit la organizarea și sis
tematizarea cunoașterii elevi
lor, oferind diriginților și 
profesorilor posibilitatea a- 
propierii de elevi pentru a 
descoperi ceea ce are mai re
levant personalitatea lor

O mai mare atenție acorda
tă cunoașterii trăsăturilor de 
personalitate ale elevilor du
ce la o concordanță pozitivă 
intre aptitudinile constatate 
și interesul profesional mani
festat la reducerea numărului 
celor nehotărîți și al celor 
ce-și schimbă preferințeie 
profesionale. 471 elevi din cei 
521 anchetați înțeleg rolul in
teresului profesional pentru 
viitoarea lor ocupație avînd 
reprezentări corecte despre 
conținutul acesteia. Restul ide 
50 elevi nu pot motiva pro
fund interesul profesional. 
Motivarea diferită dată inte
resului profesional trădează 
un nivel diferit de înțelegere 
și stabilitate a acestuia. Dacă 
în unele clase, ca a Xl-a A 
(diriginte Gheorghe Jurca), X 
B (E. Bartis), XII*B ( E. Bîja), 
a VIII-a A și B (T. Gurtaven- 
co și T. Lucaci), clasa a Vl-a 
B (E. Stănilă), unde ș-a lucrat

mitoare e frig, că sobele scot 
mai mult fum. La fel de a* 
devărat este și faptul că mulți 
dintre muncitori nu păstrea
ză curățenia, dorm îmbrăcați 
cu hainele murdare, sparg 
geamurile, strică sobele. Sînt 
și din aceștia. In mijlocul 
lor însă se află în perma
nență brigadierii care-i cu
nosc și care au printre altele 
datoria de a le imprima o 
anumită disaiplină, deprin
deri civilizate în cabane.

Deci preocuparea organe

perseverent și mai sistematic, 
procentul argumentării este 
mai mare și reprezentarea 
despre conținutul profesiuni
lor mai bogată, hotârîrile fi
ind hiate de elevi după o Se
rioasă chibzuință.

La alte clase, (IV A, anul II 
A, VI A, V B) există încă un 
număr destul de mare de e- 
levi care nu diferențiau sufi
cient activitățile preferate, a- 
Vînd reprezentări schematice 
despre ele. Astfel, la întreba
rea „ce știți despre profesiu 
nea pe care voiți s-o exerci
tați ?" 81 la sută dintre elevii 
Claselor vi B. Vil A și' B, VIII 
A și B, anii II B, III A și IV B 
în răspunsurile lor se refera 
la cerințele specifice profesiu
nii alese, concrete, fundamen
tate și diferențiate, realiste și 
doar 15 la sută cuprind cerin
țe Valabile oricărei profesiuni. 
4 la sută nedecizîndu-se pen
tru 0 profesiune sau alta în 
timp ce la clasele V B, C. VI, 
anii II,A și IV A, unde elevii 
au fost văduviți de o îndru
mare sistematică și adecvată. 
57 la sută din răspunsuri sînt 
vagi, nediferențiate, 8 la sută 
nedecise și doar 35 la sută sa
tisfăcătoare.

Acțiunea de orientarea șco
lară și profesională trebuie 
înțeleasă ca fiind intrinsecă 
procesului instructiv-educativ 
asigurînd integrarea sociai- 
profeslonală a elevului. In a- 
cest context se impune un 
sistem unitar, închegat și con
tinuu al muncii cristalizat in 
tr-un plan anual de muncă, 
anexă a planului general al 
școlii. Se simte nevoia unui 
sprijin substanțial pentru în
zestrarea cabinetului de ori
entare școlară și profesională, 
prospecte, filme și diafilme, 
broșuri de popularizare. în
drumări metodice pentru pro
fesori, date economice referi
toare la necesarul de cadre în 
economia locală sau pe plan 
național, rețeaua școlară și 
numărul locurilor de admite
re în diferite tipuri de școli și 
facultăți, material didactic i- 
lustrativ din diferite ramuri 
ale economiei naționale, bi
bliografia fundamentală, nați
onală și universală de orienta
re profesională.

Ii vom înțelege pe elevi cu- 
noscfndu-le interCshTe, apti
tudinile și înclinațiile corela
te cu cerințele sociale, asigu
rînd astfel un important ele
ment care să ducă la utiliza
rea rațională a energiei uma
ne, la facilitarea progresului 
social-economic. Cercetările 
noastre socio-pedagogice au 
scopul de a găsi forme și me
tode eficiente în munca de o- 
rientare școlară și profesiona
lă în care sînt necesare conti
nuitate și o acțiune energică 
și sistematică.

