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Ședința Biroului Permanent 
al Consiliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale a României

EH
LA MINELE VĂII JIULUI

In după-amiaza zilei de 20 noiembrie a.c. a 
avut loc — sub. președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — ședința Biroului Per
manent al Consiliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale a României. Au luat 
parte ca invitați, secretari ai C.C. al P.C.R., 
membri ai guvernului, șefi ai unor instituții 
centrale, activiști de partid și de stat.

Au fost supuse examinării Proiectul Planu
lui național unic de dezvoltare economică și 
socială și Proiectul Bugetului de Stat al Re
publicii Socialiste România pe anul 1974.

Pe marginea problemelor înscrise la ordi
nea de zi au luat cuvîntul membri ai Biroului 
Permanent, precum și membri ai guvernului.

Biroul Permanent a apreciat că prevederile 
acestor documente sînt în concordanță cu 
orientările și sarcinile stabilite de Conferința 
Națională a Partidului Comunist Român din 
iulie 1972, corespund nivelelor stabilite de 
Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. și de 
Consiliul Suprem al Dezvoltării Economice

și Sociale în luna iunie a.c., indicațiilor dat» 
de către conducerea de ț/artid și de stat. Pre
vederile proiectului Planului pe 1974 au o 
bază materială certă pentru a fi realizat in 
bune condițiuni.

In încheierea discuțiilor .a luat 'cuvînttil 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, președinte al 
Consilului Suprem al Dezvoltării Economice 
și Sociale a României. Biroul Permanent și-a 
însușit întru totul concluziile, orientările și 
sarcinile cuprinse în expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, stabilind ca acestea să-și 
găsească aplicarea în îmbunătățirile ce vor fl 
aduse Proiectului Planului și Proiectului Bu
getului, cît și în activitatea economico-socială 
a Consiliului de Miniștri, a ministerelor, a 
întreprinderilor și centralelor industriale.

Proiectele Planului .și Bugetului urmează să 
fie discutate în comisiile și în plenul Con
siliului Suprem al Dezvoltării Economice și 
Sociale a României și să fie supuse Plenarei 
C.C. al P.C.R.

Strădanii concludente pentru sporirea rodniciei abatajelor
PRODUCTIVITATEA

secretul depășirilor de plan
In abatajele sectorului III al minei Vulcan, productivi

tatea muncii realizată nu a coborît, din 12 noiembrie, sub 
6,50 tone/post, ceea ce înseamnă o depășire a indicatorului 
planificat cu 73 kilograme. Plusul raportat de sector, de la 
începutul lunii, este de peste 1 500 tone de cărbune. In aba
tajele altor sectoare — IV și V — doar în două zile din a- 
ceastă lună nu a fost realizată productivitatea. In rest, au 
fost înregistrate depășiri cuprinse între 1,500—1,700 tone/ 
post. Cele două sectoare au obținut plusuri Ia producție de 
600, respectiv, 1 300 tone de cărbune. In fine, sectorul VI 
raportează, începînd din 9 noiembrie, depășirea zilnică a 
productivității muncii cu 30—50 kilograme pe fiecare 
post de miner. La producție, plusul sectorului este de 450 
tone.

Adnotările de mai sus nu surprind prin conținutul ci
frelor. Asemenea depășiri se obțin și în alte brigăzi. Ra
portate însă Ia succesele colectivului minei Vulcan (+ 3 617 
tone de cărbune, în 13 zile lucrătoare din această lună) 
depășirile obținute „pe post de miner" ne prilejuiesc o mai 
veche constatare : chezășia sporirii producției de cărbune 
o constituie creșterea productivității muncii, indicatorul 
sintetic al bunei organizări a lucrului în abataje.

Fruntași
Brigada condusă de Vasile 

’Avarvarei. de la abatajul ca
meră nr. 9 vest, stratul 3, sec
torul I al minei Petrila se si
tuează în continuare la un loc 
de frunte în întrecerea pe mi
nă. Sutele de tone extrase pes
te plan, realizarea producti
vității planificate în propor
ție de peste 116 la sută cons-

„Arde"
Formalismul nu conduce 
nicidecum la economii

Este de prisos să începem 
rîndurile de față prin a încer
ca să ilustrăm încă o dată lar
gul ecou stîrnit de măsurile 
recent adoptate cu privire la 
dezvoltarea bazei energetice 
naționale, la folosirea judi
cioasă a energiei electrice și 
combustibilului. Nu credem să 
mai existe salariat al vreunei 
întreprinderi sau instituții, locu
itor al orașelor și satelor noas
tre care să nu-și fi exprimat 
atitudinea de totală aprobare 
față de aceste măsuri, care să 
nu fi întreprins deja un prim 
pas pe calea economisirii, a 
combaterii risipei, relevînd ast
fel, la scara întregii națiuni, 
spiritul patriotic al bunului 
gospodar.

Primele constatări ale re
dacției noastre au confirmat 
și în Valea Jiului, această ati
tudine. Dar, iată că următoa
rele fapte constatate (opuse 
celor de pînă acum) scot la 
lumină și o atitudine caracte
rizată mai degrabă drept 
formalism, decît interesul real 
ce trebuia dovedit.

Se știe că între marile uni
tăți consumatoare de energie 
electrică și combustibil se nu
mără exploatările miniere ale 
C.C.P. Pînă la această oră, 
fiecare exploatare a întocmit

SE CONTUREAZĂ 
NOUA PIAȚĂ

In cartierul Aero
port, construirea noii 
piețe de cartier, pe te
renul din fața comple
xului mic de autoser
vire se află la ordinea 
zilei.

Lucrările, în execu
tarea serviciului de 
gospodărire a consili
ului popular și a șan
tierului de construcții, 
sînt în plină desfășu
rare. S-au plantat stîl-

p e mi n o
tituie temeiuri suficiente pen
tru susținerea afirmației de 
mai sus. 1

Rezultatele constant bune 
obținute de brigada lui Avar
varei subliniază o dată în plus 
importanța deosebită pe care 
o are buna organizare a lu
crului în abataj.

planuri proprii de măsuri pen
tru reducerea consumurilor, pe 
care le-a înaintat comitetelor 
orășenești de partid. Răspund 
aceste planuri, sau aceste mă
suri, cerințelor, dar , mai ales 
largilor posibilități de econo
misire ale unităților? Recur
gem la cîteva exemple, des
prinse de la minele Paroșeni 
și Vulcan.

Mina Paroșeni își propune, 
între altele, pentru a obține 
economii de energie termică 
și carburanți, „reducerea ce
rerii de apă caldă la baia 
muncitorilor in zilele de re
paus" și „reducerea număru
lui de locomotive Diesel în 
funcție", în aceleași.,zile de 
repaus. Despre aceste două 
măsuri nu putem spune că fac
parte din acelea care se vor
realiza de la sine, fiind vorba 
tocmai de zilele de repaus.
Pentru realizarea de economii
la energia electrică sînt găsite 
drept rezerve interne tot zilele 
de repaus, in tot acest timp, 
adevăratele rezerve interne 
ale unității nu sînt valorificate. 
Nici nu putea fi realizat acest 
deziderat, atîta timp cit elabo
rarea pianului de măsuri s-a 
făcut din birou (este evidentă 
constatarea) fără consultarea 
unui cît mai larg cerc de spe
cialiști ai producției.

pii de susținere a stan
durilor de desfacere a 
produselor și au fost 
transportate materia
lele necesare termină
rii în scurt timp a în
tregului ansamblu.

ATELIER—ȘCOALĂ
IN UZINĂ

Prin renovarea unei 
hale vechi și dotarea 
ei cu strunguri, n^r- 
teze, raboteze, mașini 
de găurit, bancuri de 
lucru, la I.U.M.P. s-a 
creat un atelier școa
lă special pentru uce
nici. Astfel dotat, noul 
atelier școală oferă vi
itorilor muncitori cali
ficați condiții optime 

în 

cadența 
plusurilor

In primele două decade ale 
lunii noiembrie, cadența pro
ducției sectorului II de la 
mina Dîlja s-a menținut, în 
majoritatea zilelor, la nivelul 
plusurilor. Din acest sector, 
brigada condusă de comunis
tul Mihai Țigăieru (șefi de 
schimb minerii Radu Andri- 
șan, Petru Timofticiuc și Du
mitru Perju), din abatajul ca
meră nr. 11 se afirmă prin 
ritmicitate și randament bun. 
La sfîrșitul celor două deca
de, brigada raportează un ran
dament de 8,40 tone/post, un 
plus de 131 tone de cărbune. 
Buna organizare, ordinea, în- 
tr-un cuvînt spiritul de bun 
gospodar promovat cu consec
vență de șeful brigăzii, și-a 
spus astfel cuvîntul. Din a- 
celași sector II, au încheiat 
primele două decade ale lunii 
noiembrie cu însemnate depă
șiri ale planului de produc
ție și brigăzile conduse de Si
gismund Dani (4-101 tone), 
Romulus Miclea (4-169 tone) 
și Grigore Maxim (4r 21 de 
tone).

Plănui de măsuri al minei 
Vulcan surprinde, de aseme
nea, prin aceeași lipsă de con
ținut. Prin „înlocuirea trans
formatoarelor puțin încărcate 
și deconectarea transforma
toarelor în timpul mersului in 
gol" (?), și prin „sectorizarea 
iluminatului în ateliere" și 
„decuplarea iluminatului în 
subteran în zilele de repaus", 
se antecalculează o economie 
de aproape... 40 1 Nu se știe 
în ce unități de măsură a fost 
calculată economia și nici 
pentru ce perioadă. Să recu
noaștem, este cu mult sub po
sibilitățile acestei unități. Cu 
toate celelalte măsuri (între 
care nici tovarășii de la Vul
can nu au scăpat ocazia eco
nomisirilor ce decurg de la 
sine, din zilele de repaus) cele 
preconizate în planul elaborat' 
ni se par incomplete, nesatis
făcătoare.

în locul oricăror comentarii, 
vom adăuga o remarcă comu
nă, făcută la aceleași exploa
tări miniere, în două adunări 
ale activului de partid : redu
cerea consumului de energie 
electrică se poate face prin- 
tr-o creștere reală a consumu
lui de energie creatoare I Cu 
alte cuvinte, prin căutări asi
due, și nicidecum prin forma
lism !

pentru pregătirea
practică în meseria pe 
care și-au ales-o.

ACȚIUNI 
CETĂȚENEȘTI

La stația de betoa
ne a șantierului de 
construcții T.C.H. din 
Lupeni, cetățenii din 
oraș au participat re
cent, în mod voluntar, 
la prepararea betonu
lui Pentru terminarea 
lucrărilor la canalul 
pluvial de pe strada 
Roșia. De asemenea, 
pentru aceeași lucrare, 
elevii Grupului școlar 
minier din Lupeni au 
participat la strînge- 
rea pietrei necesare 
lucrării.

BUNI GOSPODARI
Zilele trecute un 

grup de 15 tineri din 
cadrul organizației 
U.T.C. de la sectorul 
III al minei Lonea au 
participat la o acțiu
ne de descongestiona
re a galeriilor de fier 
vechi, au strîns cabluri 
de cupru și au recupe
rat armături, care du
pă recondiționare vor 
fi redate producției.

SUCCES IN „CUPA
ROMÂNIEI !“

Astăzi, în cadrul 
„16“-ilor „Cupei Ro
mâniei" la fotbal, cele 
două formații din mu

In redacție, ieri, la ora 15, 
un ultim telefon : „Arde pe 
strada Independenței, în 
Aeroport !“ Știam despre ce 
poate fi vorba și, bineînțe
les, nu i-am sugerat interlo
cutorului nostru, minerul 
Ion Mocanu, de la sectorul 
Livezeni, să anunțe pompie
rii. De altfel, însăși minerul 
ne-a arătat vinovatul: 
„Toate becurile sînt aprinse. 
Ca la „pomul de iarnă !“

Nu e pentru prima dată, 
că „arde" pînă în amiaza 
mare, tovarăși de la 
C.D.E.E. ! Dar să fie pentru 
prima dată cînd cineva de 
la „electricitate" plătește... 
risipa.

Vrem răspuns 
„la obiect"
— Pare îmbătrînit auto- 

buz'il pe care-1 conduceți — 
21 HD 3778, tovarășe Mir
cea Popescu. Cîtă benzină 
consumă într-o singură 
cursă pe care o efectuați ca 
și azi (15 noiembrie 1973), 
între Aeroport și Petrila ?

— Da, e cam vechi, moto
rul uzat. Consumă și 15 li
tri într-o cursă. Norma ar fi 
de 11 litri.

H. ANTON

(Continuare in pag. a 3-a)

nicipiul nostru, Jiul și 
Știința, prezente în 
această etapă a com
petiției, vor întîlni pe 
terenuri neutre, Ia Si
biu și respectiv, Sighi
șoara, echipele Parti
zanul Bacău și Oltul 
Sf. Gheorghe. Le urăm 
ambelor formații evo
luții cît mai bune.

SERVICIUL 
CIRCULAȚIEI 
COMUNICĂ...

Inspectoratul muni
cipal al miliției aduce 
Ia cunoștința poseso
rilor de autoturisme 
care se vor prezenta

— Și de data aceâsta, în 
schimbul nostru am reușit 
să dăm peste sarcinile pla
nificate tone multe de căr
bune, îi zice ortacului său 
Aurel Moisin, brigadierul 
Constantin Alexa de la sec
torul IV al minei Petrila.

Foto : Ion LICIU

Succese
ale sondorilor 
din Bărbăteni
In primele zece luni ale a- 

nului în curs, colectivul de 
sondori al Raionului de pros
pecțiuni și explorări geologice 
din Bărbăteni, a depășit cu 
peste 800 metri sarcina planifi
cată a indicatorului de. bază al 
producției, la metri fizici forați. 
Primele două decade ale- lunii 
noiembrie s-au dovedit a fi, 
de asemenea, o perioadă rod
nică în muncă. Numai în acest 
scurt interval de timp s-au 
realizat peste plan 285 metri 
fizici forați, ceea ce denotă 
strădaniile stăruitoare pe care 
colectivul Ie depune pentru 
ridicarea cotelor de realizări la 
nivele din ce în ce mai înalte.

