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- Finalizarea sarcinilor de plan pe anul in curs
- Pregătirea temeinică a producției anului 1974

Preocupările actuale sînt
decisive pentru debutul

Adunarea festivă de la Hunedoara 
consacrată celei de-a 15-a

aniversări a Zilei Eliberării Cubei
Cu prilejul celei de a 15-a 

aniversări a Zilei Eliberării 
— sărbătoarea națională a po
porului cubanez, miercuri 
după-amiază, la Casa de cul
tură din Hunedoara, a avut 
loc o adunare festivă organi
zată de Comitetul județean 
Hunedoara al P.C.R. și Con
siliul județean al Frontului 
Unității Socialiste. Au luat 
parte Ioachim Moga, prim-se- 
cretar al Comitetului județean 
de partid, conducători ai or
ganizațiilor obștești județene, 
activiști de partid și de stat, 
numeroși siderurgiști și alți 
oameni ai muncii din Hune
doara.

A fost prezent Nicolas Ro- 
driguez Astiazarain, ambasado
rul Republicii Cuba la Bucu
rești.

Despre importanța acestui 
eveniment a vorbit Gheorghe 
Vasiu, prim-seeretar al Co
mitetului municipal Hunedoa
ra al P.C.R., președintele Con
siliului popular municipal.

Trecînd în revistă istoricele 
realizări ale poporului cuba
nez. vorbitorul a subliniat că 
astăzi Cuba socialistă este o 
țară cu o economie și cultură 
în plin avînt, care își aduce 
contribuția la cauza păcii și 
socialismului, la întărirea

forțelor antiimperialiste. Este 
un prilej de deosebită satis
facție — a spus el — să con
statăm că relațiile de prietenie 
frățească, de întrajutorare to
vărășească și colaborare multi
laterală dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Co
munist din Cuba, dintre po
porul român și cel cubanez se 
dezvoltă continuu. în cro
nica bunelor raporturi de 
prietenie, solidaritate și co
laborare româno-cubaneze, 
a subliniat vorbitorul, convor
birile rodnice ce au avut loc 
cu prilejul vizitei în Republi
ca Cuba a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și vizita în Româ
nia a tovarășului Fidel Cas
tro, au constituit momente 
remarcabile de o deosebită în
semnătate.

în încheiere, vorbitorul a 
adresat comuniștilor și po
porului frate cubanez cele mai 
cordiale felicitări si un fier
binte salut de prietenie și so
lidaritate, împreună cu ura
rea de noi și mari izbînzi în 
opera de construire a socia
lismului.

A luat apoi cuvîntul am
basadorul Nicolas Rodriguez 
Astiazarain. care a evocat oe 
larg momente ale istoriei Cu
bei, condițiile sociale și po

litice care au generat valul 
revoluționar și au dus la de
clanșarea insurecției naționa
le. Victoria politică ți milita
ră de la 1 ianuarie 1959 — * 
arătat vorbitorul — a des
chis o nouă etapă de realizări 
pentru poporul cubanez. 
Mersul ascendent al economiei 
naționale, care s-a bucurat da 
ajutorul frățesc al țărilor so
cialiste, a ieșit pregnant în 
evidență în ultimii ani, cînd 
s-au materializat eforturile 
depuse de-a lungul celor 15 
ani de muncă intensă. Astfel, 
dacă în 1971 creșterea econo
miei a înregistrat un ritm de 
5 la sută. în 1972 — de 9 la 
sută, în anul acesta el este de 
1.1 la sută.

Referindu-se la relațiile po
litice, economice' și culturale 
româno-cubaneze, vorbitorul 
a subliniat că ele ău atins un 
înalt nivel ca urmare a nu
meroaselor contacte dintre 
conducătorii acestor țări și în
deosebi dintre . tovarășii 
ATicolae Ceausescu și Fidel 
Castro.

Dună adunarea festivă, an
samblul de cîntece și dansuri 
nnnulare ..Hațegana" si corul 
Combinatului siderurgic Hu
nedoara an prezentat un bo- 
oot nroeram artistic.

Cu planul anual îndeplinit

Colectivul Șantierul nr. 1 
și Șantierul nr. 5 

ale Grupului T.C.H 
din Petroșani

I Maistrul principal Ion Ju- 
■ la, împreună cu electricianul I Gheorghe Mîndruță, de la 

Centrala termoelectrică Min
tia, județul Hunedoara au 
conceput și realizat o instala
ție specială de reglare a exce
sului de aer cald la cazane- 
le de producere a aburului 
necesar procesul tehnologic. 
Utilizarea acestei instalații 
s-a dovedit deosebit 
cientă prin faptul că 
reglajul debitului de 
cazan. în funcție de
optim de ardere. Se realizea
ză astfel o economie anuală 
de combustibil în valoare de 
1 200 000 lei.

La aceeași unitate, ca re
zultat al aplicării în proce-

vuitul etc. Prin noua metodă, 
productivitatea muncii cres
te cu 12 la sută.

In anul 1974, această nouă 
tehnologie de exploatare va 
cuprinde o treime din totalul 
masei lemnoase exploatate 
în județul Iași.

★
La întreprinderea de 

laje pentru construcții 
martie" din Timișoara au 
fost omologate pentru pro
ducția de serie noi agregate 
destinate mecanizării lucrări
lor și a transporturilor pe 
șantiere. Este vorba de o au- 
tobetonieră mobilă cu o ca
pacitate de 6 mc și un vibra
tor de betoane, cu motorul 
electric înglobat, care atinge

! I 
I

Vulcanminei

construite
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de asemenea, un nu-

va

aducțiune a apei po-
4,7 km canal colec-

pe total 
va reali- 

aceasta 
deosebit 
benefici-

de insta- 
acest an

uti-
..6

de efi- 
asigură 
aer în 
regimul

în anul viitor al investițiilor!

Un succes al organizației municipale a U.T.C.o economie 
de 10 tone, 
datorează a- 

îmbunătă- 
care a

La unele unități se constată întîrzieri în pre
gătirea execuției obiectivelor de construcțîi-mon- 
taj din planul pe 1974 — realitate din care trebuie 
trase concluziile de rigoare și acționat energic 
pentru înlăturarea neajunsurilor.

'Au mai rămas doar cîteva 
Bile pînă la sfîrșitul anului și 
tot mai numeroase sînt colec
tivele de muncă și unitățile 
care. raportează realizarea în 
devans a planului anual, in 
domeniul investiții — cons
trucții, rezultatele obținute pî
nă la 15 decembrie dau drep
tul la aprecierea că 
municipiu, .planul se 
za integral. Desigur, 
însemnează un efort 
pentru unele unități
are și executante, care se află 
în situația de a mai avea la 
ora actuală sarcini rămase de 
realizat pentru care se cere 
muncă intensă, pînă în ulti
ma zi a anului.

Șantierul Valea Jiului al 
T.C.M.M. este confruntat cu 
problema realizării unei pro
ducții foarte ridicate pe luna 
decembrie. Planul anual
putea fi realizat la această u- 
nitate numai în condițiile în 
care.se va asigura o astfel de

mobilizare a capacității colec
tivului încît pe.,ultimele două 
decade ale lunii decembrie să 
se realizeze o producție de cîte 
2 milioane lei. Realizarea in
tegrală a planului anual condi
ționează la rîndul său termi
narea și punerea în funcțiu
ne a unui număr însemnat de 
lucrări industriale ca și obți
nerea unor stadii avansate la 
lucrările care continuă și în 
anul viitor, stadii absolut ne
cesare pentru continuarea ne
întreruptă a activității în tri
mestrul I 1974.

Deși se scontează pe depăși
rea planului valoric anual, la 
Grupul de șantiere al T.C.H. 
Petroșani se semnalează nume
roase stadii fizice întîrziate a- 
tît la unele lucrări industriale 
— reutilare ..Vîscoza" Dupeni, 
baza de producție a E.G.C. — 
cit și la construcțiile de locuin
țe. Da locuințe au rămas de 
terminat și dat în folosință în 
luna decembrie un număr în-

In dimineața zilei 
de astăzi colectivul 
de muncă al E. M. 
Vulcan a trăit o sa
tisfacție deosebită : 
îndeplinirea sarcini
lor de plan la pro
ducția de cărbune pe 
anul în curs.

Extragerea înainte 
de termen a ultime
lor tone de cărbune 
în contul anului 1973 
reprezintă un merito
riu succes al mineri
lor vulcăneni, care 
răsplătește strădani
ile susținute ale a- 
cestora de a se achi
ta exemplar de sarci
nile ce le revin și 
confirmă reputația 
bine cunoscută a a- 
cestui harnic colectiv 
de muncă.

E foarte probabil 
că în momentul

care se extrăgeau ul
timele tone de căr
bune ale producției 
anului în curs, multi 
se vor fi gîndit la 
drumul de muncă și 
de succese parcurs, 
Ia importantele obiec
tive noi intrate în 
funcțiune și care au 
dus la creșterea ca
pacității de produc
ție, cum ar fi moder
nul puț principal de 
extracție sau abataje
le frontale de mare 
capacitate echipate 
cu susținere metali
că și combine de tă
iere din blocul VIII, 
sau Ia ritmicita
tea care a caracterizat 
producția acestui

Două colective de muncă ale Grupului 
de șantiere din Petroșani raportează în
deplinirea pînă la această dată a sarci
nilor anuale de producție. Este vorba de 
colectivele Șantierului nr. 1 construcții 
Petroșani și Șantierului nr. 5 instalații 
Petroșani.

Prin avansul de zile cîștigat, pînă la 
finele anului colectivul de constructori ai 
Șantierului nr. 1 — muncitori, tehnicieni 
și ingineri — vor realiza o producție 
suplimentară în valoare de peste 2 mili
oane lei. Față de celelalte șantiere din 
Valea Jiului, aici se va preda cel mai 
mare număr de apartamente 
în acest an — 452.

Volumul valoric al lucrărilor 
lății ce vor fi executate în 
peste sarcină de către colectivul Șantie
rului nr. 5 este însemnat — 540 000 lei. 
Un succes deosebit obținut de membrii 
colectivului, și care de asemenea, trebuie 
evidențiat, îl constituie reducerea cu 50 
de Iei a costurilor la mia de lei produc
ție, reducere reflectată în aceeași măsu
ră Ia toate capitolele de deviz.

semnat de apartamente cu
prinse în planul fizic de lu
crări pe acest an. Și aceasta 
în condițiile în care concomi
tent cu terminarea acestor lo
cuințe sînt necesare eforturi 
pentru asigurarea frontului de 
lucru pe anul viitor.

Probleme în ce privește rea
lizarea planului fizic sînt pre
zente și la Șantierul. I.L.H.S. 
Petroșani la care sînt restante, 
la 30 noiembrie, 10 km la con
ducta de 
tabile și 
tor..

Există.
măr de beneficiari de investi
ții a căror preocupare pentru 
asigurarea utilajelor a fost in
constantă pe' parcursul anului 
și care, acum, în luna decem
brie, vor terbui să ia toate mă
surile pentru recuperarea res
tanțelor : I. U. M. Petroșani, 
C.C.S.M. Petroșani, Institutul 
de mine și alții.

Acum, în preajma sfîrși- 
tului de an, se mai poate face 
și un altfel de bilanț : al mo
dului în care sînt pregătite 
condițiile necesare realizării 
ritmice și în bune condițiuni 
a planului de investiții pe a- 
nul 1974.

De pildă, în privința docu
mentațiilor tehnico-economice 
acestea nu sînt încă perfecta
te pentru un însemnat număr 
de lucrări — noile ansambluri

Francisc IACOB, 
directorul 

filialei Petroșani a Băncii de 
investiții

(Continuare in pag. a 3-a)

sul de producție a unei 
Iuții tehnice pusă la punct 
de inginerul Florea Bereș, 
care constă în evitarea înfun_ 
dării conductelor de cărbu
ne, prin modificarea traseu
lui și formelor acestora, s-a 
economisit numai în acest an 
o cantitate de combustibil 
convențional în valoare de 
peste 250 000 lei.

★
Specialiștii întreprinderii 

de autoturisme din Pitești 
sînt preocupați ca o dată cu 
sporirea producției să asigu
re și diversificarea ei, în 
funcție de cerințele benefi
ciarilor interni și externi.

Astfel, prin unele modifi
cări aduse interiorului autotu
rismului „Dacia-1300 break" 
și dotarea sa cu o targă și a- 
paratură medicală pentru 
reanimare și perfuzii, zilele 
trecute au fost realizate pri
mele autosanitare „Dacia- 
1300" care urmează a fi in
troduse în fabricația de se
rie, începînd din anul viitor.

•ir
începînd din acest an. în 

parchetele forestiere din Do- 
brovăț. Mironeasa, Tătăruși 
și Răducăneni din județul 
Iași,, se aplică cu succes o 
nouă tehnologie de exploata
re a arborilor cu coroană. Ar
borii doborîți sînt transpor
tați cu tot cu coroană la un 
centru de preindustrializare. 
unde mecanizat se execută 
întreaga gamă de operații : 
curățirea, sortarea, secționa
rea,, despicarea, cojitul. sti-
\________________

performanțe superioare celor 
cunoscute pe șantiere.

Ponderea produselor nbi 
asimilate în fabricația curen
tă a întreprinderii a crescut 
astfel la aproape 40 la sută 
din totalul producției marfă 
livrată în primii 3 ani ai cin
cinalului.

