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La E. M. Paroșeni I.

a- 
cu 
al

izolate 
acțiuni 
popice,

din Valea Jiului tre
să se subordoneze u- 
realități : minerii dis- 
de două zile libere,

restrîns.
oferit, în zilele de

petrol, gaze și 
București, prof.

ȘTIINȚIFICE JUBILIARE
într-o singură zi
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cerințe primordiale pentru realizarea
sarcinilor la extracția de cărbune

Record de producție la mina Lupenl

7 170 tone extrase

Recordurile, după cum se vede, se țin lanț, dar au o 
viață scurtă. După mai multe succese repurtate de brigăzile 
fruntașe ale minei Lupeni, angajate cu multă răspundere 
în sporirea producției de cărbune, era 
ces ..de colectiv", de mare anvergură, pe care colectivul mi
nei Lupeni nu a întîrziat să-l raporteze : ziua de 20 noiem
brie a marcat extragerea celei mai mari cantități de cărbu
ne din istoria minei — 7170 tone — autentic record de pro
ducție.

La obținerea succesului au contribuit toate sectoarele 
minei, cu deosebire sectoarele I, II, IV7, și VII, din cadrul 
cărora s-au evidențiat brigăzile conduse de către PETRE 
CONSTANTIN, IOAN SALA.TAN, ANDRONE GRUMA- 
ZESCU și MARIN CIOCHIA, de la abataje frontale, de mare 
capacitate, cu o bogată dotare tehnică, ca și cele conduse de 
GHEORGHE ONOFREI, NICOLAE OPREA, NICOLAE TO- 
MOLEA, ILIE JELER și AUREL STAMBECA, de la abataje 
cameră.

Recordul minei Lupeni a fost precedat de realizări 
mereu ascendente, obținute ca urmare a măsurilor judicioa
se de organizare a producției și a muncii luate de către 
conducerea minei. Aceste măsuri de ansamblu au fost sus
ținute printr-o vie mobilizare a minerilor, inginerilor, mai
ștrilor și tehnicienilor minei, în frunte cu comuniștii, care 
participă tot mai plenar la îndeplinirea dezideratului între
gului colectiv — SPORIREA PRODUCȚIEI DE CĂRBUNE, 
DEPĂȘIREA SARCINILOR DE PLAN PE MĂSURĂ BOGA
TELOR TRADIȚII DE MUNCA ALE LUPENIULUI.

In cursul zilei de ieri a a- 
vut loc în aula Institutului de 
mine din Petroșani deschide
rea sesiunii științifice jubil
are consacrată sărbătoririi a 
25 de ani de existență a a- 
cestei instituții de învățamînt 
superior.

Cuvîntul de deschidere a 
fost rostit de prof. univ. eme
rit dr. ing. Aron Popa, recto
rul institutului, care a făcut o 
amplă prezentare a etapelor 
parcurse de Institutul de mi
ne de-a lungul unui sfert .de 
secol caracterizat printr-o con
tinuă îmbunătățire a procesu
lui de învățămînt, prin dez
voltarea rapidă a bazei tehni- 
co-materiale și prfri orientarea 
consecventă. spre o îmbinare 
armonioasă a activităților di
dactice, cu producția/ Cele

25 de am

înființarea 
Institutului

din Petroșani

Activitatea concep
ție și de organizare a clu
burilor și caselor de cul
tură 
buie 
nei 
pun 
sîmbătă și duminica, pe ca
re le folosesc pentru odih
nă și rccrecre. In aceste 
zile 
educative 
noască 
ximă 
tivita te. 
minica 
de ; 
viața

recrecre.
posibilitățile cultural- 

trebuie să cu- 
un punct de mș- 

activitate și atrac- 
Sîmbăta și du- 

trecută elementele 
atractivitate publică în 

i culturală a localita-

Pentru sîmbătă 
și duminică

Realizarea sarcinilor de plan / .# L.x

Folosirea ilegală a mașinii întreprinderii

impune lichidarea cu fermitate
a neajunsurilor organizatorice

și de aprovizionare
începutul lunii noiembrie a 

n. ... cat, în mod evident o creș
tere în intensitate a activită
ții minerilor din Valea Jiului.

In urma măsurilor politico- 
organizatorice luate de orga
nele și organizațiile de partid, 
s-a obținut în prima săptămî- 
nă un spor de 35 000 tone de 
cărbune față de media săptă- 
rriînilor anterioare. Aceasta 
dpvedește,. în mod grăitor, ho- 
tărîrea colectivelor exploată
rilor miniere de a-și onora la 
cote superioare sarcinile spo- ’ 
rite de extracție pe aceste ul
time luni ale anului 1973. pre
gătind astfel condițiile îndepli
nirii exemplare a planului pe 
anul viitor.

Rezultatele cele mai bune 
le-a Înregistrat colectivul de 
la E.M. Vulcan care și-a înde
plinit zilnic sarcinile de plan, 
apoi cele de la mina Uricani 
și mina Aninoasa. Toate aces
te succese sint rodul muncii 
pline de avînt pe care au des
fășurat-o minerii de la frontu
rile de lucru în subteran, e- 
lectricienii și lăcătușii precum 
și celelalte efective de la de
servire. Ele sînt consecința a- 
cordării unei asistente tehnice 
competente de către cadrele 
de specialitate, a activității in
tense de mobilizare și spriji
nire pe care au desfășurat-o

r

FILATELICA

Ghișeul filatelic din 
cadrul Oficiului de 
poștă și telecomunica
ții Petroșani a pus în 
vînzare, pentru abona
ți! din Valea Jiului, e- 
misiunea „Tezaurul de 
la Pietroasa", compus 
din 6 valori și o coliță 
de 12 Iei. Aducem tot
odată la cunoștința fi- 
lateliștilor că începînd 
cu ziua de astăzi, 22 
noiembrie, se pune în 
vînzare, tot pentru a- 
bonat, emisiunea „Zi
ua mărcii poștale ro-

___________________

deorganele; și organizațiile 
partid, comitetele sindicale și 
organizațiile de tineret.

Bilanțul celor două decade 
ce s-au încheiat au prilejuit 
minerilor din Valea Jiului nu 
numai momente de satisfac
ție ci și un motiv de reflecție, 
de analiză responsabilă, co
munistă. asupra activității 
desfășurate. '

In cadrul acestor analize 
s-a subliniat faptul că în acti
vitatea multor colective mi
niere se resimte un impuls 
nou dovedit prin abnegația cu 
care zeci de brigăzi realizea
ză și depășesc sarcinile de 
plan.

Concluziile desprinse cu a- 
cest prilej au reliefat cu preg
nanță că minerii noștri știu să 
se achite onorabil de obliga
țiile ce le revin atunci cînd le 
sînt asigurate toate condițiile 
de muncă în conformitate cu 
noul program. Totodată, în ana
lizele care au avut loc au fost 
dezbătute și neajunsurile ca
re încă mai persistă la nivelul 
sectoarelor și se răsfrîng în 
mod negativ asupra realizării 
sarcinilor de plan la unele u- 
nități miniere.

Cornel HOGMAN

(Continuare în pag. a 3-a)

mânești", în valoare 
de 2 lei.

CARTOFI DIN 
IMPORT

La rampa depozitu
lui C.L.F. din Petro
șani au sosit primele 
vagoane cu cartofi din 
R.P. Polonă. Marți și 
miercuri au fost des
cărcate aici 80 de to
ne de cartofi. Depozi
tele din Petroșani și 
Lupeni ale C.L.F. vor 
primi în zilele urmă
toare alte transporturi 
pînă la completarea 
cantității de 500 de to
ne cartofi destinați în- 
silozărilor pentru peri
oada iernii.

peste 4 000 de cadre de speci
aliști care au absolvit cursuri
le institutului de mine-in 
cești, 25 de ani au trecut 
bine examenul exigent
muncii creatoare, contribuind 
într-o măsură însemriată la 
dezvoltarea în ritmuri rapide 
a mineritului românesc.

In continuare au prezentat 
,mesaje din partea corpului di
dactic, al .senatului și studen
ților următorii invitați ; conf. 
dr. ing. Mircea Petrescu, pro
rector al Institutului politeh
nic „Gheorghe’ Gh'eorgh1li-Dej“ 
din București, prdf. d.r. ipg. 
Marțian Murgu. din partea In
stitutului de 
geologie din

Vă satisface cum 
s-a manifestat 

potențialii! 
cuitural, artistic 

și educativ al 
cluburilor ?

izvor
al risipei de benzină, atentat la interesele colectivului!
In contextul general pentru 

buna gospodărire și valorifi
care superioară a combustibi
lilor și energiei, legiferate 
prin Decretul Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România cu privire la măsu
rile de dezvoltare a bazei e- 
nergetice și de folosire mai 
judicioasă a combustibililor și 
energiei, un aport deosebit de 
însemnat îl poate avea și sec
torul de transporturi auto, în 
momentul îți care fiecare șo
fer, șef de coloană, de garaj 
sau de autobază este conștient 
că participă, alături de toți 
oamenii muncii, la marea ac
țiune patriotică de economisi
re a energiei. Reușita acestei 
acțiuni, de utilizare rațională 
și cu. eficieiîță ridicată a com
bustibilului lichid, care se 
desfășoară la nivelul fiecărei

'tW coWo/e f 
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unități, depinde de modul în 
care organizația de partid, 
conducerea întreprinderii re
ușește să sădească în conștiin
ța oamenilor sentimentul răs
punderii față de integritatea 
avutului obștesc, față de înda
toririle de 
îndeplinite 
conducător 
le, trebuie

serviciu ce se cer 
exemplar. Fiecare 
auto, în aceste zi- 
să-și pună cîteva

întrebări firești : fac. oare, tot 
ceea ce e indicat pentru a li
mita. zilnic consumul de car
burant, folosesc’ mașina la în
treaga ei capacitâte, utilizez 
fiecare strop de benzină nu
mai. și, numai în interesul în
treprinderii ? Spunețn toate a- 
cestea, deoarece, la ora actua
lă, în municipiul Petroșani, 
mai sînt încă deschise multe 
robinete ale risipei de benzină.

Cantități însemnate de carbu
ranți se pierd aiurea, se risi
pesc în curse clandestine, prin 
viteză excesivă, prin folosirea 
încă a unor mașini cu defec
țiuni tehnice, dereglate, cu 
consum sporit. La aceste ana
cronisme se mai pot' adăuga 
cursele efectuate în gol, proas
ta întreținere a autovehicule
lor, utilizarea unor drumuri

de categorie inferioară pentru 
efectuarea unor „servicii prie
tenești" utilizarea benzinei cu 
cifră octanică sporită „ca să 
tragă mai bine mașina" etc.

Raidul nostru, efectuat îm
preună cu controlorii de trafic 
auto de la I.T.A. Deva. Aurel 
Fruja și Dumitru Boiciuc, pre
cum și marea acțiune organi
zată de serviciul circulației de 
la miliția municipală în zilele 
de 15-17 noiembrie a.c. pe că
ile rutiere ale Văii Jiului, au 
relevat faptul că izvorul pier
derilor de carburanți continuă 
să existe, să „alimenteze" ri
sipa. in cadrul acțiunii sale, 
organele de miliție au consta
tat. în doar trei zile, uri nu
măr de 95 de fapte contraven
ționale, sancționate cu amenzi

ților au lipsit, fiind înlo
cuite de manifestări de in
teres

Qe au 
sîmbătă și duminică, clubu
rile și casele de 
minerilor ?

Mai întîi, foarte 
și necbnsecvente 
sportive (fotbal și 
la Lupeni și Uricani, în
tre echipe ■ ale minerilor), 
jocuri de club (șah, rem- 
my, biliard). Cită audien
ță au aceste activități e 
lesne de înțeles după nu
mărul : participanților. A- 
poi, serile, 
tractive (în 
de dans) s-au 
cu neabătută 
la fiecare club, 
vizează doar 1 
„Ziua brigadierului" 
nizată 
Uricani au 
măfe 
rilor 
mente de petrecere plăcu
tă și utilă a timpului liber 
de sîmbătă.

