
a

k

ANUL XXX Nr. 7 498 MIERCURI, 12 DECEMBRIE 1973 4 PAGINI, 30 BANI

i

proletar; din toate țările, 0NIȚI-VĂ1

I i

DUPĂ PRIMA DECADĂ

Noi succese pe agenda întrecerii
pentru tot moi mult cârhnne

E.M. Paroșeni

Faptele și exemplul unei brigăzi fruntașe
• Pregătirile în ritmul abatajelor
® Experiența profesională și abnegația în muncă — explicația 

depășirilor de plan corelate cu calitatea deosebită a lucrării
Sectorul I al minei Paro

șeni a încheiat luna trecută 
cu rezultate deosebit de bu
ne, reușind să mențină acest 
ritm al realizărilor șl în Pri
ma decadă a lunii decembrie 
cînd la activul 
fost înscris un 
te 550 tone de 
de prevederile 
alt motiv de
realizările obținute la săpa
rea axului colector din stra
tul 15, lucrare de o deosebi
tă importanță în valorifica
rea rezervelor blocului III.

sectorului a 
plus de pes- 
cărbune față 
de plan. Un 

satisfacție :

Se afirmă în sector că bri
gadierul ANISIE PARTENIE 
împreună cu brigada sa ca
re execută această lucrare a 
produs o surpriză plăcută 
la sfîrșitul lunii trecute cînd 
au raportat o realizare a 
sarcinilor de plan în pro
porție de peste 115 la sută. 
ANISIE PARTENIE împre
ună cu șefii săi de schimb 
DUMITRU DARABĂ și NI
COLAE STOIAN, cu toții mi
neri cu multă experiență, au 
găsit singuri posibilități de a-și 
organiza cît mai bine lucrul.

brigăzii în prima de- 
lunii decembrie s-a 

cu depășirea cu 5 
a avansării pla-

Munca 
cadă a 
soldat 
metri 
nificate. Afirmarea deosebită 
în muncă a brigăzii condusă 
de ANISIE PARTENIE în 
aceste zile constituie un im
bold pentru minerii din ce
lelalte patru brigăzi de pre
gătiri ale sectorului I în ve
derea realizării unor viteze 
sporite^ de avansare și a a- 
sigurării pe această bază a 
viitoarelor capacități de pro
ducție ale sectorului.

în pagina a 4-a:

in țări 
de pe toate 
continentele 

față de recenta 
vizită 

a președintelui 
Nicolae Ceaușescu 
in Statele Unite

In mai multe zone miniere 
ale țării se întreprind acțiuni 
eficiente pentru sporirea și 
valorificarea unor noi rezerve 
de minerale utile. Specialiștii 
Combinatului minier Suceava, 
de pildă, au pus la punct pro
cedeul de preparare selectiv- 
colectivă a minereurilor com
plexe. Noua tehnologie asigu
ră creșterea conținutului de 
metal util al concentratelor, 
precum și sporirea gradului 
de valorificare a metalelor 
din zăcămînt. Tehnologia se 
extinde cu bune rezultate și în 
bazinul minier Baia Mare.

Aceeași preocupare o regă
sim și la întreprinderea mi-

întreprinderea 
tere" 
cele de înnoire 
stabilit pentru ultimul an 
cincinalului. Succesul are 
bază acțiunile întreprinse 
specialiștii centrului local 
proiectări și cercetări, în 
recția modernizării fabricației 
și ridicării parametrilor tehni- 
co-economici ai produselor. 
Numai în acest an au fost in
troduse în fabricație 300 noi 
tipuri și variante de produse 
între care, se numără o serie 
unitară de motoare electrice 
asincrone, cu puteri cuprinse 
între 100 și 1 000 kW și alta 
de transformatoare pentru pu-

„Electropu-
— Craiova a atins indi- 

a producției 
al 
la 
de 
de 
di-

BREVIAR
nieră Bocșa, județul Caraș-Se- 
verin, unde, pe baza unei so
luții originale, s-a ajuns la 
flotarea integrală a unor mi
nereuri de metale neferoase. 
Calcule arată că aplicarea a- 
cestei tehnologii va permite u- 
nității să obțină o creștere cu 
aproape 10 la sută a extracți
ei de metal din minereuri și o 
economie la cheltuielile de 
producție de 1,2 milioane lei.

La rîndul lor, specialiștii ' 
Institutului de cercetări și 
proiectări pentru industria 
minereurilor neferoase și ra
re din Baia Mare au creat do
uă tipuri de reactivi pentru 
prepararea minereurilor. Ob
ținute din materii prime indi
gene, după o tehnologie pro
prie. noii reactivi — netoxici 
— experimentați industrial în
locuiesc cu succes produsele 
de același tip aduse din im
port.

★

E.M. Aninoasa
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SCHIMB DE SCHIMB, 
PRODUCȚII SPORITE

Cel stivui sectorului III producție, de la mina A- 
ninoasa. depune strădanii pentru recuperarea rămî- 
nerilor în urmă și finalizarea acestui an cu rezultate 
cît mai bune.

Ieri, după încheierea schimbului I, de la dispece
ratul minei ne-a fost comunicat un rezultat care con
firmă, din nou, vrednicia acestui colectiv : față de pre
liminarul schimbului, colectivul a extras suplimen
tar un volum de cărbune de 47 tone. Cu același prilej 
am aflat și brigăzile de mineri care participă la acest 
succes — cele conduse de Alexandru Mathe, din a- 
batajul în trepte răsturnate de pe stratul 6, și. Vasile 
Mereuță, din abatajul cu front lung, stratul 15.

Brigadierii Aurel Cristea, 
Mihai Grijuc, Nicolae Petru- 
ța și maistrul minier Ion 
Horbotă de la sectorul I al 
ntinei Aninoasa și-au depus 
lămpile... Discuția in care 
i-am surprins cu obiectivul 
nostru fotografic era în ju
rul frumoaselor realizări ob
ținute in schimbul lor.

Un colectiv de specialiști, 
condus de ing. Andrei Crișan 
de la Institutul de cercetări și 
proiectări pentru industria 
minereurilor neferoase și rare 
din Baia Mare, în colaborare 
cu cadre didactice de la. In
stitutul politehnic din Timi
șoara, a obținut pentru prima 
dată în țară, din materii pri
me indigene, pe cale electroli
tică, manganul metalic — pro
dus utilizat în industriile si
derurgică, chimică și farma
ceutică.

Aplicarea în industrie a a- 
cestei tehnologii va conduce la 
obținerea unor importante e- 
conomii.

STRĂDANII SUSȚINUTE, PLINE DE RĂSPUNDERE
pentru folosirea 

a combustibililor

Coiectivul S. U. T. Livezeni

Gospodar chibzuit, beneficiar de

economii la benzină, motorină
și kWh

I Măsurile adoptate in cursul lunii noiembrie 
nicipiu pentru gospodărirea rațională a energiei 
se pretutindeni in viață. Am solicitat 
ției de utilaj și transport Livezeni a 
de colectivul

la toate unitățile economice din mu- 
electrice și combustibililor sînt tradu- 

inginerului Dumitru 
T.C.H, să ne vorbească

în acest sens

pe care-l conduce.
despre

Albescu șeful sta- 
realizările

no- 
cît 
am

la benzină 
electrică 

econo- 
pildă,

.— La încheierea lunii 
iembrie atît 
»i la energia 
raportat însemnate
mii. La benzină, de 
în perioada 16-30 noiembrie 
s-au economisit peste două 
tone, 
solută, pare 
abia 
consumul 
cîntări 
In locul 
arătăm 
de 
funcționa 
sarcina

economisit
Cifra, în valoare ab- 

modestă, dar 
dacă o raportăm la 

zilnic i se poate 
adevărata valoare 
oricăror comparații 
că parcul 

autocamioane
o zi întreagă, la 

planificată, pe sea-

nostru
poate

ma rantității
— De la ce 

pornit ? Care 
care s-au 
ile ?

economisite, 
măsuri s-a 

sînt căile prin 
obținut economi-

prima

— Prin raționalizarea 
consumului de benzină pe fie
care mașină în parte. Mași
nile noastre deservesc șan
tierele de construcții de lo
cuințe. La fiecare din cele 
două coloane 
din Petroșani 
situate deci, în 
dale, în zone 
re de fronturi
aveam un parc de

de
Și

puncte 
cu concentra-
de lucru — 

mașini

transport, 
Vulcan, 

no-

Lipsa becurilor de 25 W barează calea
consfătuire a 

de locatari „Car- 
președinții de blo- 

pus în discuție 
necesare a se lua 

reducerii con- 
de energie electri-

puțurile de 
executarea lucrărilor 

curățenie a spațiilor

Ea recenta 
asociației 
pați“ cu 
curi s-au 
măsurile
în vederea 
sumului 
că.

Participanții au căzut de 
acord că prin reducerea i-

luminatului la 
lift, 
de
de folosință comună la lu
mina 
curilor pe 
cu altele 
iluminatul 
caselor de

zilei, înlocuirea be- 
paliere de 60 W. 

de 25 W. și prin 
economicos al 

scări în timpul

„FATA CU 
GAROAFE"

ga-Opera „Fata cu 
roafe" a compozitoru
lui Gh. Dumitrescu, cu 
subiect luat din lupta 
comuniștilor în anii i- 
legalității, este viitorul 
spectacol al elevilor 
de la Școala generală 
nr. 5 din Petrila con
ceput ca dramă muzi
cală de către actorul 
Traian Florin Pretori- 
an, care semnează re
gia artistică, și Vladi
mir Ureche, căruia îi 
aparține conducerea 
muzicală. Premiera es
te fixată pentru 27 de
cembrie, la clubul 
muncitoresc din Lo
nea, eveniment artistic

V ___ _

în vederea căruia se 
fac repetiții intense. 
Drama muzicală „Fata 
cu garoafe" este spec
tacolul cu care elevii 
petrileni se vor pre
zenta la apropiatul 
Festival de teatru, po
ezie patriotică și revo
luționară — „Partid, 
inima țării".

VEȘNIC... 
PE TEREN ?

anunț, scris 
și abia lizibil, 
atenția pe ușa 
a unității „Gea- 

și tablouri" din

în 
a- 
de

Un 
pripă 
trage 
sticlă 
muri 
Petroșani, cartierul A- 
eroport, aparținînd de 
cooperativa „Unirea". 
Un anunț cel puțin... 
derutant (ca să 
spunem birocratic), 
„glăsuiește" ? Nimic 
plus decît : „Plecat 
lucru, pe teren, vin 
ora 10". Cînd ?

nu-i
Ce
in
ia 
la 

Azi,

teri de Ia 100 la 1 600 kva, 
transformatoare-bloc de 160 
și 170 Mva destinate centrale
lor electrice, aparataj de înal
tă tensiune pentru exploatare 
în zone cu grad ridicat de po
luare etc. In prezent 67 la sută 
din producția întreprinderii 
„Electroputere" este formată 
din produse noi, proiectate sau 
reproiectate începînd din 1970, 
ceea ce permite ca pînă la 
sfîrșitul cincinalului 
respectiv să ajungă 
sută.

ca pînă 
procentul 
la 75 la

★
Un tren cu circa 

vagoane de marfă, aceasta 
fi imaginea pe care o reprezin
tă producția anuală de carte 
și publicații tipărite în Combi
natul poligrafic „Casa Scîn- 
teii". Zilnic aici ies de sub ti
par aproximativ 150 000 de 
cărți legate și broșate, peste 
2 milioane de ziare și ÎOQ.OOO 
de reviste. Sînt cîteva diptre 
datele ce ilustrează volumul 
de tipărituri realizate de com
binatul bucureștean, principat- 
Iul furnizor de carte și publi
cații al țării.

Pe lingă faptul că asigură 
aproximativ 90 la sută din 
producția de ziare și circa 70 
la sută din cea de carte. Com
binatul poligrafic „Casa Scîn4 
teii" lucrează și pentru export 
— aproximativ 2,5 milioane 
de exemplare de cărți anual.

In întîmpinarea Zilei tipo
grafilor, colectivul Combinatu
lui poligrafic „Casa Scînteii" 
a luat inițiativa ca această 
săptămînă să reprezinte un 
record, cu rezultate deosebite 
în activitatea productivă.

(Agerpres)

1 800 de 
ar

toate feli-

La mina Livezeni

obținute

Șt. PUIU

(cont. în pag. a 3-a)

iulian IORDACHE, 
lăcătuș, mina Livezeni

din acești 
îi puteți

Gheorghe
Ghcorghe 

Ludovic 
Constantin 

Catinca

SATISFACȚIE 1

strălucirea 
„rivali" 

VITRINE- 
serie de u- 

de

■

la 
Lu- 
Cel

la

— Nene, nu știți, becurile astea ard să vedem că... nin- 
I
__ t t

rațională 

și energiei

„Concurentă' 
soarelui...

Duminică. Ora 12. A- 
miaza unei zile de repa
us, în care soarele stră
lucește cu toate că nu 
prea încălzesc razele 
Iui ! (Deh, e iarnă, 9 de
cembrie !).

Și totuși, 
soarelui are 
redutabili : 
LE la o
nități comerciale, 
cooperație, etc. în care.;. 
neonurile (tuburile flu
orescente) sau simple 
becuri ard și fac să se 
înmulțească kilowații 
consumați.

Sâ se închidă 
„robinetele66 

risipei !

oară, în
adoptat

Pentru
noiembrie, am 

procedeu care s-a dove- 
eficient : după cum gra-

Convertizorul
1 600 kW al mașinii 
de extracție de 
puțul Ștefan din 
peni s-a defectat, 
„împrumutat" de
puțul centru urma să 
fie restituit. Produc
ția de cărbune ar fi 
urmat să stagneze, 
dar...

...O mobilizare res
ponsabilă a meseria
șilor I.U.M. Petro
șani a rezolvat cu 
succes situația. Sub 
îndrumarea directă

a șefului 
reparații 
ing. Spiru Suditu și 
a maistrului Mihai 
Burghele eforturile 
de a fi reparat. în- 
tr-un timp record, au 
fost încununate de 
succes., S-a muncit 
mult, cu abnegație, 
cu entuziasm cite do
uă, trei și chiar pa
tru schimburi. Prin
tre cei care au depus 
strădanii deosebite 
se numără,

secției de 
electrice.

mul rînd, bobinatorii 
Ion Bercea, Ladislau 
Nevezi și 
Gaia apoi
Popescu, 
Bicskei,
Nițulescu.
Vuzdugan, Elisabeta 
Vlad, Maria Voinea, 
Dumitra Hogea. An
drei Dioș, Ion Mihuț 
și alții.

Un fapt divers, 
poate obișnuit. Dar 
dacă ne gîndim că 

acești inimoși

salariați au rezolvat 
și alte situații simila
re care au fost omise 
consemnărilor noas
tre, merită 
citările.

