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Sub conducerea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

consfătuire la C.C. ai P.C.R

cerințe primordiale pentru realizarea
sarcinilor la extracția de cărbune
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~n sala de apel 
minei
m-am alăturat u- 

nui grup de mineri care 
citeau și comentau „Fap
tul zilei", binevenit mij
loc de informare asupra 
evenimentelor de primă 
importantă în viata co
lectivului. Schimbul în- 
tîi și-a terminat șutul, 
totuși, înainte de a mer
ge acasă, oamenii zăbo
vesc pentru a afla ce au 
mai făcut ortacii lor în 
ziua precedentă. Ce le 
refinea aten/ia în acea 
zi ? „Gh. Dascălu și Mi
hai Bartoc nu au respectat 
programul de lucru, au

/ a
Uricani

Realitate

intilnită

la tot

pasul...

vrut să iasă mai devre
me din mină. Toader I- 
riza nu a respectat ordi
nea in rampa pufului iar 
cînd măsurătorul de ga
ze i-a atras atenfia l-a 
înjurat și l-a amenințat 
cu bătaia. Pentru fapta 
lui i s-a făcut referat de 
desfacere a contractului 
de muncă". Alături, cu 
același caracter, dar altă 
culoare, cuvintele : 
lectivul 
printr-o 
xemplară a procesului 
de producție la toate lo
curile de muncă din sub
teran, a reușit ca in ziua 
de 6 noiembrie să 
peste plan 100 tone. Bri
gada condusă de Traian 
Pop de la sectorul II a 
dat peste plan 100 to
ne..."

In timp ce terminam 
de citit rîndurile de mai 
sus lingă mine se afla în
suși Traian Pop. Obosit, 
dar cu bună dispoziție.

— Vă mențineți ace
lași ritm ?
— Da, și azi (joia trecută, 
n.r.) în schimbul I, 6 oa
meni am dat trei cîm- 

■puri, 100 de tone. Asta 
face... stați puțin... o su
tă împărțit la șase... cam 
17 tonefom. Ieri, schim
bul I, a dat 80 de tone,

Co- 
sectorului III, 
organizare e-

dea

T. spătaru

(Cont. în pag. a 3-a)

Pentru

Organizare La E.M. Petrila

mobilizare
Transportului

activă subteran
Colectivul minei Dîlja 

obține zi de zi substanțiale 
depășiri ale preliminarului. 
Astfel, în data de 12 noiem
brie a fost raportat un 
plus de producție de peste 
800 tone de cărbune, extra
se din abatajele minei, 
realizîndu-se o creștere a 
producției cu 5,7 Ia sută fa
ță de zilele de la sfîrșitul 
săptămînii trecute.

La obținerea acestui 
ces au contribuit din 
măsurile organizatorice 
te de conducerea 
privind îmbunătățirea 
provizionării brigăzilor și 
asigurarea întreținerii uti
lajelor cit și mobilizarea ac
tivă a brigăzilor de mineri 
din cadrul tuturor sectoa
relor, 
bătă 
minei Dîlja 
freamătul 
crărilor 
onarea 
piese 1 
curilor 
tuarea 
lor aflate în funcțiune.

flux optim

suc- 
plin 
lua- 

minei, 
a-

Menționăm că sîm- 
și duminică galeriile 

cunoscut 
al lu-

au 
intens 

pentru aprovizi- 
cu materiale și 

de schimb a lo
de muncă și efec- 
de revizii a utilaje-

Parcul de locomotive ne
cesare 
teran 
cipal XIV al minei Petri
la s-a mărit începînd din 
această săptămînă cu în
că o 
mină 
parcul 
în cursul zilelor 
tă și duminică unor am
ple lucrări de revizii și 
reparații.

Toate aceste măsuri sînt 
destinate asigurării pre
miselor de realizare în 
condiții optime a fluxului 
de transport, problemă 
deosebit de importantă în 
condițiile ‘ in care buna 
organizare a lucrărilor din 
abataje și galerii permi
te minerilor petrileni să 
sporească producția de 
cărbune.

transportului sub- 
pe orizontul prin-

locomotivă diesel de 
LDM-45. 
existent a

Totodată, 
fost supus 
de sîmbă-

In ziua de 14 noiembrie 1973 a avut loc, 
sub conducerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, consfătuirea cu primii se
cretari și secretarii pentru problemele orga
nizatorice ai comitetelor județene de partid 
și ai municipiului București.

La consfătuire au luat parte tovarășii Ma
nea Mănescu, Paul Niculescu-Mizil, Gheor
ghe Pană, Gheorghe Rădulescu, Virgil Tro- 
fin, llie Verdeț, Dumitru Popescu, Leonte 
Răutu, Cornel Burtică, Miron Constantinescu, 
Mihai Gere, Ștefan Andrei, cadre din apa
ratul Comitetului Central, din presa de partid.

Consfătuirea a avut ca scop analiza mo
dului in care organele și organizațiile de 
partid acționează pentru realizarea progra
mului elaborat de Congresul al X-Iea și 
Conferința Națională, își îndeplinesc rolul 
conducător în unirea eforturilor întregului 
popor în munca și lupta pentru realizarea 
cincinalului înainte de termen, pentru trans
punerea în viață a programului de înflorire 
economico-socială a patriei, pentru educa
ția socialistă a maselor, precum și modul în 
care se preocupă de aplicarea in viață a ști
inței conducerii societății socialiste, a con
tribuției lor Ia îndeplinirea în cele mai bune 
condiții a misiunii istorice ce revine Partidu
lui Comunist Român în conducerea destine
lor națiunii noastre socialiste.

In cursul consfătuirii au luat cuvintul to
varășii Gheorghe Cioară, Vasile 
stantin Dâscălescu, Constantin 
Liviu Derban, Gheorghe Tănase, 
Simion Dobrovici, Ion Dincă, 
Drăgan, Ferdinand Nagy, Petre

Vilcu, Con- 
Dumitrescu, 
losif Banc, 
Constantin 
Blajovici.

Participanții la discuții au expus experien
ța organizațiilor județene respective în orga
nizarea activității pentru îndeplinirea mari
lor sarcini ce stau in fața partidului și po

porului nostru pentru accelerarea dezvoltării 
economiei naționale, pentru creșterea efici
enței întregii producții de bunuri materiale, 
pentru sporirea continuă a avuției naționale.

Au fost scoase in relief o serie de aspecte 
legate de stilul și metodele de muncă ale 
‘organelor și organizațiilor de partid în înde
plinirea sarcinilor care le stau în față, de 
întărirea continuă a legăturii acestora cu 
masele de oameni ai muncii pentru soluțio
narea tot mai competentă și mai eficientă a 
problemelor complexe ridicate de înaintarea 
țării noastre pe calea făuririi societății so
cialiste multilateral dezvoltate.

Vorbitorii au arătat realizările remarcabi
le obținute de oamenii muncii în îndeplini
rea planului pe 1973, precum și pe primii 
trei ani ai cincinalului, avintulfcu care 
muncitorii, inginerii, tehnicienii, din toate 
sectoarele producției materiale, acționează 
pentru îndeplinirea angajamentelor de a 
realiza cincinalul înainte de termen ; de a- 
semenea, au fost reliefate rezervele pentru 
obținerea de noi succese în dezvoltarea in 
ritm susținut a economiei naționale.

Vorbitorii au exprimat angajamentul or
ganizațiilor de partid, al comuniștilor de a 
îmbunătăți continuu activitatea de , partid, 
de a munci cu pasiune și perseverență pen
tru a da viață mărețelor obiective stabilite 
de Congresul al X-lea și de Conferința Na
țională ale P.C.R., pentru a asigura înde
plinirea planului cincinal înainte de termen, 
ridicarea continuă a nivelului de viață ma
terial și spiritual al întregului nostru popor.

In încheierea consfătuirii, a luat cuvintul 
tovarășul 
neral al 
a făcut o 
blicității.

Nicolae Ceaușescu, secretarul ge- 
Partidului Comunist Român, care 
amplă expunere, ce va fi dată pu-

La E. M. Paroșeni

I

La Uzina electrică Paroșeni
Măsuri concrete

Hotărîrea Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. în le
gătură cu dezvoltarea energe- 

și măsurile de economi- 
a combustibililor și ener- 
electrice este larg dezbă- 
de colectivele de oameni 

muncii din întreprinderi, 
de toți..cetățenii municipiului.

In acest sens consemnăm 
constituirea în cursul zilei de 
ieri, Ia Uzina electrică Paro
șeni, a unei comisii» care își 
propune să analizeze modali
tățile concrete de economisire 
a combustibilului și a 
ei electrice utilizate în 
tehnologice.

In conformitate cu

energi- 
scopuri

preve-

pentru economisirea
derile Hotărtrii, ne informea
ză tov. Alexandru Aruncu- 
teanu, secretarul comitetului 
de partid, comisia își va ori
enta activitatea spre soluțio
narea unor probleme de na
tură energetică printre care : 
reducerea consumului de gaz 
metan, reducerea consumului 
tehnologic propriu de energie 
electrică prin utilizarea opti
mă a agregatelor, reducerea 
pierderilor de căldură 
îmbunătățirea izolației 
lor și a agregatelor.

La scurt timp după < 
tuirea comisiei, primele 
suri tehnico-organizatorice au 
și început să fie traduse în

combustibilului

prin 
rețele-

consti-
> mă-

viață. Notăm în acest sens re
nunțarea, începînd cu data de 
1 decembrie, la producerea 
energiei electrice la centrala 
electrică Vulcan în scopul re
ducerii consumului de gaz 
metan, reducerea pierderilor 
de căldură în rețeaua de ter- 
moficare a cartierului Soho- 
dol și în conductele de abur 
viu etapa 3 x 50 MW prin e- 
fectuarea în ambele cazuri a 
unor lucrări de reparații ca
pitale, recuperarea căldurii 
conținute în aburul și apa de 
purjare de la blocul de 150 
MW, reducerea consumului de 
gaz metan la Uzina electrică 
Paroșeni.
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In prima decadă a lunii 
noiembrie, sectorul de pre
gătiri de la mina Paroșeni 
a înregistrat ritmuri avan
sate la săparea galeriilor

Adaptarea construcției de utilaj minier condițiilor
de zăcămînt specifice Văii Jiului impune 

o activitate susținută de cercetare
și proiectare uzinală

Una din căile principale 
prin care se va realiza crește
rea producției minelor din Va
lea Jiului, precum și ridicarea 
nivelului eficienței economi
ce a întregii activități de ex
tracție o constituie mecaniza
rea complexă a lucrărilor mi
niere. cu precădere a celor ca
re necesită un volum mare de 
muncă. Realizarea acestui o- 
biectiv se va face în bună mă
sură prin crearea în Valea 
Jiului a unui puternic centru 
al construcției de utilaj mi
nier adecvat condițiilor geolo- 
gico-miniere specifice acestui 
zăcămînt, acțiune în care un 
rol de o deosebită importanță 
va reveni întreprinderii de u-

k

tilaj minier Petroșani. Pe lin
gă creșterea și diversificarea 
continuă a producției acestei 
întreprinderi, perioadele ime
diat următoare vor înregistra 
O intensificare a activității 
proprii de concepție, de. cer
cetare și proiectare a noilor 
utilaje. Ing. Gheorghe Olariu, 
directorul întreprinderii și ing. 
Nicolae Hîndoreanu, șeful 
compartimentului de cerceta- 
re-proiectare, ne-au înfățișat 
cîteva aspecte ale acestei 
portante activități.

Ceaușescu, cu prilejul vizitei 
de lucru în Valea Jiului, ur
mează ca în scurt timp să se 
creeze aici un puternic centru 
al construcției de utilaj mi
nier. Care este, în acest cadru 
rolul viitorului centru de cer- 
cetare-proiectare din 
I.U.M. Petroșani ?

cadrul

im-

Reporter :
Ca urmare a indicațiilor 

te de secretarul general 
partidului, tovarășul Nicolae

da- 
al

colectivul S. U. T

ÎNCEPUT
muncă al secției S. U. T. Ltvezeni, apar- 

toți indicatorii de plan pentru 
secția S. U. T. Livezeni timpul

Colectivul de 
ținînd de T.C.H. a realizat 
anul 1973. De astăzi, pentru 
este socotit cu... I ianuarie 1974, deoarece lucrează în contul 
anului viitor. Printre cei mai harnici muncitori care au 
contribuit nemijlocit la realizarea acestui succes deosebit, 
se numără echipele de la confecții metalice conduse de AM
BROZIE CISMAȘ și ION CSAKI, de la confecții instalații 
conduse de FRANCISC EGRI și VILAN ZIDRONIU. Din 
cadrul serviciilor de prestații s-au evidențiat în muncă con-

zarea unor concursuri 
„Cine știe meserie cîș- 
tigă“ pe teme profesio
nale.

PREOCUPĂRI ALE
TINERILOR

PROIECTE DE
DIPLOMĂ

Livezeni

ANUL

Gheorghe Olariu : 
nucleu de specialiști 
desfășoară în prezent activi
tatea în uzină va fi dezvoltat 
.în cel mai scurt timp posibil

Actualul 
care își

Convorbire realizată de
Ing. Bujor BOGDAN

(Continuare în pag. a 3-a)

19 7 4
ducătorii auto MARIN STUPARU, PETRE ȘOINEANU, 
ALEXANDRU BUTU, PAUL BOREA precum și mecanicii 
de utilaje ION FLAIȘER, NICOLAE BiZU, AURICA STOI
CA, ION ELISER și alții. Amintim, de asemenea, contribu
ția însemnată Ia realizări a șefului de garaj LEONTE COȘ- 
TINEANU, a șefului de coloană NICOLAE TRIFAN, a mai
ștrilor de utilaje, confecții și instalații ILIE POMANA, IRO- 
NIM VASIU, NICOLAE LUNGU și RUDOLF ELSNER.

Felicităm călduros întregul colectiv de la secția S. U. T. 
Livezeni, dorindu-i pentru viitor, aceleași succese frumoase 
în muncă.