Raid 
pe șantierele 

din Vulcan 
la încheierea 

zilei de muncă

Am descins în după-amia
za uneia din zilele trecute la 
Vulcan în cartierul nou de 
locuințe încadrîndu-ne în for
fota cotidiană a șantierului. 
Aveam ca scop să urmărim 
activitatea constructorilor în 
preajma orei de încheiere a 
programului de muncă, oră la 
care în mod normal, se face 
bilanțul activității de peste 
zi. Am cules — o spunem cu 
părere de rău — constatări

— în aceste zile — la 
sediile organelor de 
miliție de pe raza că
rora domiciliază în 
vederea obținerii ti- 
chetelor pentru ben
zină, că nu-și pot pro 
cura aceste tichete do
cil de la serviciul cir 
culației al Miliției Pe
troșani. Posesorii de 
autoturisme sînt obli
gați să se prezinte per
sonal cu certificatul de 
înmatriculare a ma
șinii și buletinul de 
identitate.

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
Tovarășul Maty as Timar, vicepreședinte 

al Consiliului de Miniștri al R. P. Ungare
Marți, 20 noiembrie, tovară

șul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Co
munist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, , a 
primit pe tovarășul Matyas 
Timar, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R. P 
Ungare, președintele părții 
ungare în Comisia mixtă gu

CERCETAREA 
parte integrantă 

superior
— Interviu cu prof. dr. ing. NICOLAE LEȚU, decanul 

facultății de mine a I.M.P. —

Valorificarea cît mai deplină a importantului potențial 
creator al instituțiilor de învățămînt superior constituie unul 
din obiectivele majore stabilite de Plenara Comitetului 
Central al P.C.R. din 18—19 iunie, a. c. în scopul moderni
zării întregului proces de învățămînt, al creșterii contribu
ției la dezvoltarea socială și economică rapidă a societății 
românești contemporane.

La Institutul de mine din Petroșani, prof. dr. ing. 
NICOLAE LEȚU, decanul facultății de mine, ne-a înfățișat 
cîteva aspecte privind activitatea de cercetare pe care o 
desfășoară cadrele didactice și studenții acestei instituții de 
învățămînt superior.

— Actualele sesiuni științifi
ce jubiliare indică prin tema
tică și nivelul de tratare a te
melor o maturitate remarcabilă 
a activității de cercetare din 
Institut. Care au fost începu
turile și etapele caracteristice 
acestei activități ?
— înființarea în urmă cu 25 
de ani a Institutului cărbunelui 
din Petroșani s-a făcut în con
dițiile. unei baze materiale mo
deste. In ciuda greutăților în
ceputurilor, căutările creatoa
re ale cadrelor didactice și ale 
studenților nu au întîrziat să 
apară. S-<a urmărit încă de la 
început desfășurarea unor 
cercetări cu caracter aplicativ, 
îndeosebi în domeniul discipli
nar de specialitate. De-a lun
gul anilor, cadre tot mai nu
meroase de tineri absolvenți 
au contribuit la constituirea co
lectivelor omogene de cerce

Pc șantier fiecare minut este
prețios.

De ce se irosesc ore ?
contrastante, cu toate că do
rința ne-ar fi fost să întîlnim 
pretutindeni aceeași angajare 
plenară pentru folosirea la 
maximum a timpului de lu
cru în vederea executării la 
timp a lucrărilor.

...Blocul 1, tronsonul d. Ora 
17,20. Pătrundem la parter.

[ci-colo, prin apartamente, 
grămăjoare de moloz... adu
nate dar neevacuate. Gospo
darii lipsesc. Munca a încetat 
pentru ziua respectivă. Se 
vede după rămășițe. Peste tot 
te împiedici de materiale, și 
în încăperile în care parche
tul e întins ca și în cele în 
care stratul de rumbeton își 
așteaptă „învelișul". In jur. 
ca aruncate, bucăți de par
chet. (N-aveam nevoie de ele 
dar în dezordinea în care 
erau, nimeni n-ar fi obser
vat dacă „am fi împrumutat" 
cît pentru o jumătate de ca
meră). „Opera", cum am aflat, 
este a muncitorilor1 din echipa 
condusă de Moraru.

vernamentală ungaro-română 
de colaborare economică.

La întrevedere a participat 
tovarășul Virgil Trofin, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri, președintele părții 
române în Comisia mixtă gu
vernamentală româno-ungară 
de colaborare economică.

A luat parte, de asemenea. 
Perene Martin, ambasadorul

25 de ani 
de la 

înființarea 
Institutului 

de mine din
Petroșani

ȘTIINȚIFICA
a invățămintului 
minier

tători de astăzi a căror muncă 
este facilitată de continua îm
bunătățire a bazei materiale.

— Care este cadrul general 
în care se desfășoară în pre
zent activitatea de cercetare ?

— Documentele de partid și 
de stat au acordat întotdeauna 
o atenție deosebită cercetării 
științifice universitare. Plenara 
din iunie a C.C. al P;C.R. a su
bliniat o dată în plus necesi
tatea impulsionării activității 
de cercetare și a subordonării 
ei problemelor prioritare ale 
producției. In acest sens, acti
vitatea de cercetare din insti
tutul nostru se caracterizează 
printr-o legătură strînsă cu u- 
nitătile productive. In cursul a-

Convorbire consemnată de 
ing. Bujor BOGDAN

(Continuare în pag. a 2-a)

Etajul 1. Aici, ca și la ni
velul superior, doar patru 
muncitori din echipa de mo
zaicari condusă de Alexandru 
Tufan își continuă lucrul. 
Stăm de vorbă cu Ion Diaco- 
nu și Ion Bădincă. „Sîntem 
puțini azi pentru că o parte 
din echipă. împreună cu șeful 

sînt plecați de cîteva zile îi 
permisie". Ii întrebăm dacă 
ia bloc mai sînt repartizate 
și alte formații de lucru. Ni 
se spune că da — „zugravii 
care au, de asemenea, front 
de lucru aici, dar au plecat 
mai înainte".

La ieșirea din bloc ne în
tîlnim cu maistrul constructor 
Fr. Filipescu. Este ora 17,33. 
Ii relatăm cele constatate. 
„Zugravii trebuie să fie unde
va în bloc, ne spune, i-am lă
sat aici, acum o jumătate de 
oră. Doar au de lucru". După 
circa' cinci minute revine: 1 
„Da, așa e cum ați constatat

R. P. Ungare la București.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 

a avut un schimb de vederi 
cu vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Ungare în 
probleme referitoare la pro
movarea relațiilor de colabo
rare economică și tehnico-ștl- 
nțifică și la schimbările cali-

(Continuare in pag. a 4-a)

PLENARA 
COMITETULUI 
MUNICIPAL AL 

U. T. C.
Teri dupâ-amiază, a avut 

loc la Petroșani plenara Co
mitetului municipal al U.T.C.

La lucrările plenarei au 
participat membrii și membrii 
supleanți ai comitetului muni-. 
cipal U.T.C., secretarii organi
zațiilor de tineret din între
prinderile și instituțiile muni
cipiului, unde se desfășoară 
întrecerea „Tineretul — factor 
activ în îndeplinirea cincina
lului înainte d.e termen".

Au fost, de asemenea, pre- 
zenți tovarășii Ionel Cazan, 
secretar al Comitetului muni
cipal de partid. Ionel Lazăr. 
prim-secretar al Comitetului 
județean Hunedoara: al U.T.C., 
Aurelian Tomescu. istructor 
al C.C. al U.T.C.

Plenara a dezbătut modul tn 
care s-a preocupat comitetul 
municipal al U.T.C., organiza
țiile de tineret din Valea Jiu
lui pentru antrenarea tuturor1 
tinerilor la realizarea sarcini
lor economice, măsurile ce se 
impun în viitor pentru a ob
ține rezultate tot mai bune în 
producție. Pe marginea refe
ratului prezentat de tovarășul 
Valeriu Coandrăș, secretar al 
comitetului municipal al 
U.T.C., au luat cuvîntul tova
rășii Gheorghe Biro, Petru 
Pușcaș, Virgil Cazacu, Petru 
Iorga, Ilici Garaliu, Simion 
Pop, Marin Cucu și Ovidiu 
Florescu.

De asemenea, a luat cuvîn
tul tovarășul Ionel Lazăr, care 
a subliniat unele deficiențe 
în munca organizației muni
cipale de tineret, punctînd 
cîteva jaloane ale activității de 
viitor pentru îmbunătățirea 
muncii în toate domeniile.

In încheiere, tovarășul Ionel 
Cazan a dat indicații tinerilor 
privind modul de desfășurare 
a activității în viitor.

și dumneavoastră Au plecat 
mai devreme. Nu mă aștep
tam, că doar e vorba de o e- 
chipă socotită bună, cea con
dusă de Iosif Vass“.

Pe poteca ce duce la bloc, 
echipa de sistematizări condu
să de Mihalache Basanete, 
și-a adunat uneltele într-o 
roabă. Uitate probabil, zărim' 
cîteva panouri răsturnate. 
Maistrul Filipescu cere unui 
muncitor să le ridice. Citim 
pe unul din ele : blocul 1 D, 
22 apartamente, termen de 
predare — 31 octombrie. Deci, 
un subiect care îndeamnă Ia 
reflecție: contrastul între cele, 
constatate în bloc cu cîtva. 
timp înainte și textul de.pe 
panou. Pe de o parte risipă de 
timp, și odată cu aceasta de 
materiale, iar pe de alta ter
menul de predare depășit.' Un1 
exemplu credem suficient' de' 
evident care explică de ce 
termenul de predare al‘ blo-’ 
’ului 1 d nu a fost respectat.

...O oră mai tlr-ziU, la blo
cul A 2. Cu toate că ziua de 
muncă s-a încheiat, construc
torii sînt în plină activitate. 
Lg toate cele cinci nivele, ri
dicate pînă acum. oamenii 
muncesc cu rîvnă. Doi ■ dul
gheri, între care și șeful echi-

Anton HOFFMAN

(Continuare in pag. a 3-a) ■
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existentă a I.M.Pde veac de
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și N. Giurgiulescu executînd o

Cercetarea științifică parte inte

(Urmare din pag. 1)

Instantaneu din spectacolul cu piesa „Fata fără zestre" de N. Ostrovski.

Alte lucrări
cu

Știe el,

Schiță satirică

concursuluiPoșta

mențiune.
deosebite

I

ovanațu! mew munca
i
i

Nicolae POP
L

numărul 
scrisori, 
și foto- 
,,Pentru • 

redacției

® Vasile Birnicu, Petroșani: Intr-ade
văr, am fost eronat informați. Vă credem 
că lucrările pe care trebuia să vi le exe
cute E.G.L.-ul erau necesare, dar înțele
gem și „necazurile" cu personalul pe care

bineînțeles 
valoarea și

le are această exploatare.
solicitau o intervenție și mai urgentă...

@ Maria Mihai, Vulcan : Se pare că e 
vorba despre eu totul... altceva. Sora dv. 
poate afla detalii suplimentare de la școa
la pe care a terminat-o. Oricum, nutrim 
speranța că problema se va rezolva.

0 6 Ști 6aaa

Fata fara zestre
Societatea rusă în a doua 

jumătate a secolului trecut 
Se caracteriza printr-o ascen
siune a puterii, mai întîi e- 
conomice și apoi politice a 
burgheziei și o tot mai ac
centuată degradare morală 
și materială a nobilimii. 
Mercantilismul burghez își 
pune pecetea și asupra psi
hologiei. sentimentele devin 
o marfă ca oricare alta în 
goana după înavuțire și în 
vînătoarea după titlurile no
biliare. sonore și false. Pen
tru un observator al acestui 
mecanism social care produ
cea seisme tragice ia nivel 
individual, exista un mate
rial dramatic inepuizabil. 
Alexandru Nikolaevici Os
trovski a fost dramaturgul 
care s-a apropiat de această 
realitate și a creat piese de 
aleasă factură, cu tipuri u- 
mane și conflicte dintre cele 
mai reprezentative, contri
buind esențial la crearea re
pertoriului național și evolu
ția vieții teatrală ruse al 
cărei animator a fost.

„Fata fără zestre", dramă 
scrisă în 1879 exprimă con
flictul dureros dintre mes
chinăria burgheză și purita
tea sufletească, înjosită, umi
lită și jertfită pe altarul ba
nului. Intr-un orășel de 
Volga, Lari-: • făptură 
podobită cu -rumusețe 
tinzind spre fericire, e 
noscută mai ales ca fiind „fa
ta fără zestre". Abandonai, 
de tinăru! declasat pe care 1 
iubea și împinsă în a accep 
ta o logodnă cu un ins in
ferior în simțăminte, ajunge 
să fie disputată prin tragere 
la sorți. Logodnicul, tip al 
unei categorii sociale care 
consideră raporturile dintre 

» el și Larisa similare eu pro- 
? prietatea, o va ucide. Piesa 
? are limpezi trimiteri realis- 
' te. sociale, Iar A.N. Ostrov- 
? ski. pentru a le realiza, in
i’ troduce și o doză de ronian- 
? tism și melodramă.
< Citind textul, regizorul, în
< mod 
■' tr o
< piesa 
« „clasică"

I
dernă" ?
cei doi 
și modern" ? Deoarece acum, 
după aproape o sută de ani, 
piesa la o simplă lectură, ne 
spune nouă altceva deci! ci
titorului sau spectatorului de 
atunci ! Prin urmare proble
ma clasic — modern are o

ambiguitate structurală ia» 
dacă pare totuși a fi o pro
blemă, cauza este de ordi
nul scenografiei, tradițional- 
figurativă sau simbolic-su- 
gestivă. Regizorul Marcel Șo
ma a optat pentru viziunea 
„clasică" iar scenograful 
Virgil Popa a materializat i- 
deile într-un decor adecvat. 
„Fata fără zestre" în monta
rea lui Marcel Șoma este 
un spectacol corect, în care 
atmosfera dramatică se în
cheagă treptat într-o înlăn
țuire cu fugare momente co
mice (al căror subtext social 
e plin de gravitate). Ce ob
servație s-ar putea formula 
acestui spectacol, compara
bil doar cu el însuși, este o 
anume lipsă de dinamism 
psihologic a personajelor ca
re, de la ridicarea și pînă la 
coborîrea finală a cortinei, 
cu excepția Larisei, le sim
țim aceleași. Spectacolul are 
o interesantă pendulație, cu 
efect mai ales final între 
sporovăială veselă, exterioa-

Agenda reuniunilor științifice 
prilejuite de aniversarea unui sfert
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CALdOOSCOP
A N. Ostrovski

I 
I

ttresc, se află în- 
dil.-mă : va monta 

intr-o concepție 
sau într-una „mo
lie fapt, ee ne spun 
termeni — „clasic

Mai zilele trecute, Intr-o 
dimineață, văzind că peste 
noapte Parîngul și-a pus pe 
creștet cușmă albă, străluci
toare, de omăt, zănaticului 
Bachus ii veni, cît ai clipi, o 
h’?e năstrușnică. Nici 
nici două, scoase la 
din adîncurile cramei 
za-pergament din vifă 
o așeză numaideeît
pra butoiului cu licoare 

>" și lnmuind 
„Plnot noir"

una, 
lumină 
o frun- 
de vie, 
deasu- 

de 
„Tîrnave" și lnmuind pana 
într-un „Plnot noir" care-fi 
lasă gura apă. așternu cerere 
către mai-marele său șef 
atotputernicul Zeus •

„Prea slăvite — scria 
smerenie Bachus — sosit-a 
cred vremea cînd, după ce a-

vusei grijă ca podgoriile să 
dea rod, strugurii să fie culeși 
și mustul metamorfozat în tul
burei, să-mi iau și eu conce
diul de odihnă ce mi se cu
vine potrivit pravilelor în 
vigoare. Dacă ai ști, mărite, 
ce superb arată Parîngul, ai 
veni aici cu toți zeii din O- 
limp. Găsești cabane cu con
fort, mănînci niște mici și fri
gărui de-fi lingi și degetele 
l optimist băiat), iar prin 
preajmă se află și stîne de oi 
unde pofi urma o cură de 
brînzeturi care ajută Ia de- 
zalcoolizare. Cura aceasta e 
vitală pentru mine, și, dacă 
nu-mi aprobi concediul, nu 
văd să rezist prea mult, s-ar 
putea să mă ștergi de pe lis
ta zeilor".