O parte 
entuziaști 
vedea în clișeul nos
tru făcînd ultimele 
„retușuri" converti- 
zorului care, la aceas
tă oră e în drum spre 
mina Lupeni.
. Pretext de bucurie 
pentru toți.

Ion LIGIU

fix. 
luna 
un 
dit 
vitează necesitățile de trans
port ale șantierelor, 
e vorba de o durată de 
puțin două zile, 
mașinile 
coloane, 
parcurse 
dus.

Am zis că dacă tot lucrez în 
schimbul III la Maleia, sus, 
nu ar fi rău să fac o trecere 
în revistă a modului în care 
ortacii mei înțeleg să aplice 
prevederile Decretului Consi
liului de Stat privind economi
sirea energiei și combustibilu
lui. Iată ce am văzut. La su
prafața minei, multe becuri 
care ard degeaba toată noap
tea, tuburi fluorescente ce lu
minau încăperi cu lacăte pe u- 
șă. ateliere puternic luminate 
deși în ele nu lucra nimeni. 
Am văzut multe utilaje cari

dacă 
ce! 

transferăm 
între cele două 

astfel că distanțele 
de mașini s-au re- 

De asemenea, cu benc-

Convorbire consemnată 
Anton HOFFMAN

(Continuare în pag. a

unor măsuri bune
nopții, consumul de energie 
electrică se poate reduce cu 
40 la sută.

Toate buhe. Dar... în co
merț nu se găsesc becuri de 
25 W. Prin urmare, măsurile 
hotărite vor trebui să mai 
aștepte. Ce au de spus di
riguitorii comerțului ?

con- 
ori- 

e că 
nu-1

mîine... ieri ? Nu 
tează. E valabil 
cînd ! Principalul 
pe responsabil
poți afla „la sediu" de- 
cît după ora 10, chiar 
dacă orarul, afișat pe 
aceeași ușă, ii pretin
de să fie acolo la ora 
8 !

PRIN CONTRIBUȚIE 
IN MUNCA

Transpunînd în via
ță prevederile Legii 
20/1971, cetățenii din 
comuna Bănită au în
cheiat lucrările la o- 
biectivele social-cultu- 
rale și gospodărești 
planificate pentru a- 
cest an.

Mobilizați de consi
liul popular locuitorii 
au prestat 2 423 zile 
muncă cu brațele și 
792 zile muncă cu ate
lajele. Printre lucrări
le cele mai importan-

te se numără amena
jarea localului pentru 
circumscripția sanita
ră, introducerea apei 
potabile în școlile ge
nerale din Bănită și 
Botani, întreținerea 
drumurilor comunale 
din Cotești, Jitoni, Me- 
rișor și Crivadia pe o 
distantă de 11,2 km, 
construcția unui mare 
număr de poduri și 
podețe de interes lo
cal.

SCHIMB
DE EXPERIENȚĂ

(Continuare în pag. a 3-a)
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Pe citeva din traseele transportului in comun
dimineața, înainte de ora 8

PATINOAR 
LA LONEA

în

Astăzi, se deschide 
patinoarul Casei pio
nierilor din Lonea. A- 
vînd o suprafață de 
100 mp și îngrijit
bune condiții, el va sta 
la dispoziția copiilor 
care își vor petrece în 
mod atractiv timpul li
ber și zilele vacanței 
de iarnă.

Din inițiativa In
spectoratului școlar al 
municipiului Petroșani 
și a bibliotecii Casei 
de cultură — centru 
metodic de îndrumare 
a activității cu cartea 
— se organizează un 
schimb de experiență 
Ia care participă toți 
bibliotecarii școlilor 
generale și liceelor din 
Valea Jiului.

In cadrul acțiunii 
care va avea Ioc în zi
ua de joi, 13 decem
brie, orele 17, în sala 
bibliotecii Casei de 
cultură, se vor expune 
referatele despre For
mele muncii bibliogra
fice susținut de Marie- 
ta Bădău și Metode fo
losite în munca cu car
tea, susținut de Edith 
Lukacs.

PROGRAM 
ARTISTIC AL

ELEVILOR

Elevii claselor I și a 
IH-a (învățătoare 01- 
vedi Iuditha și Euge
nia Sîrbu) de la Școa
la generală nr. 2 din 
Lonea, au prezentat un 
program artistic la că
minul pentru 
din localitate, 
torii, cărora 
le-au adus și 
cu flori, au 
călduros talentul 
cilor artiști amatori 
care le-au oferit cînte- 
ce despre patrie și 
partid, recitări, dan
suri populare și melo
dii interpretate de gru
pul vocal.

bătrîni 
Specta- 

copiii 
buchete 
apreciat 

mi-

Ne-am planificat raidul (efectuat ieri, Ia o oră cînd 
noaptea încă nu se hotăra să ne părăsească meleagurile, 
la un oarecare interval de timp după apariția unor 
„ștrangulări “ nedorite, surse ale unor reale nemulțumiri. 
Și-am făcut-o cu bună intenție tocmai pentru a oferi
răstimpul necesar celor ce greșiseră flagrant (înțelegînd e- 
ronat cînd, cum și unde se cere economisit combustibilul)' 
să-și... revină. Pentru că TREBUIAU să-și revină ! Nu spre 
a surprinde „în derivă" pe diriguitorii transportului în co
mun (sau pe „susținătorii" acestuia, ne referim la dispeceri 
și conducători auto) ne-am deplasat, deci, ieri, pe cîteva 
trasee ale autobuzelor E.G.C. din municipiu ! Nu am inten
ționat altceva decît să constatăm „pe viu" atît preocupările, 
cît și lipsurile (acolo unde mai există) celor c8 semnează 
niște state de salarii pentru a asigura dimineața cetățenilor 

spre locurile 
ce urmează...

municipiului o deplasare promptă, civilizată 
lor de muncă. Constatările noastre — in cele

10 autobuze
într-o jumătate de ora

mală ?“) ne determină modi
ficarea „postului de observa
ție". Ne apropiem de cabina 
dispecerului. E ora 6.40 și un 
ger aspru ; la chioșcul de zia
re a sosit „Steagul roșu" proas
păt ; în magazinul alimentar 
vînzătoarele stau de vorbă, 
n-au încă clienți... In următoa
rele 7 minute, dispecera Ana 
Rovența dă plecarea în cursă 
la intervale aproximativ ega
le, unui număr de trei autobu
ze, și spre Piața Victoriei și 
spre Petrila (31 HD 1676, 31
HD 3501 și 31 HD 2131). Frec
vență bună, la oră de vîrf ! E 
bine, e foarte bine, dar ce fa
cem cu... întîrziații ? Abia du
pă 6 minute (deci la ora 6,53) 
pleacă următorul autobuz 
31 HD 3874. Vor ajunge 
timp util la locurile lor 
muncă cei ce urcă acum
stații ? Depinde de... cîți sînt! 
Cu 10 minute mai înainte, da
că ar fi fost în stații, categoric 
că n-ar fi „avut probleme". 
După cum ne mărturisește dis
pecera Ana Rovența „între o- 
rele 6,30 și 7, de-aici de la noi, 
de la „Oituz" au plecat 10 au
tobuze în curse locale" (ulte
rior, aflăm că în următoarea

(Continuare in pag. a 3-a)

în 
de 

din

...Cu autobuzul „local" 31 
HD 1262 ne deplasăm înspre 
cartierul Aeroport. Nu-i în
că ora 6,30. Nici o animație în 
stații. Se călătorește lejer, șo
ferul loan Hordilă, își cunoaș
te bine meseria și obliga
țiile de serviciu, imprimă 
autobuzului un mers de '„me
tronom". Cuvinte frumoase șl

despre taxatoarea Elisabeta 
Pașpan: sobră, atentă, politi
coasă... Urmărim, apoi, în sta
ția terminus (plecare), timp 
de cîteva minute, pornirile în 
cursă. Intr-un singur minut își 
încep circuitul două autobuze 
(31 HD 3974 și 31 HD 810). O 
întrebare instantanee („Aceas
ta să fie, oare, frecvența nor-



2 MIERCURI, 12 DECEMBRIE 1973Sîeaga! ra;u

Din activitatea organizațiilor 0. L C
9 Recent, tinerii organizației U. T. C., nr. 
4 de la preparația Lupeni au întreprins o 
acțiune de muncă patriotică pentru colec
tarea deșeurilor metalice din atelierele și 
secțiile preparației. Cu acest prilej s-au 
colectat 30 tone de fier vechi, evidențijn- 
du-se tinerii Ioan Medrea, loan Nastai, 
Gheorghe Saroși, Andrei Tănăsucă, Nistor 
Gheța și alții. Asemenea acțiuni vor fi or
ganizate și în zilele următoare.
• In cadrul „Săptămînii majorilor" la 

Liceul din Lupeni s-au desfășurat acțiuni 
deosebit de atractive, din inițiativa profe
sorului Cornel Platon. După înmînarea 
felicitărilor unui număr apreciabil de ti
neri care au împlinit vîrsta de 18 ani, au 
avut loc concursuri fulger de perspicacitate 
pe teme d.e cunoștințe generale la care, O 
comportare meritorie au avut-o elevii 
Eva Eros, Carmen Magda, Antoniu Su
san, Emil Pop clasați pe primele lo
curi, Acțiunea s-a încheiat cu o seară 
de dans dedicată majorilor.
• Din inițiativa tinerilor dg la pre

parația Lupeni, aici a luat ființă un 
club pentru tineret. Dotat deocamda
tă doar cu cîteva mese de tepis, instru
mente muzicale, colecții de ziare și 
reviste etc, clubul _ atrage la activități 
un număr din ce în ce mai mare de ți» 
neri. Secretarul comitetului U.T.C., to
varășul Ioan Polgar, se preocupă ca 
săptămînal tinerii să participe la diferi
te concursuri sportive, jocuri distrac
tive, dezbateri, constituind un mijloc 
eficient de petrecere utilă a timpului 
liber.

9 Cu cîteva zile în urmă, organele 
și organizațiile U.T.C, din Valea Jiului 
au raportat 
cu succes 
asumat în 
anul 1972, 
alizate economii finanțate în valoare de 
425 milioane lei, iar nefinanțate de 60 mi
lioane lei. Bine au muncit în acest sens 
comitetele orășenești U.T.C. de 
can, Lupeni, Uricani și Petrila 
și p serie de organizații U. T. 
ar fi, preparația Lupeni, E. M. 
E. M. Lupeni.

9 Zilele trecute, 
de la preparația 
concursul 
ția muncii" 
tre tineri 
baza unui 
cursului au __
mare de tineri preparatori. La faza pe 
preparație echipajele formate din cite 
doi tineri au avut de înfruntat o serie 
de probleme dificile în fața juriului. In 
urma totalizării punctajelor s-au stabilit 
următorii cîștjgători : locul I, echipajul 
compus din Marian Mesaroș și Lucia Co» 
jocea: locul II echipajul Lenuța Strinu 
și Ioan Sava ; locul III echipajul Dumitru 
Diaconescu și Elena Suta. In cinstea cîș- 
tigătorilor brigada artistică de agitație a 
susținut un frumos program.

<__________________________

îndeplinirea și depășirea 
a angajamentului economic 

conferința municipală din 
Pînă în prezent au fost re

ia Vul- 
precum 
C. cum 
Uricani,

comitetul U.T.C. 
Lupeni a organizat 

„Intre metronom și protec- 
pe tema respectării de că- 

a N.D.P.M. Desfășurat pe 
regulament, în cadrul eon- 

fost antrenați un număr

9 Organizat în cinstea zilei de 30 De
cembrie, concursul de recitări de ia Școa
la generală nr. 2 Lupeni, s-a bucurat de 
apreciere deplină din partea elevilor. 
Sub genericul „Partidul călăuza noastră" 
— montaj 
U.T.C. cu sprijinul 
a unui i 
Mihai Vancea, Marieta Buliga, 
Dan, Irina Silvester, 
tinescu și alții, 
triotice 
poporul ., _____
toare a aniversării Republicii, 
grupuri ’ 
pretat 
și patrie.

9 Din inițiativa comitetului U.T.C. 
de la Școala profesională Lupenj, sub 
directa îndrumare a profesorului de sport 
lacob Imling, a avut, loc campionatul 
de box pe școală, acțiune ce se înscrie-în 
cadrul competiției de masă „Cupa tine
retului", recent lansată de către C. C. al 
U.T.C. In urma întîlnirilor desfășurate la 
nivel de clase, la care au fost antrenați 
peste 40 de tineri boxeri, s-au desfășu
rat întîlnirile la nivel de școală pe ca
tegorii de greutate și vîrstă- Au dovedit 
o comportare bună elevii Tudor Ovidiu, 
Ioan Tîrban, Mihai Crojtoru, Fănică A- 
brădoaie și alții. Clașificaților le-au fost 
acordate diplome și premii,

9 Pe agenda de lucru a organizațiilor 
U.T.C. în această perioadă se află organi
zarea Revelionului teneretului. In acest 
an tinerilor din Valea Jiului le-au fost 
puse la dispoziție cele mai frumoase lo
caluri pentru a-și petrece un 
de neuitat. Astfel, tinerii de la 
își vor petrece revelionul în 
noului club al tineretului, cei din Lupeni 
la restaurantul „Cina", cei din Vulcan la 
restaurantul „Straja", cei din Petrila la 
restaurantul „Transilvania", tinerii din 
Aninoasa la clubul din localitate, iar cei 
din Petroșani la Casa de cultură. Cu a- 
ceșt prilej se vor organiza plugușoare, 
tombole, momente vesgle, „Miss reve
lion" etc. înscrierile se fac la sediile co
mitetelor orășenești U.T.C.

9 Recent, comitetul U.T.C, de la Școa
la comercială Petroșani, în colaborare 
cu conducerea școlii, a organizat faza pe 
școală a concursului pe meserii intitulat 
„Cel mai bun vînzător, cel mai bun os
pătar". După ce au avut Ioc întreceri a- 
tractive la nivelul claselor, la faza pe 
școală, s-au prezentat în fața juriului 
6 reprezentanți și claselor produse ali
mentare, industriale și alimentație publi
că. In urma probei teoretice și practice, 
pe primul loc s-au clasificat următorii e- 
levi : Felicia Giurcănaș (ospătari), Silvia 
Turcesc (vînzători, produse alimentare), 
Vitania Crișan 
cîșțigătorilor le-au 
în obiecte.

realizat de către comitetul 
conducerii școlii, și 

număr mare dg elevi printre care 
_ Eugenia
Adriana Constan- 

au închinat versuri pa- 
mărețelpr realizări obținute de 

nostru, au evocat măreața sărbă- 
In final, 

vocale dip fiecare clasă au ințer- 
cîntece patriotice despre partid

Cu microfonul

Se înnorează a ninsoare peste Vale...