Pentru ridicarea pre
gătirii profesionale a 
tinerilor de la mina 
Paroșeni, comitetul 
U.T.C. a inițiat un am
plu program de mă
suri. Se preconizează 
repartizarea celor mai 
buni tineri uteciști cu 
pregătire tehnică me
die și superioară pen
tru a-i ajuta pe cei ca
re își completează stu
diile la cursul seral sau 
fără frecvență, organi-

V____________

anilor
V 

de 
au 
Ie
de

Absolvenții 
III (subingineri) și 
(ingineri) ai secției 
topografie minieră 
făcut cunoștință cu 
mele proiectului
diplomă. Temele vari
ate cuprind întreaga 
gamă de lucrări topo
grafice specifice în mi- 
Inerit, cunt sînt trans
miterile, străpungeri
le, trasările, studiul 
scufundării terenuri-

lor, precum și metode 
noi folosite în fotogra- 
metria terestră și ae
riană.

Ideea generală a te
melor este aplicarea 
metodelor noi, moder
ne în măsurătorile to
pografice.
PENTRU PASAGERI

In programul auto
buzelor care circulă 
pe ruta Petroșani — 
Uricani, au intervenit 
cîteva schimbări pe 
care le aducem la cu
noștința
Cursele de Uricani cir
culă ca și pînă 
din sfert în sfert de o-

populației.

acum

ră. Primul autobuz 
pleacă din Petroșani 
dimineața la ora. 3 și 
45 de minute. Seara, 
pînă la orele 22 auto
buzele circulă normal; 
începînd cu această o- 
ră programul va fi ur
mătorul : cursele vor 
pleca din Petroșani Ia 
orele 22,30, 23 și ulti
ma Ia 0,40 care rămî? 
ne la Lupeni.

se respectă, 
deschide 

(chiar 
închi- 
14,30. 
poate 
avem 
obli- 

să-i informăm 
ce ne-au sesi-

ORAR CU NUMELE...

Magazinul alimentar 
din incinta sectorului 
Cîmpu Iui Neag al 
U.E.L. Petroșani (ges
tionară Elena Pop), a- 
re, ca orice unitate co
mercială, un orar de

funcționare. E scris, 
vizibil, pe ușă: 8-16. 
Dar nu 
Gestionara
după ora 9,30 
10) și, de regulă, 
de în jurul orei 
De ce ? Cine ne 
spune, s-o facă : 
la rîndul nostru 
gația 
pe cei 
zat...

CLIPE
EMOȚIONANTE

Un eveniment emo
ționant a avut loc săp- 
tămîna trecută în sala 
mare a F.S.H. Vulcan. 
Alături de muncitori, 
un număr de elevi

pentru deschiderea noilor 
fronturi de lucru.

Printre formațiile de lu
cru care au obținut cele 
mai bune rezultate se nu
mără brigada lui Șandor 
Andrei care la săparea 
galeriei de bază din blocul, 
2 B, stratul 18, a depășit cu 
2 metri înaintarea în 
ril față de sarcina 
plan.

S-au remarcat în 
deosebit minerii loan 
mintean, Gheorghe Tudor și 
Gheorghe Găman care au 
depus eforturi ‘ susținute 
pentru sporirea vitezelor de 
avansare.

ste- 
de

mod
Do-

I
I

Consfătuire de lucru între furnizorii
și beneficiarii

In cadrul Centralei cărbunelui Petroșani s-a 
desfășurat recent o. consfătuire de lucru care 
a analizat stadiul actual al livrărilor de uti
laje, materiale și piese de schimb contrac
tate pentru anul în curs.

La consfătuire au participat reprezentanți 
ai serviciilor de resort din cadrul C.C.P., ai 
principalelor uzine furnizoare, precum și ai 
forurilor tutelare.

In cursul dezbaterilor s-a subliniat nece
sitatea sporirii sprijinului acordat de uzinele

u minier
furnizoare de utilaje la îndeplinirea în bune 
condițiuni a sarcinilor de o deosebită în
semnătate care stau în fața unităților mini
ere, în sporirea producției de cărbune.

In urma dialogului purtat cu acest prilej, 
principalii furnizori ai Centralei cărbunelui 
Petroșani s-au angajat să depună toate efor
turile în vederea recuperării pînă Ia sfîrșitul 
anului a restanțelor existente în livrarea de 
utilaj tehnologic, materiale și piese de schimb.

Cînd cinstea e vîndută pe... castraveți,
lamentările false nu scuză, ci acuză

— Sigur că da, știți..., de 
fapt eu am primit, recunosc, 
297 kg castraveți la prețul de 
1,60 dar... regret, îmi pare rău, 
cred că am avut o mică scă
pare, poate că nu mi-am dat 
seama, nu. am măsurat fieca
re castravete în parte (!?!), să 
văd dacă 
indcă noi 
gumă sau 
toleranță, 
rime, și i-am vîndut pe toți la 
prețul de 3.10. O scăpare I 
fel, mie ani în șir nu mi 
reproșat nimic.

...„In munca noastră — 
spune căpitanul de miliție 
Stelian Corbeanu — ne e dat, 
nu de puține ori, să auzim fel 
de fel de argumente și tîngu- 
ieli, presărate cu adevăruri, 
oarecum puse în umbră, pe 
marginea unor „scăpări", care 
se doresc, toate absolut, nu
mai și numai „întîmplătoare". 
sau ca rod al unui așa-zis ne
fast concurs de împrejurări.

Prinși, cum s-ar zice, cu mița 
în sac, unii lucrători din co
merț recurg imediat, în cunoș
tință de cauză fiind asupra 
consecințelor. la pledoarii 
plîngărețe din care noi

depășește 9 cm, fi- 
știm că la orice le- 
fruct se admite o... 
peste sau sub mă-

Alt-
s-a

ne

responsabil cu C.T.C.-ul la de
pozitul CîL.F. din Lupeni, Ar
nold Moscovici, însoțit de că
pitanul de miliție Stelian Cor- 
beanu, sesizați de o serie în
treagă de cumpărători că la

CIT DAI WCIETATII.
buie să extragem faptul că... 
omul n-a vrut, în fond, să „gre
șească". Declarațiile pe care le 
dau nu țintesc nimic altceva 
decît să ne conducă la ideea 
că ne aflăm în fața unei... ne
glijențe. Scuzele și explicați
ile însă, cînd știi precis cu ci
ne ai de a face, nu pot să sune 
decît fals și neconvingător. A- 
șa că, nici pe gestionarul Ion 
Stan de la unitatea C.L.F. nr. 
24 Lupeni nu-1 putem crede 
că a greșit fără să vrea, că 
ar fi avut o simplă, micuță 
scăpare din... neatenție".

Ii ziua aceea, de 4 septem
brie a.c., cînd recepționerul

„aprozarul" nr. 24 se petrec 
nereguli „strigătoare la cer", au 
vizitat unitatea cu ] 
Gestionarul Ion Stan 
afla în magazin. Era 
„după marfă" (numai 
marfă, de fapt, sînt 
toți gestionarii cînd nu 
găsiți 
rificarea 
Vina e prea flagrantă

pricina, 
nu se 
plecat 
după 

plecați 
sînt 

„acasă" II). Se face ve- 
facturilor interne.

' 1 ca să 
nu ias'ă urgent în relief. Din 
405 kg castraveți, primite cu o 
zi înainte, 297 kg trebuiau să 
fie vîndute cu 1,60 lei iar res
tul cu 3,10 lei. Toată marfa 
însă a fost înglobată într-o 
singură categorie și vîndută

cu prețul maxim. „Realiza
rea" ? Un plus în gestiune de 
445 lei! Căpitanul Corbeanu 
e decis să circumscrie fapta, 
cu siguranță, în... litera legii : 
abuz în serviciu contra intere
selor persoanelor și plus în ges
tiune. Cîteva dintre gospodi
nele care-1 reclamaseră pe cel 
ce intenționa obținerea unui 
cîștig ilicit sînt vizitate la do
miciliu. Femeile susțin că au 
plătit kilogramul cu 3,10 lei !... 
Stăm de vorbă, ulterior, și noi 
cu cîteva dintre aceste gospo
dine. Stela Ușurelu (str. Pa- 
rîngului, bloc A 7, nr. 28) a 
cumpărat 22 de kilograme; 
Paraschiva Mihalcea (str. Pa- 
rîngului, bloc A 8, nr. 21) 30 
kg; Elena Ambroasă (str. Pa- 
rîngului, bloc A 7, nr. 50) 20
kg. Nici una nu ezită în a ne 
informa cu precizie cu cîți lei 
au fost... excrocate. Făcuseră 
calculul... „Pe noi nu ne îm
brobodește el așa, cu una cu 
două... Am simțit, eram sigu-

V. TEODORESCU

școlilor generale nr. 4 
și 1, precum și ai li
ceului din localitate 
au primit carnetele ro
șii de uteciști. Proas
peții uteciști s-au an
gajat de a fi mereu în 
fruntea celor ce învață 
și muncesc. Ei au fost 
felicitați din partea 
muncitorilor uzinei de 
către maistrul Lazăr 
Patrice. Evenimentul 
s-a încheiat printr-o 
vizită efectuată de 
proaspeții uteciști în 
uzină.

(Continuare în pag. a 2-a) |

• Individ-colectivitate
• Răspunderea față de cei care te 

privesc cu încredere
• Cea mai bună carte de vizită
• Munca te învață ce înseamnă a fi 

cinstit și bun
(pagina a 2-a)

• Intervenția reprezen. 
tantului României în 
Comitetul politic spe
cial al O.N.U.

• Dezbaterile din cadrul 
Conferinței F.A.O.

• Abolirea acordului pri
vind instituirea unei 
duble piețe a aurului.

(pagina a 4-a)
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Ani de zile Antal Laszlo a 
fost unul din oamenii de bază 
ai brigăzii care lună de lună 
se situa printre fruntașii minei 
Petrila. Brigada era recunos
cută după numele celor care 
au condus-o succesiv i Mihai 
Dumbrăveanu, Andrei Kovacs, 
Francisc Kovacs, toți mineri de 
nădejde, a eăror temeinică

cunoaștere a tainelor mineri
tului era egalată doar de do
rința vie, permanentă de de
pășire a propriilor recorduri. 
Aici, în această grupă alcătui
tă din oameni care au împru
mutat parcă ceva din tăria 
stîncii, pentru ca, cunoscin- 
du-i tainele, să o învingă cu 
fapte' cotidiene de muncă, a

Antal laszlo H5SpUn(|erea fațg de (;Rj

ta primul moment părea 
contrariat. Nu știa de ce l-am 
deranjat în timpul lucrului. 
Totuși, dialogul s-a legat re
pede, însuflețitor.

Așa l-am cunoscut pe tină- 
rul oomunist NICOLAE NI
CO ARĂ, șeful brigăzii de lă
cătuși din secția de construc
ții metalice a LU.NLP. Deși 
nu are dealt 34 de ani, lucrea
ză In această secție de două 
decenii. Aici a Învățat și s-a 
calificat în meserie, aici a 
rămas să muncească și să 
le transmită altora „secretul" 
confecționării grinzilor arti
culate de susținere pentru a- 
bataje.

In fiecare lună brigada sa 
produce peste 1 700 grinzi, 
depășind cu 20 la sută sarci
nile de plan. Aproape 100 to
ne de metal sînt prelucrate

Oameni din linia întîi

CEA HAI BUNA CAUTE BE VIZITA
lunar de brigada sa la freze, 
polizoare, mașini de găurit, 
prese ș.a. pe care lăcătușii 
IOAN- GIRL, PETRU LUNGU, 
IO AN BILC, ȘTEFAN EVEDY 
le minuiesc cu pricepere și 
hărnicie.

Din multele probleme pe 
care le ridică confecționa, eu 
grinzilor, două stau perma
nent în centrul atenției lor: 
calitatea și reducerea consu
mului de metal.

Cum le rezolvă ? Soluțiile 
n-au apărut dintr-o dată. Fră- 
mintarea a fost generală șl, 
multe ore din nopfi, șeful bri
găzii n-a Închis ochii ca lu
mea din cauza asta. Dar, pl- 
nă la urmă, le-a găsit rezol
varea. Pentru Îmbunătățirea 
calității grinzilor confecțio
nate, Nieolae Nlcoară a-a 

lucrat ani de zile și Antal 
Laszlo.

A condus mai mult de cinci 
ani unul din schimburile bri
găzii Și nu a făcut altceva de- 
cît să se încadreze în ceea ce 
constituie un adevărat crez în 
brigadă : îndeplinirea exem
plară a datoriei.

Apoi, la începutul acestui an 
- lucru greu de imaginat vă- 
zîndu-i robustețea, silueta 
masivă care emană parcă e- 
nergie și forță - boala l-a în
depărtat o vreme din mijlocul 
ortacilor, obligîndu-l la o in
activitate cu care nu fusese 
obișnuit.
- A trecut însă și asta, acum 

sînt din nOU la locul meu cu 
care rn-am obișnuit în cei 
peste 10 ani de muncă. Mi-am 
reintîlhit tovarășii tot atît de 
preocupați de munca lor, de 
aprovizionarea pentru a doua 
zi sau de recuperarea unui 
metru de avansare pierdut 
dintr-un motiv sau altul.
- Se pare că una din nou

tățile revenirii a constituit-o 
numirea în funcția de șef de 
brigadă...
- Da, așa este. Inceplnd de 

la „întîi" conduc o brigadă. 
De fapt ml S-a mai propus a- 
cest lucru și cu ani în urmă și 
vă spun sincer că om refuzat. 
De ce ? Știu eu ? Aveam o 
reținere. Eu sînt cam tăcut de 
felul meu, tmi place să-mi văd 
de lucru, să-mi cunosc munco 
și să încerc s-o fac cît mai 
bine. Mi se pare că oamenii

consultat în alteva rlnduri, la 
fața locului, ou minerii sec

care te privesc
au mai degrabă nevoie de un 
șef care Să fie tot timpul ală
turi de ei și cu fapta, dar și 
cu vorba, sâ-i îmbărbăteze 
mereu.

