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întreprinderea de Utilaj minier Petroșani
*

1CAPACIIATII III l'IHIlilIIITIf* >

• Indicatori calitativi îmbunătățiți la nivelul anului 1974
• Modificări structurale ale fluxului de producție în funcție de 
cerințele dezvoltării viitoare a construcției de utilaj minier

o cerință de prim ordin a anului viitor.Calitatea

Tina din principalele uni
tăți economice ale municipiu
lui, întreprinderea de utilaj 
minier Petroșani va avea de 
îndeplinit în cursul anului 
1974 sarcini de o deosebită 
importanță pe linia asigurării 
utilajelor și instalațiilor des
tinate modernizării tehnolo
giilor de lucru din subteran. 
Desigur, o primă imagine a 
amploarei acestor sarcini o 
putem avea din conținutul 
principalilor indicatori tehni- 
co-economicî. Producția glo
bală va crește, în raport cu 
p,cvederile anului 1973, cu 8 
1/ sută, creștere care va fi 
acoperită în bună parte de 
sporul de 4,5 la sută prevăzut 
pentru productivitatea mun
cii. Creșterea nivelului de e- 
ficiență economică este oglin
dită de reducerea cu 4,1 la 
Sută a cheltuielilor aferente 
unei producții marfă de 1000 
He Iei. 
sinteză 
parțial 
tnelor

Acești indicatori de 
nu redau, însă, decît 
complexitatea proble- 
tehnico-organizatorice

cu care va fi confruntat co
lectivul acestei întreprinderi.

„Analizăm cu toată atenția 
activitatea de producție pe 
care o vom desfășura in cursul 
anului 1974, ne-a spus ing. 
Gheorghe Olariu, directorul 
I. U. M. Petroșani. în cursul 
acestei perioade va fi finali
zată prima etapă a lucrărilor 
de extindere și modernizare 
a capacităților de producție, 
fapt care va determina anu
mite suprapuneri în fluxul 
tehnologic. Secțiile de pro
ducție își vor schimba sediul 
urmărindu-se reașezarea lor 
în conformitate cu prevederi
le S.T.E. în aceste condiții, în
treprinderea noastră va tre
bui să-și realizeze sarcinile 
curente de producție și să 
acorde în același timp o a- 
tenție deosebită lucrărilor de 
modernizare, impuse de am
plificarea considerabilă, în a- 
nii viitori, a construcției de 
utilaj minier, sarcină de mare 
însemnătate ce ne-a fost tra
sată de către conducerea de

partid și 
obiective 
nite în bune condițiuni nu
mai printr-o organizare ire
proșabilă, prin mobilizarea în
tregului colectiv Ia preluarea 
și realizarea integrală a aces
tor sarcini".

Din structura planului pe 
anul 1974 se poate observa o 
tendință semnificativă, capa
bilă să ilustreze orientarea 
nouă, accentuată, spre moder
nizarea producției. Creșteri 
substanțiale va înregistra fa
bricația- de utilaje, unicate și 
prototipuri (24 la sută), piese 
de schimb (10 la sută) precum 
și volumul de servicii pres
tate (61 la sută) constind în
deosebi din lucrări speciali
zate. Această evoluție va face 
să crească ponderea fabrica
ției de utilaje și instalații 
destinate lucrărilor miniere.

de stat. Toate aceste 
vor putea fi îndepli-

Ing. Bujor BOGDAN

(Continuare în pag. a 3-a)

TREPTE ALE PROGRESULUI
ÎN MINERITUL VĂII JIULUI

r
Adunări festive închinate

aniversării Republicii
Mina Aninoasa

Ieri după-amiază, în sala de apel a minei Aninoasa 
a avut loc adunarea festivă închinată sărbătoririi zilei de 
30 Decembrie - ziua proclamării Republicii la care au 
participat mineri, maiștri, tehnicieni și ingineri din cadrul 
sectoarelor exploatării. în expunerea făcută de tovarășul 
VASILE OROS, secretar al Comitetului municipal de partid 
Petroșani, au fost reliefate succesele obținute de poporul 
nostru în cei 26 de ani de republică, s-au prezentat pers
pectivele de dezvoltare și obiectivele ce stau în fața oame
nilor muncii din Valea Jiului în acest cincinal.

Complexul C. F. R.

în ziua de 28 decembrie 
1973, a avut loc, la Palatul 
Republicii, ședința Consiliului 
de Stat, prezidată de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Consiliului de Stat.

La ședință au participat, 
ca invitați, vicepreședinți ai 
Consiliului de Miniștri, miniș
tri și alți conducători ai unor 
organe centrale de stat, pre
cum și președinții comisiilor 
permanente ale Marii Adunări 
Naționale.

Consiliul de Stat a dezbătut 
și adoptat următoarele de
crete : decretul referitor la 
elaborarea proiectului de plan 
național unic și al bugetului 
de stat pe anul 1975 și a lu
crărilor de fundamentare a 
proiectului de directive cu 
privire la dezvoltarea econo- 
mico-socială a României în pe
rioada 1976—1980 ; decretul 
privind organizarea și func
ționarea Comisiei permanente 
pentru avizarea și controlul 
consumurilor do combustibili, 
energie electrică și termică ; 
decretul cu privire Ia apro
barea statutului pentru orga
nizarea activității și promo
varea personalului de cerceta
re ; decretul privind asigura
rea calității produselor pro
venite din import ; decretul 
pentru reglementarea parti
cipării unităților române cu 
activitate de comerț exterior 
la licitații în străinătate; de
cretul privind reglementarea 
activității de zbor în spațiul 
aerian al Republicii Socialiste 
România : decretul pentru mo
dificarea organizării și func
ționării Comitetului de Stat al 
Radioteleviziunii Române : 
decretul pentru declararea ca 
abrogate a unor acte norma
tive, în vederea, asigurării u- 
nei mai bune sistematizări a

legislației; decretul privind 
registrul agricol ; decretele 
privind criteriile de conferire 
a titlului de „Erou al muncii 
socialiste" și a medaliei de 
aur „Secera și Ciocanul" ju
dețelor și unităților agricole 
socialiste care aduc o contri
buție deosebită la sporirea 
producției agricole, precum și 
a „Ordinului Muncii" clasa I 
stațiunilor pentru mecanizarea 
agriculturii care aduc o con
tribuție deosebită la realiza
rea de producții mari.

De asemenea, au fost adop
tate următoarele decrete pri
vind reașezarea unor prețuri 
de producție și de livrare, ce 
au fost înaintate Consiliului 
de Stat ca urmare a hotărîri- 
lor luate în ședința comună 
din 13 decembrie 1973 a Co
mitetului Executiv al Comite
tului Central al Partidului 
Comunist Român și a Consi
liului de Miniștri : decretul 
pentru stabilirea prețurilor de 
producție și de livrare la pro
dusele din ramurile extrac
ția si transportul țițeiului și 
gazelor naturale; decretul 
privind stabilirea prețurilor 
de producție, de livrare și a 
adaosurilor comerciale la 
produsele de bază din indus
tria prelucrării țițeiului : de
cretul nrivind stabilirea prețu
rilor de .livrare Ia produsele 
de bază din ramurile extrac
ția și prepararea minereurilor 
neferoase, feroase, a substan
țelor nemetalifere si a sării, 
precum și a rabatului comer
cial Ia sare ; decretul privind 
stabijirea prețurilor de livra
re și a rabatului comercial la 
produsele de bază ale indus
triei cărbunelui : decretul pri
vind stabilirea prețurilor de 
producție și de livrare la pro
dusele de bază din ramura

industriei energiei electrice și 
termice. Prin aceste decrete, 
emise în temeiul Legii nr. 
19/1971 cu privire la regimul 
prețurilor și tarifelor, se re
alizează reașezarea prețurilor 
în relațiile dintre unitățile 
socialiste în diferite ramuri 
ale economiei astfel ca ele să 
reflecte mai corespunzător 
cheltuielile sociale de pro
ducție ; prețurile cu amănun
tul ale produselor care fae 
obiectul desfacerii către popu
lație rămîn cele actuale.

Au fost ratificate Convenția 
consulară dintre Republica 
Socialistă România și Repu
blica Populară Polonă, precum 
și Acordul comercial și A- 
cordul de cooperare economi
că, industrială și tehnică în
tre Guvernul Republicii Soci
aliste România și Guvernul 
Republicii Ecuador.

Toate decretele menționate 
au fost, în prealabil, dezbă
tute și avizate favorabil de 
comisiile permanente de re
sort ale Marii Adunări Națio
nale, precum si de Consiliul 
Legislativ.

A fost aprobat programul 
privind controlul ce va fi e- 
fectuat de Consiliul de Stat, 
prin comisiile permanente 
Marii Adunări Naționale, 
semestrul T/1974.

în continuare, Consiliul 
Stat a rezolvat 
de grațiere.

în încheierea 
varășul Nicolae 
apreciat activitatea 
desfășurată de Consiliul 
Stat în cursul anului 
a adresat felicitări 
membrilor Consiliului 
le.jul Anului Nou 1974, 
și cele mai bune urări de să
nătate și fericire, de succes 
în întreaga lor activitate.

ale 
In

de
unele cereri

lucrărilor. t<9- 
Ceaușescu a 

rodnică 
de

1973 și 
tuturor 
cu pri- 
precum

în mineritul Văii Jiului, anul 1973 a fost un an în care 
s.bu făcut noi pași pe tărîmul ideilor novatoare, al căutării de 
soluții noi pentru sporirea neîntreruptă a capacității productive 
a minelor din bazin, pentru creșterea productivității muncii, 
a eficienței întregii activități de extracție a cărbunelui.

Numeroase sint faptele care fac dovada acestor căutări. 
Inserăm în aceste rînduri cîteva, dintre cele mai semni
ficative înscrise in bilanțul anului 1973 :

suprapusă a operațiilor de în
cercare și a probelor în gol 
ale instalației cu operația de 
lansare a cablurilor și vase
lor de extracție.

Aniversarea celor 26 de ani de la proclamarea Re
publicii a fost sărbătorită ieri de salariații complexului 
C. F. R. Petroșani într-un cadru festiv la care au participat 
mecanici de locomotive, revizori de vagoane, și alți sala- 
riați feroviari din cadrul complexului.

Despre importanța și semnificația zilei de 30 
brie - ziua Republicii - a vorbit tovarășul IOAN 
activist al comitetului municipal de partid.

Expunerea a fost ascultată cu viu interes de 
prezenți la adunarea festivă.

Decem- 
BADEA,

toți cei

I. U. M. P
ieri, la 
festivă

Și salariații din cadrul I.U.M.P. au sărbătorit 
orele 14, ziua Republicii participind la adunarea 
organizată în acest scop de comitetul de partid din între
prindere.

Cu acest prilej tovarășul NICOLAE HANEȘ, prim-se- 
cretar al Comitetului municipal U.T.C., a evocat evenimen
tele de la 30 Decembrie 1947 - cînd poporul nostru, sub 
conducerea înțeleaptă a partidului comunist a înlăturat 
monarhia instaurind Republica.