La sfîrșitul săptămînii 
trecute au fost cu totul 
izolate spectacolele cultu- 
ral-artistice (muzicale, bri
găzi artistice de agitație, 
teatru etc). Unde sînt for-

cultural-dis- 
realitate seri 

desfășurat 
regularitate 

, însă ele 
tinerii. Doar 

orga- 
la Lupeni, Dîlja și 

avut o mai 
participare a mine- 
și le-au oferit mo-

T. SPATARU

(Continuare în pag. a 3-a)

V. TEODORESCU
(Continuare în pag. a 2-a)

Sesiune științifică 
de istoria 
științelor

Pentru că cineva - VREM SA ȘTIM CINE 
întors un întrerupătornu a

Risipa și îndeosebi com
baterea fermă a tuturor for
melor sale de manifestare în 
cazul energiei devine pe zi 
ce trece o cauză a fiecărui 
cetățean. afirmîndu-se ast
fel răspunsul unanim al oa
menilor la înflăcărată che
mare a partidului de a gos
podări cu cît mai multă 
chibzuință produsul acesta de 
o deosebită valoare. Două 
telefoane primite la redac
ție în cursul zilei de ieri a- 
veaua să susțină afirmația de 
mai sus.

„Ora 9,00. 'Alo, redacția ? 
Vreau să vă anunț că toate 
luminile din incinta minei 
Dîlja ard de parcă ar fi 
miezul nopții. Ora 10,30 :

— Alo ? Tovarăși, scrieți 
în ziar că Ia mina Dîlja n’ici 
acum nu s-a reușit să se stin
gă luminile din incintă.

— Vă mulțumesc, dar 
nunțați de acest lucru 
gospodarii minei. .

— Nu pot tovarășe, 
că sînt acasă, nu la

Și
a- 
pe

pentru 
mină.

Am văzut de la "balcon lumi-

nile 
inima 
bine 
datoria.

Ne bucură atitudinea pli
nă de responsabilitate a ce
lor doi oameni care nu pot 
trece nepăsători pe lîngă ri
sipă. Și sperăm, în același 
timp, că cei 
cina deloc 
acționa un 
momentul
înțelege ceva din lecția celor 
două telefoane.

arzînd și nu m-a lăsat 
să tac, văzînd cît de 
înțeleg unii să-și facă

ce aveau sar- 
obositoare de a 
întrerupător în 

ivirii zorilor vor

DIVERSIFICAREA 
SERVICIILOR

Salariații minei U- 
ricani au remarcat re
cent redeschiderea 
chioșcului alimentar 
din incinta minei. 
Complet renovat, avînd 
asigurate spații cores
punzătoare pentru ser- • 
virea micului dejun și 
dotat cu mobilier nou 
chioșcul se bucură de 
aprecierea deosebită a 
salariaților pentru ser
virea ireproșabilă pe 
care o găsesc aici.

Jiului au fost difuzate 
pentru a fi vîndute 
foarte frumoase feli
citări UNICEF. Valori
ficarea lor reprezintă 
nu numai o contribu
ție adusă la ajutorarea 
tinerelor generații din 
diferite zone ale glo
bului, ci și dezvoltarea 
în rîndul pionierilor, 
școlarilor și adulților 
a unor sentimente in
ternaționaliste, de sim
patie și solidaritate cu 
toți copiii lumii.

șani a fost terminată 
amenajarea unui vesti
ar încăpător și frumos, 
dotat cu mese, scaune, 
dulapuri metalice, in
stalații sanitare, apă 
caldă și rece și încăl
zit prin 
Forjorii 
sectorului
sigurate condiții igie
nice corespunzătoare.

aeroterme. 
din cadrul 
au acum a-

„PROBLEMA" 
ORTACILOR

FELICITĂRI UNICEF

In școlile și casele 
pionierilor din Valea

VESTIAR 
BINE DOTAT

De curînd la sectorul 
prelucrări la cald din 
cadrul I.U.M. Petro-

VASILE ȘTEFANI- 
CĂ, miner din brigada 
condusă de Marin Cio
chia, de la E.M. Lu
peni, era pînă acum o 
lună „problema" or

tacilor, reușind să acu
muleze lunar patru- 
cinci nemotivate. In 
urma intervenției co
lectivului, a brigadie
rului care îi cereau 
zilnic să respecte dis
ciplina muncii, absen- 
tomanul brigăzii s-a 
îndreptat. De o lună 
și jumătate nu a mai 
absentat, iar șeful 
brigadă e convins 
Vasile Ștefănică nu 
mai crea neplăceri 
varășilor de muncă.

Individ colectivitate5

• Disprețuind munca semenului tău îți atragi opro
briul unanim.

9 MIHAI CEUCA : „Sîntem mai mult %ecît o formație 
de lucru, sîntem o familie unită".

• Adevăratele fapte și sentimente ale minerilor.

(pagina a 2-a)

Sub auspiciile Comitetu
lui român de istorie și fi
lozofia științei, în aula A- 
cademiei Republicii Socia
liste România, miercuri, au 
început lucrările celei de-a 
patra sesiuni științifice de 
istoria științelor.

Referindu-se la problema
tica dezbaterilor, acad. Ște
fan Milcu, președintele Co
mitetului a arătat 
convorbire avută 
dactor Agerpres : 
se poate constata, 
za programului 
regăsim tematica 
abstracte, reflectată în evo
luția unor domenii restrinse 
ale științelor — matematica, 
fizica, biologia, medicina, 
etnologia și pedagogia.

într-o 
cu un re- 
Așa cum 

din anali- 
reuniunii, 
entităților

Dezbaterile din Comite
tul pentru problemele 
juridice al Adunării Ge
nerale a O.N.U.

• Reprezentantul președin
telui Consiliului de Stat 
al României a , fost pri
mit de regele Marocului. ' 

® O declarație a M.A.E. al !
Republicii 1 
de Sud. i

9 Seminar științific pri- ; 
vind unele probleme a- ' 
le mișcării arabe de eli- ! 
berare. 1
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Sîntem mai mult decît o formație de lucru,
t 1

sîntem

i

I* i

Pe măsură ce distanța pînă 
,a frontul galeriei de înainta
re se reducea, mișcările celor 
doi păreau să cîștige în 
cizie, impresia aparentă 
precipitare dispărînd în 
îndemînării deosebite pe 
o poate asigura numai 
noașterea temeinică 
lor meseriei.

Mihai Ceucă, unul din 
gadierii cei mai apreciați 
minei Uricani, este bine 
noscut nu numai în colectivu 
din care face parte. Curînd 
însă s-a dezvăluit și identita 
tea tînărului său ortac.

- Priviți-I bine, a spus bri
gadierul, este unul din tinerii 
cu care ne mîndrim. Această 
caracterizare lapidară 
întîrziat să trezească 
tatea. Și 
Gheorghe 
fapte și j_ 
de grăitoare. Cînd 
cu trei 
trerupă 
că la 
a fost 
renunțe 
se dintotdeauna: 
xactă, modelată

pre- 
de 

fața 
care 

cu 
a taine

bri
ci 

cu-

nu a 
curiozi- 

astfel, tînăru! 
Șerban a relevat 

gînduri cît se poate 
" în urmă 

ani a trebuit să-și în 
studiile de matemati 
Universitatea ieșeană 
îndurerat. Trebuia să 
la ceea ce îl pasiona- 

gîndirea e- 
porcă 

formele și teoremele de 
re se simțea legat. A 
grefat, dar a refuzat 
considere învins. A venit 
mai în Uricani, cu gîndul de 
a munci „pe rupte"* și de a-și 
consacra timpul liber studie
rii numeroaselor volume 
matematică, aproape 
conținut al valizei cu 
descins aici, în urmă 
ani. Fără să ezite a 
pentru lucru la brigadă. L-a 
cunoscut pe Mihai Ceucă. 
De atunci nu s-au mai des
părțit.

— Nu știu cum se face, dar 
oamenii aceștia din brigadă 
m-au făcut parcă să nu simt 
nici o clipă că sint atît de ș 
departe de casă, se destăinu
ia Gheorghe Șerban. Nu s-a 
întîmplat odată să merg la 
‘nea Mihai, șeful nostru, cu 
vreo treabă, și nu numai de 
serviciu, și să nu găsesc înțe
legere, un sfat, o vorbă bună. 
De aceea m-am șl bucurat 
cînd m-a luat într-o zi șl mi-a

sâ

în 
ca
re- 
se 

toc-

de 
unicul 

care a 
cu trei 

optat

,Măi Ghiță, tu știi 
mai învăț 

sper că azi-mîine 
clasa a VIII-o, dar vezi 
matematică mă mai 
Nu vrei să mă ajuți 
„Cum să nu fi vrut ? 
pus amîndoi pe în- 

i și nu cu mult timp în 
brigadierul a absolvit

spus. „1 
eu vreau să
ceva, 
termin 
că la 
încurc, 
uneori ? 
Ne-am 
/ățătură 
urmă l 
clasa a Vlll-a. Acum am reu
șit să-l fac să-mi promită că 
se va apuca și de liceu. Ne 
ndemnăm unul pe altul, pen
tru că și el zice că nu se Ia
să pînă nu mă vede student 
a Istitutul de mine. Am înce- 
>ut deja să mă pregătesc, 
să mă intereseze și la anul dau 
reaparat admitere. E adevărat 
~.ă și eu doresc mult să-mi 
eiau studiile, dar văd 
:ă nici de gura șefului 
mal avea loc dacă aș 
altfel.

Un zîmbet trădînd simpo 
ie, bunăvoință, nu a dispă

rut de pe fața Iui Mihai Ceu 
că în tot acest timp și nici 
cînd a început să vorbească

- Vedeți, cînd am fost nu 
mit brigadier, în urmă cu șa 
se ani, eram : 
de tînăr. Aveam 
ani. Așa se face 
cut întotdeauna 
băieți tineri. Mai 
care se joacă 
cu cei mai mulți, 
treabă bună, 
însă 
tunci cînd 
de douăzeci 
ai
El își caută 
viață și ou mare nevoie de 
un sfat, de un ajutor și mai 
ales de un exemplu. De exem
plu bun au nevoie tinerii...
- Pe care îl poate primi, 

eventual, din partea brigadie
rului...

- De la brigadier, de la mirea de 
toți tovarății săi de muncă. 
Așa trebuie să fie. Cîți din 
băieții care lucrează la mi
nă au familia lîngă ei? 
Foarte puțini. Și atunci unde 
ar putea mai bine să-și gă
sească un prieten, un tovă- 
răș apropiat dacă nu printre 
cei alături de care lucrează 
zi de zi.

și eu destu 
doar 27 d

i că mi-a plă- 
să lucrez cu 

sint și uniii 
cu viața. Dar. 

", am făcut 
Am ținut 

seama de un lucru : a- 
conduci oameni 
și ceva de ani 

obligația să-i și înțelegi, 
încă locul în

Mihai Ceucă și Gheorghe Șerban t doi oameni pe care buna înțelegere care domneș
te în brigadă îi ajută să se exprime deplin în viață și în muncă.

AtoitL
Ini cazul acesta denu- 

„formație de lucru" 
nu exprimă tot...

— O brigadă, cred eu, 
fi cu atît mai solidă cu 
membrii ei au mai 
terese comune și 
serviciului, 
am avut 
bune, dar 
slab în 
fost schimbați cam des de

Să știți 
și rezultate 
am mers 

ultimul timp.

va 
cit 

multe in. 
în

că
afara 

noi 
foarte 

mai 
Am

la un loc de muncă la al
tul. Și totuși, nici un băiat 
nu a zis că ar vrea să trea
că la altă brigadă. Toți au 
rămas la fel de uniți în do
rința de a face treabă bună. 
Aceasta fiindcă SÎNTEM 
MAI MULT DECIT O «FOR
MAȚIE DE LUCRU", SIN
TEM O FAMILIE DE OAMENI 
UNIȚI. E adevărat că vrem 
să învățăm împreună cum

spunea „matematicianul 
tru, dar aceasta nu e decît 
un exemplu, 
alături unul 
împrejurare,
și să ne sprijinim 
și să 
deplinim cit mai 
toririle ce ne revin
neri, ca cetățeni, ca oameni

Vrem 
de altul 
să ne

să fim 
în orice 
întrecem 
reciproc,

reușim astfel să ne în- 
bine înda- 
ca mi-

Bujor BOGDAN I

Disprețuind munca semenului tău iți atragi

oprobriul unanim
O
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Am ajuns în- 
tr-iina din zi
le, întîmplă- 

tor la mina Livezeni 
tocmai cînd minerii 
luau plata. Nu ne-am 
postat lîngă salaristâ 
ca să vedem sumele 
de bani înscrise pe 
lista de plată. In 
schimb, am intrat în 
vorbă cu oamenii. U- 
nii luaseră bani mai 
mulți, alții mai pu
țini. Intr-un alt birou 
la serviciul personal, 
intra din clipă în cli
pă cîte cineva, majo
ritatea cu cereri de 
angajare, de reanga
jare. Cîțiva însă, ti
neri, cereau șefului 
biroului, un fel de a- 
deverințe. Am înțe
les că o asemenea 
hîrtie, ținea locul bo
nurilor de masă, la 
cantină. Am început 
un dialog cu unul din 
tineri al cărui nume 
nu are importanță:

— De ce vei minca 
pe datorie, doar azi 
ai luat salariul 7

— Numai 7 lei am 
luat.

