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PE VICEPREȘEDINTELE CONSILIULUI OE 
MINIȘTRI AL R.P. MONGOLE, 0. GOMBOJAV
La 19 decembrie, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, a primit 
pe tovarășul D. Gombojav. vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri- al R.P. Mongole, care 
a semnat la București Acordul 
de constituire a Comisiei in- 
terguvernamentale româno- 
mongole de colaborare econo
mică și tehnico-știintifică.

La întrevedere au participat 
tovarășii Janos Fazekas, vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, și Traian Gîrba, am- 

- basadorul României la Ulan
Bator,

A fost de față Giambyn Nia-

maa, ambasadorul R.P. Mon
gole la București.

Oaspetele a transmis tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
conducerii Partidului Comu
nist Român urări de sănătate 
și noi succese din partea to
varășului Jumjaaghiin Țeden- 
bal, prim-secretar al C.C. al 
Partidului Popular Revoluțio
nar Mongol, președintele Con
siliului de Miniștri al R.P. 
Mongole.

La rîndul său, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a rugat pe 
oaspete ca la înapoierea în pa
trie să transmită tovarășului 
Jumjaaghiin Țedenbal, condu
cerii partidului un călduros 
salut și cele mai bune urări 
din partea sa și a Comitetului

Executiv al C.C. al P.C.R.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

a adtesat felicitări cu prilejui 
semnării Acordului de con
stituire a Comisiei interguver- 
namentale de colaborare eco
nomică și tehnico-știintifică și 
și-a exprimat convingerea că 
el va oferi un cadru propice 
extinderii și adîncirii ocnlu- 
crării în multiple domenii, co
respunzător intereselor ambe
lor popoare.

Vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri al R.P. Mongole a 
adresat mulțumiri tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru pri
mirea acordată și' a exprimat 
satisfacția părții mongole pen
tru rezultatele convorbirilor 
avute la București.

Succese
din abataje

In cadrul sectorului IV al 
minei Aninoasa în fruntea 
întrecerii se situează în a- 
ceste zile brigăzile de mi
neri conduse de ALEXAN
DRU VEREȘ și CONSTAN
TIN LĂBUȘCĂ care la a- 
batajul frontal 2-4 și, res
pectiv, Ia abatajul cameră 
8-9 obțin însemnate sporuri 
de producție și nivele bune 
ale productivității muncii. 
Acest lucru a permis com- 
ponenților celor două bri
găzi de a raporta în zorii 
zilei de azi îndeplinirea in
tegrală a sarcinilor de plan 
și de a se angaja 
trage suplimentar 
sfîrșitul anului o 
ție de peste 2 500
cărbune. întreg colectivul 
sectorului apreciază însă și 
contribuția deosebită pe ca
re și-a adus-o la realizarea 
acestor succese brigada con
dusă de Constantin Ghior- 
ma. împreună cu Ion Roșu, 
Nicolae Spoială, Dumitru 
Leonte și ceilalți ortaci a- 
cest priceput brigadier rea
lizează în termen și în bu
ne condiții calitative toate 
genurile de lucrări de pre
gătiri ce se execută în sec
tor.

de a ex- 
pină la 
produc- 

tone de

Constantin dANILA,
tehnician E.M. Aninoasa

/------------------

RESPOmBIlIlAȚI 'DEBSfBITE PENTRU

Făcînd bilanțul, activității 
organizațiilor de partid, a 
tuturor colectivelor de mun
că pe anul 1973, adunarea acti
vului Comitetului municipal 
de partid a constituit un ca
dru pentru concluzii analitice 
asupra activității economice, 
politice și sociale din muni
cipiu desfășurată în perioa
da analizată dar, mai ales, o 
privire exigentă, responsa
bilă spre anul care vine, an 
care, ■ așa cum s-a subliniat în 
Plenara C.C. al P.C.R. din 27-28 
noiembrie a. c., prevede sar
cini deosebit de mobilizatoa
re pentru dezvoltarea în- 
tr-un ritm înalt a economiei 
noastre naționale, pentru rea
lizarea cincinalului înainte 
de termen. In vederea înfăp
tuirii exemplare a obiective
lor anului 1974, adunarea ac
tivului comitetului munici
pal de partid a jalonat, prin 
programul de măsuri adop
tat, sarcinile de primă în
semnătate ale 
organizațiilor de partid 
Valea Jiului, direcțiile 
cipale spre care sînt 
te să-și mobilizeze 
și inițiativa creatoare.

Programul stabilește drept 
cerință nrioritară pentru or
ganizațiile de partid pentru 
organele colective de condu
cere luarea de măsuri opera-

organelor și 
dip 

prin- 
chema- 
energia

tive și concrete în vederea 
creșterii capacităților de pro
ducție, raționalizarea 
murilor de energie și 
bustibil, utilizarea 
a forței de muncă, 
lor și utilajelor în 
fondului de timp.
deosebit se cere pus pe per
fecționarea continuă a orga
nizării producției și a mun- 

, cii, extinderea mecanizării, 
a acordului global, pp valori
ficarea tuturor rezervelor 
pentru creșterea eficienței — 
obiectiv fundamental al anu
lui economic 1974.

Condiție a reușitei în înfăp
tuirea integrală a obiective
lor anului viitor o constituie 
defalcarea judicioasă a planu
lui pe fiecare unitate, colectiv 
de muncă, sector, secție, lot 
etc., pe luni și trimestre. In 
acest scop, o, atenție deosebi
tă se cere acordată de către 
organizațiile de partid, sindi
cat și U.T.C., de organele co
lective de conducere pregăti
rii temeinice a dezbaterii sar
cinilor de plan pe anul 1974.

In vederea îndeplinirii in
tegrale, a sarcinilor la extrac
ția de cărbune, consiliul 
administrație al C.C.P. și 
mitetele oamenilor muncii 
le exploatărilor miniere 
datoare a lua toate măsurile 
pentru îmbunătățirea orga-

consu- 
com- 

rațională 
a mașini- 
dotare, a 
Un accent

de 
co- 
a- 

sînt

Realizarea investițiilor, cerința prioritară 
pentru îndeplinirea sarcinilor sporite 

la producția de cărbune

nizărji tehnico-materiale și 
deservirii locurilor de mun
că, întărirea formațiilor di
rect productive, extinderea 
punctelor de intervenție și 
depozitelor în subteran, întă
rirea asistenței tehnice pe toa
te schimburile.

Se impun, măsuri energice 
pentru recuperarea rămîne- 
rilor în urmă la lucrările de 
deschideri și pregătiri, ur- 
mărindu-se, pe bază de grafi
ce, punerea în funcțiune la 
termen a noilor capacități 
de producție precum și îm
bunătățirea substanțială a 
activității de întreținere a lu
crărilor miniere subterane, a 
utilajelor și instalațiilor.

Realizarea sarcinilor 
plan sporite la extracția 
cărbune reclamă intensifica
rea ritmului de execuție a 
noilor utilaje miniere. In 
acest scop C.C.P. va completa 
efectivele de cercetare și pro
iectare la I.U.M.P. eu specia
liști în . construcția și exploa
tarea utilajelor din subteran, 
va stabili măsuri pentru uti
lizarea rațională a acestora.

Ritmurile înalte ale extrac
ției 
mod 
om. 
aceea 
a exploatărilor miniere 
intensifica activitatea 
cruțare și permanentizare 
forței de muncă, vor 
măsuri de completare și actua
lizare a programelor de per
fecționare a pregătirii sala- 
riaților, de întărire continuă

de cărbune depind în 
hotărîtor de factorul 

de forța de muncă. De 
conducerile centralei și 

vor 
de re- 

a 
lua

(Continuare în pag. a 3-a)

Gînduri 
la o 

sărbătoare
Veniți la sărbătoarea tea

trului, ar trebui să răsune în
demnul, nescris, dar bănuit, 
pentru oamenii acestor melea
guri, căci lor le-a fost oferită 
această instituție culturală 
regimul democrat în primii 
ani.

Descinzînd în Petroșani, 
rașul ce leagă salba de explo
atări miniere ale Văii Jiului, 
un mare grup de oameni cu 
suflete entuziaste au durai, 
începînd cu 1948, un așeză- 
mînt artistic pentru a oferi 
clipe de destindere și întîlniri 
emoționale cu valori teatra
le românești și universale. Și 
astfel Valea Jiului semna .cu 
cărbune pe harta economică a 
țării, dar și cu reprezentații 
artistice în cartea culturală, 
fiirid centru industrial, dar și 
cultural, dînd naștere unei 
tradiții ajunsă azi la vîrsta 
sfertului de veac.

An de an au văzut lumina 
rampei la Petroșani, apoi la 
Vulcan, Lupeni. Petrila, Uri- 
cani, la Iscroni și Cimpa, în 
județ și dincolo de granițele 
sale, piese de demult și de azi.

cu reale virtuți 
tetice. Caruselul 
înșira titluri de __ ___ ,
Everac, de Shakespeare și Ib
sen, prilejuind popasuri profe
sionale pentru Val Ungur. Ma
rietta Sadova, Mihai Zirra. Ion 
Olteanu și alți cunoscuți re
gizori.

S-au scurs 25 de ani de efor
turi creatoare depuse din zori 
și pînă-n seară de slujbașii 
Thaliei începînd cu actorii, 
continuînd cu regizorii și sce
nografii. dar deopotrivă și cu

sociale și es- 
repertorial

Caragiale și

Mircea MUNTEANU

(Continuare in pag. a 3-a)

ZILELE TEATRULUI44
La Teatrul „Valea Jiului" din Petroșani s-au deschis, 

marți, două expoziții care îmbogățesc în conținut și diversi
tate manifestările prilejuite de împlinirea a 25 de ani de 
viață teatrală în Valea Jiului. Prima, amenajată în foaier, 
cuprinde programele, afișele și fotografii reprezentînd spec
tacolele celor 25 de stagiuni artistice, costume, schițe sceno
grafice și de costume realizate de pictorii-scenografi Aurel 
Florea și Virgil Popa. A doua, este o cuprinzătoare expozi
ție de metaloplastie a actorului Florin Teacă-Plaur.

In cadrul zilelor festive, astăzi, la ora 19, sînt prezentate 
spectacolele „Fata fără zestre" de A. N. Ostrovski (regia — 
Marcel Șoma), la sediu, și „Acul cumetrei Gurton" de 
lian Stevenson (regia — Ion Simionescu), la Lupeni.

Wil-

a sarcinilor de cărbu- 
unităților miniere din

Realizarea integrală 
ne care revin în 1974 
Valea Jiului impune, ca o condiție indispen
sabilă, crearea din timp a capacităților 
producție, menite să asigure 
cat al extracției. Pornind de

de 
nivelul planifi- 
la acest dezide-

rat, am angajat cu tovarășul ing. Gheorghe 
Davidescu, șef serviciu lucrări miniere inves
tiții in C.C.P., o discuție asupra realizării 
sarcinilor de investiții pentru acest an și a 
stadiului în 
nul 1974.

care se află pregătirile pentru a-

IUIIINPA d°men*u principal de manifestare a principiilor 
IVIUIlUA eticii și echității socialiste

— La unitățile miniere din 
Valea Jiului, ne-a declarat in
terlocutorul — sarcina valori
că la investiții se va re
aliza în întregime. In 
ce privește rezultatele valo
rice în interiorul planului, pe 
structură deci, planul se va 
îndeplini la „lucrări miniere", 
iar la „utilaje" va fi depășit. 
Din analizele efectuate împre
ună cu organizațiile de con- 
strucții-montaj care execută 
obiective industriale și sociale 
pentru centrala noastră, ca ur
mare a măsurilor luate în co
mun, și aceste unități își vor 
onora în întregime sarcinile.

Interlocutor : inginer GHEOR- 
serviciu 

în
GHE DAVIDESCU, șef 
lucrări miniere - investiții 

C. C. Petroșani

fapt reduceri. Cum se ex
plică aceasta ?

— Dorim să ne oprim pu
țin asupra acestui din urmă 
aspect. După cîte cunoaș
tem, cu acordul centralei, 
principalul executant al in
vestițiilor miniere de su
prafață, Șantierul „Valea 
Jiului" al T.C.M.M. a be
neficiat în cursul anului de 
restructurări de plan, de

— Da... Noi le-am acceptat 
reduceri — pentru că la unele 
obiective nu se puteau asigu
ra condiții de execuție la ni
velul sarcinilor de plan iniți
ale. Am utilizat fondurile re
zultate astfel în cadrul Văii 
Jiului și centralei, pentru a nu 
periclita îndeplinirea planu
lui integral executînd lucrări 
suplimentare acolo unde se 
creaseră condiții favorabile 
depășirilor.

— Să înțelegem că situ
ația respectivă este un fapt 
pozitiv ?

— Nu, nicidecum ! De fapt 
urmarea este că la un șir de

CONFERINȚA
Ieri după-amiază a avut loc 

la Casa de cultură din Petro
șani, Conferința municipală 
a sindicatelor la care au par
ticipat delegații aleși la adu
nările din cadrul grupelor 
sindicale și invitați. La lucră
rile conferinței au luat parte 
tovarășii Gheorghe Feier. se
cretar al Comitetului munici
pal de partid, Corvin Smărăn- 
dascu, secretar 
Sindicatelor din 
nieră și Grațian 
tar al Consiliului
Sindicatelor Hunedoara.

Conferința a ascultat darea

al Uniunii 
ramura mi-
Faur. secre- 
județean al

obiective care trebuiau puse 
în funcțiune în anul 1973 ter
menul de predare a fost amî- 
nat. Exemple sînt multe, citez 
doar cîteva : complex social, 
baie și lămpărie din Livezeni; 
stația TRAFO de 15/6 kV Ani
noasa Nord ; grup social, baie 
și lămpărie Bărbăteni... Nu 
întotdeauna motivele întîrzie- 
rilor au fost obiective, deseori 
motivul invocat de executant 
fiind lipsa de efectiv. Realita
tea este că șantierul s-a anga
jat la execuția unor obiective 
în afara Văii Jiului în defa
voarea noastră...

Dincolo însă de deficiențele
. care au existat în activitatea 

de investiții — mă refer la 
construcții-montaj — trebuie 
să spun că au fost puse în 
funcțiune o serie de obiective 
de maximă importantă, care 
contribuie nemijlocit la reali-

Discuție consemnată de 
ing. Anton HOFFMAN

(Continuare in pag. a 3-a)

MUNICIPALĂ A SINDICATELOR
de seamă cu privire la activi
tatea Consiliului municipal al 
sindicatelor și a ales noul con
siliu municipal al sindicatelor, 
comisia de cenzori și delegații 
la conferința județeană a sin
dicatelor.

Pe marginea dării de seamă 
au luat cuvîntul tovarășii 

. Gheorghe Mihuț, Dumitru Fo- 
dor, Petre Constantin, Ioana 
Mesaroș, Ion Moldovan. Nico
lae Aldica, Gheorghe Cojoca
rii, Aurel Slăbii, Iosif Remete, 
Ștefan Burlan, Victor Arde- 
leanu.