— Să se fi schimbat această 
părere ?

— Acum este vorba de alt
ceva. Brigada Iul Francisc 
Kovacs, unde am lucrat, era 
deosebit de unită. Lucram, 
dar ne și distram împreună. Ne 
obișnuisem așa de mult unii 
cu alții, încît în timp ce lu
cram nu prea era heVOie Să 
ne vorbim. Știa fiecare cînd și 
de unde trebuia să apuce, nu 
dădea nimeni înapoi cind era 
vorba să-l ajute pe cel de o- 
lături. Luna trecută ni s-a 
spus însă că o parte din bă
ieți trebuiau să fie împărțiți 
la alte grupe, fiindcă efecti
vul era prea mare pentru sui
torul la care se lucra.

Ne-om gîndlt, am discutat 
cu toții și ne-am zis Că nu 
trebuie să ne despărțim unii 
de alții. Nu zic că nu s-or fi 
putut lucra și în olte grupe, 
dar parcă era păcat să se 
destrame un lucru care se re
alizează cu atît de multe Stră
danii, în ani de zile : un ade
vărat colectiv de muncă. Aso 
se face că echipa s-a împăr
țit in două, n-a fost prea greu 
fiind toți băieți unu și unu. 
Acum avem lucrări învecinate, 
noi la galeria de bază din 
stratul 13, Iar foștii noștri or
taci la suitorul din stratul 12.
- Cum a fost începutul î

torului II al E.M. Petrila. A- 
colo, In abataj, au fost stabi
lite cu exactitate dimensiu
nile și s-au adus Corecțiile ce
rute de condițiile folosirii 
lor. Consumul de metal a lost 
redus prin înlocuirea articu
lațiilor turnate cu cele lami
nate.

Dar cite alte glndutl nu-1 
preocupă pe lăcătușul Ni- 
colae Nlcoară in legătură cu 
cele două probleme. Brigada 
sa se străduiește în continua
re să Îmbunătățească calita
tea pieselor și să economi
sească metalul. Despre aceste 
cerințe le vorbește mereu și 
tinerilor ucenici repartizați 
de școala uzinală în brigada 
sa t Ion Trlnca, Gheorghe Tu- 
dororu, loan Tămaș, Cornel 
Sirb.

CALITATE șl ECONOMIE —

cu încredere
- A mers bine, am avansat 

peste 20 de metri Chiar din 
prima săptămînâ. Pe oameni 
ii cunosc, nu se dau înapoi 
de la treabă. Intrăm și acum 
în mină cu cei de la Feri 
Kovacs, mai glumim pe drum, 
dar văd eu că și unora "i al
tora le-ar place să poată să 
spună că au făcut măcar 
ctțiva metr! în plus.
- Preluarea unei brigăzi și 

conducerea ei spre rezultate 
dintre Cele mai bune nu este 
un lucru Ușor. Care sînt în a- 
ceastă privință gîndurile unui 
brigadier care a cunoscut de 
curind această funcție ?
- Eu mă simt legat de oa

menii din grupă și poate că 
de aceea am și acceptat s-o 
iau. Atunci cînd toți te pri
vesc cu încredere, cînd simți 
că poți sâ-i conduci spre rea
lizări bune, să organizezi ast
fel lucrul incit să poată să 
ciștige bine și să dea cărbu
nele de care este atîta nevoie, 
atunci, eu cred că nu ai voie 
să te dai la o parte. ESTE O 
RĂSPUNDERE FAȚA DE OA
MENI, FAȚA DE CEI LA CARE 
LE VEZI IN PRIVIRE CA AU 
ÎNCREDERE IN TINE. Așa 
m-am gîndlt eu cînd am luat 
brigada.

A urmat un zîmbet reținut, 
asemănător cu o scuză, vrînd 
parcă să spună „am vorbit 
cam mult astăzi", din partea 
unui om obișnuit să se reco
mande prin fapte.

Bujor BOGDAN
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cuvinte cu valoare de pro
gram pentru Întreaga brigadă 
de lăcătuși. In scopul înfăptui
rilor, Nieolae Nlcoară a creat 
de la Început o atmosferă de 
lucru propice afirmării poten
telor creatoare ale fiecărui 
lăcătuș. Pe toți 11 ajută, li În
drumă, iar acolo unde opera
țiile slnt mai grele, mai com
plexe, el pune mina și face. 
Iată de ce întregul colectiv 
din secția de construcții me- ‘ 
tallce îl apreciază ca fiind cel 
mai pregătit in meserie.

După cum spunea inginerul 
Aurel Aron, șeful secției, N. ț 
Nicoară nu mai are nevoie de 1 
altă recomandare. Rezultate- ! 
le muncii brigăzii pe care o ’ 
conduce sînt cea mai bună 1 
carte de vizită a sa.

Cornel HOGMAN

Priveam In jurul glisan
tului și nu mai găseam 
nici un unghi pe care 

să nu-1 ii „studiat..." Mais
trul Volcu îmi explicase că, 
de-acum, brigăzile de zidari 
lucrează la Interioare. Aien- 
ția îmi era Îndreptată spre 
semnalul strident al macara
lei ce se apropia. Urmăream 
îndelung brațele metalice 
cum „alimentează" glisantul 
prin ferestrele etajelor — a- 
devătate guri — șl auzeam 
Voci care dirijau... alimenta
rea. Nu vedeam nici țipenie 
de zidar sau dulgher sau fie
rar betonlst. $1, totuși, inte
riorul blocului fremăta Intr-un 
adevărat furnicar. Soarele de 
după amiază mușca cu o lu
mină violentă. Intenționam 
să-i mulțumesc maistrului pen
tru amabilitate... Cînd, pe u- 
nul din picioarele colosului 
de metal, văd cățărlndu-se, 
cu mișcări agile, o fetișcană, 
apoi la geamul cabinei maca
ralei o altă siluetă care-1 În
tinde brațele luînd ceva din 
mîinile ei. Declanșatorul apa
ratului de fotografiat și-a fă
cut, parcă mașinal, datoria...

...Dumitra Floticel, macara- 
gista după ce primi pachețe
lul cu mîncare, își mal săru
tă o dată IiiCa, apoi tecunos- 
cîndu-tnă, din vară, de cînd 
mai purtasem o discuție la e- 
lajul șapte al glisantului îmi 
zise :

— Vă mai amintiți, cînd vă 
spuneam atunci, in vară, că 
am două fete ? Aceasta e Ma
ria, cea mai mare.» de ca
re ziceam că lucrează cu 
tat' su Ia S.U.T. și. face și 
școală. Cealaltă mai mică și-a 
îndeplinit visul. A reușit la 
liceul agricol, la secția vete
rinară, la Craiova...

Am zăbovit împreună clte- 
Va minute, pînă eînd jos a Bo
șii un transport de mortar 
pentru încărcarea benei, A- 
poi, o bucată de drum am 
parcurs-o împreună cu Ma
ria, o brunetă zveltă, de 18 
ani, cu ochi limpezi și o li
nie a capului care amintește 
de sculpturile Iul Fldias...

A Început, în urmă cu un 
an, pe șantier, ca necalificată. 
„Deși nu era ușor... mi-a a- 
dus satisfacții', îmi zicea Ma
fia. O priveam și încercam să 
mi-o imaginez, în salopetă, 
ce-ar fi putut face ea pe șan
tier. „Și să știți că satisfacția 
o aveam atunci cînd vedeam 
că ceilalți sînt mulțumiți de 
mine" — veni răspunsul — 
argument la întrebarea ce 
l-o pusesem. N-a trecut 
mult și s-a calificat în mese
ria de mecanic de reparații u- 
tilaje la S.U.T. LiVezeni. A- 
cum lucrează tot aici alături 
de tatăl ei. Ml-amintlsem de 
acest amănunt aflat, în vară 
încă, de la mama el care, 
prlhtre altele, îmi mărturisi 
temeiul fericirii familiei ei. 
Toți se-nțeleg, toți își iubesc

___________  

munca, și fetele, și ea, mama 
și (atăl lor, cu toți trăiesc 
sentimentul datoriei îndepli
nite. Munca i-a făcut să În
țeleagă, lără anume cursuri 
speciale, ce înseamnă Cinste.

Munca 
te învață 

ce 
înseamnă

A FI
CINSTIT,
A FI BUN 

Ion LICIU

dire, de cunoștințe. Nu are 
încă precis conturat Ce Va 
tace după absolvirea liceului. 
In prezent trăiește cu con
vingerea că va munci In con
tinuare tot pe șantier, „Im) 
place să învăf, să citesc mult 
sînt abonată la mai multe zia
re și reviste, iar acasă, cind 
sintem toți, eu slnt cu... nou
tățile. Că părinții, văd bine, 
nu au timp pentru asta". Are 
vreme șl pentru literatură 
deși învață mult șl e printre 
cei mai buni, din clasă, deși 
muncește și pe șantier, deși 
mai trebăluiește și pe-acasă 
cite ceva. O igtreb cînd are 
timp pentru toate. „îmi fac! 
Dacă vrei să faci ceva găsești 
timp pentru toate. Nu cre
deți că e mai bine astfel de
cît să-mi pierd vremea prin 
Cafe-bar ?“ Am întrebat-o ce 
crede despre 'tinerii de Vîrsta 
ei care... nu fac același lucru, 
„Totul depinde de educația 
de-acasă. Asta contează și eu 
pot să le mulțumesc părinți
lor că de la ei am văzut și-am 
luat numai lucruri bune". $i, 
în primul rind, dragostea de 
muncă, aversiunea față de 
pierderea timpului".

l-am promis Măriei că la 
proxima ocazie am s-o mai 
vizitez Ia locul ei de muncă. 
S-a bucurat. Și, înainte de 
despărțire m-a întrebat; „Doar 
nU vreți să scrieți la ziar ce 
v-am spus î N-aș vrea, cu 
toate că nu am spus nimic 
deosebit".

Nu i-am promis nimic...

J

CÎND CINSTEA E VÎNDUTĂ PE...
CASTRAVEȚI,

lamentările false nu scuză, ci acuză
(Urmare din pag. 1)

re că sintem înșelate. De ce ? 
De ce să ne ia el bani în plus, 
bani munciți, banii noștri, cu 
care să-și înfrumusețeze casa 
acolo, la țară, la Bălcești în 
Vîlcea? Am dori să nu-1 credeți 
că a greșit. A făcut-o cu inten
ție. Așa face mereu. A mai 
fost cercetat de miliție că ne 
băga pe git mărfuri alterate... 
A scăldat-o, mi se pare, a- 
tunci, a zis că din neglijență I 
Parcă noi credem că ei sînt 
în stare să facă ceva din ne
glijență ! Gestionarul acesta, 
dragă tovarășe, se crede ma
re și tare. De ce n-a greșit in
vers, să dea toată marfa la 
prețul ăla mic ? Atunci îl 
credeam c-a greșit..."

Elisabeta Corch (str. Parîn- 
gului nr. 30, ap. 31) ne spune 
că nu s-a înșelat niciodată a- 
supra... lungimii castraveților 
ce pot fi puși la murat și nu-i 
venea să creadă că, ameste
cați fiind, și mari și mici, cas
traveții (9 kg) pe care i-a cum
părat, în 3 septembrie a.c., cu 
3,10 lei costă în realitate chiar 
atît...

Renunțăm la investigarea 
cumpărătorilor. Argumentele 
ne ajung. Urcăm în alt plan. 
Marin Dinescu, ajutorul șe
fului de depozit, deși e de loc 
tot din... Bălcești — Vîlcea, 
nu-și „acoperă" consăteanul. 
Ii arată deschis eroarea. Și 
nu concepe să fi existat măcar 
un gram „necorespunzător" în 
toată cantitatea de marfă pe 
care i7a repartizat-o lui Ion 
Stan : „Nu a avut absolut nici 
o obiecțiune. Era obligat să 
verifice marfa, cum era obli
gat și s-o recepționeze. Are 
dreptul să reclame dacă ceva 
nU-i convine. Dacă credea că 
se va... încurca în prețuri I N-a 
făcut-o. A semnat și gata. E 
răspunzător de ce face, .nu ?“

...Categoric, da I Ion Stan e 
tinăr (născut în 1941), a termi
nat 8 clase elementare în sa
tul, natal și a venit la Lupeni, 
mai demult, atras, ca și cei 
ce-și găsiseră sălașul aici mai 
înainte, consăteni de-ai săi, 
de mirajul cîștigului ușor. E 
priceput în „meserie", se Zba
te pentru a avea marfă în ma
gazin dar, a învățat... procede
ele stoarcerii unor venituri câ
rc să-i rotunjească un salariu 
pe care-1 consideră „amărît" 
(uitînd de ce pregătire șco
lară dispune I) In cadrul Cen
trului de legume și fructe Pe
troșani a fost primit toVără- 
șește, a fost stimulat, i s-a a- 
cordat ajutorul necesar întot
deauna, ăpoi pentru merite un 
post de răspundere. E căsăto
rit, a primit locuință de la 
stat, învestitura de încredere 
nu putea să-1 conducă decît 
înspre a se dovedi demn, cins
tit corect, un lucrător în Co
merț care să-și merite titlul.. 
Ion Stan însă a considerat to
tul ca pe un drept al lui. ina
lienabil. și nu s-a gîndit nici 
un moment că are o datorit 
de onoare, de a returna pro
dusul învestiturii de încrede 
re printr-o muncă cinstită, co
rectă. Procurorul Cornel Ciu- 
cean ne confirmă faptul ci 
„învinuitul nu e la prima în
călcare a dispozițiunilor legi 
penale ; a mai avut un dosa 
pe rol la judecătorie..."

*
Un alt caz, de aceeași nr 

tură. Tot abuz în serviciu con 
tra intereselor persoanelor. 
Vînzătorul Alexandru Mucea 
de la unitatea C.L.F. nr. 15. Lu
peni (34 ani, 4 clase elemen- \ 
tare) a vîndut restaurantelor 
„Minerul" și „Paringul" din 
Lupeni, 35 și, respectiv, 40 
kg castraveți de 1,60 lei kg. 
cu 3,10 lei. Venit ilicit. Deși 
prins în fapt fără tăgadă, A. 