— Cum s-a întîm
plat 7

— Știți, am fost în 
concediu medical și— 
n-am adus certifica
tul de boală.

— Dar certificatul 
trebuie prezentat din 
timp la mină, ea să 
se știe ce-i cu omul 
care absentează.

— A fost o încur
cătură».

Intr-adevăr a fost 
o încurcătură. Tînă- 
rul a absentat Dar,1 
fie că a fost bolnav 
fie că nu, spunea că 
va aduce certificatul 
medical. Pînă atunci 
— ce să facă — va 
mînca pe datorie. A- 
cest tînăr însă, și 
ceilalți care s-au pe
rindat din același 
motiv în biroul res
pectiv, nu sînt ade- 
vă rații mineri ai Li- 
vezeniului. Pentru 
că, cei adevărați sînt 
mulți și sînt la fel cu 
cel pe care i-am cu
noscut tot atunci, și 
despre care am înțe
les, eă trebuie să 
scriem în continuare.

.„Pe ușă a intrat 
maistrul minier de 
sus, de la Maleia 
Mihai ApetreL Nu

știm cu ce întrebare 
am deschis discuția, 
dar că la un moment 
dat, maistrul ne vor 
bea aproape ca unui 
om de-al lui: „Acum 

' merge treaba foarte
bine, în loc de 200 
dăm 300. Și asta, zil
nic ! Ce-i drept, cu 
aprovizionarea stăm 
bine — avem de toa
te în depozitele sub
terane. Dar ce cre
deți, trebuie să mai 
fie cîte ceva, așa, ca 
să ne stea în cale. Și 
azi-noapte am dat 
un telefon, i-am tre
zit din somn, să nc 
trimită mașini (pen
tru transportul căr
bunelui de la Maleia
— n.n.). Cum să stăm 
cu cărbunele 7 Să-1

banii. Ne-au vorbit 
și ei despre mină, ca 
și cum vorbeau des
pre casa sau copiii 
lor. „Și azi am depă
șit preliminarul în 
schimbul meu; de 
cînd cu noul program 
merge treaba, deși 
stăm cam rău cu goa 
lele ; dintre ortacii 
mei, cîte unul mai 
șchiopătează cu ne
motivatele, dar nu le 
merge. Avem la sec
tor un vagonetar în 
brigadă, Vasile Fer- 
chezan, care poate 
înlocui oricînd un mi
ner, ne mîndrim cu 
el oriunde. Și cu șe
ful de schimb Gheor
ghe Costea la fel. Ce 
mai, toți ortacii sînt 
băieți buni".

Ei, și brigadierul

Adevăratele 

fapte 

și sentimente 

ale minerilor

prindă ziua sus ! ?“
Așa, cu fiecare șut, 

minerii își trăiesc bu
curiile lor, „caram- 
boale" mai mici sau 
mai mari, își spun 
glume sau vorbe mai 
aspre. Maistrului de 
la sectorul Maleia, îi 
datorez cunoștința 
mea cu minerii Tra
ian Șușu, Vasile Că
uș, Adam Ciornei, 
toți trei fiind din
tre aceia care 
8-au dăruit cărbune
lui de ani mulți, și 
care, au scos la lumi
nă primul bulgăre 
negru al Maleii. A- 
tunci ieșiseră din șut 
și veniseră să-și ia

lor, Traian Șușu, sînt 
mineri destoinici, pe 
fețele cărora lupta 
cu cărbunele a în
crustat semnele dîr- 
zeniei. Dar ceea ce 
admiram la acești 
mineri mai mult, era 
îmbinarea desăvîrși- 
tă dintre dîrzenie — 
izvorîtă din asprimea 
muncii — și căldura 
sufletească, modestia, 
robustețea sentimen
telor. Aceasta le dă 
puterea de a glumi 
chiar și atunci cînd 
trec prin încercări 
dintre cele mai gre
le.

In același schimb

(întîi. brigăzii de la 
pregătiri a lui Vasile 
Căuș, nu i-a mers 
chiar foarte bine. 
Dar, după cum ne-a 
relatat brigadierul, 1 
pe mineri nimic nu-i I 
descurajează : „Oa
menii sînt hotăriți să 
nu se lase. Tare am 
vrea, ca electrome
canicii să ne ajute 
mai mult. Azi am a- 
vut carambol cu cra
terele. Ș-au defectat. I 
Un singur lăcătuș, ce | 
să facă mai întîi ? ■ 
Uneori nici maiștri 1 
nu ne prea ajută. Vin 
văd și pleacă. De, 
sîntem cam departe, 
aici, la Maleia. Dacă 
ar merge și cu electro
mecanicii cum merge 
aprovizionarea ! in I 
ultimul timp avem | 
materiale suficien- I te"... I

Iată încă o relata
re : Adam Ciornei, 
șef de schimb în bri
gada lui Costachc Za- 
haria, la un abatai 
frontal — „La înce
put nu-s goale. Apoi, 
crațerul. Dar am tre
cut și pes’te astea, 
cărbune vom scoate 
în plus, că avem po
ziție foarte bună, 
schimbul II nu va a- 
vea probleme".

Pe la salariste în 
ziua aceea, au trecut 
toți minerii de la Li
vezeni. Nu i-am cu
noscut pe toți. Dar 
acești cîțiva. care 
ne-au dezvăluit sim- - 
piu, firesc și atît de i 
sincer gîndurile lor, I 
îi reprezintă și pe cei ’ 
necunoscuți. Repre- 1 
zintă hotărîrea de ne- * 
clintit a minerilor de | 
la Livezeni de a în
vinge, de a cîștiga I 
prin vrednicie nu un . 
simplu salariu, ci ol 
nemăsurată bătălie ■ 
cu cărbunele, de a | 
întrece prin măreția t 
faptelor de muncă, ] 
semeția Parîngului 
sub care intră în fie
care șut.

Față de ei. faptele 
tînărului al cărui nu
me nu are importan
ță, care mînca pe da
torie, rămîn palide.

Ionica FIERARU

I
I
I
I 
I
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Folosirea ilegală 
a mașinii întreprinderii

— Spune-mi, totuși, un
de -ai învățat să furi ? Știu 
că ai mai fost de cîteva 
ori „pe-acolo“..., se presupu
ne că efectul detențiunii tre
buia să fie altul; nu în
țeleg, nu ți-a plăcut nicio
dată să cîștigi un ban prin 
muncă cinstită ?

— La care întrebare să 
răspund mai întâi ?

— Ea care vrei...
— Nu m-a învățat nimeni 

să fur. De ce să pun vina pe 
alții ? Asta se învață de la 
sine. Din închisoare, ieșeam 
eonvins că n-am sâ mai pun 
mîna pe lucrul altuia. Dar...

— Ii disprețuiești, se pare, 
pe cei ce agonisesc mai mult 
decît tine prin muncă, prin 
sacrificii.

— Mă deranjează, e adevă
rat, cei care au ceea ce eu 
nu am. Ce sâ fac, m-am o- 
bișnuit așa ! Știu că n-o să 
mă îmbogățesc niciodată cu 
ceea ce-i— păcălesc pe alții, 
mai ales că eu cheltui toa
te cîștigurile astea, foarte 
rapid, pe mîncare, pe băutu
ră. Nu mă aleg cu nimic !...

a- E corect să te-alegi eu 
ceva de pe urma însușirii 
bunului altuia 7

—- Asta-i bună! N-o fi
corect, dar... ce să fac ?

— Să muncești! Ultima 
oară ai fost angajat doar 
două luni la E. M. Lonea. 
Unde ai mai lucrat înainte 7

— Nu știu. Nu cred că am 
lucrat..

— &a 27 de ani 7 !
— Ea 27 de ani, ce, e tîr- 

BÎU t Am timp să mă îndrept, 
am viața... înainte, sînt tî- 
aăau.

★

Neîndoielnic, Eduard Bor- 
bely (născut i 21 septembrie 
1948 în Petrlla) e tînăr, E 
vînjos. E sănătos. Emană 
prospețime. întreaga făptu
ră nl-i prezintă ca pe un 
tînăr care n-ar putea trăi 
în afara efortului fizic. E 
apt de muncă. O spoială 
transparentă însă, de iste
țime, îi acoperă, ca 0 cara
pace, orizontul conștiinței. 
Pînă și din zîmbetul enig
matic, pe care-1 afișează os
tentativ, îi lasă pe cei cu

care stă de vorbă să înțe
leagă că el ar fi, cumva, 
deasupra celor ee-și constru
iesc prin muncă și- eforturi 
cotidiene, o viață prosperă. 
Auzindu-1 cum se exprimă, 
cum gîndește, instantaneu te 
pui în situația că ai în față, 
într-o formă neevoluată, 
un dezechilibrat (categoric, 
nu mintal, faptul că și-a 
satisfăcut stagiul militar e 
o mărturie!). Un dezaxat

pe șleau tot ce știu despre 
inculpat. Acesta, în alte 
declarații, recunoaște des
chis fiecare infracțiune în 
parte dar toți cei ce-au cum
părat bunurile „împrumuta
te" de acesta fără... consim
țământul posesorilor lor, ră- 
mîn în umbră. Nici un nume 
al celor ce s-au „bucurat" 
că devin proprietari de pro
duse... lent-vandabile nu a- 
pare în vreuna dintre decla-

muncă cele ncesare traiului... 
Eduard Borbely — e de pă
rere căpitanul de miliție 
Carol Zah din Petrila — 
nu dorea, pur și simplu, să 
se încadreze în cîmpul 
muncii, pe motiv că atîta 
timp cît în jurul său con
tinuă să existe „naivi și 
gură-cascâ“ nu are de ce 
s-o facă! L-am contrazis, 
i-am vorbit despre efracție,

4

cifWfOCIETÂTII l
social 7 Foarte probabil. E.B 
are o calificare. E zugrav 
de meserie. Dar n-o profe
sează. De ce-ar face-o, zi
ce, cînd în jur sînt atîția 
naivi neglijenți 1 Ca să n-o 
uite, ia bani de la diverși 
cetățeni, promițîndu-le că lc 
va zugrăvi locuințele. Promite, 
deci. Atît. Apoi se mulțumește 
cu... avansul. Pentru furturi 
a mai fost condamnat de 
trei ori. A fost eliberat din 
penitenciar în 5 mai 1972. A 
lucrat, cum spuneam. două 
luni la mina Lonea, în rest... 
furturi. Furturi repetate. Ori
ce. De la oricine se nime
rea fura. Incepînd cu un sti
lou din poșeta Iui M. P. tre- 
cînd apoi la diverse obiec
te de îmbrăcăminte, bani, 
biciclete, aparate de radio 
și culminind cu o butelie 
pentru aragaz... 'din casa lui 
N. P. 4

Am consultat, fugar, Ia 
judecătoria din Petroșani, 
dosarul lui E. B. Ultimul. Nu
mără nici mai mult nici mai 
puțin de 427 file. Patru sule 
douăzeci și șapte de file ae 
acuzații, peste acuzații. De
clarații de tot felul. Exacte. 
Precise. Păgubașii povestesc

rații. Păcat! Ne-ar fi inte
resat și... „părerea" acestora. 
„Furtul — ne spune judecă
torul Nicolae Gherghin — 
constituie o faptă completa
mente nedemnă în societa
tea noastră. Ea oglindești 
nu numai lăcomia, uneor 
inexplicabilă, sau dorința 
de îmbogățire ilicită, ceea 
ce nu e cazul acestui in
fractor care se numește Edu
ard Borbely și care risipe; 
banii obținuți din vînzarea 
obiectelor furate în cîr- 
ciumi. Hoția mai oglindește 
și disprețul pentru bunul 
altuia, pentru munca seme
nului. Cel la care ne re
ferim, Eduard Borbely, se pa
re că într-adevăr dispre
țuia cu cinism tot ce alții 
obțineau pe căile cinstei..."

4r
lin munca noastră, averr 

datoria și de a încerca, pe cit 
e pasibil, măcar în ceasul al 
doisprezecelea, înainte de a 
compare în fața instanței, să-i 
facem să înțeleagă pe infrac
torii — hoți să nu rîvnească 
la bunurile altora, să se de
prindă cu un trai în funcție 
de posibilitățile pe care le 
au de a-și obține prin

care n-are nimic comun c 
ișa-zisa naivitate a unor ne 
glijenți care înlesnesc, ir 
■enere, drumul hoțului. Za 
iarnic...