Prof. Gheorghe ANTOCE 

lor de sindicat, a conducerii 
sectoarelor, trecerea mai ra
pidă de la stadiul de măsuri 
pe hîrtie, la fapte, conjugate 
cu o muncă permanentă de 
educație în rîndul muncitori
lor, vor transforma negreșit 
cabanele forestiere,. în locuin
țe plăcute. Este un impera
tiv urgent, pentru că omul, 
cînd vine de la lucru trebuie 
să aibă condiții prielnice 
pentru odihnă, pentru reface
rea forței de muncă. ’Adică, 
să se simtă ca acasă.



u
X

- ' l ,Ț

Steagul roșu JOI, 8 NOIEMBRIE 1973 ”,

/

Festivitățile de la Moscova
9

cu prilejul celei de-a 56-a
aniversari

Revoluții Socialiste din Octombrie
MOSCOVA 7 — Corespon

dentul Agerpres, Nicolae Cre- 
țu, transmite : Cu prilejul ce
lei de-a 56-a aniversări a vic
toriei Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie, în Piața 
Roșie, împodobită sărbătoreș
te, au avut loc, la 7 noiembrie 
tradiționala paradă militară 
și demonstrația oamenilor 
muncii din capitala ^niunii 
Sovietice.

In tribuna Mausoleului „V. 
I. Lenin" au fost prezenți L. 
I. Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., N. V. Podgor- 
nîi, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
A. N. Kosîghin. președintele 
Consiliului de 
conducători de 
stat sovietici.

In tribunele 
peților se aflau 
străine invitate să

Miniștri, alți 
partid și de

rezervate oas- 
delegațiile 

participe

la manifestările închinate Ma
relui Octombrie, printre care 
și delegația Consiliului General 
ARLUS, condusă de Gheorghe 
Matei, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., secretar al Co
mitetului județean Brașov al 
P.C.R., participanți la lucrări
le Congresului Mondial al 
Forțelor Păcii, reprezentanți 
ai corpului diplomatic acredi
tați în capitala sovietică, nu
meroși ziariști străini.

De la tribuna din marea pia
ță a revoluției, ministrul apă
rării al U.R.S.S., A. A. Greci- 
ko, a rostit o scurtă cuvîntare, 
după care.,a urmat parada mi
litară și demonstrația oame
nilor muncii din Moscova.

In după-amiaza aceleiași 
le, Consiliul de Miniștri 
U.R.S.S. a oferit o recepție
Palatul Congreselor din Krem
lin.

zi- 
ah 
la
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MOSCOVA 7 (Agerpres). 
— La Moscova au fost de
cernate premiile de stat ale 
U.R.S.S. în domeniile litera
turii, artei, arhitecturii, ști
inței și tșhnicii pe anul 
1973 — anunță agenția TASS. 
Printre cei distinși se numă
ră poeții Mihail Lukonin și 
Nabi Hazri, prof. univ. Ale
xei Metcenko și Viktor Per- 
țov pentru lucrări în dome
niul criticii literare, harpis
ta Vera Dulova. pictorii An
drei GonceaFov pentru ilus
trații la opere literare, și Mi-

hail Savițki
„Bielorusia 
de arhitecți 

s- proiectele
cuințe din
(pe Volga), unde a fost 
struită marea uzină de auto- 
turisme, și alții.

Printre cei 20 
pentru lucrări în 
tei și tehnicii se 
meni de știință care au efec- 

1 tuat lucrări în fizică, chimie.
agricultură, medicină, econo- 
nomie și alții.

pentru Ciclul 
eroică" colectivul 
care a elaborat 

cartierelor de lo- 
orașul Togliatti 

con-

de premiați 
sfera știin- 

numără oa-

■în legătură cu situația 
din Orientul Apropiat

CAÎRO 7 (Agerpres). — Sta
tele Unite și Republica Arabă 
Egipt au hotărît să restabi
lească relațiile diplomatice, la 
nivel de ambasadă, într-un vi
itor apropiat, și să procedeze 
imediat la un schimb de am
basadori — informează un co
municat dat publicității la 
Cairo și reluat de agenția 
M.E.N. Confirmată ulterior de 
Casa Albă, informația a fost 
anunțată la sfîrșitul convorbi
rilor ce-au avut loc, miercuri, 
între președintele egiptean, 
Anwar Sadat, și secretarul de 
stat al S.U.A., Henry Kissin
ger. *

melor 
rientul 
bordată 
tiniană.

O- 
a-

de fond privind 
Apropiat, fiind 

problema pales-Și

★
7 (Agerpres). — 

Siriei, Hafez
DAMASC 

Președintele 
Assad, l-a primit, marți sea
ra, la Damasc, pe Abdul A- 
ziz, ministrul 
părării și 
află într-o 
la siriană, 
făcut, de asemenea, 
tie

(Agerpres). — 
scurtă vizită la 
Kissinger, se- 
stat al Statelor

TUNIS 7 
Sosit într-o 
Tunis, Henry 
cretarul de
Unite, a avut convorbiri cu 
președintele Tunisiei, Ha
bib Bourguiba.

