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Pentru realizarea cincinalului inainte de termen

La cotele angajante ale anului XXX
La F.S.H, Vulcan

Preocupări majore 
pentru un deziderat actual

Mecanizarea 
susținerii în abataj
Aflăm, ia fabrica de stilpi 

hidraulici din Vulcan, din 
relatările inginerului loan 
Crețu, șeful secției, o primă 
noutate tehnologică a anu
lui : peste puțin timp va fi 
livrat primul lot de stilpi hi
draulici de susținere, de ti
pul SAH-5-M. adaptat pen
tru exploatarea zăcămintelor 
de lignit. Adaptarea utilajului 
la condițiile specifice abataje- 
: ‘ - din bazinul carbonifer O- 
i îea. a adus cu sine cîteva 
particularități :

— Este vorba de un stîlp cu 
circulație închisă, primim ex
plicații suplimentare de la șe
ful secției. In locul unei emulsii 
de apă și ulei, lichidul stilpu- 
lui compus în întregime din 
ulei se recircuitează in interio
rul stîlpului. Este evitată atit 
pierderea de lichid, cit și um
flarea vatrei abatajului...

Desigur, pentru nespecia- 
liști indicațiile de mai sus 
nu sînt suficiente. Oricum, do
rim să fie reținut ca fapt esen
țial. acest pas făcut în 1974 
printr-o premieră tehnologică 
de mare însemnătate, care se 
înscrie in eforturile neobosite 
ale colectivului fabricii de a 
răspunde cerințelor mereu 
crescinde ale mecanizării sus

ținerii lucrărilor miniere, ale 
reducerii continue a efortului 
fizic al omului în subteran, 
premieră care la rîndul ei, 
drept revers. înscrie colecti
vul fabricii într-un context de 
preocupări cu o arie geografi
că mai largă decît a munici
piului. Intr-adevăr, la Vulcan 
sosesc astăzi comenzi din tot 
mai multe contre miniere ale 
țârii. In țară, cele trei iniția
le alo fabricii — F.S.H. — au 
devenit tot mai cunoscute prin 
produsele realizate de acest 
colectiv tînăr, în sinul căruia 
priceperea este îmbinată cu 
elanul, iar concepția face ca
să bună cu pasiunea.

In anul care a trecut, con
fruntările fabricii de stilpi hi
draulici din Vulcan cu opinia 
minerilor despre propriile sa
le produse nu au fost nici pu
ține, și, de ce să nu o spunem, 
nici prea „dulci". Exigența mi
nerilor, manifestată îndeosebi 
cu prilejul numeroaselor cons
fătuiri de producție, a devenit 
un al doilea „barometru al 
calității" în activitatea fabri-

Ion MUSTAȚA
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K
în primul trimestru - cei puțin 25 la sută 

din planul anual de Investiții l

Pe ssnlirt noilor wilili de Mie
Pretutindeni in Valea Jiului, la exploatările miniere ca și pe șantierele de con

strucții industriale se depun eforturi stăruitoare pentru pregătirea din vreme a noilor ca
pacități de producție ce urmează a intra in funcție in cursul acestui an. Prin măsurile 
organizatorice și tehnico-materiale adoptate se asigură de pe acum condițiile necesare 
punerii lor în funcție la timpul prevăzut prin grafice, execuția ritmică a obiectivelor de 
investiții ale anului 1974.

Vedere spre amurg de la 
Poligonul de prefabricate 
Livezcni.

Foto : Ion LEONARD

E. M. LONEA

| Deschideri și 
pregătiri

IDin primele zile ale anu
lui, brigăzi de mineri ale 
. sectorului VI — investiții al 

I minei Lonea, care execută 
lucrări de pregătire și des- 

Ichidere în vederea punerii 
în exploatare a noi capaci- 

Ități de producție, au atacat 
noi lucrări, de mare interes

• pentru viitorul minei.
I Ne referim pentru început 
| la o lucrare care condițio- 
Incază crearea liniei de front 

active a trimestrului II al 
anului 1974. Este vorba de 

I galeria transversală de pre-- 
I gătire a stratului 3 din sec- 
I torul IV producție. Pînă la 

sfîrșitul lunii martie a.c. a- 
| ceastă lucrare, ca și celclal- 
I te situate în același bloc, va 
■ fi amenajată, astfel ca trans- 
I portul cărbunelui intre aba- 
■ taje și suitorul colector să 
I se realizeze în flux continuu, 
I cu transportoare și benzi.

Iîn zona stratului 5 au fost, 
de asemenea, atacate in a-

I ceste zile noi lucrări — o 
galerie transversală, de pre
gătire a unui viitor abataj

I cameră, și o galerie direeți- 
] onală prin care se deschide 
I flancul estic al blocului III,

orizontul 445, lucrare care 
se va dezvolta in paralel cu 
direcționala vestică a acelu
iași bloc, aflată în execuție 
deja din cursul anului tre
cut.

T. C. M. M.

Noi obiective 
Industriale atacate

La Uricani, Șantierul „Va
lea Jiului" Petroșani al 
T.C.M.M., dispune in acest 
an de un nou lot de con- 
ștrucții-montaje. Prin înfi
ințarea acestui lot se răspun
de unei necesități economice 
prioritare : dezvoltarea di
namică a obiectivelor indus
triale în zona vestică a ba
zinului care să asigure în 
viitor creșterile la nivelul 
planului producției de căr
bune cocsificabil.

în paralel cu continuarea 
lucrărilor la obiective de 
mare interes economic, în 
execuție deja, pe care lotul 
Uricani le-a preluat de la 
alte loturi — între care cele 
din incinta puțului 5 Uri
cani și incinta minei Bărhâ- 
teni — Mierleasa — s-au a- 
tacat noi lucrări in gara 
Bărbăteni, incinta nouă, în
tre care depozitele de ciment

și de materiale, linii de ac
ces și alte obiective care se 
vor amplifica, iar o parte 
preda, in cursul anului 1974.

T. C. H.

Confecții metalice 
pentru lucrările 

de Investiții
A fost realizată pînă la 

această dată o treime din 
cantitatea de confecții meta
lice pe care colectivul sec
ției de utilaj și transport Li- 
vezeni a T.C.H. le execută 
pentru noua hală de matu- 
rație care se construiește și 
va fi predată in acest an. în 
cadrul obiectivului de in
vestiții reutilarea și extin
derea I. F. A. „Vîscoza" din 
Lupeni. Cele 20 tone de tu
buri, din totalul de 56 tone 
necesare pentru instalația 
de ventilație a halei, au fost 
confecționate in avans cu 
o lună în atelierul de insta
lații — tinichigerie al unită
ții (șef de atelier maistrul 
Rudolf Eisner), de către 
muncitorii din echipa condu
să de Ilie Sîrbu din care 
fac parte frații Nicolae, Va
sile și Dumitru Ijac și An- 
ghel Vătășelu.

Avansări rapide, productivități înalte 
în abatajele sectorului IV

Ca urmare a pre
gătirilor anterioare, 
efectuate in cadrul 
sectorului IV al mi
nei Aninoasa, pre
cum si a măsurilor 
tehnico-organizatori- 
ce adoptate de con
ducerea sectorului, a 
coordonării atente și 
responsabile a locu
rilor de muncă si an
gajări; plenar? a mi
nerilor. colectivul a- 
cestui sector obține, 
de la o zi la alta, 
succese tot mai evi
dente în muncă. 
Drept mărturie stă 
însăși evoluția pro
ducției de la începu
tul lunii. în cele 4 

.zile de activitate : 112 
tone extrase în plus, 
în 3 ianuarie. 139. a- 
poi 176 tone pînă in 

4 și 7 ianuarie si 472 
tone cumulate pînă 
in 8 ianuarie. Tot 
mărturie stă și reali
zarea indicatorului

sintetic — producti
vitatea muncii : me
dia realizărilor în a- 
bataj este cu 2,901 
tone pe post peste 
plan, cu un record 
la acest indicator ob
ținut în data de 8 
ianuarie cînd. în lo
cul unei productivi
tăți de 6,604 s-au 
extras 11 tone pe fie
care post de miner, 
deci cu aproape 5 
tone peste cifra pla
nificată. $i ..pe sec
tor" indicatorul pro
ductivității muncii 
este substanțial de
pășit.