In încheierea lucrărilor con-.

ferinței a luat cuvîntul tovară
șul Gheorghe Feier, care a fă
cut ample aprecieri asupra ac
tivității desfășurate de Consi
liul municipal al sindicatelor 
recomandînd în același timp 
măsuri concrete și eficiente 
pentru activitatea viitoare.

Delegații la conferință au a- 
les apoi noul consiliu munici
pal al sindicatelor, care în 
prima sa plenară a ales biro
ul executiv format din tovară
șii Gavrilă David, președinte, 
Gheorghe Gavrilescu, vicepre
ședinte. Gheorghe Ienciu, se
cretar și 12 membri.

• „De ce să lucrăm noi și pentru ei?“ ® Dacă coeficientul de prezență s-ar îmbună 
tați numai cu 1 la sută... • 917 absențe nemotivate doar într-o singură lună!

Constituirea Laboratorului 
interdisciplinar pentru 

probleme social-economice VACANTA 
ALTITUDINE

Dintre numeroasele domenii ale vieții socia
le, în cadrul cărora acționează concret, prin ac
tivitatea oamenilor, normele eticii și echității 
socialiste am ales, ca temă a anchetei noastre 
de față, pentru o exemplificare mai la amănunt, 
munca — zonă decisivă în realizarea cu succes 
a obiectivelor economice și spirituale proprii 
oricărui colectiv.

Sîntem în ultimii ani, martorii și autorii u- 
nor transformări calitative, în domeniul eticii 
muncii. Marea întrecere în vederea înfăptuirii 
cincinalului înainte de termen, care a antrenat

spiritul creator al tuturor colectivelor de mun
că din municipiu, constituie cea mai elocventă 
și reprezentativă dovadă a acestei afirmații iar 
realizările și chiar depășirile propriilor angaja
mente ale unor colective de muncă dovedesc re
alitatea anticipărilor constructive. Avînd în 
vedere faptul că în sfera activității productive 
acționează, ca principiu moral fundamental, 
principiul atitudinii socialiste față de muncă — 
între compartimentele căruia se înscriu hărnicia, 
responsabilitatea, disciplina, spiritul de inițiati
vă, conștiinciozitate ș.a. — datoria comuniștilor,#

a tuturor oamenilor muncii angrenați în mare
le șuvoi al muncii avîntate este și acelea de a 
combate cu fermitate abaterile de la disciplină 
care se mai manifestă pe alocuri în forme con
crete diferite, cu virulențe deosebite. Ancheta 
noastră (la minele Lonea, Lupeni și Vulcan), în 
rîndul absentomanilor — a celor ce, cu sau fără 
intenție, dezorganizează procesul de producție, 
îngreunînd munca celorlalți, diminuînd remu
nerația semenilor — ne-a pus în fața unor rea
lități concludente, semnificative .Să vedem des
pre ce este vorba...

Pe fișa de pontaj, ca

de

Ne aflăm în sediul comitetu
lui sindicatului de la E.M. Lo
nea. Ii așteptăm să sosească 
aici pe cîțiva muncitori din 
schimbul- I. Au fost chemați 
pentru a se sta de vorbă cu 
ei despre felul în care înțe
leg să-și respecte serviciul. 
Pînă atunci, discutăm cu oa
meni care în aproape 20 de 
ani de cînd lucrează în adîn- 
curile minei, nu au avut nici 
o absență nemotivată.

Teofil Holiciuc, șef
schimb, în brigada lui Costa- 
che Bîgu, de la sectorul III 
zice : „Nu-mi place să am oa
meni cu nemotivate la mine 
în schimb. E ceva ce nu pot 
concepe nici in ruptul capu
lui. Noi. ceilalți, ne străduim 
să iasă producția cît mai bi
ne iar ei — e drept puțini la 
număr —cînd e mai mare ne
voie de aportul lor, nu dau ' 
nici un semn de viață, lăsîn- 
du-ne cu efectivul incomplet 
pe schimb. Să lucrăm noi și 
pentru ei...“

— Deși am stat de vorbă cu 
ei în repetate rînduri, arătîn- 
du-le ceea ce pierd pentru ne
săbuința lor — alocația de co
pii, sporul de vechime, bonul 
de cărbuni ș.a. — unii, totuși.

să ab- 
îndeosebi

nu înțeleg, continuînd 
senteze nemotivat, 
după zilele de salariu — ne re
latează minerul șef de briga
dă Dionisie Policiuc, de la sec
torul I. Și asemenea cazuri am 
avut chiar recent cu Constan
tin Căldăraru, Lurț Herman, 
Alexandru Sabău...

In antiteză cu spusele celor 
doi mineri, am ascultat și 
piniile1 unor muncitori mai ti
neri — unii de o vîrstă ce 
a atins încă două decenii 
oameni care, în ciuda sfaturi
lor, nenumărate primite și a 
discuțiilor purtate cu ceilalți 
oameni din colectiv sau cu 
conducătorii organizațiilor de 
masă și obștești au abdicat cu 
dezinvoltură» de la normele e- 
lementare ale disciplinei mun
cii, absentînd nemotivat, în 
repetate

— Ce 
motivat 
Ii mare 
nele greutăți și pentru 
n-am putut veni la șut. 
pentru atîta lucru să mă dați 
la ziar ? (Iată reacția lui Uie 
Holăieru, muncitor necalifi
cat la sectorul VI. care era in
trigat de faptul că am avut 
„inspirația" sâ-i cerem să-și

o-

nu

rînduri.
dacă am absentat ne- 
și eu de cîteva ori ? 
lucru ? Am avut u- 

asta 
Ce,

îeri, la Institutul de mine, 
a avut loc adunarea generală 
de constituire a Laboratorului 
interdisciplinar pentru proble
mele social-economice Petro
șani.

Laboratorul, ca instituție de 
studii și cercetări, creată sub 
îndrumarea Comitetului mu
nicipal de partid, își propune 
să întreprindă studii și pro
tocoale de cercetare asupra 
problemelor social-economice 
fundamentale privind dezvol
tarea municipiului. Laborato
rul reunește specialiști din u- 
nitățile productive, de cerce
tare, de învățămînt și sanita-

re, activiști de partid și ai or
ganizațiilor de masă.

Constituirea L.I.P.S.E.P. a fost 
salutată de către tovarășii 
Clement Negruț, prim-secretar 
al Comitetului municipal de 
partid și prof. univ. Ioan I. 
Matei, vicepreședinte al secției 
de sociologie a Academiei de 
Științe Social-Politice. 
științific al Centrului 
ciologie București.

Adunarea a adoptat
Laboratorului și a ales consi
liul de conducere. Director al 
Laboratorului a fost ales lec
tor univ. Septimiu Krausz.

director 
de So-

statutul

O parte din elevii 
Liceului de cultură ge
nerală din Lupeni va 
petrece a doua parte a 
vacanței de iarnă, pe
rioada 4—9 ianuarie 
1974, la cabana Buta, 
unde, din inițiativa și 
directa preocupare a 
profesorilor de educa
ție fizică Victor Șandru 
și Lidia Șandru, va 
funcționa o tabără au- 
tofinanțată.

S-au înscris pînă 
prezent un număr 
40 de elevi. Tabăra

în 
de 
va

avea program bine de
finit, axat, în princi
pal, Pe practicarea 
sporturilor de iarnă. 
Ambii profesori se vor 
preocupa de inițierea 
elevilor în practicarea 
schiului.

AU SOSIT 
BANANELE!

Ieri a sosit la Petro
șani primul transport 
de banane. Șase tone 
de banane vor intra, 
peste cîteva zile, în u- 
nitățile alimentare din 
municipiul nostru. 
Vor mai sosi, în a- 
ceastă perioadă a săr
bătorilor de iarnă, 2 
tone de stafide, încă 
40 tone portocale (sînt 
deja in vînzare 120 de

tone), 3 tone de curma
le, 7 tone de măsline 
(din care 3 tone vor fi 
pentru I.C.S. Alimen
tația publică).

PODOABE PENTRU 
POMUL DE IARNĂ

In magazinele de 
specialitate ale între
prinderii comerciale 
de stat pentru mărfuri 
industriale a intrat, în 
aceste zile (prin grija 
I.C.R.M. Deva) o can
titate însemnată de 
podoabe pentru pomul 
de iarnă : aproximativ 
15 000 bucăți steluțe,, 
artificii, 50 000 m lanț 
beteală, 80 000 globuri 
și peste 200 000 jucării
indigene și din imports

CONCURSUL 
MUNICIPAL AL

BRIGĂZILOR 
ARTISTICE

Duminică, Ia ora 10, 
are loc concursul mu
nicipal al brigăzilor 
artistice de agitație. 
Participă formații din 
Cîmpu lui Neag, Uri- 
cani, Lupeni, Vulcan, 
Iscroni, Aninoasa, Pe
troșani, Petrila, Lonea, 
Jieț și Bănița. Concur
sul se desfășoară pe 
scena Casei de cultu
ră din Petroșani.

un stigmat al
exprime motivele pentru care 
în mai multe rînduri a absen
tat nemotivat).

— De cîte ori ai absentat 
nemotivat în acest an. Domi
nic Antal ?

Tînărul, în vîrstă de numai 
21 de ani, utecist, angajat ca 
vagonetar la puț ' în sectorul 
II, răspunde cu o seninătate 
de-a dreptul dezarmantă :

— Drept să vă spun, nu 
le-am ținut o evidență strictă. 
Ca apoi, cu o mină spășită, să 
continue : Dar vă promit că 
n-am să mai a'bsentez.

— Noi am făcut unele acți
uni împreună cu organizația 
de tineret pentru a-i determi-

indisciplinei, litera N
na pe absentomani :— în spe
cial preponderența acestora 
fiind tineri — să nu mai lip
sească nemotivat — ne spunea 
tovarășul Aurel Negru, preșe
dintele comitetului sindicatu
lui. Am întreprins vizite prin 
cămine sau la domiciliul a- 
cestora, am stat de vorbă cu 
membrii familiilor lor. De a- 
semenea. am urmărit modul 
în care se acordă foile de boa
lă acelora care le solicită, a- 
tunci cînd absentează, de la 
dispensarul minei. Ba chiar 
pe cei mai persistenți în acest 
gen de abateri i-am populari
zat la gazeta satirică și prin 
brigada artistică de agitație.

lntotdeauna, scumpi...
Ne aflam într-o zi de luni, 

la sfîrșitul schimbului întîi, la 
E.M. Lupeni. Sîmbătă și dumi
nică, minerii fuseseră liberi. 
Doream să facem cunoștință 
și să stăm de vorbă cu cîțiva 
din absentomanii aproape per- 
manenți ai minei. Am așteptat 
cîteva ore. N-am reușit să-i 
cunoaștem decît, ca... și pînă 
atunci. Adică doar după nu
me și după numărul de absen
țe nemotivate acumulate. 
„Dumnealor — ne spunea to
varășul Constantin Năstase, 
președintele comitetului . sin
dicatului pe mină, sînt cam 
scumpi la vedere..." Intr-ade
văr, cei pentru care disciplina - 
de producție nu înseamnă ni
mic sînt întîlniți rar și la ser-

■ ■■

Pe unii am reușit să-i dezba- 
răm de acest obicei. Pe alții 
însă... Dar judecata aspră a 
colectivului, neacordarea nici 
unui rabat de la respectarea 
disciplinei muncii nu se poa
te să nu-i aducă la liman și 
pe cei care persistă încă în a 
avea astfel de deprinderi.

Lista acestora din urmă ar 
mai putea cuprinde încă mulți 
angajați —. dacă ne referim 
doar la ziua de 13 XII a.c., a- 
ceasta s-ar cifra la 27 de mun
citori — care în dreptul nume
lui lor, pe fișa de pontaj, au 
trecută în acea zi. ca un stig
mat al indisciplinei muncii li
tera N...

viciu, dar șl atunci cînd sînt 
chemați să dea socoteală pen
tru atitudinea lor de sfidare a 
normelor eticii și echității so
cialiste. Cine sînt aceștia și 
din ce cauză absentează nemo
tivat ? „Motivul de bază este 
băutura... Cînd primesc sala
riul, cîteva zile nu mai dau pe 
la mină. Fac nemotivate pen
tru care de multe ori primesc 
foi de boală. Noi luptăm foar
te mult împotriva ușurinței cu 
care se eliberează foile de boa- 
lă. Totuși, se mai dau. Apoi, 
cei pe care îi căutați dv. și pe 
care-i așteptăm acum — 
COSTICĂ IVANOV, PETRE 
GORGOTA, IOAN VANDRA- 
ȘI, IOAN CHIRIAC și alții, in
tr-adevăr, au făcut scandaluri

fiind în stare de ebrietate, în 
urma cărora au fost spitali
zați, beneficiind desigur de 
îngrijiri gratuite, de concedii 
de boală plătite. Dar, e aproa
pe imposibil să-i găsiți. Și a- 
cum, de pildă, Ivanov Costică 
este în concediu medical, din 
aceleași motive ca Și înainte".

— Ne fac mari greutăți ab- 
sentomanii, completează cele 
spuse secretarul comitetului 
de partid, tovarășul Nicolae 
Novac. Dacă coeficientul de 
prezență s-ar îmbunătăți nu
mai cu 1 la sută, prin reduce-

V. TEODORESCU, 
I. FIERARU, 

I. NICOLAESCU
(Continuare in pag. a 2-a)
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încheierea lucrărilor celei de-a 28-a se
siuni a Adunării Generale a O.N.U.
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V
ÎOAN miclea ni

Succesul este un imbold pentru realizări

Să scrii în 
despre brigadierul Miclea 
loan III și ortacii săi înseam
nă să accepți de la bun înce
put să te situezi în urma rea
lizărilor, a timpului pe care-l 
trăiesc acești oameni. A scrie a- 
cum în ultimele zile ale anului 
1973, despre acești oameni nu e 
posibil fără a ține seama de 
faptul că, de mai bine de o 
săptămînă, tonele de cărbune 
care poartă spre lumina zilei 
pecetea hărniciei șl abnega
ției acestor harnici mineri pot 
fi trecute în contul anului vi

Este un succes care, fă
ră a fi izolat - multe alte 
brigăzi de mineri din întreaga 
Vale raportînd în aceste zile 
îndeplinirea sarcinilor ce 
le-au revenit pe anul în curs 
- păstrează totuși semnificații 
deosebite. Semnificații pe care 
Miclea loan III, unul din 
autorii acestei frumoase per
formanțe de muncă, le consi
deră ca fiind întrutotul fi
rești.

— M-am bucurat mult, îm
preună cu toți tovarășii mei 
de muncă, cînd ni s-a spus că

mai este nevoie doar de pro
ducția unui schimb pentru a 
ndeplini planul pe acest an. 

Dar, dacă mă întrebați 
am realizoi acest lucru, 
pot sâ vă spun altceva 
ca ne facem datoria, că 
cărbunele care se așteaptă 
de la noi. Să știți că in fron
talul nostru „nu e liniște" 
tîta timp cît nu avem planul 
la zi realizat și chiar depă
șit. Așa se face că lună de 
lună lucrurile ou mers bine 
și astăzi sărbătorim eveni
mentul îndeplinirii planului a- 
nual, care ne umple Io toți 
inimile de bucurie.
- îndeplinirea planului 

nual este un succes de acum 
bine cunoscut. Poate ar fi 
interesant de știut și felul in 
care minerii brigăzii au lucrat 
un an întreg pentru a obține 
această realizare.