. La încheierea convorbi
rilor. ministrul de externe 
tunisian a relevat că discu
țiile dintre cele două părți 
au fost axate asupra proble-

saudit al a- 
aviației care se 

vizită în capita- 
Abdul Aziz a 

o inspec- 
trupelor din corpul ex- 

pediționar saudit ce se află 
pe frontul sirian. .

★
LONDRA 7 (Agerpres). — 

— Mohammed Hassan 
Zayyat, 
dintelui 
avut 
cu primul 
nic. Edward 
minstrul de 
Douglas — 
drul 
acest 
cu prioritate . actuala situa
ție a conflictului din Orientul 
Apropiat.

El 
consilier al preșe- 
egiptean Anwar, a 

miercuri o întrevedere 
ministru brita- 

Heath, și 
externe, 

„ Home. In_
convorbirilor avute cu 
prilej a fost abordată

cu
Alee
ca-

Manifestări dedicate împlinirii 
a 300 de ani de la nașterea 

lui Dimitrie Cantemir
VARȘOVIA 7 

dentul Agerpres, 
Ciobanu, transmite : Comite
tul de coordonare pentru mar- 

' carea în Polonia a 300 de ani 
de la nașterea lui Dimitrie 
Cantemir a organizat,.timp de 
10 zile, la Wroclaw, o serie de 
manifestări care s-au înche
iat cu o sesiune științifică 
găzduită de aula Leopoldină 
a Universității din acest im
portant centru cultural polo
nez. k

Asistența, formată din pro
fesori universitari și istorici 
din Varșovia, Poznan. Craco
via. Torun, Lublin și Lodz, a 
audiat cu un deosebit interes 
referatele prezentate cu privi
re la contribuția de seamă a 
lui Dimitrie Cantemir la dez-

— Corespon- 
Gheorghe

Și"voltarea culturii românești 
europene.

A fost apoi prezentat un 
film consacrat vieții și operei 
lui Dimitrie Cantemir.

NAȚIUNILE UNITE 7 
— (Agerpres). — Comitetul 
Politic al Adunării Generale 
a O.N.U. a adoptat o rezolu
ție referitoare la organiza
rea viitoarei conferințe a 
Națiunilor Unite privind 
dreptul mării. Această im
portantă reuniune urinează 
să se desfășoare în două e- 
tape ; prima între 3-14 de
cembrie a.c., pentru exami
narea aspectelor organizato
rice și procedurale, iar a 
doua între 20 iunie și 29 au
gust 1974. După cum este cu
noscut, viitoarea conferință 
privind dreptul mării, ale 
cărei lucrări pregătitoare 
au avut loc în ultimii ani, 
are misiunea de a elabora 
norme privind desfășurarea 
activităților statelor în a- 
pele mărilor și oceanelor și în 
subsolul 
limitele 
le.

acestora, dincolo, de 
jurisdicției naționa-

★

NAȚIUNILE UNITE 7 —
Corespondentul Agerpres,
Constantin Alexandroaie,

transmite : „Importanța reali
zării universale a dreptului 
popoarelor de a-și hotărî sin
gure soarta și a acordării ra
pide a independenței țărilor 
și popoarelor coloniale pen
tru garantarea efectivă și res
pectarea drepturilor omului" 
— punct aflat în dezbaterile 
Comitetului pentru probleme
le sociale și umapitare al A- 
dunării Generale a O.N.U. — 
a constituit tema intervenției 
reprezentantului român A. 
Cristescu. Vorbitorul a amin
tit propunerea României spri
jinită de alte state, de a se 
întocmi un. studiu de către 
Subcomisia de luptă contra 
măsurilor de discriminare, a- 
supra «dezvoltării istorice și 
contemporane a dreptului po
poarelor la autodeterminare.

Negarea dreptului popoa
relor din Africa australă de a 
dispune de propria lor soartă 
constituie o violare flagrantă 
a Cartei O.N.U., a principiilor 
dreptului internațional și a 
celor mai elementare drepturi 
ale omului. Sîntem ferm con
vinși că, în cbndițiile în care 
regimurile rasiste și colonia

Reuniunea de la Geneva 
privind rolul companiilor 

multinaționale
9

liste, sprijinite de anumite pu
teri occidentale, nu numai că 
se opun exercitării 
drept, ci comit crime de ge
nocid, masacre și alte aseme
ne? acțiuni represive încer- 
cînd să înăbușe lupta popoare
lor africane pentru indepen
dență, se impune restabilirea 
legalității internaționale și a 
drepturilor celor care luptă 
pentru eliberare țărilor lor.