Acestea sînt cifre
le. Despre oameni, se 
cuvin mai multe rin- 
duri. Astfel, la bri
găzile „tradiționale" 
ale sectorului. cu 
succesele cărora ne
am obișnuit deja — 
este vorba de cele 
conduse de Teodor 
Tărbuzan și Alexan

dru Vereș, care ob
țin și in continuare 
realizări frumoase — 
se adaugă și alte for
mații de lucru cu
prinse de iureșul în
trecerii. Așa sînt bri
găzile conduse de 
Constantin Lăbușcă, 
Constantin Iacob, 
și Gheorghc Patro- 
lea. Primul brigadier 
— Constantin Lăbuș
că — este, de aseme
nea, cunoscut prin 
realizările sale ca un 
fruntaș al sectorului. 
Următorii doi, — Ia
cob și Patrolea — 
mai puțin cunoscuți, 
lucrează în preabata- 
jele frontalelor nr. 
2—1 și 2—4. unde, în 
data de 8 ianuarie, 
au obținut o avansa
re de 6 ml, cu 2 ml 
peste preliminarul 
zilnic. Pe lîngă de
pășirea cu 50 la su

tă a avansai i, plani
ficate cele două bri

găzi au realizat și 
însemnate plusuri de 
cărbune. De mențio
nat că brigada lui 
Patrolea este de foar
te puțin timp consti
tuită (avînd la con
ducere un priceput 
artificier), dar s-a 
integrat pe deplin 
cerințelor lucrărilor 
ce 1^ execută. ,

Citeva cuvinte se 
cuvin și celor două 
echipe de lăcătuși, 
conduse de Iosif Ka- 
racsoni și Gheorghe 
Dănilă, îndrumate de 
maistrul electromeca
nic principal Ion 
Marincan, care au 
asigurat, în tot acest 
timp, funcționarea i- 
reproșabilă a instala
țiilor mecanice din 
dotarea sectorului.

Constantin DANILA 
tehnician 

E.M. Aninoasa

In timpul pauzei de masă lucrătorilor din echipa de să
pători a I.L.H.S. Sectorul Livezcni le mai rămîne și vreme 
pentru răsfoirea ultimelor noutăți apărute în presă.

Importante economii de

Cei care, prin competența lor, asigură securitatea muncii in subteran sînt și 
măsurătorii de gaze.

In clișeul nostru, inginerul Viorel Rădulescu. maistrul de aeraj Ion Rasa, șeful de 
echipă Ion Sudrijan si măsurătorii de gaze Vasile Rață, Alexandru Boia și Octavian Bi- 
zu de la E.M- Vulcan, concentrați asupra unei scheme pentru evitarea acumulării de 
metan in abatajul cameră nr. 1 din stratul 3.

Adoptarea celor mai adec
vate măsuri în vederea re
ducerii consumurilor spe
cifice de carburanți, creș
terea responsabilității în 
gospodărirea acestei în
semnate avuții, constituie 
răspunsul concret al sa- 
îariaților sectorului E.G.C. 
Lupeni la chemarea condu
cerii de partid și de stal de

îmbunătățire a activității 
în acest domeniu.

Sfîrșitul lui decembrie 
a prilejuit un bilanț deo
sebit de favorabil și din a- 
cest punct de vedere, oglin
dit de cei peste 6000 de li
tri de benzină economisiți 
ca urmare a utilizării în 
condiții îmbunătățite a par
cului auto din dotare.

MODERNIZAREA 
UNITĂȚILOR 
ALIMENTARE

CLUBUL
TINERETULUI

Au fost terminate 
lucrările de renovare 
a noului sediu al clu
bului tineretului din 
orașul Uricani. Noul 
club urmează să asi
gure condiții variate 
pentru petrecerea uti
lă a timpului liber și 
să reprezinte un Joc 
de desfășurare a unor 
acțiuni cultural-educa
tive variate adresate 
tineretului. Tinerii u- 
ricăneni speră că ulti
ma etapă dinaintea i- 
naugurării clubului — 
procurarea mobilieru
lui necesar. — nu va 
întîrzia acest mult aș
teptat eveniment.

Din primele zile ale 
anului 1974, la 
multe unități 
I.C.S.M. Alimentara 
Petroșani se execută 
lucrări aferente pen
tru reprofilarea, lărgi
rea spațiului de vînza- 
re, dotări cu mobilier, 
într-un cuvînt — mo
dernizare. Intre aces
tea se numără magazi
nele nr. 31 Lonea, nr. 
44 din Vulcan, nr. 77 
din Lupeni — Viscoza 
care vor fi transfor
mate din magazine a- 
limentare generale in 
autoservire. Se va lăr
gi spațiul de desfacere 
și vor fi înzestrate cu 
mobilier nou. Printre 
unitățile ce se vor mo
derniza se mai numă
ră și magazinul nr. 74

mai
ale

La Uzina 
electrică 
Paroșeni

Primele 
milioane 

de kilowați 
oră 

din noul an
Uzina electrică Paroșeni 

constituie una din unitățile 
economice ale municipiului ca
re însumează pînă la această 
dată numărul de zile lucră
toare maximum pe acest an.

Encrgeticienii Paroșeniului 
au fost prezenți la datorie din 
primele. clipe..alc .noului, .an, 
fapt care a făcut ca marele flux 
al energiei să nu înceteze hici o 
clipă. Eforturile perseverente 
ale celor care alcătuiesc co
lectivul acestei uzine nu au 
întirziat să se materializeze 
în rezultate dintre cele mai 
bune în muncă. Intr-adevăr, 
un bilanț al primelor șapte zi
le ale acestui an arată că a 
fost produsă o cantitate de 
energie electrică de peste 28.8 
milioane kWh. cifră superioa
ră sarcinilor de plan. în con
dițiile respectării graficului 
de putere aflată la dispoziția 
Dispeceratului energetic na
țional.

Paralel cu activitatea de 
producție au fost efectuate u- 
nele lucrări de intervenții cu
rente, lucrări a căror bună 
calitate și încadrare în terme
nele prevăzute constituie ro
dul priceperii și hărniciei 
componenților echipelor de 
lăcătuși și electricieni. Pînă 
în prezent activitatea pe anul 
în curs s-a desfășurat fără 
nici o întrerupere ca urmare 
a bunei întrețineri a instalați
ilor și utilajelor.

în pag, a Il-a :

INDIVID -
COLECTIVITATE

benzină
Colectivul sectorului es

te hotărît să desfășoare 
și în acest an o activitate 
caracterizată prin același 
spirit de economisire a 
carburanților și energiei, 
creînd astfel condițiile de 
creștere a eficienței eco
nomice a activității de 
transport.

din Lupeni, precum și 
alte unități din cele
lalte centre ale muni
cipiului, unde la fini
sările interioare se 
vor folosi tapete lava- 
bile și semilavabile.

MORCOVI SPALAȚI

La silozul din Băr- 
băteni al Depozitului 
nr. 2 Lupeni, aparți- 
nind de C.L.F. Petro
șani, a fost introdusă, 
cu cîtva timp in urmă, 
o mașină modernă de 
spălat morcovi. Expe
rimentul a „prins" și, 
după cum am aflat de 
Ia înșiși ce! ce o mane
vrează, ar fi bine ca 
asemenea mașini să fie 
introduse și în celelal
te depozite. Facilitea
ză, in primul rînd, 
munca oamenilor din

Ample acțiuni pentru identificarea 
și atragerea în circuitul 
economic a noi resurse 

de combustibili și minereuri
In industria extractivă se desfășoară importante 

acțiuni menite să asigure exploatarea rațională a ză
cămintelor existente, identificarea și atragerea în 
circuitul economic a noi resurse de combustibili și 
minereuri. Astfel, a fost intensificat ritmul de lucru 
la noile cariere de lignit din Oltenia și a început des
chiderea unor exploatări de mică capacitate. Tot în 
acest bazin urmează, ca în curînd, să fie date produc
ției unitățile miniere Rovinari-Est și Pcșteana. pre
cum și o exploatare în bazinul Jilț, de unde se 
vor extrage cîteva milioane tone de cărbune pe an. 
De asemenea, se efectuează lucrări de deschidere a 
noi exploatări în cunoscutul bazin carbonifer al țârii 
— Valea Jiului. Noul zăcămînt de cărbune descoperit 
la Schitu Golești va fi complet explorat, realizîndu-se 
lucrări miniere care să permită punerea în funcțiune 
a unei minc-pilol. Sînt în curs de definitivare cerce
tările și studiile pentru deschiderea carierelor de șis
turi bituminoase care vor asigura combustibilul nece
sar pentru viitoarea centrală electrică din zona Anina.

în sectorul de minereuri se întreprind măsuri 
pentru creșterea producției la minele existente din 
zonele Maramureș, Suceava, Bălan, Moldova Nouă, 
și de deschidere a unor zăcăminte mai mici. In acest 
an vor fi declanșate lucrările pregătitoare pentru pu
nerea în valoare a minereurilor cuprifere sărace de la 
Roșia Pocni, județul Alba și a betonitelor cuprifere 
de la Moldova Nouă.

După cum apreciază specialiști ai ministerului de 
resort, vor începe și lucrările la platforma de foraj 
marin.

La rîndul lor. colectivele schelelor de extracție 
și-au propus acțiuni destinate promovării tehnologiilor 

- moderne ide- lucru,- punerii în producție ,a sondelor 
inactive, precum și a unora dintre cele abandonate.