★
Nu știm dacă fenomenul 

a fost remarcat și de gospodi
ne, dar specialiștii din cadrul 
centralei de industrializare a 
cărnii susțin că anul care se 
va încheia peste cîteva zile 
a însemnat, pentru lucrătorii 
din acest sector, perioada u- 
nei masive înnoiri a produc
ției. Circa 4 400 tone de pro
duse livrate în acest an uni
tăților comerciale, adică o 
cincime din întregul spor de 
producție realizat față de 
1973, le-au reprezentat sor
timentele noi, ale căror rețe
te au fost puse la punct de 
specialiștii din institutul de 
resort și de meșterii din uni
tățile acestei ramuri. Printre 
noutățile pe care le recoman
dă degustătorii autorizați 
pentru aperitivele ospățului 
de revelion se numără calta
boșul bucovinesc, cîrnații 
haiducești, salamul de Sibiel 
sau Diham. pasta Dumbrava 
și Delta, conservele de cono
pidă și țelină cu carne de vi
tă. In afara celor 40 de sor
timente asimilate în fabrica
ție în acest an. conducătorii 
centralei mai promit alte 22 
de preparate noi.

(Agerpres)
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Orarul de funcționare
al unităților comerciale
perioada 29 decembrie 1973

1974 —
2 ianuarie

A fost stabilit orarul de funcționare al unităților comerciale, 
de alimentație publică, halelor și piețelor agro-alimentare, de
pozitelor cu ridicata și unităților de prestări de servicii in peri, 
oada 29 decembrie 1973 - 2 ‘ianuarie 1974.

Căutări novatoare 
rezultate în economisirea 

metalelor scumpe
Pe inginerul loan Crețu, șe- 

ful secției de stilpi hidraulici 
Vulcan 
asupra 
a unor 
fluxul 
ție a stîlpilor hidraulici 
susținere minieră. 
noastră — declara dumnealui 
— există o preocupare susți
nută pentru reducerea consu
mului de oțeluri normale, a- 
liate, sau inoxidabile. Mai 
mult, există la ora actuală o 
preocupare intensă pentru în
locuirea unor metale scumpe 
cu materiale mai ieftine, chiar 
cu masă plastică de proveni
ență indigenă, înlocuirea fă- 
cîndu-se printr-o asimilare 
perfectă din toate punctele de 
vedere".

Iată cîteva amănunte con
cludente :

La șurubul venitului stîlpu-

l-am suprins aplecat 
documentației tehnice 
importante repere din 

tehnologic de fabrica- 
de 

,La : secția

lui s-a obținut 
anuală de metal 
Acest rezultat se 
plicării unei 
țiri tehnologice
creat condițiile optime de în
locuire a materialului cu di
mensiunea de 22 m/m cu altul 
de 20m/m. Această diferență, 
care pare minimă la prima ve
dere, a dus la o economie de 
tone de metal prețios. Un alt 
reper — pistonul sistemului 
de distribuție — tot din me
tal inoxidabil, a fost înlocuit 
cu metal normal acoperit gal
vanic corespunzător. Deci, al
te 500 kg. de metal inoxidabil 
economisite. De altfel. încet, 
dar sigur, metalul indigen 
cromat este întrebuințat

Iuliu POPA, 
tehnician, subredacția Vulcan

(Continuare in pag. a 3-a)
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Unmînd bunele tradiții 
acțiunilor de muncă volun
tar-patriotică din Valea Jiu
lui, biroul Comitetului muni
cipal al U.T.C. Petroșani, sub 
conducerea și îndrumarea 
permanentă a organelor și or
ganizațiilor de partid a acor
dat o atenție sporită activită
ții patriotice pe anul 1973. In 
tot cursul anului au avut loc 
largi acțiuni de mobilizare a 
întregului tineret la activitățile 
de înfrumusețare a localități
lor și unităților economice, la 
colectarea și predarea deșeu
rilor metalice feroase și nefe
roase, a deșeurilor de macu
latură și textile, precum și la 
lucrările de plantații între
prinse în ocoalele silvice.

Organizațiile U.T.C. din între
prinderi și școli și-au stabilit 
la începutul anului angaja
mente pe măsura posibilități
lor și a condițiilor existente în 
fiecare organizație, pe baza li
nei largi consultări a majori
tății tinerilor și beneficiarilor 
— consiliilor populare, ocoale
lor silvice, conducerilor între
prinderilor și instituțiilor.

După aprobarea angajamen-

telor la nivelul fiecărei organi
zații. sarcinile stabilite au fost 
defalcate pe trimestre și luni 
apoi s-au concretizat, obiecti
vele la care organizațiile de 
tineret, fiecare tînăr aveau

tele U.T.C. din unitățile eco
nomice au analizat stadiul în
deplinirii angajamentelor, cu 
care ocazie au fost luate întot
deauna măsuri pentru viitor.

Pentru coordonarea muncii

angajamentului de muncă 
voluntar-patriotică pe anul 1973
să-și aducă aportul. Pentru 
perioada de vară au fost sta
bilite 13 șantiere 
ale tineretului, unde, 
vacanța de vară, fiecare 
a efectuat 14 zile 
voluntar-patriotică.

Periodic, biroul 
cele orășenești, cît

locale 
în 

elev 
de muncă

municipal, 
și comite-

patriotice, comisiile constituite 
în acest scop, la toate Nivele
le, au fost instruite cu forme
le și metodele cele mai efici
ente pentru mobilizarea tine
retului la îndeplinirea angaja
mentelor. In urma strădaniilor 
depuse de organele și organi
zațiile U.T.C. din municipiul

nostru, în acest an a fost rea
lizat angajamentul la economi
ile finanțate în proporție de 
136 la sută, iar la nefinanțate 
în procent de 271 la sută.

Valoarea lucrărilor realiza
te la economiile nefinanțate se 
ridică la suma de 66 709 124 
Iei față de 24 600 000 lei, cît a 
fost planificat, iar realizările 
valorice la economiile finanțate 
de 546 202 lei, față de 400 000 
lei planificat.

Acest succes conturează e- 
forturile depuse de tinerii Văii 
Jiului, încadrate în sfera preo
cupărilor tuturor oamenilor 
muncii din municipiu pentru 
realizarea obiectivelor la ca
re au fost angajați în întrece
rea patriotică. Succesul se da- 
torește îmbunătățirii modului 
de conducere și urmărire a 
sarcinilor din acest domeniu 
de către biroul comitetului 
municipal, cele orășenești, din

Nicolae NAPRODEAN, 
secretar al Comitetului 

municipal U.T.C. Petroșani, 
președintele Consiliului 

municipal tineret muncitoresc
(Continuare în pag. a 3-a)

în ■ ziua de 29 decembrie, 
magazinele alimentare și ne
alimentare, unitățile de pres
tări de servicii, precum și pie
țele agro-alimentare vor func
ționa cu program normal de 
lucru.

Duminică, 30 decembrie, 
magazinele alimentare, neali
mentare, halele și piețele agro- 
alimentare, precum și unitățile 
prestatoare de servicii vor 
funcționa între orele 7—14.

în ziua de 31 decembrie, 
magazinele alimentare și nea
limentare și unitățile de pres
tări de servicii vor lucra după 
programul normal al unei 
zile lucrătoare. Halele și pie
țele agro-alimentare vor avea 
program continuu de funcțio
nare, cu pauză de masă prin 
rotație.

în ziua de 1 ianuarie 1974

vor fi deschise, de la orele 7 
pînă la orele 11 magazinele 
și centrele de lapte, pîine și 
cele de umplere și distribuție 
a sifoanelor.

Unitățile de alimentație pu
blică vor funcționa în aceas
tă perioadă cu program nor
mal de lucru, cu excepția uni
tăților în care se organizează 
revelionul, și care vor func
ționa în ziua de 31 decembrie
1973 pînă la orele 16 și se vor 
deschide în ziua de 1 ianuarie
1974 la orele 17 cel mai tîr- 
ziu ; unitățile care prestează 
servicii turistice își organi
zează programul conform cu 
cerințele.

în ziua de 2 ianuarie 1974, 
magazinele de pîine, 
lapte, legume-fructe,
magazine alimentare, piețele

ședința festiva

LA BAIA MINERILOR 
DIN LUPENI...

Azi, 27 decembrie, 
va avea Ioc la Uzina 
electrică Paroșeni șe
dința festivă închinată 
sărbătoririi celei de-a 
26-a aniversări a Re
publicii Socialiste Ro
mânia.

Ședința 
tă de un 
magial Ia 
concursul
muzică ușoară și popu
lară, brigada artistică 
de agitație, soliștii vo
cali Alexandru Suba, 
Afrodita Croitoru, Ion 
Vințe și Vasile Ursan.

va fi urma- 
spectacol o- 
care își dau 
formațiile de

carne, 
unele

(Continuare în pag. a 3-a)

...a fost rezolvată 
problema apei calde. A 
fost construită o ins
talație nouă pentru 
prepararea apei calde, 
care funcționează cu 
gaz metan, colectat din 
mină, prin intermediul 
instalației de degazare. 
Noua instalație înlocu
iește, la nevoie pe cea 
veche sau sporește, du
pă caz, posibilitățile de 
preparare a apei calde 
pentru baie.

BOGATA activi
tate DE VACANȚĂ

Clubul elevilor de Ia 
Casa de copii din Uri- 
cani cunoaște în aces
te zile de vacanță o 
vie și bogată activita-

te cultural-educativă.
Aici se desfășoa

ră zilnic acțiuni cu ca
racter instructiv și re
creativ. intre acestea, 
competițiile de șah și 
tenis de masă desfășu
rate dimineața, audiți
ile colective la radio 
și vizionărilor progra
melor de Ia televizor.

Peste cîteva zile la 
acest club va avea loc 
„Carnavalul fulgilor 
de nea" pregătit pen
tru elevii Casei de co
pii care își petrec va
canța în localitate.

masă intitulat „Priete
nii mingii de celuloid", 
organizat de C.N.O. 
Petroșani. Buna desfă
șurare a concursului — 
asigurată de profesorii 
V. Nițescu și E. Gyon- 
g.vbși, a prilejuit parti- 
cipanților — elevi ai 
școlilor generale din 
municipiu — dispute 
pasionante. S-au remar
cat în evoluțiile lor, e- 
levii Dana Pădureanu, 
Florin Roșu, Lenuța 
Bădățean ș.a.

SOHODOLUL 
„INVADAT"

„PRIETENII MINGII 
DE CELULOID"

Recent, s-a disputat 
în sala de sport „Mi
nerul" din Lupeni un 
concurs de tenis de

Cartierul Sohodol din 
Paroșeni — Vulcan es
te subiectul dis
putei dintre sectoarele 
E.G.C. Vulcan (de ca
re aparține) și Lupeni

devenind 
neîncăpă-

Aa-

Un veteran al colectivului minei Petriia ni se destăinuie : 
„Adevăratul miner este legat sufletește de abatajul său, și 
la bine și Ia rău".

în ziarul de azi:

Individ - colectivitate

La rubrica „Cit primești - cit dai societății ?" puteți citi : 
AVENTURA „DUBLEI EXISTENȚE"...

Ancheta noastră la minele Paroșeni și Vulcan avind ca 
subiect etica muncii.

(Pagina a ll-a)

4 CARNET CINEMATOGRAFIC : „Despre o anume fericire".

e Rubrica „Sfatul medicului".
(Pagina a lll-a)

(de care este mai 
proape teritorial). Și 
cît timp va dura dis
cordia cartierul este 
sortit să suporte asal
tul gunoiului menajer. 
Recipienții 
cu totul 
tori, gunoiul ..invadea
ză" în voie Sohodolul, 
care n-a mai fost „de
ranjat" de două săptă- 
mîrii, de mașinile 
E.G.C. Locuitorii din 
partea locului, speră că 
prin negocieri intense, 
se va ajunge la o înțe
legere definitivă și că 
frumosul lor cartier va 
oferi un peisaj mai plă-

care.se


2 Steagul roșu JOI, 27 DECEMBRIE 1973

LUDOVIC ACS:
„Adevăratul miner 

este legat 
sufletește 

de abatajul său, 
și la bine

• 3 tSșt ta rau
Truind emoțiile și nostal gia despărțirii de foștii tovarăși de muncă.

MUNCA domeniu principal de manifestare
*

Ancheta noastră la minele Paroșeni și Vulcan

Un an, cinci, zece ani, oa
menii lucrează împreună, co
laborează, se ajută, uneori au 
păreri opuse, trăiesc momente 
de maximă încordare în acti
vitatea cotidiană a muncii 
creatoare de valori și împart 
satifacțiile care îi urmează a- 
cesteia. în Valea Jiului, la 
fel ca pretutindeni unde frea
mătă pulsul muncii, actul coti
dian al acesteia este reeditat 
in mii și mii de ipostaze. .Care 
să fie, oare, momentul cel mai 
semnificativ al muncii circum
scrise unui interval de zeci de 
ani ? Care să fie elementele 
capabile să definească stră
daniile îndelungate în momen
tul retragerii din activitate 
pentru o binemeritată odih
nă ?

lată doar cîteva din nume
roasele întrebări ce au apărut 
în fața participanților la emo
ționanta festivitate care a re
unit, nu cu mult timp în ur
mă, o parte din componenții 
sectorului IV al minei Petrila 
Cu toții își luau rămas bun de 
la Ludovic Acs, maistrul elec
tromecanic pe care timp de un 
sfert de secol s-au obișnuit 
sâ-I vadă lucrînd în galeriile 
aceluiași sector, ducînd la în

deplinire cele mai diferite 
sarcini, adăugind zi de zi noi 
acte de abnegație și dăruire 
in muncă.