TĂRIA OAMENILOR AȘEZATĂ
LA TEMELIA NOILOR EDIFICII

CHEMARE
către toate consiliile populare

comunale din Republica
Socialistă România

IRK EXPLOATAREA MINIE- 
ra VULCAN. în anul 1973 

’ost dat în folosință noul 
puț de extracție cu schip al 
minei care preia întreaga pro
ducție a stratelor aflate în 
exploatare. într-o viitoare e- 
tapă, pe >măsura creșterii pro
ducției de cărbune preconizate 
a se obține, instalația va pu
tea funcționa 
dublă.

la capacitate

LIVEZENI, 
colectiv face

e::: la mina
mină al cărei

primii pași pe calea afirmării 
sale între colectivele minerești 
ale bazinului, a fost dată în 
exploatare o nouă instalație

de extracție — puțul auxiliar 
cu schip și colivie. Instalația 
constituie o premieră atît în 
ce privește natura extracției 
cit și complexitatea montaju
lui. Este pentru prima dată, 
în țară, cînd același vas de 
extracție este compus din 
schip și din colivie, permițînd 
extragerea simultană a utilu
lui și a rocii sterile, iar la ne
voie și transportul persona
lului. Pe de altă parte la exe
cuția instalației, de asemenea 
pentru prima dată în țară, e- 
echipe de specialiști ale Șanti
erului „Valea Jiului" al 
T.C.M.M. au aplicat o soluție 
nouă de montaj : efectuarea

!SB A FOST DEFINITIVA-
TĂ soluția tehnică și s-a 

experimentat cu succes, la 
mine Dîlja, un nou utilaj des
tinat susținerii mecanizate în

A. HOFFMAN

(Continuare în pag. a 3-a)

/n memoria fiecărui 
constructor se ' În
registrează — și 

rămîne mult timp neșters..— 
acel eveniment de pe șantier 
care posedă o încărcătură de 
semnificații aparte. Cind i-am 
cerut lui CONSTANTIN MIN- 
CULESCU, șeful brigăzii de 
zidari care efectua tencueli in
terioare la blocul C 2 din U- 
ricani, să-mi relateze un ast
fel de eveniment a prefera! 
să-mi dea ia Început un răs
puns imprecis : „Am trăit cîte
va asemenea evenimente Dar 
știți că există, și evenimente 
care au darul, încă din clipa 
in care le trăiești să te con
vingă de faptul că ie vei păs
tra In minte toată viata ?“ Nu 
l-am înfeles decît după expli
cații suplimentare. „Imagina
tivă situația în care sîntem, 
eu și ortacii mei, și ve(i în
țelege. Orașul UriCani e nou, 
nici n-a împlinit un sfert de

veac — oraș mare, frumos un
de oamenii se simt bine tră
ind în el. Cînd era abia în 
parte construit, eu și. 
o parte din cei care sîntem 
zidari calificați abia ne fă
ceam ucenicia în construcții- 
Noi, acum și aici, am așezat 
cele dintîi cărămizi la teme
lia primului bloc al cartieru
lui care se construiește pe 
partea dreaptă a Jiului. Iar a- 
ceasta, niciodată n-o vom ui
ta".

Consiliul popular al comu
nei Ruginoasa, județul Iași, 
întrunit în cea de-a XXVI-a 
sesiune ordinară, dezbătind 
într-o atmosferă de înaltă e- 
xigență și responsabilitate 
modul de îndeplinire a sar
cinilor economice și a buge
tului local pe anul 1973, pre
cum și prevederile planului 
de dezvoltare economică și 
socială pe anul 1974 aprecia
ză că, sub îndrumarea orga
nelor și organizațiilor de 
partid, oamenii muncii din 
comuna Ruginoasa au obți
nut în anul ce a trecut suc
cese deosebite în sporirea 
producției vegetale și anima
le, în buna aprovizionare și 
servire a populației, în do
meniile edilitar-gospodăresc, 
invățămintului, culturii, spor
tului, educației socialiste și 
sănătății care au determinat 
mutații esențiale în zestrea 
materială și spirituală a co
munei.

Unitățile agricole socialiste 
de pe raza comunei au obținut 
o producție medie la ha de 
3 100 kg la grîu, 3 300 kg la 
porumb, 22 000 kg la sfeclă 
de zahăr, 19 000 kg la cartofi, 
1 950 kg la mazăre, 940 kg 
Ia măzăriche și 30 000 kg la 
legume. Efectivele de anima
le au sporit față de anul 1972 
cu 4 Ia sută 
din care cu 9 
vaci și juninci, 
cu 2 la sută.

La fondul de
vrat suplimentar 985 tone ce
reale, 171 tone flearea-soaxe- 
Iui, 205 tone cartofi, 24 tone 
carne, 190 hl lapte și alte 
cantități de produse agroali- 
mentare în valoare de aproa
pe 3 milioane lei, contribuind 
în acest fel la mai buna a- 
provizionare a populației din 
mediul urban și totodată la 
sporirea veniturilor unități-

Ia bovine, 
la sută la 
iar la ovine

stat s-au li-

lor agricole, ale lucrătorilor 
din agricultură, la ridicarea 
nivelului de trai al populației 
din comuna noastră.

O amplă activitate s-a des
fășurat pentru îndeplinirea 
sarcinilor pe linie de îmbu
nătățiri funciare, executin- 
du-se peste 6 000 mc terasa- 
mente, 3 000 ml canale, pre
cum și desecarea a 8 ha de 
teren din cadrul fermei zo
otehnice.

Prin valorificarea resurse
lor locale, folosirea judicioa
să a fondurilor proprii șî 
printr-o largă antrenafe a 
cetățenilor la acțiunile de 
muncă patriotică pentru în
frumusețarea și buna gospo
dărire a localității, au fost 
realizate obiective economi
ce, social-culturale și dotări 
edilitar-gospodărești în va
loare de aproape 6 milioane 
lei.

(Continuare in pag. a 4-a)
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electric, anche- 
un mare risipi-

e-
perete

O veste bună pentru minerii
I

Un singur om își consuma 
suplimentul la lumina a 20

I 
I

S-A isCHEI.AT RECEPflA 

TELESCAUMUII IHA PARING

de tuburi fluorescente
Recent a apărut o nouă 

diție a gazetei de 
„Minerul", organ al comitetu
lui de partid și al sindicatu
lui de la E. M. Petrila.

Ei poartă genericul „Stop 
risipei de energie !“.

Ediția a fost redactată pe 
baza unui raid-anchetă noc
turn efectuat de colectivul de 
redacție al gazetei prin cîteva 
puncte ale incintei exploată
rii.

O primă constatare a raidu
lui este aceea că s-au făcut 
pași pozitivi în eliminarea ri
sipei de energie electrică la 
suprafață. In zona deppzite 
lor, a atelierelor au fost eli
minate toate corpurile de ilu
minat care nu cu multe zile 
în urmă mai consumau ener
gie fără rost. Consumul de 
energie în această zonă a fost 
redus cu mai 
sută.

La atelierul 
ta a surprins

tor de kilowați, în persoana... 
electricianului de
Dumitru Țîrlea. El își con
suma suplimentul la 
dată de 20 tuburi fluorescente 

65 wați fiecare. Prin „gri-

serviciu

lumina

Eugen STRIKBERGER, 
membru al comitetului 
de partid, E. M. Petrila

(Continuare în pag. a 3-a)

EVOCĂRI IN ȘCOLI

festive consacrate 
de 30 Decembrie 
XXVI-a aniversa- 
Republicii. Profe- 
vor vorbi despre

In unitățile șco
lare din Valea Jiu
lui vor avea loc adu
nări 
zilei
— a 
re a 
sorii
semnificația istorică a 
acestui eveniment de 
răscruce în destinele 
României. După acest 
moment evocativ, ele
vii vor susține pro
grame cultural-artisti- 
ce dedicate Republicii.

ELEVI IN TABERELE 
DE ODIHNĂ

Zece pionieri care 
fac parte din cercul de 
turism al Casei pionie-

nrivindu-1 „la suprafa- 
r tă“ și glndindu-te în 

sine ce calități trebuie 
să posede un brigadier, res
pectiv organizatorul și coor
donatorul muncii pe care o 
desfășoară un grup numeros 
de oameni, n-ai recunoaște in

H. ANTON

(Continuare în pag. a 3-a)

Succesele
prezente 
premisă a 

celor viitoare
Entuziasmul care a cu

prins pe fiecare mun
citor, tehnician și ingi
ner de la preparația căr
bunelui din Petrila se 
concretizează printr-o 
seamă de succese remar
cabile în producție. Pu- 
nînd accentul pe intro
ducerea tehnicii noi și 
folosirea unor metode a- 
vansate de muncă, pri-

rilor din Petroșani 
pleacă astăzi în tabăra 
de odihnă de ia Straja. 
Tot astăzi, un grup de 
34 de copii, elevi ai 
Școlii sportive, însoțiți 
de cadre didactice, au 
plecat spre o altă 
bără de odihnă — 
Predeal.

PLUGUȘORUL 
PIONIERILOR

ta
la

la 
Paro-

Joi, salariații de 
termocentrala 
șeni, au avut surpriza 
de a fi gazdele unui 
grup de pionieri ai Șco
lii generale nr. 3 Pa- 
roșeni — Vulcan, pe 
care o patronează. In
tr-o atmosferă entuzi
astă, pionierii au rostit 
tradiționalul plugușor 
prin care i-au felicitat 
pe părinții lor, pentru 
succesele obținute în 
acest an, dorindu-le un 
an nou la fel de rodnic 
și asigurîndu-i că și ei

PAGINI DE VACANTĂ
O după-amiază în lumea
Conform tradiției, 

în zilele de 26 șl 27 
decembrie a avut loc, 
în holul Casei de cul
tură din Petroșani, 
carnavalul elevilor, 
prilej pentru aceștia 
de a-și putea petrece 
o parte din zilele de 
vacanță într-un mod

plăcut. In prima zi 
orchestra Casei de 
cultură a deschis car
navalul și chiar de la 
început a reușit să 
antreneze și entuzias
meze copiii și să în
lăture orice urmă de 
timiditate. După cîte- 

piese muzicale

de basm a
cîntate de orchestră, 
în timp ce domnea 
peste tot o voioșie și 
bucurie generală, co
pii de la cercul de 
balet al Casei pionie
rului conduși de Iri
na Naghi, au susți
nut un scurt program 
artistic compus din :

copilăriei
dans modern, dans cu 
cercuri, dansul hor- 
narilor, avînd inter
calate recitări de 

, poezii. Micii balerini
au fost foarte apre-

C. BARBU

(Cont. în pag. a 4-a)

Emilian DOBOȘ, 
șef de schimb 
preparația Petrila

(Cont. în pag. a 3-a)

vor fi Ia fel de harnici 
la învățătură. Brigada 
artistică a gazdelor, a 
prezentat apoi, un a- 
tractiv program artis
tic.

„MUNTE"
DE AMBALAJE

Halele pieții din Pe
troșani. Comerțul de 
stat oferă aici produse 
din abundență. Produ
cătorii particulari a- 
rădani fac magazinu
lui C.L.F. nr. 2 o bună 
concurență. Toate bu
ne, doar că, afară, lin 
gă mese, un „munte" 
de ambalaje și rogojini 
rămîne, în continuare 
(cam demult !) uitat. 
De ce ? Cine-1 ridică ? 
Conducerea Adminis
trației pieții nu are de 
gînd să părăsească 
(măcar cind gerul nu-i 
prea mare), din cînd 
în cînd, biroul ?

BILETE DE 
MENT ȘI

TRATA- 
ODIHNĂ

municipalConsiliul 
al sindicatelor din Pe
troșani a primit re
cent repartiția de bi
lete, pentru tratament 
și odihnă, pe anul 1974. 
Pentru tratamentul 
balnear s-au primit a- 
proape 3 800, iar pen
tru odihnă la munte 
400 bilete. In luna mar
tie urmează să se pri 
mească și repartiția de 
bilete pentru locurile 
de odihnă la mare în 
-ezoriul estival 1974.

Numărul de bilete 
■epartizate pe luni și 
.tațiunile indicate u- 
nor tratamente privind 
bolile reumatismale, 
digestive, cardiovascu
lare, nevroză-astenică 
căi respiratorii și alte
le, a și fost comunicat 
comitetelor de sindicat

din municipiu, în 
scopul ca trimiterea la 
tratament sau odihnă, 
să se poată începe în
că din 
noului

primele zile ale 
an.