(Agerpres)

Al Il-lea trimestru școlar 

O etapă superioară 
în instruirea elevilor, 

în pregătirea lor pentru 
a se încadra 

în ansamblul social-economic
Astăzi elevii își reiau locul 

în sălile de clasă intrind in
tr-o nouă etapă a anului de 
învățămînt — trimestrul al 
doilea. Dacă pentru ei vacan
ța de iarnă a însemnat zile 
de odihnă și voioșie, ce a re
prezentat această perioadă 
pentru cadrele didactice ale 
căror sarcini educative nu 
numai că n-au încetat, ci 
chiar au sporit ? Două impor
tante imperative s-au aflat 
în fața unităților de învăță
mînt, a cadrelor didactice : i- 
nițierea și organizarea unui 
complex de activități distrac- 
tiv-educative și cultural-artis- 
tice, cu pregnant caracter e- 
ducativ și atractiv pentru 
copii, cu care să se păstreze 
un contact pedagogic neîntre
rupt ; pregătirea trimestrului 
al doilea pentru ca procesul 
instructiv-educativ să se des
fășoare în condiții pe cît po
sibil superioare. întrebărilor 
acestea le-am căutat răspun
sul în mai multe unități șco

lare reținînd doar trei care sînt 
reprezentative din mai multe 
puncte de vedere.

— In trimestrul al Il-lea, 
ne spunea prof. Dimitrie 
Dumbravă, director al Liceu
lui din Lupeni. vom trece la 
sistemul de învățămînt des
fășurat în cabinete, labora
toare și ateliere-școală. Este 
un moment superior in pro
cesul instructiv-educativ, pre
gătit în perioada vacanței de 
iarnă din toate punctele de 
vedere. în vacanță ne-au spri
jinit înșiși elevii care au venit 
zi de zi la liceu pentru a par
ticipa la activitățile de club 
sau cele de pe terenul de 
sport, reuniuni tovărășești, 
vizionări de filme, repetiții 
la piesa pregătită mai intens 
în aceste zile iar la cabana 
Buta a funcționat o tabără 
autofinanțată condusă de pro-

T. SPATARU
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depozite și, firește, 
morcovii, astfel spălați, 
au aspectul comercial 
dorit de cumpărători, 
in unitățile 
re.

de desface-

PENTRU
TEREA ȘI 

TAREA LEGILOR

CUNOAȘ- 
RESPEC-

Comitetul executiv 
al Consiliului popular 
Petrila a inițiat încă 
din primele zile ale a- 
nului 197-1 o importan
tă acțiune pentru cu
noașterea și populari
zarea legilor. In carti
erele 8 Martie și Emi- 
nescu, precum și la că
minele muncitorești 
s-au făcut expuneri 
despre Codul Muncii 
și Decretul Consiliului 
de Stat cu privire la

măsurile de dezvolta
re a bazei energetico 
și folosirea mai judici
oasă a combustibililor 
și energiei.

PRIMELE 
CASATORII DIN ’74

In anul 1973 prin fa
ța ofițerului stării ci
vile de la Consiliul 
popular municipal Pe
troșani au trecut 359 
de perechi de tineri, 
care și-au întemeiat 
familii. In prima săp- 
tăinînă a noului an în
că 6 perechi do tineri 
au rostit în fața ofițe
rului stării civile acel 
„DA", care-i va uni pe 
viață. Iată-i: Emilia și 
Gheorghe Noagu, stu- 
denți Ia Universitatea 
din Cluj, Doina și Oc
tavian Barbone, (econo.

mistă-merceolog, res
pectiv tipograf), Ro
zalia și Iosif Toth, e- 
levi ia școala postli- 
ceală de proiectanți 
construcții de mașini 
Petroșani, Elisabeta și 
Vasile Retegan (țesă
toare la Cooperativa 
Unirea, respectiv fre
zor la I.U.M.P.), Viori
ca și Constantin Vîjîia- 
Iă, studenți la I.M.P., 
Irina și Alexandru 
Haidu (elevă la Liceul 
pedagogic Oradea, res
pectiv elev la Grupul 
școlar de transporturi 
Cluj).

Tuturor, o căsnicie 
fericită !
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SĂ-I CREȘTIM PE CEI TINERI, 
Si RÂMÎNA IN 10CIIL NOSTRU

OAMENI BINE PRECATITI
J

Sintem în obotajul frontal 
18 vest, stratul III, de la mina 
Petrilo. Aici lucrează una din 
cele mai bune brigăzi de mi
neri din sectorul IV - brigado 
condusa de comunistul Con
stantin Alexe. Deținind de 
multă vreme un titlu de onoa
re, cucerit prin rezultatele ob
ținute în muncă, brigada se 
situează și ocum in rindul co
lectivelor fruntașe pe exploa
tare, și chior pe Valea Jiului.

Aici, in obotaj, l-om intilnit 
pe comunismul Constantin 
Alexe, in mijlocul oamenilor 
cu core lucrează de ouii de 
zile. împărtășind olâturi de ei 
bucuriile și necazurile muncii 
și vieții de miner. Lo orizontul 
14, unde se oflâ plasat aba
tajul, condițiile de muncă sint 
mult moi grele decît in alte 
sectaore. Zăcămintul e pe 
terminate ridicind zilnic o 
mulțime de probleme

Acum totul merge bine, fără 
necazuri. Brigada reușește să 
extragă suplimentar foță de 
plan peste 30 tone cărbune. 
Și depășirile acestea sint zil
nice. Inginerul Petru Tudor, 
șeful sectorului ne vorbește cu 
vădită satisfocție despre Alexe :

— Este un bun organizator 
al muncii in obataj, priceput 
in meseria de miner, se bucu
ră de prestigiu și autoritate 
profesională. Ne-o ajutat în
totdeauna la greu. In cei 8 ani, 
de cind conduce brigoda, o re
zolvat probleme de producție 
din cele moi dificile. Știe să-și 
plaseze oamenii la locul de 
muncă, se ocupă cu toată răs- 
ounderea de aprovizionarea 
și întreținerea utilajelor. In 
primul rînd, este un exemplu 
pentru mineri. Are o fire de
osebită de ceHolți șefi de bri
gadă, se Interesează in per
manență de eoarta pionului, 
se preocupă de rezolvarea 
problemelor ridicate de oa
meni.

— Alexe este un comunist 
principiol șî ferm — comple
tează cele spuse înainte Vasile 
Băluț, secretarul organizației 
de pOrtîd. — judecă cu chib
zuință fiecore hotărîre, nu se 
pripește, dar nici nu trece cu 
vedereo peste greșeli. îi spu
ne fiecăruia in Față ce are de 
spus. In brigoda sa lucrează 
multi mineri cu vechime, de 
10-15 onl, ba chiar și moî mult. 
Colectivul e statornic, compus 
din oameni așezați, fiecare cu 
rostul său.

Discutăm cu minerii loan 
Pop II, Ludovic Vass, loan To- 

V ___

dea. Vasile Cricâ, Ion Med- 
veski care vorbesc elogios lo 
adresa brigadierului.

— Ne înțelegem foarte bine 
in toate problemele. Cind mai
ștrii ii dau anumite dispoziții, 
Alexe le transmite imediat în
tregii brigăzi. Dar nu se mul
țumește numai cu otita El 
n-are liniște pină nu verifică 
tiecore lucrare. Asta n-o face 
do drogul controlului ci, din 
răspundere față de muncă. Pe 
oamenii noi angajați ii sfă
tuiește părintește, și-i ajută cu 
multă răbdare, lucrează cu ei, 
le arată fiecore operație.

il întrebăm pe Constantin 
Alexe dacă procedează întot
deauna așa cu noii ongajați. 
Răspunsul său este "• piofesi- 
une de credință, și exprima o 
linie de conduită in viață :

- Și cu mine au avut răb
dare pină m-ou învățat mese- 
rio de miner. Noi trebuie să-i 
creștem pe cei tineri ca să 
romină in locul nostru oameni 
bine pregătiți, capabili să re
zolve problemele din abataj, 
să știe să se poarte cu mine
rii,

Ce trăsături pline de ome
nie sint concentrate in destăi
nuirea acestui miner !

Dar adevărata sa omenie 
s-a dovedit și in alte împreju
rări cu cițivo ani in urmă - ne 
relatează șeful sectorului. Era 
in timpul inundațiilor. Apele 
revărsate ou provocat multe 
distrugeri și drame in fami
liile oamenilor. In acele zile 
grele, Constantin Alexe, cunos
cut ca un soț și tată iubitor, 
deși avea trei copii, n-a pre
getat să înfieze un băiat ră
mas orfan. L-a adus acasă, 
în familia sa, unde lingă cei 
trei copil ai săi, mai era loc 
și pentru al patrulea. Acum bă
iatul este elev la Liceul indus
trial din Deva. Gestul acesta 
plin de omenie nu a trecut 
neobservat în rindul locuitori
lor din Petrila. Ortacii săi de 
la mină i-au zis de atunci, pe 
bună dreptate, „comunistul 
de omenie".