Oare, cu adevărat ne aflăm 
in fața unui „câz“ irecupe
rabil ? Nu credem. Nutrin 
convingerea că și E. B. va 
înțelege, cîndva, mai devre
me sau mai tîrziu, care 
’rebuie să-i fie drumul a- 
ievârat în viață. Avem drep
tul și datoria — și cei cu 
care am stat de vobă, prie
teni. megieși, păgubași de-ai 
„eroului" anchetei de față 
ne mărturiseau deschis cî 
nu de puține ori, în discu
țiile pe care le-au avut ci 
infractorul E. B., întreză 
reau posibilitatea nu prea în 
depărtată a apariției unei 
cotituri în conștiința aces 
tuia, neuitînd să adauge că 
probabil nimeni nu s-a apu
cat pînă acum prea intens 
de readucerea lui , în ritmul 
cOmun al munciisă ne 
„vîrîrn" în viața particulară 
a unui semen al nostru, a- 
tunci cînd acesta, în pofida 
influențelor educaționale, con
tinuă să rămînă în derivă, 
să nu simtă că rătăcește

bezmetic Pe o cărare într-un 
hățiș din care, fără voia lui, 
fără contribuția voinței lui, 
nu poate ieși ușor. Impre
sia generală pe care ne-a 
lăsat-o investigarea acestei 
„cauze", e aceea că E. B. în 
nici un moment nu a fost 
determinat să înțeleagă (da
că cele 4 clase elementare 
ale sale nu l-au ajutat în 
acest sens) care-i este ros
tul în această societate, ce 
drepturi și ce îndatoriri are 
față de cei în mijlocul că
rora trăiește; sfatul care 
să-i atingă coarda sensibilă 
a inimii l-a ocolit în perma
nență... Dacă pașii i-ar fi 
fost urmăriți mai atent, da
că nici o clipă nu ar fi Ie
șit din vizorul atenției ce
lor ce-1 cunoșteau „ce-i poa
te capul", poate că despre 
recuperarea Iui, ea om util 
societății, n-am fi vorbit a- 
-um doar la modul prezum
tiv. Ci la prezent!

V. TEODORESCU

—’ Știi ceva 7 N-am decît 27 
le ani și nu mă mai dădăci că 
rebuie să muncesc. Timpul e 
n fața mea, viața mi-e înain

te. Am timp destul și pentru 
asta...

(Urmare din pag. 1)

în valoare de aproximativ 
8400 lei. Miliția din Uricani 
a depistat, numai în noaptea 
de 16 spre 17 noiembrie, mai 
multe mașini ale U.M.T.F. U- 
ricani, parcate fără jenă la do
miciliul conducătorilor auto 
(basculanta 21 HD 1909 — șo
fer Cosma Romoșan; autoca
mionul 21 HD 650, șofer Ion 
Calotă, mașina 21 HD 1757 — 
șofer Antonică Dumitrescu), 
autocamionul 21 HD 928, pro
prietate a U.M.T.F. Iscroni (șo
fer Nicu Popa) a fost găsit pe 
ruta Iscroni — Petroșani, par
cat în alt loc decît la garaj. 
Cile sute de kilometri — utili 
se puteau parcurge în intere
sul întreprinderii cu acest car
burant consumat din inconști
ența acestor șoferi (și a altora 
ca ei I), datorită faptului că 
la nivelul garajului respectiv, 
factorii in drept nu iau măsuri 
Pentru închiderea acestui ro
binet al risipei ? Nu credem 
că e simptomatic faptul că mai 
există șoferi care nu parchea
ză mașinile întreprinderii in 
garaje. Sînt de vină, după pă
rerea noastră, în primul rînd 
conducerile întreprinderilor 
respective, care n-au găsit și 
nici nu se prea sinchisesc să 
„găsească" măsuri necesare 
pentru asigurarea utilizării 
raționale a carburanților. Ce 
părere aveți, tovarăși directori, 
știți în fiecare seară, unde par
chează mașinile șoferii pe ca
re-i conduceți 7 Dacă ați fi 
puși să suportați din propriul 
buzunar costul consumului de 
benzină risipită pentru diverse 
curse neeconomicoase de către 
salariații (șoferi) din subordi
ne, — posibilitatea nu-i total 
exclusă — ați ști — sîntem 
convinși — în orice moment 
unde se află mașinile între
prinderii pe care o conduceți! 
Așa-i 7 Și nu ați afla acum, 
de la noi, „noutăți" pe care ar 
trebui să Ie cunoașteți, pri
mii, dumneavoastră...

...Basculanta 31 HD 1538. 
proprietate a S.U.T. Bănită 
(șofer Ionel Ivănuș) a fost gă
sită... în strada Constructorul 
— Petroșani. Pe foaia de par
curs — ruta nu era trecută. 
Ce căuta aici șoferul Ivănuș ? 
Transporta... geamuri pentru 
o locuință a unui prieten. Jus
tificarea ? „Ce să mai zic ? 
M-ați prins, m-ați prins, am

fost și eu rugat, ce era să 
fac?..." Mașina 1 HD 1669, 
proprietate a C.L.F. Petroșani 
a fost găsită, în 16 noiembrie 
a.c., la ora 20, circulînd pe 
traseul Petroșani — S^du, fă
ră a avea trecută ruta pe foaia 
de parcurs. .Tovarășul director 
Ion Cosma sau tovarășul Du
mitru Popescu, șeful serviciu
lui comercial al Centrului, 
v-au aprobat această deplasa
re ?“ Răspunsul întîrzie ui, 
moment, apoi: „Nu. Nu știau". 
Ce transportați ? „Diferite o- 
blecte". Un om poate fi soco
tit... obiect 7 „Nu, bineînțeles, 
dînsa e mama mea, o duc în 
Oltenia"... Cît se poate de 
concludent!

Tot în interes personal, pe 
drumuri ocolite, periferice, au 
fost gășiți circulînd, cu mași
nile întreprinderii și alți con
ducători auto. Șoferul Traian 
Dupaș „peregrina" cu mașina 
21 HD 1070, proprietate a sec
torului E.G.C. Petrila, spre ca
bana Voievodu. Fără foaie de 
parcurs, fără încărcătură, în 
interes pur personal ! Mihai 
Munteanu, împreună cu soția, 
circula spre... parchetul fores
tier Bilele, miercuri 14 noiem
brie cu autocamionul „Bucegl" 
21 HD 2774, proprietate a 
U.M.T.F. Iscroni. Foaia de 
parcurs — necompletată. Ex
plicația— puerilă : „Păi ce eu 
știam cîți kilometri sînt Pînă 
acolo, de ce s-o scriu și s-o 
greșesc?" Mașina 31 HD 695. 
proprietate a secției din Pe
trila a Spitalului unificat Pe
troșani (șofer Ștefan Standin- 
ger) a fost găsită in... Cimpa. 
Ce^ cauți aici ? „Cu treburi!“ 
Atît. Foaia de parcurs — fără 
rută și... în alb. Șoferul Teo
dor Edlicică de pe basculanta 
31 HD 2249, proprietate a 
I.P.S.P. Livezeni, a fost găsit 
la intrarea în defileul Jiului 
vînzînd benzină lui Gheorghe 
Cocioabă (autoturism proprie
tate personală 1 HD 579). Ir 
dimineața zilei de 15 noiem
brie a.c. Șoferul Petru Ilye: 
(autocamionul 21 HD 800, a 
E.M. Paroșeni) a fost „stopat’ 
în fața termocentralei Paro 
șeni și întrebat unde merge 
Era însoțit de responsabilii 
cantinei minei. ..După pîinc 
în Lupeni". Foaia de parcurs 
necompletată, atrage după si
ne încheierea unui proces ver
bal. „Am uitat, am fost luat

rapid, pentru atîta lucru sM 
muncesc acum pe... gratis ? O 
să plătesc, ce să fac, dar ori
cine poate uita, nu mai merg 
niciunde, nu mai aduc pîine 
și gata..." Supărare nefondată. 
Șoferul își dă apoi seama că, 
oricum, ar lua-o, a greșit. Dat. 
cei ce l-au trimis, de ce nu 
i-au amintit o obligație ele
mentară 7

Cum ar reacționa, ne între
băm, directorii întreprinderi
lor vizate mai sus, șefii de co
loană, sau de garaje dacă av 
fi nevoiți să plătească consu
mul benzinei risipite de pro
priii lor subalterni? Ce părere 
aveți 7 Mașina 31 HD 1214 a 
„Viscozei" Lupeni a fost găsită 
în drum spre Vulcan, trans- 
portînd cărbune pentru un 
„bun amic" ; autocisterna 31 
HD 1362, proprietate a I.T.A. 
Livezeni (șofer Gh. Berindea) 
își permitea să depășească, 
fără nici o justificare, t-uta 
menționată pe foaia de par
curs ; mașina 21 HD 1962, pro
prietate tot a U.M.T.F. Uri
cani, condusă de Aurel Suciu, 
transporta în 17 noiembrie a.c. 
ora 17,30, lemne dinspre Ar- 
canu, fără taxare legală din 
partea întreprinderii ; bascu
lanta 32 B 5512, proprietatea a 
S.U.T. Iscroni (șofer Gh. Vă
duva) circula pe ruta Petrila 
— Iscroni fără încărcătură, cu 
ruta_ netrecută, fără certificat 
de înmatriculare, cu sistem 
de iluminat defect ș.a... Cu 
benzina și mașina întreprin
derii, deci fel de fel de trans
porturi clandestine, în folosul 
personal al șoferilor. De ce ? 
De ce toate acestea ? Și, mai 
ales, cine plătește ? Că trebuie 
să plătească cineva.

Aici, în aceste curse neper- 
uise, în ilegala folosire a ma
rinilor întreprinderilor de că
tre unii șoferi ce încă își mai 
închipuie că sînt „proprietari _ 
ibsoluți" ai unei dotări, pe ca- ” 
e au dreptul și datoria doar 
o îngrijească, aici, repetăm, 

și află izvorul pierderi însem- 
iste de carburanți, de lubrifi- 
nți, uzajul mașinilor și altele 

■are, la un Ioc înseamnă prin- 
Ir-o utilizare rațională, o efi- 
iență economică sporită, mai 

multe tone de mărfuri trans
portate în cele mai bune con- 
dițiuni. Un izvor care se cere 
secat. Asanat. Un robinet al 
risipei care poate și trebuia 
să fie piereu închis !
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Reviz ii și reparații de
»

calitate, 
săptămînii 
programate 

de lucrări

tre- 
mai

de

Este cunoscut faptul că 
mina Lupeni e una dintre 
cele mai mecanizate exploa
tări și, în consecință, cu un 
nivel de producție ridicat. 
Mașinile, utilajele și insta
lațiile din dotarea minei' 
necesită însă o întreținere 
corespunzătoare care să le 
mențină zi de zi în perfectă 
stare de funcționare. Pornind 
de la acest fapt, conduceri
lor sectoarelor li s-a reco
mandat să acorde toată a- 
tenția reviziilor și reparați
ilor de bună

La sfîrșitul 
cute au fost 
bine de 100 
revizii și reparații la toate 
sectoarele minei, în special 
la cele cu dotație mai mare 
de utilaje. La sectorul I, de 
pildă, lucrările prevăzute au 
constat în montarea unui 
buncăr în blocul III est, ori
zontul 750, revizii și repara-

și la timp
ții curente la transportoare și 
împingători. La sectorul II, 
s-au efectuat revizia com
binei 2 K 52 precum și schim
barea motorului și a unui pi
nion Ia combină ca 
canizarea 
portoare 
Lăcătușii 
sectoarele 
VII, sub 
nerilor electromecanici 
maiștrilor s-au 
de reviziile și reparațiile ne
cesare bunei 
utilajelor 
respective, 
la sectorul 
îndreptată 
plexelor I 
de înaltă presiune a com
plexului nr. 1.

Un volum mare de lucrări 
au efectuat și echipele de re
vizie 
gresări, 
uzate.

și vul- 
benzii trans- 

din stratul V. 
și electricienii din 

III, IV, V VI și 
îndrumarea ingi- 

și a 
preocupat

funcționări a 
din sectoarele, 

Așa de exemplu, 
VI atenția a fost 
spre revizia com- 
și II și a pompei

a transportoarelor — 
schimbări de piese 

La fel, s-au executat

revizii tehnice la utilajele 
lectrice, schimbări de ali
mentări cu energie, ca de e- 
xemplu sectorul III.