Așa a scris Bachus și, în a- 
ceeași zi, i-a înmînat petifia, 
personal, temutului Zeus. A- 
eesta l-a primit însă cit se 
poate de amabil, ba chiar cu 
o oarecare afecțiune, zkln- 
riu-i:

— fie, scumpe Bachus, e 
dreptul tău, nu pot obiecta, ai 
muncit, nu glumă, fi se cuvi
ne pe merit să te recreez.!, să 
te odihnești. Dar ști, ocupi 
lin pot! de mare răspundere, 
nu-1 putem lăsa descoperit cit 
vei lipsi. Cine «rezi că e mai 
potrivii să te Înlocuiască ?

— Kl-am glndit și la asta, 
slăvite Zeus 1 Cunosc în Va
lea Jiului un ficior nemaipo
menit care, să fiu cinstit, mă 
Întrece, Incit mă și mir că nu 
l-ați luat pînă acum în ev,- 
denjd. Corespunde perfect 
postului, am în el încredere 
oarbă.

Zău f II

— Pe onoarea mea 1
— Și cum se. numește tipul?
— SOARBETOT I
— Nu glumești ?
— Deși mi s-a dus vestea 

:ă datorită meseriei mele aș 
ii șugubăf, rogu-te să crezi că 
spun numai adevărul adevă
rat. Soarbe băiatul ăsta, că 
dacă ar ii după el ar seca în
tr-o lună toate cramele. Mai 
ceva dealt „Setilă" din poves
te.

— Nici chiar așa, dragă Ba
chus, trebuie totuși să fim 
mai cumpăta/i, să dăm exem
plu de spirit econom, gospo
dăresc, doar de vin mai 
nevoie și alții.

— Nu-fi face griji, candi
datul la postul meu e de o 
modestie rară, se mulțumește 
cu orice : trece de Ia esențe 
de struguri la vodcă, la ra
chiuri și viceversa. Nu alege 
Usucă tot.

— Păi, dacă zici tu, n-am 
nimic contra, du-te fiule în 
Paring, umple-ti plămlnii cu 
aer curat, spală-fi zilnic fafa 
cu zăpada cea albă și, pe cît 
pofi, dezălcoolizează-te I Plea
că și să auzim de bine 1

Și, ca un veritabil turist, 
Bachus a îmbrăcat un costum 
adecvat sezonului, și-a pus 
schiurile pe umăr și a poinit 
fluierlnd spre crestele săru
tate de alba gură a omătului. 
In timp ce, rămas singur cu 
atîtea angarale și răspunderi 
pe cap, înlocuitorul său, fai
mosul SOARBETOT, nu mai 
știa cum să facă fată... sarci
nilor. Chicotea însă in sinea 
iui că Bachus e departe și că 
nu-1 mai supraveghează ca 
altă dată, ceea ce li dădu 
imbold să-și etaleze la adevă
rata valoare calitățile de seti- 
lă. Drept pentru care, în una 
din zilele ce au urmat, s-a 
trezit că cei de la conduce
rea minei i-au desfăcut con
tractul pe care îl semnase în 
calitate de angajat subteran. 
Nu-și putea ierta că primise 
să ocupe postul acela de zeu, 
care-1 vîrîse într-un aseme
nea bucluc.

Ce-o fi urmărit, oare, Ba
chus ? Știe el ce știe I Doar 
vorba românului: „Dacă zeii 
doresc să te afunzi rău de 
tot, ei îți iau mai întîi minți
le".

demnă, 
cu bu- 

mijloace

ră șl substanța dramatică 
autentică ce se amplifică.

Actorii distribuiți își com
pun cu înțelegere persona
jele, cu unele imperfecțiuni 
mai mult sau mai puțin se
sizabile. Eugenia Papaiani 
ne propune o Larisa Dimi- 
trievna nu atît de serafică, 
lilială cum ne sugerează pie
sa, cît reținută și 
compoziție realizată 
nă economie de
teatrale și convingătoare. 
Dan Aciobăniței și Alexan
dru Codreanu compun corect 
roluri care nu ridică proble
me interpretative deose
bit^ („respectabilii" burghezi 
Knurov și Vojevatov). Mai 
dificilă e sarcina lui Emil 
Schmidt, de a reprezenta pe 
decăzutul Poratov, snob, vî- 
nător de sentimente și de 
zestre, coinpunîndu-și perso
najul cu risipă de mijloace 
exterioare, apropiate, to
tuși, de stuctura superficia
lă a tipului psihologic inter
pretat. Alexandru Angheles-

cu compune izbutit pe logod
nicul mărginit și parcă pre
destinat la un final drama
tic. De remarcat Florin Pre- 
torian în rolul clown-escului 
Robinson pe care-I interpre
tează fantezist, ca dovadă a 
registrului său actoricesc. 
Paulina Codrcanu, Ștefan I- 
lie, Vasile Duțu, Corvin A- 
lexe și Maria Dumitrescu au 
contribuții substanțiale, in 
diferite momente, la realiza
rea atmosferei dramatice și 
reușita spectacolului. Sceno
grafia realistă a lui Virgil 
Popa este adecvată ideii re
gizorale și distribuției potri
vite.

A doua premieră a Tea
trului „Valea Jiului", cu o 
piesă din dramaturgia cla
sică rusă este un spectacol 
echilibrat care îndreptățește 
așteptările de bună profesio- 
nalitate artistică ce ni le-a 
sugerat această stagiune ju
biliară.

T. SPĂTARU

0 Constantin Feștilă, Lonea; Nu vă 
contrazicem, s-ar putea să aveți dreptate 
(ca... fost specialist).-Deficiența însă;-după 
părerea noastră, nu rezidă în faptul că 
brutarii nu ar stăpîni tainele meseriei ci 
in modul cum înțeleg să se achite de sar
cinile de producție. De acord cu dumnea
voastră : în prim plan, salariații între
prinderii de morărit și panificație trebuie 
să situeze, necondiționat, calitatea produ
selor. In afara acesteia, orice discuție ne 
apare ca fiind neavenită...

0 Svetozar Clisi, Vulcan: Despre soli
citudine defectuoasă în servirea clientilor 
se poate vorbi, încă, și la cooperativa, 
„Deservirea" Lupeni. Mai e de lucru în a- 
ceastă privință ! Și nu puțin. Incidentul 
dv. cu televizorul considerăm că trebuia 
să-1 aduceți la cunoștința conducerii co
operativei. „Cazul", în această situație, 
nu ar fi rămas fără o rezolvare urgentă.

In ultimele zile, 
de plicuri conținînd 
informații, însemnări 
grafii cu mențiunea 
concurs", expediate 
de către corespondenții noștri, 
este în creștere. Aceasta arată, 
in primul rînd, că anunțarea 
concursului a fost recepțio
nată, că, avînd în vedere con
ținutul multor corespondențe 
trimise, tema lui — „informa
ții, însemnări, fotografii des
pre tovarășul meu 
—, și criteriile de 
premiilor — „cea 
sivă informație,

de muncă" 
atribuire a 
mai expre- 
însemnare 

sau fotografie ; cele mai mul
te corespondențe publicate ; 
cea mai constantă și operati
vă activitate de informare a 
redacției" —, au fost, în mare 
parte, înțelese, însușite. Con
siderăm totuși necesare cîtevi. 
precizări utile atît pentru o- 
rientarea participanților cît 
și pentru succesul concursu
lui. In primul rînd, atragem 
atenția asupra temei concur
sului. Solicităm, deci, cores
pondenților noștri să partici
pe la concurs scriindu-ne 

muncă, 
care cu price- 
modestie eon- 
la îndeplini- 
de producție

la concurs 
despre tovarășii de 
despre oameni 
pere, dăruire și 
tribuie efectiv 
rea sarcinilor 
din cadrul exploatărilor mi
niere și celelalte întreprinderi, 
secții, ateliere ca și de pe 
șantiere, membri de partid, 
uteciști, muncitori, ingineri și 
tehnicieni care, prin întreaga 
lor conduită. în muncă și în 
relațiile cu oamenii sînt e- 
exemple înaintate, demne. In-

Studenții V. Cemăianu 
tomatizări.

In cursul zilei de ieri a 
continuat desfășurarea celei 
de a XVIII-a sesiuni de co
municări a cercurilor științi
fice studenfești. Lucrările pre
zentate timp de două zile în 
cele patru secții, dezbaterile 
ample ce au avut loc, au de
monstrat buna pregătire teo
retică și practică a viitoare
lor cadre de specialiști mi
nieri. O caracteristică a actu
alei sesiuni a constituit-o du
pă cum se sublinia în cuvîn-

tu! de închidere rostit de 
prof. dr. irig. ILIE CONSTAN- 
TINESCU, prorectorul Institu
tului de mine, „ANCORA
REA MAJORITĂȚII LUCRĂ
RILOR EXPUSE IN REALI
TĂȚILE PRODUCȚIEI, IN 
ACTUALITATE".

Prin tematica abordată, prin 
nivelul superior de realizare 
a studiilor, sesiunea a cons
tituit o manifestare științifi
că valoroasă.

Inceplnd de astăzi, Institu
tul de mine va găzdui o nouă

lucrare în laboratorul de au- 
Foto : Mitică MH’UCA

sesiune științifică jubiliară. In 
perioada 21—24 noiembrie se 
va desfășura sesiunea științi
fică consacrată sărbătoririi a 
25 de ani de la înființa
rea Institutului de mine, 
prilej cu care vor fi prezen
tate lucrări științifice elabo
rate de cadre didactice 
instituții de învă{ămînt 
perior din întreaga tară,
specialiști din unitățile pro
ductive, din institute de cer
cetare și proiectare.

din 
su- 
de

grantă a învățămîntului superior minier
nului 1973, de exemplu, va
loarea contractelor de cerceta
re încheiate cu diferite unități 
productive este dublă față de 
anul precedent.

— Care sînt preocupările ac
tuale cu care este confruntată 
cercetarea științifică din Insti
tut ?

— Deosebit de numeroase, 
mergînd de la grija permanen
tă de a asigura o tematică a- 
decvată a temelor pînă la pro
blema atragerii unui număr cît 
mai mare de studenți în activi
tatea de cercetare. Cele 14 
cercuri științifice studențești în 
care își desfășoară activitatea 
peste 250 de studenți reprezin
tă un rezultat bun a anilor pre-

$ U. Roma, Petrila: Nu ne-ați spus 
o... noutate cu privire la „ciubucul" distri
buitorilor de butelii. Dacă, încă, unii din
tre aceștia continuă să condiționeze, fă
țiș sau disimulat, repartizarea unei bute
lii... cu suprapreț, să nu credeți că noi, 
clienții lor, nu sîntem vinovați. Pentru a 
eradica total acest rău e nevoie de un 
front comun, hotărît, perseverent și con
stant. Pentru că, vorba cîntecului, greu 
se fac... oamenii oameni I

@ Anonimă, Lupeni : Dacă cei care au 
construit garajul și baraca, despre care 
ne-ați sesizat, au aprobarea Consiliului 
popular orășenesc, puteți afla și dumnea
voastră, cei direct interesați.

Noi nu credem că e vorba de un abuz—

cedențî, dar care va trebui 
dezvoltat în viitor.
~ In ce raport se află cer

cetarea științifică fafă de uni
tățile productive ?

— Procesele tehnologice ca
re se desfășoară în unitățile 
miniere, de preparare sau cons
tructoare de mașini constituie 
obiectivul final al cercetărilor 
pe care le întreprindem. Tre
buie să menționez Insă și spri
jinul deosebit de util pe care îl 
primim din partea unităților 
miniere. Colaborăm permanent 
în cele mai bune conditiuni cu 
principalul nostru beneficiar în 
domeniul cercetării — Centra
la cărbunelui Petroșani, în re
zolvarea problemelor tehnolo
gice complexe de extracție. 
Contactul permanent cu pro
ducția constituie însăși funda
mentarea cercetărilor noastre, 
le asigură caracterul realist, a- 
plicativ.

— In ultimii ani activitatea 
științifică dfn Institut s-a îm
bogățit prin lucrările de doc
torat elaborate. Ce ne puteti 
spune în această privință ?

— Doctoratul reprezintă cer
cetarea, în condițiile unui înalt 
nivel de elaborare, a acelorași 
probleme precumpănitor apli
cative, caracteristice întregii 
activități de cercetare. Se pot 
cita o serie de teme reprezen
tative cum ar fi : interacțiunea 
între susținerea mecanizată și 
rocile înconjurătoare în bazi
nul Văii Jiului, regimul ema
națiilor de metan în raport cu 
nivelul de exploatare, corelarea 
vitezei de tăiere a combinelor 
cu regimul emanațiilor de me. 
tan, studii privind adaptarea 
organului de tăiere a combine
lor particularităților straielor 
din Valea Jiului sau a regimu
lui de aeraj în condițiile dez
voltării producției minelor etc. 
Pe zi ce trece, doctoratul se 
afirmă tot mai mult ca o formă 
de atragere a celor mai bun: 
specialiști din diferite domenii 
în activitatea de cercetare ști
ințifică.

— In ce măsură activitatea 
de cercetare din institut a reu
șit să se iacă cunoscută In rjn- 
dul specialiștilor ?