L-am tevăzut pe Constantin 
Alexe în seara zilei de 1 de
cembrie la spectacolul omagial 
de la Casa de cultură închi
nat minerilor din Volea Jiului. 
Era în mijlocul ortacilor săi de 
la Petrilo cu aceeași încredere 
și fermitate in priviri pe care 
i-om reținut-o de acolo din 
abatajul frontal al orizontului 
14.

Cornel HOGMAN
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De In acest pupitru de comandă, Viorel Svichea rea

lizează coordonarea unei vaste activități de transport

feroviar.

O scenă dini re cele 
mai obișnuite: cu un 
șuierat prelung, lăcînd 
sd vibreze lotul in jur, 
o lungă garnitură de va
goane tractată de o lo
comotivă cu forța pe 
măsura solicitării, țîșneș- 
te pe lingă noi și pătrun
de in gară. Iși continuă 
drumul în labirintul a- 
parenl al macazelor și li
niilor de aici, urmi nd fă
ră ezitare un traseu ce 
pare a fi In mod firesc 
singurul posibil. Sîntem 
cil se poate dc obișnuifi 
cu asemenea lucruri, in
cit fără îndoială că foar
te putini se întreabă ca
re este lotuși mina nevă

zută care ordonează a- 
ceasta neîntreruptă miș
care de bolizi ce se des
fășoară pe căile ferate, 
de unde se asigură pre
cizia cu totul remarcabi
lă a acestor mișcări cata
logată sub denumirea la
pidară de „siguranfa 
circulației".

Pentru a percepe pro
porțiile acestei activi- 
tăfi de coordonare este 
suficient să amintim că 
ea include cele 124 de 
trenuri care intră și ies 
zilnic in și din gara Pe
troșani, transportînd mai 
bine de 23 000 de tone 
de mărfuri. Este vorba de 
o intensă activitate de

transport feroviar, ca
re înlr-o zonă în
tinsă, cuprinsă între 
Lupeni, Subcelate șt 
Boufarl, este dirijată de 
la pupitrul aflat in cabi
na operatorului — regu
lator al circulației, aliat 
in Petroșani. Un adevă
rat centru de coordonare, 
unde zi și noapte concen
trarea șl munca febrilă a 
zeci de oameni urmăresc 
apropierea în cil mai 
mare măsură a graficului 
real de circulație de gra
ficul ideal pe care II au 
în permanentă în fa/ă și 
care sintetizează la di
mensiunile unui panou

Vlorel Svichea:

Muncă febrilă, concentrare

- la cota inaltă

a
o activitate deosebit de 
complexă.

— Care este activita
tea noastră, aici la pu
pitru ? întreabă zlmblnd 
operatorul R.C. Viorel 
Svichea. Nimic mai mult 
decît să urmărim lără 
întrerupere flecare garni
tură de tren aflată pe 
traseu șl să pregătim 
toate condițiile pentru ca 
fiecare tren să poată in
tra sau pleca la ora pre
văzută din stafie.

— Totuși cele două 
grafice diferite pe care 
le aveți în față arată că 
intervin și abateri...

— Intervin, desigur 
din cauze In general o- 
bieclive. Tocmai de ace
ea urmărim în perma
nentă reducerea lor, re
cuperarea fiecărui mi
nut. Urmărim parcursul 
fiecărei garnituri la tre
cerea prin stafii sau prin 
legătura radio pe care o 
avem cu mecanicii de la 
locomotivele diesel. Un 
minut în plus sau în mi
nus, contează alît de 
mult în munca noastră.

Eforturi, preocupări 
pentru „recuperarea" u- 
nui minut... Un fapt care 
vine să confirme impre
sia că principala carac-

răspunderii
fcrisllcă a activității de 
aici o constituie preci
zia, Încadrarea oamenilor 
în mecanismul acesta 
complex, stăplnirea lui 
pină in cele mal mici 
detalii. O încadrare care 
se realizează prinlr-o ac
tivitate deosebit de In
tensă, purtlnd în perma
nentă amprenta unei 
concentrări deosebite.

— Sînt patru ani de 
cind îndeplinesc această 
muncă, continuă Viorel 
Svichea. O muncă care 
nu este deloc ușoară, în 
care atenția trebuie s-o 
ai în orice moment în
dreptată în mal multe di
recții, să urmărești în
cadrarea în graficul de 
circulație sau formarea 
garniturilor la tonajul 
optim corespunzător tra
seului. Este o muncă pe 
care noi o facem conști
ent! de responsabilitățile 
ce ne revin alît pe linia 
asigurării deplinei sigu
ranțe a circulației, cil și 
în satisfacerea necesi
tăților principalilor noș
tri colaboratori — mine-
le Văii Jiului. Munca
noastră este desigur,
dificilă, dar Intot-
deauna mal presus

de oboseală, încercăm la 
slirșitul unei zile de 
muncă sentimentul sa
tisfacției. Al sallslacfiel 
de a li stăpinlt o mișca
re alît de complexă, o 
activitate care se Inter- 
pălrunde cu viata fiecă
rui om, a întregii fări. La 
locul meu de muncă, la 
pupitru de comandă 
convingerea de a Ii util 
se apropie pînă la con
topirea cu realitatea, mai 
concret decît în orice al
te Împrejurări.

De aici, de la pupitrul 
cabinei operatorului R.C., 
pornesc și se recepțio
nează zi șl noapte sute 
de semnale, care dirijea
ză fluxurile ce duc la 
formarea garniturilor sau 
la expedierea lor. Aces
ta este unul din nenumă
ratele locuri de muncă in 
care oamenii, îndrăgos
tiți de profesiunea lor, 
realizează zilnic conju
garea eforturilor proprii 
in efortul general de edi
ficare a societății noi, 
depunînd o muncă de o 
incontestabilă utilitate e- 
conomlcă și socială.

Bujor BOGDAN
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Atunci cind c vorba despre statornicia in muncâ și 
meserie, de obicei, nu găsești cuvinte potrivite. Și. in cazul 
de față, in care imaginea ne prezintă trei comuniste des
toinic. ale fabricii „Vîscoza1* — Lupeni. slovele nu ne-ar 
ajunge pentru a vă relata cîte fire au trecut prin mina 
Măriei Cornoiu (stingă) în cei 19 ani de muncă în fabrică, 
sau a Măriei Tittu (dreapta) In cei 11 ani. precum nici a 
Varvarej Moldovan, controlor C.T.C. (mijloc), in cei 25 de 
ani de muncă împliniți de curînd la „Vîscoza". Și nici cîte 
împliniri și nici cîte bucurii. Am reținut doar că. fiind 
comuniste, se află mereu in frunte...

Foto: Ion LICIU

sărută și-i povestește... 
poate să-și dorească mai mult 
un părinte ?

★

Să veghem copilăria
„De cile

Dragă redacție,

„Vă rugăm să ne ajutați pe 
noi, Olimpia și Doruleț de a 
ne regăsi farmecul și bucuria 
copilăriei, dispărute de cind 
dragii noștri părinți ne-au pă
răsit, lăsindu-ne ai nimănui. 
Acum stăm la bunica, dar ea 
este bătrină și neputincioasă 
iar mîngiierile el, oricît ar fi 
de calde, nu sînt ca ale ma
mei. Noi o vrem pe mama ! Și 
de cîte ori se deschide ușa, 
tresărim, crezînd că doar, doar 
intră ea, de care ne este ta
re dor și care ne-a uitat.

Vă rugăm pe dv. să ne aju
tați s-o găsim pe mămica 
noastră, Livia Lenghel, căci a 
plecat de acasă acum patru 
luni. înaintea ei plecase tata. 
Nu mai știm nimic despre pă
rinții noștri. Poate ne ajutați 
s-o găsim pe mama, faceți as
ta măcar pentru frățiorul meu

ATITUDINI

Două motive
Stăm de vorbă în Vulcan cu 

un miner, veche cunoștință. 
Discutăm de una, de alta. Și 
vme vorba, la un moment dat, 
despre scutiri medicale. I! 
ascultăm cu atenție. Ne inte
resează pe toți problema. Și. 
se pare ni se spune — cel 
mai mult ne interesează pe 
noi. brigadierii. Mie nu-mi 
convine să am in brigadă, la 
ort. pușlamale. chiulangii. 
Dacă nu reușesc să-i dau 
De brazdă, mă debarasez de 

i...... -Aș vrea insă — si inter
locutorul ne fixează cu aten
ție — să vă spun o ..chestie*'. 
Sint foarte supărat pe unii 
maiștri de-ai noștri. Și nu nu- 
maixde-ai noștri. De ce ? Să vă 
explic. Cind cineva, un mi
ner, un vagonetar, are un 
mic accident de mină, își stri
vește să-i zicem degetul sau 
primește cine știe ce lovitură, 
maistrul se repede urgent pe 
el. Dacă-ți scoți foaie de boală 
pentru aceasta. îl amenință, o 
să ai de-a face cu mine I El, 
maistrul, știe că va fi penali
zat pentru nerespeetarea ci
ne știe cărei prevederi a nor
melor de protectie a muncii și 
nu-i convine. Nu-i convine 
nici să se afirme că a crescut 
numărul accidentelor de mun
câ ! Și, ce face, minerul nos
tru ? Se duce totuși la medic. 
Trebuie să se ducă ! Degetul 
necesită îngrijiri. Dar, mi spu-

de supărare
ne unde i s-a întîmplat acci
dentul, zice că acasă. Medicul 
nu are de unde să știe că nu-i 
adevărat. II crede. Ii dă foaie 
de boală. Minerul e mulțumit. 
Maistrul, și el e mulțumit, 
cind i se comunică, de către 
ortac, ca n-a spus unde anume 
s-a accidentat. Amîndoi sînt, 
deci, mulțumiți. Eu însă nu 
pot fi. In nici un caz. Din do-