In cadrul sectoarelor XII 
și XIII au fost executate nu
meroase lucrări menite să 
vină în sprijinul producției. 
Dintre cele mai importante 
amintim vulcanizarea ben
zilor transportoare de la 
orizontul 440, revizia locomo
tivelor Diesel de la orizon
turile 300 și 650, reparații la 
instalația de introdus vago- 
nete în colivii, revizii la ven
tilatoare Ia puțurile Centru 
și nr. 21. Toate aceste lucrări 
au fost executate pentru ca să 
se asigure funcționarea în 
bune condițiuni a instalați
ilor și deci desfășurarea pro
ducției fără opriri din cauze 
electromecanice.

M. AVRAM 
lăcătuș, E. M. Lupeni

Deschiderea sesiunii științifice jubiliare
(Urmare din pag. 1)

dr. ing. Tiberiu Golgoțiu, pro
rector al Institutului politeh
nic „Gh. Asachi“ din Iași, 
prof. dr. ing. Igor Sabatin, din 
partea Universității din Cra
iova, conf. dr. ing. Vasile Po
pa, prorector al Institutului de 
subingineri din Baia Mare.

Au trimis, de asemenea, 
mesaje de salut prof. dr. do
cent Radu Bogdan, rectorul 
Institutului politehnic din 
Brașov, conf. dr. ing. Vaier 
Gabrian, președintele consili
ului oamenilor muncii de la 
Combinatul minier Baia Mare, 
colectivul catedrei de socia
lism științific al Universității 
din Cluj, prof. dr. Mihai To- 
dosia, rectorul Universității 
„Alexandru loan Cuza“ din 
Iași, prof. dr. ing. Iosif Egri,

rectorul Institutului politeh
nic din Galați.

In următoarele zile nu
meroși cercetători din institu-

tele de învățămint superior, 
de' cercetări și proiectări, 
unitățile productive din 
treaga țară vor prezenta 
meroase lucrări științifice 
re, grupate în zece secții, 
aborda probleme de mare

din 
în- 

nu- 
ca-

tualitate legate de activitățile 
tehnico-economice și sociale 
specifice unităților productive 
din Valea Jiului și celelalte 
bazine miniere din țara noas
tră.

Fără îndoială că tradițiile 
bine cunoscute ale cercetării 
științifice universitare, preo
cupările tot mai susținute ale 
cadrelor de specialiști din u- 
nitățile productive orientate 
spre adoptarea unor soluții 
tehnice menite să asigure op
timizarea tehnologiilor de lu
cru vor primi cu acest prilej 
o nouă confirmare prin pre
zentarea unor lucrări de înalt 
nivel științific, elaborate de 
reputați specialiști.

Urăm mult succes tuturor 
participanților la această va
loroasă manifestare științifică 
care reprezintă un eveniment 
remarcabil în tehnica minieră 
din tara noastră !

Ediția jubiliară a revistei „Orizont"
A apărut un nou număr al 

revistei „Orizont", a studen
ților Institutului de mine. 
Dedicat evenimentului deose
bit pe care îl reprezintă — 
aniversarea a 25 de ani de la 
crearea invăjămintului supe
rior minier în Valea Jiului, 
numărul festiv al „Orizont
ului înfățișează cele mai 
semnificative aspecte legate 
de dezvoltarea Institutului, de 
munca și viața studenților săi.

Dintre numeroasele materi
ale publicate reținem „Valea 
Jiului ieri și azi", semnat de 
tovarășul Clement Negru),

prim-secretar al Comitetului 
municipal Petroșani al P.C.R., 
președintele consiliului popu- și numeroase însemnări 
Iar municipal, „Citadela învă- 
țămîntului superior 
inima de cărbune 
autor — prof. univ. 
ing. Aron Popa, 
I.M.P., „Comuniștii, 
goniști ai efortului 
pentru perfecționarea învăță- 
mîntului11, de prof. dr. ing.
Ilie N. Constantinescu, secre
tarul comitetului de' partid 
al I.M.P., interviul „Pentru în- 
vățămînt viitorul reprezintă 

.însuși prezentul" realizat cu

minier în 
a tării-, 
emerit dr. 
rector al
— prota- 
coiectiv

ing. Ilie Rotunjeanu, președin
tele C.U.A.S.C. din I.M.P., ca 

din 
viafa studențească, din acti
vitatea institutului.

Tematica variată a 
lelor, densitatea mare 
te și semnilicații din 
nutul acestora ca și realiza
rea revistei în condiții grafi
ce bune recomandă numărul 
jubiliar al „Orizontului" ca 
pe o nouă reușită editorială 
în contextul bogatelor ac/iuni 
culturale care se desfășoară 
în institutul de mine.

artico
le fap- 
conți-

Răspundem celor ce ne scriu
Constantin Cîrciu. U- 

ricani. Centrala cărbunelui 
a reanalizat situația vechi
mii din cartea dumnea
voastră de muncă și, ținînd 
seama câ următoarea tranșă 
de vechime începe la 1 au
gust a’, c., a dispus ca
E. M. Uricani să vă calcule
ze dreptul la sporul de
vechime ce vi se cuvine pe 
august 1973, pentru 
me neîntreruptă în 
de peste 15 ani.

Ioan Valerian 
Iscroni. Direcția 
probleme de muncă și 
crotiri sociale Deva 
formează că pentru 
rele sociale ce se 
în baza articolului 
Legea 27/1966 
care 
te 
siți de mijloace proprii 
de existență 
fonduri de 1 
Muncii, la 
nit solicitîndu-se 
le necesare pentru soluțio
narea cererii dumneavoas
tră.

Pînă la primirea răspun
sului de la Ministerul 
Muncii, cazul dumneavoas-

vechi- 
muncă
Radoi, 

pentru 
o- 

ne in- 
ajutoa- 
acordă 
38 din 

cetățenii 
nu au depus activita- 

salariată, dar sînt lip-

primesc 
la Ministerul 

care s-a interve- 
fonduri-

tră este ținut în evidența 
D. P. M. O. S. Deva.

loan Băbuță, Uricani.
Ajutoarele 
citate 
a pensionarilor de 
III se ‘ “ 
cît sînt 
articolului 21, aliniatul 
din Hotărîrea 880/1965, 
baza salariului tarifar 
zultat din îndrumarea 
lariului tarifar de încadra
re . corespunzător muncii 
prestate și a cotei parte de 
pensie ce i se plătește pe 
timpul angajării.

+ Anastasia Drăgan, Lu
peni. Angajații care au în 
întreținere mai mult de trei 
persoane beneficiază de re
ducerea cu 30 la suță a im
pozitului aferent veniturilor 
realizate 
nent de

Prin 
familiei 
mama _____
— nu vi se poate acorda re
ducerea de impozit.

Privitor la alocația de 
stat, adresați-vă serviciului 
financiar al exploatării mi
niere.

pentru incapa- 
temporară de muncă 

gradul 
stabilesc, pe timpul 

angajați, potrivit 
4, 

pe 
re- 
sa-

la locul perma- 
muncă.
urmare, în situația 

dumneavoastră — 
casnică și 2 copii

In sprijinul
comitetelor
de părinți

Ministerul Educației și In- 
vățămîntului a elaborat pri
mul Regulament de organiza
re și funcționare a comitetelor 
de părinți de pe lîngă grădi
nițe, școli generale, profesio
nale și licee. Consemnînd, în 
principal, lărgirea, atribuțiilor 
ce revin comitetelor de pă
rinți, în sensul perfecționării 
activității de educare a elevi
lor, Regulamentul aduce o se
rie de noutăți. Semnalăm, în
tre altele, consultarea părinți
lor la întocmirea planului ge
neral de muncă al unităților 
din învățămînt, a programu
lui de activitate al copiilor, a 
acțiunilor de sprijinire a unor 
elevi prin meditații și consul
tații. Noul act normativ pre
vede, de asemenea, îndatori
rea părinților de a sesiza con
ducerii școlilor fenomenele de 
supraîncărcare a copiilor și 
tineretului studios, de a con
tribui atît la pregătirea și des
fășurarea acțiunilor tehnico- 
productive cu elevii, cît și a 
diferitelor activități educative 
extrașcolare, de orientare șco
lară și profesională, de inte
grare socială a absolvenților.

Se precizează, totodată, 
componența comitetelor de 
părinți dir> care fac parte 
persoane cu prestigiu în mun
ca profesională, obștească și 
în viața de familie, ai căror 
copii se disting prin rezulta
te bune la învățătură și o 
comportare exemplară. In 
vederea consultării părinți
lor asupra unor probleme re
feritoare la activitatea de e- 
ducare a tineretului școlar 
se va institui — pe plan ju
dețean șl central — un sistem 
de legătură între organele de 
învățămînt și părinți. Ast
fel, din consiliul de condu
cere al inspectoratelor șco
lare vor face parte repre
zentanți ai părinților, de o- 
bicei președinți de comite
te. In același scop, în Con
siliul de conducere al Minis
terului Educației și Invă- 
țămîntului vor fi cooptați și 
părinți.

Primul regulament de or
ganizare și funcționare a co
mitetelor de părinți va fi a- 
plicat — experimental — 
timp de un an.

(Agerpres)

Mobilier
din sticlă fină

întreprinderea de geamuri 
din Buzău a realizat, după 
proiectele specialiștilor săi, 
primele prototipuri de mobi
lier din sticlă fină, care 
urmează să intre în produc
ție de serie anul viitor. Este 
vorba de tonetele tip vitri
ne, pentru expunerea mărfu
rilor în cadrul unităților co
merciale, de cabine telefo
nice, mese, dulapuri și scau
ne. După cum afirmă ing. 
Alexandru Bugeac, directo
rul tehnic al întreprinderii, 
toate aceste articole din sti
clă se pot realiza la cerere, 
din sticlă obișnuită și colo
rată.

Realizarea sarcinilor de plan 
impune lichidarea cu fermitate
a neajunsurilor organizatorice

și de aprovizionare
(Urmare din pag. 1)

Intre exploatările miniere 
cu certe posibilități de reali
zare și depășire a sarcinilor 
de plan, dar care- nu au răs
puns încă acestor așteptări, 
se numără și mina Paroșeni, 
unitate cu un grad ridicat de 
mecanizare, avînd un colectiv 
bun, cu experiență în muncă. 
Cu toate că aici s-au depus e- 
forturi pentru înlăturarea gre
utăților întîmpinate. nu s-a 
reușit să se depășească o anu
mită limită, absolut necesară, 
pentru redresarea producției 
care atinge procentul de 99,5 
la sută pe exploatare.

Am încercat să descoperim 
o parte din cauzele care deter
mină și la ora actuală această 
situație necorespunzătoare dis- 
cutînd cu oameni, din rîndul 
factorilor care coordonează ac
tivitatea colectivului de aici.

Am reținut că o contribuție 
însemnată la nerealizările de 
la E.M. Paroșeni a avut-o sec
torul I producție, care a creat 
un minus de 11 702 tone la ex
tracția de cărbune și sectorul 
IV de investiții, care și-a rea
lizat planul doar în proporție 
de 81,7 la sută. Era firesc deci 
să discutăm, mai întîi, cu oa
menii de Ij acest sector. Iată 
ce declară ei :

Nicolae Bunea, 
principal electromecanic, loc
țiitorul secretarului de partid 
de lă organizația de bază nr. 
1 : Planul nu a fost realizat 
din cauza fluctuației mari de 
muncitori. Apoi, a existat o 
perioadă de trecere de la a- 
batajele aflate în- închidere, 
la cele noi. S-au manifestat 
numeroase acte de indiscipli
nă prin absențe nemotivate și 
părăsirea locului de muncă 
înaintea terminării programu
lui de lucru, așa cum proce
dau, printre alții, Mihai Zori- 
lă și Vasile Mircea. Greutăți
le au fost determinate și de a- 
provizionarea defectuoasă cu 
materiale și piese de schimb : 
serviciile de aprovizionare și 
transport nu și-ap făcut dato
ria. Din cauza aceasta a slăbit 
disciplina, iar noi purtăm o 
mare vină pentru că am tole
rat-o.

Ion Dumitrescu, maistru 
minier principal la sectorul I, 
pe care l-am întîlnit în gale
ria principală,, ne-a declarat 
cu sinceritate : De o săptămî- 
nă nu există vagonete goale. 
Din cauza aceasta nu pot fi a- 
provizionate grupele de mi
neri. La sectorul de transport 
nu merge funicularul și toată 
galeria e plină de steril. La 
galeria direcțională din blocul 
III centru, orizontul 575 sînt 
trei brigăzi care nu au goale, 
a lui Ion Grigorescu. Nicolae 
Croitorii și Mihai Ostaciuc. 
Tot din cauza vagonetelor 
goale nu avem în ce încărca 
bandajele pentru a le trans
porta. înainte nu mergeau nici 
transportoarele. Azi, deși am 
pușcat Ia ora 7, n-am primit 
vagonete decît la ora 13. Alt

necaz este acela că s-au dat 
în folosință orizonturi princi
pale de transport fără să se 
amenajeze linia ferată și fără 
să se betoneze canalele săpate. 