M. neagă, se scuză, aruncă 
vina pe alt vînzător și, cînd i 
se dovedește vina începe cano
nada disculpărilor fade, nefon
date, pigmentate cu motivații 
respirînd... nu neglijență și ne
atenție, ci intenții clare, preci
se, nemeșteșugit drapate. Vi
gilența căpitanului de miliție 
loan Vancea e, însă, așa cum 
o știm, trează. Și chiar în fața 
superficialității, a ușurinței se 
arată necruțător: „Din avu
tul Statului, al nostru, al tu
turor, nu are voie să se în
frupte nimeni!“

★
Să conchidem. Ne aflăm, 

oare, în fața unor scăpări mici 
și întîmplătoare, în fața unor 
neglijențe ? Nicidecum.

Intenția obținerii unor cîș- 
tiguri nemuncite, ilicite, e vă
dită. E atît de vădită încît și 

Ce-mi văd ochii, pot pretinde
Că mai rar o să vedeți :
Să „asist" cum cinstea-o vinde
Pentru niște... castraveți.

investigarea celor două „ca
zuri" nu ne-a solicitat un vo
luta mare do timp. Doar cei 
doi vinovați țin mor
țiș să-și convingă „pre- 
opinenții", pe toți cei cinstiți 
care nu admit să ciștige fără 
muncă, că nu sînt declt niște 
victime ale superficialității. Și 
se uită cu jind, în codul pe
nal, înspre... neglijență. înspre 
„dulcea" și aducătoarea de 
pedeapsă minimă neglijență ! 
Inutil. Străfulgerați de Ideea 
de a se ascunde după draperia 
neglijenței, a „micii scăpări", 
„eroii" noștri de azi au ră 
mas... fulgerați, cOnstatînd că 
platoșa Intransigenței nu mai 
poate fi. azi, în cazul recidivei, 
în nici un caz, gîdllată eu vîr- 
fui degetelor moi ale tînguie- 
lilor...

Atunci cînd auzim vorbin- 
du-se în diverse locuri și o- 
cazii despre unele fapte anti
sociale comise de copii, sau 
pur și simplu ne surprinde 
relatarea despre comportarea 
ieșita din comun a unora — 
la școală, în familie sau pe 
stradă — ca o concluzie ros
tită printre „of“-uri auzim 
deseori strecurată și o cata
logare ; „ah 1 neisprâviții, 
sînt niște copii-problemă !“.

Deci copii-problemă. Dar 
despre cauzele care au țesut 
acea șubredă punte care i-a 
condus la comiterea faptei, 
se întreabă cineva 7 Pentru 
că au existat cauze, unele 
chiar de la primii lor pași în 
viață, adăugîndu-se apoi me
reu altele, de altă natură, 
toate însă conlucrînd nefast 
în devierea acestor copii de 
pe dreapta potecă a vieții, a 
devenirii lor.

...In perioada 20 decembrie 
1972 — 10 ianuarie a.c. cinci 
elevi ai Școlii generale din 
Cimpa — C. Dumitru, A. 
Gheorghe, B. Constantin, 8. 
ion și Bd. ioh au fugit în ne
numărate rînduri de la ore, 
deși ei ne spuseseră că au 
fost dați afară de la ore de 
către unii profesori pentru 
niște năzbîtii nevinovate. In a- 
cdastă situație, eram tentați 
să credem că acei profesori, 
adbicînd de la obligațiile ce 
ie reveneau, nu vegheau cu 
responsabilitate șl tact sufi
cient la îndrumarea și supra
vegherea lor atentă, ei se mul
țumeau să folosească niște 
metode mai... puțin pedago
gice, dîr.du-1 invariabil afară 
din clasă.

Dar lucrurile n-au stat nici 
pe departe așa. „Nici nu se 
poate imagina ca vreunul 
dintre noi, profesorii, să fi 
procedat așa. Cum să-i dăm 
afară de la ore, cînd no, ne 
bucurăm atunci cînd îi prin
dem în clasă, să le putem da 
și noi o notă, că rămîneau ru- 
rubricile imaculate in cata
log. Și chiar și atunci, cînd 
lecția era în toi, fugeau din 
clasă, cîteodată sărind chiar 
pe geam. Am încercat — of, 
dar ce n-am încercat —■ ca 
să-i facem cumva să vină In 
școală. Dar nici părinții lor 
nu ne-au ajutat. Chiar ieri 

am fost acasă la A, Gheor
ghe. Cînd m-a zărit, mama 
acestuia a intrat repede din 
curte în casă, și n-a mai vrut 
sâ iasă. Nu știm cum sâ mai 
procedăm și noi". (Iată pe 
scurt relatările mai multor 
cadre didactice — prof. Mara 
Eana, prof. Veronica Kreiter, 
prof. Iuliana Marica, prof. 
Ion Omeanu —-, cu care am 
purtat discuții referitoare la 
cazul celor 5 copii-problemă 
de la școala din Cimpa).

Deci, fugind de la școală,

NIMENI NU ARE DREPTUL
SA ABDICE DE LA

DBLIWTIA K0T4LA DE A-SI 
CRESTE SI EDUCA COPIII I
prietenii de „recreații" prelun
gite se jucau împreună, bă- 
teau străzile în lung și-n lat 
Pînă într-o zi cînd unuia din 
ei, lui D. C., i-a încolțit o 
idee ce avea să-i zvîrle mai 
tîrziu pe toți în prăpastia ne
cinstei. Cunoscînd faptul că 
vecinul său, N. 13 deține aca
să într-o ladă, o sumă însem
nată de bani, cei cinci „scoși 
de la ore" au pătruns în lipsa 
de acasă a celui cu „bani la 
ciorap" (nu era oare mai si
gur să-i fi avut depuși la 
C.E.C. ?) și l-au sustras în 
trei „reprize" diferite sume 
de bani, care s-au ridicat în 
total la 9 700 lei. Cu banii fu
rați șl-au cumpărat alimente, 
băuturi, patine, schiuri, rechi
zite școlare, mănuși și chiar 
ceasuri. La început nimeni nu 
a Observat nimic, nimănui nu 
i s-a părut bizar că o mînă de 
copii au asupra lor atîțla 
bani și cumpără fiecare din 
ei obiecte, în general scumpe. 
Nici în familie și nici la 

școală nu s-a aflat care este 
proveniența lucrurilor noi pe 
care le aveau asupra lor. Pînă 
într-o zi cînd unul dintre ei 
a fost surprins numărînd în 
timpul orelor o mare sumă de 
bani. Apoi filmul faptelor co
mise de ei a fost derulat, pînă 
la cele mai mici amănunte. 
Și astfel, din ipostaza de elevi 
aflați pe băncile școlii, cu 
concursul unor abdicări de la 
calitatea de părinți cît și ale 
unor scăpări și superficiali
tăți ale unor dascăli, acești 
copii au devenit delincvenți.

Au compărut în fața instanței 
care, ținînd totuși cortt de 
circumstanțele în care au fost 
comise infracțiunile, de fap
tul că cei ce le-au înfăptuit 
sînt minori, a hotărît luarea 
măsurii de libertate supra
vegheată, fiind lăsați în gri
ja părinților și a școlii pentru 
a fi urmăriți tn continuare 
cu mai multă responsabilita
te.

In primul rînd în grija fa
miliei, care fiind prima și 
cea mui importantă verigă din 
multitudinea factorilor edu
caționali, este ohemată să-și 
aducă aportul la creșterea și 
educarea copiilor. Atunci 
cînd copii ating vîrsta școla
rizării, școala vine să comple
teze prin noi mijloace preo
cuparea familiei, pentru în
drumarea cu grijă și respon
sabilitate sporite a pașilor Ce
lor Ce pornesc pe potecile 
vieții. Colaborarea permanen
tă între școală și familie, vi- 
zînd același scop — îndruma

rea copiilor pe linia compor
tării corecte și a acumulării 
unui bagaj bogat de cunoștin
țe, este una dintre condițiile' 
de bază ale atingerii scopu
lui propus. Trebuie găsite 
metode dintre cele mai efici
ente pentru a-i determina pe 
elevii din categoria celor in- 
disciplinați să se schimbe. 
Un copil oricît de „difieil" ar 
fi, dacă te apropii cu răbdare 
de el, dacă te ocupi ceva mai 
mult decît de ceilalți este im
posibil să nu-1 poți modela. 
Dar aceasta cere, bineînțeles, 
multă muncă, implică dărui
re și responsabilitate sporită 
atît din partea părinților cît 
și a profesorilor. Oare cum 
pot fi considerați părinții Ce
lor 5 elevi cînd, întrebați ce 
părere au despre faptul că 
proprii lor copii au ajuns Ia 
impas, au încercat să se dis
culpe cu seninătate de orice 
vină : „L-am bătut de ne-am 
săturat și noi... Dar ce să-i 
mai facem acum ? Cînd are 
el poftă să fugă de la școală, 
apoi fuge. Mai bine îl trimi
teau la corecție, scăpăm de 
el. Dacă mal face vreo ispra
vă, atunci să plătească amen
zile cel de la școală, că eî 
nu au grijă de copil 1“ (sic I), 
(Iată Judecata mamei lui A. 
Gheorghe, judecată care ng 
scutește de orice comentarii).

Dar se impun cîteva consi
derații. Asemenea situațil-li- 
mită în care ajung unii copil 
pot fi evitate dacă de la bun 
început cei ce au obligația să 
vegheze la evoluția lor îsi 
fac datoria cum se cuvine. 
Și, la urma-urmel, pentru pro
fesori nu este numai O dato
rie de serviciu, strict profe
sională, ci este și o datorie 
cetățenească de a călăuzi pa
șii copiilor pe drumul fără de 
capăt al IhVățăturii, al edu
cării, al formării lor ca ce
tățeni onești ai societății 
noastre. De la această obliga
ție morală nu se poate abdica 
în nici o împrejurare, în nici 
o conjunctură. Nimeni, nici 
părinții, nici profesorii, nioio* * 
dată nu au avut și nu vor 
avea acest drept !

„Că cinstea e înainte de toa
te. Munca te face aihstit, ea 
te face bun și dacă toți ne fa
cem datoria e firesc să exis
te și înțelegere între noi“, îmi 
zicea Maria. A fi cinstit, a 
munci și a li bun au ace
eași valoare pentru interlocu
toarea mea, Faptul că ur
ma la seral, la liceu, era 
pentru Maria necesitate de 
a-și realiza dorința sinceră 
de a-și lărgi orizontul de gîn-

Elena ANDREI, 
judecător,

I. NICOLAESC0
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La E.M. Aninoasa
Activități de revizii și 
vizionare la originea 

rilor de
Mina Aninoasa a înregistrat 

in ultimele zile o activitate 
productivă deosebit de rod
nică, fapt relevat de îndepli
nirea și depășirea sarcinilor 
zilnice de plan la extracția 
de cărbune. Ameliorarea rapi
dă a tuturor indicatorilor 
tehnico-economici realizați nu 
a fost întâmplătoare ; ea este 
urmarea firească a numeroa
selor măsuri tehnico-organi- 
zatorice concepute detaliat în

Realitate 
întîlnita 
la tot

(Urmate din pag. 1)

sporu
producție

A apărut nr. 47 al revistei 
săptămînale 

de politică externă

Adaptarea construcției de utilaj minier 
condițiilor de zâcămînt specifice

Văii Jiului impune o activitate susținută
I I e o 

tot

de cercetare și proiectare uzinală
(Urmare din pag. 1)

pînă la nivelul unui centru de 
cercetare-prolectare. Consi
derăm că această formă de Or
ganizare, corespunzătoare dez
voltării și afirmării concepți
ei proprii îh fabricația noilor 
utilaje, ne va oferi noi căi de 
.reducere a timpului afectat 
-activităților de cercetare și 
proiectare, de materializare a 
prototipului, de experimenta
re și îmbunătățire a caracte
risticilor mașinilor și utilaje
lor miniere. Desfășurarea u- 
nei activități de cercetare și 
proiectare uzinale va avea o 
eficiență sporită în urma con
tactului permanent cu speci
aliștii uzinei și va permite, 
totodată, verificarea și valo
rificarea integrală a posibili
tăților tehnologice ale uzinei.

R.: Care sînt domeniile 
concrete ce vor forma obiec
tul activității de cercetare și 
proiectare ?

Gheorghe Olariu: O atenție 
prioritară va fi acordată re
zolvării problemelor legate de 
mecanizarea lucrărilor din a- 
bataje și de la fronturile de 
înaintare. In paralel, se vor e- 
fectua studii în domeniul au
tomatizării și electrificării ; se 
vor asjmda elemente de co
mandă automată, dispozitive 
de securitate minieră etc.

funcție de specificul locuri
lor de muncă, a căror realiza
re integrală a îngăduit brigă
zilor d.e mineri să desfășoare 
o activitate intensă acolo un
de se hotărăște soarta produc
ției, lă fronturile de lucru.

Experiența pozitivă a săp- 
tămînii trecute a determinat 
realizarea în cursul zilelor de 
sîmbătă și duminică a nume
roase lucrări de revizii și re
parații, a formării în subte
ran a unor stocuri de materi
ale și piese de schimb care să 
poată asigura continuitatea 
procesului de producție. In 
cele două zile de la sfîrșitul 
săptămînii trecute au fost tri
mise spre sectoarele de pro

ds
sus- 

de

„LUMEA"
A apărut numărul 47 al re

vistei săptămînale de 
externă „Lumea". Din 
litatea internațională, 
prezintă în continuare 
ția evenimentelor din 
tul Apr.opiat, de
corespondențele publicate 
acest număr se referă la nego
cieri și contacte la nivel înalt 
desfășurate la Moscova. Pe
kin, Praga și alte capitale.

politică 
actua- 
revista 
evolu- 
Orien- 

asemenea. 
în

Sînt analizate totodată as
pecte ale conjuncturii econo
mice mondiale, precum și si
tuația existentă în prezent în 
Vietnam la zece luni după a- 
cordui de la Paris.