Dc ia subrcdacimc noastre
Wățl

la bibliotecă

revelion 
Uricani 

clădirea

(industrial). Tuturor 
fost înmînate premii

COANDRAȘ,Valeriu
secretar al Comitetului municipal U.T.C.

Petroșani

Zilnic 
lui 
este 
tori 
pări 
literatură din cele mai va
riate domenii. Bibliotecara 
Lidia Șarpe, înțelegătoare 
și atentă, se străduiește și 
reușește să satisfacă în eea 
mai mare parte solicitările. 
Aceasta datorită faptului 
că biblioteca dispune de un 
fond 
toate 
Printre 
intrate 
mără : 
parte" 
nescu ; 
(3 voi.) de 
le ; „Pe urmele 
temporane" de 
H. Rabjnpvdei 
„Războiul secret" 
ghe Buzatu.

Din 
sebite ale 
biblioteca 
„Partidul Comunist Român 
— detașament al marii ar
mate revoluționare interna-

biblioteca clubu- 
sindieatelor din Lupeni 

frecventată de citi’ 
de vîrste și preocu- 
diferite, soljcitîndu-se

valoros de cărți din 
genurile de literatură

Ultimele achiziții 
în bibliotecă se nU- 
“Napoleon Bona- 

de Gheorghe Erai- 
„Istoria Franței" 

Jacques Madau- 
istoriei con- 
I. Lupeseu, 
și I. 

de

ționale" (3 vol.) de C. Vasi- 
lîu, C, Fierea, M. E. Si- 
mieneseu, I. §imion șl D. 
Luca, „Libertate și respon
sabilitate în artă și litera
tură", „Marxism-leninismul 
și confruntările de idei în 
filozofia contemporană". „Tra
diții de solidaritate internați- 
onalistă ale P.C.R." de dr. Ion 
Babicj și dr. Gh. loniță, „Eti
ca" de dr. George Antoniu.

Cititorii găsesc, de ase
menea, la această bibliote
că lucrări din literatura u- 
niversală așa eum sînt : 
„Arcul de triumf" de E- 
rich 
„Cine 
de 
mer, 
moor* 
„In fața 
niamin 
tăm nici 
antologie 
tlcă

cum 
de

Maria Remarque, 
se teme de spirite" 

Allan Schiff și Kram- 
,Mireasa din Lammer- 

de Walter Scott, 
de Ve- 

. nu uii- 
patriei", 
pațrio-

Dan, 
Gheor-

lucrările mai
Editurii politice, 

oferă cititorilor

deo-

Produse
noi

Colaborarea dintre 
specialiști ai întreprin
derii Laminorul de ta
blă din Galați și de la 
Institutul de cercetări 
metalurgice București și 
Centrul de proiectări și 
cercetări metalurgice 
Galati a avut ca rezul
tat înscrierea în cata
loagele industriei meta
lurgice românești a unui 
nou produs : tabla sub
țire inoxidabilă și re
fractară din oteluri înalt 
aliate. După cum ne in
formează ing. Victor 
Scorțeanu, directorul în
treprinderii metalurgice 
gâlățene, recent, prime
le loturi industriale de 
tablă subțire inoxidabi
lă au fost livrate unor 
beneficiari din tară.

★
Pe ogoarele Întreprin

derii agricole de stat I- 
vănești — Slobozia 
Cost folosite in 
aceasta primele 
combine pentru 
rea porumbului 
realizate în țara

au 
toamna 
25 de 

recolta- 
știuleți 
noastră.

Verificările tehnice fă
cute în exploatare au co
respuns necesităților de 
culegere 
pierderi 
porumb.

rapidă și fără 
a recoltei de

*

In prezent, în între
prinderile Centralei in
dustriale de tractoare și 
mașini agricole se fac 
pregătiri pentru fabri
cația în serie a acestui 
utilaj agricol. Se preve- 
de astfel ca, în anul 
1974, uzina „Semănătoa
rea" să livreze agricultu
rii aproximativ 1 00Q de 
combine de recoltat po
rumbul știuleți,

*

întreprinderea de pre
lucrare a aluminiului 
din Slatina și-a extins 
nomenclatorul produeți- 
,'i în acest an eu Încă 

de noi repere și ti- 
podimensiuni, Intre a- 
•estea figurează diferite 
pi-ofih . i>are. table, 
benzi laminate pentru 
țevi, folii, elemente de 
tîmplărie metalică, ca
bluri electrice, produse 
de larg consum. De ase
menea. au foșț asimila 
te noi aliaje de alumi 
niu și cupru, produse 
plațe și pulberi- de alu
miniu

In prezent specialiștii 
din metalurgia metalu
lui alb întocmesc studii 
in vederea creării unor 
noi mărci de aliaje din 
iluminiu-siliciu. alumi- 
liu-cupru-magneziu și 
.irminiu-zjnc magne
ziu, solicitate de indus
tria constructoare 
mașini.

(Agerpres)

I 
I

I 
I 
I

I

I

I

Țovanațu! meu*e munca

Etape în drumul cărbunelui
□ că- 

egală 
modestiei, 

permanentei 
Harnicii

Feroviarii sînt oameni 
rar muncă poartă în 
măsură însemnele 
abnegației, ale 
prezențe la datorie, 
feroviari ai reviziei de vagoane 
C. F. R. Petroșani sînt prin
tre cei care știu bine 
acest lucru, care înțeleg că a- 
devărata mulțumire în viață 
este munca ireproșabil 
cută.

...E miez de noapte, 
printre liniile din stația 
troșani călători întîlnești 
meni, Sînt ceferiștii care 
fac clipă de clipă datoria. Pe 
lingă trenul de marfă 
22 202 se văd niște tineri 
chipiuri cu dungă verde. Sint 
lăcătușii 
Buzdugp 
Nicolae 
sește că
- Toți 

trenurile 
știenți 
vem 
din punct 
pentru ca 
transportul 
neiui si in 
ță.

Lăcătușii 
Buzduga 
își continuă 
la compunerea trenului 22 202. 
Printre alte operații ei revi
zuiesc fiecare vagon în par
te pentru a constata dacă

de revizie 
și Vasile 

Buzdugci

fâ-

dar 
Pe
oa- 

iși

nr, 
cu

Nicolae 
Hoancă, 
mârturi-

lucrăm la 
sîntem con- 

a-

cei ce 
de marfă 

de menirea ce-o 
de a revizui vagoanele 

de vedere tehnic 
acestea să asigure 
rapid al cărbu- 

condiții de siguran-

de revizie 
și Vasile 

revizia

Nicolae 
Hoancă 
tehnică

starea de funcționare și uzu
ra pieselor și părților com
ponente corespund condiți
ilor și limitelor prevăzute în 
instrucțiuni, notifică vagoa
nele defecte, verifică starea 
tehnică a pieselor componen
te ale instalației 
automată 
cera 
re lor 
șes-munte în 
punzătoare, 
de asigurare a tampoanelor 
de la ultimul vagon din 
tren.

Unele defecte necesită o 
fi remediate chiar în corpul 
trenului și lăcătușii de repa
rație Mircea Verdeț si Nico
lae Manea procedează Io 
repararea, înlăturarea pe loc 
a defectelor de |a vagoane, 
asigurînd completarea piese
lor care lipsesc,. înlocuind 
piesele rupte, defecte sau 
uzate peste limitele admise 
care ar pune în pericol si
guranța circulației sau a în
cărcăturii. Cu repeziciune, 
iscusință și precizie exami
nează piesele însemnate cu 
cretă, acționează rapid pentru 
repararea și 
neriei frînelor 
de mină și 
ților uzați,

Pentru ca
pregătit

de frînă 
și de mină și adu- 

manetelor schinribătoa- 
de regim M. P. R. și 

poziție cores- 
veriflcă modul

ajustarea timo- 
automate și 

înlocuirea sabo-

vedere tehnic, e nevoie să i 
se efectueze și ungerea cu 
completare, iar ungătorii 
Mihai Opreanu și lacob Cră- 
ciunescu se străduiesc ca 
unitatea de măsură a muncii 
lor să fie lucrările de o cali
tate ireproșabilă.

in cazul ungerii eu com
pletare a cutiilor de unsoare 
ale vagoanelor din cadrul a- 
cestui tren, ei ver'fică in 
miez de noapte cutiile de 
unsoare de 
nele pentru 
velul 
vasele 
uleiul 
toate articulațiile 
pensie, 
dispozitivele 
(rinele, 
încărcat 
piesei?

Ungătprul 
nescu ne 
meseria sa e frumoasă, căci 
fiecare muncă își are farme
cul ei ș: că în rnuncă găseș
te cinstea și puterea vieții.

...E ora 2,43 și trenul 22 202 
cu destinația Petroșani 
București avind 48 de vagoa
ne cu un tonaj de 1899 tone, 
majoritatea cărbune, e gata 
de plecare. Un șuișraț pre
lung și trenul se pun» în 
mișcare. Șase perechi de ochi „ 
privesc cu mulțumire la trenul 
care pleacă.

Mulțumirea firească, ge
nerată de muncă pare a se 
citi în ochii celor ce se în
dreaptă spre localul dispece
rului de la revizia de va
goane C. F. R. Petroșani Aici 
îi întîmpină șeful de tură 
lian 
ani 
ție. 
tren 
pleca 
trenuri in noapte.

ver'fică 
cutiile 

fa toate vagoa- 
0 

și starea 
de ulei, 

în aceste

constatei ni. 
ufe1ulu1 în 
completîfld 
vase, ung 

de la sus- 
tracțiune, lagăre, 

de descărcat, ' 
sc.himijăîoarele gol- 

marfă-per-opne și 
frșeare.

Ipcob Crgciu- 
mărturisește că

Ș' 
de I

I
I
I
I

I

Iu-
Moraru care de cinci 

prestează această func- 
De abia au terminat un 

și sînt gata pentru a 
la revizuirea

trenul să fie bi- 
din punct Ing. Sodica ARDELEANU

Walter 
Oglinzii" < 

Kaverin. Să 
„Glasurile 
de poezie 

românească.
Adresîndu-se

iubitorii de artă pot 
prumuta între altele 
țîlnire cu capodopera" 

■ Virgil Brădățeanu, 
rente și tendințe 
sec, XX“ de Pierre 
și „Proces pentru 
de Nevi Pozza, 
părute în editura 
ne.

Literatura 
este și 
instituție 
Băieșu și

bibliotecii, 
îm- 

„In- 
de

„Cu- 
în arta 
Courthin 

erezie" 
toate a- 
Meridia-

pentru copii 
reprezentată în 

autorii Ion
ea
prin
Ovid Șureanu.

Iuliu POPA, 
Lupeni

Exemplu de dăruire
și conștiinciozitate
La rampa de descărcare a 

materialelor și utilajelor de la 
I.U.M.P. sosise o presă. Vago
nul a fost tras sub macaraua 
PORTAL deoarece presa cîn- 
tărea 17 tone și necesita anu
mite operații speciale pentru 
descărcare. Totul decurgea 
normal. Se descărcaseră două 
din subansamblurile presei. 
Dintr-o dată motorul de la de
plasarea macaralei s-a oprit. 
Imediat au fost chemați elec
tricienii pentru remedierea de
fecțiunii. După încercările și 
măsurătorile efectuate s-a 
dgdus că bobinajul motorului 
era străpuns. Anunțat, mais
trul electrician, comunistul

prin detașamente"
O inițiativă insolită, țu re» 

zulțate promițătoare, la e- 
ul teoretic Uricani. Dup; do
tarea școlii eu o stație di am
plificare, organizația de pio
nieri a inițiat o emisiune cu 
puternic conținut educativ in
titulată „Cu microfonul prin 
detașamente". Zilnic, în recre
ații, emisiunea menține 
treaz interesul elevilor asupra 
tuturor problemelor care fră- 
mîntă întregul colectiv al «co
tii. „Brigada de reporteri" 
(Ana Monori. Teodora Marda- 
re, Aurelia Junele. Casian Su- 
ciu ș.a.) abordează chiar și 
genuri mai dificile ale presei 
vorbite. Vineri, spre exemplu, 
un grup de reporteri s-au de
plasat acasă la minerul pensio
nar Mihai Dobay. participant 
la greva de la Lupeni 1929. că
ruia i-au luat un interviu, ce 
va fi transmis tuturor pionieri
lor, prin stație, în curînd

Succes și... la mai mare ori
ginalitate !

Dumitru Băran a luat hotărî- 
rea ca motorul să fie reparat 
pe macara. Electricienii Vio
rel Dudoș, Nicolae Șerban, îm
preună cu lăcătușii Emeric 
Guzgroni și Constantin Grecu- 
lescu au demontat motorul, 
pregătindu-1 pentru interven
ția electricienilor bobinatori. 
La ora 12, maistrul le aducea 
la cunoștință bobinatorilor 
Cornel Popa și Alice Costinaș 
că vor trebui să rămînă în con
tinuare pentru înlocuirea bo
binei străpunse.

Urcați pe macara, în condi
ții grele, cei doi bobinatori au 
schimbat bobina intr-un timp 
record. La ora 20, motorul era 
gata pentru a fi încheiat. Mais
trul Dumitru Băran împreună 
cu electricienii Petru Zoltan, E- 
milian Tomuța și lăcătușul 
Ioan Toma au încheiat și fi
xat motorul la locui lui. Ime
diat macaraua și-a reluat ac
tivitatea. In scurt timp au pu
tut fi descărcate presa și alte 
două vagoane cu profile TH 
necesare confecționării armă, 
turilor de mină introduse în
tre timp la descărcare. Reme
dierea în timp scurt a avariei, 
a contribuit la evitarea locați
ilor. Exemplul de dăruire și 
conștiință oferit îi situează pe 
acești oameni printre cel mai 
buni și de nădejde meseriași 
ai întreprinderii.

Wilhelm LOJADI, 
electrician I.U.M.P.

Promisiunile
nu păstrează 

medicamentele
Alături de numeroasele u- 

nități comerciale și de deser
vire din cadrul complexului 
comercial din Petrila se află 
și farmacia nr. 17. O farmacie 
mare, cu tot felul de medi
camente care trebuie păstrate, 
pînă le vine rîndul să fie vîn- 
dute, în. condiții corespunză
toare. De mai bine de un an 
de zile farmacista dirigintă E- 
caterina Tudor a solicitat raf
turile care-i sînt necesare în 
magazie pentru păstrarea me
dicamentelor, dar nu a primit 
decît... promisiuni din partea 
Oficiului farmaceutic județean 
din Deva. Promisiunile, deși 
au fost repetate, nu ajută 
nimic la 
mentelor. 
rafturile.

cu 
păstrarea medica- 
Sînt necesare deci, 
nu promisiunile.