Mama și
Cind se aștepa cu înfrigu

rare, sosirea lui Moș Gerilâ, 
majoritatea copiilor de la Casa 
de copii din Uricani, aveau 
musafiri : mama, tata, frați 
sau surori. Numai un băiețel 
de șase ani, era singur și 
trist. El nu era vizitat. El nu 
avea pe nimeni. Dar, o fa
milie din Urcani, un miner 
al cărui nume nu-1 dezvăluim 
(din dorința sa), s-a hotârît 
să ocrotească copilul, să-i în
senineze viața, întunecată de 
o întîmplare tragică in urma 
căreia mama sa a decedat 
iar tatăl a fost condamnat 
pe viață.

...La școlarul de șase ani, 
a venit anul acesta Moș Ge- 
riiă, încărcat cu daruri multe,

ua motive. Care sint acestea ? 
In primul rînd câ mi-a dispă
rut, pentru cîteva zile, un 
„braț" de muncă, diminuîn- 
du-ni-se cîștigul, și-n al doi
lea rînd că se creează impresia 
falsă, că pe linie de protecție 
a muncii „lucrurile merg foar
te bine". Ori, nu-i așa I Ce pă
rere aveți despre toate aces
tea ?“...

întrebarea ne-a fost adresa
tă, atunci, nouă. Amintindu- 
ne-o, ...o „pasăm" acum, di
rect, celor ce. de fapt, le este 
destinată. Și-am dori un răs
puns. Sincer. Din partea unor 
maiștri mineri. Nu neapărat 
din Vulcan. De oriunde. Pen
tru că, sîntem siguri, interlo
cutorul nostru anonim n-a 
exagerat cu nimic.

Am aflat cele de mai sus 
de la un alt miner, Gheor- 
ghe Matei, tovarăș de mun
că și prieten cu „tata Radu11 
și cu noul băiețel al acestuia. 
El ne-a vorbit cu căldură șl 
emoție despre micul său prie
ten, ne-a dezvăluit sentimen
tele de bucurie ce le trăieș-

te, știind că un copil și-a gă
sit o familie. Și tot el, se a- 
dreseazâ sincer, prin noi, tu
turor părinților, în cuvinte 
simple: „să facem totul
pentru ca aceia cărora le dăm 
viață să crească mari, sănă
toși Ia minte și la trup, să 
nu-i lipsim de bucuriile co
pilăriei ; să fim m ndri de 
ei, și de noi că sîntem părinți. 
Vă spune acestea un om și 
un tata”.

I. FIERARU

Un surîs amar solicita...

V. T.

pe măsura notelor sale numai 
de zece. De atunci, casa ma
mei șl a lui tata Radu (așa 
le spune băiețelul părinților 
săi adoptivi) este din nou în
viorată de zburdălnicia copi
lăriei. Spun din nou. pentru 
că fiul acestora a crescut, s-a 
căsătorit, este student.

Mama și tata Radu, i-au 
adus fericirea, i-au dăruit un 
cămin, căldură și dragoste 
părintească, unui copil care 
simte de-acum căldura fami
liei, care are cui să-i poves
tească Intîmplări de la școală 
și de la joacă. Iar „tata Ra
du1* vine de la ..șut" intr-un 
suflet, știe că acasă este aș
teptat. Și cînd intră pe ușă, 
micuțul li sare în brațe, îl

Marți, în jurul orei 13, pe 
artera principală a orașului 
Vulcan (mai precis, pe por
țiunea dintre Liceu și Școa
la generală nr. 5), trecea în 
mare goană un autocamion a) 
salubrității orașului, supraîn 
cărcat. Nu i-am reținut numă
rul. Am reținut în schimb 
faptul că, de sus, de pe* 
„cupa" de gunoi, un salariat 
al E.G.C. zîmbea condescen
dent pietonilor, făcîndu-le din 
cind în cînd și semne de... 
„bun rămas11. Motivul ? Omul 
era, pesemne, foarte încîntat 
de faptul că, aidoma copilului

din poveste, reușea să însem
ne drumul De care-1 străbatea, 
la tot pasul, cu hîrtii... Ca 
să-1 recunoască la înapoiere I 
Fluturau, în stoluri mari, în 
toate direcțiile hîrtlile din 
mașină și omul salubrității 
suridea amar, solicitînd par
că... înțelegere. Cine-i „dis
pus" să i-o acorde, nu are 
decît s-o facă 1 Bunii gospo
dari ai
altceva decît să afle de ce-și 
permit unii semeni dc-ai lor 
să le sfideze simțul datoriei 
civice, pasiunea pentru fru
mosul citadin...

Vulcanului nu ar dori

ori se deschide ușa,
tresă rim“

Doruleț care are cinci ani, es
te bolnav și de cîte ori plinge 
o vrea pe mama".

Olimpia Lenghel

aproape integral 
scrisoare sosită 
la redacție, sem-

Am redat 
emoționanta 
nu de mult 
nată de Olimpia, o fetiță de 7 
ani din Uricani. Cele relatate 
de ea. sînt cu totul adevărate.

...Am bătut la ușa aparta-

Scrisoare
deschisă

mentului nr. 5, blocul 7, Ale
ea Jiului din Uricani. Ne-a în- 
timpinat bunica, ale cărei cu
vinte pline de amărăciune im-, 
plorau ajutor: „Sînt mai bi
ne de patru luni de cind fiica 
mea, Livia, a dispărut fără 
să-mi spună un cuvînt, fără 
să fi scris un rînd. Am auzit 
că a plecat cu un bărbat dar 
nu știu unde poate fi, la Sa- 
tu Mare, la Hunedoara. Co
piii au rămas cu mine, dar eu 
nu am posibilități materiale. 
Tatăl lor, plecat și el, a venit 
acum cîteva zile și a dus co
piii la Tg. Mureș. Nu știu ce 
vor face, că era un om rău, 
bețiv și scandalagiu. Poate vor 
avea grijă de ei părinții lui. 
Am cerut sprijinul organelor 
de miliție, dar pînă acum 
n-am aflat nimic. Aș vrea ca 
fata mea să fie găsită și obli
gată să-și crească copiii. Mă
car ea, că este mamă, să fie

cu ci, să nu-i lase în seama al
tora, care nici cum n-o vor 
putea înlocui**.

☆
Oricît de nefericită ar fi 

fost în căsnicie. Livia Len
ghel, și oricît de greu i-ar fi 
fost, (material) fuga sa plină 
de lașitate, părăsirea copiilor 
este o faptă condamnabilă, de 
neiertat, mai ales câ cei doi 
copii fuseseră părăsiți și de 
tată (se vede însă câ acesta 
și-a amintit de răspunderea 
morală ce-o are, căci după 
cinci luni a venit și i-a luat). 
In orice caz, Livia • Lenghel, 
opinia publică te acuză și te 
judecă aspru pe măsura fap
tei tale josnice. Și legea te a- 
cuză și tc va obliga (dacă 
simțămintele materne au dis
părut) să-ți faci datoria de 
mamă. Să muncești și să-ți 
crești copiii. Pentru că. în so
cietatea noastră nu-i este per
mis nimănui ca din egoism, 
din goana după distracții și 
plăceri trecătoare, să răpeas
că copiilor liniștea, dragos
tea părintească, să le întunece 
copilăria. Dacă totuși mai 
sînt unii asemeni Liviei Len
ghel, un singur cuvînt spune 
totul despre ei : INUMANI.

Am scris aceste rînduri pen
tru toți cei care sînt părinți și 
pentru toți cei care vor de
veni părinți. Și le-am mai 
scris pentru toți aceia care a- 
sistă la drame asemeni celei 
relatate. Pentru că toți, avem 
datoria de a veghea și apăra 
cu strășnicie copilări^, ferici
rea tinerelor vlăstare’ ale so
cietății noastre.