Rubrica „Reportaje pe glob" 
prezintă 
capitalei
Continuă 
lui „La 
ani..."

poarta maritimă a 
Greciei — Pireul. 
publicarea serialu- 
Dallas, acum zece

Răspundem celor ce ne scriu

strigat
răpitoarele

R : Ce ne puteți Spune des
pre realizările pe care ie-ați 
obținut în domeniile vizate, 
realizări care constituie fără 
îndoială, ți o bază de pornire?

Gheorghe Olariu: Actualul 
grup de specialiști în probleme 
de cercetare și proiectare pro
vine din cadrul i.C.P.M.H. De 
altfel, multe din 
tehnice finalizate ... 
noastră, în ultima perioadă, 
au fost concepute în acest in
stitut specializat.

Nicolae Hîndoreanu : Gama 
produselor recent asimilate în 
fabricația uzinei la care și-au 
adus contribuția și • specialiș
tii noștri este destul de largă. 
Aș putea cita, în acest sens, 
cadrele pășitoare și completul 
de grinzi pășitoare hidraulice 
pentru abatajele frontale din 
stratul 3, diversificarea tipo- 
dimensiunilor Susținerii hidra
ulice individuale, banda re*  
încărcătoare de mare capaci
tate pentru înaintări, proto
tipul instalației de dlspeceri- 
zare, dispozitivul de co
mandă pentru zece trans
portoare cu raclete. un 
număr de peBte 20 de tipuri 
do relee de automatizare. Re
cent, au fost finalizate studiile 
referitoare la foteza hidrauli
că de săpat suitori în steril 
și la agregatul hidraulic îm
bunătățit pentru alimentarea 
susținerii hidraulice. ,

realizările 
în uzina

/

pentru buna des- 
viitor a activității 
primul rînd, este 
creștere numerică 
actualul efectiv

R.: Care sînt perspectivele 
și sarcinile anului viitor î

Gheorghe Olariu : Țin să 
subliniez că, asemenea dina
micii accentuate a producției, 
activitatea de cercetare și 
proiectare va trebui să se am
plifice rapid. înseși sarcinile 
sînt fixate la nivelul efectivu
lui complet, ceea ce impune 
recrutarea în scurt timp a ca
drelor de specialiști și inte
grarea lor rapidă în specificul 
acestei munci.

Nicolae Hîndoreanu: Anul 
viitor ne vom preocupa îndeo
sebi de perfecționarea utilaje
lor aflate în prezent în expe
rimentare, Se va urmări îm- 
bunătfițirea și reproiectarea 
susținerii mecanice pentru a- 
batajele din stratul 3 cu ta
van artificial și pUșcare,

Tot în cursul anului viitor 
vor fi terminate studiile și 
proiectele privind realizarea 
unei noi linii de fabricație 
pentru grinzi metalice articu
late cu performanțe îmbună
tățite.

R.: Cum va fi soluționată 
completarea colectivului de 
cadre de specialitate ?

Nicolae Hîndoreanu: Pro
blema recrutării cadrelor este 
hotfifîtoare 
fășurare in 
noastre. In 
vorba de o 
importantă,

. urmînd să se tripleze în scurt 
timp. Pe de altă parte,, trebuie 
menționat faptul că viitorii 
specialiști, posedînd studii su
perioare și medii în specialită
țile electromecanică și con
strucții de mașini, Vor trebui 
să posede în egală măsură UU 
bogat bagaj de cunoștințe te
oretice cît și experiență prac
tică bogată. Vom face tot po
sibilul să respectăm indicați
ile date de către conducerea 
superioară de partid și să com
pletăm posturile vacante în 
prezent cu specialiști cu o 
înaltă competență profesiona
lă, premisă a preluării și so
luționării optime a sarcinilor 
de o deosebită complexitate 
care ne stau in față.

R.: Care vor fi modalitățile 
concrete de abordare $1 solu
ționare a temelor ?

Nicolae Hîndoreanu: Se 
preconizează crearea unor 
grupe de Specialiști. Fiecare 
utllâj va trebui urmărit pe 
toată durata de proiectare, a- 
similare, introducere și expe
rimentare, în vederea soluțio
nării operative a oricăror de
ficiențe constatate. Realizarea 
fiecărui prototip vă fl astfel 
opera comună a specialiștilor 
noștri și a tehnologilor din 
secțiile de producție. întreaga 
activitate se va desfășura con-

form unui program de lucru 
întocmit pe baza unor teme, 
direcții prioritare de cerceta
re câro vor fi Stabilite cu ma
xim de responsabilitate, prin- 
tr-o colaborare strînsă cu be
neficiarii —- exploatările mi
niere.

Gheorghe Olariu: Temele 
de cercetare le vom soluționa 
atît prin utilizarea judicioasă 
a specialiștilor din comparti
mentul de cercetare-prqiecta- 
re în colaborare cu tehnologii 
uzinei, cît și prin asigurarea 
unei strînse cooperări interu- 
zinale cu întreprinderile dm 
țară și din străinătate. Pînă 
în prezent, am realizat o bună 
colaborare cu minele Dîlja, 
Lupeni, Petrila în experimen
tarea unor utilaje, iar În vi
itor sperăm să menținem și să 
extindem această colaborare, 
unitățile productive putînd 
contribui în mod efectiv cu 
observații și propuneri con
crete la perfecționarea utila
jelor aflate în curs de experi
mentare.

Sperăm să realizăm o strîn
să colaborare și cu specialiștii 
din cadrul I.C.P.M.H. și ai In
stituirii de mine, care își pot 
aduce o importantă contribu
ție în adoptarea unor soluții 
tehnice optime. Atenția deose
bită acordată specializării u- 
zinei noastre în construcția de 
utilaj minier, importanța acti
vității de creație tehnică în 
ansamblul acestei sarcini de 
o deosebită importanță în ca
drul procesului de creștere a 
eficienței economice a activi
tății de extracție minieră din 
Valea Jiului vor constitui un 
temei pentru specialiștii viito
rului centru, pentru conduce
rea uzinei noastre, de a depu
ne toate eforturile în vederea 
grabnicei consolidări organi
zatorice a acestui comparti
ment, în vederea finalizării 
cît mai rapide în condiții de 
înalt nivel tehnic a temelor 
de cercetare — premisa creș
terii siguranței și a producti
vității muncii Ta fronturile de 
lucru din subteran.

I

i 
i 
i

i

facă 
așa 
cum

al doilea — 101 și al tre
ilea — 85 tone.

Hărnicia minerilor 
realitate întîlnită la
pasul șl transmisă cu vă
dită mîndrie.

— Dorin/a și eforturi
le întregului colectiv se 
îndreaptă spre reușita 
planului, îmi spunea ing. 
Carol Schreter, directo
rul exploatării.

Mi-am hotat și opiniile 
unui grup de maiștri din 
care am refinut atît an
gajarea tuturor mineri
lor la realizarea sarcini
lor de producție, cit și 
existenta Unor aspecte 
care nu numai că frinea- 
ză munca, ci provoacă 
indignare pentru mineri. 
Care și cît sînt de mari, 
de ce natură sînt aceste 
aspecte?

— Ar fl toate bune și 
ar merge și mai bine 
treaba dar trebuie piese 
de schimb și utilaje. (E- 
ugen Căvestu).

— Sîmbăta să se 
revizia utilajelor 
cum trebuie, așa
slntem aprovizionați cu 
materialul lemnos acum
— la 100 metri distantă. 
(Nicolae Stănilă).

— Randamentul mun
cii a crescut, la sectorul 
l este de 8,90 tone — 9,30 
tone. In aceeași măsură 
și disciplina- iar măsuri
le în această privință, 
oricît ar fi de severe, 
sînt binevenite. Uiiafi, 
minerul loan Dinu n-a 
respectat normele de 
proteefia muncii — a in
trat for/at în colivie. I 
s-a desfăcut contractul 
de muncă. Cu via/a oa
menilor nU-i permis să 
iii Ușuratic. (Nicolae Bă- 
descu).

La sectotul fl, stra
tul 15, nu există să nu 
puști de două ori pe șut. 
Așa sini btigăzile lui 
Constantin Grădinara, A- 
urel Șoșoi, Gavrilă 
Nagy. (loan CojoCaru).

Mineri, șefi de briga
dă, ingineri și tehnicieni, 
cu toții sint preocupați 
de îmbunătățirea muncit 
in subteran. Greutățile
— este limpede, aparji- 
nînd mai mult comparti
mentului mecanic — li se 
mat adaugă și una mai 
aparte — de transport In 
comun: autobuzele, In 
special cele locale, cir
culă defectuos (spun mi
nerii care le folosesc), 
mai ales dimineața cînd 
se produc goluri și se 
întîrzie intrarea în mină.
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Pentru cunoașterea legilor
respectarea noii legislații de către toți 
o preocupare permanentă a Comitetului

Cunoașterea și 
cetățenii constituie 
executiv al Consiliului popular comunal din Bănită.

Printre actele legislative prelucrate în cadrul căminu
lui cultural la începutul acestei săptămîni s.e numără legea 
nr. 9/1073 privind protecția mediului înconjurător, Decretul 
380/1073 privind vînZarCa și achiziționarea pieilor de ani
mală și hotărîrea C. C. al P.C.R., a Consiliului superior al 
dezvoltării economico-sociale a României și a Consiliului de 
Miniștri adoptată în ședința comună din 13 iulie 1973.

După prezentarea acestor documente s-au dat răspun
suri la întrebările puse de cetățeni.

ducție din subteran zeci 
cărucioare cu lemn de 
ținere, cherestea, suluri 
plasă metalică, armături T.H., 
argilă pentru buraj etc.

în același timp s-au execu
tat lucrări de revizii, întreți
nere și reparații la o mare 
parte din utilajele din dotare, 
putînd cita în acest sens ; re
vizia și consolidarea prin su
dură a culbutorulUl de la ori
zontul IX sud, matisarea ca
blului tractor de Ia instalația 
de funicular Aninoasa — Co- 
roești, revizia și gresarea an
grenajelor transportoarelor cu 
raclete și altor tipuri de 
transportoare aflate în lucru 
la sectoarele de producție

Toate aceste pregătiri in
tense au făcut ca în zorii zi
lei de luni minerii aninoseni 
șâ poată începe lucrul „în 
plin", hotărîți să-și depășească 
realizările de pînă acum. Pre
gătirile temeinice făcute au 
permis ca ziua de luni să fie 
încheiată cu noi depășiri ale 
sarcinilor de plan, extrăgîn- 
du-se suplimentar 298 tone de 
cărbune. Cele mai bune re
zultate ie-au înregistrat colec
tivele sectoarelor I, cu o de
pășire de 347 de tone, III, cu 
un plus de 162 de tone și II.

Constantin DANILA, 
tehnician — E. M. Aninoasa

• PAULINA FLOREA, Lu- 
peni. La alocația de stat au 
dreptul familiile cu copii, 
dacă unul sau ambii părinți 
sînt angajați cu contracte de 
muncă pe durată nedetermi
nată, ai organizațiilor socia
liste de stat.

Intrucît soțul dumneavoas
tră și-a pierdut calitatea de 
angajat, iar dumneavoastră 
nu ați fost încadrată în cîm- 
pul muncii, ați pierdut drep
tul ța alocație pentru perioa
da cît familia se găsea în a- 
ceastă situație. Dreptul la a- 
locație îl aveți numai după 
90 de zile calendaristice 
la data ahgajărli

asupra renunțării 
voastră la calitatea 
rator.

dumnea
ei e coope-

Potrivit hotărîrii luate în 
ședința de vineri 9 noiem
brie, vînătorii din Petroșani 
și Petrila trebuiau să se de
plaseze duminică Pe terenu
rile ce compun fondul de vî- 
nătoate Pul. „Țintele" care 
urmau să „suporte" măiestria 
tirului armelor erau de data 
aceasta ulii, ciorile, cofofe- 
nele, vulpile și clinii hoinari. 
Era, deci, vorba de finaliza
rea unei acțiuni de ocrotire

de 
în serviciu.

TODORUȚ, 
problemei

• OCTAVIAN 
Lupeni. Asupra 
despre care ne scrieți poate 
hotărî — corespunzător 
prevederile statutului — 
mai adunarea generală 
membrilor cooperativei 
credit Vulcan.

In acest scop 
tați cooperativei 
re pentru a fi 
discuția adunării 
singură în măsură

cu 
nu- 

a 
de

înain- 
o cere- 
pusă în 
generale, 

să decidă

SPORT SPORT

• DUMITRU MUttEȘAN, 
Vulcan. Acordarea concediu
lui fără plată este lăsată la 
aprecierea exclusivă a condu
cerii exploatării miniere unde 
munciți. Refuzul acordării 
unui asemenea Concediu nu 
poate fl supus intervenției și 
deciziei forului administrativ 
ierarhic superior, sau orga
nelor de jurisdicție a muncii.

• MlHAI ALEXANDRU,
Petroșani. Perioada de pen
sionare pentru anii cît nu 
ați muncit, nu Vi se poate 
calcula la anii de vechime în 

. muncă.

• ALEXANDRINA POPA, 
Lupeni. Asociația locatarilor 
poate angaja, prin contract 
de muncă, personal necesar 
bunei întrețineri a părților de 
folosință comună ale clădiri
lor. Completarea carnetului 
de muncă și întocmirea dosa
rului de pensionare 
acest personal se 
de către Oficiul 
bleme de muncă 
sociale Petroșani.