Emilian DOBOȘ, 
Petrila

Pe urmele semnalelor 
critice ale ziarului

Baia va intra
anul viitor
în reparație

Intr-o notă critică, apărută 
in ziarul nostru din 7 octom
brie a.c. sub titlul „Gospodari 
și... gospodari" relatam că lo
calul și instalația băii comu
nal.' din Petroșani nu sînt în
treținute corespunzător cu 
cerințele celor ce apelează la 
serviciile ei.

Eăspunzînd celor semnalate 
conducerea E.G.C. Petroșani 
informează redacția că în a- 
cest.an cheltuielile pentru lu
crări de reparații, zugrăveli și 
întreținere ale clădirilor cultu
ral-administrative și sociale, 
au fost interzise de către or
ganele în drept.

„Pentru anul 1974 — se spu
ne în încheierea scrisorii de 
răspuns, se va prevedea, fie 
prin reparații capitale, fie prin 
reparații curente, revizuirea 
întregului .imobil al băii co
munale".

Ținînd seama de starea de 
degradare a băii și de faptul 
că baia este solicitată lunar, 
in medie, de peste o mie de 
cetățeni este necesar ca lucră
rile promise să fie începute 
incă din primul trimestru al 
anului 1974.

orele 15, toate luminile sînt a- 
prinse, conducerea secției de 
distribuire a energiei electri
ce ne comunică :

„Aprinderea iluminatului 
public s-a datorat unui fir e- 
lectric care s-a rupt din cau
za unui viscol, din zona de mai 
sus, care prin atingerea cu fi
rul de iluminat public, l-a pus 
în funcțiune. Sesizarea o con
siderăm justă și vă mulțumim 
pentru ajutorul dat".

De vină...
viscolul

fn urma publicării, în ziua 
de 21 noiembrie a.c. sub tit
lul „Arde" a sesizării adresa
te redacției că, pe strada In
dependenței din Petroșani, la
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„SCÎNTEIA11
0 noutate cu care veți face 

cunoștință zile'e acestea

și timpul României 
care ne străbate ța-
10 000 de zile Fier-

Cartea pe care a ți așteptat-o : ALMANAHUL 
„SCÎNTEIA" 1974 vă oferă o lectură variată și antre
nantă, potrivit preferințelor dumneavoastră :

Dacă vă plac călătoriile :
• O incursiune în spațiul 

contemporane, odată cu Soarele, 
ra în 38 de minute — reportajul 
binți.

Dacă vă preocupa istoria la zi:
9 Cîteva mii de evenimente remarcabile — poli

tice, sociale, economice și culturale — selecționate 
cronologic din 9 707 numere ale „Scînteii" ; 30 de am 
„străbătuți" în 50 de pagini documentarul Istorie 
se scrie sub oeliii neștri.

Dacă vreți să vă îmbogățiți cunoștințele economi
ce .

® O fereastră deschisă spre problemele comerțu
lui mondial; principalele date și cifre de import-ex
port ale țării noastre ; ultimele noutăți în domeniu — 
aosarul România în circuitul economic internațional.

Dacă vă interesează marile probleme care preo
cupă astăzi omenirea :

@ Energetica mondială la răscruce ? Cuvîntul au
torizat al unor somități în materie din diferite țări - 
Prometeu se întoarce Ia Soare.

0 In următorii 25 de ani populația lumii se va 
dubla ; este pregătită Terra pentru această „explozie"? 
— Politica Demografică in atenția omenirii.

• Ce este ingineria genetică și care sînt drame. 
Ie sale de conștiință ? — întrebări tulburătoare în la
boratoarele materiei vii.

© Ce caută omul în Cosmos ? Poate deveni cos
monaut oricine ? Civilizațiile extraterestre — posibi
le sau probabile ? Tabelul complet al astronavelor 
lansate pînă astăzi — —Și acum încotro Homo Cosmi- 
cus ?

Dacă doriți să vă orientați în problemele formării 
personalității :

Si 50 de noțiuni fundamentale din domeniul edu
cației explicate pe înțelesul tuturor — Mic dicționar 
de etică si echitate socialistă.

„Capcanele vieții moderne" sînt inevitabile? 
13 opinii greșite și 9 opinii juste referitoare la cura de 
slăbire ; Vă puteți lăsa de fumat în 5 zile ; Vrem să 
fim sănătoși, dar știm să fim cumpătați ?

© Aveți complexe în fața „memoriei electronice"? 
Cum, cînd și de ce uităm? In locul „mașinii de ținut 
minte", cîteva recomandări practice. Un capitol pasi

onant al psihologiei moderne — Să nu uităm... Memo
ria !

Dacă aveți nevoie de consultații juridice :
® Repertoarul complet al legilor din ultimul an. 
©Informații detaliate, tabele, sinteze cu privire 

la Reglementarea raporturilor de muncă și noua legis
lație locativă.

© Pentru prima oară : Un mic îndreptar pentru 
uzul comisiilor de judecată.

Dacă vreți să fiți Ia curent cu ultimele noutăți ști
ințifice :

© Trebuie să ne mulțumim doar cu „timpul pro
babil" ?

9

nii?

Prognoza vremii din 1974.
Cifrele în pantomimă. Ce ne spun astăzi vulca-

Sahara — enigmă a trecutului, enigmă a viito-
rului.

9 Va ieși la suprafață misterul scufundării Atlen- 
tidei ?

In sfîrșit, dacă simțiți nevoia unei lecturi distrac
tive, deconectante :

9 O culegere de schițe umoristice din opera unor 
maeștri ai genului — Pagini absurde și nu prea.

® O palpitantă nuvelă de aventuri avînd la bază 
un „dosar" autentic învăluit în enigme pînă la ultima 
pagină — Dragoste în valută forte.

9 Curiozități de pe mapamond — Dintr-o privi
re.

Rețineți:
Toate acestea într-o singură carte :

ALMANAHUL „SCÎNTEIA" 1974
de vînzare la chioșcuri și librării.
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9 C. VACARIUC — Lupeni: De acord, 
absolut toți avem datoria să combatem 
risipa de combustibil, sub toate formele 
în care o întîlnim. Categoric, tot risipă se 
numește și utilizarea nejudicioasă a bute
liilor de aragaz („Unora — ziceți dv. — 
nu le ajunge o butelie nici măcar 15 zile... 
și nu-i bine! O butelie ar trebui, dacă o 
folosești economicos, să te țină o lună de 
zile"). De acord.

9 B. FL. — Petrila, Am putea să vă 
contrazicem, dar n-o facem. Nu din alt 
motiv, dar nu avem... pe cine I Ce ușor 
este — nu-i așa, oare ? — să denigrezi pe 
cinevâ, să arunci cu noroi peste activita
tea unuj colectiv și după ce termini scri
soarea, pui acolo în final două inițiale, 
arunci scrisoarea Ia cutia poștală. și aș
tepți apoi ca redacția să critice... Ca 
poantă, e bună ! Aveți curajul și semna- 
ți-vă, nu uitați adresa și abia atunci să 
fiți convinși că vom interveni-

9 EMIL PROTOPOPESCU — Petrila: 
Deși e îmbibată în amănunte, relatarea 
dv, conține multe echivocurj. 
vinovat, la urma urmei, că „o

Și cine-i
___ r . . .. __ _ . stare de 

lucruri 'plină de deficiențe (cum afirmați 
dv.) se perpetuează, sub... ochii aâbdîației 
de locatari și ai sectorului E.G.L. ?“.

9 ADRIAN JACOTEANU — Petrila : 
Am fi dorit cîteva detalii In plus despre

-•ei doi 
altul în 
muncă. Așteptăm.

frați M„ atît 
ce privește

de diferiți 
atitudinea

unul de 
față de

Lupeni:LUCIAN DUMITRESCU
„Cazul" despre care ne-ați vorbit, din pă
cate nu-i... singular. Dacă citiți — cum 
de altfel susțineți — ziarul zilnic, nu se 
poate să nu fiți la curent cu crlticile pe 
care le-am adus deficiențelor de pe „calea 
lactee"...

9 A. P. — Lupeni: Vom încerca să 
abordăm problema pe care ne-o expuneți 
dv. O scrisoare asemănătoare credem ci 
era necesar să expediați și pe adres; 
..Sfatului omeniei" de pe lingă Consiliu 
popular orășenesc Itupeni.
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EXIGENTĂ, FERMITATE
în munca de partid, în întreaga activitate

desfășurată de comuniști
Adunarea activului de 

partid din orașul Vulcan a fă
cut o amplă trecere în revistă 
a activității pe care comitetul 
orășenesc a desfășurat-o în 
cursul anului 1973. Punînd în 
centrul dezbaterilor aportul 
celor 3 200 de comuniști, a or
ganizațiilor de partid la înfăp
tuirea sarcinilor economice, 
darea de seamă prezentată de 
tovarășul Petru Barbu, prim- 
secretar al comitetului orășe
nesc Vulcan al P.C.R., a relie
fat că în perioada analizată 
valoarea «producției globale a 
fost realizată în proporție de 
101,8 la sută, a producției mar
fă în procent de 99,6 la sută. 
In cele 11 luni au fost date in 
folosință noi obiective indus
triale și social-culturale, s-au 
îmbunătățit radical condițiile 
de muncă și viață ale salaria- 
ților unităților economice din 
Vulcan.

După cum s-a arătat în da
rea de geamă, rezultatele pu
teau fi mai bune dacă organi
zațiile de partid s-ar fi preo 
supat cu întreaga răspundere 
de mobilizarea colectivelor, 
dacă ar fi fost înlăturate fe
nomenele negative din activi
tatea acestora. Or, așa cum a 
rezultat din cuvîntul partici- 
panților la dezbateri, în acti
vitatea unor organizații de 
partid și-a făcut loc o stare de 
automulțumire, au slăbit exi
genta, spiritul de răspundere 
și disciplina în muncă. In a- 
cest sens, a fost dată ca exem
plu organizația de partid de 
la E.M. Paroșeni care nu a 
acționat eficient pentru în
dreptarea situației economice, 
a lucrat festivist, cu. rutină și 
fără responsabilitate. Și în al
te organizații de partid cum 
sînt cele din cadrul E.C.E. Pa
roșeni, F.S.H., preparației de 
cărbune Coroești, sectoarelor 
E.G.C. și E.G.L., au existat ne
ajunsuri, dar nu s-au luat mă
surile organizatorice impuse 
de împrejurări.

Carențe au existat și în ac
tivitatea comitetului orășe
nesc de partid, unde a lipsit 
aportul multor comuniști la 
rezolvarea problemelor mun
cii de partid, a îndrumării și 
sprijinirii organizațiilor la ca
re au fost repartizați. Printre 
aceștia se numără Ana Costea, 
Traian Avramescu, Dumitru 
Mihai, Ilie Diaconu, Nicolae 
Cicu, Viorel Munteanu, Titus 

Jurca, Victoria Braia, Constan
tin Iovănescu și alții.

Cu toate că au existat ase
menea neajunsuri, din cuvîn
tul multor vorbitori au lipsit 
luările de poziție critică și au
tocritică față de lipsurile con
statate. Față de situația exis
tentă, în cadrul acestor organi
zații, era de așteptat să se 
vorbească într-un spirit mai 
critic, să apară mai evidentă 
autocritica față de lipsurile 
proprii. Cîțiva vorbitori s-au 
referit, c adevărat, la astfel de 

Adunarea activului de partid 
al orașului Vulcan

aspecte, dar cu destulă timi
ditate, limitîndu-se la o criti
că care nu a depășit conținu
tul dării de seamă. Așa de e. 
xemplu, tovarășul Gheorghe 
Săcăluș, secretarul comitetu
lui de partid de la E.M. Vul
can, unitate care și-a realizat 
și depășit sarcinile de plan, ă 
arătat că la mina Vulcan mai 
există multe neajunsuri asupra 
cărora nu s-a insistat suficient 
că se manifestă o slabă preo
cupare pentru întărirea disci
plinei (numărul absențelor es
te mare, peste 8 mii om-zile) 
că mai sînt deficiențe în stilul 
de muncă al organului de 
partid.

Tovarășul Dumitru Crăciun, 
inginer șef la F.S.H., a prezen
tat o scamă de probleme ne
rezolvate, legate de folosirea 
capacităților de producție, a- 
rătînd că nu sint valorificate 
propunerile minerilor, n-au 
fost activizate comisiile pe do
menii și consiliile de control 
muncitoresc.

Deficiențe serioase au exis
tat în stilul de muncă al orga
nizației de partid de la Ter
mocentrala Paroșeni. Totuși, 
tovarășul Alexandru Aruncu- 
teanu, secretarul comitetului 
de partid, abia recunoaște că 
disciplina este foarte slabă. 
Din totalul salariaților sancți- 
onați, 34 la sută sînt membri 
de partid. Cu toate acestea, 
organizațiile de bază n-au a

nalizat cauzele acestor abateri 
și nu au luat măsurile ce se 
imnun pentru înlăturarea lor.

Spiritul autocritic a lipsit 
complet din cuvîntul tova
rășului Eugen Traistă, di
rectorul termocentralei, ca
re, fiind obligat să re
cunoască că la uzină au e- 
xistat peste 100 de accidente 
și avarii și s-au consumat 89 
milioane mc de gaz peste can
titatea planificată, a încercat 
să demonstreze că a făcut to
tul, iar cauzele lipsurilor tre

buie căutate în altă parte, res
pectiv la furnizorii de cărbu
ne și nu la conducerea termo
centralei care se face vinova
tă de ele. Aceasta dovedește o 
anumită tocire a spiritului cri
tic și autocritic în sinul orga
nizației de partid de la ter
mocentrală. De aceea trebuie 
șă se atragă foarte serios a- 
tenția asupra acestor stări de 
lucruri.

Este foarte greu să te pre
zinți în fața adunării activu
lui de partid — spunea tova
rășul Dorin Gheța, secretarul 
comitetului de partid de la 
E.M. Paroșeni —- cînd celelal
te unități economice și-au re
alizat sarcinile de plan. Din 
cei 10 vorbitori, cuvîntul său 
a fost, singurul, autocritic. La 
noi s-a încetățenit la un mo
ment dat automulțumirea pe 
baza succeselor înregistrate în 
primele luni ale anului. Am 
scăpat din mînă problemele e- 
conomice ale producției și 
muncii. Nu am acordat atenție 
muncii organizatorice. Abia a- 
cum, în urma măsurilor luate, 
situația a început să se redre
seze.

Concluzionînd pe marginea 
dezbaterilor purtate în aduna
rea activului de partid, tova
rășul Ștefan Almășan, secre
tar al comitetului județean Hu
nedoara al P.C.R., a spus :

xn orașul Vulcan există 
o organizație de partid puter
nică ; o dovedesc rezultatele 

bune obținute de acele unități 
economice care și-au realizat 
și depășit sarcinile de plan. 
Aceasta ilustrează că organi
zațiile de partid respective 
s-au preocupat pentru întări
rea răspunderii comuniștilor, 
pentru creșterea rolului con
ducător și al prestigiului or
ganizațiilor de partid.