ATENȚIAIN
POSESORILOR 

JE AUTOTURISME!

Serviciul circulației 
de la Miliția munici
piului comunică tutu
ror posesorilor de au
toturisme, proprietate 
personală, din Valea 
Jiului, care nu au ri
dicat încă tichetele de 
carburanți că se mai 
pot prezenta, după 
acestea, încă în cursul 
acestui an, în fiecare 
zi (între orele 7,30—9 
și 14,30—16).

Vulcan

Activități 
recreative, 

utile
S-a scurs o săptămână 

de cînd elevii au uitat 
sunetul clopoțelului pen
tru a se bucura în voie 
de zile fără orar, destin- 
zîndu-se sub îndrumarea 
profesorilor și învățăto
rilor care s-au îngrijit 
ca timpul lor liber să fie 
prilej de recreere, dar și 
de educare.

Astfel, la Școala gene
rală nr. 1 Vulcan au fost 
organizate o serie de ac
tivități plăcute, dar șî 
utile. Potrivit unui obi
cei care a devenit o tra
diție pionierii s-au în-

M. MlRGEA

(Cont. în pag. a 3-a)
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PATRIE,
cu milioane de inimi I

Republică — patria mea,
Aș vrea să-fi cînt cea mai frumoasă melodie, 
înfiripată din obșteasca bucurie I
Aș vrea să pun în cîntec tot ce e mai bun. 
Tot ce visez și-n suflet îmi adun, 
Milioane de inimi s-adună-n aceeași bătaie, 
Și din furtunoasa, avîntată văpaie, 
Ție, Republică, iți înalță cîntece 
Milioane de glasuri, care cresc și s-avîntâ, 
Milioane de glasuri îți cîntă 1 
Căci tu ești a mea —
A noastră, a tuturor,
a milioanelor care muncim cu spor.
Te salută minerul, 
Apăsînd mai aprig ciocanul în stîncă, 
Spintecînd bezna grea, noaptea-adîncă.
Te salută strungarul, topitorul, sudorul, 
Intrecîndu-se cu planul,
Și sporindu-și elanul.
Prin muncă încordată grăbește șuvoiul 
Către minunata fereastră — viitorul.
Inima ta bate în pieptul fiecărui om 
Muncitor cinstit,
In furnalul din care curge
Oțelul clocotit.
In gîlgîtul năvalnic de petrol, 
Țîșnind din adine.
In doina ciobanului liber, 
Din Bistrița pînă-n Paring,
In mugetul de oțel al tractoarelor, 
In ritmul sacadat al motoarelor.
Clnți liber,
Mai puternic, inspirată, senină, 
Luminată de glorioasa, leninista lumină. 
Pentru tine, Republică, cu zorii aurii, 
Harnicii mineri de Ia Jii,
Sapă mii de cărări prin noapte în mină, 
Ca să-ți pună pe frunte cununi de lumină.

Cetatea mea incepe-acolo, în neuitate 
timpuri de străbuni căzute în sînge, 
și se împlinește aici, în libertate, 
în brațul ce mereu învinge.

Cetatea mea e lumină și casă, 
e muntele adine în care mă cobor, 
e dimineața aceasta frumoasă, 
e cîntecul nostru de dor.

Aici zidim, cu temelii de piatră, 
după un sfat ce l-au lăsat bătrînii 
noi am zidit cetatea mult visată, 
aici, la cumpăna luminii.

Andrei CAUCAR, 
cenaclul literar 

„Meșterul Manole"

UN NOU

FRUNTEA
SUS !

Cu fruntea sus noi mergem spre victorii 
iar drumul ce-l urmăm e plin de flori 
născute să contemple triumfala 
și cea mai scumpă dintre sărbători.

E ziua ta, Republică iubită.
Acum, cind neaua peste tot se-așterne, 
răsună imnuri ce ridică-n slăvi 
tărimul frumuseților eterne.

Iar fiii tăi te fac mai mindră azi, 
spre comunism pășind biruitori 
cu fruntea sus ei izbîndesc mereu, 
oriunde și oricind triumfători.

loan BOTA, 
Lupeni

pmioi/Li/i
Ne ești strateg și dascăl, 
stegar și arhitect. 
Ne ești prezentul falnic, 
și marele proiect, 
Tu ești motiv de doină, 
ce-nalți al nostru dor 
cu cîntul ciocîrliei 
pe cerul fără nori.
Spre firmament cu stele, 
I-om duce al tău steag, 
neobosit părinte, 
Partid iubit și drag. 
Ocrotitor de datini, 
ne aperi vatra, glia 
și-nalți pe culmi semețe 
patria noastră, România.

Dumitru NECHIFOR, 
cenaclul literar 

„Meșterul Manole*

loan CHIRAȘ,
cenaclul literar 

Meșterul Manole' DESTIN
Mi-e gindul pasăre măiastră 
Inveșmintat in straiele de purpură. 
Și-n înălțarea lui către lumină 
Contemplă, țară frumuseția-ți pură.

Mi-e sufletul izvor cu apă vie ; 
Ideile, în drumul spre-mplinire, 
Vin să se-adape și-ți închină ție 
Poeme — mii I — născute din iubire.

Un nou destin, in rocă de granit
Am dăltuit... Ce dragă-mi ești, tu, țară I 
in zborul meu spre culmi, mereu mai sus. 
Viața mi se pare o comoară.

B. IOAN

Ochii tăi 
care mă privesc 
îmi plîng, 
buzele tale 
imi tremură 
mîini/e 
mă obosesc 
și sufletul tău 
mă doare.
Am sîngele tău 
în vene
și inima 
te iubește 
mai mult 
ca pe mine.

Eniilian Țacea BOGDAN, 
cenaclul literar 

„Meșterul Manole"

Aplicarea în cursul lunii noiembrie a programului îm
bunătățit de lucru la unitățile miniere din Valea Jiului a 
constituit o verificare convingătoare a marelui potențial 
productiv a organizării superioare a activității. încă din 
prima săptăminâ producția de cărbune a crescut cu 35 000 
de tone, productivitatea muncii s-a situat la nivele superi
oare realizărilor din perioadele anterioare și a fost oferită 
minerilor posibilitatea de a dispune de timp liber mai 
mult și condiții îmbunătățite de recreere și culturalizare.

Satisfacția minerilor Lupeniului la sfîrșitul primei săp- 
tămini reduse de lucru, cind pionierii le-au oferit cu gingă
șie și emoție flori ce exprimau convingător stima și res
pectul de care se bucură azi acest detașament de frunte 
al clasei noastre muncitoare, a fost confirmată în întreaga 
Vale în săptămînile care au urmat de rezultatele tot mai 
bune de la fronturile de lucru.

La Cimpu lui Neag, in 
locuri călcate odinioară 
doar de păstori, apele 
piriului Valea de Pești au 
fost zăgăzuite printr-un 
impunător baraj de an- 
rocamente. Barajul, lacul 
de acumulare, modemul 
hotel turistic dau valen
țe noi incintătorului pei
saj montan, insă impor
tanța acestor amenajări 
trebuie considerată la sca
ra întregii Văi a Jiului. 
Pe această cale se va 
rezolva problema alimen
tării cu apă potabilă a 
tuturor localităților din
tre Uricani și Petroșani.

însemnate fonduri au 
fost alocate în acest 
an activității de investiții 
destinate creșterii capa
cității de producție. Puțul 
principal de extracție al 
minei Vulcan nu este de- 
cît unul din obiectivele 
finalizate in cursul aces
tui an.

Institutul de mine din 
Petroșani a împlinit 25 
de ani. Aniversarea pri
lejuiește un rodnic bilanț 
sintetizat de cele 4 000 
de cadre tehnice cu pre
gătire superioară care au 
absolvit institutul în acest 
interval de timp.

Și în acest an Vulca
nul, vechi oraș al mine
rilor, a cîștigat noi va
lențe urbanistice prin mo
dernele sale construcții. 
Asemenea Vulcanului, 
însă, toate localitățile Văii 
Jiului au cunoscut o con
tinuă acțiune de extinde
re și modernizare. Numai 
în acest an au fost con
struite peste 1 300 de a- 
partamente noi și au fost 
finalizate importante in
vestiții social.culturale.

Pe unul din cele mai 
dificile trasee feroviare 
din țară, între Bumbești 
și Simeria, străfulgerarea 
celor 27 000 de volți, ca
nalizată prin firul electric 
de contact a permis tre
cerea la tracțiunea fero
viară cu locomotive elec
trice. La 25 de ani de la 
terminarea căii ferate 
Bumbești - Livezeni, „Va
lea a răsunat" din nou, 
marcind o nouă victorie 
a priceperii și tenacității 
omului. Trecerea la trac
țiunea electrică între Fi- 
liași și Simeria va asi
gura creșterea capacității 
de trafic.

Modernele clădiri ale Liceului industrial Petroșani, 
recent dat in folosință ilustrează grija deosebită ce se 
acordă în țara noastră pregătirii temeinice a tinerei ge
nerații. La Petrila, Petroșani, Vulcan invățămintul preșcolar 
și școlar de toate gradele a beneficiat și in acest an de 
noi spații construite.

întreprinderea de utilaj 
minier Petroșani cunoaș
te o a doua tinerețe ; în 
tcopul îndeplinirii rapide 
i sarcinii trasate de se- 
•.retorul general al parti
dului, tovarășul Nicclae 
Ceaușescu, de a crea în 
cel mai mare bazin car
bonifer al tării un centru 
□I construcției de mașini 
zdecvate condițiilor spe
cifice de zăcămînt.
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In obiectiv
economisirea

energiei
In lumina decretului 

privire la măsurile de dez
voltare a bazei energetice și 
de folosire mai judicioasă a 
combustibililor și energiei, 
secția de propagandă și agi
tație a comitetului județean 
Hunedoara al P.C.R. a edi
tat afișe — fluturași de dife
rite mărimi — care cuprind 
apelul adresat cetățenilor din 
orașele și satele județului 
nostru pentru reducerea con
sumului de energie electrică 
cu 30 la sută prin înlătura
rea risipei și excesului în fo
losirea curentului electric, 
utilizarea rațională a televi
zoarelor, aparatelor de radio, 
frigiderelor, mașinilor de 
spălat, fiarelor de călcat, re- 
șourilor și celorlalte aparate 
electrocasnice.

Pentru a fi citite de către 
toți cetățenii municipiului 
cele 2 600 de afișe-fluturași 
au fost afișate 
magazinelor,

cu

1 în vitrinele 
pe geamurile

autobuzelor, în interiorul gă
rilor, la intrarea în blocuri 
de locuințe, la locurile 
muncă 
piețe 
tuții.

Cu 
ce le 
drul organizațiilor de partid, 
și cu salariații, vor folosi da
tele cuprinse în afișul — fiu- 
turaș care constituie un ma
terial eficient de propagandă.

de 
mai aglomerate, în 

și întreprinderi, insti-

prilejul convorbirilor 
poartă agitatorii în ca-

Agitatorii 
in fruntea 
acțiunilor

Munca de răspundere ce le 
revine agitatorilor din ca
drul organizațiilor de partid 
este reliefată și de modul 
cum aceștia se străduiesc să 
popularizeze, prin toate mij
loacele, documentele de 
partid și de stat, de a le fa
ce cunoscute tuturor cetățe
nilor municipiului nostru 
pentru a le respecta și tra
duce în viață.