SPORT

Notă

pentru 
efectuează 

pentru pro- 
și ocrotiri

a vitratului pașnic, valoros, 
piin distrugerea animalelor 
a căror prezentă în teren es
te considerată dăunătoare. 
Bună hotărîre, frumoasă in
tenție, recomandată acțiune! 
Numai Că, deși nu le place 
cînd alții le-o spun cu ironie 
că uneori sini deficitari la 
capitolul seriozitate, vlnăto- 
rii nu și-au respectat cuvln- 
tul și au lăsat baltă acțiunea 
programată pentru duminică, 
împrăștilndu-se cate încotro, 
mulfi chiar la Vînătoare, dar 
nu la cea organizată. Uraal 
au exclamat de bucurie ră
pitoarele cu păr și pene de 
pe terenurile Puiului. Aveau 
toate temeiurile. Ziua care le 
fusese plănuită... neagră, 
pentru unele poate chiar fa
tală, devenise una a bucuriei 
și liniștet.

SPORT SPORT
Campionatul județean de fotbal

Energia Paroșeni Parîngul Lonea 4-3
Pe un timp excelent și un 

teren bun în fața unui public 
entuziast, s-a desfășurat în
tâlnirea de fotbal contând 
pentru campionatul jude
țean dintre Energia Paro
șeni și Parîngul Lonea.

Susținuți frenetic de pu
blicul spectator, gazdele au 
reușit să facă cea mai bună 
partidă 
Victoria 
ce era 
roșeni 
prea ușor, oaspeții ripostînd 
neașteptat de puternic. Nu
mai eforturile depuse de 
jucătorii gazdă au făcut ca 
balanța să încline pînă ia

din ultimul timp, 
la scOr a gazdelor 

așteptată aici în Pa- 
a fost obținută nu

sfîrșit pe merit în favoarea 
lor. Jocul începe ' într-un 
ritm frenetic impus de e- 
nergeticieni. Astfel, în min. 
8, la o acțiune pe .contraatac, 
Ehilcă deschide
Oaspeții, foarte dctftți '"Să dea 
b replică dîrză, 
minute reușesc 
prin Baki.

In continuare, 
o dominare 
gazdelor, care în min. 20 pre
iau din nou avantajul tot 
prin Puică i 2-1. Asistăm mai 
departe la o luptă dîrză din 
care cîștigători ies oaspe
ții. prin golul înscris de Po
povic! în min. 35, care a in
terceptat o minge trimisă

scorul: 1-0.

după două 
să egaleze

asistăm la 
accentuată a

defectuos de Trică 
2-2, scor CU care ia 
prima repriză. La reluare, 
jocul se reia în același iu
reș, gazdele domină dar, spre 
stupefacția celor prezenți, 
oaspeții sînt cei care înscriu, 
prin Baki, în min. 46, la o 
greșeală a apărării energe- 
ticienilor.

După acest gol gazdele pUh 
stăpînlre pe joc, domină ca
tegoric și nu mai cedează 
pînă la fluierul final și 
competent al arbitrului 
Cornel Rațiu (Deva), ajutat 
la linie de Ilie Cîrligeanu 
și Florian Teodor (Petro
șani).

— deci 
sfîrșit

Cel c« stabilește egalita
tea pe tabela de marcaj este 
Petcu în mim 63. Golul vic
toriei cade abia în mim 34, 
cînd Puică înscrie pentru 
a treia oară, stabilind rezul
tatul final de 4-3.

Energia: Kedveș, Nemeș, 
Trică, Vincze, Anisie — Ta- 
borskl, Nistor — Aruncu- 
teanu (Petcu), Nițâ, Puică,
Andraș.

Parîngul:
Lup, David, 
Bucși, Buium 
povici, Baki,

Drăgușanu. — 
Sav, Niculaș ■— 
— Horvath. Po- 
Răbulea.

C. MARIUS, 
corespondent

ALTE REZULTATE
• Minerul Aninoasa a dispus cu scorul de 2-1 de echipa 

Preparația Petrila ; • Fotbaliștii de la E.G.C. Petrila au 
terminat victorioși cu 1-0 partida susținută în compania ju
cătorilor de la Minerul Vulcan ; Minerul Uricani a fost în
vinsă în deplasare eu 3-2 de către Gloria Hațeg.

*

In divizia națională a juniorilor și școlarilor reprezen
tanții municipiului nostru în această competiție au înregis
trat următoarele rezultate: Școala sportivă Petroșani 
F.C. Argeș 0—3 ; Știința Petroșani — Școala sportivă 
tești 3—0) (neprezentare); Chimia Rîmnicu 
Petroșani 4-0.

Vîlcea
Pi- 

— Jiul

Etapa viitoare
Brad ;

E.G.C.
Mi-

Petrila

Clasamentul

z” 2

F i r t T i ■ 1rj pTT
■ J HiV /is 1 s « ? ?! «? I

Gloria Hațeg — Viitorul V. 
nerul Vulcan —• Constructorul Hunedoara ;
— Dacia Deva ; Parîngul Lonea — Prefabricate Cristur ; 
F.I.L. Orăștie — Energia Paroșeni; Preparatorul Petrila — 
Aurul Certej ; Sportul studențesc Hunedoara — Minerul A- 
ninoasa ; Minerul Uricani ■— E.G.C.L. Hunedoara.

1. Constr. Hunedoara 13 9 4 0 36—— 6 22
2. Sportul studențesc 13 8 3 2 33—10 19
3. Gloria Hațeg 13 a 0 5 33—19 16
4. Minerul Vulcan 13 7 2 4 21—11 16
5. Dacia Deva 12 6 2 4 25—13 14
6. E.G.C.L. Hunedoara 13 6 2 5 26—25 14
7. Minerul Uricani 13 6 1 6 26—24 13
8. Parîngul Lonea 13 5 2 « 24—22 12
9. Viitorul V. Brad 13 5 2 6 25—35 12

10. E.G.C. Petrila 13 6 0 7 17—28 12
11. Preparatorul Petrila 13 4 3 6 19—22 11
12. F.I.L. Orăștie 13 4 3 6 14—32 11
13. Prefabricate Cristur 12 4 1 7 24—25 9
14. Minerul Aninoasa 13 4 1 8 15—24 9
15. Energia Paroșeni 13 3 3 7 19—35 9
16. Aurul Certej 13 2 3 8 20—46 7

Tenis de masă

Au fost desemnați campionii municipali
Sala de sport a Școlii sporti

ve din Petroșani, a găzduit du
minică. 11 
municipală a 
republican individual, seniori 
și senioare, la tenis de masă. 
La acest ultim concurs, îna
intea etapei județene — care 
va avea loc la finele acestei 
săptămîni în orașul Hunedoa
ra — au ținut să fie prezenți 
un număr de 22 de jucători și 
jucătoare, reprezentînd secți
ile de tenis de masă de la 
Școala sportivă. Utilajul, Cons-

noiembrie, etapa 
campionatului

tructorul minier, Liceul in
dustrial minier, liceele de 
cultură generală din Petroșani 
și Vulcan, precum și de la 
clubul sportiv Știința Petro
șani.

In urma unor jocuri de o 
bună valoare tehnică, prime
le patru locuri au fost ocupate 
de sportivii: I. Mitrică Școa
la sportivă. Victoria Chince- 
șan — Liceul Vulcan, Ștefan 
Belenași — Liceul industrial 
minier și Tiberiu Pîs — Uti
lajul Petroșani. Cea mai bună

comportare a dovedit-o cunos
cuta jucătoare Victoria Chin- 
ceșan, care, deși a participat 
în competiție alături de băieți, 
a reușit să cucerească trei vic
torii, fiind întrecută în finală 
doar de către cîștigătorul con
cursului. S-au mai evidențiat 
Mircea Rusu și Costel Marcu, 
de la Constructorul minier, 1. 
Rădici de la Școala sportivă și 
I. Magda de la Știința.

Deși au absentat de la con
curs, jucătorii de la asociați
ile sportive Viscoza Lupeni și

Energia Paroșeni, vor putea 
participa la etapa județeană, 
știut fiind că regulamentul în 
vigoare dă posibilitatea cam
pioanelor și campionilor pe a- 
sociații Să participe direct la 
etapa județeană.

In ceea ce privește organi
zarea concursului, și de aceas
tă dată ajutorul conducerii 
școlii sportive a fost cît se 
poate de substanțial.

S. BĂLOI

La Vulcan, o manifestare sportivă de amploare

Cros
Reunind o participare re

cord, peste 500 de tineri, 
„Crosul tineretului" desfășurat 
duminică în orașul Vulcan a 
constituit o inițiativă sportivă 
de amploare desfășurată sub 
egida comitetului orășenesc 
U.T.C. S-au întrecut elevi 
eleve ai școlilor generale și 
liceului din localitate, 
capătul disputelor pe categorii 
de vîrstă primele locuri au 
fost ocupate în următoarea 
ordine :

12 ani — fete: Mariana 
Marciuc, Școala generală nr. 
5 j băieți: Vas'ile Mihai, 14*

Și
La

Concursul
ul tineretului"

ceu ț 13 ani ■— fete 1 Maria 
Pătrașcu, liceu ; băieți: Va- 
sile Grigoriță, Școala generală 
nr. 4 ; 14—15 ani — fete: Va- 
lerica Crețu, Școala generală 
nr. 5 ; băieți: Gheorghe Prața, 
Școala generală nr. 4 j 16 ani 
— fete : Rodica Mihuț, liceu ; 
băieți: Pompillu Florea. liceu; 
17—18 ani — fete : Simina 
Asandei, liceu ; băieți: Nico
lae Popa, liceu. La desfășura
rea în bune condiții ă crosului 
și-au adus o contribuție deo
sebită profesorii de educație 
fizică Teodorina Gurtavenco, 
Eugen Nicoară, Sorin Barna,

t 
Victor Durnea și Adolf M- 
nețiu.

Această zi sportivă vulcă- 
neană a fost completată și 
de un concurs de ciclism, lo
curile fruntașe fiind ocupate, 
in ordine, de Eugen Clmpea- 
nu, Florin CojoCaru, Vasile 
Cînceanu. De asemenea, un 
mare număr de spectatori au 
putut urmări pasionante me
ciuri de handbal dintre echi
pele tinerilor din școli și 
stituții ale “Vulcanului.

atletic școlar

„Frunze aurii

in-

Ion CHF-DEAG. 
student

Ba Casa de copii Uricani 
au avut loc duminică între
ceri sportive la mai multe dis
cipline atletice dotate cu cupa 
„Frunze aurii“. Numărul mare 
al concurenților, peste 100, la 
toate probele, dovedește încă 
o dată dorința arzătoare a 
copiilor de a practica sportul.

Concursul a fost organizat 
pe grupe de clase, în funcție 
de viretă.
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DIN ȚĂRILE 
SOCIALISTE

NAȚIUNILE UNITE 14 —
Corespondentul Agerpres, C. 
Alexandroaie transmite : In 
Comitetul Politic special al A- 
dunării Generale au continuat 
■marți dezbaterile asupra ra
portului de activitate al Ofi
ciului Națiunilor Unite de A- 
jutorare și Lucrări pentru re- 
fugiații palestinieni din Orien
tul Apropiat, chestiune aflată 
de două decenii și jumătate pe 
agenda Organizației și în le
gătură cu care au fost adop
tate zeci de rezoluții, ale că
ror rezultate sînt, pînă în pre
zent, nesemnificative.

Luînd cuvîntul la dezbateri, 
reprezentantul țării noastre în 
acest Comitet, Dumitru Roșu, 
a subliniat că problema în 
dezbatere nu poate fi limitată 
la aspectele sale umanitare și

financiare, ci trebuie analizată 
în contextul mai larg al situa
ției din Orientul Apropiat, 
întrucît soluționarea ei cons
tituie un factor deosebit de 
important al stabilității poli
tice în această zonă a lumii, 
greu încercată de războaie și 
conflicte armate.

Relevînd poziția țării noas
tre, vorbitorul a subliniat că 
menținerea sub ocupație, de 
către Israel, a teritoriilor ara
be constituie o permanentă 
sursă de conflict și încordare 
în zonă, și că o soluționare 
trainică reclamă, în mod ne
cesar, retragerea trupelor is- 
raeliene în interiorul granițe
lor lor naționale, asigurarea 
dreptului la existență liberă 
și independentă, în condițiile 
respectării securității naționa-

le și integrității teritoriale, a 
tuturor statelor din regiune, 
și rezolvarea problemei popu
lației palestiniene în confor
mitate cu aspirațiile și intere
sele sale legitime.

In încheiere, vorbitorul a 
insistat asupra urgenței pe ca
re o prezintă crearea condiți
ilor pentru începerea negocie
rilor de pace în Orientul A- 
propiat. El a arătat că Româ
nia consideră că la conferința 
de pace, sub egida O.N.U., a- 
lături de părțile direct impli
cate, trebuie să participe și 
alte state — mari, mijlocii și 
mici — de pe diferite conti
nente și îndeosebi din Europa 
și Africa, care doresc și pot 
aduce o contribuție construc
tivă la instaurarea unei păci 
drepte și 
Apropiat.

trainice în Orientul

★ ★ ★

Republicii Socialiste România

CAIRO — 14 Coresponden
tul Agerpres, Nicolae N. Lu- 
pu, transmite : Corneliu Mă- 
nescu. reprezentant al preșe
dintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste Româ
nia, care se află la Cairo, a 
iest primit, miercuri, de An
war Sadat, președintele Repu
blicii Arabe 'Egipt. Cu acest 
prilej, el a remis șefului sta
tului egiptean un mesaj din 
partea președintelui Consiliu
lui de Stat al României, 
Nicolae Ceaușescu.

Președintele Anwar Sadat a

care președintele 
Ceaușescu îl 
vederea găsirii 
politice care 

la realizarea

mani- 
unei 

poate 
unei 

în O- 
statu- 

la

exprimat mulțumiri călduroa
se pentru mesaj și pentru in
teresul pe 
Nicolae 
festă în 
soluții 
conduce
păci juste și echitabile 
rientul Apropiat. Șeful 
lui egiptean a transmis, 
rîndul său. președintelui Con
siliului de Stat al României 
cele mai călduroase urări de 
sănătate și fericire personală, 
de progres și prosperitate pen
tru poporul român.