— Considerăm că cea mai bu-

nă recomandare trebuie ș-o 
constituie rezolvarea optimă a 
problemelor tehnice ale pro
ducției. Cercetările întreprinse 
de studenții și cadrele didacti
ce din Institut s-au bucurat de 
bune aprecieri și cu prilejul u- 
nor sesiuni științifice cum ar 
fi : Congresul internațional mi
nier din anul 1972 și Confe
rința națională de tehnică mi
nieră din anul 1968 desfășura
te la București, sesiunea știin
țifică jubiliară dedicată Cen
tenarului mineritutaji industrial 
din Valea Jiului, sesiunilor ști
ințifice organizate periodic în 
centrele universitare București, 
Iași, Timișoara ș.a. O serie de 
lucrări elaborate de cadre di 
dactice din institut au fost 
prezentate la reuniunile științi
fice internaționale de la Bel
grad, Mișkolcz, Freiberg, Var
na ș.a. Un schimb util de in
formații științifice se realizea
ză și prin legăturile permanen
te pe care le avenr cu institute 
superioare miniere cu vechi 
tradiții cum ar fi cele de la 
Moscova, Leningrad, Freiberg.

— Care vor fi coordonatele 
cercelării științifice lrr cel 
al doilea sfert de veac de 
xisten/ă a Institutului ?

— Vom folosi experiența 
cumulată în acești 25 de 
spre a o valorifica
sarcinilor deosebite trasate în
vățămîntului superior de către 
partid. Vom lărgi baza mate
rială necesară cercetărilor, 
vom atrage un număr cît 
mare de studenți și cadre 
dactice. Printr-o muncă 
sionată, aceștia vor trebui 
asigure un nivel calitativ 
perior studiilor elaborate, 
trebui să ne preocupăm
mult decît pînă acum de fina
lizarea soluțiilor propuse, cer
cetarea urmînd să fie încheiată 
doar în momentul cînd soluția 
tehnică preconizată a fost asi
milată integral în procesul de 
producție. In acest fel cerceta
rea științifică desfășurată în 
institutul nostru va contribui 
eficient la dezvoltarea în 
muri rapide a industriei 
niere din țara noastră și 
contribui la continua îmbogă
țire a conținutului învățămîn- 
tului superior minier.

Rapia 
și viața

Rapia este o descoperire 
științifică românească rela
tiv recentă, dar a intrat de
finitiv în tezaurul cunoștin
țelor contemporane desprt 
natură.

Ce este rapia? Ne răspun
de însuși descoperitorul ei, 
academicianul Eugen Pora ; 
„Un element foarte impor
tant pentru viață I Rapia 
este factorul de echilibru ce 
trebuie să existe între ca 
tionii cu acțiuni antagonis
te, adică între ionii metalici 
ai sărurilor din organism 
care, atunci cînd afectează 
aceiași funcție biologică sau 
organ, pot prezenta fenome
ne contrarii. Rapie în gre
cește înseamnă chiar echill 
bru și l-am considerat ca 
fiind condiția de mediu ca
re împiedică unele viețui
toare din Meditetană să pă
trundă în Marea Neagră. 
Spre deosebire de Marea 
Baltică, aici nu este vorba 
de o diluare a apei de mare 
cu ape dulci. In Marea Nea
gră, apele rîurilor din nord 
aduc de pe platforma sedi
mentară europeană o mul
țime de săruri de calciu, de 
magneziu, de potasiu etc., 
schimbînd raportul dintre 
cationii apei marine. Am 
modificat și eu experimen
tal acest raport și am cons
tatat că o serie de organis
me salmastre sau dulcicole 
își modifică substanțial me
tabolismul și mor curînd. 
Am aplicat teoria rapiei, de 
exemplu în Cuba, la trans
portul în stare vie al stridi
ilor".

Pentru descoperirea fac
torului rapic, ca și pentru 
vasta sa operă științifică de 
fiziologia animală, cunoscu
ta Universitate din Lyon a 
hotărît să acorde savantului 
român titlul de „doctor ho
noris causa", academicianul 
Eugen Pora fiind al doilea 
naturalist român caro pri
mește acest titlu din partea 
prestigioasei instituții fran
ceze. «
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Amenajări 
în Deltă

In Delta Dunării se fac 
importante lucrări pentru 
valorificarea complexă a 
resurselor naturale și dez
voltarea social-economică a 
acestei zone. Pentru folosi
rea deplină a principalei 
bogății a Deltei se fac a- 
menajări piscicole care însu
mează peste 37 000 ha. In 
același scop, la Sulina se 
construiește o fabrică de 
conserve de pește cu o ca
pacitate anuală de 6 600 to
ne, 2 300 tone suprafață de 
depozitare și 30 tone ghea
ță, ultimele două obiective 
fiind date în funcțiune încă 
din acest an. Se fac, de ase
menea, lucrări de apărare 
împotriva calamităților și 
de sistematizare a localită
ților în vederea asigurării 
unor condiții socîal-cultura- 
le Ia nivelul cerințelor actu
ale. Intre altele. Delta va 
fi racordată la sistemul e- 
nergetic național.

Valorificarea complexă a 
Deltei are în vedere și fru
musețile naturale — flora, 
fauna și peisajele — care a- 
trag numeroși turiști din ța
ră și de peste hotare. La 
mila 14,5 s-a construit un 
modern complex turistic 
care se încadrează armonios 
în peisajul natural al zo
nei.

sistăm asupra acestei locali
zări a eroilor și faptelor pe 
care se vor baza însemnările, 
corespondențele, fotografiile 
concurenților deoarece ea e6te 
atît în avantajul lor, cît și a! 
redacției, in avantajul cores
pondenților pentru că, după 
părerea noastră, lor le este 
mai ușor să aleagă, să deose
bească semnificația și valoa
rea faptelor mai

Amintim, totodată, că nu scri
erea de biografii, descrieri cu 
nuanțe naturaliste ori tehni
ciste este scopul concursului, 
ci prezentarea . sugestivă a 
omului cu inițiativă, compe
tent, harnic și cinstit în com
plexitatea contextului de re
lații în care el trăiește, mun
cește, se remarcă, este respec
tat și stimat. Aceasta este, în 
același timp, o garanție în

cu mai multă experiență, mai 
vechi, au mențiunea „Pentru 
concurs", indiciu al dorinței 
lor de participare și de afir
mare în cadrul concursului. 
Pe cît posibil, toate aoeste tri
miteri', vor fi publicate la ru
brica respectivă, 
ținînd cont și de 
utilitatea lor. Ne sosesc și co
respondențe fără 
Evident, adestea nu participă

• înțemnări
V ■ _________ .

a

dintr-un context pe care-1 cu
nosc nemijlocit, ei însuși tră
ind dificultățile momentului, 
procesului, situației în care 
colegii de muncă se remarcă 
prin dăruire, pricepere și com
petență profesională, metode 
și soluții ingenioase, eficiente. 
Tovarășul de muncă poate fi 
mai ușor și mai bine prezen
tat atunci cînd lucrezi cu idei, 
fapte și imagini luate din 
„propria casă", adieă din în
treprindere, locul unde lu
crezi. unde îi cunoști pe toți 
și, la rîndu-le, te cunosc toți.

plus, pe lîngă celelalte, pen
tru redacție în privința veri
dicității și exactității faptelor 
relatate. In ee privește for
mele, genurile de exprimare 
recomandate, considerăm că 
portretul, însemnarea, infor
mația, fotografia nu depășesc 
posibilitățile celor mai mulți 
dintre corespodenții noștri 
Aeeasta atît ca timp pentri' 
documentare, cît și ca posibi
lități de sintetizare a faptelor 
și de redactare.

Alte cîteva amănunte.
Cele mal multe scrisori, 

mai ales de la corespondenții

la concurs, chiar dacă sînt 
publicate, autorii lor nedorind 
iă concureze pentru obține- 
ea vreunuia din premii. în

demnările, informațiile, foto
grafiile corespondenților ne- 
oarticipanți la concurs vor fi 
publicate în raport cu posibi
litățile de spațiu, cu valoarea 
conținutului și formei de re
dactare și apreciate după cri
teriile cunoscute de stimula
re a corespondenților. Sînt, 
deci, utile și necesare.

Operativitatea și. ritmicita
tea sînt, de asemenea, cerințe

pe care participanții la con
curs, toți corespondenții și 
colaboratorii redacției nu 
trebuie să le scape din vede
re. Mai ales corespondențele, 
informațiile care anunță anu
mite manifestări și acțiuni, 
cele despre fapte și evenimen
te la zi trebuie redactate cu 

. maximum de operativitate și 
conciziune și trimise cu mij
loace adecvate care să asigu
re sosirea lor la redacție în 
timp util Cum majoritatea 
genurilor de materiale solici
tate în cadrul concursului au 
un puternic caracter informa
tiv, respectarea cerinței ope
rativității capătă o importan
ță deosebită.

Urmărim, prin întreaga ac
tivitate cu corespondenții, deci 
și prin prezentul concurs, să 
recrutăm și să dispunem în 
toate unitățile de producție, 
pe șantiere și în instituții de 
corespondenți permanenți, ac
tivi, care să informeze con
stant și operativ redacția des
pre evenimentele, faptele sem
nificative din viața colective
lor respective. Acestui" scop 
îi este subordonat și criteriul 
din cadrul actualului concurs. 
Evident, vor avea șanse mai 
mari de obținere a premiului 
respectiv corGtoondenții cu 
o activitate cit mai constan
tă de informare a redacției, și 
mai puține ee; care vor tri
mite sporadic ori doar la în
ceputul și sfîrșitul concursu
lui.

Vom reveni cu alte indica
ții și observații în următoarea 
poștă a concursului.

De 102 
milioane 

lei
Din situația centralizată 

la Ministerul Educației și 
învățămîntului rezultă că 
peste un milion și jumătate 
de elevi și studenți au par
ticipat prin muncă patrioti
că la strîngerea și depozita
rea recoltei din toamna a- 
cestui an. In aproximativ 
3 500 unități agricole din în
treaga țară, ei i-au spriji
nit pe muncitorii unităților 
agricole de stat și pe țăra
nii cooperatori la recoltatul 
porumbului, sfeclei de za
hăr, cartofilor, la strînge
rea și transportul fructele», 
la efectuarea lucrărilor a- 
gricole de sezon.

Aceste acțiuni de muncă 
patriotică, desfășurate de ti
neretul studios, sînt evalu
ate la circa 102 000 000 lei.

S-au remarcat pentru re
zultatele obținute în muncă 
și pentru spiritul lor de ini
țiativă elevii școlilor din 
Capitală și din județele Bu
zău, Dolj. Ilfov, Mureș. Olt. 
Prahova, Vaslui, precum și 
studenții instituțiilor de în- 
vățămînt superior din cen
trele universitare București, 
Cluj, Iași. Timișoara. Tg. 
Mureș. Brașov, Craiova, 
Constanța și Oradea.

(Agerpres)
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Probleme majore ale extracției de cărbune în dezbaterea activelor de partid

Disciplina înseamnă 
înfăptuirea exemplară 

a sarcinilor de plan
între problemele care au 

polarizat atenția și au prile- 
guit exprimarea a numeroase 
opinii, observații critice și 
propuneri din partea partici- 
panților la recenta adunare a 
activului comitetului de partid 
de la mina Aninoasa un loc 
aparte l-a ocupat disciplina 
în producție.

Numeroși participanți la 
dezbaterile purtate pe 
marginea dării de seamă pre
zentate, între care tovarășii 
Pavel Blaj, secretarul organi
zației de bază nr. 1, Mihai 
Bănică, secretarul organiza
ției de bază nr. 5, minerii 
șefi de brigadă Nicolae Bokor, 
Vasile Mereuță, Aurel Cristea, 
inginerii Mircea Dula, Virgil 
Costinaș, Virgil Stănescu, șe
fii unor sectoare din cadrul 
minei, au relevat activitatea 
politică multilaterală, intensă 
desfășurată de comitetul de 
partid și organizațiile de bază 
pentru mobilizarea colectivu
lui minei Ia realizarea planu
lui de producție, rezultatele 
pozitive obținute, unele defi
ciențe. Rezumînd conținutul 
discuțiilor la ceea ce ele au 
reflectat mai caracteristic se 
poate spune că meritul aces
tei adunări a activului de 
partid constă în faptul că ea 
a abordat și dezbătut cu com
petență aspecte multiple ale 
întăririi disciplinei de pro
ducție, a accentuat asupra 
necesității situării acestui de
ziderat în centrul activității 
educative de masă.

Comunistul Vasile Mereuță 
a relevat că deficiențele exis
tente pînă acum în organiza
rea muncii au favorizat, mai 
ales în rîndul noilor angajați, 
a tinerilor, numeroase acte de 
Indisciplină. Nu toți tinerii 
— sănătoși și voinici de alt
fel — din sectorul nostru se 
afirmă prin hărnicie și disci
plină în muncă, prin dorința 
de a se califica și de a cîștiga 
pe merit — spunea vorbitorul. 
Unii deși nu se afirmă prin 
vreun merit în producție, cer 
mereu trepte.

Măsurile luate la începutul 
acestei luni au pus de fapt 
organizarea muncii pe baze 
noi. corespunzătoare. După 
cum o dovedesc și rezultatele 
din ultima perioadă, ele asi
gură o utilizare mai eficientă 
a timpului de lucru, concreti

zată în sporirea randamente
lor, favorizează respectarea 
proceselor tehnologice, întări
rea disciplinei de producție 
— a arătat comunistul Aurel 
Cristea. De întărirea discipli
nei în rîndurile tineretului, 
de educarea lui — a ținut să 
releve în continuare vorbito
rul — răspunde nu numai co
mitetul de partid, ci, în primul 
rînd, comitetul U.T.C. Deși 
prezent și el Ia dezbateri, to
varășul Tiberiu Nagy, secreta
rul comitetului U.T.C. pe mi
nă, nu a vorbit despre nici 
una din inițiativele, acțiunile 
întreprinse în scopul educării 
tineretului, combaterii fluctu
ației întreținute mai ales de 
tineri, a actelor de indiscipli
nă.

In calitatea pe care o au, 
de membri ai birourilor orga
nizațiilor de bază, tovarășii 
Vasile Mereuță și Aurel Cris-

LM. Aninoasa
tea s-au angajat să sprijine 
mai activ prin formele mun
cii politico-educative cultiva
rea atitudinii responsabile 
față de muncă, a relațiilor to
vărășești de întrajutorare în 
rîndul tuturor oamenilor cu 
care lucrează, respectarea în
tocmai a disciplinei de pro
ducție la locurile de muncă.