Poartă în sine destinul lui 
Ludovic Acs vreun element de 
excepție ? Puțin probabil. Cu 
25 de 'ani în urmă a pășit în 
sectorul IV de care îi vine 
greu să se despartă acum. A 
învățat aici meseria de lăcă
tuș, într-o perioadă cind mi
neritul însemna încă, mai pre
sus de orice, efort. Au trecut 
ani și priceperea în muncă și 
conștiinciozitatea dovedită l-au 
impus în fața colectivului. Au 
urmat în mod firesc funcțiile 
de șef de echipă, de maistru 
mecanic și apoi energetic. 25 
de ani care i-au purtat pașii 
in lucrările acelorași abataje, 
cărora le-a înregistrat ritmul 
tot mai rapid de coborîre spre 
adîncuri. Este, oare, firească 
sau ieșită din comun această 
legătură, niciodată trădată, în
tre om si locul său de muncă ?

— De ce n-am părăsit sectorul 
IV ? Nu m-am gîndit niciodată 
că aș putea să-l părăsesc. 
Știe oricine cum e mina : sînt 
și situații mai bune și mai 
rele la fronturi. Se mai schim-

bă stratul, mai vin oameni noi 
și se înfrățesc cu locul... Nu 
umblînd de colo-colo își poa
te găsi un om al minei rostui 
ci încordîndu-și puterile și în- 
vingînd greutățile care îi ies 
uneori în cale. Așa m-am gîn
dit eu chiar și atunci cînd sec
torul era aproape închis, dă
deam cîte 50 de tone de căr
bune pe zi și mulți vroiau să 
plece la alte sectoare.
- Din ce cauză toate aces

tea ?
- De la 14 V la 29 V aproa

pe toate abatajele erau în 
foc. Lucrul rău, superficial din 
anii dinainte se răzbuna. Cei 
care n-au vrut să dea înapoi 
și au rămas lucrau în condi
ții deosebit de grele. Atunci 
însă am învățat că poți răzbi 
orice greutăți dacă vrei cu 
adevărat, că adevăratul mi
ner trebuie să fie legat 
și sufletește de abatajul său, 
și la bine și la rău. Apoi, știe 
oricine, greutățile au fost în
vinse și de mulți ani sectorul 
nostru este printre fruntași.

— Ați lucrat atît ca maistru 
mecanic cit și ca energetician ;

cum s-a produs această schim
bare ?

— Majoritatea timpului 
m-am ocupat de probleme 
mecanice. Cu vreo nouă ani 
în urmă am fost însărcinat să 
răspund de activitatea energe
tică din sector. Mî-o venit greu 
la început ,dar nu m-am ferit 
să iau cartea și să învăț chiar, 
așa, la o vîrstă mai înaintată. 
Păstrez amintiri frumoase dîn 
toate muncile pe care le-am 
făcut și cred că mina așa cum 
este, te obligă să cunoști mai 
multe meserii, pentru a te des
curca cît mai ușor în orice si
tuație neprevăzută.
- Se pare că ați avut o 

activitate bună și ca autor de 
inovații, dispozitivul de inter- 
blocare al transportoarelor pe 
care l-ați conceput fiind deo
sebit de apreciat...

— Da, am avut cîteva inova
ții. Poate că nu chiar atîtec 
cîte am dorit. Mi-a plăcut în
totdeauna să înțeleg cît mai 
bine secretele funcționării ori
cărui mecanism și atunci cînd 
înțelegi pe deplin un lucru.

fără să vrei îți imaginezi cum 
ai putea să-l și îmbunătățești.

★
Acesta este Ludovic Acs. U- 

nul din oamenii de bază ăi 
mineritului Văii Jiului, un om 
al priceperii și al curajului, al 
pasiunii în muncă și al mo
destiei. Un om căruia este 
greu să-i găsești evenimente 
deosebite în viață și în muncă, 
fiindcă solicitărilor de excep
ție ale minei le-a răspuns în
totdeauna cu o abnegație și 
o dăruire de sine atît de to
tale încît păreau să aparțină 
de domeniul firescului. loan 
Brinzan, Constantin Alexa, Ste- 
lian Maftei, Ștefan Țința, loan 
Colda, Alexandru Sereș, An
drei Anger, I. Timar, sînt doar 
cîțiva din numeroșii tovarăși de 
muncă care într-o sîmbătă de 
decembrie au ținut să sărbă
torească un om exemplar, ale 
căror îmbrățișări și priviri e- 
moționante trădau profunda 
admirație, prietenie, stimă pe 
care numai trecerea anilor și 
confruntarea cu interesele co
lectivității le pot cimenta.

Bujor BOGDAN

In curtea minei Lupeni, 
in jurul președinte
lui comitetului sindi
catului, Constantin Năs- 
lase, s-a înfiripat o discu
ție. Subiectul ? Desigur, 
producția, întrecerea so
cialistă. Participanții ? Mai 
mulți mineri din brigăzile 
conduse de doi mineri des 
toinici ; Ion Onut și H 
Moldovan.

Foto : Ion LIC

| UN GEST FIRESC |
Elisabeta Gavrilă, originară din Uricani, satul Bi- 

• lugu, venind cu treburi în orașul Lupeni și făcîndI cîteva cumpărături în magazinul de tricotaje nr. 30,
a uitat pe tejgheaua raionului de articole de bumbac 

Ide aici portmoneul cu bani. Vînzătoarea Valeria 
Cîndea a observat neatenția, a asigurat portmoneul și 

Ia trimis în grabă pe cineva s-o cheme pe păgubașă, ■ 
care se afla la scara autobuzului pentru Cîmpu lui 

INeag. Revenită în magazin, a fost uimită și impre
sionată cind Valeria Cîndea i-a înmînat portmoneul.

Un gest firesc, semnificativ — nobil.
Un gest care, la o primă analiză, pare oarecum 

ieșit din comun. Dar nu este. Și reflectă o stare de 
lucruri care, de fapt, nu mai surprinde. Reflectă înce
putul unei cotituri de esență în mentalitatea, modul 
de a gindi și acționa al lucrătorilor din comerțul nos
tru socialist. Cinstea, de fapt, face parte integrantă din I 
prerogativele care trebuie să călăuzească activitatea 
tuturor colectivelor din comerț...

AVENTURA „DUBLEI EXISTENTE
fărădelegea

Cu și fără mască ? Cîrdășia cu
& Parazitismul — expresie a

egoismului 
mejdia rea5‘

$ „Paza bună trece pn

Principiul atitudinii socialiste față de muncă nu exclude — și nu va putea 
niciodată să excludă — din „șiragul" compartimentelor sale esențiale, exigența, 
spiritul critic, regenerator și stimulator de noi izbînzi. Responsabilitatea e, de alt
fel, una dintre trăsăturile definitorii ale constructorului angajat al societății soci
aliste multilateral dezvoltate. Transformări calitative, în domeniul eticii muncii, se 
petrec azi la orice nivel. Despre hărnicie, disciplină, spirit de inițiativă, conștiin
ciozitate etc. se vorbește faptic azi în orice colectiv de muncă. Despre exigență, de 
asemenea. Exigența nu mai este confundată decît rareori cu... vorbele despre 
exigență. Se face simțită, în primul rînd, în modul de a gindi și a acționa al oa
menilor... Am ales, spre ilustrare a acestei idei, ca teren al anchetei noastre de 
față, teritoriul — destul de dificil de altfel — al unor formații de muncă care, din 
diverse cauze obiective dar și subiective, nu și-au putut onora integral sarcinile de 
plan.

Ce gîndesc, deci, de fapt, despre muncă, despre realizări și neîmpliniri, des- 
M. Paroșeni și 

prezentat prea...
pre exigență și responsabilitate membrii unor brigăzi de la E. 
E. M. Vulcan, care, repetăm, la ora ultimelor bilanțuri nu s-au 
strălucit

...Și totuși, brigada

necazurile" 
cu dirzenie
W1

muncii, harnici, stăpîni 
forța lor, pe puterea 
muncă a fiecăruia.

pe 
de

sub salariul de

„Dacă to|i ne-am 
privi cu ochi critici 

activitatea..."

Demult, la origini, 
persoană 
personna) avea 
de masfcă pe care o îmbracă 
actorul. Mai tîrziu, aceea de 
rol al actorului, al omului în 
viață. Apoi, aceea de funcție 
socială (încă la romani), iar 
spre zilele .noastre, de catego
rie personificînd raporturi (de 
pildă, „măștile de caracter e- 
conomic" — cum 
Marx). Azi, cuvîntul semnifi
că mai mult: esența 
a omului — poziția 
acesta o ocupă în mod con 
știent în societate, în relațiili 
cu cei din jur, și care-1 defi 
nește, astfel, ca persoană.

Cînd. poziția aceasta ești
socialmente echivocă, cînd
omul își poartă la lumina zi
lei masca cumsecădeniei, pen
tru ca la adăpostul întuneri
cului să și-o scoată devenind 
altul, — ipostază antisocială 
i aceleiași persoane — înce
pe pentru el aventura duble’ 
existențe morale ca în po
vestirea (pare-mi-se, filmată’ 
cu acel sinistru personaj care 
ziua era magistrat 
noaptea bandit.

O asemenea aventură 
ceput cu cîțiva ani în 
Ludovic Ecsely din Petroșani. 
Și el purta, ziua, masca cu
mințeniei : era miner la 
E. M. Dîlja, un soț „de trea
bă" și un „respectabil" tată 
a 5 copii. Noaptea 
schimba rolul și 
se îndeletnicea cu 
teliilor de aragaz.
dezinvoltura profesionistului 
— căci mai fusese condamnat 
pentru furt — si cu ingenio-

(de
cuvîntul 
etrusculla

semnificația

remarca

lăuntrică 
pe care

iar

a în- 
urmă

însă, 
ocupația 

furtul bu-
Opera cu

b-

din vo- 
singur ;

Și

zitatea răufăcătorului 
cație. O mărturisește 
„Seara, cînd se întuneca, 
cunoșteam că persoanele res
pective se găseau la televizor, 
intram în bucătărie și cu un 
cuțit tăiam furtunul ce făcea 
legătura între aragaz si bute-

de masca cumințeniei încu- 
rajînd furtul și tăinuind pro
dusul furat. Și nu o dată, de 
30 de 
Iii de
proprietarii în cei trei ani de... 
dublă existență a unor pa
raziți „cumsecade*...

★
Există încă specimene — cu 

sau fără dublă existență — 
care fie sub influența unei 
educații lacunare, a unor vi
cii sau dintr-o lene congenita
lă — deși siliți să muncească 
un timp — își reamintesc, în
tr-o bună zi, că se poate trăi 
și fără muncă. Dintre ei, unii

ori I Căci 30 de bute- 
aragaz și-au schimbat

CIT DAI (OCIETATIIS
ie“. Opera de unul singur dar 

valorifica prin alții. Așa au 
apărut, pe aceeași scenă a 
fărădelegii, în rolul de com
plici și tăinuitori, Constantin 
Musa din Petroșani, George 
Dumitru și soția sa, din Pe
trila. îi uneau aceeași lăcomie 
:i păsării de pradă, și bucuria 
cîștigului ușor, nemuncit. So
coteala lor era simplă : cum
părau ieftin — ca pe 
produs lipsit 
trudei — și 
speculînd cu .
ță a produsului vîndut. Nu-i 
costa nimic decît sentimentul 
cîrdășiei cu fărădelegea. Dar 
sufletele lor erau prea tăbă
cite. caracterul lor prea ane
miat pentru a-și face scrupu
le morale. Ti lăsau ’.idiferenți 
și „dubla lor existență": la 
serviciu, George Dumitru și 
Constantin Musa îmbrăcau 
haina minerului — și, cu ea, 
virtutea și stima acestuia — 
iar soția celui dintîi pe a 
funcționarului care... își vede 
de treabă. Noaptea, cînd doar 
conștiința fiecăruia îi 
luminează fapta, se

orice 
de investiția 

vindeau scump, 
penuria pe pia-

i mai 
lepădau

apelează la o viață de expedi
ente (chilipirgii); alții — ca 
cei amintiți mai sus — fură, 
înșeală sau speculează. Se a- 
seamănă între ei toți acești 
paraziți au mirosul banului 
nemuneit ca și lipsa de scrupu
le a celui pentru care „banul 
nu are miros“. Simulacrul de 
viață și nesiguranța în care 
trăiesc le ascut simțurile 
pînă la reflex, le pervertesc 
imaginația pînă la viclenie, 
le ucid scrupulele pînă la fă
rădelege. Cu timpul — obiș- 
nuindu-se cu propria lor tică
loșie — își pierd sentimentul 
de apartenență la colectivi
tate, acționînd într-un singur 
sens : de a lua de la semenul 
său, de la societate, fără a 
da nimic în schimb sau.simu- 
lînd că dau ceva, uitînd că toți 
ceilalți produc pentru eă. Ori
ce apel la interesul general, 
la ideea de echitate și de bi
ne, îi lasă indiferenți, 
ferenți, chiar dacă iau 
cata de pîine de la 
cuiva, chiar dacă lasă 
urma lor lacrimi. Căci para
zitul nu judecă răul în sine.

Indi- 
bu- 

gura 
în

El ignoră fondul problemei 
ai lucrurilor. Ceea ce îl pre
ocupă este doar raportul a- 
cestor lucruri cu interesele 
lui personale pentru care are 
un cult sălbatic și vulgar.