Lia MANOLE

...Dacă cel cu care stăteam 
de vorbă pe marginea unui pat 
imaculat, intr-un salon al Spita
lului unificat din Vulcan, nu 
s-ar fi dovedit oarecum contra
riat in fața afirmațiilor noastre, 
poate că nici acum nu am fi 
convinși că e eronată părerea 
celor ce susțin că medicina e 
o ramură de activitate... nepro
ductivă. Interlocutorul nostru 
insă, electrician și șef de echipa 
la mina Paroșeni, ne-a apărut 
prea tare pe poziții Ca să-l pu
tem contrazice... Dacă medicii 
- zicea - acești oameni in con
tinuă stare de alarmă, in a că
ror profesiune imprevizibilul r.e 
ivește la orice pas, ar sta cu 
miinile înfundate in buzunare '.I 
dacă n-am ști că, anual, salvei- 
zâ atitea și atitea vieți omenești 
din ghearele bolilor, aș înțe
lege că sint neproductivi. Dar 
așa ! Cum vine asta ? înseamnă 
că mie nu-mi este prea clară 
ideea de producție I Ori nu pot 
să admit acest lucru. Dacă-f 
redai pe om producției, o*ta 
nu înseamnă producție ?... Dis-

Cel ce restabilesc 
încontinuu imaginea 

justă a vieții

DISCIPOLII 
LUI

H8POCTAÎ

cuția se prelungește. Electrici"” 
anul din Paroșeni (al cărui nu
me am fost rugaji să-l trecem 
sub tăcere, pentru că „nu e 
treaba mea să-mi dau părerea 
despre medici, aș putea să vă 
spun multe, și bune și 
rele"). Continuăm discuția m 
compania directorului spital/u, 
dr. IOAN RADULESCU. „Ce 
facem, in fond, noi, medicii ? 
Restabilim imaginea justă a 
vieții. Zilnic. încontinuu. Pentru 
că zilnic, încontinuu, această 
imagine este deformată de a- 
titea și atitea beli, de atitea 
accidente nefericite". Medicul 
PETRU NAVRADI de la aceeași 
unitate spitalicească comple
tează : „Sîntem căutați, e ade
vărat, oamenii au nevoie de 
sprijinul nostru. Sîntem chemați 
doar să chezășuim continuitatea 
speței umane. Să veghem la 
salvarea omului de pieirea bio
logică prematura. De modul 
cum ne facem fiecare in parie 
și toți la un loc datoria depinde 
stima oamenilor".

- Unii oameni - intervenim, 
profesional, cu maliție nedisi
mulată — mai că n-ar dori deloc 
să aibă prieteni... medici. La ur
ma urmei, zic aceștia, bătind 
în lemn, e bine să n-ai nevoie 
de medic. Să fii sănătos! Să 
recurgi din cînd in cind doar 
la sfinta aspirină !

I e data aceasta ne răspunde 
medicul FULVIU ISACU : „Așa 
e. Ce bine-ar fi, cit de mult 
ne-am dori noi să ne restrîngem 
activitatea doar la prevenirea 
îmbolnăvirilor I E atît de vastă 
munca profilactică ! Dar, după 
cum se știe, va mai trece timp 
pină vom ajunge in acest sta
diu. Dacă cei ce ajung pacien- 
ții noștri or fi in prealabil înar
mați cu mai multe cunoștințe 
de medicină generală, dacă 
s-ar strădui să-și cunoască or
ganismul, să respecte atitea 
prerogative ale ocrotirii sănă
tății, dacă ne-ar asculta sfatu
rile, dacă ar veni la întilnirea 
cu noi înainte de a se ști vizați 
de vreo boală, dacă... dacă...".

...La spitalul din Vulcan, prin
tre medici, printre acești disci
poli ai lui Hipocrat care resta
bilesc zi de zi, imaginea justă 
a vieții, printre pacienții aces
tora, ne-am aflat, în ultimii ani 
de multe ori. Și nu intîmplâtor, 
de fiecare dată, am discutat, 
in primul tind, despre medici 
cu pacienții și despre pacienti 
cu medicii. Despre pacienti, 
medicii ne-au vorbit în genere 
cu respect. Firește, nu despre 
toți. Simulanților li se refuză, 
automat, orice leqe a respectu
lui. Scandalagiilor, viciosilor, 
de asemenea. La timpul cuve
nit, ne-am ocupat de aceștia. 
Și-i vom mai prinde și altădotă 
in vizorul criticii. N-am scăpat 
prilejul, in ultima noastră vizită 
in acest prestigios lăcaș de o- 
crotire a sănătății, să sondăm 
părerea medicilor despre mun
ca lor. Și despre această mun
că am scris in aceste . citova 
rînduri. Pentru că aici, în Vul
can, despre personalul medico- 
sanitar al spitalului. oriunde 
te-aî afla, nu auzi decît cuvin
te elogioase. Un colectiv omo
gen. Stimat, unanim apreciat. 
De ce ? Pentru abnegația cu 
care se dăruie nrofesîei, menirii 
lui sociale. Modicii de aici, ni 
se snunen fațr-un salon de 'a 
„intern0'' au in primul rin'1 — 
si nici ° marele lor merit - ‘â- 
ria si delicatețea profesie”’ 'â 
ri° a imhnr*,îta bolnavii, ''e 
a-i umaniza Medicii de aici, 
adAunăm. n" sînt făcători de 

<’n» oameni. Oo*ioni 
foarte inițiali in știin'a firii ome- 
neșt:. De aceen inspiră o stimă 
nemărginită. Și o merită. Cu 
prisosință...

’ V. TEODORESCU
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Din activitatea

organizațiilor U. T. C
marif 1974 au constituit 
r la E. M. Vulcan con-

(sectorul Vi) și 
în realizarea sar- 
brigadă a depășit 
a doua cu 32 tone

• Zilei, dc 3 si 4 ii 
pentru brigăzile de tineret 
duse de uteciștii Popa Constantin 
Szabo Balaș (sr>. lorul VI) recorduri 
cinilor do producție. Astfel, prima 
planul cu 26 tone cărbune, iar cea dc 
cărbune. Merită felicitări depline,

• Zilele trecute, din inițiativa Comitetului U.T.C. 
de la E. M. Vulcan a fost organizată o importantă 
acțiune de muncă patriotică în sprijinul producției 
în cadrul sectoarelor 111 și VIII. Astfel, tinerii de 
la sectorul III au montat după programul dc lucru 
două transportoare TR-3 și nu curățat 2 km do galerie 
la orizontul 480. S-an evidențiat : Pricop Ștcfânache. 
Gheorghe Toader. loan Popa. Andrei Dăncasâ. Carol 
Dombi. Dumitru Pclroa și alții.

• Au devenit obișnuite acțiunile inițiate în co
mun de către organizațiile U.T.C. în colaborare cu 
pionierii. Astfel, sub îndrumarea profesorilor Ovidiu 
Pintca și Viorel Has de la Școala generală nr. 2 Lu
peni. peste 20 de elevi de la Școlile generale nr. 2, 
5 și 6 Lupeni au întreprins o instructivă excursie la 
cabana Bula.

0 82 de tineri dc pe raza orașului Petroșani au 
rostit ,.da“ în fața ofițerului Stării civile de la Con
siliul popular municipal Petroșani în ultimul trimes
tru al anului 1973. Prilej de bucurie și satisfacții de
pline a constituit pentru tinerii Alexandru Silvester și 
Estera Benedec. lloria Semaschievici și Dorina Hcbe- 
dean. Nicolao Lipovanu și Dina Floare și mulți alții 
care s-au căsătorit. Tuturor tinerilor căsătoriți — multă 
sănătate și fericire ?

(ft în ziua de 18 ianuarie a. c.. la comitetul mu
nicipal U. T. C. Petroșani se va organiza o consfătuire 
cu responsabilii cu activitatea politico-oducativă din 
muncipiu pe tema: „Forme și modalități de acțiune 
în educarea politico-ideologică a tinerilor". Consfătu
irea va constitui un util schimb de experiență, desfă- 
șurîndu-se pe patru probleme : educarea politico-idoo- 
logică, cultural-artisticâ, moral-cetățenească și ateist- 
științifică.

9 In zilele dc 8-9 ianuarie, a avut loc instruirea 
comisiei de educație a comitetului municipal U. T. C. 
Petroșani. în cadrul instruirii s-a făcut o succintă ana
liză a rezultatelor obținute pe trimestrul IV al anului 
1973. au fost reliefate realizările pozitive’ cit și lipsu
rile existente. Dc asemenea, a fost prezentată nota dc 
probleme a comisiei pe trimestrul I 1974, precum și 
programul selectiv al activităților cultural-educative 
pe această perioadă.

• Pe terenul de tenis de cîmp din Lupeni, recent 
amenajat ca patinoar, a avut loc zilele acestea un 
reușit camaval pe gheață. Au participat peste 150 de 
elevi dc la Școlile generale nr. 1. 2, 3 și 5 Lupeni. pre
cum și Liceul Lupeni. Timp de cîteva ore, pînă seara 
tîrziu. într-un cadru feeric, au fost organizate con
cursurile ..Cel mai bun patinator**, „Cea mai frumoasă 
pereche* etc. Carnavalul pe gheață s-a bucurat de 
apreciere din partea elevilor, fapt pentru care Comi
tetul orășenesc U.T.C. și Casa pionierilor, merită fe 
licitări.