Tovarășul Virgil Stănescu, 
responsabilul comisiei de pro
pagandă a comitetului de 
partid, spunea: ..Ne-am pro
pus să împrospătăm agitația 
vizuală din incinta minei, s-o 
axăm pe sarcinile actuale — 
mobilizarea întregului colec
tiv la realizarea ritmică a 
sarcinilor de plan, întărirea 
disciplinei, respectarea nor
melor de securitate și protec
ție a muncii, stimularea frun
tașilor —, să transformăm sa
la de apel a minei într-un e- 
ficient loc de propagandă și 
educație". „Disciplină — spu
nea ing. Constantin Moraru, 
directorul minei — înseamnă 
înfăptuirea cu rigurozitate și 
în timpul optim a prevederi

lor hotărîrilor organelor su
perioare și proprii, a sarcini
lor pe care ni le fixăm, pro
movarea exemplului personal 
mobilizator. Aceasta asigură 
îndeplinirea planului de pro
ducție, ne poate da depline 
satisfacții. Va trebui, de ase
menea, să acordăm mai mul
tă atenție, mai multă grijă 
tineretului, viitorul minei, 
să-l sprijinim, să-l formăm cu 
dragoste și grijă părintească".

Adunarea activului de 
partid a fixat ca obiectiv 
principal imediat al comitetu
lui de partid întărirea disci
plinei, sub toate aspectele — 
respectarea întocmai a pro
gramului de lucru, asigurarea 
unor condiții optime de mun
că, ■ îmbunătățirea aprovizio
nării fronturilor cu toate cele 
necesare și a asistenței tehni
ce, respectarea normelor de
partamentale de protecție a 
muncii — toate acestea concu- 
rînd la îndeplinirea planului.

In concluzii s-a atras aten
ția asupra unui aspect deose
bit de important al discipli
nei de producție — calitatea 
cărbunelui. In perioada de 
referință a dării de seamă 
mina Aninoasa a fost penali
zată cu peste 35 000 tone de 
cărbune. Or, de cei prezenți 
la adunare, de activitatea co
mitetului de partid, a activu
lui său depinde rezolvarea 
tuturor problemelor ce condi
ționează desfășurarea ritmică 
a producției minei, inclusiv 
respectarea calității acesteia. 
O cerință țlnînd tot de disci
plină ce se impune, de ase
menea, în atenția comitetului 
de partid este promovarea cu 
mai multă promptitudine a 
controlului, a exigenței pentru 
înfăptuirea Ia timp a sarcini
lor și măsurilor cuprinse în 
hotărîrile proprii și ale con
ducerii minei, ale organizați
ilor de bază și conducerilor 
de sectoare.

Dezbăitînd într-un spirit a- 
nalitie, responsabil probleme
le majore ale exploatării, sta
bilind soluțiile pentru rezol
varea acestora, adunarea ac
tivului de partid de la mina 
Aninoasa a marcat punctul 
de însoriere a activității co
muniștilor de aici pe linia as
cendentă a unor coordonate 
catitativ superioare.

Tonia ȚÂȚÂRCA

E.M. PETRILA. Drumul vagonetelor goale din subteran trece și pe Ia mașina de 
curățat, etapă importantă în asigurarea unei utilizări optime a parcului de vagonete.

De ce se irosesc ore ?

Consultarea largă a comuniștilor, 
a tuturor salariaților, atribut 

de primă însemnătate 
al muncii de partid

Analiza efectuată în plena
ra activului de partid de la 
E. M. Uricani se înscrie în 
cadrul. larg creat prin aplica
rea recentelor măsuri de or
ganizare a activității viitoare 
a minerilor din Valea Jiului, 
fiind ea însăși o modalitate 
de consultare a comuniștilor, 
de dezbatere a problemelor 
care privesc atît activitatea 
economică cît și cele ale vie
ții de partid. Cum este și fi
resc, în centrul analizei a stat 
îndeplinirea planului la ex
tracția de cărbune, problemă 
de bază pentru activitatea 
fiecărei organizații de partid.

Referindu-se la situația re
alizării indicatorilor de plan 
pe cele 10 luni ale anului, 
darea de seamă a subliniat că 
planul de producție este rea
lizat în proporție de 94,1 la 
sută, iar productivitatea mun
cii — indicator sintetic al ac
tivității economice — a fost 
îndeplinit numai în propor
ție de 91,8 la sută.

In ce au constat cauzele a- 
cestor rezultate necarespunză- 
toare ?

In primul rînd, în slaba 
preocupare pentru pregătirea 
din timp a locurilor de mun
că ce urmau să intre în pro
ducție, ieșirea din funcțiune 
a unor capacități, existența 
unor deficiențe în organizarea 
producției și a muncii, dimi
nuarea asistenței tehnice prin 
distribuirea cadrelor în patru 
schimburi, aprovizionarea ne
satisfăcătoare cu materiale și 
piese de schimb a locurilor de 
muncă. In al doilea rînd, în 
numeroasele acte de indisci
plină. Pe cele 10 luni, la E. M. 
Uricani se înregistrează un 
număr de 10 992 absențe ne
motivate, 2 447 motivate și 
34 840 zile de boală. Această 
situație dovedește slaba pre
ocupare pentru întărirea dis
ciplinei.

Din discuțiile purtate pe 
marginea dării de seamă a 
rezultat că atît comitetul de 
partid cît și organizațiile de 
bază nu s-au preocupat în 
suficientă măsură de studie
rea problemelor apărute în 
procesul realizării sarcinilor 
de plan, nu au acționat cu 
fermitate pentru lichidarea 
greutăților și neajunsurilor 
care au împiedicat înfăptuirea 
lor.

In cuvîntul lor, numeroși 
comuniști au arătat că biroul 
comitetului de partid nu a 
tras în suficientă măsură la 
răspundere conducerea tehni- 
co-administrativă pentru de
ficiențele constatate în activi
tatea productivă. Organul de 
partid nu a studiat temeinic 
problemele concrete ale sec
toarelor I, II și III care au 
contribuit Ia minusul înregis
trat, iar organizațiile de partid 
n-au acționat cu toată ener
gia pentru desfășurarea în

cele mai bune condițiuni a 
activității miniere. Vorbitorii 
au recomandat comitetului 
de partid să manifeste mai 
multă exigență față de condu
cerea tehnico-administrativă 
care conduce și organizează 
direct procesul de producție.

Rezultatele obținute în ul
timele două săptămîni, odată 
cu trecerea la noul program 
de lucru, demonstrează că mă
surile organizatorice luate au 
determinat sporuri substanți
ale față de săptămînile anteri
oare iar soluțiile adoptate 
după consultarea prealabilă a 
muncitorilor au fost judicioa
se și bine venite.

Dar, așa cum s-a subliniat 
și în concluziile exprimate în 
plenara activului de .partid, 
scopul analizei nu a fost a- 
cela de a prezenta numai fap-

E.M. Uricani
tele constatate de-a lungul 
celor zece luni ci, în primul 
rînd, de a da organului și or
ganizațiilor de partid un pro
gram concret de lucru pentru 
perioada următoare. Măsurile 
stabilite de comitetul de 
partid pentru îndeplinirea 
planului de producție și re
cuperarea minusului înregis
trat, pentru aplicarea în con
diții cît mai corespunzătoare 
a noului program de lucru 
au constituit și de data aceas
ta obiectul dezbaterilor.

In contextul noilor cerințe 
impuse de situația realizării 
planului pe 1973, comitetul 
de partid și organizațiile de 
bază de la E. M. Uricani își 
vor concentra și mai mult e- 
forturile pentru mobilizarea 
comuniștilor, a tuturor sala
riaților la înfăptuirea integra
lă a sarcinilor- ce le revin. Un 
deosebit accent se va pune pe 
îmbunătățirea metodelor și 
stilului de muncă prin consul
tarea largă și permanentă a 
colectivelor de muncitori, prin 
soluționarea operativă a pro
blemelor importante ce apar 
în procesul complex al muncii 
din subteran. Comitetul de 
partid și organizațiile de bază 
vor examina cu atenție pro
punerile făcute pentru îmbu
nătățirea activității în cadrul 
sectoarelor urmărind cu toată 
responsabilitatea transpunerea 
lor în practică

In vederea creșterii simțu
lui de răspundere și formarea 
atitudinii înaintate față de 
muncă, față de sarcinile în
credințate, organul și organi
zațiile de partid își vor inten
sifica și mai mult activitatea 
politico-educativă în rîndul 
salariaților pentru întărirea 
disciplinei de partid, pentru

aplicarea și respectarea prin
cipiilor eticii și echității so
cialiste. In acest sens, munca 
politică de masă va cunoaște 
un nou impuls prin reactivi- 
zarea și utilizarea tuturor 
formelor și mijloacelor el 
specifice de influențare și de 
mobilizare a colectivelor de 
mineri la realizarea sarcini
lor de plan. Vor fi activizate, 
în același timp, toate celelal
te organisme și organizații 
obștești pentru a-și aduce 
aportul la înfăptuirea obiec
tivelor ce stau în fața colecti
vului de la mina Uricani.

In atenția organizațiilor de 
partid vor sta în mai mare 
măsură problemele sociale, de 
viață ale minerilor, urmărind 
în permanență soluționarea 
lor operativă. Insușindu-și 
propunerile făcute pentru pe
trecerea în mod cît mai plă
cut, util și recreativ a timpu
lui liber, comitetul de partid 
și organizațiile de bază se 
preocupă de organizarea la 
sfîrșitul fiecărei săptămîni, a 
unor acțiuni variate, cu un 
bogat conținut educativ.

întărirea vieții de partid 
devine în contextul acestui 
program cerința primordială 
a fiecărui comunist. Raporttnd 
în permanență rezultatele 
obținute la cerințele ce stau 
în fața colectivului exploată
rii, consultînd cu regularitate 
oamenii referitor la măsurile 
ce le reclamă îndeplinirea 
sarcinilor de plan, vor fi găsi
te soluțiile optime de rezolva
re a problemelor ce le ridică 
procesul de producție. Viața 
demonstrează că atunci cînd 
se supun dezbaterii aprofun
date toate problemele muncii 
și activității comuniștilor, 
pentru a cunoaște cît mai bine 
realitățile concrete de la fie
care loc de muncă, din fiecare 
sector, se pot trage concluzi
ile și adopta măsurile cele 
mai corespunzătoare. Iată de 
ce analiza din plenara activu
lui de partid al minei Uricani 
constituie, în esență, un valo
ros schimb de idei soldat cu 
concluzii deosebit de impor
tante pentru activitatea vi
itoare a comuniștilor. Rezul
tatele bune obținute în cele 
două săptămîni de lucru după 
aplicarea noului program de 
muncă —■ departe de a con
stitui un motiv de mulțumire 
— devin în fapt punctul de 
plecare pentru înfăptuirea 
tuturor obiectivelor pe care 
comuniștii și le-au propus.

Consultarea largă și perma- 
ț nentă a colectivelor de munci

tori se dovedește în practică, 
expresia cea mai concretă a 
soluționării problemelor puse 
de viață și ea trebuie să de
vină o componentă permanen
tă a stilului de muncă al tutu
ror factorilor de conducere 
de la mina Uricani.

Cornel HOGMAN

Vrem 
răspuns 
„la obiect"

(Urmare din pag. 1)

— Altceva, Am fost uni
cul călător în autobuz (cu 
abonament) în ultima cursă 
„de dus" între stațiile „Ae
roport 1“ și „Maternitate". 
Ce s-a întîmplat 7

— A plecat cu 2—3 minu
te în fața mea o altă „Petri- 
lă“, șoferul Ion Cîrstea, cu 
mașina nr. 3202. I-am mers 
în urmă pînă la întoarce
rea de la Petrlla unde l-am 
depășit...

— De ce există uneori în
tre curse, o întrebăm pe 
dispecera Ana Rovența, o 
distanță de timp atît de mi
că contrastînd cu unele pau
ze de plecare neobișnuit de 
mari ?

— Șoferului Cîrstea nu i-a 
pornit mașina...

— De ce nu a pornit, îl 
întrebăm pe șoferul Cîrs
tea ?

— Mașina mea e mai 
„rablagită". Motorul are pes
te 90 000 kilometri parcurși. 
Trebuia să meargă la repa
rații capitale dar garajul 
nu mai are repartiții, o „mi
năm" așa cum putem...

— Ce sumă ați încasat în
tre Aeroport și Petrila la 
cursa „de dus" despre care 
este vorba, tovarășă taxa
toare Sarolta Kallos (auto
buz 3 778)?

— Pînă la Petrila am to
talizat 17,50 lei...

Dialogul ar putea conti
nua. întrebarea care se pu
ne este însă alta. Cu ce 
drept sînt admise de către 
dispeceri plecările autobu
zelor „în coloană", fără efi
ciență șl cine-ți arogă drep
tul de a consuma benzină în 
plus pentru că motoarele 
sînt hodorogite ? In ultimă 
instanță cine plătește? Răs
punsul pe care-I așteptăm 
trebuie să fie nu evaziv ci 
concret, „la obiect" cum se 
spune.

SPORT
In penultima etapă din ca

drul campionatului județean 
d« fotbal, stadionul din Uri
cani a reunit duminică două 
echipe vecine în clasament, 
care au desfășurat în general 
un joe mulțumitor. Mulțumi
tor nu prin faptul că cele două 
protagoniste ar fi practicat 
un joe slab ci dat fiind faptul 
că arbitrajul meciului și vîn- 
tul care a suflat cu tărie 
de-a lungul celor 90 de minu
te, au fost factorii principali 
care au diminuat calitatea a- 
cestei partide.

Dacă balanța victoriei a în
clinat în favoarea gazdelor, 
aceasta este pe deplin merita
tă. La ultimul meci pe teren

rută
abătută

re o

I

I

Ioan Șirițanu, în virată 
de 23 de ani, domiciliat, 
în Lupeni, fochist la E. M. 
Bărbăteni s-a gîndit într-o 
zj să dea o fugă pînă acasă, 
la țară, undeva prin părțile 
lașului. Dar nu se făcea să 
se ducă cu mîna goală. In 
acest sens și-a pregătit două 
valize mari cu „lucruri", pe 
care le-a prezentat la mesa
geria stației C. F. R. Petro
șani. Dar, vigilente, organe
le de ordine de Ia postul 
de miliție al stației au avut 
„curiozitatea" să vadă ce 
conțin cele două ..scrinuri 
burdușite". Și au avut ce 
vedea : deși o etichetă lipi
tă „la derută" pe una din 
ele dădea să se înțeleagă că 
înăuntru se aflau „scule 
auto", în realitate au ieșit 
la iveală 3 transformatoare 
pentru becuri cu vapori de 
niercur de 250 W, un altul 
de 220 W, cabluri electrice 
multifire, însumînd aproa
pe 40 m. Proveniența lor fi
ind lesne de dedus — sus
trase din avutul obștesc — 
I. Șirițanu a fost obligat să 
facă o călătorie pe o 
rută... 6 luni închisoare 
tru paguba de 6 615 lei 
dusă statului.

altă 
per) 
pro-

Cal omnie
Constanței Fieraru, din 

Petrila, căsătorită, cu doi 
copii minori, i se păruse că 
vecina ei, V. M. i-ar cam 
„purta sîmbetele" cetățea
nului S. Z. De unde plnă 
unde a ajuns la această pă
rere, numai ea poate să știe. 
Dar, cum celei puse la stîl- 
pul infamiei, nu-i convenea 
de loc — și pe bună drep
tate ■— postura''fiii tocmai 
„ortodoxă" în care a ca
talogat-o vecina, avînd din 
cauza ei neplăceri 
milie, a dat-o în 
Pentru calomnie, 
„gura slobodă" a
„replică" usturătoare : 3 000 
lei amendă.