Convorbirile purtate de a- 
gitatori pe teme reieșite din 
documentele elaborate în zi-

lele de 27—28 noiembrie 
1973 de plenara C.C. a P.C.R., 
a cuvîntării secretarului ge
neral al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu. pre
cum și a legii elaborate de 
M.A.N. pentru adoptarea pla
nului național unic de dez
voltare economico-socială a 
țării pe anul 1974, legea pen
tru adoptarea bugetului de 
stat pe anul 1974, constituie 
un mijloc de mobilizare a co
lectivelor de salariați la în
deplinirea sarcinilor de plan. 
Cei peste 1 000 de agitatori 
din cadrul organizațiilor de 
partid inițiază periodic con
vorbiri pe diferite teme ale 
politicii partidului și statu
lui nostru. popularizează 
principalele obiective stabi
lite de plenarele comitetului 
județean și municipal 
partid, precum și asupra 
feritelor probleme din 
treprinderi și instituții.

S-au remarcat prin activi
tatea desfășurată agitatorii 
din cadrul organizațiilor de 
bază de la minele Lonea, 
Petrila și Aninoasa, de la 
I.U.M.P., I.F.A., I.M.P., și
spital Petroșani,

de 
di- 
în-

V. COCHECI, 
activist de partid

î 
î
I 
I
I

I

l

ț.

Un eveniment așteptat cu 
nerăbdare de toți oamenii 
muncii din Valea Jiului s-a 
consumat ieri : RECEPȚIA 
PRELIMINARĂ a teles- 
CAUNULUI DIN PARING.

Nu numai pentru iubitorii 
de drumeție ci și pentru în
treaga populație a municipiu
lui, a Petroșaniului îndeo
sebi, evenimentul are o deo
sebită semnificație. In noile 
condiții cînd minerii Văii 
Jiului dispun la sfîrșitul fie
cărei săptămîni, de două zile 
nelucrătoare, telescaunul va 
înlesni accesul spre înălțimi
le masivului Paring, îngă
duind unui număr mai mare 
de mineri cu familiile lor 
petrecerea timpului liber în
tr-un cadru natural, propice 
împrospătării energiilor și 
capacității de muncă a celor 
care scot cărbune în abataje
le subterane.

Noul obiectiv social—turis
tic care a primit girul favo
rabil al comisiei de recepție 
reprezintă încununarea efor
turilor comune depuse de co
lectivele de constructori și 
unitățile economice care au 
contribuit efectiv la realiza
rea sa, unități în exclusivi
tate din Valea Jiului. Execu
tant principal a fost colecti
vul lotului Petrila al Șantie
rului „Valea Jiului" al 
T.C.M.M. Timp de doi ani a 
durat construcția, nelipsind 
unele greutăți inerente dacă

ne referim la condițiile în ca
re s-a lucrat — teren muntos 
accidentat, drumuri de acces 
grele, condițiile atmosferice 
alpine. Echipe de construc
tori și montori ale șantieru
lui, între care cele conduse 
de DUMITRU COSTICA,

gențele comisiei de recepție 
au fost în totalitate satisfăcu
te — alinierea perfectă a pi
lonilor, treceri line peste ba
teriile de role, silențiozitate 
în timpul mersului Ia insta
lații de acționare, funcționa 
rea ireproșabilă a tuturoi

0 «este buna pentru minerii Vili Jiului

S-a încheiat recepția 
telescaunuluî din Paring
GHEORGHE TAMPA, ALE
XANDRU BALINT și VA- 
SILE BOBOC, ca și organiza

torii procesului — Subing. CA
ROL RICZI și maistrul prin
cipal ERVIN WIESERMA- 
YER au format un colectiv 
omogen și puternic, asigu- 
rînd, prin munca lor plină 
de dăruire, o execuție de bu
nă calitate. Și-au dovedit cu 
acest nou prilej priceperea și 
competența, chiar dacă, pen
tru fiecare din ei, telescau
nul din Paring a reprezentat 
prima lucrare de acest gen 
la care au luat parte. Exi-

subansamblelor...
Calificînd munca executan 

ți lor direcți ai obiectivului 
trebuie luată în considerație 
și contribuția pe care și-a a- 
dus-o, la realizarea părților 
componente, colectivul în
treprinderii de utilaj minier 
din Petroșani. In atelierele 
întreprinderii a fost confec
ționat în totalitate echipa
mentul mecanic al obiectivu
lui — dispozitivul de acțio 
nare, pilonii de susținere, ba
teriile cu role, dispozitivele 
de cuplare. Se cuvine a fi

relevat, de asemenea, meri
tul constructorilor energeti- 
cieni ai liniei de alimentare 
cu energie electrică, la 6 KV. 
Este vorba de colectivul sec
ției construcții și montaje 
tlin Livezeni a I.R.E. Deva.

Putem spune deci că vîr- 
ful Paring, asupra căruia a- 
runcăm zilnic cel puțin o 
privire, s-a „apropiat" de noi. 
Timp de 24 de minute, din 
scaunele comode în care ne 
vom așeza, pe măsură ce ne 
apropiem de stația finală se 
va putea distinge din ce în 
ce mai bine conturul stînci- 
lor abrupte ale muntelui. La 
coborîre, perspectiva depăr
tată a masivului Retezat ne 
va desfăta privirea. Urcînd 
cu viteza de 1,5 m/secundă 
vom parcurge o diferență de 
nivel de 604 metri, și, odată 
coborîți din scaune, vom pe
trece ore de odihnă plăcute 
și relaxante în aerul ozonat 
de pe crestele muntelui, și 
vom reveni la locurile de 
muncă cu forțele de muncă 
reîmprospătate.

Minerii, toți cei care trăim 
în Valea Jiului am așteptat 
cu nerăbdare să beneficiem 
de un asemenea mijloc mo
dern de acces către aerul o- 
zonat al muntelui de care a- 
vem atîta nevoie. Și iată-ne 
dorința satisfăcută...

A. HORIA

1 

t

i

prezente
premisă a celor

viitoare
(Urmare din pag. 1)

Petru
Și

La lumina a 20 de tuburi fluorescente OAMENILOR
(Urmare din pag. 1)

ja“ electricianului respectiv, 
mai ardeau 3 tuburi în vesti
ar și unul de 65 wați într-o 
magazie. Toate, fără rost!

Gazete conchide pe 
dreptate : 
electricienii în primul 
trebuie să 
nomisirea

Ancheta 
următorul

La atelierul de reparat va- 
gonete toate tuburile fluores
cente luminau a... pagubă. De 
asemenea, toate luminile ar
deau și în atelierul de repa
rat stîlpii hidraulici. Iți făcea 
impresia că cele două ateliere

bună 
,avem pretenția că 

rînd 
fie exemple în eco- 
energiei electrice".
redă în continuare 
aspect:

Activități 
recreative, 

utile

se întrec în a risipi energia e- 
lectrică.

Ar fi bine ca responsabililor 
acestor ateliere să li se impu
te costul energiei electrice ce 
se consumă în zadar !

Raidul ajunge la magazia 
hainelor de protecție. Aici gă
sim risipa de energie electri
că la ea acasă. Ardeau fără 
folos 6 becuri ă 200 de wați 
fiecare, plus un tub fluores
cent 
mau 
buri 
unul 
în atelierul de croitorie. To
varășa Teodora Fierariu care 
era aici de serviciu a fost în
trebată. de ce ard atîtea be
curi fără rost ? Iată răspunsul: 
..La noi luminile ard zi și 
noapte. Din lipsa unui între
rupător, nu putem elimina ri
sipa de energie electrică".

de 65 wați. Mai consu- 
curentul încă două tu- 

a cîte 65 de wați fiecare, 
în biroul magaziei, altul

Adică — arată ediția — din 
cauza unui întrerupător care 
costă circa 10 lei, la acest 
punct se consumă lunar, fără 
rost, energie electrică în va
loare de peste 300 de lei, iar 
anual de peste 4 000 lei. lată 
cum bapii 
șurință pe 
va trebuie 
robinet al

Ancheta 
ginerilor, maiștrilor și 
citorilor numeroase 
și tuburi fluorescente 
în mod inutil. Tovarășa 
creția Herinean de la 
inginerilor mărturisește : 
pă ce termin cu munca 
mare, ar putea arde doar un 
singur bec. Dar fără întreru
pător...". Deci și în cazul băi
lor, alți bani aruncați, care 
influențează negativ prețul 
de cost.

statului curg cu u- 
apa sîmbetei. Cine- 
să închidă și acest 
risipei !
găsește la baia in- 

mun- 
becuri 
arzînd 

Lu- 
baia 
„Du- 
mai

Raidul-anchetă, constată și 
critică, de asemenea, 
că pe pasarelă, care este 
mul spre și de la puțul 
trai al minerilor, toate 
purile de iluminat au fost 
ființate. Cei ce au făcut acest 
lucru 
că că 
lă și 
duce

S-a 
hala 
trai iluminatul este slab, mai 
ales la culbutor unde există 
pericol de accidentare.

Ancheta propune ca în a- 
ceste locuri să se asigure mă
car lumina de protecție.

în încheiere, ediția con
semnează cîteva recomandări 
serviciului electromecanic, tu
turor salariaților pentru în
chiderea tuturor robinetelor 
risipei de energie electrică.

faptul 
dru- 
cen- 
cor- 
des-

(Urmare din pag. 1)
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tîlnit cu tovarășul Aurel 
Birlea, secretar al comi
tetului orășenesc de 
partid, purtînd discuții 
entuziaste despre pre
zentul și, mai ales, vi
itorul orașului lor, oub 
aspect edilitar, economic 
și cultural.

De asemenea, a avut 
loc simpozionul „Cente
nar Ovid Densușianu". 
elevii aflînd lucruri in
teresante despre opera 
și activitatea ilustrului 
om de cultură care își a- 
re originea pe meleagu 
rile hunedorene.

In cadrul clubului e- 
levii mențin legătura cu 
biblioteca ce este zilnic 
deschisă, joacă tenis de 
masă și șah. N-au lipsit 
nici reuniunile tovără
șești la care și-au dat în- 
tîlnire elevii claselor 
VII—VIII. Cele două re
prezentante ale școlii, 
Dorina Lăsat și Petro- 
nela Mogoș s-au clasat 
pe locul doi, respectiv 
trei, în cadrul concursu
lui de recitări la nivel 
municipal. împreună cu 
colegii lor de la celelal
te școli vuleănene își vor 
da întîlnire la sfîrșitul 
acestei săptămîni pentru 
a porni cu ..Plugușorul" 
și a ura noi izbînzi în 
muncă și belșug pentru 
anul care vine organelor 
de partid și de stat, al 
căror sprijin l-au sim
țit permanent — mineri
lor și tuturor oamenilor 
muncii de la exploatări
le miniere și de la cele
lalte întreprinderi din o- 
raș. patronatoare ale 
școlilor.

Acestor acțiuni le vor 
urma altele, cultural-ar- 
tistice. sportive, 
ce, care vor face 
mul de vacantă 
vilor mai variat, 
tractiv și plăcut.

turisti- 
progra- 
al ele- 
mai a-

NOTĂ
Despre atitudinea incorec

tă față de publicul călător 
manifestată de unii conducă
tori auto din cadrul trans
portului în comun al E.G.C., 
ziarul nostru a scris de mai 

. multe ori. Era de. așteptat, ca 
in urma criticilor formulate 
la adresa celor vinovați, con
ducerea acestui important 
sector de activitate să ia mă
suri eficiente pentru instau
rarea disciplinei.

Totuși, lucrurile nu stau 
așa. O dovedesc sesizările și 
reclamațiile primite 
tea cetățenilor care 
plasează la serviciu 
loacele de transport 
mun.

Dintre multele sesizări, re
latăm un singur caz. suficient 
să ilustreze modul cum în
țeleg șoferii să se achite de

din 
se 
cu 
în

par- 
de- 

mij- 
co-

(Urmare din pag. 1)

Va fi acordată in continuare 
o atenție deosebită echipa- 
mentulii’ de susținere, dome
niu care va înregistra asimi
larea unor tipări de stîlpi me
talici de susținere cu circuit 
închis, trecerea ’la fabricația 
în serie a grinzilor pășitoare 
și reproieetarea complexului 
mecanizat de abataj Va fi 
pusă în funcțiune o linie de 
fabricație pentru grinzi de 
abataj cbesonate. cu portan
tă mărită, și se scontează pe 
finalizarea lucrărilor 
milare a fabricației 
de săpat suitori.