• Pe lingă Comitetul municipal U. T. C. Petro
șani a fost înființată o nouă formație de muzică 
ușoară denumită „ATLAS". Formația are următoarea 
componență : Ioan Petrie — orgă electronică, Mihai 
Jurcă — chitară bas. Paul Jeghendi — chitară solo. 
Comei Sava — chitară armonie și Gheorghe Mogoș — 
baterie. Sub egida Comitetului municipal, formația va 
întreprinde. în colaborare cu Teatrul de Stat, turnee 
în Valea Jiului, va susține programe artistice la se
rile distractive pentru tineret.

Valeriu COANDRĂȘ. 
secretar al Comitetului 

municipal U.T.C. Petroșani

Al ll-îea trimestru
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Cei ce dau căi'ură. stau iu frig
Al COVACI

Gheorghe Drăghici pentru

nicii meseriași din fabrică.

Foto : I. LICIU
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recomandat și strungarul

cu cinste de sarcinile

producție între 25—30

V I F
Fiecare nou film românesc 

este un prilej de a rosti ace
eași Întrebare, vehiculind un 
Interes afectiv: în ce măsu
ră noua realizare se integrea
ză in sistemul valorilor cine
matografice autohtone șl în 
ce măsură reușește sâ llo o 
tribună a adevărului, princi
piu fundamental al vieții din 
România de azi ? „Vllornila" 
declanșează șl ea această în
trebare, reușind, In mare mă
sură, să ne convingă de uti
litatea sa, decursă din v/r- 
lu/i ce nu pot fl tăgăduite.

Chiar și cea mai sumară 
retrospectivă ne arată limpe
de că universul vielll rura
le nu a lost suficient investi
gat de cineaști. încercări s-au 
făcut, unele dintre ele Hind 
chiar meritorii, dar marele 
Ulm Inspirat din viata satu
lui românesc, nu. „Morome- 
tii" cinematografic lipsește 
din istoria filmului româ
nesc. „Vllornila'’ încearcă sâ 
umple acest gol, recomandînd 
in persoana regizorului Mir
cea Moldovan (căruia îl da
torăm Ulmul „Frații") un au
tentic, pasional al subiectelor 
rurale, presupunind un dra
matism intens.

Acțiunea „Vil omit el' se 
desiâșoarâ in 1956, deci in pe
rioada campaniei de colecti
vizare. Atît perioada cit și 
problematica sa este deosebit 
dc Interesantă, complexă, in- 
corporind procese sociale de 
marc Importantă In istoria 
contemporană a tării. Scena
riul lui Petre Sălcudeanu cx-

ploreazâ cu har subiectul, 
plasînd centrul de greutate 
asupra Iul Șteiu Vaflam ca
re. pentru a înțelege esența 
istoricelor metamorfoze din 
via[a poporului român, tre
buie să coboare In mijlocul 
mulțimilor. Fără îndoială, 
Șteiu trăiește intr-o prfmă fa
ză drama unei aspre lecfil de

Carnet 
cinematografic

vlafă. Nu este ușor, de bună 
seamă, Ca din responsabil 
Intr-un post de răspundere să 
devii executant. A lua totul 
dc la capăt, într-un mediu cil 
se poate de concret, presupu
ne, înainte de toate, supune
rea Întregii activități ante
rioare unui examen foarte 
critic. Catharslsul nU este po
sibil decît prin Identificarea 
individului cu o aspirație co
lectivă, înțelegi nd in primul 
rinei, că îndeplinirea misiunii 
depinde nu de dispoziții, cl 
de entuziasmul care nu poale 
izvorî decît din entuziasmul 
celor multi.

„Vifornița" este un lllm e- 
mlnamenle politic. Politic in 
cei mai adevărat sens al cu- 
cintului, deoarece examinea
ză cu luciditate Interdepen
dentele faptelor, legăturile 
profunde dintre evenimente. 
Campania de colectivizare în
semna, mai presus de toate.

învingerea prejudecăților, În
depărtarea unei concepții pe
rimate despre viata de la fa
rd. Conjlnutul luptei era, deci, 
impunerea unul adevăr cu o 
argumentație reușită din ln- 
sâșl esenfa acestuia. Matele 
merit al Ulmului este că vor
bește deschis șl realist des
pre o acflune Insolită, adesea, 
de conflicte, de confuzii pri
cinuite din insuficienta înțe
legere a unul scop major.

Din atitudinea diversă a 
doi prieteni, Adam șl $lelu 
Varlam, putem deduce sensi
bila diferență valorică dintre 
Intenția bună, dar lipsită de 
o tactică adecvată, și aceeași 
inten/le dusă la capăt pe un 
drum ce fine cont, In primul 
rînd, dc factorul uman hotă- 
rîlor. Cel care dă dovadă de 
Infelegerea noțiunii de demo
crație este Șteiu Varlam. El 
știe, a învățat acest lucru in 
școala gravă șl tulburătoare 
a luptei revoluționare, că 
nimic nu poate II Înfăptuit 
să fie durabil, fără a da oa
menilor dreptul libertății de 
opțiune. Experiența sa — 
constituind, In același timp, 
și înălțarea iul Șteiu pe o 
treaptă etică superioară — 
dovedește justejea opiniei sa
le, aduclnd, 1n final, rezulta
tul dorit.

Silviu Stănculescu, Luiza O- 
rosz, Ion Besoiu, Ferena Benc- 
ze șl alfli interpretează ro
lurile principale ale „Vifor
niței", acest film frumos și 
adevărat.

O vizita făcuta în cursul 
dimineții de ieri la sediul 
„Bazei dc aprovizionare, 
transport și prestări de ser
vicii" ne-a înfățișat un aspect 
surprinzător : in toate birou
rile salariații lucrau îmbră- 
cați în paltoane, fularele erau 
la loc de cinste, accese de 
tuse se auzeau din toate păr
țile. O întreagă instituție în 
care acum, în miez de iarnă, 
temperatura nu era cu mult 
diferită dc cea de afară, 
în care anumite economii dc 
energic electrică preconizate 
a se obține prin folosirea u- 
nor becuri de putere mai re
dusă — erau anihilate de scli
pirea de metal incandescent 
a unor radiatoare electrice a 
căror prezență în unele locuri 
nu putea fi contestată în con
dițiile în care în birouri iar
na își cîștigasc nesperate 
drepturi.

Cîndva această clădire dis
punea de sobe. Și se pare că 
nimeni nu se plîngea de frig. 
Apoi s-a apreciat că o solu
ție mai economică ar putea-o 
constitui încălzirea centrală 
și în toate camerele radiatoa-

rele au luat locul de
modatelor sobe. Le-au înlocuit 
fără a prelua dc la acestea 
și principala lor menire ! a- 
ceea de a radia căldură sufi
cientă. Noile radiatoare n-au 
cunoscut decît arareori bine
facerile apei fierbinți. Sînt 
fierbinți conductele de distri
buție. călduțe primele clemen
te ale radiatoarelor și com
plet reci elementele din cea 
dc a doua jumătate a radia
toarelor. Iar in încăperi — frig. 
Un frig pătrunzător, care te 
îndeamnă să încerci să pă
trunzi în „complexele" pro
bleme care împiedică această 
instalație de încălzire centra
lă să funcționeze normal.

Datei? problemei s'nt sim
ple. Două c’ndiri (ale 
B.A.T.P.S. și E. G. L. Petro
șani) sînt racordate la ace
eași stație termică aflată în 
subsolul acestei din urmă 
unități.

Și întț-una și în alta încăl
zirea este cu totul nccorcsnun- 
zătoare. Motive ? Le vom ve
dea.

„Debitul de apă este insufi
cient. Cînd avem apă destu-

lă, este cald în toate încăpe
rile" (Viorel Oprișe, fochist).

„Sînt pierderi de apă pe 
traseu. Trebuie să le evităm, 
prin executarea unor remedi
eri la sistemul de alimenta
re" (Sima Sicloșan, tehnician).

Cît se poate de clar : nu 
este apă. (Nu este, dar ar pu
tea fi dacă s-ar face citeva 
mici remedieri. Remedieri pe 
care salariații E. G. L. Petro
șani le fac în mod curent la 
instalațiile dc încălzire cen
trală din întreg municipiul, 
dar au omis pînă acum să le 
facă la propriul sodiu. Negli
jență ? Dezinteres față de zeci, 
sute do oameni obligați să 
lucreze în frig ? Vrem sâ re
ținem doar un alt aspect : con
ducerea E.G.L. s-a angajat 
ca, împreuna cu B.A.TP.S.. 
sâ rezolve în decurs de cîteva 
zile o problemă nu tocmai 
complicată, dar care necesită 
ceva mai mult interes. Lucru- 
rilo par suficient de simple 
pentru ca promisiunea să 
poată fi respectată. Vom re
veni pentru a ne convinge de 
acest lucru.