Furtul — ca de altfel orice 
formă de trai parazitară — 
ține de familia egoismului și 
de timpul cînd omul se bucu
ra numai pentru sine. Bur
ghezia era rapace și lacomă 
pentru că trăia din munca al
tuia. Clasa muncitoare e co
rectă căci trăiește din mun
ca sa. De aceea, în condițiile 
societății de azi cînd unica 
sursă cinstită de venit este 
munca, a lovi în produsul ei 
este nu numai antisocial ci 
și profund inuman. Căci fur
tul ește lipsa de respect pen
tru munca altuia, muncă în 
care fiecare lasă ceva din el 
însuși, din gîndurile, senti
mentele, energia și experien
ța lui, pentru alții, pentru 
omul de lîngă el. A ști să-l 
respecți, să respecți munca 
cinstită, înseamnă a ține la 
onoare, la demnitate. Și a- 
ceste virtuți sînt, cum bine 
s-a mai spus, singurele care 
nu spoliază pe nimeni și care 
îmbogățesc pe toți...

Efortul spre unitate, spre 
integrare conștientă (de sine 
și de lume) este o cerință in
terioară pentru că, altfel, nu 
poți trăi în acord cu tine în
suți, nu poți rămîne același. 
Fărâmițarea interioară înseam
nă dezordine, dezacord cu ti
ne însuți. Drama dublei exis
tențe morale vine de la aces
te carențe lăuntrice. Ce 
groaznic trebuie să fie inte
riorul unui om care nu e de 
acord cu sine pentru că nu 
are cu ce să fie de acord, 
acest sine nefiind ordonat 
de nimic, de nici o concep
ție de viață, de nici un sistem 
de valori morale. Ludovic 
Ecsely și acoliții să! n-au în
țeles tîlcul moral al acestor 
adevăruri. De aceea aventura 
lor a sfîrșit lamentabil: cu 
privarea libertății lor...

Dar cazul relatat mai pre
zintă și alte aspecte semnifi
cative. A încerca să sfătuiești 
pe hoț și să-1 convingi să nu 
mai fure, nu înseamnă, ade
sea, nimic, dacă-i lași, în a- 
oelași_ timp, posibilitatea să 
o facă. Ceea ce surprinde în 
cazul de față și care, explică, 
de altfel, frecvența mare a 
furtului — poate cea mai ri
dicată dintre toate delictele 
— este propria noastră lipsă 
de vigilență, comoditatea și 
ușurința noastră în a ne pă
zi lucrul. O victimă a unui din 
multele furturi de butelii, 
recunoștea franc: „cheia de 
Ia ușe se afla în afară și fi- 
indu-i lene băiatului să în
cuie ușa cu cheia, a închis-o 
numai așa..."

în 19 cazuri din 29, ușa de 
la intrare era descuiată sau 
asigurată provizoriu cu cîrli- 
ge, lacătul era pus dar neîn
cuiat, un geam de la casă era 
deschis, ferestrele nu erau 
asigurate, cheia se găsea în 
broască sau pusă undeva la 
vedere. Ceea ce este mai grav 
este faptul că asemenea negli
jente s-au constatat chiar la 
unele unități — la Policlini
ca din Petrila și la Cen
trul de recoltarea sîngelui din 
Petroșani — permițînd astfel 
hoțului să se introducă ușor 
în interiorul clădirii.

Trebuie să se înțeleagă că 
□revenirea infracțiunilor, în 
general, și a furtului din avut 
personal, în special, consti
tuie o datorie a tuturor mem
brilor colectivității și nu nu
mai a organelor însărcinate 
cu paza și ordinea publică. 
Experiența a demonstrat nu 
o dată că la comiterea unui 
furt contribuie și păgubașul, 
prin atitudinea sa ușuratică 
sau neglijentă. De aceea, în 
această privință, e bine să nu 
se uite că numai „paza bună 
trece primejdia rea".

David MANIU

E. M. PAROȘENI. Dumi
tru Grosaru conduce o bri
gadă de pregătiri. Ortacii 
săi sînt — cu excepția cîtor- 
va — tineri. Brigadierul, la 
începutul realizării sale pro
fesionale, a fost mecanic au
to ; a auzit apoi că se deschi
de mina Paroșeni și s-a an
gajat imediat. Au trecut 11 
ani și acum este miner cali
ficat, șef de brigadă, apre
ciat și stimat. Am mai cu
noscut din brigada sa pe șe
ful de schimb PETRU RA
DAR. Despre ei și ortacii lor, 
se spun lucruri bune, cu toa
te că brigada nu este printre 
cele mereu fruntașe. Iată de 
pildă părerea maistrului e- 
lectromecanic (sectorul I), 
NICOLAE BUNEA, membru 
al comitetului de partid pe 
exploatare :

— Grosaru este un tînăr 
foarte capabil. A reușit să-și 
facă o brigadă omogenă, dis
ciplinată. De altfel la locul 
său de muncă actual, nu s-ar 
putea lucra decît cu oameni 
unul și unul. Pentru că este 
brigada care lucrează în con
diții foarte dificile. Adică, 
frontul de lucru e departe, 
se lucrează pe lîngă 
presiunea este mare, 
de transportare este 
lung.

Dumitru Grosaru și 
Kadar, preocupați de 
lor, se străduiesc 
cu ortacii să facă față greu
tăților ; celor obiective (na
turale) și vrînd-nevrînd, tre
buie să lupte cu cele neobiec
tive : „Sînt foarte nemulțu
mit și supărat pe electro
mecanici — ne-a spus briga
dierul, nu-și fac treaba su
ficient. Dacă m-ar întreba 
cineva care este necazul nos
tru numărul unu, i-aș spu
ne lucruri usturătoare"...

— Să vă întreb...
— Transportoarele și 

transportoarele! Cu băieții în
vingem greutățile naturale, 
respectăm cu strictețe mono
grafia de armare, instrucțiu
nile de lucru. Dar uitați, ieri 
a fost duminică, sîmbătă am 
fost liberi. Și azi, luni, după 
ce ieri au fost comandați o 
serie de oameni, reparațiile 
nu s-au făcut. Adică, de ce 
mi-e ciudă mie, am oameni 
buni, pricepuți, harnici, cum 
e de pildă Constantin Mora- 
ru, ne mai luptăm și cu cîte 
unul care uită uneori să 
vină la șut; în plus, ne îm
piedecăm de transportoarele 
care nu merg... Acum, totuși, 
ne-am mai redresat, dar îna
inte eram tot sub plan. Și 
nimănui nu-i convine asta...

Șeful de schimb Petru Ka
dar, a ținut să amintească și 
faptul că...

— Nu se respectă trans
portarea materialelor aproa
pe de locul de muncă. Din a- 
ceastă cauză noi, în loc să 
ne facem treaba, trebuie să 
cărăm materialele de la dis
tanțe mari. Este treaba con
ducerii sectorului, s-o rezol
ve. Asta s-ar adăuga la trans
portoare. Și azi, am avut ne
cazuri. E drept că trecem 
peste ele, că altfel nu se poa
te, dar de ce să le avem cînd, 
s-ar putea evita. Trebuie 
doar ca fiecare, la locul său 
de inuncă să-și facă datoria, 
fie că-i electromecanic sau că 
face parte din echipa de a- 
pro vizionare...

„Necazuri" — așa au răs
puns amîndoi interlocutorii 
noștri, la sfîrșitul unui șut, 
cînd șeful sectorului, ingine
rul Reisz îi întreba, mai mult 
în glumă — „Ce-i, trupă ?“ 
Necazuri și greutăți care pot 
apare orieînd, la orice loc 
de muncă. Dar care sînt în
vinse de oameni devotați

falie, 
fluxul 
foarte

Petru 
munca 

împreună

iar

E. M. VULCAN. Ora 14,30. 
Brigadierul Vasile Maftei de 
la sectorul I (...„sînt mari 
probleme la acest sector, cu 
zăcămîntul", aflasem între 
timp de la Theodor Arvinte, 
președintele comitetului sin
dicatului), după un prim mo
ment ezitant, se descătușea
ză de rețineri și începe să 
spună lucrurilor pe nume : 
„Nu mă pot plînge că n-am 
oameni buni. Dimpotrivă. A- 
cum, cu noul program, îi poți 
prinde pe toți în vedere. Știu 
ce pot, sînt conștiincioși. Da 
mai avem și din ăia cărora 
cred că nu le va cînta cucul 
la primăvară aici, dar 
despre aceia am înțeles 
trebuie să vorbesc... Am 
cut de curînd o comutare, 
transportat utilajele la 
loc de muncă, au intervenit 
descompletări de efectiv, nu 
am avut crațere, aproviziona, 
rea cu materiale nu se face 
corespunzător, lemnul e greu, 
patru oameni abia îl pun sus, 
iarna lemnul e verde, e greu, 
sectorul e împărțit..." Ii ce
rem interlocutorului să evi
te amănuntele strict tehni
ciste, să ne vorbească despre 
oameni. „Oamenii trag, vor 
să-și facă planul. Doresc cu 
toții să cîștige mai bine. Dar 
nu se poate orieînd. Cînd nu 
intervin în strat intercalați! 
de piatră, intervin alte defi
ciențe. Azi, am pierdut o oră 
pentru un crațer, a făcut 
„terestru"... „Nu ne convine, 
e normal — ne spune mine
rul Vasile Vășcuță din bri
gada lui Maftei — să ni se 
zică mereu că tragem în ur
mă, cînd totul se întîmplă 
din alte motive. Motivele o- 
biective ale nerealizăriior nu 
sînt luate în considerație și 
noi apărem în ochii oameni
lor într-o imagine deforma
tă. Și ne deranjează. Și noi 
iubim munca, și noi ne îndră
gim meseria, și noi am vrea 
să ne facem mereu planul, 
să cîștigăm mai bine..."

...Brigadierul Francisc Mo- 
roșan, de la același, sector I, 
ne anunță de la început că 
vrea să fie cît mai succint: 
„Apăi și la mine e cam a- 
ceeași poveste. Piatră în 
strat, planul rămîne același 
și pe urmă ni se zice că „pia
tra n-o plătim". Dar eu tot 
manevrez, nu stau. Oameni
lor nu le convine, dacă trag, 
zic, să și cîștige ! Cu lăcătu
șii e scandal. Habar n-au, 
nici nu se uită la crațer. Pier
dem producție din cauza u- 
nor defecțiuni mici, ca de e- 
xemplu un lanț defect, pe 
care nu ni-1 repară nimeni. 
Facem și treburi în plus, ca
re nu sînt ale noastre. Oame
nii mei îi înjură pe lăcătuși.

nu 
că 

fă- 
am 
alt

Cîștigul e 
bază. Și asta de vreun an de 
zile. Luna asta nu scoatem 
nici 90 pe post..." Din nou ne 
interesăm de părerea oame
nilor din subordine. Și-l plai 
întrebăm pe Francisc Moro- 
șan cîți oameni mai are în 
brigadă din formația de care 
a dispus, de exemplu, acum 
un an. „Doar 5. Oamenii 
pleacă de la mine. Cei 
ce rămîn sînt însă oa
meni tari. De piatră 
aș zice eu... Minerul Petru 
Roșea intervine: „Eu am 
fost dat aici de la Calotă. Și, 
spun drept, nu-mi 
Eu iubesc munca, 
nu-mi permit să stau, 
cînd văd că cei ce trebuie să 
ne ajute nu-și fac datoria, 
nu suport..." „Asta e. de ce să 
fim noi codași din cauza al
tora ? Dacă zăcămîntul ne 
face necazuri, să mai avem 
și alte necazuri din cauza lă
cătușilor" (Martin Abraham). 
Și vagonetarul Arpad Boritz 
o de aceeași părere... „de ce 
să fie ei luați în derîdere din 
cauza altora?"... Și, ca o 
concluzie, din nou vocea lui 
Fr. Moroșan : „Ne doare că 
nu ne facem planul, ne ne
mulțumește acest lucru, dar 
serviciul e serviciu, trebuie 
făcut..." Datoria, deci, înain
te de toate ! Cu conștinciozi- 
tate și dăruire, în pofida a- 
tîtor greutăți nedorite I

...Constantin Toma, briga
dier la sectorul V, e și mai 
concis: „La începutul aces
tui an, am mers bine. Apoi 
au venit intercalațiile de pia
tră. începem uneori o lună 
foarte bine apoi... ne 
peste cap. Oamenii n-au fost 
obișnuiți cu piatra. Erau la 
început tentați să scape de 
necazuri prin... foi de boală. 
I-am liniștit. Am stat de vor
bă pe îndelete cu toți. 
M-au înțeles. Dacă ne-ar în
țelege însă și... alții, adică 
cei ce nu țin cont de neca
zuri și ne promit că o să fa
cem și o să dregem și noi ră- 
mînem cu promisiuni.