în scopul realizării 
condițiuni a tuturor 
obiective, o deosebită impor
tanță va trebui să fie acorda
tă activităților de cercetare 
și proiectare uzinale, integra
te efectiv în procesul de pro
ducție. Aceste activități de 
concepție vor urmări, cu pri
oritate, mecanizarea și auto
matizarea lucrărilor din aba
taj, în scopul creării premise
lor de creștere a productivită
ții muncii și realizării unei 
cît mai depline securități a

de asi- 
forezei

în bune 
acestor

trebuiau să se gîndeas- 
pe acest drum se circu- 

cu scule și se pot 
accidente.
constatat, totodată, că în 
circuitului puțului

„De șmecher !

ore- 
din 

obi-

sarcinile de serviciu ce le 
revin. Iată ce ne relatează în 
acest sens tovarășa Speranța 
Socaci, secretară a comitetu
lui municipal U.T.C.

Sîmbătă, 1 decembrie, 
le ,12., In Piața Victoriei 
Petroșani aștepta, ca de
cei, rrîultă luftie autobuzul de 
Uricani. La ora 12,45 a sosit 
în fața autogării autobuzul 
nr. 2061, avîndu-1 șofer pe 
Gheorghe Fekete. Călătorii 
s-au urcat în mașină, au scos 
bilete. Dar șoferul nu a bine
voit să plece în cursă, ci, i-a 
obligat pe călători să coboa
re pentru a urca în altă ma
șină. După ce a golit mași
na, dumnealui a plecat spre 
garajul de unde venise. La 
ora 13,20 a apărut din nou în 
piață. Dar nici acum nu a 
fost dispus să facă cursa spre

trebui, 
contu- 
a ca- 
activi-

muncii. Anul viitor va 
însă, să aducă cu sine 

‘rarea cît mai exactă 
drului de desfășurare a 
tății de cercetare și creșterea,
îndeosebi sub aspect cantita
tiv, a capacității acestui co
lectiv. Completarea cadrelor 
de specialiști și reducerea

pro

cen

te

Uricani. întrebat de călători 
ce motive îl determină să se 
poarte așa, a răspuns cu im
pertinență : „de șmecher !“.

A intervenit dispecerul și 
între ce doi s-a iscat o cear
tă de „se.rviciy". Pînă la ur
mă șoferul „a înțeles" că 
n-are altă soluție de ales de- 
cît plecarea în cursa stabili
tă. Drept răzbunare s-a urcat 
Ia volan și a pornit cu toată 
viteza spre Uricani. Pe tra
seu nu a mai oprit în nici o 
stație pînă la- Vulcan.

De ce ? Tot el a explicat: 
„de șmecher !“. Rugămințile 
și protestele călătorilor n-au 
servit la nimic. Șmecherul 
devenise un fel de „n-aude, 
nu vede". Gonea cu toată 
viteza înainte. Căci nu s-a 
găsit nimeni să-l oprească...

Geo BUCUREȘTEANU

îmbunătățirea calității pro
duselor va constitui și în anul 
viitor un domeniu căruia va 
trebui să i se acorde toată 
atenția pentru a se asigura 
utilajelor produse parametrii 
funcționali superiori. Notăm, 
în acest sens, existența unor 
preocupări vizînd moderniza-

el, de la Început, pe conducă
torul celor unsprezece zidari 
și trei muncitori necalificați 
întîlniți în apartamentele ce
lor cinci niyele ..ie tronsonu
lui I al blocului C 2. E prea 
tînăr — constați la prima ve
dere. Abia după aceea afli că 
a trecut un deceniu de cînd 
șantierele din Valea Jiului 
l-au „absorbit" pentru totdea
una. Iar dacă-1 urmărești în 
acțiune, prezent pretutindeni 
unde e nevoie de o interven
ție, fie că este necesară acolo 
priceperea unui zidar cu ex
periență, tie că este vorba de 
accelerarea unei lucrări pen
tru a clștiga „timpii" pierduți 
din cine știe ce motiv, senza
ția că e prea tînăr dispare.

— Trebuia să recuperăm 
la Uricani o însemnată rărni- 
nere în urmă la lucrările de 
aici — de peste un trimestru 
față de grafice. La început, u- 
nica formație de lucru prezen
tă era a noastră. In cîteva 
luni doar apartamentele tre
buiau terminate pentru a se 
muta în ele muncitorii mineri

din Uricani. A fost nevoie, 
deci, să grăbim ritmul execu
ției. Și am reușit I Bineînțe
les că totul s-a făcut și cu 
sprijinul altor formații sosite 
intre timp pentru asigurarea 
predării pînă la finele anului 
a tuturor celor 60 apartamen
te cuprinse în plan.

/a etajul 3, spre sfîrșil 
de ziuă, zidarul SI- 
MION MOCEANU cu 

cîțiva ortaci au terminat și fi
nisează acum ultimii metri pă- 
trați de tencuială. Ni se spu
ne : „în total, azi, am tencuit 
15 metri pătrați. O zi ca ce
lelalte. ..“ Aflăm însă că 15 
mp reprezintă o realizare, nu
mai figurativ spus, obișnuită, 
pentru că în condițiile înde
plinirii doar a planului, „15“ 
ar fi de tăcut într-o zi și ce
va... Unde-i prezentă echipa 
condusă de PETRU PIRVU, la 
etajul patru, lucrurile stau 
tot așa. La fel la nivelul de 
care răspunde DUMITRU NE- 
BUNU, „La sol“ situația e pu
țin schimbată, nu în ce pri
vește ritmul, care e același, 
ci prin faptul că operațiile

sînt altele: aici se ciuruiește 
mortarul, se pregătește cără
mida, de aici se asigură cele 
necesare zidarilor. In tot ceea 
ce realizează in interioare zi
darii este incorporată și stră
dania personalului de deser
vire din rînduriie căruia PA
VEL GRECU se bucură in cea 
mai mare măsură de aprecie
rea pozitivă a constructorilor 
de pe șantier.

așează te- 
noi ediii- 
viitor car- 
Ritmm m- 

un 
la

.cești oameni
/I melia unor
' ’ cil dintr-un 

tier al Uricaniului. 
tens cu care muncesc are
singur țel — predarea 
timp, viitorilor locatari 
minerii — a tuturor aparta
mentelor prevăzute în 
Așa cum o dovedesc ei 
fapte, pentru ceea ce 
propus nici un efort nu oare 
vrea mare...

plan, 
prin 

și-au

mind și introducînd cu 
operativitate în fluxul 
de înnobilare întreaga 
producție livrată de mi
nele Petrila, Lonea, Dîl- 
ja și Livezeni, colectivul 
preparației din Petrila 
a produs deja 8 500 to
ne de cărbune de sortul 
bloc (cărbune bulgăros) 
în contul anului 1974. La 
obținerea acestui suc
ces deosebit au contri
buit îndeosebi muncito
rii de la banda de clau- 
baj a separației în frun
te cu schimburile condu
se de comuniștii
Matei, Iacob Rusan 
Ladislau Lupa, sub în
drumarea și buna orga
nizare a maiștrilor loan 
Toacă, Aurel Onea și 
Alexandru Cupșan. A- 
ceștia au acordat aten
ția cuvenită îmbunătă
țirii calității cărbunelui, 
punînd accentul pe 
ducerea procentului 
cenușă.

Colectivul fabricii 
brichete (ovoide) și-a în
deplinit planul anual în 
seara zilei de 22 decem
brie. Valoarea economi
ilor la prețul de cost 
realizate de preparato
rii petrileni depășește 
cifra de un milion de lei. 
In bună măsură acest 
succes se datorează redu
cerii consumurilor spe
cifice la toate formele 
de energie.

Pentru preparatorii 
petrileni astfel de suc
cese constituie motive de 
satisfacție și mîndrie, 
fapt ce îi mobilizează și 
mai activ în munca pen
tru încheierea anului 
1973 cu un bilanț cît mai 
bogat, premisă sigură a 
unor realizări de presti
giu încă din prima lună 
a anului viitor.

re
de

de
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abatajele cu front lung din 
stratul 3. Este vorba de grin
da pășitoare, temă cuprinsă în 
planul tematic de inovații al 
Centralei cărbunelui Petroșani 

• pe anul 1973 și rezolvată de 
un. colectiv format din opt 
specialiști — muncitori, tehni
cieni și ingineri — ai între
prinderii de utilaj minier Pe
troșani. Așa cum a fost con
ceput și realizat, noul utilaj 
asigură în procesul de extrac
ție creșterea productivității 
muncii, elimină consumul de 
lemn în abataj, ușurînd în a-

.celași timp munca minerilor. 
Eficiența economică antecal- 
culată a inovației este de cea. 
9 milioane lei.

★
Sînt fapte care au însemnat 

într-un singur an preocupări
le neobosite pentru o activi
tate minieră calitativ îmbu
nătățită în sprijinul mineritu
lui Văii Jiului care în anul 
1974 va avea de răspuns unor 
exigențe sporite pentru înde
plinirea integrală a sarcinilor 
la producția de cărbune, pen
tru o activtate de extracție tot 
mai eficientă.

«mm m cercetări

Petroșani

a
• 2
• 2

n g aj eaz ă
lăcătuși
electricieni
automatizare

velului calitativ al fabricației. 
Totuși, pentru ca acest lucru 
să devină 
va trebui 
fermitatea 
nei largi 
scopul întăririi exigenței față 
de calitatea producției. Defi
ciențele care s-au manifestat

efectiv o realitate 
acționat cu toată 
pentru crearea u- 
opinii de masă în

In fața exigențelor încheieri! primei 
etape de modernizare și extindere 

a capacității de producție

timpului afectat ciclului cer- 
cetare-proiectare-producție sînt 
doar cîteva cerințe urgente 
a căror rezolvare va permite 
activităților de cercetare și 
proiectare uzinale să contri
buie efectiv la asimilarea în 
fabricație a unor utilaje mi
niere cu caracteristici funcți
onale superioare.

rea tehnologiilor aplicate în 
unele faze tehnologice impor
tante cum ar fi sudura și for
jarea, precum și îmbunătăți
rea dotației la secția de pre
lucrări mecanice. Moderniza
rea tehnologiilor, precum și 
utilizarea unor materiale de 
calitate mai bună sînt, desi
gur, premise ale creșterii ni-

uneori în cursul anului 1973 
și care au fost dezbătute de 
nenumărate ori în spirit res
ponsabil, de către cadrele de 
bază din secții vor trebui în
lăturate cu desăvîrșire în anul 
1974. pentru ca utilajele pro
duse aici să contribuie într-o 
și mai mare măsură la creș
terea productivității muncii

și la reducerea efortului fi
zic al minerilor. Va trebui 
întărit controlul tehnic de ca
litate final și, îndeosebi, pe 
faze de fabricație, prin creș
terea exigenței și încadrarea 
compartimentului de resort 
cu personal tehnic cu pregă
tire și experiență corespun
zătoare.

în același timp va trebui 
să fie realizate noi laboratoa
re și standuri de probă îndeo
sebi la viitoarele linii de 
bricație ce vor fi puse 
funcțiune.