- In brigada noastră
mulți mineri cu experiență, 
meni care lucrează de 
de zile împreună, care se 
nosc și se înțeleg bine și 
intîrzie să sară atunci 
de alături are nevoie 
tor. Avem și băieți 
neri, cei buni, care 
speriat la început de 
au „prins" repede ritmul a- 
batajului. Mai virstinici,
mai tineri, oamenii din bri
gadă știu cu toții un lucru : 
că au intrat în mină sâ pro
ducă 
are 
de tonele 
pot avea 
îndestulată, 
jur. Știu 
atunci 
mari nici o mișcare nu trebuie 
irosită. Nu zic că nu am de fă
cut destule lucruri pentru a 
organiza lucrul la front, dair 
destul de rareori trebuie să 
spun cuiva ce și cum trebuie 
să lucreze. Ortacii mei știu 
ce au de făcut și nu se lasă 
îmbiați la lucru.

cure 
nu 

clecîl 
dăm

cl

Q“

sînt 
oa- 
ani 
cu- 
nu 
celcînd

de aju- 
mai ți

nu s-au
mină și

cărbunele de care țara 
atita nevoie, că în funcție 

acestea de cărbune 
o viață demnă și 

stima celor din 
de asemenea, că 

cînd ești pus pe fapte

- Ce ați gîndit cind ați vă
zut astăzi, la ieșirea din schim
bul pe care il considerați ca 
fiind ultimul pe anul 1973, că 
zeci de pionieri vă întimpina 
cu stimă și dragoste ?

-r- La început am fost sur
prins, apoi am început să re
cunosc pe unul sau pe altul 
din copiii minerilor noștri și să 
înțeleg rostul adunării. Nu 
încerc să vă spun emoția ca
re m-a cuprins, dar mărtu
risesc că a fost mare.

Obișnuiți cu o muncă as
pră, nouă minerilor ne place 
po-ate moi mult decît altora 
o zi cu soare la marginea pă
durii sau 
nui 
dunată 
nierii 
măr mare 
alături de 
odată în 
adîncurile 
sîntem singuri, 
dragi, 
alături de noi cu gîndul și 
cu inima, te face parcă să-ți 
crească și mai mult puterile.
- Brigada condusă de Mi. 

clea loan III și-a îndeplinit 
azi planul pe anul 1973. O 
datorie îndeplinită exemplar. 
Care sînt gândurile pentru 
zilele ce au mai rămas pînă ia 
sfirșitul anului ?

- Văd eu unde bateți, dar
să știți • că nu vom trăi din 
amintiri. Așa e legea noas
tră minerească, un succes 
este un prilej de satisfacție dar 
și UN ------------------------------
UZĂRI 
CĂ.

Vom 
acum și nici nu ne 
din frontalul nostru 
scoatem vreo 
mii de 
cheia 
tot cu

lumina din ochii u- 
copil. Văzînd lumea a- 

în sala de apel, pio- 
care au venit în nu- 

să fie cîteva clipe 
noi, ne-am convins 
plus că acolo în 

pămîntului noi nu 
Gîndul că cei 

un întreg popor, este 
de noi cu gîndul

IMBOLD PENTRU REA- 
Șl MAI BUNE IN MUN-

lucra la fel ca și pînă 
gîndim ca 

să nu mai 
sau patru 

î».
trei

tone. Vom mai 
încă odată anul 1973 
fruntea sus ca acum...
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Munca și învățătura — 
atribute comune ale tinereții

aie

prea 
pro

lalț muncitori, care vom mun
ci și cît timp vpi veți fi în 
bănci vrem să fim mîndri...

I-am întîlnit de curînd 
pe cei patru tineri la 
montajul ciururilor de de
secare, la „cota 15" a viitoa
rei spălătorii a preparației. Se 
grăbeau să-și încheie sarcini
le pe ziua respectivă. La ora 
aceea, înainte de ora 15, spre 
deosebire de ceilalți construc
tori și montori, care mai rămî- 
neau pentru cîteva ore fiecare 
la locul său de muncă, ei ur
mau să părăsească șantierul, 
ca în oricare altă zi, pentru 
a-și ocupa din timp locul în 
bănci. Nu i-am conturbat, 
chiar dacă eram convinși că 
ne-ar mărturisi lucruri demne

il

Bujor BOGDAN

Onorata sacoșă
și stăpîna sa
Mi-a fost dat s-q văd și 

pe aceasta. Pentru că, sin
cer fiind, noi navetiștii, nu 
ne întîlnim prea des cu a- 
șa ceva. Dar, personajul 
rîndurilor țde față, cu sigu
ranță, nu era navetistă... 
profesionistă, altminteri ar fi 
fost de neînțeles comporta
rea sa. Mă aflam în auto
buzul de Uricani care, ra
reori nu este supraaglome
rat. Pe o banchetă, o distin
să doamnă, mai mult tînără 
(să fi avut vreo 35 de ani) 
ce purta un elegant palton 
negru, cu blană de vulpe 
Sdacă-mi amintesc bine) în 
urul gîtului. Pe bancheta 

de alături, o sacoșă asortată 
la culoare cu paltonul stă
pînei sale, din care scosese
ră capul și priveau pe fe-

reastră, un sul de hîrtie al
bastră și altul de hîrtie cre
ponată.

— Vă rog, e 'liber locul ?
— Nu, îmi răspunde foar

te serios doamna, este ocu
pat.

— De sacoșă ?
— Da.
- ... ? ...!
Mai vroiam sâ întreb da

că cumva, onorata sacoșă a- 
vea și bilet, dar sobrietatea 
stăpînei, mi-a tăiat curajul. 
La fel s-a întîmplat și cu 
ceilalți călători care pri- 
veau cu jind locul și care 
precis ar fi dorit în clipele 
aeelea să fie transformați 
în sacoșe.

In fiecare stație urcau oa
meni mai tineri și mai vîrst- 
nici. Autobuzul s-a agjome- 
rat, mulți pasageri rămî- 
neau în stație pentru cursa 
următoare. Taxatoarea repe
ta mereu „avansați mai în 
față" dar nimeni, absolut 
nimeni n-a mai deranjat cu 
vreo vorbă sacoșa, sau pe 
doamna care desigur, obo
sise, umblînd după cumpă
rături prin capitala muni
cipiului.

Ce era în mintea dumnea
ei, nu puteam ști. Se felici
ta probabil pentru atitudi
nea sa omenească față de... 
obiectul încărcat, pentru e- 
goism și necuviință, pentru 
rezistența sa de a rămîne 
neînduplecată în fața tutu
ror privirilor întrebătoare.

Dar, autobuzul se apropia 
de Lupeni, călătorii mai co- 
borîseră, mașina nu mai e- 
ra atît de aglomerată, iar o- 
norata sacoșă putea de a- 
cum să stea liniștită pe ban
chetă, lîngă distinsa doam
nă...

Lia MANOLE

Poticneli la început 
de drum care pot fi 
însă preîntîmpinate

Pentru tinerii absolvenți ai 
școlilor profesionale, primul 
contact cu munca, nu este de
loc ușor. Odată cu terminarea 
școlii și repartizarea lor în 
producție, devin responsabili 
pentru tot ceea ce iese din 
mîinile lor în cele opt ore de 
lucru. De aceea, integrarea a- 
cestor tineri muncitori în co
lectivul atelierului sau în for
mația de lucru, este o proble
mă majoră care îi privește, 
deopotrivă, atît pe ei, cît și pe 
tovarășii lor de muncă. Nimă
nui nu trebuie să-i fie indife
rent modul în care tinerii își 
caută și își găsesc drumul pro
priu. Și pentru că producția 
este o școală mai aspră decît

Tinerii despre care scriem 
acum nu au ceva neobișnuit 
față de marea majoritate a se
menilor lor de acee»'i vîrstă. 
In urmă cu doi ani Ion Năsă- 
leanu, Marcu Dumitrei, Liviu 
Pop și Petre Filipaș absolvise
ră școala profesională și au 
fost repartizați să lucreze, îm
preună, pe același șantier. Nu 
era pentru ei o muncă tocmai 
nouă, pentru că se mai întîl- 
niseră cu frontul de lucru în
că din școală — în timpul 
practicii în producție. Cunos
cuseră deci operațiile pe care 
urmau să le presteze de acum 
înainte — montările de utila
je la punctele de lucru 
șantierelor T.C.M.M.

In primul an, n-a fost 
ușor : zi de zi pe șantier,
gram de muncă tot mai încăr
cat de răspundere. Pe de altă 
parte apăruseră, însă, și satis
facții noi, ce nu le cunoscuse
ră mai înainte. Au fost înca
drați într-un colectiv de mun
că format din oameni 
buni specialiști, de la 
veau ce învăța.

Dar cum de carte e 
te debarasezi, mai ales la 
ceastă vîrstă. începu să-i fră- 
mînte pe toți gîndul că mai 
pot învăța. Gîndul a născut 
dorința, iar în momentul pri
elnic — vara acestui an — de 
la dorință Ia faptă a fost sufi
cient un singur pas : s-au pre
zentat la „nea Florea" — șe-' 
ful echipei de montori în care 
munceau, Tudor Florea, 
om cu un număr de ani 
șantier cîți are șantierul 
suși.

— Băieți! Vai știți că

maturi, 
care a-

greu sâ
a-

un 
de 
în-

pe 
șantier se lucrează de dimi
neața pînă seara, „bătălia" se 
duce pe întreaga zi-lumină, 
mai ales la obiectivele indus
triale de o asemenea însemnă
tate cum e cel la care mun
cim noi, al preparației. Lupeni. - 
Dar, dacă sînteți hotărîți să 
învățați, atunci se poate face 
orice. Dar, cu două condiții —* 
să vă țineți de treabă pe șan
tier și să mă țineți la curent 
cu rezultatele la învățătură, 
iar rezultatele să fie bune 
pentru că șantierul, noi cei-

de consemnat. Ne-au plăcut, 
însă, spusele Iui „nea Florică" 
omul care-i cunoaște acum 
foarte bine fiind cel mai în 
măsură să-i caracterizeze :

— Ce să spun ! Copiii ăștia 
știu să muncească, știu să și 
învețe. Se simte prin felul în 
care se străduiesc să foloseas
că timpul de lucru, să mulțu
mească pentru dreptul care-l 
au de a munci și învăța în a- 
celași timp. Pe șantier sînt a- 
devărați muncitori, iar din no
tele pe care ni le aduc par e- 
levi la fel de sîrguincioși. 
Chiar dacă fiecare dintre ei 
excelează în ceva — Năsălea- 
nu în meserie, Dumitrei la în
vățătură, Filipaș e bun spor
tiv, iar Pop un foarte activ 
membru în comitetul U.T.C. al 
șantierului — cele două înda- 

__ toriri principale — munca și 
învățătura — le exercită eu 
multă conștiinciozitate. Este 
motivul pentru c&re îi îndră
gim și pentru care încercăm 
să le creăm condițiile cele mai 
propice pentru a-și îndeplini 
dorința și, desigur, menirea...

H. ANTON

MUNGA — domeniu principal de manifestare
a principiilor eticii și echității socialiste

A

întotdeauna,
la vederescumpi...

(Urmare din pag. 1)

rea învoirilor, a foilor de boa
lă și nemotivatelor, s-ar da 
un plus de aproximativ 260 to
ne cărbune pe zi. Comitetul 
nostru de partid, comuniștii, 
toți ducem o muncă perma
nentă de educație cu indisci- 
plinații. Vrem să reducem la 
minim numărul celor care ne 
fac greutăți în desfășurarea 
procesului de producție..."

Pentru că era într-o zi de 
luni, ne-am interesat dacă du
pă două zile de repaus, mai 
există absenți nemotivați. Da, 
și în acea zi unii au absentat.; 
și-au prelungit repausul cu de 
la sine putere, obligîndu-i pe 
colegii lor să muncească mai 
mult, pentru a le suplini lipsa. 
Dar acest lucru nu i-a intere
sat pe absenții nemotivați de 
la sectorul I. pe Ionel Arsene, 
vagonetar în brigada lui Con
stantin Arbore, pe Nuțu Bor- 
ca, loan Derțu, Ianos Szasz, 
Petru Vasile de la întreținere,

Rezema ti
-!>

cu lopata in
Teodor Arvinte, președinte

le comitetului sindicatului de 
la mina Vulcan, e ocupat pî
nă peste cap. își găsește to
tuși, timp să stăm de vorbă. 
„Despre absentomani, da, se 
poate discuta mult. Plimbă
reții ne fac multe greutăți 
Dezorganizează procesul de 
producție. Cred că sîntem 

■ îngăduitori cu cei cărora m 
prea le place munca. Și mai 
cred că greșim pe undeva. 
Ar trebui să le spunem oame- 
menilor deschis, la angajare, 
ce greutăți vor întimpina 
nă se vor obișnui cu mina, 
are rost să cheltuim cu 
să-i instruim și apoi să ne 
jute" cu
la unii noi angajați 
mărindu-ne în fiecare 
nă numărul nemotivatelor. A- 
vem și așa destule probleme 
cu cei ne care nu reușim să-i 
debarasăm de obișnuința 
„îmbolnăvirilor" nej ustificate, 
din senin, după zilele de sa-

pî- 
Nu 
ei

„a- 
altceva — mă refer 

doar
lu-

vate din sectorul XII, despre 
care auzisem că e „campion"

larii..."
In special despre și cu a-

ceștia doream să Stăm de
vorbă, așa că-i cerem să se
refere la „abonații" la nemoti-

dinpe Dumitru Chioreanu, 
brigada lui Dumitru Tămîrș. 
In aceeași zi, Eler Drăgan, 
mecanic de funicular la secto
rul 12, a venit la serviciu în 
stare de ebrietate. A fost tri
mis acasă, iar colegul său din 
schimbul precedent a trebuit 
să muncească în continuare. 
Cineva trebuia să-1 înlocuias
că. „Nu-i prima dată cînd îl 
trimit acasă din aceleași mo
tive" — ne spune maistrul 
mecanic Aurel Vlaicu. '

Desigur, nu numai cei a- 
mrntiți aici trag într-un fel 
sau altul înapoi producția mi
nei Lupeni. Mai sînt și alții. 
Unii dintre ei și-au schimbat 
atitudiriea datorită intervenți
ei ortacilor, a brigadierilor. 
De exemplu Vasile Ștefănică 
din brigada lui Marin Ciochia. 
Alții, au rămas încă......proble
me" ale colectivelor, pentru 
„rezolvarea" cărora organiza
țiile de partid, U.T.C. și sin
dicat de la mina Lupeni, duc 
o campanie neîntreruptă.

de stîlpi,
mină, obosiți...,

în materie, 
nume. In 
Constantin 
sit nemotivat din șut 
ori : Marin
Mărgăian, Ionel Marinescu 
și P»tru Munteanu de cîte 3 
ori; Mihai Petrișor, Vasile 
Drob. Vasile Hegedus și... al
ții de cîte 2 ori. De ce? Cc mo
tivație „temeinică" stă la baza 
acestor absențe ? Căutăm 
răspunsul la întrebare, pentru 
început. în compania lui Mi
hai Carol, de 8 ani maiștrii la 
mina Vulcan. Pentru cîteva 
momente, Teodor Arvinte ne 
părăsește. Dorește neaparat — 
și noi de altfel să schimbăm 
două vorbe cu cîțiva absento
mani „de profesie". ..Pe 
schimbul meu, spune 
Carol, cazurile la care ne re
ferim sînt ceva mai izolate. 
Covîrșitoarea majoritate a 
minerilor își fac datoria eu 
conștiinciozitate. Pe cei ce nu 
se corectează de la o abatere 
la alta îi aducem în fața bi
roului organizației de par
tid, pentru că grupa sindica
lă a fost ea și inexistentă. Dis
cutăm. căutăm să-i convingem 
să înțeleagă 
tea. Uneori

Ne notăm cîteva 
luna noiembrie, 
Ciobănița a lip- 

cLe 4 
Croitoru, Mircea 

Ionel

Mihai

responsabilita- 
e foarte greu.

de un redus nivel 
foarte eronat mod 
Oricum, situația e

Ne izbim 
civic de un 
de a gîndi. 
pe îndreptate, anul trecut a 
fost mult mai rău..." E doar 
o părere. Care, bineînțeles, 
ca orice părere, poate fi con
trazisă. Și o facem. Cu o în
trebare : cum adică „se stă" 
mai bine, cînd doar în cursul 
lunii noiembrie, pe întreaga 
exploatare, s-au înregistrat nu 
mai puțin de 917 absențe ne-

, Coeficientul e
ni-1 umflă 
repede pe 
nu zic nici 
dintr-o dată

motivate ? „i 
mare, pentru că 
cei ce se supără 
muncă, că e grea, 
o vorbă, se supără 
și pe mină, dispar și nu mai 
vin decît după 5-6 absențe 
și atunci pentru discontare" 
(Teodor Arvinte).