Poporul român, a subliniat 
vorbitorul, .își manifestă con
secvent solidaritatea sa nnli- 
tantă cu lupta popoarelor A- 
fricii, Asiei și altor continen
te contra politicii de agresiu
ne, împotriva tuturor formelor 
de dominație și oprimare, 
pentru lichidarea definitivă a 
colonialismului, neocolonia- 
lismului și discriminării ra
siale, pentru apărarea și con
solidarea independenței națio
nale, contra amestecului stră
in în afacerilor interne ale al
tor popoare. România spriji
nă toate măsurile vizînd a- 
cordarea de asistență umani
tară și materiale zonelor eli- 
bejate ale teritoriilor colonia
le,Iprecum și toate inițiativele 
menite să promoveze respec
tarea drepturilor popoarelor- 
la autodeterminare, a declarat 
în încheiere reprezentantul 
țării noastre.

acestui

tovarășul Ștefan Andrei 
s-a întilnit cu conducerea 

Partidului Socialist Belgian
BRUXELLES 7 (Agerpres).

— Tovarășul Ștefan Andrei, 
secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român, a avut miercuri, la 
Ambasada română din Bru
xelles, o întîlnire cu conduce
rea Partidului Socialist Belgi
an. Au participat Edmond 
Leburton, primul ministru al 
Belgiei, Jos' Van Eynde și An
dre Cools, președinți ai P.S.B., 
Andre Leonard, secretar na
țional al P.S.B., Willy Claes, 
ministrul economiei, Linn Lu
cien Radoux, deputat, mem
bru al Biroului P.S.B.

Au fost discutate, probleme 
ale dezvqjtă-ii în continuare 
a relațiilor dintre România și 
Belgia, dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Socia
list Belgian.

Cu acest prilej, primul mi
nistru Edmond Leburton a 
transmis un mesaj de priete
nie tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. De asem. nea, cei 
doi președinți ai P.S.B.. A. 
Cools și J. V. Eyn'de, au urat 
noi succese secretarului gene
ral al Partidului Comunist 
Român.

Intîlnirea s-a desfășurat 
tr-o atmosferă caldă.

Conferința pentru securitate 
și cooperare în Europa

în-

Corespon-
Agerpres, Corneliu 

transmite : La Palatul 
se desfășoară, în 
o nouă reuniune 

de personalități 
țări, desemna- 

al

GENEVA 7
Participanții 
general-europeană au conti
nuat, miercuri, dezbaterile 
referitoare la securitatea și 
cooperarea pe continent.

In Subcomisia pentru prin
cipii, dezbaterile s-au referit 
la problema integrității, te
ritoriale. In problemele eco-

(Agerpres). — 
la Conferința

a-

O declarație de protest a Guver
GENEVA 7 

dentul 
Vlad, 
Națiunilor 
aceste zile, 
a grupului 
din diferite 
te de secretarul general 
O.N.U. „pentru studierea ro
lului și efectelor companiilor 
multinaționale în procesul 
dezvoltării, îndeosebi în ță
rile în curs de dezvoltare, și 
a consecințelor lor asupra 
relațiilor internaționale, în 
vederea formulării de conclu
zii menite a fi luate în con
siderație de guvernele sta
telor în promovarea suve
rană a politicii lor naționale 
în domeniul dezvoltării și 
în vederea prezentării de re
comandări pentru o acțiune 
internațională 
toare".

După 
brie, la 
nite din 
de membri 
procedat la audierea publică 
a conducătorilor unor 
panii multinaționale 
Statele Unite, 
perioadă (1-16 
s-a trecut la 
îndeosebi, a activităților 
melor multinaționale 
Europa occidentală, 
pîndu-se cu intervențiile pre
zentate în fața grupului de 
reprezentanții unor aseme
nea companii.

Activitatea grupului de 
personalități desemnate de 
secretarul general al O.N.U. 
se înscrie în contextul preo
cupărilor, existente în ulti- 
timul timp în «cadrul dife
ritelor organisme ale Națiu

a
arbitrare ale su-

nilor Unite, de evaluare 
practicilor 
pertrusturilor, a consecințelor 
lor nefaste asupra evoluției 
vieții economice și a schimbu
rilor comerciale mondiale, 
supra progresului țărilor 
curs de dezvoltare.