Valorificarea deplină a 
tențialului tehnic și uman al 
uzinei prin îmbunătățirea or
ganizării producției și a mun
cii, prin desfășurarea unei ac
tivități politice permanente 
în vederea preluării și rezol
vării integrale a sarcinilor ce 
le revin, de către toți salaria
ții, constituie calea sigură de 
a realiza importantul obiectiv 
de a asimila în scurt timp în 
fabricație o gamă cît mai lar
gă de echipament minier, a- 
decvat condițiilor de zăcă- 
mînt ale Văii Jiului, cu ca
racteristici tehnico-economice 
superioare.

fa
in

po-

strungar
Informații suplimentare se pot obține Ia 

compartimentul personal al instituției din str. 
Dr, Petru Groza nr. 32—34.

Mica publicitate
VÎND autoturism Renault Gordini. Petroșani, 

telefon 1 10 70.

PIEKDUT legitimație de serviciu pe numele Olaru 
Nicolae, eliberată de E. M. Lupeni. O declar nulă.

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Pop 
Remus, eliberată de E. M. Dilja. O declar nulă.

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Rodea 
Dumitru, eliberată de Preparația cărbunelui Petrila. O 
declar nulă.

PIERDUT ecuson cu nr. 5 745, eliberat de Prepa
rația cărbunelui Petrila. îl declar nul.

PIERDUT adeverință de recrutare, pe numele Ma- 
riciuc Ștefan. O declar nulă.

MINERI! Respectați modul de folosire

Poziția nr. 1
POZIȚIA CORECTA DE 

PURTARE A MĂȘTH

Poziția nr. 2
SCOATEREA CUTIEI PORT- 

MASCĂ DIN SACUL
DE PURTAT

Poziția nr. 3
DESFACEREA BENZII DE 

ETANȘARE A CUTIEI 
PORT MASCĂ

Poziția nr. 4
DESFACEREA CUTIEI PORT- 

MASCĂ PRIN LOVIRE 
DE GENUNCHI

Poziția nr. 5
FIXAREA CORDONULUI 

MĂȘTII DUPĂ GÎT

Poziția nr. 6
FIXAREA MUȘTIUCULUI IN 
GURĂ CU PARTEA DE CAU

CIUC ÎNTRE GINGIE Șl 
BUZE

Poziția nr. 7
FIXAREA CLEMEI! PE NAS
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CHEMARE .ULTIMELE ȘTIRI Ultimele știri

către toate consiliile populare comunale 
din Republica Socialistă România

(Urmare din pag. 1)

Aceste rezultate demonstrea
ză priceperea și hărnicia, a- 
tașamentul și dăruirea cu ca
re locuitorii acestei așezări cu 
un bogat trecut istoric, înfăp
tuiesc programul partidului de 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate în pa
tria noastră.

Consiliul popular, dînd glas 
voinței locuitorilor comunei 
de a traduce neabătut în via
ță hotărîrile Congresului al 
X-lea și ale Conferinței Na

ționale ale partidului, sarci
nile rezultate din documente
le Plenarei comune a C.C. al 
P.C.R. și Consiliului Suprem 
al Dezvoltării Economice și 
Sociale a României din 
noiembrie 1973 adresează tu
turor consiliilor populare co
munale, tuturor locuitorilor 
satelor și comunelor din în
treaga țară chemarea la între
cerea pentru îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor de plan 
pe anul 1974, în principal la 
următoarele obiective :

I.
ZA,

In domeniul economic

gazine sătești și reamenajarea 
depozitului de combustibili so
lizi ;

— construirea unui atelier 
școală la centrul de reședință 
al comunei și a unei terase 
pentru activități cultural-artis- 
tice și distractive în aer liber ;

— extinderea parcului de la 
palatul „Al. I. Cuza", prin 
plantarea unei suprafețe de 
2,5 ha de arbori și arbuști ;

— amenajarea unui teren de 
sport în satul Dumbrăvița și 
plantarea de pomi împrejurul 
terenurilor de sport din satele 
Ruginoasa și Vașcani, precum 
și întreținerea în bune condi- 
țiuni a construcțiilor existente 
pe stadionul din satul Rugi
noasa ;

— construirea unei sere în 
suprafață de 500 mp și extin

derea pepinierii silvice comu
nale cu 0,30 ha ;

— pe terenurile neproducti
ve și mlăștinoase se vor ame
naja două iazuri cu o suprafa
ță de 8 ha, care vor asigura 
extinderea terenurilor irigate;

— efectuarea de reparații 
capitale la conducta de apă 
din satul Dumbrăvița pe o lun
gime de 4 km, termoficarea 
școlii generale din satul Vaș
cani și construirea unui nu
măr de 5 fîntîni.

— Majoritatea acestor obiec
tive se vor realiza prin contri
buția în bani și în muncă a 
locuitorilor comunei. Dease- 
menea, prin muncă patriotică 
a cetățenilor se va mări gradul 
de viabilitate a drumurilor co
munale pe o lungime de 25 
km.

I Manifestări cu prilejul I
I celei de-a 26-a aniversări [ 
| a proclamării Republicii | 

în România l

BERLIN

Adunare festivă consacrată
împlinirii a 55 de ani de la 
crearea P. C. din Germania

a. IN AGRICULTURĂ. Ac- 
ționînd cu fermitate pen
tru aplicarea legii fon
dului funciar și intensifica
rea lucrărilor de desecare, de 
scurgere a apelor și de corec
tare a excesului de umiditate a 
terenurilor, precum și a altor 
lucrări ca : nivelări, combate
rea eroziunii solului, defrișări 
de mărăcinișuri, reduceri de 
drumuri etc, prin mobilizarea 
locuitorilor comunei și a mij
loacelor materiale locale, se 
va asigura cultivarea întregii 
suprafețe arabile de 4 838 ha 
existente în comună, precum 
și folosirea integrală în sco
puri productive a tuturor su
prafețelor din centrele gospo
dărești, a grădinilor popula
ției și a terenurilor intravila
ne. In acest scop se vor efec
tua lucrări de desecări și indi- 
guiri pe o suprafață de 20 ha 
și de combatere a eroziunii 
solului pe 275 ha.

2. Se va fertiliza peste plan, 
cu îngrășăminte chimice și na
turale o suprafață de 450 ha 
teren arabil și 350 ha pășune.

3. Se va continua acțiunea 
de amenajare a pășunilor, în
cepută în anul 1972, ajungîn- 
du -se la sfîrșitul anului 1974 
la o suprafață de 350 ha pășu
ne din cele 555 ha, ceea ce va 
contribui la obținerea unei 
producții duble de masă verde.

4. Prin continua îmbunătăți
re a folosirii forței de muncă 
și a mijloacelor de producție 
din unitățile agricole socialis
te, a structurii culturilor și a 
raselor de animale, aplicarea 
de noi măsuri de cointeresare 
a cooperatorilor și lucrătorilor 
din I.AS. și S.M.A., prin gene
ralizarea acordului global în 
toate sectoarele de activitate 
a producției agricole, se vor 
obține :

— depășirea planului pro
ducției medii la ha cu 230 kg 
la grîu, cu 410 kg la porumb 
pentru boabe, cu 2 500 kg la 
cartofi, cu 200 kg la fasole, cu 
220 kg la mazăre, cu 300 kg la 
măzăriche, cu 8 000 kg la le
gume, precum și depășirea 
producției medii planificate cu 
130 litri lapte pe vacă furaja
tă, cu 0,300 kg lină pe oaie 
tunsă etc ;

— sporirea efectivelor de a- 
nimale planificate în anul 1974 
cu 180 taurine, din care 95 
vaci și juninci, și cu 240 ovi
ne ;

— ca urmare a creșterii pro
ducției vegetale și animale, 
comuna noastră va livra sta
tului, peste plan, 145 tone grîu, 
220 tone porumb, 20 tone fa
sole, 500 tone cartofi, 35 tone 
mazăre, 30 tone măzăriche, 
precum și 30 tone carne, 800 
hi lapte de vacă și 25 hl lap
te de oaie, 400 kg lînă și alte
le ;

— de la gospodăriile popu
lației se vor achiziționa, peste 
plan, circa 15 tone carne, din 
care peste 4 tone came de 
porc, 10 mii bucăți ouă, 150 
hl lapte și 500 kg lină.

5. Prin realizarea angaja
mentelor asumate, producția 
globală planificată a coopera
tivei agricole de producție va 
fi depășită cu 1,2 milioane lei, 
iar averea obștească va fi în 
anul 1974 cu 11 la sută mai 
mare față de anul 1973 ; veni
turile pe un membru coopera
tor vor crește cu circa 14 la 
sută, iar fondul de dezvoltare 
va crește cu 1,5 milioane lei.

6. Stațiunea pentru mecani
zarea agriculturii, care își des
fășoară activitatea pe raza co
munei, prin îmbunătățirea or
ganizării muncii, întărirea dis
ciplinei, extinderea și diversifi
carea mecanizării, folosirea in
tensivă a tractoarelor și mași
nilor, va realiza în anul 1974 o 
producție globală cu 13,7 la 
sută mai mare decît cea plani
ficată și reducerea cu 2 la su
tă a cheltuielilor la 1000 lei 
venituri.

b. IN ACTIVITĂȚI CU CA
RACTER INDUSTRIAL ȘI DE 
PRESTĂRI SERVICII. Prin 
descoperirea de noi resurse lo
cale și valorificarea superioa
ră a acestora, prin înființarea 
de noi secții de producție — 
prestații, prin dezvoltarea și 
modernizarea celor existente, 
precum și prin mai buna orga
nizare a procesului de produc
ție și a activităților de prestări 
de servicii către populație, se 
vor realiza :

— depășirea cu 11 la sută a 
planului producției marfă in
dustrială și cu 12 la sută a pla
nului de prestări de servicii 
către populație ;

— valorificarea prin între
prinderea Agrocoop a unor 
produse de artizanat, în va
loare de peste 250 mii lei;

— realizarea unor venituri 
suplimentare la bugetul comu
nei din valorificarea resurse
lor locale și prestări de servi
cii de 500 mii lei.

c. PRINTR-O MAI RAȚIO
NALĂ FOLOSIRE A COM
BUSTIBILULUI ȘI ENERGIEI 
IN TOATE SECTOARELE DE 
ACTIVITATE se va obține o 
economie de 25 tone motorină, 
45 mii KW energie electrică și 
50 tone combustibili solizi.

d. PRIN UNITĂȚILE CO
MERȚULUI SOCIALIST se 
va desface populației un vo
lum suplimentar de mărfuri 
în valoare de 650 mii lei.

e. LUCRĂRI PENTRU DEZ
VOLTAREA ECONOMICO- 
SOCIALĂ A COMUNEI :

— construirea unui bloc cu 
8 apartamente și darea în 
folosință pînă la data de 23 
August 1974.

— construirea a două creșe, u- 
na în centrul de reședință al 
comunei și alta în satul Dum- 
brăvița, precum și un punct 
sanitar în satul Vașcani ; asi
gurarea mobilierului și apara
turii necesare, prin autodota- 
re ;

— terminarea construirii li
nei magazii pentru cereale, cu 
o capacitate de 500 tone ;

— darea în folosință a 3 ma

II.
În domeniile cuiturcil- 
educativ, învâțâmînt 

și sânâtate
Se vor intensifica acțiunile 

pentru dezvoltarea Ia toți lo
cuitorii comunei a conștiinței 
socialiste înaintate, promova
rea în întreaga viață socială a 
principiilor eticii și echității 
socialiste, cultivarea atitudinii 
înaintate față de muncă și a- 
vutul obștesc. Pentru cunoaș
terea aprofundată a politicii 
interne și externe a partidu
lui, se vor organiza dezbateri, 
simpozioane, mese rotunde, ex
puneri și convorbiri cu diferite 
categorii de oameni ai mun
cii, cu care ocazie se vor pre
zenta realizările obținute de 
poporul român în cele trei de
cenii de la eliberarea patriei, 
sarcinile ce revin comunei și 
unităților economice din pla
nul național unic de dezvolta
re economico-socială a Repu
blicii Socialiste România, căi
le și mijloacele de îndeplinire 
înainte de termen a planului 
cincinal, precum și a angaja
mentelor asumate.