Totuși, trebuie să fim co- 
recți și să recunoaștem că ce
ea ce s-a realizat reprezintă 
numai o etapă, că mai avem 
mult de luptat pentru corec
tarea unor atitudini. Există în
că multe rezerve nevalorifica
te mai ales la exploatările mi
niere, termocentrală și F.S.H. 
Mina Paroșeni nu și-a realizat 
planul, iar termocentrala a în
registrat tot la trei zile cîte e 
avarie. Calitatea stîlpilor hi
draulici este slabă. Toate a- 
ceste carențe sînt foarte gra
ve și apasă asupra organizați
ilor de partid respective. Da
că ne-am întreba care a fost 
aportul direct al fiecărui co
munist la îndeplinirea sarci
nilor de plan, nu am primi 
un răspuns pozitiv din partea 
tuturor. Nu este mai puțin a- 
devărat că nici organele de 
partid n-au fost receptive la 
propunerile făcute, n-au insis
tat pentru rezolvarea proble
melor producției și ale mun
cii, Stilul de muncă al organi
zațiilor de partid a fost în 
mare parte deficitar. A slăbit 
munca de educație și de pro
pagandă desfășurată în rîndul 
comuniștilor.

In ultimul timp, în orașul 
Vulcan ca în întregul munici
piu s-au concentrat eforturile 
tuturor organelor superioare 
de partid, ajutînd în modul 
cel mai concret la rezolvarea 
problemelor din cadrul unită
ților economice și ale organi
zațiilor de partid. Programul 
întocmit în acest sens își vă
dește de pe acum rezultatele..

O condiție se impune totuși 
cu stringență și anume : toți 
comuniștii trebuie să priveas
că cu întreaga răspundere sar
cinile ce le revin. Pentru a- 
ceasta este necesar să se ac
ționeze cu toată eficiența pen
tru creșterea exigenței în mun
ca de partid, în întreaga acti
vitate desfășurată de comu
niștii din Vulcan.

Cornel HOGMAN

(Urmare'din pag. 1)

jumătate de oră, numărul au
tobuzelor pornite în cursă nu 
s-a redus decît cu unul). Ne 
înapoiem în Piața Victoriei cu 
același autobuz, nr. 31 HD 
1262. E trecut de ora 7. Stăm 
de vorbă cu cîțiva pasageri 
(Ion Miron, Ana Toma, Vasi- 
le Marincu): „Au fost proble
me mari. Se pare că, acum,

Unele vin ca... „la nunta'*
Ora 5,50, în stația cap de li

nie Lonea. Așteptăm înfrigu
rați autobuzul spre Petroșani. 
Peste 10 minute urcăm in ma
șina cu nr. 31 HD 1980, eu ple
care „la fix". De pe traseu, din 
stații, autobuzul adună mereu 
alți pasageri. Pe cîțiva (Gh. 
Stoian, Ileana Moldovan, Elena 
Tirea), i-am interpelat să ne 
spună „ofurile" : „Acum n-am 
așteptat decît 15 minute în sta
ție (complex Petrila — n.n.). 
In alte zile, deși stăm mai 
mult, cînd sosesc ori mașina 
Petrila — Aeroport, ori 
cea de Lonea — Piața 
Victoriei, nu opresc, făcîn- 
du-ne „tai-tai": Altădată
cînd a'venit un autobuz aglo
merat, imediat după ora 6. a 
oprit, au urcat cîți ai încăput, 
apoi taxatoarea ne „consola*' 
pe cei rămași jos, zicîndu-ne 
„să stăm că vine altul din ur
mă". Și venea, într-adevăr... 
peste 15-20 minute"...

— Astăzi, de la 6 la 6,50 au 
circulat pe traseul Petroșani 
— Lonea 5 autobuze, la inter
val de 10 minute — ne spunea 
dispecerul central din Piața 
Victoriei. Mihai Zidaru, Intr- 
adevăr, în Piața Victoriei am 
consemnat și noi, după ora 
6,27 sosirea autobuzelor cu nu
merele 31 HD 239 (6,40), 31 HD 
3897 (6,50)... Dar, dacă în gene
ral cu autobuzele care circulă 
pe ruta Piața Victoriei —- Lo

Opt curse pe hîrtie... 
cinci pe traseu

Azi dimineață la ora 7 am 
avut noroc. N-am așteptat 
prea mult în stația de autobuz. 
Așteptam un Coroești — Băr- 
băteni. Și a venit cursa 31 HD 
3097, condusă de Dumitru Se- 
răngău. Autobuzul a circulat 

s-au rezolvat. De vreo săptă
mînă, dimineața, cel puțin pe 
acest traseu, pînă-n Piața Vic
toriei totul decurge normal"... 
E bine ! Părerile oamenilor se 
suprapun peste constatările 
noastre. Au dispărut, deocam
dată, de pe traseul Piața Vic
toriei — Aeroport „probleme
le" și bine-ar fi să nu-și mai 
facă apariția în nici o zl din 
iarna aceasta...

nea și retur, lucrurile par a 
merge în general în ultimele 
zile ca... „pe roate", nu ace
leași afirmații pot fi făcute în 
legătură cu autobuzele de pe 
traseul Petrila — Aeroport. 
Argumentăm cele spuse prin 
constatarea făcută de noi ca și 
prin recunoașterea de către 
dispecerat a acestei anomalii: 
în Piața Victoriei au sosit do
uă autobuze de la Petrila la 
interval de 2 minute (orele 
6,15 — 6,17), ca apoi să soseas
că încă două, în același timp 
(6,32, 31 HD 2132, 31 HD 3874) 
urmînd un decalaj de 20 de 
minute pînă la următorul (ora 
6,52, 31 HD 755). Și motivațiile 
de genul „barieră", „aglomera
ții în stații" ș.a. par a nu mai 
sta „în picioare" întrutotul, a- 
tunci cînd ni se recunoaște 
faptul că circulația „în cird" 
a mașinilor pe acest traseu, a- 
dică cu intermitențe, s-ar da
tora în mare măsură tocmai 
lipsei dispeceratului de la cap 
de linie Petrila. In aceste con
diții, fiecare șofer pleacă cum 
„îl taie capul" și circulă, după 
cum zicea un călător, „ca la 
nuntă"... E necesar, se pare, 
ca la această „nuntă" sui-gene- 
ris să se găsească și un naș. 
Dar unul cu „talente" de im
piegat de mișcare, sau în cel 
mai rău caz, unul cu aptitu- 
tudini de dispecer sever și 

conștiincios...

normal, fără necazuri prici
nuite de drum sau călători. Ta
xatoarea era drăguță (și la 
propriu) dar nu-i știm nume
le pentru că nu l-am văzut, a- 
colo unde trebuia să stea. Alți 
pasageri însă, puțin mai tîrziu, 

nu au avut același noroc. De 
pildă, la Vulcan între două 
curse de Uricani, nu a trecut 
nici un local. Pe ruta Coroești
— mina Vulcan la ora de vîrf, 
în loc de patru mașini circula 
una singură (31 HD 3048 con
ducător auto Iancu latcovski). 
De asemenea, conducătorul au
to Teodor Pop, în loc să facă 
cursele Coroești — Bărbăteni. 
a fost programat pe ruta Co
roești — Aninoasa, exact în 
orele de vîrf.

Am pornit pe firul autobuze
lor pînă la garajul din Bărbă
teni, în incinta căruia am nu
mărat mai mult de 25 de auto
buze. Șeful garajului. Vasile 
Popescu și ing. Constantin Ni- 
culescu, șef sector E.G.C. Lu- 
peni. ne-au dat cîteva explica
ții (fără să cunoască constată
rile noastre de mai sus).

— Au fost anomalii, dar a- 
cestea s-au remediat în urma 
unor sondaje pe trasee. Și în 
funcție de necesitate, autobu
zele circulă în orele de vîrf 
(opt) din 10 în 10 minute, pla
nificate fiind zece (2 rezerve
— n.n.), iar în restul zilei sînt 
planificate șapte autobuze și 
circulă 6, din sfert în sfert de 
oră. Reviziile tehnice se exe
cută conform termenelor sca
dente de kilometraj.

— Cum se face totuși că mai 
există anomalii în transportul 
în comun, că abia pornite în 
cursă, autobuzele se defectea
ză ?

—■ Mai sînt și vicii ascunse, 
nu ști ce se poate intîmpla !

— In cazul acesta nu puteam 
avea niciodată siguranța că, o- 
dată plecat, autobuzul va a- 
junge și la destinație...

— Nu-i chiar așa deoarece 
avem rezerve sau se prelun
gesc cursele existente, se re
mediază defecțiunile. Se mai 
întîmplă să intervină și pro
bleme neprevăzute pe traseu 
(drumuri rele, accidente) care 

Mai este loc pentru mai multă 
ordine, organizare, conștiinciozitate

scot din normal circulația au
tobuzelor. Apoi, de ce să nu 
recunoaștem, nici dispecerii de 
la cap de linie nu prea își fac 
datoria. Noi muncim cu ei, îi 
mai sancționăm, dar tot ne mai 
fac greutăți. Un necaz este că la 
nici un cap de linie nu exis
tă telefon și în unele cazuri 
nu putem comunica, pentru a 
afla situația de pe traseu, ast
fel îneît să putem lua măsuri".

Am înțeles, deci, că si ieri 
11 decembrie, între orele 4-8 
dimineața (considerate de vîrf) 
trebuiau să fie pe traseul Co
roești — Bărbăteni opt ma
șini, iar în garaj două rezer- 

*Ve, gata să pornească în cursă.
Din cele Relatate la începu

tul acestor rînduri se vede, că 
situația nu era tocmai așa. 
Pentru a ne lămuri, am trecut 
pe la dispeceratul din Bărbă
teni, unde am stat de vorbă 
cu dispecerul Silvia Bonțin- 
dean :

— Pînă la această orft este 
considerată a fi perioadă de 
vîrf. Dar, vedeți, mașina 31 
HD 4012, a făcut o singură 
cursă, a plecat la 5 și acum, 
Ia 8,30 abia a venit. Aflu că a 
mers la Aninoasa, trimisă de 
dispecerul din Vulcan. Noi 
n-am putut comunica, astfel 
incit să știu ce se întîmplă cu 
mașinile. Două, însă, cele ale 
Iui Petrescu și Călin au intrat 
cu defecte în garaj".

— N-au fost înlocuite cu re
zervele ?

— Nu, pentru că în momen
tul de față sînt în cursă 5 au
tobuze pe traseul Coroești — 
Bărbăteni și unul pentru pia
ța Lupeni. In acest caz sînt 
nevoită să le planific din 20 
în 20 de minute, ca să evit go
lurile".

Iată deci că starea lucrurilor 
pe traseu este cu totul alta, 
decît cea cunoscută în garaj. 
Cel puțin așa apare din spuse
le interlocutorilor noștri.
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Că primește înscrieri pentru petrecerea revelionului 1973- 
1974, organizat la unitățile din Valea Jiului, după cum urmează :
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(Urmare din pag. 1)

...ARDEAU LUMINI
LE în vitrinele urmă
toarelor magazine : Ra- 
dio-T.V., confecții băr
bați, bijuteria, jucării, 
confecții femei, (trei tu
buri fluorescente la ușa 
principală); la unitățile 
cooperativei „Unirea", 
ceaprăzăria, tricotaje,

„CONCURENTĂ" 
SOARELUI...

ceasornicărie (lingă a- 
genția C.F.R.); ardeau 
inutile becuri... în agen
ția C.E.C., la merceria 
„Degetarul", la magazi
nul GOSTAT și la bo- 
iangerie. Și asemenea u- 
nități (exemple) se mai 
pot da !

Peste toate acestea, 
tronează din înălțimi, 
reflectorul aprins aflat 
în vîrful turnului meta
lic din curtea Centrului 
de distribuire a energiei 
electrice !! Se vede că 
electricienii din str. C. 
Miile privesc „de sus" 
problema economisirii 
energiei electrice, și, 
pentru a „o vedea" mai 
bine, țin aprins — ziua, 
în -amiaza mare, la ore
le 12 ale duminicii — 
un reflector puternic!!!

O concluzie ? E clar 
ca... la lumina soa
relui ce fel de „econo
mie" se face concurînd 
soarele...

Să se închidă „robinetele4* risipei!
(Urmare din pag. 1)

funcționau- „în gol" cu pier
deri „în plin".

Cît despre banda transpor
toare care duce cărbunele 
spre siloz aceasta funcționa „în 
gol" cîte 5-10-15 minute. Cît 
o mai fi mers așa înainte și 
după aceea ? Destul că din a- 
ceste 10-15 minute se adună... 
multă risipă de energie. Dar 
pe unde-or mai „curge" kilowa
ții noaptea aici, la mina Live- 
zeni ?“ întrebarea mi-a îndrep
tat pașii către puțul auxiliar 
est. Notez cîteva aspecte întîl- 
nite aici cu speranța că aceas
ta va sluji la apariția unei ini
țiative din partea conducerii, 
inclusiv gospodarului minei. 
La toate cele trei ateliere — 
două ale electricienilor și unul 
al lăcătușilor —, lacătele se a- 
flau pe uși, iar becuri și tu
buri fluorescente luminau ban
curile, menghinele, fel și fel 
de piese, motoare, șuruburi. 
Desigur este necesară ceva lu
mină noaptea în aceste atelie
re pentru pază, pentru securi-

— RESTAURANTUL „PARÎNGUL** PE
TROȘANI

— RESTAURANTUL „PERLA** DIN VUL
CAN I

— RESTAURANTUL „MINERUL** DIN 
LUPENI

Pentru organizațiile de tineret și instituții, au fost 
rezervate unitățile: -

Spectacol pentru
Duminică, 9 decembrie, a a- 

vut loc spectacolul cu invita
ții dat de elevii Casei de copii 
Uricani în cinstea minerilor 
fruntași ce locuiesc în cartie
rul Șterminos.