Discutăm cu trei absento
mani de la sectorul VI. Abia 
se scursese o decadă din luna 
în curs și aveau deja „la pa
siv" 2, 3 și 4 absențe. Numele

lor : Nicolae Grancea, Tudor 
Grecu și Mihai Bursuc. Sînt 
tineri, necăsătoriți, uteciști, 
locuiesc în cămin. „Diminea
ța uneori nu ne putem trezi, 
că nu sună ceasul..." Dar,* 
cînd nu lucrați în schimbul 
I ? — întrebăm. „Apoi, să 
știți,, că aici Ia mină e muncă 
grea și eu îmi caut un 'oc mai 
ușor, fără lopată „(Tudor Gre
cu) ; „Mie o să-mi învoias- 
că (? ! ?) șeful absentele, a- 
cum dacă s-a întîmplat, s-a 
întîmplat..." (Mihai Bursuc). 
Maistrul celor trei „eroi", 
Constantin Nicolescu, aflat 
de față, e însă... categoric: 
„Nu e vorba doar despre niș
te absențe întîmplătoare. F.u 
am stat de vorbă pe îndelete 
cu toți. I-am întrebat ce greu
tăți au, am încercat să-1 
termin 
ră îndoială, 
timentul muncii, 
muncii. Dacă ar

de- 
să se simtă bine. Fă- 

nu au încă sen- 
conștiînța 

iubi munca

nu și-ar permite să vină la 
șut obosiți, să-i aflu în mină 
rezemați de stîlpi, cu lopata 
în mînă, aruncîndu-mi spre 
justificare cîte-o referire ne
fondată la faptul că sînt bol
navi. Pierd nopțile cine știe 
cum și unde și dau un randa
ment în mină de care te poți 
lipsi"... Miron Bănățeanu, ab- 
sentoman de — al sectorul XII, 
deși e pus în fața unor argu
mente care-i clatină puternic 
convingerile, se ține totuși 
„pe poziție" : „Eu nu promit 
nimic. De ce să zic că n-o să 
mai fac cînd știu precis c-o să 
se mai întîmple. Mie îmi pla
ce muzica și mai cînt pe ici 
pe colo și mai mă îmbăt. 
Dumneavoastră aveți dreptate, 
așa e, nu e bine, dar dacă eu 
așa sînt..."

Renunțăm la investigații. 
Ne continuăm „documenta
rea" la sediul comitetului de 
partid pe mină...

cea de pînă acum, o condiție 
necesară reușitei, este dubla 
înțelegere : tinerii să înțelea
gă necesitățile și să respecte 
disciplina muncii, dar să fie 
răsplătiți cu aceeași înțelegere 
și grijă de cei din preajma lor. 

In majoritatea cazurilor, ti
nerii, sprijiniți de colectiv, re
ușesc să devină în scurt timp 
muncitori buni, apreciați una
nim. Din păcate, se mai întîl- 
nesc și cazuri inverse.

La mina Lupeni am cunos
cut doi tineri absolvenți ai 
școlii profesionale din locali
tate, care muncesc de trei luni 
la atelierul mecanic al minei 
și care, se zice, sînt băieți buni 

/ dar... indisciplinați. Față în 
față cu această apreciere, ia
tă ce spun cei doi strungari 
în vîrstă de 18 ani:

< CONSTANTIN DINI:
— Știu că trebuie să fim dis

ciplinați, să ascultăm de mai
stru, să facem piese de calita
te, să nu absentăm. Dar mai
strul Oraveț nu ne înțelege de 
loc. Eu sînt la seral, la liceul 
industrial din Petroșani. și 

■ cînd sînt în schimbul III, e 
mai... gFeu, deoarece vin di- 
£S£ț de .la școală. Or. dacă stau 
puțin, maistrul zice că dorm, 
că am randament slab.

— De ce nu mergi la liceu 
la Lupeni, ar fi mai puțin o- 
bositor.

— La Petroșani e altceva, e 
mai vechi, alți profesori...

— Deci crezi că aprecierea 
la adresa ta, este nedreaptă ?

— Da. Numai pentru că am 
plecat odată din schimbul III 
mai devreme, sau că, poate nu 
dau cantitatea de piese ceru
tă, nu s-ar putea spune că sînt 
indisciplinat. Nu vreau să mă 
laud, dar cred că sînt printre 
primii. Maistrul are pică pe 
mine. De aceea vreau să mă 
transfer la I.U.M.P., am auzit 
că acolo se lucrează în acord. 
Dar 
cum

♦

țeleg acest lucru. Desigur, u- 
neori maistrul îi mai ia și cu 
vorbe dure, nu poate să-i min- 
gîie întotdeauna. Dini, riii-i 
băiat rău, dar dacă moțăie in 
timpul serviciului, trebuie scu
turat/ să se trezească puțin. 
Iar cu Medrea nu știu ce s-a 
întîmplat, pentru că am o pă
rere foarte bună despre el. A- 
devărul este că foarte mulți 
tineri sînt la seral. Ca să poa
tă munci permanent în nu
mai două schimburi, ceilalți 
trebuie să-i suplinească. Așa 
și cu Medrea. Cînd el a fost 
la seral, alții l-au înlocuit in 
schimbul II. Acum trebuie să 
înțeleagă și el. Programarea 
pe schimburi se face, în orice 
caz, prin rotație si în funcție 
de necesități.

Crăciun Iepure, secretarul 
organizației de tineret de la a- 
telier, ne-a mărturisit urmă
toarele : „Nici unul din cei 
doi nu mi-a cerut sprijin, nu 
mi-a spus că 
Noi sîntem o 
re, puternică 
doi băieți nu au abateri gra
ve răspund la toate chemările 
npastre. In ceea ce-1 privește 
pe maistrul Oraveț, nu-i 
devărat ce spun tinerii. E nor
mal ca atunci cînd nu prea 
faci treabă, să fii, „luat" ca 
atare. Și nici ce spune Medrea 
nu-i chiar așa. Am consultat 
graficele și programarea se 
face prin rotație, desigur, du
pă necesități. Numai că tine
rii, proaspăt absolvenți, vin 
din școli cu aerul că ei sînt 
grozavi, știu totul și li se cu
vine totul. Știu că au. și cer 
dreptul de a li se crea condi
ții pentru studii, fără să-i in
tereseze cum, vor să nu fie „o- 
fensați" cumva cu vreo obser
vație... Or, eu spun că o ob
servație întemeiată nu e ofen
să ci strict necesară unui tî« 
năr în formare.

are necazuri, 
organizație ma- 
și știm că cei

★

a-

Cei doi tineri și alții ca ei, 
poate capabili, bine pregătiți, 
cu mari posibilități de reuși
tă, au început să se poticneas
că de la bun început. Căutări
le propriului drum se fac pe 
bîjbîite. Pornind de la reali
tate, ne-am întrebat firesc 
sînt indisciplinați sau neînțe- 
leși ? Și una și alta — indis- 
ciplinați pentru că nu înțeleg 
ce înseamnă a munci în pro
ducție, a te dărui, a face fa
ță cerințelor unui atelier me
canic. Neînțeleși, pentru că or
ganizația de tineret nu știe 
ce-i frămîntă, nu-i cunoaște 
iar cei doi tineri nu i se adre
sează, nu-i cer ajutor ; proba
bil din lipsă de încredere Dar 
cine e vinovat în acest caz, 
tot tinerii ? Nu prea.

Aceste poticneli nefiind 
o mare gravitate, trebuie 
tuși luate în seamă. Pași 
nerilor trebuie îndrumați
mai multă grijă. îndrumarea 
și sprijinirea tinerilor munci
tori constituie una din proble
mele importante ale producți
ei pentru că mîine, aceștia, 
vor conduce atelierul mecanic. 
Prin educație, unele raționa
mente gratuite (că „maistrtil 
are pică pe mine", sau „la Pe
troșani sînt altfel profesorii") 
ideea că au drepturi dar de în
datoriri uită, trebuie să dispa
ră din gîndirea tinerilor. în
tregul colectiv din atelier — 
de la inginer, maistru pînă la 
secretarul U.T.C. și fiecare 
muncitor în parte — este răs
punzător de felul în care tine
rii cresc, se formează, devin 
oameni de nădejde, muncitori 
harnici, modești, cu dragosi* 
de muncă. Pentru că acesta e 
principalul!

de 
o- 
ti- 
cu

tivat

a- 
tot timpul în schim- 
nu pot vedea un film, 
face nimic. Să mi se 
și mie condiții! Une-
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dis- 
cu

ini-

— Nu numai la noi, aș putea spune — în
cepe discuția tovarășul Gheorghe Săcăluș, 
secretarul comitetului de partid de la mina 
Vulcan — că și în multe alte colective de 
muncă nu se face totul în vederea unei 
adevărate integrări în activitatea produc
tivă a acelor tineri cărora le lipsesc de
prinderile profesionale s.au nutresc încă 
indiferență față de aceste deprinderi.

— Nu credeți că, în această direcție, e 
necesară o continuă acțiune organizată, 
multilaterală pentru punerea de acord și 
pe planul conștiinței individuaLe a 
ciplinei cu inițiativa, a hărniciei 
priceperea în luarea deciziilor ?

— Categoric, da. Posibilitățile de
țiativă ale fiecăruia, capacitățile orga
nizatorice ale tuturor consider că trebuie 
să fie mai mult direcționate înspre îm
bunătățirea muncii comune. Comuniști
lor, în acest context, le revine stimula- 
toarea sarcină de a fi mereu, pe de o 
parte, exemple personale în afirmarea 
capacităților creatoare, de oragnizare 
și de decizie și, pe altă parte, de a înfăp
tui și 
firmări: 
din jur 
ajunge 
normele 
despre care discutam...

... Ne-am ocupat, cu alte prilejuri' de 
diverse forme ale atitudinii negative față de 
muncă. Am tratat în pagina de față fe
lurite aspecte' ale parazitismului so
cial, traiul ușor pe bază de expediente — 
cale sigură spre delincventă. Am ajuns 
la concluzia că undeva, pe filiera pregă
tirii tînărului prin și pentru muncă mai 
există încă fisuri, dezvoltarea conștiin
ței celui chemat să contribuie eficient 
la îmbunătățirea continuă a producției 
de orice fel este încă lăsată, pe alocuri,

dezvolta acel climat favorabil a- 
acestei capacități la toți semenii 
Numai pe această cale se poate 
la lichidarea abaterilor de la 
de muncă, a „absentomaniei"

la bunul plac al... spontanului. Efectele 
sînt vizibile. Ancheta efectuată ne-a per
mis 
lut 
de la
te, pe care toată lumea le înțelege și a- 
supra 
vorul 
înțelegere 
tudinii față de muncă.
re, 
nală, 
tinuă să se manifeste atitudini de-a drep
tul rudimentare, în speță aceste absen
țe nemotivate ? Cine-i de vină că acești 
absentomani (care, lăsați în pace) sau 
„tratați" cu îngăduință, firește că își „re
coltează" prozeliți, adepți de orice fel) 
nu au fost determinați, chiar a două zi 
după prima absență nemotivată, să în
țeleagă gravitatea actelor lor de indisci
plină ? Că ignorarea voită a principiilor 
călăuzitoare ale muncii în societatea 
noastră socialistă nu constituie altceva 
decît un fapt imoral ? Dacă azi, din punct 
de vedere economic, ne interesează nu 
numai cît se produce, ci și cum se pro
duce și cu ce preț, din punct de vedere 
moral ne interesează pe toți nu numai 
cum se muncește ci și care sînt motive
le, determinantele subiective ale muncii.

Asupra acestor adevăruri incontestabi
le și asupra a tot ce ține de normele e- 
ticii și echității socialiste, luate drept cri
terii unice de apreciere a activității 
menilor, îi invităm să 
cei ce 
modul 
plan 
ceștia . .
lor o invităm să se gîndească la rostul lor 
printre oamenii demni pe care- ' <r cază 
prin actele lor de imoralitate. Măcar 
atît!

să conchidem că toate, dar abso- 
toate cazurile de absențe nemotivate 

serviciu (cu consecințele implica-

cărora nu vom insista) își au iz- 
într-o eronată mentalitate, într-o 

completamente greșită a ati- 
Se mai poate, oa- 

vorbi despre perfecționare profesio- 
receptivitate Ia nou cînd încă con-

oa- 
mediteze pe toți 

răspund, într-un fel sau altul, de 
cum își realizează sarcinile de 

oamenii din subordine. Iar pe a- 
din urmă, pleiada absentomani-

$ •

am contract și nu știu 
se va rezolva...
IOAN MEDREA :
De ce ai absentat nemo- 
ieri ?
Am venit pentru schim

bul III și maistrul nu m-a pri
mit pentru că trebuie să vin 
în II. De trei luni lucrez 
proape 
bul II, 
nu pot 
creeze
ori sînt mașini libere în alte 
schimburi, dar nu sînt progra
mat.