și în fa- 
judecată. 
cea cu 
primit o

N. GHERGHIN.
judecător

în campionatul județean de fotbal
Minerul Uricani — E. G. C. L Hunedoara 2-0
propriu, jucătorii echipei din 
Uricani au practicat , un joc 
mai bun față de etapele ante
rioare.

Chiar din primele minute, 
jucătorii din Uricani se avîn- 
tă în atac și după cîteva ra
tări, în minutul 21. Pușcaș 
interceptează o minge respin
să de portarul echipei oaspete 
și înscrie plasat. Pînă la fina
lul reprizei asistăm la o serie 
de ocazii la ambele porți, dar 
rămase fără nici un rezultat, 
datorită șuturilor defectuoase 
trase la poartă, ori atunci cînd 
s-a tras, mingea a căpătat tra
iectorii curioase datorită vîn- 
tului.

După pauză, cei care au ini

țiativa sînt tot localnicii, care 
în min. 49 ridică scorul la 
2—0 prin același Pușcaș. In 
min. 55 Pușcaș este faultat 
în careu, dar arbitrul trece 
cu vederea acest incident, de
și Pușcaș este nevoit să pă
răsească terenul. Prin scoate
rea lui Pușcaș din dispozitivul 
ofensiv al echipei, înaintarea 
este în continuare sterilă.

S-au evidențiat Udrescu, 
Pușcaș, Săndulache, Cacula, 
Obreja de la gazde, Anca și 
Bancevici de la oaspeți.

Brigada de arbitri N. Gă- 
man, la centru, I. Moraru și 
V, Șamu la tușe au condus 
slab următoarele formații: 
MINERUL i Obreja — Sma-

randa, Săndulache, Udrescu, 
Suciu — Coșa, Ilinescu — 
Pușcaș (min. 55 Haidamac), 
Venter, Busu, Cacula; E.G.C.L. 
HUNEDOARA: Balint —
Varga, Găină, Zapp, Micațiu, 
Hanlica (min. 65 Neamțu),

I
I
I

Mureșan — Măgli (min 46 
Mihai), Anca, Bancevici, Ga- 
vrilescu.

La juniori, 1—0 pentru 
oaspeți.

Iii» COANDRAȘ, 
corespondent

Alte rezultate
Minerul Vulcan — Constructorul Hunedoara 5—3; 

E. G, C, Petrila — Dacia Deva 5—0 ; Parîngul Lonea — 
Prefabricate Cristur 4—0; Preparația Petrila — Aurul Cer- 
tej 3—0 (neprezentare); Sportul studențesc Hunedoara — 
Minerul Aninoasa 2—0.

In divizia, națională a juniorilor și școlarilor reprezen
tantele municipiului nostru au obținut următoarele rezul
tate : Școala sportivă Petroșani — Electroputere Craiova
1— 1 ' Jml Petroșani — Școala sportivă Curtea de Argeș
2— 1.

(Urmare din pag. 1)

pei, Nicolae Vulpe, amena
jează intrarea în bloc, etan- 
șează ușile pentru că în inte
rior instalația de Încălzire 
funcționează deja. Ni se spu
ne : „Intre operația de turna
re a betonului în pereți și ur
mătoarele e o distanță de cî
teva ore doar. In timp ce lă 
nivelul cinci se montează co- 
fraje, la patru, slnt montate 
deja geamurile".

La etajul 1 întîkiim primii 
tencui'tori, doi tineri din bri
gada condusă de Mihai Du-' 
daș. Un etaj mai sus, alții. 
„Nu vă duceți acasă 7“ — în
trebăm. „Intîi să terminăm lu
crul și apoi..." — ne răspund 
zidarii Clement Anisie și Ion 
l!»ungu. „Blocul va avea 11 ni
vele. continuă primul. Tre
buie să le terminăm înainte 
de a începe iarna. Pînă nu 
întrebuințăm tot mortarul 
care ni s-a adus azi, nu ple
căm. Facem cîțiva metri pă- 
trați de tencuieli în plus și, 
în același timp, folosim în
treaga cantitate de , mortar 
eare altfel se degradează".

La ultimul nivel ne întâlnim 
cu Constantin Ebîncă, o cu
noștință mai veclm, omul 
care împreună cu echipa pe 
care o conduce a experimen
tat cu succes pentru prima 
oară în Valea Jiului, la blocul 
A1, continuînd-o acum la 
A 2, o nouă metodologie de 

construcție — turnarea pere
ților la blocurile turn cu II 
nivele cu ajutorul cofrajelor 
plan-universale. Discutăm cu 
șeful de echipă Constantin 
Ebîncă asupra ritmului mun
cii rodnice care se desfășoa
ră aici în contrast cu cele 
constatate la blocul 1 d.

— De cînd am început mon
tajul cofrajelor n-am întâm
pinat piedici In execuție pen
tru că la orice greutăți ivite 
pe parcurs am fost mai fndîr- 
jiți. Sosim la lucru totdeauna 
mai devreme. Cît privește ple
carea, asta se petrece doar 
atunci cînd am încheiat tot 
ceea ce aveam de făcut pe 
ziua respectivă ; în niei-un 
caz mai devreme. Roadele 
n-au întârziat să se arate. Se 
credea, la un moment dat, că 
blocul A 2 nu se va preda 
pînă la sfîrșitul anului. Acum 
există ferma certitudine că 
acest lucru se va întâmpla- 
Cu acest țel în'față și mun
cind cu rîvnă, strădania echi
pelor care muncesc la A 2 se 
va concretiza, fără îndoială, 
într-un binemeritat succes. La 
noi, respectarea programului 
este o lege pentru fiecare. A- 
bateri de la această regulă 
numai în... bine pot fi infi
nite.

Cît privește întârzierile de 
la 1 d, acestea nu au o altă 
explicație decîh abaterile de 
la disciplina de producție, 
între care nefolosirea integra

lă a timpului de lucru are o 
cotă de participare însemna
tă. Parte din vină o poartă 
echipele, dar mai ales cei care 
ar trebui să Ie îndrume, să 
le controleze. A nu pleca mai 
devreme de la locul de mun
că este o obligație elementa
ră a oricărui salariat, o pro
blemă de etică muncitorească.

Părerea noastră, alături de 
cele constatate, este că toți 
cei de la 1 d ar trebui să-și 
ceară, unii altora, mai multă 
perseverență. Dar și condu
cerea șantierului a scăpat din 
mînă — cum se zice — rit
mul de execuție, ceea ce a 
îngăduit apariția acestor aba
teri de la disciplina muncii. 
Nu mai este nevoie să subli
niem că dăruirea în muncă 
este o calitate, o însușire pe 
care o posedă fiecare din co
lectivele de constructori din 
Vulcan. Rămîne doar ca aceas
ta să se realizeze efectiv, zi 
de zi. Acolo unde nu o fac 
echipele singure trebuie să 
intervină cei din jur — orga
nizația de partid, conducăto
rii procesului de producție — 
la timp și cu fermitate pen
tru ca efectul să nu întârzie. 
Formațiile de lucru care 
muncesc la blocul 1 d sînt co
lective puternice. Trebuie 
doar activizate. Le lipsește 
impulsul. Organizația de 
partid, de sindicat, conducăto
rii tehnici pot ajuta echipele 
în acest sens.

Punct final în turneul campionatului 
municipal de handbal

Cu etapa a VII-a din 18 
noiembrie 1973 a luat sfîrșit 
turul campionatului munici
pal de handbal rezervat e- 
chipelor din liceele de cultu
ră generală și din grupurile 
școlare miniere din munici
piul Petroșani.

Inițiativa comisiei munici
pali- de handbal de a organi
za acest campionat a fost ci) 
se poate de lăudabilă, dat fi
ind faptul că la această 
competiție au fost angrenate 
un număr de șapte echipc 
(păcat că liceul Petrila s-a 
retras), ceea ce a făcut ea pe 
o perioadă destul de înde
lungată echipele rămase în 
întrecere să aibă o pregăti
re continuă.

După cum se poate vedea 
și din clasamentul de mai 
jos, primele • trei locuri sînt 
ocupate în ordine de cele 
mai bune echipe, respectiv 
Școala sportivă Petroșani 

(antrenor Sandu Mileti). 

1. Școala sportivă 5 5 0 0 80—39 10
2. G.Ș.M. Petroșani 5 4 0 1 127—67 8
3. G.Ș.M. Lupeni 6 4 0 2 123—63 8
4. Liceul Uricani 5 2 0 3 44—71 4
5. Liceul Vulcan 6 2 0 4 65—97 4
6. Liceul Lupeni 5 2 0 3 49—95 4
7. Liceul Petrila 6 0 0 6 8—64 0

Grupul școlar minier Petro
șani (antrenor prof, ion Poli- 
fronie) și Grupul școlar mi
nier Lupeni (antrenor prof. 
I. Iordache). Dintre echipele 
liceelor de cultură generală, 
echipa liceului Vulcan, pre
gătiră de prof. Dorel Neam- 
țu, în afară de faptul că o- 
cupă locul cinci în clasa
ment, a manifestat multă se
riozitate în ceea ce privește 
"espectarea programului de 
desfășurare.

Sperăm că în returul cam
pionatului care se va desfă
șura în primăvara anului vi
itor, să asistăm la jocuri 
mult mai echilibrate, iar ni
velul tehnic al tuturor echi
pelor participante să fie 
mult îmbunătățit.

Pînă la omologarea rezul
tatelor de către comisia de 
specialitate, clasamentul se 
prezintă astfel:

S. BALOT

Amplă mișcare sportivă la Liceul Vu can
Inscriindu-se pe linia tradu

cerii în viață a Hotărîrii Ple
narei C.C. al P.CJl. din 28 fe
bruarie — 2 martie 1973, cu 
privire la dezvoltarea conti
nuă a educației fizice și 
sportului, asociația sportivă a 
elevilor ..Viitorul", din cadrul 
Liceului Vulcan, cu sprijinul 
catedrei de educație fizică, 
formată din profesorii Teodora 
Gurtavenco, Eugen Nicoară 
și Dorel Neamțu, a întocmit un 
amplu plan de măsuri la a că
rui îndeplinire s-a trecut în
că de la primele zile ale aces
tui an școlar.

Profitând de timpul liber 
prielnic desfășurării activită
ților în aer liber, pe parcursul 
a mai multor săptămîni, 600 
de elevi au participat la faza 
pe clasă a concursurilor de a- 
tletism, pentru desemnarea 
campionilor clasei la probele 
de alergări, sărituri și arun
cări.

Din programul acțiunilor 
desfășurate zilele trecute am 
notat întâlnirea de fotbal dintre 
echipele anilor II A și HI A, 
ce urma să desemneze campi
oana școlii ce a intrat în po
sesia „Cupei Stocker", cu care 
a fost dotat acest campionat.

Pe terenul de baschet s-au 
întîlnit în cadrul finalei cam
pionatului de baschet la fete, 

echipele anilor » A $1 III A. 
După o partidă viu disputată, 
a reușit să cîștige echipa anu
lui I, cu un scor care atestă 
convingător confruntarea de 
pe teren : 32—18.

Finala campionatului de 
handbal la fete s-a disputat 
între echipele anilor IV A și 
VIII A. Cum era și de aștep
tat, au cîștigat fetele din anul 
IV A.

La handbal și baschet, au 
cîștigat anul IIj A și anul IV 
A.

întrecerea care a polarizat 
însă mai mult atenția tuturor 
elevilor a fost „turneul cam
pionilor la atletism", întrece
re la care și-au dat întâlnire 
toți campionii claselor. După 
dispute aprige, pe podiumul 
de premiere au urcat pentru 
a primi diplome și diferite 
premii următorii elevi :

Băieți: 100 m.p. Dan Șerb 

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Păsărică 

Nicolae eliberată de E. M. Petrila. O declar nulă.
PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Saucă 

loan, eliberată de E. M. Aninoasa. O declar nulă.
CUMPĂR ceas Doxa — aur. Lupeni, str. 6 August, 69. 

După ora 15.

anul III A; 400 m Iosif Gheor- 
ghe, anul III A ; 800 m.p. Io
sif Gheorghe. anul III A; 
Greutate: Alius Vasile, anul 
III A ; Lungime — Dan Șerb, 
anul III A ; înălțime: Dorel 
Alexianu ; Fete : Brigitte He- 
geduș, anul IV A: Steluța 
Stratica, anul II B ; Veronica 
Iordache, anul IV A : Simina 
Asandei, anul III A.

De remarcat este faptul că 
toate competițiile desfășurate 
au fost conduse de către un 
colectiv de 10 arbitri-elevi, ca
re, și-au îndeplinit cu mult 
succes sarcinile ce le-au fost 
atribuite. Din rîndurile aces
tora s-au evidențiat în mod 
deosebit Mihai Pîrvu — la 
baschet, Alexandru Cantor — 
la handbal și Laura Muntean 
— la atletism.

Steluța STRATICA, 
Ștefan NEMECEK, 

elevi Liceul Vulcan
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Primiri la tovarășul 
Nicolae Ceaușescu

Tovarășul Matyas Timar, 
vicepreședinte 
de Miniștri a

(Urmare din pag, 1)

al Consiliului
R. P. Ungare

ULTIMELE ȘTIRI Ultimele știri

o mn
0

1 / /■ /

O
tative Intervenite în evoluția 
lor.