Se poate pune, deci, pro
blema unei atrofieri a spiri
tului de abnegație, a hărni
ciei minerești în unele bri
găzi ? Categoric, nu. Discuți
ile pe care le-am avut, la 
mina Vulcan, prelungite, ne- 
au relevat faptul că minerii 
de aici, în marea lor majori
tate, au deja o conștiință a 
muncii formată. Știu să în
vingă greutățile. Iubesc mun
ca. își îndrăgesc meseria, dar 
ar dori să și-o facă fără a fi 
împiedicați de... semeni ai 
lor. Să și-o facă așa cum știu 
ei, minerește. Cu tragere de 
inimă. Cu responsabilitate. In 
spiritul deplinei exigențe fa
ță de ei însăși. Și, poate n-am 
fi ajuns la o convingere atît 
de fermă, dacă în finalul 
discuțiilor, un tînăr vagone
tar, Ioan Ivan, din brigada 
lui Constantin Toma, nu ne
ar fi convins, doar prin cîte
va vorbe, ce înseamnă exi
gență muncitorească : „Dacă 
toți și-ar privi cu ochi cri
tici activitatea, nu știu dacă 
doar noi, cei din subteran, am 
fi găsiți orieînd vinovați 
rezultate slabe..."

convine, 
să știți, 

dar

dăm

de

O concluzie, totuși...
...Una singură, se impune acum in finalul însemnă

rilor de față. Dincolo de faptul că se poate vorbi, in 
cazul minerilor, despre o atitudine socialistă față de 
muncă - chiar și atunci cînd, supuse sub lupa criticii 
constructive, rezultatele obținute nu au darul de a mul
țumi integral - se ascunde, nemeșteșugit, un spirit critic 
invăluit în conveniențe, drapat de orgolii, fără forță de 
convingere. încă nu se face pretutindeni, la toate nive
lele, analiza mersului treburilor generale, colective în- 
cepindu-se cu autoanaliza propriei activități. Se trec 
încă cu vederea, in cazurile concrete expuse de noi mai 
sus, anumite lipsuri de consistență, exigența impingin- 
du-se mai departe, în... jos. Sub acoperămîntul subțire, 
fisurat, a! existenței unor utilaje necorespunzâtoare, se 
ascund deficiențe grave (de atitea ori semnalate în pa
ginile ziarului nostru) ale lucrătorilor electromecanici, care 
nu întotdeauna își fac conștiincios datoria. (în rîndui 
acestora vom întreprinde, în curînd, un raid-anchetă). Și, 
mai sus, la alte nivele, exigența continuă să fie privită 
unilateral. Doar de sus în jos. De ce ? Să sperăm 
aceste rînduri își vor afla ținta propusă — de a 
motiv de meditație, măcar...

V. TEODORESCU 
I. FIERARU
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minei Vulcan
(Urmare din pag. 1)

an, ilustrată de realiza
rea și depășirea sarcini
lor de plan în 10 din ce
le 12 luni ale anului.de 
rodnicia care a caracte
rizat munca fiecăruia și 
care a permis îndeplini
rea la nivelul întregului 
an a productivității pla
nificate a muncii. Și nu 
de puține ori a fost re
petat un calcul care ara
tă că, tnenținînd aceiași 
ritm de muncă, jN ZI
LELE CARE AU MAI 
RĂMAS PINA LA 
SFIRȘITUL ANULUI 
SE VOR EXTRAGE, 
PESTE PREVEDERILE 
DE PLAN. INCA 16 000 
TONE DE CĂRBUNE.

Bilanțul rodnic con
semnat astăzi la mina 
Vulcan este rodul acti
vității neobosite a între
gului colectiv din rin- 
dul căruia pot fi remar
cați pentru contribuția 
adusă inginerii ION 
DĂBULEANU, MITICĂ 
NICOLAESCU și MIHAI 
CIOIU, șefii sectoarelor 
cu cele mai mari depă
șiri de plan, brigăzile 
conduse de MIHAI 
DESCU și FLOREA 
TRIȘOR (sectorul 
PETRU AILINCĂI 
VESPASIAN CATANĂ 
(sectorul II), CONSTAN
TIN POPA, IOAN SI
MA și PETRU ALBU 
(sectorul III), DUMITRU 
MILEA, DUMITRU SĂ- 
NĂUȚEANU și CONS
TANTIN CIOBĂNOIU 
(sectorul IV), GHEOR
GHE IORDAN (sectorul 
V), BALAȘ SZABO 
(sectorul VI), GHEOR
GHE BUȚA, CONSTAN
TIN NETA, ILIE CHI
RON (sectorul de des
chideri), maiștrii IOAN 
IEPURE, IOAN FILI
MON, MIHAI SZA- 
KACS, CONSTANTIN 
ANGHELINA, GRIGO- 
RE ZĂGĂIANU și alții, 

încheind cu rezultate 
meritorii acest an, colec. 
tivul de muncă al E.M. 
Vulcan, mobilizat de or
ganizația de partid, ma
nifestă în aceste zile 
preocupări susținute și 
in direcția pregătirii in 
condiții optime a pro
ducției anului viitor, a- 
sigurind toate condițiile 
pentru ca încă din pri
ma zi a anului 1974 acti
vitatea de la fronturile 
de lucru să fie reluată 
în același ritm însufle
țit, generator 
tate bune în 
producției de 
cocsificabil și

întreprinderi și instituții ale 
U.T.C., îndrumării și ajutorului 
permanent primit din partea 
organelor și organizațiilor de 
partid, conlucrării mai fruc
tuoase cu consiliile populare și 
conducerile unităților econo
mice, cu I.C.M., ocoalele sil
vice și alți factori.

Mai pregnant ca în alți ani 
s-a asigurat caracterul educa
tiv al acțiunilor de muncă vo- 
luntar-patriotică, înscriind ac
tivitatea din acest domeniu, a- 
șa cum indică documentele de 
partid. între principalele for
me de educare patriotică și 
muncitorească a tineretului. 
Preocupările în acest sens au 
condus la o cuprindere mult 
mai largă a tinerilor de toa
te categoriile la acțiunile des
fășurate. la sporirea entuzias
mului și răspunderii față de 
această îndatorire cetățenească 
— MUNCA în folosul societă
ții.

Din realizările obținute, se 
desprinde contribuția deosebi-

tă a organizațiilor U.T.C. Lu
peni, Vulcan, Uricani, în spe
cial prin organizațiile U.T.C. 
de la E.M. Lupeni, preparație, 
mina Vulcan, preparația Co
rcești și mina Uricani care

Vulcan, Petro-
Este de apre- 

la

ales în orașele 
șani și Lupeni.
ciat participarea masivă 
aceste acțiuni a organizațiilor 
U.T.C. de la S.S.H. Vulcan, 
preparația Corcești, Liceul

sprijinul producției, prin lu
crările de descongestionare a 
galeriilor și a căilor de acces 
în mină, lucrări de revizii și 
reparații, evacuarea deșeuri
lor metalice și lemnoase din

Realizarea și depășirea angajamentului
de muncă voluntar—patriotică pe anul 1973
și-au realizat și depășit sub
stanțial angajamentul la eco
nomiile finanțate.

In contextul preocupărilor 
pentru gospodărirea și înfru
musețarea localităților, orga
nizațiile U.T.C. au sprijinit 
substanțial realizarea obiecti-, 
veloi- consiliilor populare, mai

Vulcan, I.U.M. Petroșani, Li
ceul teoretic Petroșani, Gru
pul școlar minier Lupeni, 
I.F.A. „Vîscoza", preparația 
Lupeni și multe alte organi
zații U.T.C.

Preocupări substanțiale au 
avut organizațiile U.T.C. din 
exploatările miniere pentru 
acțiunile voluntar-patriotice în

galerii, ore suplimentare pres
tate în abataje pentru reali
zarea producției de cărbune, 
etc. In acest sens pot 
dențiate organizațiile 
de la mina Aninoasa, 
Vulcan, mina Uricani.

La chemarea organelor 
partid un însemnat număr 
tineri, îndeosebi din școli

fi evl- 
U.T.C.

mina

de 
de

Institutul de mine, au spriji
nit unitățile agricole din jude
țul nostru la culesul recoltei 
în toamna acestui an.

Toate aceste eforturi depu
se de tineretul Văii Jiului și 
organizațiile U.T.C. uu făcut 
posibilă realizarea obiective
lor angajamentului economic 
de muncă voluntar-patriotică 
pe anul 1973, de către organi
zația municipală Petroșani de 
tineret, realizări încadrate și 
în întrecerea „Tineretul — 
factor activ în îndeplinirea 
cincinalului înainte de ter
men".

Pentru anul 1974, organizația 
municipală a U.T.C. este ho- 
tărită să contribuie într-o mă
sură și mai mare la dezvolta
rea economică și socială a 
municipiului nostru, la înfru
musețarea continuă a localită
ților, prin organizarea de 
acțiuni voluntar-patriotice 
Valea Jiului, aducîndu-și
portul la realizarea obiective
lor de întrecere.

noi 
în 
a-

a

Boli parazitare transmisibile la om
prin consumul de carne

Căutări novatoare, rezultate
in economisirea

(Urmare din pag. 1)

DU-
PE- 
I). 
.4

de rezul- 
creșterea 
cărbune 

energetic.

TRIC HIN EL O Z A
cîndîn această perioadă, 

consumul de carne de porc este 
mai mare, găsim că este o- 
portun să definim această 
boală parazitară produsă de 
nematodul Trichinella Spira
lis, care parazitează la diferi
te specii de animale domesti
ce sau sălbatice ca: pisică, 
cline, șobolan, porc, urs, mis
treț, vulpe, și care poate fi 
transmisă omului.

Parazitul se găsește sub 
formă de larvă incapsulantă 
în 
le 
lă, 
cu
tînd rămîne viabil timp 
mai mulți ani. 
lua boala prin 
carne de porc, 
urs, infestată 
mai ales unde
de a se consuma 
produse în stare crudă, uscată 
sau semiafumată. Iată și simp- 
tomele clinice la om: incu
bația durează de obicei 7—10 
zile, iar în unele cazuri pînă 
la 40 de zile. Primele simpto- 
me care apar sînt vomismen- 
te, uneori constipație, slăbi
ciune generală, dureri de cap, 
greață. După cîteva zile, bol
navul are febră și apar dure
rile musculare. Cel mai des

afectați sînt mușchii mastica- 
tori, laringieni, respiratori și 
mușchii 
specifice 
mișcării 
zație de

La animale tabloul clinic 
este atît de șters, încît boala 
rămîne nedescoperită. Depis
tarea porcilor sau a altor spe-

gambei. Deosebit de 
sînt durerile în timpul 
globilor oculari, sen- 
arsuri oculare.

mușchi, dispus între fibre- 
musculare, îndoit în spira- 
înconjurat de o sarcolemă 
tendință de calcificare, pu- 

de
Omul poate 

consumul de 
mistreț sau 

cu trichinella, 
este obiceiul 

asemenea

de animale infestate cucii 
larve de trichinella spiralis, 
prin diferite metode de diag
nostic, constituie unul din mij
loacele practice și sigure pen
tru apărarea omului de tri- 
chineloză.

Pentru prevenirea cazurilor 
de trichineloză la om și re
ducerea incidenței acestora 
la animalele respective, legis
lația în vigoare impune obli
gativitatea examenului trichi
noscopic pentru cărnurile și 
produsele din carne de porc 
destinate consumului public

și din gospodăriile populației. 
Pentru evitarea contaminării 
este interzisă valorificarea di
rectă a cărnii și produselor 
de carne de porc, 
consumului public provenită 
din toate sectoarele de pro
ducție I.A.S., C.A.P., ferme a- 
nexe. cantine, gospodăriile 
populației și de la producă
torii individuali care desfac 
aceste produse în piețe și tîr- 
guri, fără examen trichino- 
scopic.

Efectuarea examenului tri- 
chinoscopic Ia toate tăierile • 
de porci, proprietatea gos
podăriilor populației sau ale 
altor unității care prelucrea
ză sau pun în consum car
nea de porc, este obligatorie 
și se efectuează gratuit de 
către circumscripțiile sanitare 
veterinare care sînt dotate cu 
aparatura necesară efectuării 
acestui examen, eliberîndu-se 
dovadă de examinarea cărnii. 
Se impune solicitarea exame
nului trichinoscopic la 
tăierile de 
gospodăriile 
în unitățile 
desfacere a 
lor din carne de porc pentru 
consumul public.

destinată

toate 
porcine, atît în 
populației, cît și 
de prelucrare și 
cărnii și produse-

Dr. Aurel CÂMĂRĂȘAN,
medic veterinar

colectivul fabricii în locul 
metalului inoxidabil.

La metalele neferoase, dacă 
amintim numai de ghidajul 
pistonului pentru stîlp, care 
se execută din masă plastică 
(autor al raționalizării inginer 
loan Crețu), 
niu, rezultă 
metal ce se 
tone anual, 
este și rodul colaborării dintre 
S.S.H.V. și Fabrica chimică 
Orăștie.

Secretarul comitetului de 
partid, tovarășul Gheorghe 
Cîmpeanu, aprecia ca deose
bit de fructuoasă activitatea 
comisiei economice a comite
tului de partid al secției care, 
aplicînd studiul întocmit pri
vind diferitele aspecte ale îm
bunătățirii fluxului de fabri
cație, a colaborat din plin cu 
conducerea secției, cu tehnici
enii și diferite colective

în loc de alumi- 
o economie de 
ridică la peste 50 
Această realizare

teresate ale oamenilor muncii. 
De comun acord cu șeful sec
ției, tovarășul Cîmpcanu a ți
nut să evidențieze aportul de
osebit la rezultatele obținute 
pină acum în economisirea 
metalelor adus de Mihai Gu- 
das, maistru principal atelier 
prelucrări ; Emeric Gher- 
ghely tehnician proiectant, 
Gheorghe Plosceanu, tehnolog, 
strungarii Ioan Gall și Eugen 
Moldovan, Ioan Cenușe, mai
stru la galvanizări. Aportul 
acestui puternic nucleu de 
comuniști și al altora, la ob
ținerea de economii, a condus 
și la micșorarea consumului 
specific, a preturilor de cost 
și la îmbunătățirea indicato
rului cel mai sintetic, econo
mii la cheltuieli pe mia de lei 
producție. Nu întîmplător în 
fabrică, față de volumul pla
nificat, cheltuielile s-au rea
lizat în proporție de numai 
96 la sută.