I

Congresul 
Centralei 

Oamenilor 
Muncii 

din Cuba

MOSCOVA (Agerpres). — 
Un tren fluvial compus din 
cîteva șlepuri tractate de un 
remorcher puternic, capabil 
să imprime convoiului o vite
ză de aproape 20 kilometri pe 
oră, experimentat pe Volga, a 
realizat performanta de a 
transporta; înir-o singură 
cursă 18 000 tone de petrol — 
cantitate considerabil sporită 
fafă de cele aproximativ 7 500 
tone pe. care le poate trans
porta o navă petrolieră flu
vială obișnuită.

Specialiștii apreciază 
pretrfl transportului 
în adest mod este cu 
mativ 20 la sută mai 
că un asemenea tren
Her, care este suficient 
manevrabil pentru a face fafă 
necesităților traficului flu
vial, poate transporta în 
cursul unui sezon de nav iga- 
ție pînă 
lion de 
lichizi.

că 
realizat 
aproxi- 
mic și 

petro- 
de

NEW YORK 14 — Cores
pondentul Agerpres, Cohstan- 
tin Alexandroaie, transmite: 
Ambasadorul român Constan
tin Ene a prezentat în Comi
tetul pentru problemele poli
tice și de securitate al Adu
nării Generale proiectul de 
rezoluție românesc la punctul 
intitulat „Consecințele econo
mice și sociale ale cursei înar
mărilor și efectele sale pro
fund dăunătoare asupra păcii 
și securității în lume**  — pro
blemă adusă în atenția 
preocupările organizației din 
inițiativa țării noastre.

Proiectul de rezoluție a 
înaintat spre aprobare Comi
tetului Politic de România îm
preună'cu alte 10 state coau
toare, reprezentînd toate zo
nele geografice ale lumii : 
Bulgaria, Canada, Cipru, Iu
goslavia, Jamaica, Japonia, 
Mexic, Pakistan, Ruanda și 
Suedia.

Reprezentantul român, pre- 
aeiAtînd proiectul în numele 
tuturor acestor țări, sublinia 
că acest document izvorăște 
din neliniștea crescîndă a sta
telor lumii față de accelera
rea continuă a cursei înarmă
rilor, în special a celei nu
cleare. care constituie o grea 
povară pentru toate popoare
le. Obiectivul 
rezoluție este 
la stimularea 
drentate spre 
cerea cursei înarmărilor și la 
facilitarea viitoarelor nego
cieri de dezarmare.

Și

fost

proiectului de 
de a contribui 
eforturilor în- 
oprirea și redu-

♦

STRASBOURG 14 (Ager
pres). — Cancelarul Republi
cii Federale Germania, Willy 
Brandt, a rostit marți la 
Strasbourg o cuvîntare în ca
drul sesiunii Parlamentului 
european, organ consultativ al 
Pieței comune. Cu acest pri
lej, cancelarul Brandt a cerut 
intensificarea acțiunilor „celor 
nouă**  în direcția realizării 
preconizatei Uniuni economi
ce și monetare, a adoptării cît 
mai repede posibil a unei po
litici regionale Și sociale co
mune și a dezvoltării în con
tinuare a politicii agricole a 
C.E.E.

Cancelarul vest-german a 
prezentat un program în șase 
puncte, program care sublini
ază, totodată, realizarea, pînă 
la sfîrșitul anului, a unor 
progrese în ce privește rela
țiile „celor nouă**  cu S.U.A. și 
cooperarea cu țările socialis
te din Europa.

JOI, 15 NOIEMBRIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Conspirația ; Republi
ca : Tecumseh ; PETRILA : 
Capcană pentru general ; 
LONEA — Minerul : Aven
turile lui Babușca : ANI- 
NOASA : Copiii căpitanului 
Grant : VULCAN : Urmărire 
la Amsterdam ; LUPENI — 
Cultural: Antoniu și, Cleo
patra.

5.00 Buletin de știri : 5,05 
Melodii în zori de zi ; 5.50 
Muzică ușoară ; 6.00—8,08 
Radioprogramul dimineții ;

Subliniind faptul că docu
mentul, elaborat în urma unor 
intense consultări cu nume
roase delegații, se sprijină pe 
concluziile studiului întocmit 
de secretarul general asupra 
consecințelor economice și so
ciale al cursei înarmărilor și 
cheltuielilor militare, vorbito
rul a evidențiat că una dintre 
aceste concluzii relevă necesi
tatea realizării urgente a unei 
reduceri substanțiale a chel
tuielilor militare, în special 
ale țărilor puternic înarmate. 
Proiectul cere organismelor 
competente în domeniul de
zarmării să acorde un loc im
portant problemelor privind

cursei înarmărilor,încetarea
în special în domeniul nuclear, 
inclusiv găsirea de, căi și mij
loace corespunzătoare pentru 
abordarea chestiunii reducerii 
bugetelor militare. Statele 
membre ale organizației sînt 
chemate să contribuie la în
făptuirea acestor obiective.

In proiectul de rezoluție 
cere secretarului general 
O.N.U. să continue studiul
cestei probleme, pentru a pre
zenta Adunării Generale un 
raport asupra noilor evoluții 
și direcții ale cursei înarmări
lor și, în special, ale cursei 
înarmărilor nucleare.

Delegația economică 
guvernamentală română 

la Pekin

HAVANA 14 — Corespon
dentul Agerpres, M. Fabian, 
transmite : In prezența lui Fi
del Castro, prim-secretar al 
C.C. al P.C. din Cuba, pri
mul ministru al Guvernului 
Revoluționar, și a altor con
ducători de partid și de stat, 
la Havana au continuat lu
crările celui de-al XlII-lea 
Congres al Centralei Oameni
lor Muncii din Cuba.

In ședința de marți după-a
miază a luat cuvîntul tovară
șul Gheorghe Petrescu, con
ducătorul delegației Uniunii 
Generale a Sindicatelor din 
România, vicepreședinte al 
Consiliului Central al U.G.S.R., 
care, în numele oamenilor 
muncii din Republica Socia
listă România, a transmis de- 
legaților la congres și, prin 
intermediul lor, clasei munci
toare și tuturor oamenilor 
muncii din Cuba prietenă 
cald și frățesc salut.

la o jumătate de mi- 
tone de combustibili

zultate bune în direcția îm
bunătățirii fluxului informa
tional, serviciilor de docu
mentare tehnică, extinderii 
schimburilor de experiență a- 
le inovatorilor intre între
prinderi, ramuri și ministere.

Concomitent cu crearea u- 
nui cadru organizatoric adec
vat, mișcarea de inovații a 
primit și o orientare ccon uni
că clară. Dezvoltarea și apli
carea tehnologiilor de înaltă 
productivitate, scăderea con
sumurilor spec.ilice de mate
riale și energie, mal buna fo
losire a resurselor proprii de 
materii prime constituie 
biectiv.e principale ale 
cării de inovații.

In primul semestru al 
lui, au lost aplicate în 
duet ie peste 4.000 de inovații 
cu rezultate economice, in va
loare de 39 milioane de mărci

o -
miș-

t

un

★

BERLIN — Corespondentul 
Agerpres, C. Varvara, trans
mite : Mișcarea de inovații a- 
re în R.D.G. un pronunțat ca
racter de masă. Anul trecut, 
fiecare al patrulea membru al 
colectivelor de muncitori in
gineri și tehnicieni și fiecare 
al treilea muncitor a făcut ce! 
pufin cite o propunere de ,r.o- 
vafie. Avîndu-se în vedere î- 
nepuizabilele rezerve pe care 
le oferă mișcarea de inovații 
economiei naționale în pre
zent, paralel cu extinderea 
mișcării de inovații, o deose
bită importantă se acordă a- 
plicării neîntârziate a acesto
ra în practică. In multe uni- 

a 
a 
Și

★

a sosit

tăți, aplicarea lor rapidă 
devenit parte componentă 
procesului de conducere 
planificare. S-au obținut re-

SOFIA — Corespondent'!’ 
Agerpres, C. Amaritei, trans
mite : In unul dintre cele 
mai înalte vîriuri ale Rhodo. 
pilor — Snejouka, de 1926 
metri — a început construc
ția unui nou turn de televi
ziune. Avînd înălțimea de 
metri, Turnul va asigura 
ceptionarea programelor 
televiziune ale postului 
Sofia în întreaga zonă de sud- 
est a firii.

Proiectanfii au prevăzut 
construcția pe turn a două 
„inele". Primul, amenaiat la 
înă/fimea de 90 metri,, va f: 
pus la dispoziția vizitgtoriloi. 
La nivelul inferior, situat Ia 
70 de metri, va fi instalată a- 
paratura necesară retransmi
siilor TV.

Construcția turnului va fi 
terminată în cursul anului 
1974.

132
re-
de 

din

se 
al 
a-

PEKIN 14 — Coresponden
tul Agerpres, I. Tecuță, trans
mite : Miercuri a sosit la Pe
kin delegația economică gu
vernamentală română, condu
să de Ion Pățan. vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, 
ministrul 
pentru a

comerțului exterior, 
semna protocolul de

schimburi comerciale între Re
publica Socialistă România și 
Republica Populară Chineză 
pe anul 1974.

înainte de a sosi în capita
la chineză, delegația economi
că guvernamentală română 
vizitat tîrgul de toamnă 
la Canton.

a 
de P. 1. 0. din

R.F. Germania

Abolirea acordului privind 
instituirea unei duble piețe a aurului

Dezbaterile din cadrul
Conferinței F.A.O

ROMA 14 — Coresponden
tul Agerpres, Radu Bogdan, 
transmite : La Roma 
nuă dezbaterile din 
Conferinței bienale a 
(Organizația Națiunilor 
pentru Alimentație și Agricul
tură). Majoritatea vorbitorilor 
care au luat cuvîntul pînă a- 
cum s-au referit, în special, 
la propunerile privind armo
nizarea pozițiilor în politica 
agricolă internațională, la 
planul mondial de securitate 
alimentară minimală, la orga
nizarea unei conferințe 
mentare mondiale.

In intervenția sa, Angelo 
Miculescu, ministrul agricul
turii, industriei alimentare și 
apelor, șeful delegației româ
ne la Conferință, după ce a 
trecut în revistă mutațiile 
structurale înregistrate în

conti- 
eadrul 
F.A.O.
Unite

din 
arătat 

interna-

aii-

dezvoltarea agriculturii 
țara noastră, a 
că, în contextul 
țional actual favorabil co
laborării, România, ca țară 
socialistă în curs de dezvolta
re, acordă o importanță deo
sebită reducerii 
de dezvoltare care 
tele lumii.

Pronunțîndu-se 
pentru dezvoltarea 
sale cu toate 
România consideră că un rol 
important revine intensifică
rii cooperării pe plan in
ternațional în domeniul agri
culturii și industriei alimenta
re, cu preocuparea de a se,a- 
corda un sprijin real țărilor 
în curs de dezvoltare, pe mul
tiple planuri.

decalajelor 
separă sta-

consecvent 
relațiilor 

statele lumii.

14 — CorespondențăTUNIS
de la Mircea S. Ionescu. Con
sultările intermaghrebiene le
gate de actuala situație din O- 
rieritul Apropiat âu fost mar
cate de vizita ministrului a- 
facerilor externe al Algeriei, 
Abdelaziz Bouteflika, la Tunis, 
care s-a încheiat marți seara. 
Șeful diplomației algeriene a 
fost primit de președintele 
Tunisiei, Habib Bourguiba, că
ruia i-a înmînat un mesa] din 
partea președintelui Algeriei, 
Houari Boumediene.

★
TOKIO 14 (Agerpres). 

cretarul de stat al
Henry Kissinger, sosit în vizi
tă oficială la Tokio, a conferit 
miercuri după-amiază cu mi
nistrul afacerilor externe al 
Jaooniei, Masayoshi Ohira. In 
cursul acestei întrevederi a 
fost abordată, cu p-ecăderc, 
situația din Orientul Mijlociu.

Se-
S.U.A.,

!

LONDRA 14 ,Agerpres). 
In cadrul unei declarații 
politică externă, primul 
nistru britanic, Edward Heath, 
și-a exprimat speranța într-o 
reglementare polit’că a situa
ției din Orientul Apropii

★
CAIRO 14 (Agerpres). 

Miercuri, la kilometrul 
pe șoseaua Cairo—Suez, 
vut loc o nouă întîlnire 
ofițeri egipteni și israelieni în 
cadrul aplicării acordului pen
tru consolidarea încetării fo
cului, ,a anunțat Ahmed A- 
nis, purtător de cuvint guver
namental egiptean, reluat de 
agenția Reuter.

de 
rni-

ac.

101 
a a- 
între

BONN 14 — Corespondentul 
Agerpres, N. S. Stănescu, 
transmite: In localitatea Wies
baden, au luat sfîrșit lucrări
le celui de-al XXIV-Iea Con
gres al Partidului Liber-De- 
mocrat din R. F. Germania. 
Precizînd poziția partidului, 
vicepreședintele Hans Dietrich 
Genscher, a arătat că P.L.D. 
își menține încrederea în coa
liția cu Partidul Social—De
mocrat. „Nici nu vedem o al
tă alternativă la această coa
liție, și nici nu căutăm vreo 
altă soluție**  — a precizat el. 
El a subliniat faptul că P.Il.D. 
trebuie să-și intensifice acti
vitatea pe plan politic, în ve
derea cîștigării de noi poziții 
pentru viitoarele alegeri ce 
vor avea loc In nivelul landu
rilor.

WASHINGTON 14 (Ager
pres). — Acordul privind in
stituirea unei duble piețe a 
aurului, încheiat în urmă cu 
cinci ani, a fost abolit. Hotă- 
rîrea, adoptată la , sfîrșitul 
săptămînii trecute de guver
natorii băncilor centrale din 
S.U.A. și șase state vest-euro-

■pene (R.F.G., Marea Britanie, 
Italia, Belgia, Olanda și El
veția), reuniți la Basel, a fost 
anunțată oficial de președin
tele Oficiului Federal de Re
zerve al Statelor Unite. Ar
thur Burns (aceasta întrucit 
dezbaterea și semhârea acor
dului au avut loc tot la 
Washington).