In cursul convorbirii, s-a 
relevat cu satisfacție faptul 
că — în spiritul celor conveni
te de tovarășii Nicolae' 
Ceaușescu și Janos Kadar — 
conlucrarea în sectoare prio
ritare ale economiei, în do
meniul tehnico-științific a cu
noscut o extindere și diversi
ficare continuă. Totodată, s-a 
subliniat că dezvoltarea susți
nută, pe multiple planuri, a 
relațiilor româno-ungare, 
precum și progresul economic 
al celor două țări deschid 
perspectiva unei colaborări și 
cooperări economice tot mai 
largi și mai fructuoase, evi- 
dențiindu-se hotărîrea comu
nă de a pune în valoare mari
le posibilități existente în a- 
cest sens.

timpul discuției a fost 
revine

In
evocat rolul activ ce 
și în viitor Comisiei mixte gu
vernamentale româno-ungare 
de colaborare economică în 
amplificarea și ridicarea pe o 
treaptă superioară a conlucră
rii economice și tehnico-știin- 
țifice, în interesul construcției 
socialiste în România și Un
garia, spre binele ambelor 
popoare.

Adresînd vii mulțumiri tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
pentru primirea acordată, to
varășul Matyas Timar și-a 
exprimat deplina satisfacție 
față de rezultatele actualelor 
convorbiri de , la București, 
pentru cursul ascendent al 
raporturilor economice bila
terale.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, 
rășească, de înțelegere 
procă.

Intîlnire Mao Tzedun

tovă- 
reci-

Intervenția reprezentantului României

Secretarul general 
al Internaționalei Socialiste

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, a 
primit marți pe Hans Janits- 
chek, secretar general al In
ternaționalei Socialiste, care 
se află în vizită în țara noas
tră.

La întrevedere au participat 
tovarășii Dumitru Popescu, 
membru al Comitetului Exe
cutiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliu
lui Culturii și Educației 
eialîste, și Ștefan Andrei, 
cretar al C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, a avut 
t> convorbire, purtată într-o 
atmosferă de cordialitate, în 
cursul căreia au fost abordate 
probleme actuale ale vieții po-

ale 
de-

a

So- 
se-

loc

litice internaționale șî 
mișcării muncitorești și 
mocratice.

In cursul întrevederii, 
fost subliniată importanța e-
forturilor partidelor comunis
te, partidelor socialiste, social- 
democrate, ale tuturor forțelor 
muncitorești, democratice și 
progresiste consacrate trans
formării înnoitoare a lumii 
contemporane. înfăptuirii as
pirațiilor popoarelor 
voltare liberă, într-o 
bazată pe echitate și 
socială, consolidării 
spre destindere în 
internaționale, promovării în
țelegerii și colaborării între 
națiuni, a securității în Euro
pa și pe plan mondial, cauzei 
păcii și prieteniei între 
poare.

de dez- 
societate 
dreptate 
cursului 
relațiile

po-

Delegația economică

NAȚIUNILE UNITE 20 — 
Corespondentul Agerpres, C. 
Alexandroaie, transmite : „A- 
plicarea Declarației cu privi
re la acordarea independen
ței țărilor și popoarelor colo
niale" — punct aflat în pre
zent în dezbaterile Adunării 
Generale — a constituit 
obiectul intervenției rostite 
în plenară de ambasadorul 
României la Națiunile Unite, 
Ion Datcu.

România — a subliniat 
vorbitorul — consideră că 
O.N.U., care a condamnat re
petat politica și practicile co
lonialiste și neocolonialiste 
și a recunoscut legitimitatea 
luptei de eliberare, trebuie 
să-și intensifice acțiunile pen
tru eliminarea neîntârziată 
a reziduurilor coloniale, tre
buie să joace un rol principal 
în conjugarea eforturilor și 
acțiunilor statelor membre 
în scopul transpunerii inte
grale în viață a prevederilor 
Declarației decolonizării. Tră
sătura fundamentală a evolu
ției din ultimul timp a situa
ției din colonii o constituie 
recrudescența și înăsprirea 
măsurilor de represiune și vi
olență împotriva luptei de eli
berare a popoarelor subjugate.

Subliniind faptul că se im
pun noi măsuri pe linia lărgi
rii recunoașterii mișcărilor de 
eliberare pe plan internațio
nal, a extinderii și adîncirii

calității lor de observatori, 
inclusiv acordarea unui statut 
permanent corespunzător în 
cadrul O.N.U., reprezentantul 
român a declarat că un ase
menea 
derivă din obligația statelor 
de a nu admite situații ilegale 
create sau menținute prin fo
losirea forței, contrare princi
piilor și scopurilor Cartei, cum 
este caiul pentru dominația 
portugheză în Angola și Mo- 
zambic, pentru ocuparea ile
gală a Namibiei și prezența 
regimului rasist minoritar în 
Zimbabwe.

„Țara noastră — se sublinia 
în mesajul adresat de pre
ședintele Consiliului d.e Stat 
al României, Nicolae 
Ceaușescu, Organizației Uni
tății Africane cu prilejul ce-

act de recunoaștere

FRANȚA

♦

guvernamentală română a Sesiunea

fost primită de președintele
Comisiei

R. P. D. Coreene.
speciale 
a O.S.A.

PHENIAN 20 (Agerpres). 
— Kim Ir Sen, secretar ge
neral al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, președin
tele R. P. D. Coreene, a pri
mit delegația economică gu
vernamentală română, condu
să de tovarășul Ion Pățan, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, ministrul comer
țului exterior, care se află la 
Phenian pentru a participa la 
sesiunea a IV-a a comisiei 
interguvernamentale consul-

tative în problemele relați
ilor economice și tehnico-ști- 
ințifice dintre Republica So
cialistă România și 
Coreeană.

Tovarășul Kim Ir 
dresat tovarășului
Ceaușescu un cordial 
multă sănătate și 
succese depline în 
activitate.

Tovarășul Kim 
oferit un dineu în 
legației române.

20 (Agerpres). 
început lucrările ce-

Ba

R. P. D.

Sen a a- 
Nicolae 

salut, 
de 
sa

urări 
nobila

aIr Sen 
cinstea de

Evenimentele din Grecia

lei de-a 10-a aniversări — mi
litează cu hotărîre pentru a- 
plicarea neîntârziată a preve
derilor Declarației O.N.U. cu 
privire la acordarea indepen
denței țărilor și popoarelor co
loniale, a tuturor rezoluțiilor 
referitoare la decolonizare 
apartheid". Ambasadorul 
mân a arătat că această po
ziție își găsește materializarea, 
printre altele, în ajutorul 
multilateral, politic, moral și 
material pe care România il 
acordă popoarelor din Angola, 
Mozambic, Namibia, Zimbab
we și din alte teritorii de
pendente în lupta lor pentru 
lichidarea definitivă a 
nației coloniale, pentru 
rirea independenței și 
tui rea aspirațiilor lor 
nale.

Și 
ro-

domi- 
cuce- 

înfăp- 
națio-

încheierea Congresului Uniunii Democraților
z pentru Republică

PARIS 20 — Coresponden
tul Agerpres, Paul Diaconescu, 
transmite : La Nantes s-au în
cheiat 
greșului 
craților

Nguyen
PEKIN 20 (Agerpres). — 

Agenția China Nouă infor
mează că Mao Tzedun, pre
ședintele Comitetului Central 
al Partidului Comunist Chi
nez, s-a întâlnit cu Nguyen 
Huu Tho, președintele Prezi
diului C.C. al Frontului Nați
onal de Eliberare din Vietna
mul de sud, președintele Con
siliului Consultativ al Guver-

Huu Tho
nului Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de 
sud, conducătorul delegației 
G.R.P. al R.V.S., care se află 
înțr-0 vizită oficială de prie
tenie în R. P. Chineză.

Intîlnirea s-a desfășurat în 
atmosfera prieteniei frățești 
dintre popoarele Chinei și 
Vietnamului, menționează 
China Nouă.

Congresul P.C. din Japonia
TOKIO 20 (Agerpres). — 

Marți, în cadrul celui de-al 
XH-lea Congres al Partidului 
Comunist din Japonia au fost 
prezentate mesajele de salut 
din partea partidelor comunis
te și muncitorești fră
țești. Salutul adresat Con-

greșului de către .Comite
tul ' Central al Partidului Co
munist Român a fost citit de 
către Shyoichi Ichikawa, 
membru al Prezidiului și vice
președinte al Secretariatului 
C.C. al P.C.J., și' primit 
puternice aplauze.

cu

IOSIP BROZ TITO, preșe
dintele R.S.F. Iugoslavia, și 
Moamer El Geddafi, președin
tele Consiliului Comandamen
tului Revoluției din Libia, au 
continuat schimbul de opinii 
asupra situației internaționale 
actuale, abordînd cu precăde
re problemele legate de situa
ția din Orientul Apropiat și 
do activitatea țărilor nealinia
te, în lumina celor hotărîte la 
a patra conferință a acestor 
țări, desfășurată la Alger.

Reuniunea Consiliului

PREȘEDINTELE REPU
BLICII CUBA, OSVALDO 
DORTICOS, l-a primit pe 
Cesare Bensi, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe 
al Italiei, aflat într-o vizită 
oficială în Cuba. Cu acest 
prilej, a avut loc o convorbi
re cu privire la stadiul rela
țiilor dintre Cuba și Italia.

Ministerial al O.U.A.

ATENA' 20 (Agerpres). — 
Agenția ANA informează, ci- 
tînd comunicatele Comanda
mentului forțelor terestre, că, 
în ultimele 24 de ore, situa
ția a fost în general calmă pe 
întreg teritoriul Greciei, In
terdicțiile de circulație au fost 
ridicate complet în prefecturile 
Patras și Salonic limitate la 
orele 22,00—5,00 la Atena. 
Comunicatele militare men
ționează totuși că unele tenta
tive de tulburare a Iinștii au 
fost înregistrate și luni seara 
în capitală, unde au fost ope
rate noi arestări.

Pe de altă parte, tribunale
le excepționale instituite în 
conformitate cu prevederile 
legii marțiale au dat prime
le sentințe. Agenția citată 
precizează că patru persoane

au fost condamnate la închi
soare pe termene între patru 
și cinci ani.

■ LIMA 
Lima au 
iei de-a treia etape, cea finala, 
a Comisiei speciale a Organi
zației Statelor Americane 
(O.S.A.) privind organizarea 
și restructurarea sistemului de 
relații interamerican, la 
participă delegați din 23 
țări membre ale O.S.A.

Scopul actualei sesiuni 
Comisiei speciale este acela 
de a adopta recomandări con
crete, care, după aprobarea de 
către guvernele țărilor mem
bre ale O.S.A., urmează să 
fie supuse sesiunii Organiza
ției Statelor Americane, pro
gramată pentru luna aprilie 
a anului viitor, cu privire la 
reașezarea sistemului de re
lații interamericane în con
formitate cu interesele țărilor 
latino-americane în contextul 
politic, economic și social de 
pe continent.

care 
de

a

recent lucrările Con- 
Uniunii Demo- 

pentru Republică 
(U. D. R.) — principala
grupare de guvernămînt 
în Franța. La congres au par
ticipat aproximativ 6 000 de 
delegați.

In intenția conducerii poli
tice a U.D.R., congresul tre
buia să reprezinte cadrul pen
tru o regrupare pe plan po
litic pentru a se face față atît 
conjuncturii politice prezen
te, cît și evoluțiilor viitoare.

Presa franceză, ocupindu-se 
pe larg de ..momentul Nan
tes",'consideră că dezbaterile 
și discursurile principalelor 
personalități politice ale miș
cării au pus în lumină unele 
tendințe și accente semnifi
cative pentru evoluția sa, re
marcate în ultimul timp în 
cadrul U.D.R.

Cotidianul „Le Monde" s-a 
referit, de pildă, la revenirea 
pe prim plan a unor persona
lități politice, considerînd că 
„Chaban-Delmas și Michel 
Debre au reluat în mină 
U.D.R." Ziarul vede în acești 
doi foști primi-miniștri even
tuali noi candidați la președin
ția Republicii și. respectiv, la 
președinția U.D.R.

La rîndul său, ziarul „Com
bat" consideră că, în timpul 
lucrărilor congresului, s-a evi
tat atacarea frontală a proble
melor reale. „U.D.R. a prefe
rat să salveze fațada, decit să

încerce a se salva pe sine în
săși" — afirmă ziarul citat. 
„Neajunsurile acțiunii guver
namentale, dominate de 
U.D.R., nu au fost dezbătute : 
insuficiența controlului asu
pra problemelor economice și 
sociale, precum și insuficiența 
la nivelul exercitării autorită
ții", conchide „Combat".

In concluzie, ziarul „Le 
Monde" consideră că, pe de 
o parte, „gauliștii au reușit să 
facă demonstrația coeziunii și 
unității" iar pe de altă parte 
că „ambiguitățile,. curentele și 
contradicțiile subzistă, ele 
fiind chiar accentuate". O al
tă concluzie a ziarului este a- 
ceea că congresul de la Nantes 
a subliniat o anume distanța
re a mișcării față de preșe
dintele Pompidou. „După ce 
au depășit impasul post-gaul- 
lismului, membrii U.D.R. se 
gîndesc deja la post-pompi- 
doulism 7“ — se întreabă in
fluentul ziar francez.

ADDIS ABEBA 20 (Ager
pres). — In continuarea lu
crărilor reuniunii Consiliului 
Ministerial al Organizației 
Unității Africane, marți dimi
neața. secretarul general al 
O.U.A., Nzo Ekangaki, pre- 
zentînd miniștrilor de externe 
raportul său politic, a făcut

apel la țările arabe producă
toare de petrol să declare un 
embargou total asupra expor
turilor de petrol către Repu
blica sud-africațiă, Rhodesia 
și Portugalia ale căror guverne 
practidă. o politică rasistă și 
colonialistă.

LONDRA

LONDRA' 20 (Agerpres). — 
Dezbateri agitate au avut loc 
luni după-amiază, în Camera 
Comunelor unde membrii gu
vernului conservator al pre
mierului Edward Heath au 
fost ținta criticilor prezentate 
de opoziția laburistă, ca ur
mare a situației economice și 
sociale în care se află Marea 
Britanie. Deschizînd dezbate
rile, liderul Partidului labu
rist, fostul premier Harold

Wilson, a cerut guvernului să 
treacă la renegocierea condiți
ilor de aderare a Marii Brita
nii la Piața comună și să re
nunțe, de asemenea, la o serie 
de proiecte economice cu ca
racter intern sau internațional. 
Wilson a imputat cabinetului 
conservator nivelul descuraja
tor al balanței comerciale a 
țării, care a înregistrat în lu
na octombrie un deficit record 
de 298 milioane lire sterline,

precum și măsurile care 
însoțit proclamarea stării 
urgență.

In cursul dezbaterilor, care 
au durat șase ore, au luat, de 
asemenea, cuvîntul premierul 
Edward Heath și ministrul de 
finanțe, Anthony Barber.

Opoziția laburistă a prezen
tat camerei o moțiune d.e ne
încredere în guvern, care, su
pusă la vot, a fost respinsă cu 
304 voturi,, față de 286 voturi 
favorabile.