Orarul 
de funcționare al 

unităților comerciale
(Urmare din pag. 1)

agro-alimentare, precum și u- 
nele unități prestatoare de ser
vicii vor funcționa după Ora
rul zilei de duminică.

Depozitele întreprinderilor 
comerțului cu ridicata și cu 
amănuntul își vor adapta pro
gramul de lucru la nevoile de 
aprovizionare a rețelei de des
facere cu amănuntul.

Orele efectuate în plus de 
lucrătorii din comerț și din 
unitățile prestatoare de servi
cii peste programul de lucru 
vor fi compensate prin acor
darea de timp liber în perioa
da următoare sărbătorilor de 
iarnă sau plătite conform 
dispozițiilor în vigoare.

Direcțiile comerciale jude
țene și Direcția generală co
mercială a municipiului Bucu
rești, întreprinderile comerci
ale cu amănuntul și ridicata 
vor lua măsuri ca în toată a- 
ceastă perioadă să se asigure 
o aprovizionare corespunză
toare a rețelei comerciale cu 
întreg fondul de mărfuri.

Despre o anume fericire" 
este un film de actualitate. 
Iată motivul principal pentru 
care debutul lui Mihai Cons- 
tantinescu în filmul de lung 
metraj merită atenția cuve
nită. Spunem cuvenită și în
țelegem, de fapt, o atenție 
deosebită, adică acea atenție 
care se stârnește ori de cîte 
ori cinematograful ne con- 

; fruntâ cu viața noastră de 
ț. fiecare zi, cu o viață compu

să din izbînzi și eșecuri, din 
fericire și '■ necazuri. Nimic, 
dar nimic nu poate fi mai pa
sionant decît adevărul adevă
rat al acestei vieți, un adevăr 
complex și. deci, ireductibil. 
Marele merit al filmu
lui este, după opinia 
noastră, că trezește în noi un 
soi de neliniște, cerîndu-ne 
să rostim aceeași interogație 
fundamentală pe care și-o 
pun șl cele trei personaje ti
nere : ce înțelegem prin feri
cire ? Am făcut, oare, totul 
pentru a înțelege, în primul 
rînd, esența noțiunii de feri
cire și am încercat, apoi, s-o 
concretizăm după cele mai 
bune puteri ale noastre ?

„Despre o anume fericire" 
— sugerînd prin însuși titlul 
său diversitatea formelor de 
manifestare ale unui conți
nut semantic indivizibil și 
unic — ne propune o medita-

I
V

I 
t
I

(Urmare din pag. 1)

de locuințe de la Petrila, Pe
troșani, Vulcan și Lupeni, spi
talul cu 700 de locuri în Pe
troșani, alimentarea cu apă 
Tata, stația de epurație Uri
cani, spațiile comerciale de la 
Aeroport și o parte din lucră
rile industriale ale Centralei 
cărbunelui Petroșani. I.U.M. 
Petroșani și I.F.A. „Vîscoza" 
Lupeni.

Și în problema ampla
samentelor mai există res
tanțe. Noile locuințe din Pe
troșani, Vulcan și Lupeni, ali
mentarea cu apă și stația de 
epurație, devierea DN 66 în 
dreptul I.U.M., căminul pen
tru nefamiliști din Uricani, un 
număr de lucrări industriale 
din planul centralei cărbune
lui și altele nu au încă forme
le legale pentru ocuparea te
renului pe 
lucrările.

Utilajele 
achiziționa 
contractate în proporție de nu
mai 62 la sută, cu restanțe mai 
însemnate la C.C.S.M., Insti
tutul de mine, organizațiile co
merciale și chiar centrala căr
bunelui.

Ba cele de mai sus.adaugăm. 
și faptul că pînă la finele anu
lui frontul de lucru pentru pe
rioada de timp friguros nu a 
atins. $i probabil nici nu va 
atinge, stadii fizice suficient 
de avansate care să asigure — 
după 1 ianuarie, respectiv du
pă terminarea lucrărilor cu 
termen de predare în 1973 -»

folosirea deplină a capacității 
umane și tehnice de care dis
pun unitățile de construcții- 
montaj.

Iată deci că anul 1974 nu are 
pînă la această dată asigurate 
condiții de debut din cele 
mai favorabile în ce privește

mune a Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român și 
Consiliul Suprem al Dezvoltă
rii Economice și Sociale a Ro
mâniei.

Existența în planul pe 1974 
a unui număr mare de capaci
tăți și obiective cu ter-

Preocupările actuale
sînt decisive pentru

debutul în anul viitor

(Agerpres).

care se amplasează

prevăzute a se 
în anul 1974 sînt

al investițiilor 1
investițiile. In această conjun
ctură tocmai rămînerile în ur
mă arătate vor trebui să re
prezinte factorul mobilizator 
care să conducă în cel mai 
scurt timp la schimbările do
rite, deoarece sarcinile pe 1974 
în acest domeniu se deosebesc 
de cele ale anului ce șe 
sfîrșește, numai prin amploa
re — creșterea fiind de 6 la 
sută —, dar și prin mutațiile 
calitative pe care i le imprimă 
recenta hotărîre a Plenarei co-

men ferm de punere în 
funcțiune ridică cu acui
tate problema — de ce să nu 
recunoaștem cam neglijată — 
a respectării duratelor de exe
cuție și a datei de punere în 
funcțiune. Apoi, întrucît la in
vestițiile din municipiu lucră
rile de construcții-montaj 
au o pondere de 45 la sută, 
cu mult peste media pe țară, 
atenția tuturor factorilor va 
trebui să se îndrepte în direc
ția reducerii ponderii lucrări
lor de construcții-montaj în

folosul dotării suplimentare cu 
utilaje, așa cum recomandă 
conducerea de partid. Este ne
cesar, de asemenea, să fie in
ventariate toate spațiile cons
truite în scopul depistării ace
lora care pot fi utilate sau 
reutilate, asigurînd sporuri de 
producții și servicii cu investi
ții minime. Și, în sfîrșit, redu
cerea dispersării capacității de 
care dispun executanții pe un 
număr mare de lucrări reali
zate simultan — caracteristic 
în special lucrărilor industriale 
de la suprafața minelor — 
poate reduce volumul imobi
lizărilor de valori atît în fon
durile de investiții cît și în 
cele ale executantului.

Iată numai unele din direc
țiile indicate de recenta ho- 
tărîre a plenarei partidului, a- 
mintită deja, cu privire la 
măsurile pentru îndeplinirea 
și depășirea prevederilor pla
nului național unic 
tare economică și 
României pe anul 
blemele dezvoltării 
și măsurile de economisire 
combustibilului și energiei, 
sarcini foarte actuale și ur
gente pentru investițiile mu
nicipiului. Adoptarea în acti
vitatea de viitor a acestei ho- 
tărîri trebuie să ducă la un 
salt calitativ al întregii acti
vități, concretizată în final 
prin creșterea substanțială a 
eficienței economice a inves
tițiilor și realizarea în întregi
me a planurilor valorice și fi
zice de către fiecare șantier în 
parte.

de dezvol- 
socială a 
1974, pro- 
energetice 

a

ție, deloc liricizantă, dar u- 
na cinstită și realistă, despre 
fericirea omului contempo
ran. Atît inginerii Liviu Fi- 
limon, și Ion Mușat. cît și 
actrița Liana Popa fac par
te dintr-o generație căreia 
șansele realizării nu se situ
ează la depărtări intangibile, 
ci se află aproape, foarte a- 
proape. Dar pentru a le atin
ge, este absolut necesară, îna-

personaj în parte. Și această 
chestiune este de o indiscu
tabilă actualitate, deoarece 
ne întîlnim în fiecare zi cu 
expresia acelei politici a 
partidului care se bazează pe 
umanismul socialist. Ferici
rea oamenilor este, prin ur
mare, o problemă politică și 
această problemă politică a 
fiecăruia dă măsura timpului 
nostru. ,

destine, 
sus 
es

Carnet cinematografic

tate de toate, înțelegerea u- 
nui adevăr obiectiv : omul 
se poate realiza plenar nu
mai în sînul unei colectivi-. 
tăți, indentificînd aspirațiile 
sale cu idealurile acesteia, 
contribuind cu întreaga-i for
ță creatoare la traducerea în 
viață a visurilor nobile. A- 
ceastă înțelegere înseamnă, 
în fond, achitarea față de o 
misiune socială, răspuns la 
apelul autenticei vocații de 
om social.

Filmul lui Mihai Constan- 
tinescu vorbește despre res
ponsabilitatea omului în so
cietate, prin prisma echili
brului interior al fiecărui

Drumul tinerilor nu este, 
desigur, neted. Ion Mușat nu 
pășește în uzina sibiană, un
de este repartizat, pe covorul 
roșu al festivităților. Pentru 
triumful adevărului său tî- 
năr, proaspăt și revoluționar, 
el trebuie să învingă uneori 
opacitatea, inerția, rutina. 
Dar Mușat trebuie să învin
gă, în primul rînd, propriile-i 
îndoieli. Aceasta este prima 
și decisiva condiție a menți
nerii flăcării entuziasmului.
Această circumstanță va în
tări în conștiința lui convin
gerea că opțiunea sa a fost 
justă și acolo, în uzina sibi
ană, este locul său.

Dintre cele trei 
tocmai din motivele mai 
inserate, cel al lui Mușat 
te cel mai convingător.

Liana Popa, repartizată 
la Sibiu, răspunde datoriei. 
Dar atît viața sa sentimenta
lă (fiind îndrăgostită de Li
viu Filimon, rămas în Bucu
rești), cît și cea profesională, 
se resimt de pe urma acestui 
debut social. Ambele proble
me prezentate de viața tine
rei actrițe sînt reale. Situația 
relativ izolată a artistului 
din provincie nu este o falsă 
dilemă, tot așa cum nici 
chestiunea imposibilității de 
realizare pe plan sentimen
tal nu este un mod conflic- 
tual neglijabil. Plecarea Lia
nei are o acoperire morală: ea 
acționează în virtutea drep
tului de a fi aproape de o- 
mul iubit, în virtutea drep
tului garantat fiecărui cetă
țean al acestei țări de a fi fo
lositor societății acolo unde 
disponibilitățile sale, resurse
le sale creatoare se pot des
fășura plenar.

Ovidiu Iuliu Moldovan, 
Tamara Crețulescu, Ion Ca- 
ramitru și alți actori de frun
te fac parte din distribuția 
acestui film care cucerește 
prin sinceritatea sa, prin pro
blematica sa gravă și reală, 
invitând la o dezbatere rea
listă.

tot ț 
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Al. COVACI

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Vegh Iosif, 
eliberată de preparația cărbunelui Lupeni. O declar nulă.

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Matei 
Ilie II, eliberată de E. C. E. Paroșeni. O declar nulă.

M ica publicitate
PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Borbei 

Andrei, eliberată de E. M. Lupeni. O declar nulă.
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Tovarășul Ștefan Andrei 
a fost primit de președintele

Prezidiului C. C. al P. C.
din Japonia

TOKIO 26 — Coresponden
tul Agerpres, Paul Diaconu, 
transmite : Miercuri după- 
amiază, președintele Prezidiu
lui Comjtetului Central al 
Partidului Comunist din Ja
ponia, Kenji Miyamoto, l-a 
primit la sediul C.C. al P.C.J. 
pe tovarășul Ștefan Andrei, se
cretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Ro
mân, care face o vizită în Ja
ponia la invitația C.C. al 
P.C.J.'

Cu acest prilej, tovarășul 
Ștefan Andrei a adresat tova
rășului Kenji Miyamoto un 
salut frățesc din partea se
cretarului general al Partidu-

lui Comunist Român, 
șui Nicolae Ceaușescu.
mind, președintele Prezidiului 
C.C. al P.C.J., Kenji Miyamo
to, a adresat, la rîndul său, 
un frățesc salut secretarului 
general al Partidului Comu
nist Român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Convorbirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă 
rășeaseă.

★

După primire, 
Prezidiului C.C. 
Kenji Miyamoto, 
dineu.

tovară-
Mulțu-

caldă, tovă-

președintele 
al P.C.J., 

a oferit un

Semnarea protocolului celei de-a patra
Sesiuni a Comisiei mixte româno-turce

privind colaborarea
în domeniul turismului

26 (Agerpres). — 
a fost semnat 

patra

ANKARA 
La Ankara 
Protocolul celei de-a 
Sesiuni a Comisiei mixte ro
mâno-turce privind colabora
rea în domeniul turismului.

»
Protocolul prevede dezvolta

rea cooperării dintre agențiile 
de voiaj și automobil-cluburi- 
le din ambele țări în vederea 
atragerii turiștilor în mod re
ciproc pentru vizitarea Ro
mâniei și Turciei și a atrage
rii turiștilor din terțe țări pen-

tru vacanțe și excursii combi
nate în România și, respectiv, 
în Turcia. D.e asemenea, între 
organismele de turism din 
cele două țări se vor efectua 
schimburi reciproce de mate
riale . informative privind tu
rismul, vizite de studii reci
proce ale experților în turism 
și se va pregăti un document 
privind promovarea zonei 
Balcanilor ca o entitate turis
tică.