Am ascultat și părerea șefu
lui de echipă Ion Moldovan: 
„La atelier, majoritatea sînt 
tineri care ne mai fac neca
zuri, răspund obraznic, ne 
creează greutăți, se mai joacă 
prin atelier. Știți, strungarii 
sînt foarte solicitați, ei nu în- F. IONICA
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O sarcină actuală a tuturor întreprinderilor 
și instituțiilor, a fiecărui cetățean

Menținerea
Din datele stației meteoro

logice am aflat că grosimea 
stratului de zăpadă ce acope
rea municipiul nostru era în 
ziua de luni, 17 decembrie, la 
Parâng de peste 70 de centi
metri, iar în Petroșani și ce
lelalte localități din Vale până 
la Hațeg, în medie 20 de cen
timetri. Desfășurarea norma
lă a traficului rutier în aces
te condiții, fără a fi deocam
dată afectată îngrijorător, a 
impus totuși o primă acțiune 
mai amplă pentru înlăturarea 
zăpezii de pe arterele princi
pale de circulație, ca și de pe 
trotuare și alte căi de acces. 
In baza sarcinilor ce le revin 
din planul de măsuri stabilit 
de comandamentul municipal 
de deszăpezire și combatere a 
urmărilor inundațiilor încă 
din luna octombrie, o parte 
din factorii răspunzători au in-, 
trat în acțiune, ieșind cu uti
lajele respective în teren zi și 
noapte. Astfel, autogrederul 
din dotarea E.G.C. a lucrat 
sîmbătă 15 și duminică 16 de
cembrie și o parte din ziua de 
luni în trei schimburi pe tra
seul Livezeni - Petroșani - Pe- 
trila. O mașină de aceeași efi
cacitate a Lotului de drumuri 
naționale Livezeni a acționat 
pe traseul Defileul Jiului — 
Lupeni — Cîmpu lui Neag. De 
asemenea, autogrederul Lotu
lui de drumuri naționale Pui 
a înlăturat zăpada de pe tra
seul Hațeg — Petroșani. A in
trat în acțiune pentru deschi
derea ori lărgirea unor căi de 
acces spre exploatările fo
restiere și autogrederul

in stare optimă a căilor de circulație
U.M.T.C.F. Iscroni. Datorită 
intervenției operative cu a- 
ceste utilaje, circulația pe 
drumurile principale de le
gătură ale municipiului nostru 
cu localitățile limitrofe din 
județ ori din județe
le învecinate pe de o 
parte, cît și pe cele intermu- 
nicipale nu a cunoscut stran
gulări, iar în prezent nu este 
nici măcar stînjenită, ea des- 
fășurîndu-se în condiții nor
male, specifice acestei perioa
de. Alături ori în paralel cu a- 
ceste mașini au acționat atît 
pe drumurile principale cît și 
pe unele străzi cele 4 tractoa
re și autocamioane cu lamă 
din dotarea E.G.C., buldoze
rul și tractorul cu lamă ale 
Lotului de drumuri naționale.

In perioada aceasta cu mul
tă zapadă și gheață pe căile 
de circulație va trebui ampli
ficată acțiunea începută încă 
din toamnă privind depozita
rea nisipului amestecat cu sa
re în punctele de pantă și in
tersecții, sporirea cantităților 
de alte materiale antiderapan
te care șă poată fi întrebuin
țate Ia nevoie.

Trebuie arătat însă că nu 
toate întreprinderile posesoa
re de utilaje care trebuiau să 
fie prezente sîmbătă și dumi
nică la această amplă acțiune 
de deszăpezire au răspuns cu 
aceeași promptitudine sarcini
lor ce le reveneau. Pe străzile 
Vitoș Gavrilă din Lupeni, Cri- 
vidia din Vulcan, T. Vladimi- 
rescu și Minei din Petrila, pe 
drumurile Iscroni — Aninoa- 
sa, Lonea — Jieț, Lonea —

Cimpa și altele prezența uti
lajelor de deszăpezire ale 
B.A.T.P.S. Petroșani a fost 
semnalată abia luni. Nu au 
fost prezente la acțiunea de 
deszăpezire a drumului Petro
șani — cabana Rusu nici uti
lajele Șantierului Petroșani al 
T.C.M.M.

Promptitudinea cu care au 
trecut la acțiunea de înlăturș® 
re a zăpezii de pe căile de cire 
culație unele întreprinderi, în
deosebi E.G.C. și Lotul de dru
muri naționale Livezeni cons
tituie un exemplu pentru ce
lelalte unități de felul cum 
trebuie să procedeze, dacă va 
fi cazul, în viitor. Această situ
ație ne obligă să reamintim că 
sarcinile din planul de măsuri 
pentru perioada acestei ierni 
fixate pe întreprinderi de co
mandamentul municipal de 
deszăpezire sînt, după cum 
preciza tovarășul Ion Șodo- 
lescu, șeful serviciului de gos
podărie din cadrul Consiliu
lui popular municipal și secre
tarul comandamentului, cît se 
poate de concrete. îndeplini 
rea lor nu are un caracter be
nevol ori facultativ. Toate în
treprinderile cărora le-au fost 
atribuite sarcini pe baza po
tențialului tehnic și uman de 
care dispun privind participa
rea la acțiunile de deszăpezi
re sînt datoare să treacă ope
rativ, fără a aștepta... indica
ții speciale, Ia acțiune ori de 
cîte ori este nevoie, preîntîm- 
pinînd astfel surprizele neplă
cute, ștrangularea ori închide

rea căilor de aprovizionare a 
obiectivelor economice și a 
populației din localități, ac
cesul spre instituțiile de de
servire, magazine ori locurile 
de muncă.

In menținerea căilor de cir
culație, îndeosebi a trotuare
lor, în stare corespunzătoare, 
obligații revin tuturor cetățe
nilor, șefilor de instituții, res
ponsabililor de magazine, con
siliilor populare, miliției. Tre
buie combătută practica de a 
arunca zăpada din curte ori 
de pe trotuare pe partea caro

sabilă a șoselei de trafic in
tens ori în străzi. Pentru a con
tribui la menținerea în stare 
bună a tuturor căilor de cir
culație, zăpada de pe trotua
re trebuie curățită de către 
toți cetățenii operativ și depo
zitată în grădină și alte locuri 
care nu afectează circulația. 
Necurățirea trotuarelor, scoa
terea zăpezii din curți în căi
le de circulație se sancționea
ză, în baza prevederilor cu
prinse în hotărîrea nr. 7/1969 
a Consiliului popular județean 
Hunedoara, cu amenzi de pî- 
nă la 300 de lei. Consiliilor 
populare, deputaților și aso
ciațiilor de locatari, organelor 
de miliție le revine obligația 
de a mobiliza cetățenii și pe 
toți ceilalți factori de răspun
dere la' acțiunile de menține
re în stare optimă a căilor de 
acces, de a urmări respectarea 
întocmai a prevederilor hotă- 
rîrii menționate mai sus.

T. țAțArcA

Bilanț rodnic la
R.C.M. Petroșani

Colectivul de muncă al Re
gulatorului de circulație miș
care Petroșani și-a încheiat 
bilanțul activității pe luna 
noiembrie a. c- cu rezultate 
ceosebite. Astfel, urmărirea ■ 
atentă de către operatori și 
conducerea regulatorului a 
brutului din stațiile cu încăr
cări masive de pe raza de ac
tivitate a R. C. M. — Lupeni 
— Subcetate — Bouțari —, 
formarea și exploatarea ope
rativă a acestuia cu primul 
tren în circulație, utilizarea 
vagoanelor la capacitate și 
depășirea încărcării statice 
cu 0,8 la sută tone/osie vagon, 
creșterea tonajului brut cu 
1.0 la sută, creșterea vitezei 
comerciale cu 2,9 la sută pes
te prevederi și altele au dus 
ta realizarea planului de tone 
expediate în proporție de 
103.2 la sută.

Ritmul susținut imprimat 
Încărcărilor, prin ma.i buna 
organizare a muncii și asigu
rarea din timp a fronturilor 
de încărcare cu vagoane goa
le, a avut ca rezultat reduce
rea staționării vagoanelor cu 
Incărcare/descărcare cu 2,5 
ța sută față de plan.

Responsabilități deosebite 
pentru înfăptuirea 

sarcinilor pe anul 1974
(Urmare din pag. 1)

cu cadre calificate a tuturor 
sectoarelor și formațiilor de 
lucru.

Sarcini deosebite revin or
ganelor de partid, tuturor co
lectivelor pentru reducerea 
consumurilor de combustibil 
și de energie electrică. Rea
lizarea acestui imperativ im
pune ca pînă la finele anu
lui în toate unitățile econo
mice și instituții să se stabi
lească măsuri politice și or
ganizatorice, cu termene și 
responsabilități, în vederea 
aplicării riguroase a prevede
rilor Decretului cu privire la 
dezvoltarea bazei energetice.

Anul 1974 pune sarcini 
sporite în fața fiecărui sector 
economic, cerînd măsuri com
plexe, judicioase. Astfel, co
mitetul de partid și conduce
rea U.E.L. vor întreprinde 
măsflri care să ducă la re
ducerea cheltuielilor de pro
ducție prin folosirea judicioa
să a forței de muncă, a utila
jelor, exploatarea integrală 
a volumului de masă lem
noasă din fiecare parchet.

Programul de măsuri elabo
rat de adunarea activului de 
partid prevede sarcini deose
bit de importante pentru ac
tivitatea de investiții. Orga
nele și organizațiile de par
tid din șantierele de construc
ții trebuie să-și concentreze 
eforturile pentru îndeplinirea 
planului fizic de apartamen
te pe acest an, asigurarea con
dițiilor și a frontului de lu
cru pentru activitatea din 
1974. Pentru aceasta construc
torii și beneficiarii vor anali
za și acționa în comun în 
vederea asigurării utilajelor

noi pentru toate obiectivele 
din plan, în special la pre- 
parația cărbunelui Lupeni, 
I.U.M.P., Viscoza, precum și a 
documentațiilor necesare. Se 
vor lua măsuri de folosire e- 
ficientă a mijloacelor din do
tare. a forței de muncă, a 
spațiilor construite, de redu
cere a consumurilor de mate
riale și îmbunătățirea cali
tății lucrărilor, comitetele de 
partid asigurând o repartiza
re judicioasă a cifrelor de 
plan în vederea realizării 
planului anual încă din pri
mul trimestru în proporție de 
25 la sută.

îndeplinirea sarcinilor com
plexe ale anului 1974 este 
condiționată de asigurarea 
cadrelor necesare pentru fie
care domeniu de activitate. 
De aceea, împreună cu orga
nele de sindicat și U.T.C., 
conducerile unităților vor a- 
sigura controlul săptămînal 
asupra modului cum sînt or
ganizate și se desfășoară 
cursurile de calificare, condi
țiile de cazare etc.

Ansamblul măsurilor poli
tice și tehnico-organizatori- 
ce adoptate de adunarea acti
vului de partid din municipiu 
are menirea de a asigura în
deplinirea ritmică și integra
lă a obiectivelor planului de 
stat pe anul 1974.

Ca în fiecare an,
CARTEA PE CARE AȚI AȘTEPTAT-O 
365 DE ZILE!
ALMANAHUL „SCÎNTEIA“ 1974 

la chioșcuri și librării

Realizarea investițiilor, cerință 
prioritară pentru îndeplinirea 

sarcinilor sporite
la producția de cărbune

(Urmare din pag. 1)

zarea sarcinilor de plan la ex
tracția de cărbune în exploa
tările miniere. Printre acestea 
aș menționa : instalația de 
extracție cu schip puț nou 
Vulcan, stația de sortare și în- 
silozare din Vulcan, instalația 
de extracție puț auxiliar din 
incinta principală Livezeni, 
inclusiv circuitul de benzi 
pentru evacuarea sterilului la 
haldă, stația de ventilatoare 
Plan ir — Lupeni, stația de 
ventilatoare Piscu — Aninoa- 
sa și depozitul de lemne și 
materiale al minei Lonea. Ca 
beneficiar, centrala a recepți
onat pînă acum în acest an și 
două blocuri ' ’
Petrila și Al

de locuințe, DII 
Lupeni.

este stadiul exe- 
lucrărilor miniere

în prag de vacanță școlară

Două răspunsuri
pătrunse de responsabilitate

,UNIO“ Vom îmbunătăți calitatea transpor

toarelor, vom lichida restanțele la livrarea pie-

selor de schimb

C.C.P. Cînd „stan“, transportoarele vor fi în

revizie.

„Ce fac 
cînd stau!“ — se intitula 
articolul apărut în ziarul 
nostru din 21 octombrie în 
care semnalam unele proble
me legate de parametrii reali
zați în exploatarea transpor
toarelor cu raclete, de modul 
în care se asigură corecta lor 
întreținere și revizie, precum 
și caracterul preventiv al a- 
cesțor importante două opera
țiuni. Baza de analiză au 
constituit-o frecventele între
ruperi semnalate în procesul 
muncii din abataje, din cauza 
defecțiunilor și avariilor la 
utilaje, precum și opiniile be
neficiarilor nemijlociți ai a- 
cestor utilaje specifice trans
portului în subteran — mine
rii și personalul electromeca
nic de deservire.

Răspunsurile primite recent 
din partea furnizorului și a 
beneficiarului, respectiv, uzi
nele „Unio“ Satu Mare și 
Centrala cărbunelui Petroșani, 
confirmă temeinicia deficien
țelor semnalate în legătură 
transportoarele TR-3, atît 
fcza de producere, cît și 
exploatare. După cum ne 
formează conducerea uzinei 
„Unio“, deficiențele care mai 
persistă în fabricația trans
portoarelor TR-3 stau în per
manență în atenția colectivu
lui. în urma consfătuirilor 
periodice cu reprezentanți ai 
unităților miniere din Valea 
Jiului, s-au stabilit, în cursul 
acestui an. un număr de 30 de 
măsuri capabile să conducă la

transportoarele 
- se 

în

cu 
în 
de 
in-

Pregătiri în vederea 
traficului sporit de călători!

— Care 
cuției 
subterane de investiții ? Se 
va îndeplini planul fizic ă- 
nual de lucrări ?

In 
miniere 
chis noi orizonturi și blocuri, 
executîndu-se, de asemenea, 
lucrări speciale necesare mon
tării diverselor instalații. Pla
nul fizic însă 
în întregime. Restanta este a- 
preciabilă — circa 4 km 
galerii. Cele mai însemnate ră- 
mîneri în urmă sînt la minele 
Dîlja — aproximativ 700 ml, 
Aninoasa — 900 ml, Paroșeni 
— 620 ml, Lupeni (împreună 
cu sectorul Bărbăteni) — 720

subteran, prin lucrările 
de investiții s-au des-

nu se va realiza

de

ml, Uricani — 820 ml. Aceas
ta înseamnă scăderea gradului 
de normalitate a rezervelor 
deschise la sfîrșitul anului fa
ță de începutul anului ceea ce 
conduce la reducerea rezerve
lor deschise, întîrzierea pune
rii în exploatare a unor strate 
și blocuri, la unitățile defici
tare faptul repercutîndu-se ne
favorabil asupra posibilităților 
de realizare a planului la pro
ducția de cărbune. De aceea, 
/folosesc prilejul pentru a atra
ge atenția conducerilor tehni
ce ale exploatărilor miniere, 
de care depinde în exclusivi
tate înlăturarea neajunsurilor 
— că în anul care urmează e- 
xecuția lucrărilor de investi
ții subterane trebuie urmări
tă îndeaproape, zi de zi, și nu 
decadal sau lunar. Aprovizio
narea optimă a fronturilor de 
lucru, evitarea schimbării lo
curilor de muncă, renunțarea 
la obiceiul de a muta brigăzi 
de investiții la lucrările de pre
gătire sau chiar la activitatea 
de producție sînt o parte din 
condițiile care trebuie respec
tate pentru eliminarea efecte
lor negative care apar în pro
cesul producției datorită în
târzierilor în execuția lucrări
lor miniere de deschideri. De 
toate acestea trebuie să se ți
nă seama pentru a putea asi
gura desfășurarea normală a 

anulactivității de investiții în 
în care vom păși curînd.