Documentele aflate
masa de lucru a participan- 
ților atestă urmările profund 
negative ale 
marilor trusturi
nale în economia țărilor în 
curs de dezvoltare — lezarea 
suveranității naționale a- 
cestor state, a independen
ței lor economice și politice, 
periclitarea îndeplinirii o- 
biectivelor înscrise în pro
gramele lor de dezvoltare 

, economică și socială.

a- 
în

pe

implantării 
multinațio-

corespunză-

nului Revoluționar Provizoriu
al Republicii Vietnamului de Sud
PARIS 7 (Agerpres). — La 

Paris a fost difuzată, mier
curi, o declarație a delega
ției Guvernului Revoluțio
nar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud în care 
se protestează energic împo
triva noilor acte de încălca
re a Acordului de la Paris 
asupra Vietnamului de către 
administrația saigoneză. De
clarația relevă că, în ultima 
lună, autoritățile saigoneze 
au lansat ample operațiuni 
militare în Vietnamul de Sud,

Platourilor f- 
efectuat zilnic 

aeriene deasupra_ re
giunilor eliberate din 

urma cărora

în regiunea 
nalte, și au 
raiduri

Bien 
și-au 
locui-

Hoa,r în 
pierdut viața numeroși 
tori.

Totodată, 
ționează că 
părții saigoneze la 
țările de la Celle — 
Cloud au 
tacuri calomnioase la adresa 
G.R.P. cu scopul de a torpila 
următoarea ședință a con
sultărilor, care urma să aibă 

la 8 noiembrie.

men-delegația 
reprezentanții 

consul- 
Saint — 

lansăt, din nou, a-

ce, în 
sediul

New 
ai

luna septem- 
Națiunilor Lt- 
York. cei 20 
grupului au

com- 
din 

în această 
noiembrie), 
examinarea, 

fir- 
din 

înce-

Ansamblul folcloric 
„Doina Tîrnavelor“ s-a bucurat 

de un frumos succes în R. F. G
— Corespondentul 
N. S. Stăncscu, 
Ansamblul folclo- 
Tîrnavelor" al Ca-

BONN 7 
Agerpres, 
transmite : 
ric ..Doina 
sei de cultură din Sighișoara
și-a încheiat turneul de două 
săptămîni în Republica Fede
rală Germania. întreprins la 
invitația corului „Kummel" 
din Neuisenburg. Ansamblul 
a fost compus din corul de 
cameră și o formație de dan
suri populare.

Turneul formației sighișo-

rene s-a bucurat de un fru- 
pios succes, publicul apreciind 
in mod deosebit calitatea in
terpretării și varietatea reper
toriului. care a cuprins cînte- 
ce românești și germane, pre
cum și un bogat program de 
dansuri.

Presa vest-germară a elogi
at arta interpretativă a artiș
tilor români, rezervînd spații 
largi cronicilor consacrate 
spectacolelor.

nomice, au continuat lucră
rile în Subcomisia pentru 
schimburi comerciale — 
discuțiile reflectînd apre
cierea generală, pozitivă,
supra modului în care sînt 
soluționate ligiile comerciale 
în relațiile dintre statele par
ticipante, precum și în Sub
comisia pentru cooperarea în 
alte domenii.

Au
nea. 
misia 
ne, 
litare
Subcomisia pentru coopera
rea în domeniul educației și 
informației.

continuat, de aseme- 
dezbaterile în Subco- 
pentru contacte uma- 

privind aspectele mi
ale securității, și în

LIMA 7 (Agerpres). — In 
localitatea Huampani au luat 
sfîrșit lucrările cetui de-al 

. VI-lea Congres al Partidului 
Comunist Perușn. 
a aprobat 
partidului, 
sarcinile 
ani în etapa actuală și 
perspectivă a procesului 
voluționar care se desfășoară 
în Peru, și a ales noua com
ponență a Comitetului Cen
tral. In funcția de secretar 
general ăl P.C. Peruan a fost 
reales tovarășul 
Prado.

Luînd cuvîntul 
rea lucrărilor 
Jorge del Prado 

" sprijinul pe care îl acordă co
muniștii peruani programu
lui de dezvoltare a țării ini
țiat de guvernul președintelui 
Juan Velasco Alvarado, lup
ta pe care o desfășoară ală
turi de forțele democratice 
naționale împotriva acțiuni
lor contrarevoluționare ale 
oligarhiei interne'și , ale im
perialismului nord-american.
Secretarul general al C.C. a 
P.C. Peruan a exprimat, toto
dată, solidaritatea interna 
ționalistă a comuniștilor pe
ruani cu lupta, și activitatea 
partidelor frățești din întreaga 
lume.

Congresul 
noul program al 
care stabilește 

comuniștilor peru- 
de 
re-

Jorge del

la încheie- 
congresului, 
a relevat

rA
încheierea lucrărilor sesiunii

Consiliului 
al Pieței 3

ministerial
comuna

adeste

OFICIULUI

cu mai mult 
cererea nor-

ne, așa cum a anunțat preșe
dintele Houari Boumediene. ‘

km pe 
urba-

GUVERNUL DANEZ a luat 
hotărîrea de a limita viteza 
automobilelor la 60 km pe o- 
ră în localități, și la 80 
oră în afara așezărilor

VORBIND IN CAMERA CO
MUNELOR A PARLAMEN
TULUI CANADIAN, Donald 
MacDonald, ministrul energi
ei și al minelor, a declarat că 
guvernul va introduce ratio- v 
nalizarea produselor petrolie
re, în cazul în care, în cursul 
iernii viitoare, importurile de 
petrol vor scădea 
de 25 la sută sub 
mală.