Lupte violente
în Cambodgia

PNOM PENH 14 (Agerpres). 
— Lupte extrem de violente 
se desfășoară în Cambodgia 
pe șoseaua nr. 4, de impor
tanță strategică, care, înce- 
pînd de duminică, este tăiată 
pe mai multe tronsoane între 
kilometrii 67 și 70 de către 
forțele patriotice khmere A- 
cestea au angajat în luptă un 
important efectiv, obligînd o 
parte a trupelor lonnbliste

să reieseh’dl 
replieze la baza 
de la Kanchor, 
zile de luptă.

-♦

Sesiunea
I.M.C.O.

LONDRA 14 — Corespon
dentul Agerpres, Nicolae Plo- 
peanu, transmite : La Londra 
s-au deschis lucrările celei 
de-a opta sesiuni a Adunării 
Generale a Organizației Con
sultative Interguvernamentale 
Maritime (I.M.C.O.), la care 
participă delegații dintr-o se
rie de țări ale lumii, printre 
care și o delegație a țării 
noastre, condusă de ing. 
Gheorghe Bălășoiu. director în 
Ministerul Transporturilor și 
Telecomunicațiilor, prim-vi- 
cepreședinte al I.M.C.O. Luînd 
cuvîntul în cadrul sesiunii, re
prezentantul României a su
bliniat că restabilirea, dreptu
rilor legitime ale R.P. Chineze 
în I.M.C.O. și participarea de
legației acestei țări la lucrări
le organizației. începînd cu 
această sesiune, reprezintă o 
afirmare a vocației universa
le a I.M.C.O.

' Majorarea prețurilor s-a 
accentuat sensibil intr-un

mare număr de țări

BIROUL EXEteUTIV AL 
PREZIDIULUI U.C.I. a exa
minat o serie de probleme 
privind situația energetică 
din țară. Pornind de la con
cluziile Prezidiului U.C.I., Bi
roul Executiv a arătat că se 
impun măsuri energice pen
tru ca în cel mai scurt timp 
să se ajungă la stabilirea u- 
nui program concret 
voltare a producției 
tipurilor de energie.

cipal pe probleme bilaterale 
de interes economic, relevă a- 
genția Inter Press Service.

de dez- 
tuturor

vest-europene
PARIS 14 (Agerpres). — 

Un raport al Organizației pen
tru Cooperare Economică și 
Dezvoltare (OECD), dat publi
cității la Paris, relevă că, în 
lupa septembrie, majorarea 
prețurilor s-a accentuat sen
sibil intr-un mare număr de 
țări vest-europene și în Japo
nia. In mod deosebit, creș
terea a afectat prețurile pro
duselor alimentare. Cel mai 
mare indice de creștere — 
2,9 la sută — a fost înregis
trat în Japonia.

Pe de altă parte, OECD . a 
publicat un raport statistic 
privind evoluția creșterii pre
țurilor în țările membre în

și in Japonia
perioada septembrie 1972 —
septembrie 1973. Cele mai 
substanțiale majorări de pre
țuri în perioada 
s-au produs în 
la sută), Italia 
Danemarca (9,9 
rea Britanie 
Canada (8,5 
(8,2 la sută).

la

respectivă 
Japonia (14,6 
(11,3 la sută), 
la sută), Ma- 
(9,3 la sută), 
sută), Olanda

★
BONN 14 (Agerpres). — Po

trivit cifrelor publicate de 
Oficiul federal de statistică, 
costul vieții a înregistrat în 
R. F. Germania o creștere de 
6,6 la sută în ultimele 12 luni, 
informează agenția United 
Press International.

8,30 La microfon melodia 
preferată ; 9,00 Buletin de 
știri ; 9,30 Odă limbii româ
ne ; 10,00 Buletin de știri : 
10,05 Muzică populară : 10,30 
Opereta „Domnul Carnaval'*;  
11,00 Buletin de știri ; 11,05 
Muzică ușoară ; 11,15 Din ță
rile socialiste ; 12.00 Discul 
zilei — Vicky : 12,30 Intîlni- 

n-e cu melodia populară și in
terpretul preferat ; 13,00 Ra
diojurnal ; 13,15 Avanpre
mieră cotidiană ; 13,30 Con
cert de prînz : 14.00 Compo
zitorul săptămînii : 14.40
Cîntece populare ; 15,00 Bu
letin de știri: 15.15 Muzică de 
estradă ; 16,00 Radiojurnal;
16,15 Duete instrumentale de 
muzică populară ; 16,30 Ști
ința la zi ; 16,35 Soliști care 
ne-au vizitat țara ; 17,00 An

tena tineretului ; 17,25 „Cîn- 
tare unui ev aprins**  ; 17,38 
Cîntă Elisabeta Ticuță și 
Vlad Dionisie ; 18,00 Orele 
serii; 20,00 Zece melodii pre
ferate ; 20,45 Consemnări ; 
20,50 Din înregistrările 
Aureliei Fătu Răduțu : 
21,00 Revista șlagăre
lor : 21,25 Moment poetic : 
21,30 Bijuterii muzicale ; 
22,00 Radiojurnal; 22,30 Con
cert de seară ; 24,00 Buletin 
de știri ; 0,03—5,00 Estrada 
nocturnă.

9,00 Curs de limbă engleză 
Lecția 65 (reluare),

9,30 Curs de limbă germa

nă. Lecția 67 (reluare) 
10 00 Telex.
10,05 Cărți și idei (reluare).
10,25 Publicitate.
10.30 Telecihemateca (relua 

. re).
12,00 ^Telejurnal.
16,00 — 17,00 Teleșcoală.
17.30 Emisiune în limba ma

ghiară.
18.30 Telex.
18,35 Din țările socialiste.
18,45 Universitatea TV.
19,20 — 1001 de seri.
19.30 Telejurnal. Cincinalul 

înainte de termen. 1973 
— an hotărîtor.

20,00 Cîntecul săptămînii. 
20,05 Publicitate.
20,10 Turneul emblemelor. 

Itinerar patriotic pen
tru tineret.

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

ISLAN-
aprobat

PARLAMENTUL
DEI (Althingul) a 
marți cu 54 de voturi pentru 
și 6 contra, acordul interimar 
convenit la jumătatea lunii 
octombrie, a. c. între primii 
miniștri ai Islandei și Angliei 
cu privire la reglementarea 
așa-numitului „conflict al co
dului**  dintre cele două țări.

ÎN CAPITALA VENEZUE- 
LEANA au fost deschise dez
baterile reuniunii de lucru a 
Asociației reprezentanților la- 
tino-americani ai organisme
lor statale din domeniul pe
trolier (ARPEL), Ia care iau 
parte delegații din Mexic, 
Brazilia, Argentina, Chile, 
Bolivia, Peru, Ecuador, Uru
guay și Columbia.

21.00 Anchetă.
.1,17 Olimpiada strungărițe- 

lor.
21,23 Strada Mare — telefoi- 

leton.
21.30 Tele-top ’73
22,15 24 de ore.

Valorile temperaturii în
registrate în cursul zilei de 
ieri :

Maximile : Petroșani : 5
grade, Paring : — 2 grade.

Minimele : Petroșani : 0
grade. Paring : —2 grade.

PENTRU URMĂTOARE
LE 24 DE ORE : Vreme în 
continuare închisă. Vor că
dea precipitații sub formă de 
ploaie și lapoviță. La munte 
ninsoare. Vînt slab din secto
rul sudic.

REZULTATELE ALEGE
RILOR COMUNALE desfășu
rate în regiunea Ternitz, din 
Austria inferioară, indică un 
succes important pentru Parti
dul Comunist din Austria. In 
comparație cu alegerile pre
cedente, din 1970, deputății 
comuniști au obținut cu 12,2 
la sută mai multe voturi fa
vorabile.

O PUTERNICA FURTUNA 
s-a abătut, marți seara, asu
pra unor zone din Cehoslova
cia — transmite agenția CTK. 
In Munții Tatra Mare, unde 
vîntul a suflat cu o vitgză de 
150 km pe oră, au fost dobo- 
rîți numeroși arbori, iar fe
restrele clădirilor au cedat 
presiunii vîntului, spărgîn- 
du-se.

CONVORBIRILE purtate 
de președintele Boliviei, Hugo 
Banzer Suarez, aflat în vizită 
în Argentina, cu oficialitățile 
țării gazdă s-au axat, în prin-

LA MINSK a avut loc șe
dința festivă cu prilejul în- 
mînării ordinului „Prietenia 
popoarelor**  cu care R. S. S. 
Bielorusă a fost decorată, îm
preună cu celelalte republici 
unionale, cu prilejul celei 
de-a 50-a aniversări a consti
tuirii .U.R.S.S.

care încercau 
șoseaua să se 
de blindate 
după două 
Pierderile înregistrate de ina
mic se ridică la aproximativ 
40 de morți și 60 de răniți.

Miercuri dimineața, mai 
multe grupuri de patrioți au 
încercat să se infiltreze pe 
șoseaua nr. 4 în sectorul 
Stung Chhay. Șoseaua nr. 4, 
care leagă capitala de portul 
Kompong Som, este atacată 
permanent de forțele patrio
tice khmere, care au contro
lat tronsoane . ale ei în mai 
multe rînduri, uneori chiar în 
decursul unei luni întregi. 
Observatorii de la Pnom 
Penh, citați de agenția Fran
ce Presse, apreciază că la în
ceputul actualului sezon us
cat capitala este amenințată 
cu o blocadă din partea pa- 
trioților mai dramatică decît 
pînă în prezent. Incepînd de 
duminica trecută, nici una 
dintre șoselele principale care 
duc spre Pnom Penh nu se 
află în întregime sub contro
lul trupelor lonnoliste. Șosea
ua nr. 5 a fost tăiată de pa- 
trioți încă de la 6 septembrie, 
pe o porțiune de aproape 6 
kilometri. Pe de altă parte 
circulația fluvială pe Mekong 
a devenit dificilă din cauza 
scăderii considerabile a nive
lului apei, ceea ce face ca 
convoaiele să fie mai vulnera
bile la tirul de pe cele două 
maluri ale fluviului.

MUNCHEN 14
— Turneul internațional 
polo pe apă, desfășurat 
Hanovra, a fost cîștigat 
formația maghiară FerencVa- 
ros Budapesta, care, în parti
da decisivă, a întrecut cu sco
rul de 6—2 
Hilversum.

(Agerpres). 
de 
la 
de

echipa olandeză

PRAGA 14 
In prima zi a 
național studențesc masculin 
de baschet de la Brno, echi
pa Politehnica Kiev a învins 
cu scorul de 64—44 (37—23) 
formația Universității din 
Leipzig. Intr-un alt joc, „Teh- 
nika“ Brno a întrecut cu 
84—69 (37—35) echipa Institu
tului de Construcții din Brno.

(Agerpres). — 
turneului inter-

PARIS 14 (Agerpres). — Vi
itorul campionat european 
universitar de fotbal se va 
desfășura între 9 și 24 iulie 
în Franța. Cele 16 echipe 
participante vor fi repartizate 
in 4 grupe, jocurile fiind pro
gramate între 9 ș'i 14 iulie în 
orașele Brest, Mantpellier, 
Marsilia și Grenoble. Sferturi
le de finală (16—21 iulie) vor 
fi găzduite de orașele Nisa,

Telex
Bastia,. Ajaccio și Monte Carlo, 
iar semifinalele (18—21 iu
lie) vor avea loc la Nisa, 
unde se va desfășura ia 24 
iulie și finala. La competiție 
și-au confirmat participarea 
echipele României, cîștigătda- 
rea ediției 1972, Iugosla
viei, Spaniei. Cehoslovaciei. 
U.R.S.S., Angliei. Bulgariei și 
altele. Vor participa ca in
vitate selecționatele universi
tare din Brazilia, Uruguay, 
Cuba și Indonezia.

rile tradiționalului turneu in
ternațional de fotbal pentru 
juniori de la Monte Carlo. In 
primele două partide disputate 
s-au înregistrat următoarele 
rezultate : Franța — Irlanda 
1—0 (1—0) ; Belgia — Iugo
slavia 1—0 (0—0). La turneu 
participă selecționatele a 8 
țări printre care și România. 
Formația română joaca 
grupa B împreună cu 
le Belgiei, Iugoslaviei 
died.

în 
echipe- 
și Sue-

PRAGA 14 (Agerpres). 
In localitatea cehoslovacă 
tra a început competiția 
ternațională de hochei 
gheață „Turneul Prietenia", 
la care participă selecționate 
de juniori din opt țări.

Iată rezultatele înregistrate 
în prima zi : Cehoslovacia — 
Bulgaria 12—2 (5—0, 6—1,
1—1); Polonia — România 
8—2 (3—0, 2—0, 3—2).;
U.R.S.S. — Ungaria 26—0 
(4—0, 13—0, 9—0) ; R. D. Ger
mană — R. P. D. Coreeană 
6—2 (1—1, 0—1, 5—0).

Ni- 
in- 
pe

(Ager-
Campionatele inter-

MONTE CARLO 14 (Ager
pres)..— Au- început întrece-

BUENOS AIRES 14 
pres).
naționale de tenis ale Argen
tinei, turneu contînd pentru 
..Marele Premiu — F.I.L.T.", 
se vor desfășura între 17 și 25 
noiembrie la Buenos Aires și 
vor reuni numeroși 
de valoare. ~ 
se numără 
Franulovici 
melor două 
concurs), 
Borg, 
Koch, românii Ion Țiriac 
Toma Ovici, 
Karl Meiler, francezul 
Baptiste Chanfreau și 
ricanul Eddie Dibbs.

jucători
Printre aceștia 

iugoslavul Zeliko 
(cîștigătorul ulti- 
ediții ale acestui 
suedezul Bjom 

brazilianul Thomas
Și

vest-germanul
Jean
ame-
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