După 8 zile de zbor în spațiul extraterestru

Nava cosmică sovietică
„Soiuz-13// a aterizat
la 200 km de orașul

Karaganda
26 (Agerpres). 

zile de zbor în

ULTIMELE ȘTIRI
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Prima întrunire a grupului de
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lucru militar
egipteano-israelian din cadru! Conferinței 
de la Geneva asupra Orientului Apropiat

5^1

Cuvîntarea președintelui 
Republicii Cuba

/
r/

GENEVA 26 (Agerpres). — 
Miercuri, la Geneva, a avut 
loc prima întrunire a grupului 
de lucru militar egipteano-is- 
raelian, constituit în baza u- 
nei decizii 
cipanții la 
ferinței de

adoptate de parti- 
prima fază a Con- 
la Geneva asupra

Orientului Apropat. pentru e- 
xaminarea problemei dezanga
jării forțelor de pe frontul 
de la Suez.

Negocierile, care se desfă
șoară sub auspiciile Națiuni
lor Unite, au fost prezidate de 
Ensio Siilasvuo, reprezentînd

al
au

Lucrările Adunării Federale 
a R.S.F.

BELGRAD 26 — Corespon
dentul Agerpres, S. 
vescu, transmite :
Federală a R. S. F. Iugosla
via s-a întrunit miercuri în 
ultima sa ședință din acest 
an.

In cadrul ședinței comune 
a tuturor camerelor adunării, 
deputății au ales pe Sreta 
Kovacevici și Ida Szabo în 
prezidiul R.S.F.I.

Gemal Biedici, președintele 
Consiliului Executiv Federal, 
a prezentat, apoi, în cadrul

Morco-
Adunarea

Iugoslavia
ședinței comune a două din
tre camere — Consiliul Po
poarelor și Consiliul Econo
mic — o expunere, în care a 
analizat situația economică a 
țării și a schițat sarcinile pe 
plan economic pentru anul 
viitor.

Secretarul federal pentru 
problemele financiare a pre
zentat în fața deputaților 
Consiliului Popoarelor și Con
siliului social-politic, proiectul 
bugetului Federației pe 1974.

pe secretarul general 
O.N.U., Kurt Waldheim, și 
durat 90 de minute.

Intr-un comunicat oficial al 
O.N.U., difuzat după încheie
rea reuniunii, se arată că par- 
ticipanții au discutat „princi
piile dezangajării, care vor 
facilita convorbiri productive 
la viitoarele întrevederi".

Delegația egipteană Ia ne
gocieri a fost compusă din ge
neralul Taha El Magdoub, co
lonelul Ahmed Fouad Howaidy 
și expertul diplomatic Nabil 
El Araby. ,

Din partea Israelului au par
ticipat generalul Mordechai 
Gur, colonelul Dov Sion și di
plomatul David Ramin.

Următoarea rundă de nego
cieri va avea loc vineri. 28 de
cembrie, ora 09,00 G.M.T,

★

MOSCOVA 
— După opt 
spațiul extraterestru și după 
efectuarea 
de rotații 
lui. nava 
„Soiuz-13" 
decembrie, ora 10,50, la 200 de 
km de orașul Karaganda (Ka- 
zahstan).

Controlul medical a stabi
lit că starea sănătății cosmo- 
nauților este bună, relatează 
agenția TASS.

în timpul zborului, cosmo- 
nauții Piotr Klimuk și Va
lentin Lebedev au afectuat nu
meroase cercetări și experien
țe științifice. Printre altele, cu 
ajutorul sistemului de tele- 
scoape „Orion-2“, ei au obți-

unui număr de 128 
în jurul Pămîntu- 
cosmică sovietică 

a aterizat, la 26

nut spectrograme ale stelelor 
din diferite constelații în dia
pazonul razelor ultraviolete. 
De asemenea, au fost efectua
te spectrografii ale unor por
țiuni ale suprafeței pămîntu- 
lui pentru obținerea de date 
privitoare la zăcăminte de 
bogății minerale pe teritoriul 
Uniunii Sovietice.

Conform programului
cercetări biologice și medicale, 
a fost studiată circulația sîn- 
gelui în creier, în diferite sta
dii ale adaptării la zborul ex
traterestru. Tot în condițiile 
imponderabilității, cu ajutorul 
sistemului ,.Oazis-2“ au fost 
studiate posibilitățile de ob
ținere a unei mase biologice 
albuminoase.

de

Noul program 
guvernamental de politică 

economică
al guvernului japonez

TOKIO 26 — Coresponden
tul Agerpres, Paul Diaconu, 
transmite: Guvernul japonez 
a hotărît să reexamineze po
litica economică pentru anul 
fiscal viitor, ca urmare a spori
rii de către țările producătoare 
a prețului petrolului. Minis
trul comerțului internațional 
și al industriei, Yasuhiro Na- 
kasone, a arătat că „guvernul 
trebuie să-și revizuiască în în
tregime politica de reducere 
a exporturilor" pentru a evi
ta un deficit de proporții 
„să reexamineze întreaga 
politică economică, pentru

Și 
sa 
a 

face față consecințelor spori
rii substanțiale a prețului pe
trolului".

La Tokio se subliniază că 
anunțarea creșterii prețului 
petrolului a survenit intr-un 
moment cînd Japonia încear
că să-și remodeleze economia 
pentru a depăși criza de e- 
nergie. Sporirea prețului pe
trolului pe plan mondial cre
ează. după aprecierea ziarului 
„The Daily Yomiuri", serioa
se probleme economice, politi
ce și 'sociale.

Se așteaptă ca noul program 
guvernamental de politică e- 
conomică să fie definitivat 
pînă în a doua jumătate a 
lunii ianuarie, pentru a fi pre
zentat Dietei la reluarea dez
baterilor.

HAVANA 26 (Agerpres). — 
Cu prilejul ceremoniei inves
tirii membrilor 
Popular Suprem 
lelor populare 
Osvoldo Dorticos 
ședințele Republicii Cuba, a 
rostit o cuvîntare în care, re- 
ferindu-se Ia sarcinile din 
prezent ale lucrătorilor justi
ției cubaneze, a abordat, de 
asemenea, unele probleme ale 
etapei actuale de dezvoltare 
a țării.

In acest context, președin
tele Dorticos a relevat impor
tanța deosebită a perioadei 
actuale pentru procesul crea
tor al revoluției cubaneze, ară- 
tînd că are loc o avansare fer-

HAVANA

Tribunalului 
și ai tribuna- 

provinciale, 
Torrado, pre-

mă pe calea dezvoltării con
stituționale a statului și 
tăririi organizatorice a 
din Cuba, a întăririi 
lui său conducător în 
tate.

Abordînd problemele 
Osvaldo 
declarat 
încheie 

acest an cu noi succese 
dezvoltarea economiei și 
organizarea producției. El 
subliniat că, în anul viitor, 
fața Cubei se vor afla 
economice complexe, 
1974 urmînd să devină 
al pregătirilor pentru 
Congres al P. C. din 
programat să aibă loc în 1975.

nomice ale țării, 
Dorticos Torrado a 
că poporul cubanez

a în- 
P. C.
rolu- 

socie-

eco-

în 
în 
a

în
sarcini 

anul 
un an 
primul 
Cuba,

Sesiunea 
Adunării 
Populare 

a
R. P. Albania

TIRANA 26 (Agerpres). — 
In prezența conducătorilor de 
partid și de stat ai R. P. Al
bania, la Tirana, au început 
lucrările celei de-a 7-a sesi
uni a Adunării Populare — 
anunță agenția ATA •

Ordinea de zi a actualei se
siuni, cuprinde : verificare? 
mandatelor unor deputăți 
aleși între sesiuni, dez
baterea proiectului de 'Ie. 
ge asupra planului de
stat de dezvoltarea economi
ei și culturii pe anul 
proiectul de lege asupra 
getului de Stat pe anul

1974
Bu-

1974

♦

„Autoritățile militare din Chile au intensificat 
represiune"
pagini ale istoriei chiliene. 

Militanți socialiști chilieni 
adresează, în continuare, un 
apel la intensificarea spriji
nului moral și material acor
dat patrioților chilieni, cerînd 
tuturor popoarelor și guver
nelor iubitoare de libertate să 
se solidarizeze cu această lup
tă, pentru garantarea libertă
ților democratice, pentru res
pectarea dreptului de azil, 
pentru acordarea de autoriza
ții de plecare exilaților, acor- 
dîndu-se libertate și garan- 
tîndu-se viața liderilor socia
liști, a lui Luis Corvalan, se
cretar general al Partidului 
Comunist, și a altor revoluțio
nari și patrioți chilieni.

măsurile de
PARIS 26 (Agerpres). — în

tr-o declarație dată publicității 
de Secretariatul Partidului 
Socialist din Chile, care se 
află în străinătate, se arată 
că autoritățile militare de la 
Santiago au intensificat mă
surile de represiune, torturînd 
și întemnițînd, fără discrimi
nare, pe patrioți, încălcînd 
cele mai elementare norme 
de azil și drepturile omului. 
Chiar în aceste condiții, con
tinuă declarația, poporul chi
lian, clasa sa muncitoare și 
țărănimea, tineretul patriot, 
bazîndu-se pe tradiția lor so
lidă de libertate și iuptă, pre
iau 
și :

DAMASC 26 (Agerpres). — 
Zeid Rifai, prim-ministru și 
ministru de externe al Iorda
niei. a sosit miercuri, la Da
masc. fiind primit, în aceeași 
zi, de președintele Siriei, Ha
fez El Assad, căruia i-a făcut 
o expunere asupra desfășură
rii primei faze a lucrărilor 
conferinței de Ia Geneva pen
tru Orientul Apropiat, ca și 
asupra punctului de vedere al 
Iordaniei în legătură cu a- 
ceastă fază, relevă agenția 
France Presse. De asemenea, 
în cursul întrevederii, premie
rul iordanian a transmis șe
fului statului sirian un mesaj 
din partea regelui Hussein.

din invățămintul mediu
HAVANA 26 (Agerpres). — 

La Havana. în prezența lui 
Isidoro Malmierca, membru 
al Secretariatului C.C. al
P. C. din Cuba, a altor condu
cători de partid și de stat, 
s-au deschis lucrările celui 
de-al III-lea Congres al Fe
derației studențești din învă- 
țămîntul mediu (FEEM) —

informează agenția Prensa 
Latina. Președinte de onoare 
al Congresului a fost desemnat 
Manuel Ascunce Domenech, 
instructor alfabetizator, asasi
nat în 1961 de bandele con
trarevoluționare din Sierra 
Escanmbray, provincia 
Villas.

Raportul la Congres, 
zentat de Luis Aleman, 
ședințele FEEM, a trecut
revistă activitatea federației 
în perioada dintre cele două 
Congrese și a anunțat cuprin
derea pînă în 1976, în Insti
tutele Pedagogice din Cuba a 
7 000 de tineri, viitori profe
sori

Las

pre- 
pre- 

în

i moștenirea revoluționară 
se pregătesc să scrie noile

Convorbirile dintre cele 
două părți sud-vietnameze

VIETNAMUL DE SUD 26 
(Agerpres). — In cursul con
vorbirilor care se desfășoară 
în Vietnamul de Sud între 
cele două părți sud-vietname- 
ze, cu privire la remiterea 
persoanelor aflate în detenție, 
delegația militară a Guvernu
lui Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de 
Sud a denunțat ferm admi
nistrația saigoneză pentru 
faptul că aceasta continuă să 
mențină, în mod ilegal, în în
chisori 200 000 de persoane ci
vile, care sînt supuse tortu
rilor și exterminării fizice 
treptate.

♦

Creșterea 
costului vieții 

in Filipine
MANILJl 26 (Agerpres). — 

Costul vieții în Filipine a spo
rit, în cursul anului 1973, cu
28.8 la sută, iar puterea de 
cumpărare â pesoului națio- 

znal s-a redus la aproape ju
mătate față de cea din anul 
1965 — a anunțat, Banca cen
trală filipineză. Potrivit sta
tisticilor publicate de aceas
tă instituție, indexul prețuri
lor cu amănuntul a sporit de 
la 169, în luna ianuarie, la
217.8 în luna noiembrie, ceea 
ce reprezintă
28.8 la 
indicele 
creștere 
levă 
Press.

o creștere de 
sută. Pentru capitală, 
respectiv a marcat o 
de 23,8 la sută — re- 
agenția Associated

Noi poziții în apropiere 
de Pnom Penh cucerite de

forțele patriotice cambodgiene
în învătămîntul mediu.

Declarația 
Partidului 
Comunist 

din Ecuador
QUITO 26 (Agerpres). — 

într-q declarație oficială pu
blicată in ziarul „El Pueblo", 
Partidul Comunist din Ecu- 
ador adresează tuturor forțe
lor democratice și progresiste 
din țară chemarea de a spri
jini măsurile adoptate de gu
vernul ecuadorian, în vede
rea aplicării legii privind re
forma agrară — informează 
agenția Prensa Latina. Docu
mentul relevă importanța ho- 
tărîrii autorităților de a con
sidera ca ..zone prioritare" de 
reformă agrară toate prbpri- 
etățile care nu sînt cultivate 
în proporție de 90 la sută din 
suprafața lor totală.

..Elementele pozitive ce sînt 
prevăzute în legea de refor
mă agrară — se arată în de
clarație — pot asigura un se
rios avans pe calea transfor
mării democratice a țării, prin 
mobilizarea largă’ a maselor 
populare".