BRUXELLES 7 (Agerpres).
— După două zile de dezba
teri, la Bruxelles au luat sfîr- 
șit lucrările sesiunii Consiliu
lui ministerial al Pieței comu
ne. După cum se știe, miniș
trii de externe ai „celor nouă" 
au adoptat o declarație politi
că comună cu privire la situa
ția din Orientul Apropiat. De 
asemenea, miniștrii au însăr
cinat Comisia C.E.E. și Comi
tetul reprezentanților perma- 
nenți să examineze în conti
nuare, cu atenție sporită, si
tuația rezultînd din penuria 
de petrol brut și să prezinte

’ un raport Consiliului ministe
rial.

In ce privește preferințele 
generalizate, ce ar urma 
se acorde țărilor, în curs 
dezvoltare, „cei nouă" au 
juns la un acord de principiu.

Pe de altă parte, miniștrii 
nu au reușit să' ajungă la un 

. punct'de vedere comun cu pri
vire la ameliorarea ofertei co
merciale a C.E.E. pentru cele 
cinci țări mediteraneene (Tu
nisia, Algeria, Maroc. Israel 
și Spania) cu care Piața co
mună speră să încheie, pînă la 
sfîrșitul anului, acorduri de a- 
sociere.

să 
de 
a-

PERSONALUL
DE RADIO ȘI TELEVIZIUNE 
FRANCEZ (ORTF) a declarat 
o grevă de 24 de ore, în semn 
de protest față de intenția 
conducerii de a pun^ în sta-z 
re de șomaj sute de lucrători 
indispensabili funcționării în
treprinderii. Ziariști din nu
meroase redacții și agenții de 
presă s-ati solidarizat cu a-, 
ceasta mișd’are de protest, or- 
ganizînd încetări ale lucrului 
de 2 pînă la 4 ore.

UN PURTĂTOR DE CU- 
VINT GUVERNAMENTAL a 
declarat, la Bruxelles, că au
toritățile belgiene au pregătit 
o serie de decrete vizînd re
ducerea consumului de com
bustibili petrolieri.

ȘEFUL GUVERNULUI POR
TUGHEZ, . Marcelo Caetano, 
a anunțat o remaniere a cabi
netului său. Principala schim
bare constă în înlocuirea mi
nistrului de interne, Antonio 
Goncalves Rapazote, cu CeZar

STUDIOUL DE RADIOJOI, 8 NOIEMBRIE

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Un om în sălbă
ticie : Republica: Domnului 
profesor cu dragoste : Pe- 
trila : Cutezanța ; LONEA 
— Minerul : Cutezanța ;
ANINOASA: Fata care
vinde flori : VULCAN :
Dragostea începe vineri ; 
LUPENI — Cultural : Acea 
pisică blestemată : URI- 
CANI : Amintiri din copi
lărie.

5,00 Buletin de știri : 5,20 
Dragi mi-s cîntecul și jo
cul : 5,50 Muzică ușoară : 
6.00-8,08 Radioprogramul 
dimineții : 8.30 La microfon 
melodia preferată ; 9.30
Odă limbii române ; 9.50 
Muzică ușoară; 10,00 Bule

tin de știri ; 10,05 ..Ca pe
Vlașca și Teleorman" ; 10,30 
Arii din operete ; 11.00 Bule
tin de știri ; 11,05 Muzică 
ușoară; 11.15 Din țările so
cialiste ; 11.30 înflorim
republica : 12,00 Discul zi
lei; 12,30 Intîlnire cu melo
dia populară și interpretul 
preferat ; 13,00 Radiojurnal :
14.40 Interpreți de muzică
populară ; 15,00 Buletin de
știri ; 15,05 Tribuna radio :
15.15 Muzică de estradă ;
15.40 Formații participante 
la concursul coral inter ju
dețean ; 16,00 Radiojurnal :
16.15 Melodii populare :
16,35 Muzică ușoară : 17,00 
Antena tineretului : 17.45
Din înregistrările Măriei 
Lătărețu ; 18,00 Orele serii ; 
20.00 Zece melodii prefera
te ; 21.00 Revista șlagăre
lor ; 21,30 Bijuterii muzica
le ; 22,00 Radiojurnal ; 22,30 
Concert de seară ; 24.00 Bu
letin de știri; 0,03-5,00 Es
trada nocturnă.