Programul a cuprins poezii 
patriotice, cîntece populare, 
momente vesele, dansuri pre

— BUFETUL 37 PETROȘANI LA CASA 
DE CULTURĂ

1 — RESTAURANTUL „TIC-TAC** PE-

1
TROȘANI

— RESTAURANTUL „CARPAȚI** PE-
1 TROȘANI
1 — BUFETUL „CONSTRUCTORUL** LA
I LICEUL PETROȘANI

— BRASERIA ,‘CAFINO** PETRILA
— RESTAURANTUL .PESCĂRUȘUL** 

DIN ANINOASA — la Club
— RESTAURANTUL „STRAJA** DIN 

VULCAN
— RESTAURANTUL „CINA** LUPENI
— RESTAURANTUL „PROGRESUL** LU

PENI — Ia palatul cultural Lupeni
— RESTAURANTUL „PĂLTINIȘ** DIN 

URICANI — la club
La solicitarea unor instituții și grupuri organizate, 

mai asigură deservirea revelionului prin unitățile :

— CRAMA „ODOBEȘTI** DIN PETRO
ȘANI

— RESTAURANTUL „COTNARI** DIN 
LONEA

— RESTAURANTUL „TRANSILVANIA** 
DIN PETRILA

— BUFETUL >,CRIȘUL“ DIN LUPENI
Unitățile vor asigura me- tr-o ambianță plăcută și 

tiuri cu un bogat sortiment servire ireproșabilă, 
de preparate culinare și Locurile fiind limitate, 
băuturi alese. solicitanții sînt invitați să

Muzică, dans, surprize, în- rețină mese din timp.

tate, dar nu chiar atît cît era 
în noaptea aceea. Și unde e lu
mină trebuie și căldură, fapt 
pentru care „specialiștii" ate
lierelor de Ta puțul auxiliar 
est și-au confecționat niște ra
diatoare puternice pe care le 
folosesc ore întregi din plin, 
lucru constatat și în sear'i 3- 
ceea la venirea schimbului III.

înainte de a păși în rampa 
puțului mi-am îndreptat pri
virea spre cele două săli de a- 
pel. Luminile ardeau în conti
nuare și după intrarea perso
nalului în subteran ca si înain
te de sosirea schimbului. Așa
dar, nici un maistru șef de 
schimb, ori muncitor nu a a- 
păsat pe cele două întrerupă
toare. Urîtă și păgubitoare a- 
ceastă nepăsare 1

Nici în subteran, situația nu 
este mult diferită de cea de la 
suprafață. Pentru edificare o 
spun deschis că transportoare
le TR-3 de la cele două abata
je frontale — 6 601 și 6 602 —, 
merg prea mult timp în 
gol. Adică se pornesc cele de 
pe orizontală, așa ca să func-

minerii fruntași
cum și un montaj literar mu
zical.

La reușita acestui program 
artistic și-au adus contribuția 
în mod special profesorii Ma
ria Predoi și Ion Pașolea.

Prof. Dumitru FELOIU, 
subredacția Uricani 

țiQQeze, iar cele din abataj 
numai după o bună perioadă 
de lucru în gol al celorlalte. 
Așa s-au petrecut lucrurile și 
în schimbul III al zilei de 27 
noiembrie cînd deși era abia 
ora 22 și 15 minute, transpor
toarele ce deservesc abatajul 
6 601 au funcționat mult timp 
ca în probe tehnologice, „în 
gol". La celălalt abataj, situa
ția se prezenta aidoma. Vago
netarul de la rol era plecat la 
puț să vadă de „goale", iar ce
le două transportoare de pe o- 
rizontală transportau spre rol 
doar... risipă.

Nu ar trebui trecut cu vede
rea nici faptul că la mina Li- 
vezeni se risipește și mult u- 
lei 5 005, 413, emulsie ori mo
torină care sînt duse de la su
prafață jos la orizontul 475 un
de au diverse utilizări cum ar 
fi la turbine, angrenaje, loco
motivele Diesel etc. Acestea 
sînt „depozitate" pe galeria 
principală în butoaie ori cis
terne din care fiecare se ali
mentează cînd și cu cît pofteș
te. Mai mult decît atît, rămîn 
butoaiele destupate, răsturna
te, din care uleiul, care e des
tul de scump, curge pînă la ul
tima picătură.

Am scris toate acestea cu 
speranța că ele vor trezi în 
sufletul nostru, al tuturor ce
lor de la mina Livezeni, un fel 
de revenire din amorțeală, o 
mai mare atracție pentru eco
nomisire, o atitudine fermă șl 
susținută pentru închiderea 
„robinetelor" risipei de orice 
fel.
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Din cele relatate mai sus, reiese că doar traseul Piața 
Victoriei — Aeroport Petroșani este lipsit de probleme. In 
rest, mai există suficiente... „pene" de naturi diverse. Pre
văzute și... neprevăzute. Care ar fi acestea ? Una, și din ce
le mai grave, este „pana" privind organizarea transportului în 
comun, începind de la conducerile garajelor și pină la dis
peceri. Un număr de autobuze sînt programate pe hîrtie 
și alt număr '(mai mic, firește) se află pe trasee : prea 
multe mașini se defectează Ia puțin timp după pornirea 
în cursă. In acest caz, ori rămîn „presărate" între stații, 
ori intră în garaj, fără a fi înlocuite (Coroești — Bărbăteni). 
Alteori, din lipsa dispecerului (Petrila, mina Vulcan), 
conducătorii auto pleacă după inspirația proprie, ajungind 
să circule în „lanț". Nu poate fi neglijat nici faptul că, a- 
colo unde sînt, tocmai dispecerii încurcă... autobuzele, 
produeîndu-se astfel perturbații. La fel din pricina aglo
merației, a drumului neîngrijit prompt (în zilele cu zăpadă 
abundentă și polei) cursele întirzie, se ajung unele Pe alte
le, luîndu-se din nou „de mînă", tocmai la orele supraso
licitate. Dacă lucrurile stau astfel, cine sînt vinovății ? 
De cele mai multe ori, pasagerii învinuiesc pe șoferi. ■ Pe ei 
își varsă tot necazul acumulat din plin, în așteptarea ma
șinilor. Ce spun șoferii ? Că nu sînt piese de schimb, că 
stau mult prin stații, că drumurile sînt rele, cu polei, că 
pleacă în cursă așa cum li se dă pornirea de la dispecerat 
etc. Acestea fiind niște adevăruri, îi scoatem pe conducă
torii auto din cauză. Nu pentru că unii dintre ei n-ar con
tribui Ia anomaliile intîlnite în~ transportul auto, ci pentru 
că, în marea lor majoritate, sînt oameni muncitori, con
știincioși, pentru că munca lor nu este de loc ușoară. Dim
potrivă, li se cere responsabilitate mărită și mult, mult calm. 
Și uneori, cu toții știm, numai calmi nu pat fi, mai ales 
atunci cînd sînt tăcuți de două parale cu sau fără motive 
de către unii pasageri. Credem că toate „penele" vor putea 
dispare atunci cînd transportul în comun va fi mai bine 
organizat de conducerea E.G.C. Petroșani, de conducerile 
sectoarelor orășenești ale E.G.C., de șefii garajelor și dis
peceri. Și atunci cînd reparațiile vor fi de calitate, cînd 
reviziile tehnice vor fi mai puțin de suprafață ; cînd se va ți
ne seama de programările întocmite științific, după nece
sități. Apoi dispecerii să urmărească și să planifice orele 
de plecare, riguros, rațional, din nou nu e nevoie decît de 
conștiinciozitate la locul de muncă. Aceste doar cîteva 
probleme fiind amintite, avem convingerea că ele vor pu
tea fi (trebuie !) rezolvate, dacă toți factorii responsabili ar 
deveni... responsabili, asigurîndu-se astfel un transport în 
comun pe măsură să mulțumească atît pe diriguitorii lui, 
dar mai ales populația.

V. TEODORESCU
I. FIERARU

I. NICOLAESCU

Gospodar chibzuit
(Urmare din pag. 1)

ficiarul nostru stabilim, cu 
o zi mai devreme, numărul 
de mașini necesare la fiecare 
punct de încărcare -al mate
rialelor și# destinația exactă 
a curselor, iar fiecare ma
șină este alimentată zilnic 
corespunzător sarcinii de 
transport, eliminîndu-se cu 
desăvîrșire cursele inutile, 
ca să nu mai vorbim de cele 
clandestine, sau confirmările 
fictive ale foilor de parcurs. 
Fiecare membru al colecti
vului participă astfel la 
gospodărirea chibzuită a 
carburanților, iar cîțiva din
tre ei se evidențiază chiar 
prin cantitățile de benzină 
economisită. Doresc să ci
tez în acest sens pe Mihai 
Lentz, Constantin Stoica, 
Iulian Bobircă, Marin Stu- 
paru, Marin Ungureanu și 
Alexandru Buțu.

— Ce ne puteți spune des
pre energia electrică ?

— O zi pe săptămînă ma- 
șinile-unelte ale atelierelor 
din ramura de producție, se
cundară și industrială, func
ționează consumînd energia 
electrică economisită în ce
lelalte zile. Pentru aceas
ta am adoptat măsuri u- 
șor de aplicat, cum ar fi: 
reducerea cu 50 la sută a 

corpurilor de iluminat exis
tente în incintele celor două 
coloane și ale unității, res
pectarea programului res
trictiv de aprindere a becu
rilor din hale, ateliere și 
incinte, eliminarea func
ționării în gol a mașinilor- 
unelte și a instalațiilor ac
ționate electric etc. Ca 
perspectivă, ne-am pro
pus un obiectiv foarte im
portant — modificarea, prin 
mijloace proprii, a centra
lei termice care asigură 
încălzitul încăperilor din 
incinta unității. Vom trece 
la arderea în focarele 
instalației a combustibi
lilor solizi în locul celor 
lichizi. Aceasta ne oferă po
sibilitatea de a economisi 
anual o cantitate de moto
rină echivalentă cu consu
mul realizat de toate utila
jele cu motorină, din do
tare, pe timp de două luni

Alte măsuri, atît pentru e- 
conomisirea de carburanți 
cit și de energie electrică, 
sint pe cale a se înfăptui,
socotind că în acest fel
colectivul nostru răspunde 
nemijlocit cerințelor de gos
podărire rațională și va
lorificare superioară a com
bustibililor și energiei 
lectrlca
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Viu interes manifestat in țări 
de pe toate continentele față 
de recenta vizită a președintelui 

Nicolae Ceaușescu 
in Statele Unite

Vizita pe care a intreprins-o, recent, în Statele Unite președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu, — considerată drept un eveniment politic de importanță is
torică, o remarcabilă contribuție la dezvoltarea relațiilor de colaborare și prietenie 
între România și S.U.A., la cauza cooperării internaționale și a păcii — continuă să 
rețină atenția opiniei publice din întreaga lume.

Articolele și comentariile apărute în marile ziare și reviste, relatările agenți
ilor internaționale de presă, emisiunile de radio și televiziune ilustrează tocmai a- 
cest viu interes manifestat în țări de pe toate continentele față de recenta vizită, de 
rezultatele ei.

•
Astfel, agenția americană 

Associated Press, *în amplele 
sale relatări privind vizita, 
după ce pune accentul pe posi
bilitatea extinderii relațiilor 
economice româno-americane, 
subliniază faptul că țara noas
tră se dezvoltă rapid. „Planul 
pe 1974 al României — se ara
tă într-un comentariu al agen
ției — prevede o creștere a 
producției industriale cu 16,7 
la sută", Acest ritm — relevă 
— A.P. — „este considerat a 
fi cea mai înaltă rată de creș
tere din lume"...

Intr-o știre din Washington, 
agenția de presă sovietică 
TASS, relatînd despre semna
rea Declarației comune privind 
convorbirile româno-america
ne, subliniază că în cursul a- 
cestor convorbiri au fost a- 
bordate relațiile dintre cele 
două țări, precum și principa
lele probleme internaționale. 
„In Declarația comună cu pri
vire la colaborarea economică, 
industrială și tehnică dintre 
România și Statele Unite — 
menționează agenția TASS —, 
părțile și-au exprimat hotări- 
rea de a dezvolta în continua
re această colaborare".

Sub titlul „încheierea vizitei 
președintelui Ceaușescu în 
Statele Unite", agenția China 
Nouă a difuzat, la 8 decem
brie, un material în care se a- 
rată : „Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Consiliului de Stat 
al României, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, a în
cheiat vizita oficială în S.U.A. 
In timpul vizitei, Ceaușescu și 
Nixon au avut convorbiri și 
au semnat o Declarație comu
nă care „reafirmă principiile 
ce trebuie să stea la baza dez
voltării în continuare a reia 
țiilor dintre cele două țări". 
„De la vizita președintelui Ni
xon în România în 1969, și a 
președintelui Nicolae 
Ceaușescu în S.U.A., în 1970, 
relațiile dintre cele două țări 
au continuat să se dezvolte" — 
scrie agenția China Nouă, re- 
mareînd, de asemenea, că „în 
timpul vizitei, România și 
S.U.A. au înființat Consiliul 
Economic româno-american".

Ample spații sînt consacra
te reflectării vizitei oficiale în 
S.U.A. a președintelui 
Ceaușescu, relațiilor româno- 
americane, dezvoltării econo
mice a țării noasțre și de co
tidianul „Washington Post". 
Referindu-se la cursul pozitiv 
al relațiilor dintre cele două 
țări, ca urmare a schimbului 
de vizite la nivel înalt, mare
le cotidian american arată că 
„legăturile dintre S.U.A. și 
România au progresat rapid, 
în ciuda formelor diferite de 
guvernămînt pe care le au". 
„Washington Post" insistă a- 
supra însemnătății Declarației 
comune cu privire la coopera
rea economică, industrială și 
tehnică, enumerînd măsurile, 
prevăzute pentru extinderea 
schimburilor comerciale, cre
area de societăți mixte și alte 
acțiuni de cooperare în pro
ducție si în domeniul marke-

ce lei

publi-
Wa-

tingului. In altă ordine de idei, 
cotidianul american relevă că 
„în timpul întîlnirii președin
telui Ceaușescu cu liderii Con
gresului american, multi din
tre ei au exprimat hotărîrea 
de a accelera procedura pen
tru a se acorda României cla
uza națiunii celei mai favori
zate".

La rîndul său, „Washington 
News" relevă, comentînd re
zultatele vizitei, însemnătatea 
pe care o are pentru legături
le româno-americane semna
rea Declarației comune „prin 
care se stabilesc noi principii 
vizînd extinderea relațiilor 
dintre cele două state".

Comentînd situația econo
mică a țării noastre, alt coti
dian american. „Washington 
Star", scrie că România se 
dezvoltă într-un ritm accele
rat, care îi va permite să de
vină un stat industrial avan
sat.

Ea a realizat deja o crește
re economică anuală care o 
plasează pe al doilea loc în 
lume, după Japonia. In înche
iere, „Washington Star" ple
dează pentru a i se acorda Ro
mâniei clauza națiunii 
mai favorizate.