— Se va intensifica propa
garea cunoștințelor cultural- 
științifice în rîndul maselor, se 
va lărgi difuzarea presei, a 
cărții social-politice, agrozo
otehnice și beletristice și se va 
permanentiza activitatea ar
tistică de amatori și de valo
rificare a creației populare. In 
acest scop, va lua ființă o for
mație de teatru și se va îmbo
găți corespunzător conținutul 
programelor formațiilor artis
tice existente. De asemenea, 
se va organiza un număr de 
cinci duminici cultural-sporti
ve cu participarea tuturor for
mațiilor artistice și sportive 
din comună, la care vor fi in
vitați și locuitorii comunelor 
vecine.

La cele patru cursuri ale u- 
niversității populare existente 
în comună vor fi atrași încă 
un număr de 75 de cursanți, 
astfel că această formă de pre
gătire multilaterală a locuito
rilor va fi frecventată în anul 
1974 de 150 cursanți.

Se va urmări integrarea 
strînsă a învățămintului cu 
producția, modernizarea proce
sului instructiv-productiv, ge
neralizarea învățămintului de 
10 ani și cuprinderea în învă- 
țămîntul preșcolar a tuturor 
copiilor. In acest sens, va lua 
ființă pe lîngă S.M.A. Ruginoa
sa un cerc al „micilor mecani
zatori'^ va continua dotarea 
celor patru laboratoare școla
re, se va pune un mai mare 
accent pe utilizarea microfer- 
melor școlare existente, iar a- 
telierele-școală vor fi profila
te prin autodotare, pe mese

riile de lăcătușerie și electro
tehnică.

In același timp, se vor asi
gura condiții necesare funcțio
nării primei trepte a liceului 
pe lingă școala generală de 
10 ani din satul Ruginoasa.

— Cu sprijinul consiliului de 
conducere al cooperativei a- 
gricole de producție vor fi 
pregătiți cel puțin 20 tineri 
cooperatori în cunoașterea și 
mînuirea tractorului și agre
gatelor, care să asigure, în 
perioadele de vîrf, cadrele ne
cesare.

— Pentru dezvoltarea activi
tății sportive în rîndul tinere
tului și mai buna organizare a 
vacanței elevilor, vor lua fi
ință în cadrul asociației sporti
ve din comună, pe lîngă 
disciplinele existente, echipe 
de handbal și tenis de cîmp. De 
asemenea, se va amenaja încă 
un teren de sport în satul Vaș
cani, precum și o bază spor
tivă în satul Rediu.

In timpul vacanței elevilor 
se vor organiza acțiuni instruc- 
tiv-educative, ca excursii, dru
meții, tabere, un sat de va
canță, o expediție pionierească 
„Urmașii lui Cuza" etc.

— Pentru ocrotirea sănătății 
populației, în atenția cadrelor 
medicale va sta în permanen
ță igienizarea comunei și în 
special zonele mai periferice ; 
se va extinde dispensarul u- 
man, iar cabinetul stomatolo
gic va fi înzestrat cu aparatu
ră nouă.

Se vor asigura, totodată, con
diții igienice în școli, grădi
nițe, localuri publice și în ce
lelalte unități social-culturale 
de pe teritoriul comunei.

★

Consiliul popular, toți locui
torii comunei vor depune e- 
forturi ca în cinstea celui de-al 
Xl-lea Congres al Partidului 
Comunist Român și aniversă
rii a trei decenii de la elibera
rea țării noastre de sub jugul 
fascist, să îndeplinească în 
mod exemplar angajamentele 
asumate, convinși fiind că ast
fel ne vom aduce contribuția 
la traducerea în viață a înțe- 
leptei politici a partidului nos
tru, de înflorire a scumpei 
noastre patrii — Republica So
cialistă România.

CONSILIUL POPULAR 
AL COMUNEI 
RUGINOASA

BUDAPESTA 28 — Cores
pondentul Agerpres, A. POP, 

(transmite: Cu prilejul celei 
de-a 26-a aniversări a pro
clamării Republicii în Ro- 

I mânia, Ia ambasada țării 
noastre din Budapesta a 

Iavut loc o conferință de 
presă.

ICu acest prilej, loan Co- 
tot, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Bu- 

idapesta a subliniat însem
nătatea actului de la

I 30 Decembrie 1947 și
' a trecut în revistă succe- 
I sele obținute de poporul ro

mân, sub conducerea parti
dului, în anii care au trecut 
de la proclamarea Republi
cii.

★
HELSINKI 28 (Agerpres). 

— Cu ocazia celei de-a 26-a 
aniversări a proclamării 
Republicii în România, la

Ambasada română din Hei- | 
sink! a fost organizată, Ia 
28 decembrie, o conferință I 
de presă.

Cu acest prilej, ambasado- | 
rul României în Finlanda, . 
Constantin Vlad, a evocat I 
importanța istorică a actului 
de la 30 Decembrie 1947.

★
DAMASC 28 (Agerpres). 

— (Corespondență de la 
Crăciun Ionescu) — în în- 
tîmpinarea celei de-a 26-a 
aniversări a proclamării Re
publicii în România, la Uni
versitatea din Damasc a fost 
organizată o expoziție de 
cărți românești în limbi stră
ine.

Despre semnificația eve
nimentului au vorbit recto
rul Universității din Da
masc și ambasadorul român 
în Siria, Emilian Manciur.

BERLIN 28 — Corespon
dentul Agerpres, C. Varvara, 
transmite: Vineri, în sala 
Friedrichstadt-Palast din ca
pitala R. D. Germane, a avut 
loc o adunare festivă, consa
crată împlinirii a 55 de ani 
de la crearea P. C. din Ger
mania. Au participat Erich 
Honecker, prim-secretar al 
C.C. al P.S.U.G., Willi Stoph, 
membru al Biroului Politic al

C.C al P.S.U.G., președintele 
Consiliului de Stat, Horst Sin- 
dermann, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de 
Miniștri, conducători de par
tid și de stat.

Despre semnificația aces
tei aniversări a vorbit .Kurt 
Hager, membru al Biroului 
Politici, secretar al C.C. al 
P.S.U.G.

A doua reuniune a grupului 
de lucru militar creat în cadrul 

Conferinței de pace 
asupra Orientului Apropiat

Declarația delegației G.R.P.
al Republicii Vietnamului de Sud 

in legătură cu manevrele provocatoare 
ale părții saigoneze

PARIS 28 (Agerpres). — Un 
reprezentant al delegației Gu
vernului Revoluționar Provi
zoriu al Republicii Vietnamu
lui de Sud la convorbirile 
dintre cele două părți sud- 
vietnameze, desfășurate în 
suburbia pariziană La Celle 
Sain-Cloud, a difuzat o de
clarație privind poziția nejus- 
tă pe care se situează dele
gația saigoneză prin unele de
clarații provocatoare pe care 
Ie fac reprezentanții ei.

Reprezentantul G.R.P. al 
R.V.S. a subliniat că „tuturor 
le este cunoscut faptul că 
Acordul de la Paris privind 
încetarea războiului și resta
bilirea păcii în Vietnam a 
fost semnat în baza recunoaș
terii existenței în Vietnamul 
de sud a două administrații, 
două armate, două zone de 
exercitare a controlului și a 
trei forțe politice principale", 
în declarația difuzată la Paris 
se arată, totodată, că delega
ția G.R.P. al R.V.S. cere păr
ții saigoneze să înceteze ma-

nevrele provocatoare și ata
curile la adresa R. D. Vietnam 
și a G.R.P. al R.V.S. și să 
adopte o poziție corectă la 
convorbirile dintre cele două 
părți sud-vietnameze.

★

VIETNAMUL DE SUD 28 
(Agerpres). — Ministerul de 
Externe al Republicii Vietna
mului de Sud a dat publicită
ții o declarație în care de
nunță repetatele încălcări ale 
încetării focului comise de 
militarii saigonezi în inter
valul 21-25 decembrie, peri
oadă în care trupele adminis
trației de la Saigon s-au de
dat la încercări de acaparare 
a unor teritorii controlate de 
Guvernul Revoluționar Pro
vizoriu al R.V.S., operațiuni 
polițienești de „pacificare", 
bombardamente de artilerie 
și avaiație, precum și zboruri 
de recunoaștere împotriva zo
nelor eliberate.

GENEVA 28 (Agerpres). — 
în cursul celei de-a doua reu
niuni a grupului de lucru 
militar creat în cadrul Con
ferinței de pace de la Geneva 
asupra Orientului Apropiat, 
care a avut loc vineri, a fost 
realizat „un consens asupra 
anumitor principii ale dezan
gajării forțelor egiptene și is- 
raeliene de la Canalul Suez" 
— a anunțat un purtător de 
cuvînt al Națiunilor Unite, 
reluat de agențiile internațio
nale de presă. „Participanții

— a subliniat purtătorul de 
cuvînt — au procedat la un 
schimb de vederi foarte sin
cer asupra altor principii. 
Cele două părți au căutat să 
obțină clarificări privind de
taliile acestor principii.

Cea de-a doua reuniune a 
grupului de lucru militar, 
desfășurată la Palatul Națiu
nilor din Geneva, a durat 
două ore și 10 minute. Parti
cipanții au convenit să se în- 
tîlnească din nou în după-a- 
miaza zilei de 2 ianuarie 1974.

Măsuri urgente pentru 
combaterea inflației și 
penuriei de alimente 

în Mexic
CIUDAD DE MEXICO 28 

(Agerpres). — Parlamentarii 
mexicani, reuniți într-o sesiu
ne specială a Congresului 
Național, au hotărît acordarea 
unor puteri depline președin
telui țării, Luis Echeverria, 
în vederea luării de măsuri 
urgente pentru combaterea in
flației și a penuriei de ali
mente — informează agenția 
Associated Press. în acest 
sens, s-a propus încredințarea 
întregii activități privind dis
tribuirea și comercializarea 
produselor de primă necesita
te Agenției Naționale a Ali
mentelor (CONASUPO) și 
sucursalelor sale din întreaga 
țară și acordarea unor facili
tăți pentru stimularea activi-

tații acestora. Totodată, Con
gresul a decis luarea de mă
suri coercitive împotriva ne
gustorilor particulari care fac 
speculă cu alimente. Pe de 
altă parte, parlamentarii me
xicani, care săptămînă trecută 
au votat crearea unui Comi
tet de urgență antiinflațiomst, 
au recomandat guvernului, în, 
cadrul actualei sesiuni a Con
gresului, înființarea unei Co
misii Naționale pentru con
trolul prețurilor și al distri
buției produselor de primă 
necesitate, relevă agenția.

DIN LUMEA CAPITALULUI

• CONSTANTIN POPESCU (Petroșani, 
str. Viitorului, bloc 48 A, et. 2, ap. 15): 
Așteptați de Ia noi un sfat cu nerăbdare. 
Intrucît, în problema care vă preocupă, 
știm că nu vă e necesar... orice sfat, ci 
doar unul eficient, ne-am interesat acolo 
unde trebuie și am aflat că... „deocamdată 
asta e situația". Remediul va veni, însă, 
în curînd și așa cum e și firesc veți dis
pune în apartamente și de... apă caldă.

• CONSTANTIN JIANU (Petrila, str. 
7 Noiembrie, bloc 2, ap. 34) : „Povestea" 
cu cazanul înghețat și, ca și acesta, ...hîr- 
tiile înghesuite în niște dosare, e verosi
milă. Cui să vă adresați ? Pe aceeași fi
lieră, pînă la... șefii șefului de sector 
E.G.L., inclusiv la direcția județeană. 
Veți vedea că totul se va rezolva.