TIMIȘpARA

18,00 Actualitatea radio.:
18,10 Din creația simfoni
că a compozitorului Nicolae 
Brînzeu ; 18,25 Emisiunaa
literară ,.Mihail Sadovea- 

. nu" ' 18,35 ..La mîndra pe 
ulicîoră" — program de mu** 
zică populară ; 18,50 Emisi
unea „Amfiteatru școlar" ;
19,00 Poșta melodiilor — 
muzică ușoară la cererea 
ascultătorilor ; 19,25 Emisi
unea „Jurnalul marii între
ceri — cincinalul inainte 
de termen" ; 19,30 Emisiu
nea „Caleidoscop sonor — 
de joi pînă joi".

VINERI, 9 NOIEMBRIE

6,00-6,30 Actualități și 
muzică.

JOI, 8 NOIEMBRIE
9,00 Curs de limbă engler 

ză. Lecția 64 (relua
re).

9,30 Curs de limbă germa
nă. Lecția 66 (relua
re)

10,00 Telex.
10.05 Cărți și idei (reluare).
10,25 Telecinemateca (relu

are).
11,55 Publicitate.
12,00 Telejurnal.
16.00-17.00 Teleșcoală.'
17.30 Emisiune în limba 

maghiară.
18.30 Telex.
18,35 Din țările socialiste.

Baptista, fost secre-Moreira
tar de stat al informațiilor și 
turismului.

COTIDIANUL ..FRANK
FURTER ALLGEMEINE" re
latează că guvernul vest-ger- 
man va supune, în cursul a- 
cestei săptămîni, Parlamentu
lui — mai întîi Bundestagului 
și apoi Bundesratului — le
gea cu privire la „Asigurarea 
aprovizionării cu petrol".

INCEPIND CU LUNA NO
IEMBRIE în Algeria s-a tre
cut la acordarea de gratuități 
în domeniul îngrijirilor medi
cale. Noul sistem se experi
mentează. deocamdată, în cî- 
teva vilaiate ale țării. El va 
fi extins, treptat, pînă la sfîr
șitul acestui an, urmînd ca, 
din ianuarie 1974, să se pro
cedeze la acordarea de gratu
ități pentru îngrijirile medi
cale întregii populații algerie-

18,45 întrebări și răspunsuri.
19.15 Publicitate.
19,20 1001 de serii. Creiona

șul fermecat.
19,30 Telejurnal. Cincinalul 

înainte de termen. 1973 
— an hotărîtor.

20,00 Cîntecul săptămînii. 
La noi.

20,05 Publicitate.
20.10 Seară pentru tineret.

Valorile temperaturii. în
registrate în cursul zilei de> 
ieri :

Maximele: Petroșani' 7
grade ; Paring 6 grade.

Minimele: Petroșani- 4
grade ; Paring 4 grade.

PENTRU URMĂTOARE
LE 24 DE ORE : Vreme in
stabilă. Cer variabil. Preci
pitații sub formă de lapovi- 
ță. Vînt slab pînă la potrivit' 
din sectorul sudic.

Redacția și administrația ziarului 5 Petroșani, strada Republicii, nr, 90, telefon : 1662.

CORSICA oferă, în 
zile, un spectacol neobișnuit: 
au înflorit arborii fructiferi, 
liliâcul și florile pe cîmp. „Re
venirea" primăverii se dato- 
rește temperaturii neobișnuit 
de ridicate pentru această pe
rioadă a anului.

O EXPEDIȚIE JAPONEZĂ 
formată din 11 membri a reu
șit să escaladeze vîrful Kanji- 
roba. înalt de 6 862 metri, 
situat în Munții Dhaulagiri, 
din masivul Himalaya.

LA COMPLEXUL INDUS
TRIAL de prelucrare a gudro
nului din localitatea scoțiană 
Falkirk, din apropiere de 
Glasgow, s-a declanșat un in
cendiu de proporții uriașe, ca
re a provocat pagube evaluate 
la aproximativ două milioane 
de lire sterline.

VULCANUL ETNA și-a re
luat activita 'a, erupția sa fi
ind considerată cea mai vio
lentă din ultimii cinci ani. 
Din. craterul vulcanului au e- 
rupt tone întregi de lavă, can
tități mari de pietre fiind a- 
runcate la sute de metri înăl
țime.