— In acest context 
este stadiul pregătirii

care 
con-

dițiilor tehnice pentru în
deplinirea integrală a o- ' 
biectivelor de investiții în 
anul 1974 al căror benefici
ar sînt unitățile centralei ?

•
— Au fost întocmite, trans

mise și acceptate de mine pre- 
liminarele anuale pentru lu
crările care se vor executa în 
subteran. Pentru majoritatea 
utilajelor ce se vor monta în 
anul viitor contractele cu fur
nizorii sînt încheiate. O parte 
vor fi efectuate de către I.U.M. 
Petroșani. Sîntem avantajați 
de faptul că o serie de obiecti
ve 
se 
ja 
ce 
punctelor de lucru este reali
zată de către executanți, că se 
cunosc în .detaliu problemele 
asupra cărora trebuie îndrep
tată prioritar atenția. Centra
la își propune să sprijine mai 
susținut executanții în anul 
care urmează pentru înlătura
rea la timp a tuturor piedici
lor care ar putea periclita des
fășurarea în bune condiții a 
activității la obiectivele de in
vestiții, atît cele de suprafață 
cît și subterane. Dacă reco
mandările pe care, direct sa* 
indirect, le-am formulat pînă 
acum vor fi însușite de facto
rii responsabili care acționea
ză nemijlocit pentru realiza
rea obiectivelor de viitor, în
seamnă că în anul 1974 se vor 
înregistra la activitatea de in
vestiții rezultate rodnice.

de construcții-montaj care 
vor preda în 1974 sînt de- 
atacate din acest ah. ceea 
înseamnă că organizarea

îmbunătățirea calității acestui 
utilaj. Dintre acestea un nu
măr de patru probleme nu 
și-au găsit rezolvarea pînă în 
prezent. Cea mai importantă 
dintre ele o constituie calita
tea necorespunzătoare a lan
țului minier furnizat de că
tre uzina „Ciocanul" Nădrag. 
După returnarea unui lot de

Pe urmele
semnalelor

critice 
ale ziarului

250 de tone de lanț, uzina 
„Ciocanul" Nădrag a trecut, 
începînd cu data de 20 no
iembrie, la livrarea unui danț 
minier cu caracteristici îm
bunătățite. De asemenea, 
sîntem informați că noile 
transportoare vor fi echipate 
experimental cu un nou tip 
de ocheți, superiori celor fo
losiți pînă în prezent.

Un pas important în îmbu
nătățirea calității utilajelor 
specifice industriei miniere 
și, implicit, a transportoarelor 
TR-3 îl constituie întîlnirea 
ce a avut loc la sediul C.C.P. 
în zilele de 13-14 noiembrie 
între conducerile M.I.O M.G., 
M.I.C.M.U.E., C.C.P. și ale

.întreprinderilor furnizoare de 
echipamente și utilaje mini
ere. Cu acest prilej reprezen
tanții uzinei „Unio" Satu 
Mare s-au angajat să livreze 
pînă la sfîrșitul acestui an 
restanța de piese de schimb 
pentru transportoare, care se 
ridica la data de 30 octombrie 
a. c. Ia 2 800 mii lei Nu în
cape îndoială că indicațiile și 
sarcinile trasate cu acest pri
lej de tovarășul Traian Du- 
daș, ministru secretar de stat 
al Ministerului Industriei 
Constructoare de Mașini Gre
le vor contribui efectiv la îm
bunătățirea caracteristicilor 
de fabricație a transportoare
lor cu raclete, a tuturor uti
lajelor miniere furnizate.

Din partea Centralei căr
bunelui Petroșani primim în 
același timp asigurări că ac
țiunile vizînd îmbunătățirea 
fabricației transportoarelor 
vor fi conjugate cu aportul 
minerilor și personalului e- 
lectro-mecanic de- deservire în 
ceea ee privește corecta ex
ploatare a tuturor utilajelor. 
Un prim pas a și fost făcut: 
cele două zile libere de la 
sfîrșitul săptămînii îngăduie 
efectuarea unor ample pro
grame de revizii și întreținere 
care conduc la îmbunătățirea 
funcționării transportoarelor 
în cursul săptămînii, după cum 
reiese din spusele multor ca
dre de specialitate și mineri. 
Rămîne doar ca aceste pri
me acțiuni să fie continuate 
cu consecvență, astfel încît 
în condițiile în care uzina 
„Unio" Satu Mare va asigura 
îmbunătățirea calității 
portoarelor TR-3 și va 
întreaga cantitate de 
de schimb contractate
asigurate toate premisele ex
ploatării ireproșabile a trans
portoarelor.

Sperăm 
specialiștilor 
„atunci cînd
rele vor fi în revizie" 
realiza integral în 
tajul nemijlocit al activității 
de extracție a cărbunelui.

din 
de

curățirea perma- 
peroanelor de zăpa- 

și gheață, afișarea unor

trans- 
onora 
piese 

să fie

că promisiunea 
Centralei că 

stau, transportoa- 
se va 
avan-

Potrivit regulamentelor șco
lare în vigoare, VACANȚA 
DE IARNA a elevilor 
școlile generale, liceele 
cultură generală, școlile pro
fesionale și liceele de specia
litate începe în ziua de 21 
decembrie (vineri) după ulti
ma oră de curs și se încheie 
la 9 ianuarie 1974, cursurile 
r.eluîndu-se la 10 ianuarie. 
Vacanța de iarnă a studenți
lor din toate instituțiile de 
învățămînt superior începe în - 
ziua de 22 decembrie (sîmbă
tă), după sfîrșitul sesiunii 
examene și se încheie la 
ianuarie 1974, cursurile 
mînd a fi reluate la data 
7 ianuarie !

...Această perioadă, de 
șit de an — cuprinde 
vacanța școlarilor cît 
sărbătorile de iarnă — și 
se extinde pe o perioadă 
circa 3 săptămîni (21 decem
brie 1973 — 10 ianuarie 1974) 
duce la 
simțitor 
roviairă 
pregătit 
tru aceasta ?

Conducerea 
Petroșani va 
rioada 
dublu 
același 
măsuri 
a sălilor de așteptare, asigu
rarea unei funcționări la 
car-antate maximă a maga
ziei de bagaje de mină și a 
informării operative asupra 
circulației trenurilor pentru

de
6

ur-
de

sfîr- 
atît

Și 
care 

de

un trafic de călători 
sporit pe rețeaua fe- 
și rutieră. Cum s-au 

C.F.R.-ui și I.T.A. pen-

stației C.F.R. 
deschide, în pe- 

respectivă, un număr 
de case de bilete. In 
timp, se vor lua 

pentru buna încălzire

călători, 
nentă a 
dă 
legături (ou trenuri diverse) 
care se pot obține în stații 
ca Simeria, Craiova și 
asemenea 
călătorii vor 
perativ (în 
menționate) 
în circulație 
personale și 
mentare, ca 
mărului de vagoane la trenu
rile existente.

Măsuri pentru buna func
ționare a transportului rutier 
interurban sînt preconizate și 
la autobazele I.T.A. de la De
va, Tg. Jiu și Timișoara ca
re asigură transportul că
lătorilor pe distanțe mai lungi 
între 
Printre 
sporirea 
buze s 
des 
gentă este însă afișarea 
TEGRALĂ a mersului curse
lor auto interurbane
în stația auto de lîngă podul 
Maleia, căci cel 
pentru orașul 
este complet).

O doleanță 
atît în stația 
în stația auto 
interurban, să 
nic CEAI CALD ȘI GOGOȘI, 
eventual prin chioșcuri care 
să funcționeze cu precădere 
în această perioadă de vacan-

alte 
măsuri. Totodată, 

fi informați o- 
cadrul perioadei 
despre punerea 

a unor trenuri 
accelerate supli- 
și sporirea nu-

IVANUȘ, Petrila. 
chiar rău în ceea ce 
unor prevederi ale 
moment ce ne des-

diverse localități, 
acestea se înscrie și 
numărului de auto- 

sau a unor curse mai 
solicitate (O cerință nr- 

IN-

I actual — 
nostru — nu

a călătorilor:
C.F.R. cît și 

a transportului 
se desfacă zil-

< CONSTANTIN 
Se vede că nu stați 
privește cunoașterea 
legii circulației, din 
crieți că unitatea C.L.F. deschisă în lo
calul fostului restaurant 
nu are „tablă indicatoare cum 
obicei 
ceți 
destul 
afară 
(asta 
te . .
ză, mere și pere, căutate zilnic de 
gospodine. Dacă așa stăteaiu lucrurile, 
n-am înțeles ce-ați vrut să spuneți prin 
„ambianța primitoare". Poate înțele
ge mai repede conducerea C. L. F. Pe
troșani care, se pare nu a mai fost de
mult pe la Lonea și ar fi bine să-și pro
grameze un astfel de itinerar.

„Cărbunele1 
are de 

orice magazin". In interior — zi- 
dumnevoastră — „ambianța este 
de primitoare". Dar, din păcate, 
de roșii, ardei, și ceva murături 

la 12 noiembrie a. c.), din unita- 
nu se puteau cumpăra, cartofi, var- 
mere și pere,

40* fada
i 

nu o putem atribui administratorului. 
Nu este just, ’ din moment ce ea vă a- 
parține. Citiți, vă rugăm, ou atenție re
gulamentul de funcționare a căminelor 
și vă veți convinge cine a greșit.

V. CÎMPEANU, Petrila. Ne scrieți 
că la căminul nefamiliștilor aparținînd 
minei Lonea mai trebuie făcut cîte 
ceva în privința dotării camerelor cu 
mobilierul necesar — dulapuri în u- 
nele dormitoare de la căminul nou, un- 

trei-patru persoane își țin hainele 
singur cuier pom. Poate aveți 

și de aceea invităm gospodarii 
organele sindicatului să vi-zite- 
des căminul amintit pentru a se 
și ei. Nu vrem să trecem în

de
pe un 
dreptate 
minei și 
ze mai 
convinge .
să cu vederea și să nu arătăm că mo
bilul scrisorii adresate redacției este 
incidentul pe care l-ați avut cu ad
ministratorul Emil Tănase. „Comporta- 

necuviinoioasă" la care vă referiți

ION DARONI, Petroșani. Depla- 
sîndu-vă spre locul de muncă, prepara- 
ția Petrila, și mergând corect pe partea 
stângă a porțiunii de șosea dintre bi- 
furcația Dărănești — Tunel, care, după 
cum se știe, nu are trotuare, ați fost ne
voit la un moment dat să vă retrageți 
din calea autovehiculelor către deal 
peste bălți și.spini. V-am reținut pro
punerea și ridicăm în atenția serviciu
lui de gospodărie al orașului Petroșani 
problema construirii trotuarelor res
pective.

Nu ne-ați relatat însă felul și numărul 
autovehiculelor care v-au obligat să în
frăți în spini, pentru ca serviciul de cir
culație al miliției Petroșani să ia măsu
rile cuvenite. Deci... reveniți cu astfel 
de amănunte.

Șt. PUIU

£&r~' - ---------- -- '£-*> TI
•4$ fj 1

KrtBw. . ~ A. A

Gînduri la o sărbătoare
(Urmare din pag. i)

nu seoamenii a căror mână 
vede deloc sau aproape deloc 
în spectacol: croitori, tâmplari, 
mașiniști.

Desigur că nu toate ieșirile 
pe scenă au însemnat mari iz
bânzi dintr-o sumedenie de 
motive. Dar tot atît de adevă
rat este și faptul că noi, spec
tatorii, pentru care și prin ca
re trăiește o astfel de institu
ție, nu i-am încurajat, chiar 
și cu prezența noastră.

Mulți cred că teatrul și-a 
pierdut din vraja sa magneti
că mai ales datorită micului 
ecran. Total deformată este op
tica acestora. Premiera piesei 
„Cornada" deși, era pro
gramată într-o șîmbătă

a reușit să populeze a- 
proape întreaga sală. Atunci ? 
Atunci înseamnă că inconsec
vența, și poate 
ne sînt cei mai 
mani.

Dar acum ne 
tămîna teatrului petroșănean 
de-a lungul căreia evoluează 
toți actorii în spectacolele ac
tualei stagiuni, culminînd cu 
premiera piesei contemporane 
„Casa de mode", o autentică 
reprezentație polițistă. De 
fapt, se întîlnesc acum piese 
clasice, actuale, mai mult sau 
mai puțin cunoscute.

Nu vom reuși să le vedem 
pe toate. Să ne alegem măcar 
una, iar prezența noastră în 
sală va fi un omagiu tăcut, dar 
cel mai sincer, adus actorilor 
de azi, celor de ieri. în gene
ral teatrului aaestuia al nostru.

comoditatea, 
aprigi duș-

aflăm în săp-
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Grevele din Marea Britan ie
Din 1970, un număr tot 

mai mare de demonstrații au 
fost îndreptate mai mult îm
potriva politicii oficiale, de- 
cît în sensul revendicărilor 
economice.

Se poate astfel considera 
că 10 La sută din cele 56 mi
lioane de ore pierdute în ul
timii patru ani corespund u- 
nor încetări ale lucrului cu 
caracter politic, în general

vernul se teme de mineri 
mai mult decît de orice grup 
profesional. Poziția adoptată 
de mineri face să se prevadă 
o iarnă de revendicări în 
numeroase sectoare. Poziția 
lor intransigehtă fată de li
mitările statutare ale sala
riilor constituie o serioasă 
încurajare pentru celelalte 
profesii și deja, de acum, din 
decembrie. 100 000 de munci-

Încheierea lucrărilor celei de-a 28-a sesiuni
a Adunării Generale a 0. N. II.

NAȚIUNILE UNITE 19 (A- 
gerpres). — După trei luni de 
dezbateri, marți s-au încheiat 
lucrările celei, de-a 28-a sesi
uni a Adunării Generale a Or
ganizației Națiunilor Unite.

Bilanțul desfășurării plena
rei, a lucrărilor celor șapte 
comitete principale și ale ce
lorlalte organe ale O.N.U. con
semnează succese reale înre
gistrate în majoritatea pro
blemelor abordate, cuprinse 
în cele peste 100 de puncte de 
pe agenda sesiunii. Nu numai 
numărul de rezoluții și de al
te documente adoptate se a- 
flă la baza acestei aprecieri, 
ci și conținutul, problematica 
lor, care indică o evidentă pre
ocupare din partea statelor 
membre de a face fată și a re
zolva problemele care con
fruntă comunitatea internațio
nală, în respectul principiilor 
și obiectivelor care au stat la 
baza înființării organizației : 
menținerea păcii și securității, 
promovarea unei cooperări in
ternaționale multilaterale.