Mihai Dumitru, maistru mi
nier, președintele comitetului 
sindical : Am luat măsuri e- 
ficiente pentru îmbunătățirea 
aprovizionării cu materiale în
că din primele zile ale lunii. 
S-au înființat magazii de mi
nă în subteran cu materiale și 
piese de schimb. La nivelul 
sectorului s-au înființat trei 
echipe pentru aprovizionare : 
una asigură aprovizionarea de 
Ia suprafață în subteran iar 
celelalte două fac aprovizio
narea de la punctele principa
le pînă la locurile de mun
că.

Dumitru Darabă, miner șef 
de schimb : în prima săptămî- 
nă de lucru după noul pro
gram am avut tot ce ne tre
buia la locul de muncă și am 
reușit să ne organizăm mai 
bine. Utilajele au funcționat 
fără întrerupere, am fost bi
ne aprovizionați. Acum avem 
și timp suficient ca să ne or
donăm munca cum trebuie.

Gheorghe Bădoi, miner șef 
de schimb la abatajul 6133 ; 
Noi n-am avut multe proble
me de rezolvat, însă ne mai 
creează greutăți utilajele ca- 

maistru re nu funcționează tocmai bi
ne. Se mai defectează combi
na, se mai opresc transportoa
rele. Dacă mecanicii ar verifi
ca mai des utilajele n-am mai 
avea nici o problemă.

Ing. Ion Vasilescu. șeful 
sectorului I : Am preluat de 
curînd conducerea acestui 
sector care era cunoscut doar 
prin faptul că nu-și realiza 
sarcinile de plan, dar. așa cum 
se poate observa, în urma mă
surilor luate, la toate nivelele, 
în cele două decade ale lunii 
noiembrie colectivul a reușit 
să obțină și o depășire de 1994 
tone de cărbune. Aceasta se da- 
torește și faptului că am dis
cutat cu oamenii străduin- 
du-ne să rezolvăm probleme
le ridicate de ei. Vom face tot 
ce depinde de noi ca să mer
gem în acest ritm pentru a 
contribui la redresarea pro
ducției pe mină.

La sectorul IV investiții se 
constată o slabă preocupare 
față de soarta planului 
partea 
precum și o creștere accentu
ată a actelor de indisciplină. 
Iată ce ne declară Petru Ma
nea, secretarul organizației nr. 
4: „Stăm rău cu planul din 
cauză că sectorul de aprovizi
onare și transport nu-și face 
datoria. Funicularul nu func
ționează la capacitatea proiec
tată, nu avem cu ce transporta 
materialele la locul de mun-

din
personalului tehnic

că. S-au înmulțit actele de in
disciplină. In primele trei tri
mestre, la sectorul nostru s-au 
înregistrat 356 de absențe ne
motivate, 140 motivate și 
1 520 zile de boală. Mulți sa- 
lariați manifestă dezinteres 
față de problemele pro
ducției. Intre aceștia se nu
mără Nicolae Popescu, Vasile 
Roman, Gheorghe Mîndrilă, 
Ștefan Pricop, Ion Chirilă, 
Mircea Brașovan, Iosif Svir- 
cek, Iosif Covaci, Octavian To
ca, Carol Bende, Andrei Ca
zan și alții. Sigur, nu-i o notă 
bună pentru organizația noas
tră de partid. Tocmai de aceea 
am luat o serie de măsuri pen
tru întărirea disciplinei la 
toate locurile de muncă și re
alizarea sarcinilor de plan.

Ing. Stelian Vintilescu, nu
mit recent în funcția de șef al 
compartimentului de transport 
ne informează despre unele 
măsuri luate pentru îmbună
tățirea activității : S-a trecut 
la recondiționarea și punerea 
in stare de funcționare nor
mală a principalelor căi de 
transport, au fost plasate cinci 
brigăzi pentru întreținerea li
niei de cale ferată și remedie
rea deficiențelor. Pînă Ia 15 
decembrie vor fi terminate 
toate lucrările cerute de asi
gurarea unui transport nor
mal. Proasta funcționare a fu- 
nicularului, care nu aparține 
practic de sectorul transport, 
afectează însă întreaga acti
vitate de la pregătiri. Condu
cerea exploatării trebuie să 
găsească modalitatea de pu
nere la punct a funicularului, 
să stabilească cine răspunde 
de el, rezolvîn.du-se în felul a- 
cesta toate problemele ce le 
ridică grupele de mineri de Ia 
producție și pregătiri.

Din cele declarate de inter
locutorii noștri rezultă că la 
mina Paroșeni există încă ri
nele neajunsuri dar că ele 
pot și trebuie să fie depășite. 
Pentru aceasta este necesar 
ca organele și organizațiile de 
partid conducerile sectoarelor, 
toți salariații să depună efor
turi în direcția lichidării lip
surilor semnalate prin întări
rea disciplinei în muncă și 
mobilizarea largă a întregului 
potențial al formațiilor de lu
cru, prin valorificarea depli
nă a dotării de care dispun 
sectoarele, prin folosirea cît 
mai chibzuită a timpului de 
lucru și a efectivelor.

In tot ce se va întreprinde 
în perioada următoare trebuie 
plecat de la premisa că la mi
na Paroșeni există reale con
diții pentru înfăptuirea și de
pășirea sarcinilor de plan. O 
dovedesc rezultatele obținute!

(Urmare din pag. 1)

care ne-am o- 
le vedem și a-

Departe de Tipperary
A fost, fără îndoială, inspi

rată ideea programării Ulmu
lui „Departe de Tipperary" la 
cîteva zile după prezenta 
„Conspirației" pe ecranele 
Văii Jiului. Publicul cinefil 
ari astfel ocazia să se con
vingă că succesul serialului 
autohton, avîndu-1 protago
nist pe comisarul Mihai Ro
man, își are originea în uni
tatea dramaturgies a pieselor 
componente și mai ales în 
faptul că misiunile comisaru
lui constituie o foarte bună 
sursă de relatare a evenimen
telor hotărîtoare din cea mai 
recentă istorie a României.

Serialul este remarcabil nu 
numai prin fidelitatea sa is
torică — garantată de proie- 
sionalitatea cuplului de sce- 

’ nariști Titus Popovici și Pe
tre Sălcudeanu — ci și prin 
valențele iui educative, în 
sensul că generația tînără are 
posibilitatea să ia cunoștinfă 
— prin intermediul evocator 
al peliculei — cu febra revo
luționată a acelor vremi care, 
pentru tați și bunici au re
prezentat Însăși viata.

Interdependenta organică 
dintre „Conspirația" și „De
parte de Tipperary" se mani
festă și prin faptul că galeria 
de personaje cunoscută în

primul film revine și în al 
doilea, confruntată însă cu un 
alt moment istoric. Aceasta 
presupune, desigur, noi 
plica) a și o adinei re a 
Uleiului dintre viziunea 
;<că perimata și marșul

im- 
con-

im-

cinematografic

petuos, obiectiv al evenimen
telor revoluționare.

Evenimentele din „Departe 
de Tipperary" se petrec în 
1947, an de consolidare a pu
terii populare, anul edificării 
adevărului că orînduitea bju- 
gl.ezo-moșierească, împreună 
cu toate instituțiile sale este 
definitiv sortită pieirii. Anul 
1947 este anul în care parti
dul fărănist al Iui Maniu e- 
șuează lamentabil ■ în alegeri 
fiind silit, de voinfa unanimă 
a poporului, să ia drumul

spre trapele
Cu grupul 

torul Varga 
ce se petrece logic cu orice 
adept al falselor idealuri. In
capacitatea de a înțelege un 
lucru iminent, anacronismul 
unei ideologii absurde, carac
terul de-a dreptul pueril al 
cramponării de un scop ine
xistent fac din Varga și a- 
coliții săi niște damnați care 
vad salvarea situației lor în- 
tr-o șansă imaginară.

Există categoric un generos 
îilon dramatic în confrunta
rea încrederii în progres cu 
miopia care naște atitudinea 
retrogradă. Ciocnirea violen
tă se soldează — cum decur
ge obiectiv din natura conflic
tului — cu un eșec moral, în 
primul rînd al exponenților 
leac/iunii. Această acoperire 
realistă a conflictului funda
mental aj peliculei detnrrn.nă 
puritatea estetică a povesti
rii.

Mesajul peliculei, pasionant 
și convingător, este transmis, 
de Fory Etterle, Ilarion Cio- 
banu, Maria Clara Sebok, Vic
tor Rebengiuc și alții sub ba
gbeta regizorală inspirată a 
lui Manole Marcus.

scenei istoriei, 
condus de senu- 
se întlmplă ceea

Al. COVACI
*»

mațiile pe 
bișnuit să 
preciem ?

Se află formații de mu
zică populară și ușoară, 
soliști vocali și instrumen
tali, dansuri populare . la 
toate cluburile — de la Lo- 
nea pînă la Uricani. In ce
le două zile și artiștii ama
tori sînt liberi, prin ur
mare sărăcia activităților 
de larg interes (care să a- 
tragă nu numai tinerii sau 
pe cei cu veleități sportive) 
este de natură organiza
torică, Comitetele de cul
tură și educație socialistă, 
consiliile de conducere ale 
instituțiilor de cultură, co
mitetele U.T.C. încă nu 
și-au unit eforturile orga
nizatorice. Iată și pentru 
ce am întîlnit acțiuni in
teresante, de altfel, dar li
mitate în interes (Lupeni

si duminică->

— masă rotundă pe tema 
creației literare;
blioteca din Vulcan — me
dalion literar; Petrila — 
simpozion de speologie). 
La Aninoasa, sîmbătă și 
duminică au avut loc trei 
„gale de filnae“, care nu 
sînt altceva decît un nou 
mod de a denumi obișnui
tele spectacole cinemato
grafice...

La sfîrșitul săptămt- 
nii trecute cluburile și 
casele de cultură n-au a- 
vut ce să ofere1' minerilor, 
deși posibilități există. Pe 
lîngă firava inventivitate a 
organizării unor manifes
tări care să se adreseze tu
turor oamenilor in aceste 
zile, se mai constată' și o 
foarte slabă propagandă 
a acțiunilor. Stațiile de ra
dioamplificare de la exploa
tările miniere trebuie fo
losite pentru a comunica 
minerilor unde pot merge, 
ce anume pot face sîmbă- 
ta și duminica. Afișajul în 
sălile de apel și în oraș 
trebuie să îndeplinească 
același scop.

Așteptăm ca la sfîrșitul 
acestei săptămîni să fie 
revitalizate și permanenti
zate toate mijloacele cul- 
tural-artistice și educative 
de care dispune munici
piul pentru ca minerii și 
familiile lor să poată alege 
între 
tăți 
două

la bi-

mai multe posibil i- 
de petrecere a celor 
zile.

Mica 
publicitate
VIND garaj tablă. V. 

Boaită 7/18, lîngă piață — 
Mitrică.
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Dezbaterile din Comitetul pentru problemele

Națiunile UNITE 21 — 
Corespondentul Agerpres, 
Constantin Alexandroaie, 
transmite : Unul dintre cele 
mai importante puncte ale a- 
gendei sesiunii Adunării Ge
nerale — „Raportul Comitetu
lui special pentru definirea a- 
gresiunii" — se află în pre
zent în dezbaterea Comitetu
lui pentru probleme juridice 
al Adunării.

Reprezentantul țării noastre 
în Comitetul juridic, A. Cris- 
tescu, a subliniat în cadrul 
dezbaterilor că în preambu
lul definiției trebuie reafirma
tă îndatorirea statelor de a nu 
recurge la folosirea forței spre 
a lipsi popoarele de dreptul 
lor de a-și hotărî singure soar
ta, de dreptul la libertate și 
la independență. El a reafir
mat principiul potrivit căru
ia teritoriul unui stat este in
violabil și nu poate constitui, 
nici măcar temporar, obiectul 
unei ocupații militare sau al 
altor măsuri de forță.

Referindu-se în continuare 
la partea propriu-zisă a defi
niției. vorbitorul a insistat ca 
aceasta să conțină o dispozi
ție referitoare la interzicerea 
armelor de distrugere în ma
să și la caracterul agresiv al 
folosirii lor.

EI a cerut, de asemenea, să se 
precizeze în definiție că sin
gurul caz în care folosirea for
ței armate este licită este re
prezentat de dreptul inerent 
al statelor și popoarelor la au
todeterminare.