k

Viitorul zbor spațial al 
lui „Skylab-3“

CAP CANAVERAL 7 (A-
gerpres). — Viitorul zbor 
șpafial al astronaufilor ame
ricani, misiunea „Skylab -3“, 
care urmează să Înceapă sim- 
bătă, 10 noiembrie, va face 
din programul laboratorului 
orbital, in cazul in care lu
crurile vor evolua conform 
așteptărilor, succesul spatiqj 
cel mai important al NASA 
din punctul de vedere al volu
mului de noi cunoștințe do- 
bindite — apreciază agenția 
France Presse. Lansată la 11 
mai, stafia orbitală, cu o gre
utate totală de 100 tone, a 
primit deja vizita a două e- 
chipaje — „Skylab 1“ intre 
25 mai și 22 iunie, și „Skylab 
2", de la 28 iulie la 25 sep
tembrie. Cei șase astronauti 
au adus pe Pămint o recoltă 
abundentă de date, care vor 
servi mai ales la detectarea

și exploatarea resurselor te
restre. Studierea Soarelui, cu 
ajutorul echipamentului per
fecționat aflat la bordul labo
ratorului, s-a soldat, la ria
dul său, cu importante și 
spectaculoase reușite.

In cursul viitoarei misiuni, 
telescoapele „Apollo" vor fi 
utilizate, in primul rind, pen
tru urmărirea cometei Kohou- 
tek, a cărei evoluție este con
siderată evenimentul astro
nomic cel mai important al 
secolului.

Vizibilă cu ochiul liber in 
decembrie și ianuarie, come
ta Kohoutek va avea nucle
ul de 15-30 km și lungimea 
maximă a cozii de 100 km 
Potrivit calculelor, ea nu va 
reapărea In zona Pămîntului 
decit după aproximativ 
80 000 de ani /Cometa Halley 
va reveni in 1986).

Sport — Telex — Sport — Telex
MOSCOVA 7 (Agerpres).

— Finala Campionatului in
ternațional feroviar de fot
bal se va disputa între 
echipele Lokomotiv Moscova 
și Lokomotiv Plovdiv. In me
ciul retur al semifinalelor. 
Lokomotiv Moscova a între
cut cu scorul de 3-1 (2-1) pe 
Rapid București, care cîștigasei 
primul joc cu 3-2. In partida 
de ]a Moscova, pentru gaz
de au marcat Malinin (2) și 
Zudin, în timp ce golul oas
peților a fost înscris de Nea- 
gu.

★
STOCKHOLM 7 (Agerpres).

— Turneul internațional de 
tenis de la Stockholm a pro
gramat în continuare partide 
din primul tur al probei de 
dublu. Perechea Ilie Năstase 
(România), Jimmy Connors 
(S.U.A.) a eliminat cu 6-2, 
6-2 cuplul suedez Andersson. 
Palmer. Alte rezultate: Ți- 
riac (România), Ashe (S.U.A.)
— Larsen. Zahr (Suedia) — 
6-4, 6-4 ; Johansson, Svensson

(Suedia) — Pilici (Iugo
slavia). Pinto Bravo (Chi
le) . 6-3, 6-4. In proba
de simplu. Stan Smith 
(S.U.A.) la învins cu 6-3, 7-6 
pe englezul Stilwell, iar 
Marty Riessen l-a întrecut' cu 
7-6, 6-0 pe K. . Johansson 
(Suedia). In cea mai echi
librată partidă a serii, Tom 
Gorman (S.U.A.) l-a eliminat 
cu 7-6. 6-7. 6-3 pe australia
nul Bob Carmichae].

*
COPENHAGA 7 (Agerpres). 

—- In meci retur pentru opti
mile de finală ale „Cupei 
campionilor europeni" la fot
bal, echipa Celtic din Glas
gow a învins cu 1-0 (1-0) 
formația daneză Veijle.

In aceeași competiție, echi
pa iugoslavă Steaua Roșie 
Belgrad a eliminat formația 
engleză F.C. Liverpool. în
vingători pe t'eren propriu cu 
2-1, fotbaliștii iugoslavi au 
cîștigat cu același scor și în 
deplasare.

PRAGA 7 (Agerpres). — 
Concursul internațional de 
ciclocros desfășurat la Praga 
a fost cîștigat de Milos Fis
cher (Cehoslovacia), crono
metrat pe distanta de 21 km 
cu timpul de 58’ 25”. Pe locu
rile următoare s-au clasat 
K. Thaler (R.F.G.) — 58’42 '. 
V.Cervinek (Cehoslovacia) -« 
58’47”, R. Prill (Polonia) — 
59’52”.

★
MOSCOVA 7 (Agerpres). 

— Campionatele unionale de 
gimnastică s-au desfășurat' 
anul acesta în localitatea 
U.F.A. La feminin, titlul de 
campioană a fost cucerit de 
Elvirea Saadi cu 75.37 punc
te. urmată de Antonina Ko- 
?el — 75,22 puncte, Liubov 
Bogdanova 75.02 puncte. In 
concursul masculin Pe primul 
loc s-a clasat Nicolai Andri
anov —112,32 puncte, urmat 
de Aleksandr Maleev și 
Viaceslav Vogel cu cîte 111,12 
puncte.
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