Prezentă pentru a 18-a oa
ră la sesiunile O.N.U.. Româ
nia și-a manifestat și de aceas
tă dată participarea activă, 
concretizată în supunerea a 
4 proiecte de rezoluții proprii 
și alăturarea, în calitate de 
coautoare, la alte 30.. Țara 
noastră și-a manifestat, con
stant preocuparea pentru pro
movarea unor acțiuni de na
tură să asigure participarea 
sporită a tuturor statelor fă
ră deosebire de orînduire și 
dimensiuni, la soluționarea 
problemelor internaționale. A- 
ceastă atitudine consecventă 
și principială i-a atras o lar
gă apreciere internațională, de 
numeroase ori fiind sublinia
te caracterul și conținutul pro
punerilor făcute, spiritul de 
cooperare și înțelegere reci
procă.

Inițiatoare a punctului refe
ritor la „creșterea rolului 
O.N.U. în menținerea și con- 
«olidarea păcii și securității 
internaționale, în dezvoltarea 
colaborării între toate națiu
nile, în promovarea, normelor 
dreptului internațional în re
lațiile dintre state", România 
a salutat primirea în O.N.U.
— încă din ziua deschiderii se
siunii — a R.D.G., R.F.G. și 
Bahamas, văzînd în acest act 
un nou pas major pe calea în
făptuirii universalității orga
nizației și a creării premiselor

--- — <------

Au luat sfîrșit 
convorbirile dintre 
Nicolai Podgornîi 

șl Nguyen Huu Tho
MOSCOVA 19 (Agerpres).

— La Kremlin s-au încheiat,
miercuri, convorbirile din
tre Nikolai Podgornîi, mem
bru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.U.S., președintele 
Prezidiului Sovietului Su
prem al' U.R.S.S. și Nguyen 
Huu Tho, președintele pre
zidiului C. C. al F.N.E. din 
Vietnamul de sud, președinte
le Consiliului Consultativ al 
Guvernului Revoluționar
Provizoriu al Republicii Viet
namului de Sud. 

necesare pentru ca toate state
le interesate să poată partici
pa la activitatea O.N.U. — u- 
niversală prin spiritul, scopu
rile și principiile Cartei.

De altfel, dezvoltînd iniția
tiva întreprinsă în cadrul se
siunii precedente, cînd rezolu
ția prezentată s-a. bucurat de 
o aprobare unanimă, delegația 
română a avansat la această 
sesiune un proiect de rezolu
ție, sprijinit — în calitate de 
coautori — de alte 40 de sta
te, de asemenea adoptat în u- 
nanimitate.

Consecventă unei atitudini pe 
care a probat-o de-a lungul a 
numeroase sesiuni ale O.N.U., 
România a sprijinit activ ini
țiativa referitoare la „proble
ma coreeană", numărîndu-se 
printre statele care au acțio
nat pentru invitarea la dezba
teri a reprezentanților R.P.D. 
Coreene și pentru rezolvarea 
în mod adecvat a chestiunilor 
cuprinse în punctul cu privi
re la „crearea condițiilor fa
vorabile pentru accelerarea 
reunificării independente și 
pașnice a Coreei". R'eamintim, 
în acest context, că Adunarea 
Generală a adoptat, prin con
sens, declarația referitoare Ia 
desființarea așa-numitei Co
misii a Națiunilor Unite pen
tru unificarea și refacerea Co
reei (U.N.C.U.R.K.)

Participarea- delegației ță
rii noastre a fost, de aseme
nea, fructuoasă la clarificarea 
și soluționarea unor chestiuni 
majore ale omenirii, cum ar fi 
dezarmarea, problemele dez
voltării. ale tineretului, deco

„Venezuela trebuie să stabilească relații 
mult mai trainice cu țările socialiste"

CARACAS 19 (Agerpres). 
— Carlos Andres Perez, can
didatul Partidului „Acțiu
nea Democratică", ales în 
funcția de președinte al Ve- 
nezuelei, a declarat într-un 
interviu acordat presei că 
Venezuela „trebuie să stabi
lească relații mult mai trai
nice cu țările socialiste". In 
continuare, el a precizat că 
guvernul său va promova 
„o nolitică externă indepen
dentă, care nu va fi subor

Componența 
noului guvern danez

COPENHAGA 19 (Agerpres). 
— Marți a fost anunțată la 
Copenhaga lista noului guvern 
danez, condus de Poul Hart- 
Jing. și format în exclusivita
te, din personalități aparținînd 
Partidului Liberal de,Dreapta 
(sau agrarian). In noul guvern 
monocolor, care dispune de 
numai 22 din cele 179 de locuri 
al Parlamentului, principalele 
portofolii sînt deținute de Ove 
Guldberg (Ministerul Afaceri
lor Externe), Anders Ander
sen (Ministerul de Finanțe), 
Poul Byboe Andersen( Minis
terul Economiei și comerțului), 
Jacob Soerensen (Ministerul 
de Interne și al. Afacerilor So
ciale), Niels Anker Kofoed 
(Ministerul Agriculturii și 
Pescuitului), Erling Broendum 
(Ministerul Apărării) și Natha
lie Lind’ (Ministerul Justiției 
și Afacerilor Culturale). 

lonizarea, cooperarea economi
că etc, înaintînd, sau alăturîn- 
du-se la o serie de proiecte de 
rezoluții ce conțin soluții rea
liste și viabile, bazate pe res
pectarea legalității internațio
nale. Sînt de amintit, în acest 
sens, documentele prezentate 
de România, și adoptate în u- 
nanimitate, referitoare la 
„consecințele nefaste pe plan 
economic și social ale cursei 
înarmărilor", „situația socială 
a tineretului lumii", precum și 
cele sprijinite activ de delega
ția română (devenind coautoa
re) privitoare la dezarmarea 
generală și totală, raportul 
Conferinței Comitetului de 
dezarmare, întărirea securită
ții internaționale, convocarea, 
în 1975, a unei sesiuni extraor
dinare a Adunării Generale a 
O.N.U. în problemele dezvol
tării, Carta drepturilor și obli
gațiilor economice ale state
lor. aplicarea obiectivelor stra
tegiei internaționale a dezvol
tării, rolul științei și tehnicii 
în dezvoltarea națiunilor și 
necesitatea întăririi cooperării 
economice și tehnico-științifi- 
ce între state, aplicarea Decla
rației privind acordarea inde
pendenței țărilor și popoare
lor coloniale, încetarea războa
ielor din Angola și Mozambic, 
lichidarea ocupației militare 
portugheze asupra unor sectoa
re ale Republicii Guineea-Bis- 
sau, abolirea politicii de a- 
partheid și retragerea forțe
lor polițienești și administra
ției sud-africane din Namibia.

donată intereselor altor țări". 
Pe plan intern a spus el, vi
itorul cabinet venezuelean 
va garanta fără nici un fel 
de discriminare activitatea 
tuturor partidelor politice. 
Noul președinte al Venezue- 
lei a propus instituirea con
trolului de stat asupra ac
tivității marilor companii și 
instituirea unui sistem mixt 
de stat și particular asupra 
restului companiilor care ac
ționează în țară.

Reducerea de la 20 la 12 a 
numărului ministerelor prin 
combinarea celor care au a- 
tribuții apropiate a fost expli
cată de noul premier ca fiind 
făcută din necesități de econo
mie, iar între acestea cea mai 
notabilă este trecerea funcțiu
nilor Ministerului Comerțului 
Exterior în cadrul Ministeru
lui de Externe.

Referindu-se la programul 
guvernului său. noul premier 
a relevat că în domeniul poli
ticii externe opțiunile vechiu
lui cabinet vor rămîne ne
schimbate, atenția urmînd să 
fie orientată în special asupra 
problemelor interne, care au 
provocat, după cum se : știe, 
demisia guvernului condus de 
Anker Joergensen, în urma 
respingerii, în Folketing, a u- 
nui proiect de reformă fisca
lă.

Consfătuire a secretarilor 
comitetelor centrale 

ale partidelor comuniste
și muncitorești 

din unele țări socialiste
La 18 și 19 decembrie 

a. c. la Moscova a avut loc o 
consfătuire a secretarilor co
mitetelor centrale ale parti
delor comuniste și muncito
rești din unele țări socialis
te, la care au participat repre
zentanți ai : Partidului Comu
nist Bulgar, Partidului Co
munist din Cehoslovacia, 
Partidului Comunist din 
Cuba, Partidului Socialist 
Unit din Germania, Par
tidului Popular Revoluțio
nar Mongol, Partidului 
Muncitoresc Unit' Polonez, 
Partidului Comunist Ro
mân, Partidului Muncito
resc Socialist Ungar, Parti
dului Comunist al Uniunii 
Sovietice.

Consfătuirea a fost des
chisă, printr-o cuvîntare in
troductivă. de către M. A. 
Suslov, membru al Biroului 
Politie, secretar al C.C. al 
P.C.U.S.

La consfătuire au luat 
cuvîntul: din partea P.C.B.
— A. Lilov ; din partea P.C. 
din Cehoslovacia — V. Bilak ; 
din partea P. C. din Cuba — 
A. Perez; din partea 
P.S.U.G. — K. Hager ; din 
partea P.P.R.M. — D. Ci- 
midorj ; din partea P.M.U.P.
— J. Szydlak; din partea 
P.C.R. — Corneil Burtică ; 
din partea P.M.S.U. — G. 
Aczel ; din partea P.C.U.S.
— B. N. Ponomariov.

Participanții la consfă
tuire au făcut un schimb 
de experiență privind activi
tatea partidelor lor în dome
niul ideologic și au discutat 
probleme actuale ale adîncirii 
continue a colaborării ideolo
gice dintre partidele frățești în 
condițiile contemporane.

Pornind de la linia princi
pială a politicii eșterne a sta
telor socialiste, spre întărirea

AMBASADORUL REPU
BLICII SOCIALISTE ROMÂ
NIA LA DELHI, Petre Tănă- 
sie, a oferit, marți seara, în 
localul ambasadei, un cocteil, 
cu prilejul împlinirii a 25 de 
ani de la stabilirea de relații 
diplomatice între România și 
India.

LA BUENOS AIRES a fost 
semnat tratatul dintre guver
nele Cubei și Argentinei, pri
vind sta'bilirea unui trafic co
mercial maritim regulat între 
cele două țări — informează 
agenția Prensa Latina.

LA LOME a avut loc o în- 
tîlnire ministerială a țărilor 
interesate în crearea Comuni
tății Economice a Africii de 
vest. In cursul dezbaterilor a 
fost constituit un comitet pen
tru elaborarea unui consens 
referitor la liberalizarea co
merțului între statele din re
giune.

IN ULTIMII DOUĂZECI 
DE ANI, în Ungaria s-au con
struit peste 1 milion de apar
tamente, ceea ce înseamnă că 
fiecare a treia familie s-a mu
tat în casă nouă. Cel mai ma
re volum de locuințe s-a rea
lizat anul trecut, cînd au fost 

păcii generale, participanții la 
consfătuire au subliniat nece
sitatea de a contribui prin toa
te mijloacele ideologice la 
procesul de adîncire și lărgi
re a destinderii internațio
nale. la afirmarea în viață a 
principiilor coexistenței paș
nice a statelor, cu orînduiri 
sociale deoseb’ite.

1 La consfătuire s-a subliniat 
hotărîrea de a dezvolta cola
borarea bi și multilaterală 
dintre partidele frățești, în
dreptată spre coeziunea conti
nuă a țărilor comunității so
cialiste, spre întărirea prie
teniei frățești dintre popoare
le acestor țări, spre educarea 
oamenilor muncii în spiritul 
patriotismului socialist și in
ternaționalismului proletar.

Printre problemele actuale 
ale luptei ideologice, la cons
fătuire au fost menționate 
susținerea și răspîndirea i- 
deilor socialismului și păcii, 
ripostă hotărîtă anticomu
nismului, ideologiei reacțio
nare a imperialismului, colo
nialismului și neocolonialismu- 
lui, diversiunilor lor ideolo
gice împotriva Uniunii So
vietice și a celorlalte țări so
cialiste, încercărilor cercurilor 
imperialiste agresive de a ză
dărnici procesul de destindere 
internațională, de a împiedica 
lupta dreaptă a popoarelor 
pentru libertate, indepen
dență și progres social.

Consfătuirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă tovărășeas
că, de lucru. Participanții 
și-au exprimat încrederea că 
dezvoltarea colaborării dintre 
partidele frățești în dome
niul ideologiei va servi în
tăririi continue a coeziunii lor, 
pe baza marxism-leninismu- 
lui a internaționalismului so
cialist.

date în folosință 90 000 de a- 
partamente.

PREȘEDINTELE TUNISIEI, 
Habib Bourguiba, a plecat, 
miercuri. într-un turneu de 
peste o săptămînă în Maurita
nia, Zair, Coasta de Fildeș, Se
negal și Algeria.

UN REPREZENTANT AL 
UZINELOR FRANCEZE CON
STRUCTOARE DE AUTOVE
HICULE ..RENAULT" a decla
rat că, în urma cercetărilor 
întreprinse în colaborare cu 
..Compagnie Francaise de Pe- 
trole", a fost atins un stadiu 
avansat al lucrărilor de reali
zare a unui motor de automo-

Din presa străină

Adunării de Stat 
a R P. Ungare

BUDAPESTA 19 — Cores
pondentul Agerpres, Aurel 
Pop, transmite : Miercuri di
mineața, în prezența lui Ja
nos Kadar, și a altor con
ducători de p-artid și de stat, 
au început lucrările sesiunii 
de iarnă a Adunării de Stat 
a R.P. Ungare.

Janos Peter a fost ales vice
președinte al Adunării de 
Stat. Faluvegi Lajos, minis
trul finanțelor, a prezentat, 
apoi, proiectul bugetului de 
stat pe anul 1974.

Lucrările Adunării de Stat 
continuă.

în ajunul deschiderii Conferinței de pace 
de la Geneva privind Orientul Apropiat

NAȚIUNILE UNITE 19 (A- 
gerpres). — Reprezentanții 
permanenți la O.N.U. ai 
U.R.S.S. și S.U.A. au remis se
cretarului general al Națiuni
lor Unite scrisori separate, dar 
cu conținut identic, în legătu
ră cu Conferința de pace de 
la Geneva, din 21 decembrie 
a.c., privind Orientul Apropi
at. In text se arată că. în baza 
rezoluției 338 din 22 octombrie 
1973 a Consiliului de Securi
tate, Statele Unite și Uniunea 
Sovietică au fost informate de 
părțile interesate că acestea 
sînt gata să participe la con
ferința de pace, care va începe 
la Geneva, la 21 decembrie. 
Părțile au acceptat desfășura
rea conferinței sub copreșe- 
dinția Statelor Unite și a U- 
niunii Sovietice, urmînd ca 
problema altor participant! 
din regiunea Orientului Apro
piat să fie discutate în timpul 
primei etape a reuniunii. Gu
vernele interesate vor fi re
prezentate la conferință de 
miniștrii afacerilor externe 
iar. ulterior, de un reprezen
tant special desemnat, cu rang 
de ambasador. In scrisori se 
menționează că secretarul ge
neral va putea trimite la con
ferință un reprezentant al său 
care ar urma să-I informeze 

bil alimentat cu hidrogen 
drept carburant.