Delegația română, a arătat 
reprezentantul țării noastre, 
subliniază că trebuie respec
tată concordanța perfectă în
tre definiția agresiunii și prin
cipiile fundamentale ale drep
tului internațional, așa cum 
au fost enunțate ele în „De
clarația cu privire la princi-

piile dreptului internațional 
referitoare la relațiile priete
nești și cooperarea dintre sta
te, conform Cartei Națiunilor 
Unite". Definiția agresiunii, 
corespunzătoare acestor prin
cipii, trebuie să enunțe in 
mod exhaustiv actele de folo
sire a forței a căror periculo
zitate crește tot mai mult în 
zilele noastre, pe măsura dez
voltării și perfecționării arse
nalelor militare ale statelor. 
O astfel de definiție trebuie 
să ducă la incriminarea pe 
plan juridic și politic interna
țional a folosirii forței ilicite, 
sub orice formă, în raportu
rile interstatale, să faciliteze, 
identificarea și reprimarea a-

cestor acte, pentru a asigura 
întărirea păcii, securității și 
legalității internaționale.

Amintind că România este 
coautoare la proi&ctul de re
zoluție privind prelungirea 
mandatului Comitetului spe
cial pentru redactarea definiți
ei, delegatul român a 
că încheierea cu succes 
crărilor comitetului ar 
natură să contribuie la
rea pe baze noi și democrati
ce a raporturilor dintre state, 
marcînd, totodată, un impor
tant aport la întărirea rolului 
O.N.U. în lume, la afirmarea 
cursului nou spre destindere 
și cooperare în aviața interna
țională.

arătat 
a lu- 
fi de 

așeza-

încheierea reuniunii miniștrilor
agriculturii din țările membre

♦

Stare de asediu
în două provincii

din Peru
(Agerpres). — 

Guvernul peruan a decretat 
starea de asediu în provin
ciile Arequipa și Puno, situ
ate în sud și. respectiv, sud- 
estul țării — informează a- 
gențiile France Presse și 
Associated Press. Această 
măsură — specifică decretul 
guvernamental — a fost adop
tată ca urmare a dezordini
lor provocate de elemente 
reacționare.

LIMA 21

♦

*

ale C. E. E

j greviste
Ain

ROMA 21 (Agerpres). — La 
chemarea lansată de sindica
te. aproape 230 000 de munci
tori din industria chimică din 
Italia an declarat marți, o 
grevă generală de 24 de ore.

In aceeași zi, a intrat în 
grevă — pentru a cincea oară 
în cursul acestei luni — per
sonalul hotelurilor din Milano, 
sare revendică încheierea u- 
Bor noi contracte de muncă.

f,e-

Reprezentantul președintelui
*

Consiliului de Stat al României

RABAT» 21 (Agerpres). — 
Tovarășul Corneliu Mănescu, 
reprezentant al președintelui 

,Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, a 
fost, primit de regele Marocu
lui. Hassan II, căruia i-a în- 
mînat un mesaj personal al 
președintelui Nicolae 
Ceaușescu.

Mulțumind, suveranul ma
rocan a adresat șefului statu
lui român urări de noi succe
se în activitatea consacrată 
dezvoltării României și pro
movării păcii și colaborării in
ternaționale.

A fost exprimată totodată 
convingerea că raportul ile de 
colaborare, prietenești, care

există între cele două țări vor 
cunoaște o dezvoltare conti
nuă, pe planuri multiple, în 
folosul ambelor popoare.

In cursul convorbirii au fost 
abordate aspecte ale situației 
clin Orientul Mijlociu ca și al
te probleme internaționale de 
interes comun.

Tovarășul Corneliu Mănes
cu a avut de asemenea, o în- 
tîlnire cu ministrul afacerilor 
externe al Marocului, Ahmed 
Taibi Benhima. Ministrul ma
rocan a oferit
prezentantului român un de
jun, la care 
membri ai guvernului Rega
tului Maroc.

în onoarea re-

au participat

Cea de-a 36-a reuniune

Ședinfa Consiliului
de Miniștri 
al Franței

21 (Agerpres). — 
• Franței, Geor- 

abordaf. în

PARIS ! 
Președintele 
ges Pompidou, a 
ședința Consiliului de Miniș
tri. unele aspecte ale politi
cii interne și externe a țării. 
Intre altele. el a subliniat 
necesitatea adoptării, în ur
mătoarele săptămîni, a unor 
măsuri guvernamentale sus
ceptibile să contribuie' la men
ținerea puterii de cumpărare, 
precum și a nivelului expor
turilor.

Pe de altă parte. Consi
liul de Miniștri a examinat 
situația energetică a Franței, 
în legătură cu care ministrul 
dezvoltării industriale și ști
ințifice. Jean Charbonnel, a 
prezentat o situație detaliată, 

măsurile în- 
guvern 'în 
risipei dc

tempera- 
locuinte 

vitezei

S-a apreciat că 
t'reprinse deja de 
direcția combaterii 
energie (limitarea 
turii menținute în
și birouri, reducerea 
de circulație) dau rezultatele 
scontate.

SOFIA 21 — Coresponden
tul Agerpres, 
transmite : Iii zilele de 19 și 
21 noiembrie a avut loc 
Sofia al doilea seminar știin
țific privind unele probleme 
ale mișcării arabe de elibera
re, desfășurat sub egida Orga
nizației de solidaritate cu po
poarele din Asia și Africa 
și a Comitetului bulgar de so-

la

lidaritate. La seminar au 
at parte reprezentanți ai 
mitetelor de solidaritate 
popoarele din Asia și Africa, 
din țări socialiste europene și 
reprezentanți ai unor țări al 
rabe. Delegația Ligii române 
de prietenie cu popoarele din 
Asia și Africa a fost condusă 
de prof. dr. docent Stanciu 
Stoian.

Schimbul de prizonieri
dintre Egipt și Israel

CAIRO 21 (Agerpres). — 
Un purtător de cuvînt a’ 
Națiunilor Unite a declarat, 
la Cairo, că schimbul de pri
zonieri dintre Egipt și Israel 
se va încheia în cursul zilei 
de joi — transmit agențiile 
United Press Internațional și

France Presse. El a 
nat, de asemenea, că 
porturile de apă și 
spre orașul Suez și 
mată a treia egipteană 
Sinai, prevăzute prin 
de consolidare a 
focului,- se desfășoară 
satisfăcător.

O declarație a M. A. E.
al Republicii Vietnamului de
VIETNAMUL DE SUD 21 

(Agerpres). — Un purtător de 
cuvînt al Ministerului Aface
rilor Externe al Republicii 
Vietnamului de Sud a dat pu
blicității, miercuri, o declara
ție în care se arată că la 19 
noiembrie, avioane ale State
lor Unite au efectuat zboruri 
de recunoaștere deasupra re
giunilor Dong Ha, Ai Tu, Lao 
Bao și deasupra șoselei nr. 14 
din provincia Quang Tri, afla-

lu- 
co- 
cu

mențio- 
trans- 

alimente 
spre ar- 

din 
acordul 

încetării 
în mod

Sud
tă sub controlul Guvernului 
Revoluționar Provizoriu.

M.A.E. al Republicii Viet
namului de Sud condamnă se
ver aceste acte care 
prevederile articolului 
cordului de la Paris 
Vietnamului și cere 
Unite să pună capăt
și necondiționat tuturor zbo
rurilor de recunoaștere dea
supra zonelor aflate sub con
trolul G.R.P. și să îndepl'uc.33- 
câ strict toate prevederile A- 
cordului de la Paris.

încalcă
4 al A- 
asupra 

Statelor 
imediat

BRUXELLES’ 21 (Ager
pres). — Miniștrii agricul
turii din țările membre ale 
Pieței comune au încheiat', 
miercuri, reuniunea ordina
ră de la Bruxelles, realizînd 
o formulă de compromis în 
problema ajutorului pe care 
C.E.E. 
acelor 
defavorizate 
vedere al 
dezvoltării

urmează să-l acorde 
regiuni considerate 

din punct de 
posibilităților 

agriculturii. în
țelegerea realizată se referă

la acordarea unor alocații 
agricultorilor din zonele de 
munte. In viitorul imediat 
urmează ca guvernele „celor 
nouă" să definitiveze zonele 
de aplicare a acordului.

O altă chestiune supusă 
atenției în cadrul ședinței 
maraton din noaptea de 
marți spre miercuri a fost 
cea a regimului subvențiilor 
acordate cultivatorilor de 
măslini din Italia, soluția 
adoptată fiind acceptată de 
ministrul italian.

la nivel ministerial a O.P.E.C.

cDns.a-

Delhi

A fost repatriat un nou lot
de prizonieri pakistanezi

Puținelu, 
repatrierea 

unui nou

DELHI 21 — Coresponden
tul Agerpres. Ion 
transmite : Prin 
de către India a
grup de 890 prizonieri de răz
boi pakistanezi și persoane 
civile internate, a fost înche
iată cea de-a
acestei acțiuni, 
luna septembrie 
prezent, în baza 
la Delhi pentru
problemelor umanitare create

prin conflictul din decembrie 
1971, au fost repatriați 
de prizonieri de război 
kistanezi și persoane 
internate în India.

Deși programul fazei 
toare nu a fost încă

4858 
pa- 

civile

patra fază a 
începute în 

a.c. Pînă în 
acordului de 
soluționarea

urmă- 
anun- 

țat, se așteaptă ca repatrierea 
prizonierilor de război pakis
tanezi să corespundă ritmului 
repatrierii celorlalte două ca
tegorii de persoane menționa
te în acord.

țarea unei comisii permanen
te proprii pentru prețuri, ce 
urmează ea pînă la 17 decem
brie să elaboreze un raport 
cu privire la modalitățile în 
care fiecare stat membru al 
O.P.E.C. își poate stabili, in
dividual, prețurile la petrol.

Crearea Comisiei pentru 
prețuri a O.P.E.C., apreciază 
ziarul „Die Presse", trebuie 
privită ca o consecință direc
tă a eșecului înregistrat, săp- 
tămîna trecută, în cadrul ne
gocierilor purtate cu concer
nele petroliere, cu privire la 
prețuri. Țările exportatoare 
de petrol, scrie cotidianul, 
continuă să rămînă la punctul 
de vedere că prețul țițeiului 
trebuie orientat după piață și 
nu stabilit pe calea tratative
lor cu concernele.

Viena, a 
examinării 

piața 
Ș' 

la acest 
din capi- 

consemnat 
cadrului 

primirea 
i unui

ată 
existente pe 

a petrolului 
prețurilor

VIENA 21 (Agerpres). — 
Corespondență de la Vasile 
Crișu : Cea de-a 36-a reuniu
ne la nivel ministerial a 
Organizației țărilor exporta
toare de petrol (O.P.E.C.). ca
re a avut loc la 
fost
situației 
mondială 
evoluția 
produs. Reuniunea 
tala austriacă a 
totodată 
O.P.E.C. 
drepturi egale a 
membru : Ecuadorul.

Principalul rezultat al dez
baterilor purtate timp de 
două zile de mirfiștrii petro
lului din cele 12 state mem
bre ale O.P.E.C. îl constituie 
potrivit observatorilor politici 
din capitala Austriei, înfiin-

lărgirea 
prin CU 

nou

Convorbiri Alexei Kosîghin 
Mitchell* Sharp

MOSCOVA 21 (Agerpres).
— Alexei Kosîghin, președin

tele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., l-a primit miercuri 
pe ministrul afacerilor exter- 

Mitchell 
vizită 

Sovieti-

păreri referitor la relațiile 
sovieto-canadiene și la cola
borarea celor două țări.

ne al Canadei, 
Sharp, aflat într-o 
oficială în Uniunea 
că. Agenția TASS precizează 
că s-a făcut un schimb de

Experiențele de la bordul laboratorului
spațial „Skylab

HOUSTON 21 (Agerpres). 
— Echipajul laboratorului 
spațial Skylab a început marți 
primele experiențe cu carac
ter medical ale programului 
misiunii, care au drept scop 
să urmărească modul în care 
organismul uman se adaptea
ză la starea de imponderabi
litate și activitate prelungită 
în spațiu. Una dintre experien
țele cele mai interesante a 
fost efectuată de către Carr : 
stînd în picioare acesta s-a 
instalat într-un aparat ce su
pune partea inferioară a-cor
pului unei reduceri treptate a 
presiunii, simulînd astfel e- 
fectele gravitației asupra or
ganismului. . Cei trei astrona- 
uți au urcat apoi, pe rînd pe 
bicicleta ergometrică, apara-

3“
tele înregistrînd modificări a- 
le pulsului și ale presiunii 
sanguine în timpul unui efort 
fizic prelungit.