Ziarele iugoslave au 
cat corespondențe din
shington în care se relevă că 
rezultatele vizitei sînt apreci
ate favorabil de ambele părți 
și că întîlnirile dintre cei doi 
președinți s-au desfășurat 
„excepțional de bine". Sînt 
menționate pasaje din comu
nicat referitoare îndeosebi la 
rolul țărilor mici și mijlocii, 
rolul Națiunilor Unite, situa
ția din Orientul Apropiat. Zia
rele au menționat, de aseme
nea, semnarea celor două a- 
corduri, evidențiind, totodată, 
problematica expusă de tova
rășul Nicolae Ceaușescu la 
conferința de presă de la Clu
bul național al presei din Wa
shington. Presa iugoslavă a 
scos în evidență faptul că, în 
cadrul acestui amplu dialog 
cu presa mondială, șeful statu
lui român a insistat asupra 
principiilor iddependentei, su
veranității și dreptului țărilor 
mici și mijlocii de a contribui 
la solutionarea problemelor 
internaționale. Sub titlul 
„Ceaușescu — cetățean de o- 
noare al Clevelandului", zia
rul iugoslav ..Novosti" a publi
cat o știre despre vizitarea a- 
eestui centru industrial din O- 
hio, relevînd că. președintele 
Consiliului de Stat al Româ
niei a apreciat cu acest prilej, 
că „dialogul cu președintele 
Nixon s-a desfășurat într-o 
atmosferă de înțelegere" și că 
..schimburile .economice vor fi 
sporite în viitor".

Rclatînd despre semnarea 
Declarației comune, ziarul 
cehoslovac „Rude Pravo" a re
levat că atît președintele Con
siliului de Stat român, cît și 
președintele S.U.A. s-au pro
nunțat, în acest document, 
pentru soluționarea prin mij
loace pașnice a crizei din Ori
entul Apropiat, pe baza rezo-

luției Consiliului de Securitate 
din noiembrie 1967. In decla
rație — menționează „Rude 
Pravo" — se exprimă, de ase
menea, sprijinul față de Con
ferința general europeană pen
tru securitate și cooperare.

Sub titlul „Declarația româ- 
no-americană“, cotidianul po
lonez „Trybuna Ludu" a rela
tat, într-o corespondentă din 
Washington, că documentul 
semnat la încheierea convor
birilor dintre președintele 
S.U.A., Richard Nixon, și pre
ședintele Consiliului de Stat 
al României, Nicolae Ceaușescu 
exprimă hotărîrea de a dez
volta relațiile bilaterale pe 
baza principiilor respectului 
reciproc, independenței, suve
ranității, egalității în drepturi 
și renunțării la forță sau la a- 
menințarea cu aceasta. Ziarul 
polonez a informat, de aseme
nea, despre întîlnirile tovară
șului Nicolae Ceaușescu cu 
directorul general al Fon
dului Monetar Internațional.

Intr-un articol prezentînd o 
analiză a contextului în care 
a avut loc vizita șefului statu
lui român în S.U.A., ziarul „La 
Libre Belgique", face o trece
re în revistă a relațiilor româ
no-americane. In legătură cu 
colaborarea economică dintre 
cele două țări, în articol se a- 
rată că aceasta nu poate decît 
să beneficieze de pe urma vi
zitei. După ce evidențiază fap
tul că schimburile comerciale 
dintre cele două țări au cres
cut de aproape patru ori în ul
timii cinci ani, ziarul sublini
ază cursul ascedent al acestor 
relații, care se dovedește a fi 
ireversibil.

Ziarul brazilian „O Globo" 
a publicat, într-unul din nu
merele sale, alături de progra
mul vizitei în S.U.A.,o amplă 
biografie a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, integrînd o serie de 
date privind dezvoltarea eco- 
nomico-socială a României.

Parizianul „Le Monde", ca
re a informat pe larg opinia 
publică franceză despre vizita 
în S.U.A., prezintă drept o re
velație faptul că „președinte
le Consiliului de Stat al Ro
mâniei a pledat în favoarea u- 
nei mai mari participări a ță
rilor mici la eforturile ce se 
fac pentru stabilirea păcii în 
lume". Președintele Ceaușescu
— arată în continuare ziarul
— a exprimat opinia că, dacă 
marile puteri au mari răspun
deri și un rol mai important 
de jucat, problemele internați
onale nu pot fi totuși rezolva
te fără o cooperare generală.

Vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu în S.U.A. a fost re
flectată pe larg și de presa 
greacă. Ziarele grecești au 
publicat, de pildă, fotografia 
celor doi președinți în balco
nul Casei Albe, subliniind i- 
deea că „respectarea indepen
dentei este temelia păcii", și 
argumentînd aceasta cu largi 
citate din cuvîntările celor 
doi șefi de stat.

(Agerpres)

ULTIMELE ȘTIRI
I ..GgO 7™

8'8®
I

o gor ES) ,! I i
i u

O. IV. u

NAȚIUNILE UNITE 11 
.(Agerpres). — Adunarea Ge
nerală a O.N.U. s-a reunit, 
luni, într-o ședință solem
nă consacrată împlinirii a 
25 de ani de la adoptarea 
Declarației universale a 
drepturilor omului. In cursul 
reuniunii, o serie de personali
tăți ale lumii au fost distinse 
cu Premiul Națiunilor Unite 
pentru înalte servicii aduse 
cauzei traducerii 
Declarației. Intre 
gurează nume- ca

în viață a 
acestea fi- 
prof. Taha

(Egipt) și Wilfred 
fostul director ge- 
Organizației Inter- 
a Muncii

postum),
Muzorewa,

Congresului Național A- 
frican din Rhodesia, și fostul 
secretar general al O.N.U. U 
Thant (Birmania).

Ceremonia de remitere 
a premiilor a marcat înce
putul 
contra 
minării

Hussein 
(Anglia), 
neral al 
naționale 
titlu 
bel 
le

(ambii 
episcopul A- 

președinte

Deceniului de luptă 
rasismului și discri- 

rasiale.

Proiect de rezoluție adoptat de Comitetul 
pentru problemele politice șl de securitate 

Generaleal Adunării
NEW YORK 11 — Cores

pondentul Agerpres, C. A- 
lexandroaie transmite : Co
mitetul pentru problemele 
politice și de securitate al 
Adunării Generale a adaptat 
un proiect de rezoluție avansat 
de un grup de 29 de state, în
tre care și România, la punctul 
„întărirea securității interna
ționale".

Documentul reafirmă so
lemn toate principiile și pre
vederile declarației asupra în
tăririi 
Ie și 
toate 
și să 
viață 
lărgească actuala arie a des
tinderii, 
ceasta 
lume J 
cipiile 
dintre 
țiilor lor. 
zoluția reafirmă recomandarea

securității internaționa- 
face un apel urgent la 
statele lumii să adere 

transpună integral în 
prevederile sale, să

, în așa fel încît a- 
să cuprindă întreaga 

și să reafirme prin- 
relațiilor prietenești 
state ca bază a rela- 

De asemenea, re-

Adunări-i Generale a O.N.U. 
ca toate statele să participe 
,1a crearea, în conformitate 
cu scopurile și principiile 
Cartei, a unui sistem eficient 
de securitate colectivă univer
sală fără alianțe militare.

Totodată, documentul sub
liniază suveranitatea naționa
lă a statelor 
lor lor naturale, 
urgentă a încetării 
înarmărilor . și, 
rînd, a cursei 
nucleare, 
tei 
flate 
pentru drepturile lor sacre la 
autodeterminare și indepen
dență.

In încheierea rezoluției se 
recomandă înscrierea punctu
lui privind întărirea securi
tății internaționale pe agenda 
provizorie a sesiunii Adună
rii Generale din anul 1974.

asupra resurse- 
necesitatea 

cursei 
în primul 
înarmărilor 

legitimitatea lup- 
armate a popoarelor a- 
sub dominația străină,

Rezultatele alegerilor pentru 
sfaturile populare 

din Polonia
Cores- 

Gh. Cio- 
Comisia 
a dat

VARȘOVIA 11 — 
pandentul Agerpres 
banu, transmite : 
centrală electorală 
publicității rezultatele alege
rilor pentru sfaturile popu
lare din Polonia, desfășura
te duminică. Au fost 
135 454 de deputați 
cei peste 200 000 de 
didați înscriși pe 
Frontului Unității Poporului.

La alegerile pentru Sfatu
rile Populare voievodale au 
participat 97,38 la sută din 
cetățenii înscriși pe listele 
electorale. Și-au dat votul 
pentru candidații Frontu
lui 99,49 la sută din numărul 
participanților. Din totalul

aleși 
din 

can- 
lista

de 4 524 candidați au fost 
declarați aleși 3160 deputați. 
S-a înregistrat, de asemenea, 
un procent ridicat de partici
pare în alegerile pentru depu- 
tați 
turi

în celelalte tipuri de sfa- 
populare.

încheierea 
plenarei C. C.

lucrărilor
al P. C. U. S.

(Agerpres). 
s-au înche

iat lucrările plenarei C.C. 
al P.C.U.S. Plenara a dez
bătut planul de dezvoltare a 
economiei naționale a U.R.S.S. 
pe anul 
stat

MOSCOVA 11
La Moscova 

lucrările 
P.C.U.S.

1974 și bugetul de 
pe anul viitor. Ea ple-

nară, L. I. 
general al 
rostit o cuvîntare.
dezbaterilor a 
o hotărîre I 
discutate — 
TASS.

Brejnev, secretar
C.C. al P.C.U.S. a 

In urma
i fost adoptată - 
în problemele 
anunță agenția

PREZENȚE
ROMÂNEȘTI
PARIS 11 

dentul 
Diaconescu, 
Intre 6 și 10 
s-au 
ris,

Qorespon-
Agerpres, Paul 

transmite : 
decembrie 

Pa- 
Comisiei 

, științifice și 
româno-franeeze 

negocierea noului 
de 

domenii

și R. F. Germania

IN MAREA SALA A PALA
TULUI CONCERTELOR DIN 
STOCKHOLM a avut loc, lu
ni seara, ceremonia înmînării 
premiilor Nobel pe anul 1973 
pentru literatură, chimie, fi
zică, medicină și științe eco
nomice. Înaltele distincții au 
fost remise laureaților de că 
tre regele Cari al XVI-lea 
Gustaf.

PREȘEDINTELE NIXON 
a prezentat Senatului spre a- 
probare numirea lui William 
Saxbe în funcția de ministru 
al justiției. Președintele l-a a- 
Ies pentru acest post pe Saxbe 
senator republican din partea 
statului Ohio, în urmă cu o lu
nă. după demisia lui Elliott 
Richardson.

tar. va fi dizolvată automat 
în momentul constituirii celei 
noi.

REGELE BHUMIBOL AL 
TAILANDEI a desemnat o 
convenție națională, formată 
de 2 346 de persoane, prove
nind din toate sectoarele 
populației și avînd ca sarcină 
să aleagă o nouă Adunare 
Legislativă compusă din -299 
de membri. Actuala Adunare, 
numită de fostul regim mili-

POLIȚIA DIN ORAȘUI 
HAMBURG a confiscat, într- 
un laborator clandestin, pilu
le „L.S.D." și substanțe chimi
ce halucinogene în valoare de 
mai mult de 2 milioane 
mărci vest-germane. In 
rator — cel mai mare 
cest fel descoperit în 
Germania — se aflau 
de pilule „L.S.D.", iar 
stanțe chimice pentru ;
area a încă 400 000.

de 
labo- 

de a- 
R. F 
28 000 

sub- 
prepa-

tămînii trecute, cînd au fost 
aplicate pentru prima dată 
noile măsuri de limitare a vi
tezei maxime, indică o dimi
nuare netă a număruțui victi
melor. In timp ce cu o săptă- 
mînă în urmă fuseseră înregis
trați 81 
sîmbătă 
pierdut 
505 au

morți și 533 răniți, 
și duminică și-au 

viața 49 persoane, iar 
fost rănite.

PR AGA 11 — Coresponden
tul Agerpres, Constantin Pri- 
săcaru. transmite : La Praga 
a fost semnat, marți tratatul 
cu privire la normalizarea re
lațiilor dintre Republica Socia
listă Cehoslovacă și Republica 
Federală Germania.

Din partea cehoslovacă do
cumentul a fost semnat de 
președintele guvernului R.S. 
Cehoslovace, Lubomir Strou- 
gal, și de ministrul afacerilor 
externe, Bohuslav Chnoupek, 
iar din partea vest-germană 
de cancelarul federal Willy 
Brandt, și de Walter Scheel, 
vicecancelar și ministru de ex
terne.

După cum se relevă în pre
ambulul Tratatului cehoslova- 
co—vest-german, părțile „recu
nosc că acordul de la Mun- 
chen, din 29 septembrie 1938,

a fost impus Republicii Ceho
slovace de regimul nazist sub 
amenințarea folosirii forței".

In tratat se arată că R.S. 
Cehoslovacă și R.F. Germania 
„consideră acordul de la Mun- 
chen din 29 septembrie 1938, 
nul", menționîndu-se că Tra
tatul nu privește urmările ju
ridice decurgînd, pentru per
soanele fizice său juridice, din 
dreptul aplicat în perioada 30 
septembrie 1938 — 9 mai 1945 
și nici nu constituie o bază ju
ridică pentru pretenții 
riale din partea R.S. 
slovace, ale persoanelor 
și juridice ale acesteia.

Cele două țări se vor călău
zi în relațiile lor reciproce și 
în problemele asigurării secu
rității în Europa și în lume de 
scopurile și principiile consa
crate în Carta O.N.U.

desfășurat, la 
lucrările 

culturale, 
tehnice 
pentru 
program 
aceste t 
1974-1975.

La încheierea 
a fost semnat 
ment care 
rea schimburilor 
le, științifice și 
dintre cele două țări.

cooperare în 
pe anii

lucrărilor 
un docu- 

prevede lărgi- 
cultura- 
tehnice

mate- 
Ceho- 
fizice

VIENA 11 — Corespon
dentul Agerpres, Corneliu 
Vlad, transmite: Asocia
ția de prietenie Austria — 
România și ambasada Ță
rii noastre la Viena au or
ganizat la Școala Superi
oară de Muzică din capi
tala Austriei o seară închi
nată 
mir.

După 
ductiv 
rul 
tner, președintele 
țied 
asistența a ascultat cu un 
viu interes evocarea per
sonalității lui Cantemir 
făcută de profesorul uni
versitar Virgil Candea.

lui Dimitrie Cânte

cuvîntul intro- 
rostit de profeso- 

universitar Hans Sit- 
Asocia- 

Austria — România, I
I
I 
I

SESIUNEA CONSILIULUI MINISTERIAL 
AL PACTULUI NORD-ATLANTIC

BRUXELLES 11 — Cores
pondentul Agerpres, N. Popes- 
cu-Bogdănești, transmite : 
Marți la prînz, la sediul din 
Bruxelles al N.A.T.O., au luat 
sfîrșit lucrările sesiunii Con
siliului ministerial al Pactului 
Nord-Atlantic. ’ *

Comunicatul final al sesiu
nii arată că cei 15 miniștri re
uniți timp de două zile la Bru
xelles, au dezbătut o serie de 
probleme ținînd de domeniul 
propriu al grupării nord-atlan- 
tice, cît și unele aspecte ale si
tuației internaționale actuale.