LA ÎNCEPUTUL ACESTEI 
SAPtAMINI, zone vaste din 
Statele Unite au cunoscut nin
sori abundente și geruri as
pre. care au provocat mai mul
te decese, dintre care unele 
datorate electrocutării prin 
contactul cu cablurile de înal
tă tensiune rupte sub povara 
gheții depuse pe ele.

LA FEL CA IN NUMEROA
SE ALTE ȚĂRI, în Finlanda 
viteza maximă de circulație 
pe șoselele țării a fost fixată 
la 80 kilometri pe oră, iar pen
tru încălzitul încăperilor din 
instituții și din locuințele par
ticulare a fost fixat un plafon 
de 20 de grade Celsius.

IN PERIOADA 9-15 DE
CEMBRIE A.C., în Japonia au 
fost înregistrate peste 171000 
cazuri de gripă, existînd pri
mejdia răspîndirii accelerate 
a maladiei.

DOI HOȚI, înarmați și mas- 
cați, neidentificați deocamda
tă, au sustras din muzeul Taft, 
din Cincinnati, două portrete 
Rembrandt. Valoarea depășeș
te șase milioane de dolari. 

avînd ca scop opoziția față 
de legea privind relațiile in
dustriale, pusă în vigoare, 
din 1971, de către guvernul 
conservator. Dar. de la adop
tarea unei politici a venitu
rilor excluzînd libera nego
ciere a contractelor colective 
de muncă, toate revendicări
le referitoare la salarii îm
bracă acest caracter. In pri
mul rînd acțiunile minerilor.

Nici un sindicat nu are a- 
supra economiei un ascen
dent comparabil cu cel al U- 
niunii Naționale a Minerilor, 
nici unul nu este atît de po
litizat. cu echipa sa de stin
gă bine plasată în conduce
rea executivă națională, cu 
vicepreședintele său comu
nist și cu dependența față de 
el a tuturor industriilor de 
prelucrare, ca și a producți
ei de energie electrică. Gu-

asupra desfășurării lucrărilor.
U.R.S.S. și S.U.A. au adresat 

totodată secretarului general 
al O.N.U. rugămintea să con
voace conferința și să o pre
zideze în faza inaugurală. De 
asemenea, secretarul general 
este rugat să transmită textul 
scrisorilor U.R.S.S. și S.U.A. 
președintelui pe luna în curs 
și statelor membre ale Consi
liului de Securitate, pentru i- 
nițierea unor consultări neo
ficiale între membrii Consili
ului ,în vederea realizării u- 
nui consens favorabil în acest 
organism. Un purtător de cu- 
vînd al O.N.U. a anunțat că 
secretarul general a precizat 
că a convocat Conferința de 
pace privind Orientul Apropi
at pentru vineri, 21 decembrie, 
ora 10,30 (ora locală), la Pala
tul Națiunilor din Geneva.

★
CAIRO 19 (Agerpres). — 

După cum relatează agenția 
M.E.N. marți seara, un pur
tător de cuvînt guverna
mental a reafirmat hotărîrea 
Egiptului de a lua parte la 
conferința de pace de la 
Geneva, deși — a spus el — 
guvernul egiptean are în ve
dere -motivele pentru care 
Siria a decis să nu participe. 
Un progres la Conferința de 
la Geneva, a adăugat purtă
torul de cuvînt, va deschide 
calea pentru ca Siria și alte 
părți ar$be să aibă o con
tribuție pozitivă la confe
rință.

Evoluția navei cosmice „Soiui-I3“
MOSCOVA 19 (Agerpres). 

— Zborul orbital a] navei 
cosmice sovietice „Soiuz-13“ se 
desfășoară normal — trans
mite agenția TASS.

Marți, ziua de lucru a cos- 
monauților Piotr Klimuk și 
Valentin Lebedev a început 
la ora 8,00. După controlul 
medical și micul dejun, cos- 
monauții au verificat sisteme
le de bord. Apoi. Piotr Kli
muk și Valentin Lebedev au 
pus în funcțiune instalația 
„Oazis-2“ care permite urmă
rirea desfășurării în condi
ții de imponderabilitate a u- 
nor procese biologice. Pro
gramul zilei a cuprins, de 
asemenea. începerea pregăti
rilor pentru utilizarea siste
mului de telescoape „Ori- 
on-2“.

Nava, lansată la 18 decem
brie, a efectuat, pînă marți, 
ora 17.30 (ora Moscovei), 18 
revoluții în jurul Pămîntului.

Agenția TASS menționea
ză că, în cursul celei de-a 

tori din domeniul electrici
tății vor intra în scenă pen
tru a reclama sporiri sub
stanțiale.

Iarna aceasta, în cursul 
negocierilor anuale ale sala
riilor, majoritatea organiza
țiilor sindicale muncitorești 
se vor strădui să arunce în 
aer dispozitivul ridicat de 
cea de-a treia fază a politicii 
economice a guvernului. Sa- 
lariații municipali de toate 
felurile — săpători, gunoieri 
și măturători, conducători de 
autobuze și ambulante — vor 
protesta că restricțiile impu
se de guvern îi împiedică să 
primească ceea ce li se cu
vine. In același timp totuși, 
în linia întîia vor continua 
să se afle ca și în trecut, mi
nerii.

(„THE TIMES")

CAIRO 19 (Agerpres). — 
înaintea plecării sale spre 
Geneva, unde va conduce de
legația egipteană la confe
rința de pace în problema 
Orientului Apropiat, minis
trul de externe egiptean, Is
mail Fahmy, a declarat că 
Egiptul va participa Ia dez
baterile conferinței „Con
știent de responsabilitățile 
care-i revin și, totodată, ho- 
tărît să și le asume pe de
plin". Aceste responsabilități 
— a spus Ismail Fahmy — 
decurg din ocuparea unor 
teritorii arabe de către trupe
le israeliene și din faptul că, 
de peste un sfert de secol, 
poporul palestinian este lip
sit de drepturile sale.

Referindu-se la hotărîrea 
țării sale de a participa la 
dezbaterile de la Geneva, mi
nistrul egiptean de externe 
a arătat că această conferin
ță reprezintă rodul eforturi
lor a numeroase state care 
doresc ea o soluție echitabilă 
să fie găsită pentru conflic
tul din Orientul Apropiat. In 
cursul dezbaterilor — a spus 
el — noi ne vom conforma 
rezoluțiilor adoptate de recen
ta conferință la nivel înalt 
a Ligii Arabe, precum și prin
cipiilor de politică externă 
formulate de președintele Sa
dat privind necesitatea eli
berării tuturor teritoriilor o- 
cupate de trupele israeliene 
și a restaurării drepturilor 
legitime ale poporului palesti
nian.

cincea revoluții s-a procedat 
la o cQrectare a traiectoriei 
de zbor, în urma căreia na
va a trecut pe o orbită a- 
vînd apogeul de 272 km, iar 
perigeul de 225 km de Pă- 
mînt.

★
MOSCOVA 19 (Agerpres).

— Referindu-se la nava cos
mică „Soiuz-13“, lansată la 
18 decembrie în Uniunea So
vietică, acad. Boris Petrov, 
conducătorul Consiliului Na
țional al Academiei de ști
ințe a U.R.S.S. pentru proble
mele colaborării internațio
nale . în explorarea spațiu
lui cosmic, a relevat că na
va poartă la bord un obser
vator astrofizic complex. A- 
ceasta va permite efectuarea 
unor explorări dincolo de 
atmosfera terestră care în
greuiază. iar uneori face chiar 
imposibilă, obținerea unor 
informații cît mai exacte .re
feritoare la diferite obiective 
din Univers.

T smEnjO
JOI, 20 DECEMBRIE

PETROȘANI — 7 Noiem 
brie: Bună seara doamnă 
Campbell ; Republica: Drep
tul de a iubi ; PETRILA : 
Cînd legendele mor ; LONEA 
— Minerul : Ciprian Porum- 
bescu ; ANINOASA : 12 sca
une : VULCAN : Polițistul ; 
LUPENI — Cultural : Dra
gostea începe vineri : Mun
citoresc : Cutezanța.

5,00 Buletin de știri ; 5,20 
Dragi mi-s cîntecul și jocul ; 
6.00 — 8,08 Radioprogramul 
dimineții ; 8,08 Matineu mu
zical ; 8,30 La microfon, me
lodia preferată ; 9,00 Buletin 
de știri ; 9,30 Odă limbii ro
mâne ; 10,00 Buletin de știri;

10,05 Orchestra de muzică 
populară din Arad : 10.30
Scene din operete ; 11.00 Bu
letin de știri ; 11,05 Muzică 
ușoară ; 11.15 Din țările so
cialiste ; 11,30 Lucrări cora
le ; 12,00 Discul zilei ; 12,30 
Intîlnire cu melodia popu
lară și interpretul preferat; 
13,00 Radiojurnal ; 13.30 Con
cert de prînz ; 14,00 Din lu
crările compozitorilor noștri; 
14.43 „Mîndră cu nume de 
floare" ; 15.00 Buletin de
știri ; 15,05 Tribuna . radio ; 
15,15 Muzică de estradă ; 
15,40 Formații participante 
la concursul coral interj ude- 
țean „Cîntare patriei" : 16.00 
Radiojurnal ; 16,15 Cîntă Vi
orica Podgoreanu, Toth Eli- 
sabeta și Sașa Bîzgu ; 16,35 
Melodii de Aurel Giroveanu; 
17,00 Antena tineretului ; 
17,25 Concert Paul Constan- 
tinescu ; 18,00 Orele serii ; 
20,00 Zece melodii preferate; 
20,45 Consemnări ; 21,00 Re
vista șlagărelor ; 21,30 Neste

mate folclorice ; 22,00 Radio
jurnal ; 22,30 Concert de
seară : 24,00 Buletin de știri;
0,03—5,00 Estrada nocturnă.

16,20 Geografie (clasa a
V-a) Circuitul 
în natură.

apei

16,30 Științe sociale (con-
sultații). Știința con-
ducerii (noțiuni 
nerale).

ge-

17,30 Emisiune în 
maghiară.

limba

18,30 Telex.

Pronoexpres
La concursul Pronoexpres 

din 19 decembrie 1973 au 
fost extrase următoarele nu
mere :

Extragerea I :
34, 40, 19. 12, 17, 35

Extragerea a Il-a :
44, 7. 20, 37. 2.

Fond tbtal de premii : 
1 130 683 lei.

STOCKHOLM 19 (Ager
pres). — Peste 3000 de spec
tatori au urmărit la Stock
holm întîlnirea 
lă amicală de 
gheață dintre 
de tineret ale 
U.R.S.S. Victoria

internaționa- 
hochei pe 

selecționatele 
Suediei și 
a revenit

9,00 Curs de limbă engle
ză. Lecția 70 (relua
re).

9,30 Curs de limbă germa
nă. Lecția 72 (relua
re).

10.00 Telex.
10.05 Avanpremieră.
10,10 Cărți și idei. Discuții 

asupra lucrării „Con
diția umană". de N. 
Mărgineanu.

10,30 Teleciilnemateca (re
luare).

12,00 Telejurnal.
16,00-17,00 Teleșcoală.
16,00 Chimie anul III s ți

țeiul.

18,35 Film documentar.
Vietnamul de Sud. 
O aniversare eroică.

18,45 1001 de seri : Șoricelul 
motorizat (V).

In jurul orei 19,00 trans
misia directă a festivi
tății de inaugurare a 
noului edificiu al Tea
trului Național ..Ion 
Luca Caragiale" și a 
spectacolului organizat 
cu acest prilej. In pa
uză : Telejurnal. In 
încheierea programu
lui : Telex.

Valorile temperaturii înre
gistrate în cursul zilei de 
fieri:

Maximele : Petroșani 2 
grade ; Paring zero grade.

Minimele : Petroșani — 14 
grade ; Paring —10 grade.

Stratul de zăpadă la Pa
ring : 67 cm.

PENTRU URMĂTOARE
LE 24 DE ORE : Vreme re
ce, cer variabil. Vînt slab 
din sectorul sudic.

oaspeților cu scorul de 3-2 
(1-1, 0-1, 2-0).

SOFIA 19 (Agerpres). — 
La Pleven s-a disputat me
ciul dintre echipa locală 
Spartak și formația Sparta 
Praga, contînd pentru „Cupa 
campionilor europeni" la 
tenis de masă masculin. Ju
cătorii cehoslovaci au obți-- 
nut victoria cu scorul de 
5-0.

PARIS 19 (Agerpres). — 
Desfășurată în localitatea 
franceză Moulins, întîlnirea 
internațională de gimnastică 
dintre selecționatele de ju
niori ale Franței și R. F. 
Germania s-a încheiat cu sco
rul de 265,35 — 264,10 puncte 
în favoarea oaspeților.

MOSCOVA 19 (Agerpres).
— După disputarea a două 
etape, în turneul internațio
nal de hochei pe gheață do
tat cu Premiul ziarului „Iz
vestia" conduce reprezentati
va U.R.S.S. cu 4 puncte (go
laveraj 18-4), urmată de se
lecționatele Cehoslovaciei — 
4 puncte (6-2), Finlandei — 2 
puncte, Suediei — 0 puncte 
(5-13) și Poloniei — 0 punc
te (2-19).

LONDRA 19 (Agerpres). — 
Turneul internațional de 
șah de la Londra a continuat 
cu runda a 7-a.

In clasament continuă să 
conducă maestrul olandez 
Jan Țimm cu 5,5 puncte, ur
mat de Hecht (R. F. Germa
nia) — 4,5 puncte, Reshevski 
(S.U.A.) și Keene (Anglia) — 4 
puncte etc.

MOSCOVA 19 (Agerpres).
— Raliul automobilistic in
ternațional „Iarna rusească", 
desfășurat pe un traseu. în

lungime dă 3 500 km. s-a în
cheiat la Minsk cu victoria 
echipajului bulgar alcătuit 
din Ilia Ciubrikov și Kiro 
Kirov, care au pilotat un au
tomobil „Renault", Pe locuri
le doi și trei s-au clasat e- 
chipaje sovietice pe mașini 
„Moskvici-412".

MOSCOVA 19 (Agerpres). 
— După o întrerupere de pa
tru ani a activității sportive 
de mare performanță, fostul 
campion olimpic Leonid Ja- 
botiinski și-a făcut cu succes 
reintrarea în concursurile ce
lor mai valoroși halterofili 
sovietici, clasîndu-se pe pri
mul loc la categoria super- 
grea în cadrul „Cupei 
U.R.S.S.", desfășurată la 
Tuapse. Leonid Jabotinski 
s-a situat pe locul întii, la 
totalul celor două stiluri — 
395 kg. și a stabilit un nou 
record mondial la stilul 
„smuls" cu 183,500 kg. Ve
chiul record, realizat recent 
de vest-germanul Rudolf 
Mang, era de 183,00 kg.
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