In legătură cu adaptarea e- 
chipajului la noile condiții, 
Gibson a declarat, într-o con
vorbire avută cu centrul de 
control, că starea de imponde
rabilitate a provocat o anumi
tă dezorientare. „Am remar
cat un lucru interesant, a 
spus el, și anume că mă pot 
deplasa în diferite puncte din 
camera unde mă aflu fără să 
mai recunosc locul, sau, dacă, 
îl recunosc, mă simt stinghe
rit acolo.

După analiza primelor infor
mații cu caracter biomedical, 
unul dintre directorii zboru
lui, Neil Hutchinson, a afir-

mat că echipajul se adaptează 
din ce în ce mai bine vieții în 
spațiul extraterestru. preci- 
zîn-d, totodată, că procesul de 
adaptare este lent dar cert. 
Hutchinson a declarat, de a- 
semenea, că cei trei astrona- 
uți ‘ au suferit într-o anumită 
măsură de pe urma nivelului 
scăzut al umidității din cabi
nele laboratorului, consumînd 
foarte multă apă. și că tehni
cienii de la N.A.S.A. vor în
cerca să remedieze pe parcurs 
această situație.

De la centrul de control de 
la Houston s-a anunțat, de a- 
semenea. că sistemul de con
diționare a aerului, a cărui 
defecțiune fusese remediată 
de Pogue, funcționează acum 
în bune condițiuni
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PETROȘANI — 
brie: Departe de 
ry ; Republica : 
ția ; PETRILA : 
apusul soarelui ;
— Minerul 
ANINOASA 
VULCAN: 
patra ; LUPENI — 
ral :
toresc : Adio arme : 
CÂNI : Aventurile 
bușcă.

7 Noiem-
Tippera- 

Organiza- 
Grăbiți 

LONEA 
Explozia albă; 

: Antracit;
Antoniu și Cleo- 

Cultu- 
Conspirația ; Munci- 

URI- 
lui Ba-
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5,00 Buletin de știri ; 5,20 
Dragi mi-s cîntecul și jocul; 
5,50 Muzică ușoară; 6,00-

8,08 Radioprogramul dimi
neții ; 8,30 La microfon,
melodia preferată : 9.30 Odă 
limbii române ; 9,50 Muzică 
ușoară ; 10,00 Buletin de
știri ; 10,05 Cîntece și jocuri; 
10,45 Recital de ci ' 
11,00 Buletin de știri; 
Muzică ușoară ; 
țările socialiste : 
bum de muzică 
mânească; 12,00
lei ; 12,15 Recital Traian Po
pescu ; 12,30 Intîlnire cu
melodia populară și inter
pretul preferat ; 13,00 Ra
diojurnal : 14,00 Compozi
torul săptămînii ; 14,40
Din muzica 
15,00 Buletin de știri ; 
Tribuna radio; 15,15 
zică de estradă ; 15,40
mâții participante la 
cursul coral interjudețean 
Cîntare patriei ; 16,00 Ra
diojurnal ; 16,15 Piese fol
clorice ; 16,35 Formația in-.

.1 JUUU1 1 , 
chitară ;

11,05
Din
Al- 

corală ro- 
Discul zi-

11,15
11.30

popoarelor ; 
15,05 
Mu-
For-
con-

AGENȚIA B.T.A. RELA
TEAZĂ CA LA SOFIA 
a fost parafat acordul refe
ritor la crearea Consiliului 
economic bulgaro-american, 
în vederea extinderii comer
țului și cooperării economice 
și industriale bilaterale.

LA ARZEW, pînă nu de 
mult un mic port pescăresc 
de pe coasta estică a Me- 
diteranei, a început de curînd 
construcția unui mare com
plex de lichefiere a gazelor

strumentală ; 17,00 Ante
na tineretului ; 17,25 Con
certul pentru clarinet; 17,45 
Rapsozi populari ; 18,00
Orele serii; 
șoară ; 
pați“ ; 
relor ; 
cale ;
22,30
24,00 Buletin de știri ; 0,03- 
5,00 Estrada nocturnă ;

populari ;
20,00 Muzică u-

20.30 „Trofeul Car- 
21,00 Revista șlagă-
21.30 Bijuterii muzi- 

22,00 Radiojurnal ,• 
Concert de seară ;
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9,00

9,30

Curs de limbă engleză. 
Lecția 66 (reluare).
Curs de limbă germa
nă. Lecția 68 (reluare). 
Telex.
Cărți și idei (reluare);.

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

10,25
10,30

Publicitate.
Telecinemateca (relu
are).
Telejurnal.12,20

16,00-17,00 Teleșcoală. Al
bum : Humuleștii. Ști
ințe sociale. Consulta
ții. Filozofia și știința 
în procesul cunoaște
rii. Interferențe știin
țifice (științe interdis- 
ciplinare). Lingvistica 
matematică.
Emisiune în limba 
maghiară.
Telex.
Din țările socialiste, 
întrebări și răspunsuri. 
Fondul național de 
dezvoltare. Ce este sis
temul informațional. 
Morala, și religia.
Publicitate.
1001 de seri. Moby 
Dick (V).
Telejurnal. Cincinalul 
înainte de termen. 
1973 —an hotărîtor. 
Cîntecul săptămînii.

17,30

18.30
18.35
18,45

19.15
19,20

19,30

20,00

LA SEDIUL CONFERIN
ȚEI FEDERALE A UNIU
NII SOCIALISTE A PO
PORULUI MUNCITOR DIN 
IUGOSLAVIA (U.S.P.M.I.) 
au început, miercuri, convor
biri între o delegație a 
U.S.P.M.I. condusă de Veliko 
Milatovici, președintele Con
ferinței Federale, și o dele
gație a Partidului Socialist 
Francez, condusă de Fran
cois Mitterrand, prim-secre- 
tar al partidului.

naturale, apreciat ca cea mai 
mare unitate de acest fel din 
lume.

LA
laau condamnat 

pe diferite terme- 
studenți, sub acu- 
„încercare de răs- 

guvernului" și de

AUTORITATILE de 
SEUL 
închisoare 
ne șapte 
zația de 
turnare a
organizare a demonstrațiilor 
studențești de masă care au 
avut loc în ultima vreme în 
Coreea de sud.

20,05
20.10
21,30

Știu un nume minu
nat.
Publicitate.
Seară pentru tineret. 
Floarea din grădină. 
Emisiune-concurs pen
tru tinerii interpreți 
de muzică populară. 
24 de ore.

de
Valorile temperaturii 

registrate în cursul zilei 
ieri :

22,20

Maximele : 
grade ; Paring

Minimele : 
grad ; Paring

Petroșani
— 9 grade.
Petroșani — 1 
— 11 grade.

Straiul de zăpadă la Pa
ring : 30 cm.

PENTRU URMĂTOARE
LE 24 DE ORE : Vreme în 
general frumoasă cu cer 
riabil. Temperatura în 
șoară scădere. Vînt slab 
nă la potrivit din nord.

va-
u-
pî-

PREMIUL LITERAR „VIC
TOR ROSSEL", care se acor
dă în Belgia în fiecare an, și 
care echivalează ca impor
tanță cu premiul „Goncourt" 
din Franța, a fost atribuit, a- 
nul acesta, lui Georges Thi- 
nes pentru romanul „Tram
vaiul ofițerilor".

IN UNIUNEA SOVIETICA 
a fost lansat, miercuri, sate
litul artificial al pămîntului 
..Coșmos-609“, la bordul căru
ia este instalat aparataj ști
ințific pentru' continuarea 
cercetărilor în spațiul cosmic, 
transmite agenția TASS.

SOPHIA LOREN ȘI AN-

THONY QUINN sînt laurea- 
ții premiului 
lentino 1973“ 
tru prima 
pentru a-i 
actorii „care . au cucerit lu
mea 
lor", 
cest 
actorilor Elisabeth Taylor 
Richard Burton.

„Rudolph Va- 
instituit pen- 

oară anul trecut, 
recompensa pe

prin personalitatea 
In prima sa ediție, a- 

premiu a fost acordat 
Și

DOI SAVANȚI OLANDEZI
J calculat, cu o mare pre

cizie temperatura existentă 
pe trei din planetele sistemu
lui solar și anume pe 
Mercur, Venus și Marte. Pe 
planeta Mercur, cea mai 
apropiată de soare, tempe
ratura este de 170 grade Cel
sius, pe suprafața lui Verius 
de minus 43 grade C. iar pe 
Marte de minus 49 grade.

ADUNAREA NAȚIONALA 
A FRANȚEI a votat mier
curi bugetul țării pe anul 1974, 
care se cifrează la 220 mi
liarde franci. Agenția Fran
ce Presse apreciază că 
getul pe anul viitor 
„neutru", în sensu^că nu 
prezintă un mijloc de 
tă împotriva inflației,

bu- 
este 
re- 

lup- 
, dar 

nici nu poate influența în 
mod direct creșterea ritmului 
inflaționist care ar putea fi, 
potrivit prevederilor, de 15 
la sută în-cursul anului ce 
vine.

PUTERNICE FURTUNI
IN EUROPA

COPENHAGA 21 (Agerpres). 
— Furtuna deosebit de,.. pu
ternică, care s-a abătut înce- 
pînd de luni seara asupra Mă
rii Nordului, s-a extins asupra 
Danemarcei provocind impor
tante pagube materiale și i- 
hundind o serie de porturi. 
Vîntul a doborît coșurile sau 
antenele de pe acoperișurile 
clădirilor, în unele locuri 
zmulgînd și arborii din rădă
cini.

Marți, furtuna a afectat și 
sudul Suediei, provocind se
rioase perturbări ale traficu
lui maritim, rutier și aerian.

★

BERLIN 21 — Coresponden
tul Agerpres, C. Varvara, 
transmite : In toate regiunile 
R.D. Germane au avut loc. la 
începutul acestei săptămîni, 
puternice furtuni, vîntul a- 
tingînd uneori o viteză de a- 
proape 130 kilometri pe oră. 
Vremea rea a provocat înce
tarea temporară a activității ' 
porturilor de Ia Marea Balti
că,’precum și a unor șantiere 
și întreprinderi. In toate re
giunile din sudul țării a nins, 
grosimea stratului de zăpadă 
ajungînd în unele locuri la 30 
de centimetri.
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Rezultatele
de finală ale
Ieri s-au disputat „16- 

mile“ de finală ale popu
larei competiții de fotbal „Cu- 

edițiapa României", 
1973/1974.

Cea mai mare s 
a fost înregistrată 
tida de la Giurgiu, 
echipa 
activează în divizia B, a 
reușit să elimine cu scorul 
de 1-0 (1-0) formația Dinamo 
București. Un meci echilibrat 
s-a disputat la Craiova între 
deținătoarea trofeului, echi
pa Chimia Rm. Vîlcea, și ra
pid București. La încheierea 
timpului regulamentar de 
joc și a prelungirilor scorul

surpriză 
în par- 

, unde 
S.N. Oltenița, care 

:în

înregistrate în „16-mile“A

„Cupei României" la fotbal
era egal : 0-0. In urma exe
cutării. loviturilor de la 11 
m. victoria a revenit cu 4-3 
fotbaliștilor de la Chimia Rm. 
Vîlcea. Lidera clasamentu
lui, Universitatea Craiova, a 
părăsit competiția, pierzînd 
cu scorul de 0—1 (0—1) jocul 
susținut la București cu for
mația U.T. Arad. Victorii ca
tegorice au realizai Universi
tatea Cluj (6—0) cu Stăruința 
Aleșd și Sportul Studențesc 
(5—0) cu Dacia Orăștie.

Iată rezultatele înregistrate 
în celelalte partide: București: 
C.S.M. Reșița — Politehnica 
Iași 2—1 ; A.S.A. Tg. Mureș 
— Gloria Buzău 2—1 ; Delta

Tulcea — Electroputere Cra
iova 2—0 (după prelungiri); 
Pitești : F.C. Argeș — C.F.R. 
Cluj 4—2 ; Rm. Vîlcea : Poli
tehnica Timișoara — F.C. 
Constanța 3—2; Piatra Neamț: 
Sport club Bacău — Steagul 
Roșu Brașov 5—4 (după exe
cutarea loviturilor de la lini); 
Ploiești : Petrolul — C.F.R. 
Pașcani 2—0 ; Sibiu : Jiul Pe
troșani — Partizanul Bacău 
2—1 ; Sighișoara : Oltul Sf. 
Gheorghe — Știința Petroșani 
1—0 ; Tîrgoviște : Steaua — 
Poiana Cîmpina 3—0 ; Cîmpia 
Turzii : Minerul Baia Mare — 
Gloria Bistrița 1—0.

(Agerpres)
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