In legătură cu acest ultim 
capitol de preocupări, partici- 
panții Ia sesiune au constatat 
„schimbările profunde care au 
loc în toate domeniile vieții 
internaționale", apreciind în 
context, ca încurajatoare dez
voltarea constantă a contacte
lor între țările din Est și cele 
din Vest.

Comunicatul final dă o apre-

Aviația saîgoneză a efectuat 
numeroase raiduri de 

bombardament împotriva 
unor sectoare controlate de G.R.P

ciere pozitivă admiterii simul
tane a R.D. Germane și R.F. 
Germania în O.N.U. la sesiu
nea din acest an a Adulării 
Generale, arătînd că dezvolta
rea satisfăcătoare a relațiilor 
dintre cele două state germa
ne poate aduce o contribuție 
importantă la reducerea încor
dării în Europa.

In legătură cu problema 
Berlinului, s-a exprimat con
vingerea că respectarea acor
dului cvadripartit din 1971 și 
stricta aplicare a prevederilor 
acestuia constituie una dintre 
condițiile destinderii și stabi
lității pe continentul european.

Pe același teren de preocu
pări, a fost analizat stadiul 
actual al Conferinței pentru 
securitate și cooperare în Eu
ropa. membrii Consiliului 
N.A.T.O. reafirmînd — odată 
cu aprecierea evoluției favora
bile a tratativelor de la Hel
sinki și Geneva — 
guvernelor lor de 
negocierile într-un 
structiv".

Propunîndu-și să 
evoluția evenimentelor inter-

» 
naționale în ultimele șase luni 
sesiunea N.A.T.O. a examinat 
situația din Orientul Apropi
at, problemă în care miniștrii 
au reafirmat „atașamentul gu
vernelor lor fată de rezoluțiile 
Consiliului de Securitate al 
Națiunilor Unite și au decla
rat că preocuparea lor primor
dială este de a vedea s regle
mentare justă și durabilă în 
Orientul

Tonul, 
dictat de 
siderație
tindere din Europa și din lu
me, reflectat în comunicatul 
final, este, totpși, în dezacord 
cu unele aprecieri din acest 
document privind așa-numita 
necesitate a întăririi în conti
nuare a potențialului militar 
al N.A.T.O. Comunicatul reia, 
în acest 
vechi cu 
întăririi 
ment al
îmbunătățirii relațiilor 
Vest și al promovării securi
tății".

Apropiat."
în general ponderat, 
nevoia luării în con- 
a procesului de des-

„hotărîrea 
a corttinua 
spirit con-

analizeze

SLĂBIREA CONTINUA

sens, unele teze mai 
privire la necesitatea 
N.A.T.O. „ca instru- 
menținerii păcii, al

Est-

A LIREI STERLINE
sterline este

de perspect
VIETNAMUL DE SUD 11 

(Agerpres). — După cum re
latează agenția de presă 
„Eliberarea", în’ perioada 
1-5 decembrie, aviația saigo- 
neză a efectuat 180 de rai
duri de bombardament împo
triva unor 
sub controlul 
Revoluționar 
Republicii Vietnamului 
Sud în 
și Gia 
terval, _______ ,
ve au fost atacte și de arti
leria

Intr-o 
ții saigoneze, 
litară a 
Comisia 
partită a 
perațiunii 
tante forțe 
potriva 
trolate 
cia Quang Duc.

sectoare aflate 
Guvernului 

Provizoriu al 
de 

provinciile Kontum 
Lai. In același in- 
sectoarele respecti-

VIETNAMUL DE SUD 11 
(Agerpres). — Agenția de 
presă Eliberarea informea
ză că, la 10 decembrie, două 
avioane saigoneze de tip 
„Ad-6“ au lansat mai multe 
bombe asupra aeroportului 
din Loc Ninh, cu numai 20 
de minute înainte de ateri
zarea avionului care asigu
ră legătura dintre Loc Ninh 
și Saigon.

Presiunile asupra lirei ster
line au continuat marți di
mineața la bursele occiden
tale, 
de la bursa 
neda 
la 
ce 
zut 
moment dat cu o zi în urmă 
— 2,3112 dolari.- Experții a- 
preciază că slăbirea conti-

In cursul tranzacțiilor 
londoneză, mo- 

britanică a fost cotată 
2,3040 dolari. paritate 

depășește nivelul scă- 
record înregistrat la un

nuă a lirei 
gată direct 
pentru Marea Britanie a 
nui deficit comercial 
ploare în luna 
(datele statistice 
fi anunțate joi), 
de petrol și mișcarea reven
dicativă ce se face tot mai 
simțită în unele ramuri ale 
economiei britanice.

le
va 
ti

de am- 
noiembrie 

urmează a 
de penuria
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V
BILANȚUL ACCIDENTE 

LOR RUTIERE SURVENITE 
IN FRANȚA la sfîrșitul săp-

forțelor saigoneze. 
notă adresată păr- 

delegația mi- 
G.R.P. al R.V.S; în 
militară mixtă bi- 
cerut încetarea o- 
lansate de impor- 

saigoneze îm- 
unor regiuni con- 

de G.R.P. în provin-

SPOR T

MIERCURI, 12 DECEMBRIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie ; Florentiner 73 ; Re
publica : Lumea se dis
trează ; PETRILA : La 
răscruce de vînturi : LONEA 
— Minerul : Fugi ca să te 
prindă ; VULCAN : Șapte 
zile : LUPENl — Cultural : 
O afacere ciudată ; Munci
toresc : In umbra violen
tei ; URICANI: Ultimul
războinic.

5,00 Buletin de știri ; 5,05 
Melodii în zori de zi ; 5,20 
Dragi mi-s cîntecul și jocul; 
5,50 Muzică ușoară ; 
8,08 Radioprogramul 
neții ; 8,08 Matineu muzical. 
8,30 La microfon, melodia 
preferată ; 9,00 Buletin de
știrii 9,30 Viața cărților;

6,00- 
dimi-

efflfiDTO
9,50 Laudă patriei ; 10,00
Buletin de știri ; 10,05 Fol
clor muzical mehedințean;
10.30 Vreau să știu ; 10,50
Dansuri instrumentale ; 11,00 
Buletin de știri ; 11,05 Mu
zică ușoară ; 11,15 Litera
și spiritul legii ; 11.30
Variațiuni simfonice; 12,00
Discul zilei ; 12,30 întîlnire
cu melodia populară 
terpretul preferat ; 
Radiojurnal ; 14,00
pozitorul săptămînii ; 
Selecțiuni din opereta 
parone" ; 15,00 Buletin
știri ; 15,05 Fișier
rial ; 15,15 Melodii populare;
15.30 - 
16,00 
Pagini 
rescu ;
colae
Concertul pentru chitară și 
orchestră ;
populară ;
20,00 Zece melodii preferate ; 
21,00
21.30

22,00 Radiojurnal; 22,30 Con
cert de seară ; 24,00 Buletin 
de știri ;, 0,03-5,00 Estrada 
nocturnă ;

18,35
18,50

și in- 
13,00 

Com-
14,40 

„Gas- 
de

edito-

Muzică de estradă ; 
Radiojurnal; 16,15
corale de loan Chi- 

16,35 Medalion Ni- 
Kirculescu ; 17,00

17,30 Muzică
18,00 Orele serii;

Revista șlagărelor; 
Bijuterii muzicale;

19,30

19,15
19,20

1,00
'.10

,30

10,00
10,05

12,05
17,30

Cronici numismatice.
Biologie (anul III):
Activitatea nervoasă 
superioară.
Electrotehnică — insta
lații electrice interioa
re.
Telex.
Municipalitatea răspun
de bucureșteanului.
Tineri interpreți.
Film pentru
De-a Albă ca 
Telejurnal.
Curs de limbă
Lecția 70.
Telex.
Tragerea pronoexpres. 
Micii meșteri mari.

copii, 
zăpada.

rusă.

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

20,00

20,05
20,20

22,00

22,20

Muzică populară. 
Invățămîntuil supe
rior și lumea con
temporană.

Publicitate.
1 001 de seri. Bolek și 
Lolek.
Telejurnal. Cincinalul 
înainte de termen. 1973 
— an hotărîtor.
Cîntecul săptămînii : 
„Braț la braț cu tine
rețea".
Teleobiectiv.
Telecinemateca. Ciclul 
„Gerard Philipe". Or
golioșii.
Mari artiști în 
urile noastre.
pe Taddei.
24 de ore.

Extragerea I :
, 3, 35, 42, 64, 15, 10,9,72
Extragerea a Ii-a :

68, 36,1, 22, 14, 63, 49, 76, 61
Extragerea a Ill-a :

29, 26, 8, 55, 17, 87
Extragerea a IV-a :

29, 66, 69, 41, 33,
Extragerea a V-a :

37, 30, 53, 55, 85.
Extragerea a Vl-a :

28, 67, 53, 26, 10.
Fond de premii: 1 277 708

47

72

81.

stud’io- 
Giusep-

L
La tragerea specială Loto 

din 11 decembrie 1973 au 
fost extrase următoarele nu
mere :

Valorile temperaturii în
registrate în cursul zilei de 
ieri :

Maximele: Petroșani —
2 grade ; Paring — 2 grade ;

Minimele : Petroșani — 
11 grade ; Parîng — 16' gra
de :

Stratul de zăpadă. Ia Pa
rîng : 50 cm.

PENTRU URMĂTOARE
LE 24 DE ORE : Vremea se 
menține frumoasă dar rece, 
cu cer senin. Vînt slab din 
sectorul sud-estic.

ALGER 11 (Agerpres). — 
Cîștigînd cu scorul de 14-9 
(5-3) meciul susținut la Al
ger cu formația Tunisiei, 
reprezentativa Algeriei s-a 
calificat pentru turneul fi
nal al campionatului mon
dial masculin de handbal, 
programat anul viitor, între 
28 februarie și 6 martie, în
R. D. Germană.

Pentru faza 
campionatului 
sînt 
zent 
ei, 
niei, 
nia,
Germane (primele opt clasa
te la turneul olimpic de la 
Munchen) și selecționata
S. U.A.. cîștigătoarea grupei 
preliminare americane.

finală a 
mondial mai 
pînă în pre- 

Iugoslavi- 
Româ-

calificate
echipele

Cehoslovaciei,
U.R.S.S., ,R. F. Germa- 

Suediei, Ungariei, R. D.

OSLO 11 (Agerpres). — 
In primul meci din cadrul 
sferturilor de finală ale „Cu
pei campionilor europeni" la 
handbal masculin, 
norvegiană Oppsal
cat pe teren propriu cii for
mația franceză Dijon. Hand- 
baliștii norvegieni au ter
minat învingători cu sco
rul de 19-15 (9-7).

echipa 
a ju-

11 (Agerpres.) 
încheiat meciurile 

grupelor prelii- 
Campionatului 

de hand- 
în 4 orașe 

Marea

BELGRAD
— S-au 
din cadrul 
minării ale 
mondial feminin 
bal, desfășurate 
din Iugoslavia. Marea sur
priză a acestei faze a consti
tuit-o eliminarea echipei 
R. D. Germane, deținătoa
rea titlului mondial. Făcînd 
doar joc egal : 11-11 cu for-

mația 
Germane 
în grupa 
Astfel 
avînd
or, s-a

Poloniei, echipa R.D. 
a ocupat locul 3 
C, de la Sibenik. 
echipa Poloniei,că 

un golaveraj superi- 
situat pe locul doi, 

obținînd o nesperată califi
care.

In 
căror 
loc 
în orașele 
greb își vor disputa califica
rea pentru ultimul act al 
competiției 8 reprezentative. 
Echipa României, 
întrecut în 
nară de la 
le Japoniei 
evolua la 
pania 
Cehoslovaciei și 
La. Zagreb, vor 
pele Iugoslaviei, 
c.ei, U.R.S.S. și 
mifinalele 
astăzi și mîine. 
tele î 
prima 
echipei 
ca joi 
echipei 
cembrie 
iar s> zi 
„Pionir" 
vea loc 
stabilirea 
nai de

Iată ;
gistrate luni seara 
mele partide ale celor 4 gru
pe preliminarii: Iugoslavia- 
Danemarca 11-10; Polonia 
— R. D. Germană 11-11 ; 
Ungaria — R- F. Germania 
18-7.

grupele semifinale ale 
întîlniri vor avea 

cu începere de astăzi 
Negotin și Za-

Care a 
grupa prelimi- 

Zavidovici echipe- 
și Norvegiei, va 
Negotin în com- 

formațiilor Ungariei, 
Norvegiei, 

juca echi- 
Danemar- 

Poloniei. Șe
se vor disputa 

Handbalis- 
vor susțineromânce

întîlnire în compania 
Cehoslovace, 

să primească 
Ungariei. La 
este zi de 
mai tîrziu 
din Belgrad 

întîlnirile
i clasamentului fi

la 1-8.
alte rezultate înre- 

în ulti-

urmînd 
replica 

14 de- 
odihnă. 

în sala 
vor a- 
pentru

»

BELGRAD 11 (Agerpres). 
— „Cupa campioanelor euro
pene" la șah a programat 
partidele întrerupte în run
dele precedente. Reprezentan
ta României, maestra Gertru
de Baumstark, a cîștigat la 
mutarea 
treruptă cu 
Timmer.
Vokralova — Pihailici 0-1. 
Jurcinska — Ranniku remiză; 
Stadler — Ranniku remiză ; 
Jurcinska — Angelleri 1—0 ; 
Ranniku — Krumova 1—0.

In clasament, după opt 
runde, conduce Alia Kușnir 
(U.R.S.S.) 
mată de 
mânia) — 
kralova 
5 puncte,

a 56-a partida în- 
olandezul Rye 

Alte rezultate : 
— Pihailici

cu 7 puncte, 
Baumstark 
5,5 puncte, 

(Cehoslovacia) 
Ranniku (U.R.S.S.) 

5 puncte, Veroczi (Unga- 
— 4,5 puncte, Stadler 

Jurcinska (Po-
4 puncte, Timmer

ur- 
(Ro- 
Vo-

ria)
. (Iugoslavia), 

lonia) - 
(Olanda) — 3,5 puncte.
Baumstark, Vokralova, Ve- 
roczi, Stadler au cîte o par
tidă în minus din cauza 
numărului impar de concu
rente (13). In runda .a 9-a, 
Baumstark o va 
Jurcinska.

întîlni pe

(Agerpr.es). 
internațional 

desfășu- 
la Zagreb a fost cîștigat

ZAGREB 11
— Concursul 
de patinaj artistic 
rat
de sportivul sovietic Serghei 
Vofkov, cu 226,82 puncte, ur
mat de V. Pazdirek (Ceho
slovacia) — 212,74 
Patinatorul român 
zekaș s-a situat pe 
cu 195,21 puncte. La 
au participat 13 
tori din 8 țări.

puncte. 
G. Fa- 

locul 7, 
concurs 
patina-
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