20.40 
. 20,45

PETROȘANI — 
brie : La răscruce 
turi ; Republica : 
rîndunelele ;
Grăbiți apusul ouaiciui , 
LONEA — Minerul : Explo
zia albă ; VULCAN : Anul 
carbonarilor : LUPENI — 
Cultural : Sălbăticia albă ; 
Muncitoresc : Vara bărbați
lor : URlCANI : Alfred cel 
mare.

MIERCURI, 21 NOIEMBRIE

7 Noiem- 
de vîn- 
Și salută 

PETRILA 
soarelui

5,00 Buletin știri ;
5,20 Dragi mi-s cîntecul și 
jocul ; 6,00 — 8,08 Radiopro- 
gramul dimineții ; 8,30 La 
microfon, melodia preferată: 
9.00 Buletin de știri ; 9.30
Viața cărților; 9,50 Muzică 
ușoară ; 10.00 Buletin de
știri ; 10,05 Popas folcloric în 
Cîmpia Dunării; 10,30 Vreau

să știu ; Buletin
știri; 11,05 Muzică ușoară; 
11,15 Litera și spiritul legii; 
12,00 Discul ziței ; 12,30 în
tâlnire cu melodia populară 
și interpretul preferat ; 13,00 
Radiojurnal ; 13,30 Concert 
de prînz ; 14.00 Compozi
torul săptămînii ; 15,00 Bu
letin de știri : 15,05 Fișier 
editorial; 15,15 Ansamblul 
de cîntece și dansuri „Mure
șul" ; 15,30 Muzică de estra
dă ; 16,00 Radiojurnal ; 16,15 
Sub flamuri de partid birui
toare — cîntece. ; 16,30 Ști
ința le zi ; 16,35 
Gelu 
Muzică populară ; 18,00 
rele serii ; 20,00 Muzică 
șoară ; 20,30 Handbal mas
culin ; 20,50 Cîntece do
brogene ; 21,00 Revista
șlagărelor ; 21,25 Mo
ment poetic ; 21,30 Bijuterii 
muzicale ; 22,00 Radiojurnal; 
22,30 Concert de seară ; 24,00 
Buletin de știri ; 0,03—5,00
Estrada nocturnă.

Medalion
Solomonescu ; 17,30

O- 
u-

STUDIOUL TIMIȘOARA
18,00 Actualitatea radio ; 

18,10 Formații camerale ca
re au concertat la Timișoa
ra : „Musica Nova" ; 18,25 E- 
misiunea ,Pro arte" ; 18,35
Valsuri din opere ; 18,50 E- 
misiunea „Tinerețe, împli
niri, răspunderi" ; 19,00 Me
lody club ; 19,25 Emisiunea 
„Cercetarea și producția" ; 
19,35 Muzică populară cu 
Sofia Preda, Florentin Iosif 
și taragotisutl Petrică Va- 
sile.

JOI, 22 NOIEMBRIE
6,00 — 6.30 Actualități și 
muzică.

20,10

20,00
20,05

Municipalitatea 
punde bucureșteanu- 
lui.

10,05

X.
__________________________ ___________ ——------------------------- ----------------------------------------
Redacția ți administrația ziarului ; Petroșani, strada Republicii,. nr..-90, telefon : 1662.
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AGENȚIA CHINA NOUA 
informează că, la . invitația 
guvernului R.P. Chineze, pri
mul ministru al Marii Bri
tanii. Edward Heath, va face 
o vizită oficială în Chin.a. în 
intervalul 4—12 ianuarie 
1974.

Au luat sfîrșit lucrările conferinței ministeriale 
a Organizației țărilor

VIENA 20 (.Agerpres). — 
La Viena s-a încheiat, marți 
cea de-a 36-a conferință ordi
nară ministerială a Organiza
ției țărilor exportatoare de 
petrol (O.P.E.C.). Conferința 
s-a desfășurat în trei sesiuni 
pe distanța a două zile.

Conform comunicatului pu
blicat la încheierea lucrărilor, 
țările membre alet O.P.E.C. ău 
respins propunerea compani
ilor occidentale privind stabi
lirea prețului petrolului brut 
pe calea tratativelor. Conferin
ța O.P.E.C. — se spune în co
municat — consideră că pre
țul țițeiului trebuie să fie sta
bilit potrivit pieței, in accep
ția acestui sistem de prețuri,

exportatoare de petrol
costul petrolului brut va osci
la în funcție de cerere și ofer
tă.

Comunicatul conferinței 
O.P.E.C. informează,, de 
menea, că un comitet «le _
'perți se vă întruni la 17. de
cembrie, la Viena, pentru a 
studia metodele de stabiliza
re a prețului petrolului.

Reamintim că mecanismul 
prețurilor acestui produs a de
venit inoperant odată cu ho
tărîrea unilaterală a unor țări 
producătoare de petrol (Abu 
Dhabi, Iran. Irak. Kuweit, 
Qatar și Arabia Saudită) de a 
spori prețul acestuia cu 17 la 
sută. măsură anunțată în 
cursul lunii trecute.

ase-
ex-

A

In legătură cu penuria
și combustibil

de energie

IN ÎNCERCAREA DE . 
SOLUȚIONA ACTUALA 
CRIZĂ GUVERNAMENTA- 

președintele Turciei. 
Koruturk, a avut luni 
întrevederi cu liderii 
două mari partide po- 
din țară : Bulent Ece- 

al

A

LA, 
Fahri 
seara 
celor 
litice 
vit (Partidul Republican 
Poporului) și Suleyman De- 
mirel (Partidul Dreptății).

CEI APROXIMATIV 50 000 
de membri ai sindicatelor 
mecanicilor de locomotivă 
din Japonia au declarat 
marți dimineața o grevă de 
zel de 12 ore. ca urmare a 
refuzului conducerii căilor 
ferate japoneze de a satisfa
ce cererile lucrătorilor fero
viari referitoare la amelio
rarea condițiilor de viață și 
de muncă.

ASUPRA LITORALULUI 
BALTIC POLONEZ s-a a 
bătut o furtună deosebit de 
puternică, vîntul atingînd 
intensitatea unui adevărat u- 
ragan, relatează agenția 
P.A.P. Ca măsură de sigu
ranță, ambarcațiunile pescă
rești s-au adăpostit în por
turi, iar serviciile de salva
re au fost 
alarmă.

puse în stare de

legătură cu gazul 
călzit.

pentru în-

cu 
de 
în 

Anul

COPENHAGA 20 (Agerpres). 
— Comisia financiară a Par
lamentului danez a aprobat 
măsurile propuse de ministrul 
comerțului, Erling Jensen, în 
scopul economisirii benzinei, 
electricității și gazelor- Potri
vit'propunerilor conținute în 
recenta hotărîre, circulația 
autovehiculele în zilele 
duminică va fi interzisă 
întreaga țară pînă la
Nou, excepție făcînd duminica 
de 23 decembrie.

Se interzice, totodată, utili
zarea reclamelor luminoase, 
iluminarea fațadelor clădiri
lor și a vitrinelor după închi
derea acestora, precum și ilu
minatul pe timp de noapte al 
birourilor și . al localurilor de 
expoziție. Hotărîrea privește 
în egală măsură iluminarea 
edificiilor publice și a monu
mentelor în afara instituțiilor 
sau clădirilor în care menți
nerea iluminatului constituie 
o măsură de securitate, precum 
și reducerea cu 25 Ia sută a 
nevoilor exprimate, inițial, în

★
WASHINGTON 

preș). — Senatul 
hotărît, să acorde 
telui Richard Nixon depline 
puteri în privința măsurilor 
ce trebuie adoptate pentru a 
face față actualei crize de e- 
nergie. Textul documentului 
adoptat autorizează Casa Albă 
să procedeze la raționalizarea 
produselor petroliere și să im
pună aplicarea unui program 
în acest sens, lăsînd președin
telui libertatea de a decide 
asupra datei aplicării acestu
ia. Hotărîrea va fi supusă a- 
probării Camerei Reprezen
tanților.

20 (Ager- 
american a 

președin-

11-
80

Totodată, a fost stabilită 
mita de viteză la maximum 
de kilometri pe oră și s-a in
terzis vînzarea de benzină în 
canistre.

Walker a declarat că Marea 
Britanic dispune de stocuri 
suficiente de petrol și cărbuni, 
dar că, în prezent, este nece
sar- să se ia noi măsuri pen
tru menținerea acestora.

SECETA
ultimii ani 
giuni ale Africii amenință să 
aibă consecințe serioase și 
asupra economiei Nigeriei. 
Anterior se credea că situația 
din această țară este . mai 
puțin alarmantă. în compa
rație cu statele vest-africa- 
ne atinse de secetă, dar re
latări recente, arată'că sece
ta care a produs dezastre 
în Mali. Mauritania. Senegal, 

Niger și Volta Superioară es
te la fel de serioasă și în u-‘ 
nele părți ale Nigeriei.

cane s-a abătut in 
asupra unor ” ■>-

Evoluția laboratorului

10,25 Telecinemateca pentru 
tineret (reluare). înge
rii negri.
Telejurnal.
Curs de limbă rusă. 
Lecția 67.
Telex.
Tragerea pronoexpres. 
Steaua polară.
Festivalul toamnei Bu
zău ’73.
Documentar științific 
T.V. : Bionica.
Publicitate.
1001 de seri. Moby 
Dick (IV).

Telejurnal. Cincinalul 
înainte de termen. 
1973 — an hotărîtor. 
Avanpremieră. 
Cîntecul. 
Știu un 
nat.
Trofeul 
handbal 
România 
ca (repriza
Transmisiune 
din Sala 
de la Cluj.

12.15
17,30

18,50

19,30

săptămînii. 
nume minu-

Carpați la 
masculin : 
Danemar- 

a Il-a). 
directă

sporturilor

22,35

Publicitate.
Telecinemateca. Cic
lul „Regizori contem
porani" George Cukor. 
Sălbatic e vîntul. 
distribuție : 
Magnani, 
Quinn.

24 de ore.

★
LONDRA 20 (Agerpres). — 

Guvernul britanic a ordonat, 
luni, companiilor petroliere 
să reducă cu 10 la sută în 
raport cu anul trecut livrările 
de produse petroliere către 
vînzătorii cu amănuntul, a 
anunțat, în Camera Comune
lor, Peter Walker, ministrul 
comerțului și industriei. A- 
ceșstă hotărîre intră în vigoa
re începînd cu data de 20 no
iembrie și nu se aplică livră
rilor destinate transportului 
în comun.

Skylab“

In 
Anna 

Anthony

Valorile temperaturii în
registrate în cursul zilei de 
ieri:

Maximele : Petroșani 6 
grade ; Paring — 1 grad.

Minimele : Petroșani — 6 
grade ; Paring — 1 grad.

Stratul de zăpadă la Pa
ring : 25 cm.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE : Vremea conti
nuă să se răcorească. Cer 
variabil. Vor cădea precipi
tații sub formă de ploaie și 
lapoviță. La munte — nin
soare. Vîntul va sufla mo
derat prezentând, intensificări 
din sectorul nordic.

HOUSTON 20 (Agerpresj. 
— După ce au transportat din 
cabina „Apollo" în camerele 
laboratorului spațial alimen
tele Și o serie de aparate, cei 
trei astronauți ai misiunii 
„Skylab" au repus în funcție 
toate instalațiile aflate la 
bord. îndeplinind astfel prin
cipalul punct din programul 
de lucru al primelor zile. Nu 
lipsesc însă nici momentele 
de dificultate. Astfel, luni, e- 
chipajul a avut de făcut față 
unei situații destul de grele:

printr-o fisură începuse să se 
scurgă lichidul care alimen
tează unul din cele două sis
teme de climatitare al.e labo
ratorului. Această defecțiune 
amenința să întrerupă func
ționarea unor circuite electro
nice și punea sub semnul în
trebării chiar, continuarea 
misiunii, deoarece ar fi dus la 
alterarea alimentelor din „că
mara" laboratorului. William 
Pogue, tehnicianul echipajului, 
a lucrat mai multe ore pentru 
a remedia defecțiunea.

••••••••••••••eeeeeeeeeweeoeeeeeeof
Telex Telex

LISABONA 20 (Agerpres). 
— La Porto s-a disputat me
ciul dintre echipele reprezen
tative masculine ale Austriei 
și Portugaliei, contînd pentru 
grupa a 5-a a preliminariilor 
campionatului mondial de 
handbal. Victoria a revenit 
echipei austriece cu scorul de 
15—11 (8—4).

BUDAPESTA 20 (Agerpres). 
— Intr-un meci contînd pen
tru primul tur al „Cupei cam
pionilor europeni" la volei fe
minin, 
învins, 
scorul 
15—0)
Atena.

La. Istanbul, în cadrul ace
leiași competiții, echipa locală 
Eczacibasi a dispus cu 3—1

echipa Ujpest Dozsa a 
pe teren propriu, cu 

de 3—0 (15—3, 15—0, 
formația Panathinaikos

(17—15, 15—4, 8—15, 
de formația S. V. Post

15—11)
Viena.

BUENOS AIRES 20 
pres). — Pe terenurile 
Clubului" din Buenos 
continuă urmărite cu viu in
teres, campionatele 
ționale de 
nei.

In proba 
(optimi de 
român Toma Ovici l-a învins 
cu 6—2, 6—2 pe argentinianul 
Lynch.

La dublu bărbați, perechea 
Ion Țiriac (România) — Jean 
Baptiste Chanfreau (Franța) 
a întrecut cu 7—5, 6—4 cuplul 
Pierola — Fonseca (Chile), în 
timp ce suedezii Borg și Jo
hanson au eliminat cu 6—2,

(Ager- 
Tenis 
Aires,

interna-
tenis ale Argenti-

de simplu bărbați 
finală), jucătorul

6—1 perechea Soriano — 
Quîntin (Argentina).

In proba de dublu femei, 
perechea Julie Heldman 
(S.U.A.) — Fiorella Bonicelli 
(Uruguay) a cîștigat cu. 6—2, 
6—1 întâlnirea cu argentinie- 
nele Adriana Villagran și 
Daria Kopsic.

MOSCOVA 20 (Agerpres). — 
Marți, în penultima zi a com
petiției internaționale de scri
mă „Turneul Armatelor Prie
tene" de la Moscova, spada
sinii români s-au comportat . 
remarcabil. Medalia de aur 
a revenit lui Al. Istrate, care 
a totalizat 4 victorii. Succesul., 
său a fost repurtat în urma 
Unui meci de baraj cîștigat cu 
scorul de 5—2 în fața sovieti
cului Modzalevschi, clasat pe 
locul doi.
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