• M. ELENA (Petroșani) : „îi mulțu
mesc doctorului N. Scărlătoiu din suflet 
că m-a redat vieții, familiei...*1. Transmi
tem mulțumirile dv. colectivului mater
nității din Petroșani, și o facem mai ales 
datorită specificației : „...și cei cinci copii 
ai mei, cu lacrimi în ochi, i-au mulțumit".

• ALEXANDRU FLOREA (Petrila) : 
Nu considerăm de datoria noastră să-1 
identificăm pe șoferul „în cauză", recla-

dv.
uv fycdă
mat de dv. Relatați „cazul" conducerii 
E.G.C.

• TONY BARBU (Petroșani): Necon
cludente, însemnările dv. din spital. Dacă 
în alt mod — cu detalii, declarații, cu re
liefarea esențialului plin de semnificații 
—- ne-ați fi relatat întîmplările, însemnă
rile dv. ar fi avut șansa publicării.

• PETRU ELIZEU (Petroșani): Dacă 
comanda e făcută din timp, și butelia so
sește la timp. Fără îndoială, e necesar să 
facem economii și în ce privește folosirea 
în scopuri casnice, pentru gospodărie, a 
buteliilor de aragaz.

REIHHOrn-VA IBWIMEHTELE LA ZIARUL

Steagul roșu
Prețul unul abonament este de 8 lei lunar, 

24 de lei trimestrial.
Abonamentele se fac la chioșcurile și difu- 

zorli de presă din întreprinderi.

ASIGURATI-VĂ DIN TIMP 
ZIARUL DUMNEAVOASTRĂ PREFERAT I

0 după-amiază 
de basm

(Urmare din pag. 1}

ciați de colegi, fiind 
răsplătiți din belșug 
cu aplauze. După cî- 
teva dansuri antre
nante, a urmat bine 
cunoscuta paradă a 
costumelor, care ne-a 
făcut să credem că 
păpușile pot prinde 
viață și pur și simplu 
personajele cărților 
de povești nu sînt nu
mai ficțiune. Au de
filat zîne, pitici, feți- 
frumoși, cow-boy, 
zmei, domnișoare de 
la pension. Albă ca 
zăpada, Scufița roșie 
care au fost bogat 
răsplătite cu ropote 
de aplauze si premii.

A urmat apoi alte 
momente antrenante 
pentru micuții parti- 
cipanți. Evenimentul 
dominant a fost a- 
pariția lui „Moș Ge- 
rilă" care a ținut să 
se încredințeze din 
nou că toți copiii sînt 
cuminți, că învață bi
ne, că știu poezii. A 
fost o surpriză plăcu
tă pentru micii par
ticipant! care-1 aștep
tau emoționați, emo
ție care nu i-a împie
dicat totuși să-și adu
că aminte de frumoa
sele poezii învățate la 
școală. După plecarea 
lui „Moș Gerilă" dan
surile au prins viață 
în jurul pomului de 
iarnă frumos împodo
bit. Carnavalul s-a 
încheiat consemnînd 
o nouă filă în cartea 
minunată a copilă
riei.

LONDRA 28 (Agerpres). — 
Convorbirile dintre liderii 
sindicali' ai celor 270 000 de 
mineri britanici și reprezen
tanții patronajului industriei 
miniere, în centrul cărora se 
află cererea minerilor privind 
majorarea salariilor, s-a în
cheiat fără nici un rezultat 
concret. Refuzul guvernului 
conservator de a veni în în- 
timpinarea cererilor formulate 
anterior de mineri a generat, 
în contextul penuriei de com
bustibil care a afectat și eco
nomia britanică, o adevărată 
criză în industria minieră, a- 
jungîndu-se la o micșorare cu 40 
la sută a volumului extracției.

BRUXELLES 28 (Agerpres). 
— Producția de autoturisme 
în țările Europei occidentale 
se va reduce, în 1974, cu 
10-15 la sută — scrie ziarul 
belgian „Libre Belgique". Cri
za energetică a dus deja la 
o micșorare a volumului pro
ducției în această ramură. 
Astfel, firma „Ford", din

R.F.G., a micșorat personalul’ 
cu cîteva sute de persoane, 
„Opel" a anunțat trecerea la 
o săptămînă de lucru redusă, 
în timp ce „Fiat" a redus ex
portul autoturismelor sale în 
țările europene cu 30—50 la 
sută. Cererile la autorismele 
firmei „DAF" au scăzut, în 
Olanda, cu 40 la sută.

LONDRA 28 — Corespon
dentul Aegrpres, Nicolae Plo- 
peanu, transmite: Aproape 
400 000 de muncitori britanici 
nu au lucrat joi ca urmare a 
măsurilor luate în vederea 
reducerii, într-o serie de între
prinderi industriale și în sec- 
torul comercial, a săptămî- 
nii de lucru, cu scăde
rea corespunzătoare a sa
lariilor. Aceste măsuri au 
fost determinate, potri
vit declarațiilor oficiale, de 
criza de energie ; ele prevăd 
ca, după 1 ianuarie, în majo
ritatea serviciilor din indus
trie și comerț (cu excepția 
celor de importanță vitală) să

se lucreze numai trei zile pe 
săptămînă.

Efectele acestor măsuri au 
început să se arate chiar îna
inte de 1 ianuarie. Pe lîngă 
o vertiginoasă creștere a nu
mărului celor fără de lucru 
(unele ziare menționează ci
fra de 2 milioane șomeri) se 
așteaptă, totodată, o reducere 
substanțială a nivelului de 
trai al celor ce muncesc. Nu
mai compania „British Steel 
Corporation" anunță că, după 
Anul Nou, va declara „sur
plus" un număr de 100 000 de 
muncitori.

Congresul sindicatelor bri
tanice s-a opus ferm măsuri
lor guvernului, considerîndu- 
le ca fiind „dezastruoase" pen
tru economia britanică.

BRUXELLES 28 (Agerpres) 
— Indicele prețurilor produ
selor de larg consum a cres
cut, în Belgia, în cursul lunii 
decembrie., cu 1,44 puncte — 
a anunțat ministerul cu pro
blemele economice.

O.LN.-uri ?
ATENA 28 (Agerpres). — 

Cotidianul „Thessaloniki", care 
apare la Salonic, a publicat, 
joi, fotografia unui obiect 
zburător neidentificat (O.Z.N.). 
Potrivit ziarului, imaginea a 
fost realizată la 2 decembrie 
de un grup de studenți de la 
Facultatea de Matematică, în 
timp ce „O.Z.N.“-ul se afla 
deasupra orașului.

★

ROMA 28 (Agerpres). — în 
Italia și-au făcut apariția noi 
obiecte zburătoare neidentifi
cate. Astfel, joi, locuitorii din, 
Cattolica, localitate situată la 
70 de km de Bologna, au ob
servat îndelung un cilindru co
lorat în partea sa inferioară, 
culorile schimbîndu-se foarte 
repede. La un moment dat, 
obiectul a început să se ro
tească în jurul axului său cu 
viteză foarte mare și a dis
părut brusc.

Același fenomen a fost în
registrat la Condova, în apro
piere de Torino, unde un 
grup de 12 persoane au obser
vat mișcările unui obiect pre- 
zentînd aceleași caracteristici 
ca cel zărit la Cattolica.

SÎMBĂTĂ, 29 DECEMBRIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Ferma din Arizo
na ; Republica : Aici zorile 
sînt din nou liniștite, seri
ile I-II ; LONEA — Minerul: 
Ce se întîmplă doctore ? ; A- 
NINOASA : Fata bătrînă ; 
VULCAN : Conspirația ; LU- 
PENI — Cultural : Legenda 
negrului Charley ; Muncito
resc : Misterul din insula 
Balffe ; URICANI: Drumu
rile bărbaților.

5,00 Buletin de știri ; 5,05 
Melodii în zori de zi ; 5,40
Jurnal agrar; 6,00-8,08 Radio- 
programul dimineții ; 8,08 în
florești, pămînt al bucuriei ; 
8.24 Moment poetic ; 8,30 La 
microfon melodia preferată ; 
9,00 Buletin de știri ; 9,30
Miorița ; 9,50 Muzică ușoa
ră ; 10,00 Buletin de știri ; 
10,05 înregistrări ale orches
trei „Barbu Lăutaru" ; 10,20

Cinci piese pentru clavecin ; 
10,31 Fragmente din operete 
românești ; 11,00 Buletin de 
știri ; 11,05 Muzică ușoară ;
11,15 Atențiune, șoferi, aten
țiune pietoni ! ; 11,30 Cîntăm 
a țării tînără grădină ; 12,00 
Discul zilei ; 12,30 Intîlnire 
cu melodia populară și inter
pretul preferat ; 13,00 Radio
jurnal ; 13,30 Radiodivertis- 
ment muzical ; 15,00 Buletin 
de știri ; 16,00 Radiojurnal ;
16,30 Treptele afirmării ; 
17,00 Știință, tehnică, fante
zie ; 17,25 Patrie, cîntec fier
binte ; 17,45 Cîntece de nun
tă și jocuri populare ; 18,00
Orele serii ; 20,00 Zece me
lodii preferate ; 20,45 Con
semnări ; 20,50 La hanul me
lodiilor ; 21,25 Moment po
etic ; 21,30 Revista șlagăre
lor ; 22,00 Radiojurnal ; 22,30 
Maratonul dansului ; 24,00
Buletin de știri ; 0,03—6,00
Estrada nocturnă.

9,00 Lumea copiilor.
9,30 O viață pentru o idee.

TO
Nicolae Teclu.

10,00 Telex.
10,05 Selecțiuni din emisiu

nea „Cîntare patriei".
10.45 Biblioteca pbntru toți : 

Mihail Sadoveanu.
11.30 Ritmuri vrîncene (re

luare).
12,00 Telejurnal.
16,00 Telex.
16,05 Caleidoscop cultural- 

artistic.
16,25 Avanpremieră.
16.30 Emisiune în limba ger

mană.
18,15 Ansambluri . folclorice. 

Orchestra „Trandafir 
de Ia Moldova** din 
Bîrlad.

18.45 Teleglob, Havana — 
capitala Cubei libere.

19,00 Omul de lîngă tine. 
Treizeci de ani de mun
că la I.O.R.

19.20 1 001 de seri. Noile pă
țanii ale lui Lambsy.

19.30 Telejurnal.
20,00 Cîntecul săptămînii.
20.05 Teleenciclopedia.
20.45 Publicitate.
20,50 Film serial. Brett și 

Danny.
21,40 Autograf muzical. Mi

reille Mathieu.
22.20 Telejurnal. Sport.

LOTO
La tragerea LOTO dm 28 

decembrie 1973, au ieșit cîș- 
tigătoare următoarele nume
re :

Extragerea î : 72, 74. 2, 75, 
89, 6, 67, 12, 90.

Fond de premii: 550 343 lei. 
Extragerea a II-a : 62. 29, 25, 
24, 32, 36, 38, 53, 85.

Fond de premii: 510 640 lei.
Fond total de premii : 

1 060 983 lei.

Valorile temperaturii înre
gistrate în cursul zilei de 
ieri :

Maximele: Petroșani: 7
grade ; Paring : 4 grade.

Minimele : Petroșani: — 2 
grade ; Paring : — 5 grade.

Stratul de zăpadă la Pa
ring : 47 cm.

PENTRU URMĂTOARE
LE 24 DE ORE : Vremea se 
menține relativ frumoasă cu 
cerul variabil. Vîntul va 
sufla slab pînă la potrivit 
din sectorul sudic.

Redacția ți administrația ziarului : Petroșani, strada Republicii, nr. 90, telefon ; 11662. Tiparul - întreprinderea poligrafică Hunedoara — Subunitatea Petroșani 40 396