Delegația G.R.P. al R.V.S. a 
cerut părții saigoneze să pună 
capăt acțiunilor sale ilegale, 
să reia activitățile în cadrul 
planului asupra căruia s-a con
venit în iulie a.c. și să furni
zeze listele complete cu per
soanele civile și membrii per
sonalului militar aflați în sta
re de detenție.

CAMBODGIA 26 (Agerpres). 
— Forțele patriotice cambod
giene continuă să înainteze 
pe fronturile din imediata a- 
propiere a capitalei Pnom 
Penh, cucerind noi poziții.

Agenția 
Iatează că 
tante ale 
cea de Ia 
pusă marți unui intens bom
bardament de artilerie, pre
cum și baza de la Prek Am- 
pil, situate pe malul estic al 
Fluviului Mekong, la 17 și, 
respectiv, 15 kilometri nord- 
est de capitală, au fost cuce-

France Presse re- 
două baze impor- 
trupelor lonnoliste, 
Krouch Soeuch, su-

rite, miercuri dimineață, de 
forțele patriotice. Din cele 
cîteva sute de soldați inamici 
staționați aici, numai o foarte 
mică parte au reușit să fugă, 
traversînd fluviul înot.

Lupte violente se desfă
șoară pe șoseaua națională nr. 
1, controlată de patrioți, 
sea de care depinde și con
trolul transporturilor pe Flu
viu] Mekong. Totodată, 
pitala provincială Takeo, com
plet încercuită, a fost supu
să, miercuri, de forțele patri
otice, unor atacuri succesive, 
cu mortiere.

Rezultatele parțiale
ale referendumului

șo-

ca- din Birmania

O DELEGAȚIE ECONOMI
CA EGIPTEANĂ Va efectua, . 
în luna ianuarie 1974, o vizită 
de două săptămîni la Pekin, 
pentru a discuta o serie' de 
probleme privind participarea 
R. P. Chineze la realizarea 
unor proiecte industriale egip
tene — anunță agenția MEN.

COMUNICAT
ALGER se

INTR-UN
PUBLICAT LA
arată că administrația Băncii 
arabe pentru dezvoltarea in
dustrială și agricolă a țărilor 
africane, în care sînt repre
zentate 39 de țari din Africa, 
din care 7 arabe, a pus la 
punct un program larg de co
operare între țările arabe și 
cele africane.

ALGERIA ȘI REPUBLICA 
POPULARĂ CONGO au con
venit, printr-un acord, să cre
eze o societate mixtă pentru 
exploatarea în comun a re
surselor congoleze în domeniul 
lemnului.

Un alt acord intervenit în
tre cele două țări se referă la 
formarea de cadre tehnice con
goleze în Algeria, pentru di
ferite specialități.

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Despre o anume feri
cire ; Republica : Aici zorile 
sînt din nou liniștite, seriile 
I-II ; PETRILA : Rond de 
noapte ; LONEA — Minerul : 
Ce se întîmplă, doctore ? ; 
ANINOASA: Trei pași pe 
pămînt ; VULCAN : Conspi
rația ; LUPENI — Cultural : 
Legenda negrului Charley ; 
URICANI: Simon Templar 
intervine.

5,00 Buletin de știri : 5,05 
Melodii în zori de zi ; 6,00— 
8,08 Radioprogramul dimine
ții ; 8,08 înflorești, pămînt al

bucuriei — cîntece ; 8,25 Mo. 
ment poetic ; 8,30 La micro
fon, melodia preferată ; 9,00 
Buletin de știri ; 9,30 Odă 
limbii române ; 9,50 Muzică 
ușoară ; 10,00 Buletin de
știri ; 10,05 Popas folcloric 
prahovean ; 10,30 Din opere
tele lui Lopez ; 11,00 Buletin 
de știri ; 11,05 Muzică ușoa
ră ; 11.15 Din țările socialiste;
11.30 Pe drumul țării lumi
nos 12,00 Discul zilei ; 12,30 
Intîlnjre cu melodia popu
lară și interpretul preferat ; 
13,00 Radiojurnal: 13,30 Con
cert de prînz ; 14,00 Din crea
ția compozitorilor noștri :
14.40 Melodii populare ; 15,00
Buletin de știri ; 15,05 Tribu
na radio ; 15,15 Muzică de es
tradă ; 16,00 Radiojurnal ;
16,15 Instrumente populare :
16.30
16.40
Profeta ; 16,50 Publicitate ra-

dio ; 17,00 Antena tineretu
lui ; 17,25 Fragmente din o- 
pera ..Don Carlos" de Verdi : 
17,45 Muzică populară ; 18,00 
Orele serii ; 20,00 Zece melo
dii preferate ; 20,45 Consem
nări ; 21.00 Revista șlagă
relor ; 21,25 Moment poetic ; 
21,30 Muzică populară ; 21,45 
Muzică ușoară ; 22,00 Radio
jurnal ; 22,30 Concert de sea
ră ; 24,00 Buletin de știri : 
0,03—5,00 Estrada nocturnă.

9,00

Treptele afirmării ; 
Medalion Laurențiu

9,30

Curs de limbă engleză. 
Lecția 71 (reluare).
Curs de limbă germa
nă. Lecția 73 (reluare). 
Telex.

Redacția șî administrația ziarului; Petroșani, strada Republicii, nr. 90, telefon; 11662.

10,05
10,35

12,10
16,00
16,00
16,25

17,30

18,30
18,35
18,45
19,20

19,30 
20,00 
20.05
22,15

Cărți și idei.
Telecinemateca (relua
re).
Telejurnal.
— 17.00 Teleșcoală.
1 plus 1 egal 1, 
Itinerar istoric (I). His
tria, Adamclisi, Sarmi- 
zegetusa — Regia.
Emisiune în limba ma
ghiară.
Telex.
Din țările socialiste. 
Universitatea TV.
1 001 de seri. Noile pă
țanii ale lui Lambsy. 
Telejurnal.
Cîntecul săptămînii. 
Seară pentru tineret.
24 de ore.

Pronoexpres
Da tragerea Pronoexpres 

din 26 decembrie 1973 au ie-

IN CONFORMITATE 
PROGRAMUL DE DEZVOL
TARE A SISTEMULUI DE 
LEGĂTURI PRIN FOLOSI
REA SATELIȚILOR ARTIFI
CIALI AI 
marți a fost 
unea Sovietică 
liptică înaltă
tipul „Molnia-2“.

PĂMÎNTULUI, 
lansat în Uni- 
pe o orbită e- 

un satelit de

STAREA SĂNĂTĂȚII LUI 
JOHNY WEISSMULLER a 
înregistrat o anumită amelio
rare, deși este considerată în 
continuare gravă. Deținătorul 
a,cinci medalii olimpice de 
aur la înot și, în același timp,

șit cîștigătoare următoarele 
numere :

Extragerea I : 23, 17, 29,
30. 1, 26.

Fond de premii: 598 241 lei.
Extragerea a H-a : 27, 35, 

10. 31. 33.
Fond de premii: 404 738 lei.
Fond total de premii : 

1 002 979 lei.

de

9

0

Valorile temperaturii înre
gistrate în cursul zilei 
ieri :

Maximele : Petroșani : 
grade, Paring : 6 grade.

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

Strattil de zăpadă la Pa
ring : 47 cm.

PENTRU URMĂTOARE
LE 24 DE ORE : Vreme insta
bilă, cu cer mai mult acope
rit. Se vor semnala precipi
tații slabe sub formă de ploa
ie. Vint slab pînă la potrivit 
din sectorul sudic.

cel mai popular dintre Tar- 
zani, a fost internat intr-un 
spital din Las Vegas la 19 de
cembrie, suferind de inimă.

AUTORITĂȚILE NAVALE 
ECUADORIENE au anunțat 
că scufundarea feribotului 
„ Jam beli", în apropierea insu
lei Puna, din golful Guaya
quil, s-a soldat cu peste 150 
de morți și circa 20 de per
soane dispărute. Echipele de 
salvare au reușit să descope
re numai 152 de supraviețui
tori.

RANGOON 26 — Corespon
dență de la Ion Puținelu : Re
zultatele parțiale ale referen
dumului pentru aprobarea 
noii constituții a Birmaniei, 
început Ia 15 decembrie, in
dică o majoritate covîrșitoare 
a voturilor favorabile. Datele 
comunicate de Comisia cen
trală electorală arată că 12 
milioane din cele 14.5 mili
oane de voturi exprimate pînă 
în prezent sînt în sprijinul 
noii legi supreme.

Deși referendumul se va 
încheia pe întreg cuprinsul 
țării la 31 decembrie, noua 
constituție a fost virtual a- 
doptată. In baza ei, vor fi or
ganizate, între 27 ianuarie și 
10 februarie 1974, alegeri pen
tru prima Adunare Populară 
a țării — organism unicame
ral ce va fi alcătuit din 600 
de parlamentari. Concomi
tent, se vor desfășura alegeri 
pentru consiliile populare — 
organisme ale administrației 
locale.

Faptul divers pe glob

A ÎNCETAT DIN VIAȚĂ, 
în vîrstă de 93 de ani, Gabri
el Voisin, unul din pionierii 
francezi ai aviației. Contempo
ran cu Lous Bleriot și Henry 
Farman, Voisin a fondat în 
1905 prima uzină de avioane 
din lume. în apropiere de 
Paris.

ÎN ULTIMELE 24 DE ORE, 
asupra Spaniei au continuat 
să cadă ninsori abundente, 
circulația în numeroase zone 
din partea de nord a țării fi
ind perturbată. La palatul La 
Granja (..Versailles“-ul spa
niol, situat la nord de Ma
drid), stratul de zăpadă a a- 
tins 1,5 m. In regiunile su
dice iarna este în continuare 
blîndă, la Castellon fiind în
registrate 24 grade Celsius.

Sporirea longevității 
în rîndul italienilor

climă mediteraneană a Rivi
erei italiene.

ROMA 26 (Agerpres). —
Potrivit datelor oficiale a-
nunțate de Institutul Națio
nal de Statistică din Roma 
(ISTAT), longevitatea a spo
rit considerabil în rîndul ita
lienilor din 1910 pînă acum. 
Dacă în 1910 vîrsta medie 
atinsă de bărbați era de 47 
de ani, acum aceasta a ajuns 
la 68 de ani. în ce privește 
femeile, durata medie de e- 
xistență a acestora a crescut 
de la 47 de ani. în 1910, la 
73 în prezent. Pe regiuni, se 
constată că, în Liguria 
Toscana, longevitatea 
superioară cu circa 4 
jumătate față de alte 
vincii ale Italiei

Experții institutului
mă că longevitatea este su
perioară în regiunile împă
durite. la sate și în zona cu

Și 
este 

ani și 
pro-

afir-

Val de frig 
neobișnuit în India

DELHI 26 — De la co
respondentul Agerpres: Un 
val de frig neobișnuit s-a 
abătut de cîteva zile asupra 
regiunilor din nordul și 
nord-estul Indiei. Mercurul 
termometrelor a coborît cu 
6—8 grade Celsius sub tem
peraturile înregistrate, în 
mod normal, în actualul se
zon rece. Temperaturi sub 
zero grade s-au semnalat în 
mai multe localități din sta
tele Uttar Pradesh. Bihar, și 
Rajasthan, unde s-au sem
nalat și victime în rîndurile 
populației. Numărul persoa
nelor decedate din 'auza fri
gului. în majoritate copii și 
bătrîni. este estimat, oficial. 
Ia 185.

Importantă activitate extravehicuiară 
realizată de echipajul laboratorului

HOUSTON 26 (Agerpres) — 
Echipajul laboratorului spați
al „Skylab" a realizat marți 
unul din principalele puncte 
din programul de lucru al mi
siunii — cea de-a doua și cea 
mai importantă activitate ex- 
travehiculară. Comandantul 
misiunii, Gerald Carr, și 
William Pogue „au pășit" în 
spațiul cosmic în jurul orei 
16,55 GMT, cu aproape 60 de 
minute mai tîrziu decît era 
prevăzut în program.

Această întîrziere se dato
rează unor defecțiuni nepre
văzute ivite la giroscoapele de 
direcție ale laboratorului. 
Gibson, rămas în interiorul 
laboratorului, a trebuit să pu-

nă în funcțiune rachetele di
recționale pentru a-1 readuce 
într-o poziție optimă de lucru 
în așa fel încît obiectivele ca
merelor de luat vederi să fie 
îndreptate asupra cometei 
Kohoutek și a Soarelui. Dato
rită acestor defecțiuni, vehicu
lul spațial se abătuse cu a- 
proape 40 de grade de la or
bita fixată.

Cei doi „pietoni" spațial) 
au reușit să instaleze în afara 
laboratorului două camere de 
luat vederi — una pentru fo
tografierea Soarelui și cealal
tă, prevăzută cu 16 filtre, pen
tru a lua imagini ale come
tei. Totodată, cei doi astrona- 
uți au schimbat casetele cu

spațial „Skylab"
filme din camerele de luat 
vederi ale telescopului solar 
aflat în afara laboratorului.

Carr și Pogue au efectuat 
de asemenea numeroase foto
grafii ale cometei Kohoutek, 
utilizînd aparate prevăzute cu 
filtre speciale pentru ca, ul
terior, oamenii de știință să 
poată determina, cu ajutorul 
clișeelor obținute, compoziția 
chimică a aglomerării da 
gaze care formează nucleul 
și coada astrului. Cei doi au 
utilizat și un aparat de foto
grafiat ultrasensibil pe bază 
de raze ultraviolete, clișeele 
obținute fiind necesare pen
tru a dovedi existența hidro
genului în jurul cometei.
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