F.S.H VULCAN.

o etapă superioară în instruirea elevilor
(Urmare din pag. 1)

fesorii Livia și ____
dru. În acest an vacanța 
iarnă a fos.t concepută in for
mule mai diverse, astfel că 
o mare parte din elevi i-am 
avut alături de noi.

La Liceul din Lupeni — 
unde se fac eforturi perse
verente pentru amenajarea 
unei baze materiale care să 
permită aplicarea metodelor 
pedagogice menite sâ stimule
ze gîndirea elevilor — se a- 
flau, la sfîrșitul trimestrului 
întîi, foarte utile și funcțio
nale laboratoare de chimie și 
fizică, de biologie. geogra
fie. Acestora, începînd din a- 
ceste zile, li se mai adaugă 
un ingenios laborator de elec
tronică (și depanări radio-TV) 
realizat sub îndrumarea mai
strului instructor Doru Zaslo. 
cabinetele de științe sociale, 
istorie și matematică.

Victor Șan- 
de

Volum sporit 
de mărfuri 

transportate 
conteinerizat

In ultimii trei ani. volu
mul mărfurilor transporta
te cu ajutorul transcontai- 
nerelor a crescut de circa 20 
ori. Studiile întocmite de 
specialiști arată că in proce
sul manipulării fiecărei to
ne de marfă containerizată 
se obțin economii de 21—24 
lei și 30 lei de pe urma am
balajului. Un asemenea re
zultat constituie, fără îndo
ială. încă un argument con
vingător care pledează pen
tru extinderea metodelor 
moderne de transport : pa- 
letizare, transcontaineriza- 
re, pachetizare.

Avind in vedere eficiența 
generalizării acestor siste
me de transport, organele 
interesate, și în primul rînd 
Direcția de resort din 
drul Ministerului 
zionării 
le și 
podăririi 
xe, au 
susținută

— în Liceul 
spunea prof, 
grad, secretar al organizației 
de partid, s-a acordat o aten
ție susținută vacanței în 
timpul căreia au avut loc con
cursuri. diferite simpozioane 
(care sînt foarte bine primite 
de elevii noștri), spectacole 
etc. în cabinetul de științe 
sociale, de pildă, s-a desfășu
rat o masă rotundă cu 
„Opoziția 
religie” la 
uteciștii și 
intervenții 
tate elevii
Rodica Suciu. Noutăți deose
bite pentru începutul trimes
trului al doilea nu avem de
cît pregătirile de natură cul- 
tural-educativă pentru a 25-a 
aniversaro a organizațiilor de 
pionieri din țara noastră și o 
activitate sistematică, de pers
pectivă pentru orientarea șco
lară și profesională a elevi
lor noștri.

In perioada vacanței de iar
nă în toate școlile s-au desfă
șurat examene la cursul fără 
frecvență la care participă 
sute de muncitori dornici să-și 
completeze studiile. Lucrările 
scrise și răspunsurile orale, 
în mod firesc de o mare di
versitate valorică, au cuprins 
în ele și preocupările cadre
lor didactice de specialitate 
chemate sâ organizeze cît mai 
diferit sistemul de meditații, 
obligație a școlii față de toți 
elevii.

Preocupări mult mai com
plexe am aflat la Școala ge
nerală nr. 3 Lupeni al cărei 
director, prof. Ioan Cotcscu, 
ne spunea :

din Uricani, ne 
Dumitru Beli-

tema 
dintre știință și 
care au participat 
s-au remarcat prin 
clare și argumen- 
Ion Mureșan și

— în perioada vacanței 
se poate afirma cu certitudine 
că elevii noștri s-au odih
nit, s-au recreat prin activi
tăți plăcute, organizate în 
școală și în oraș. Ca în mul
te locuri, clubul sportiv a fost 
frecventat de copii. Bine pri
mite au fost excursiile la 
Arad. Timișoara și in județ, 
deosebit de apreciate, ca și 
expoziția permanentă de de
sen, concursul de recitare a 
poeziilor patriotice. Tabăra 
de la Straja completează un 
tablou variat al vacanței în 
care n-au încetat preocupări
le noastre pentru moderniza
rea în conținut a procesului 
instructiv-educativ și a spori 
eficiența formativă a învăță- 
mîntului. /Astfel se face că 
pînă la 15 ianuarie vor fi ter
minate lucrările la cabinetele 

de geografie, matematică și 
limba română, care se adau
gă celor existente. Cu ajuto
rul consiliului popular orășe
nesc și al întreprinderii pa- 
tronatoare — I. F. A. „Vîsco- 
za“ — vrem să începem în 
acest an școlar lucrările pen
tru amenajarea unei microîn- 
treprinderi cu un profil de
terminat de necesitățile lo
cale.

Începînd sub semnul aces
tor frămîntări. de a imprima 
invâțămîntului din Valea 
Jiului o sporită eficiență for
mativă, determinată de înseși 
exigențele vieții social-econo- 
mice și în sensul Plenarei 
C.C. al P.C.R. din iunie 1973, 
trimestrul al doilea va fi. 
neîndoielnic, o etapă superi
oară în pregătirea elevilor 
pentru a se încadra optim in 
ansamblul social-economic.

e ȘTEFAN PLAMADA, Aninoasa. Cu 
pantofii dumneavoastră căroi^î* li s-ă 
deziipit talpa după două săptămini,- -și- ■ 
după care ați așteptat apoi șase luni ca 
să-i primiți reparați. Cooperativa ..Unirea- 
din Petroșani, și-a făcut un renume... la 
care n-ar prea trebui sâ țină. Zicem șase 
luni, deoarece ne-am interesat și ni s-a 
spus că în sfîrșit ați intrat în posesia pan
tofilor pentru care atît ați umblat pe 
drumuri că ați mai rupt o pereche de 
pantofi confecționați de alți meșteri decît 
cei de la ..Unirea1’.

® ȘTEFAN ZAMEȚ, Petroșani. Cazul 
pe care ni-1 relatați intră în competența 
organelor judiciare locale sau superioare, 
la care vă sfătuim să apelați.

© ELISABETA MICLEA, Petrila. Ne 
scrieți că singură nu reușiți să vă „luptați” 
cu familia vecină, pe nume Țuțuianu Ma- 
nole — care nu cunoaște (deci se poartă 
ca atare) noțiunea dc bună cuviință, și 
ai cărei copii au mania tragerii la țintă 
în geamurile blocului. Și că cei de la 
asociația de locatari și consiliul popular 
nu vă ajută. în acest caz, pentru că tot 
sînteți responsabilă de bloc, încercați îm
preună cu toți locatarii sâ creați o opinie 
pentru respectarea normelor conviețuirii

civilizate și veți vedea că familia recalci
trantă va plăti cu siguranță geamurile 
sparte de odraslele sale, se va corecta.

0) ION CIUREA, Vulcan. în legătură 
cu problema apei potabile pentru cele 
26 de familii din Paroșeni, situația este 
următoarea : cauza nu se datorează mi
nei Paroșeni, deci Centrala cărbunelui 
nu va putea contribui bănește la lucrări
le respective în cazul în care dv. sînteți 
de acord să suportați cheltuielile, mer
geți la comitetul executiv din Vulcan 
care vă va acorda tot sprijinul, discutați, 
iar biroul de sistematizări va face un 
deviz estimativ astfel incit să cunoașteți 
cu aproximație costul lucrării.

Steagul roșu
de lei trimestrial.

REIIIKOIȚI-VĂ ABONAMENTELE LA ZIARUL

Prețul unui abonament este de 8 lei lunar, 
24

Abonamentele se iac la chioșcurile șl dlfu 
zori! de presă din întreprinderi.

ASIGURATI-VĂ DIN TIMP 
ZIARUL DUMNEAVOASTRĂ PREFERAT 1

(Urmare din pag. 1)
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Aprovi- 

Tehnico-materia- 
Controlului 
Fondurilor 
desfășurat 

activitate

Gos- 
Fi- 

o 
pentru 

standardizarea elementelor 
constitutive și asimilarea u- 
nor utilaje adecvate necesa
re manipulării încărcături
lor paletizate.

Măsurile adoptate vor asi
gura dublarea, în 1975, a 
volumului de mărfuri trans
portate în sistem combinat 
față de anul 1973. Se apre
ciază că la acest volum, 
cheltuielile de manipulare 
vor fi cu circa 37 la sută 
mai mici comparativ cu cele 
pe care le necesită mijloa
cele clasice.

cii de la Vulcan, un al doilea 
C.T.C. — acela al verificării 
practice — care nu a fost nici 
o clipă neglijat sau subesti
mat. Din această atitudine de 
receptivitate față de benefi
ciari. care ilustrează o dimen
siune puternic creionată a 
disciplinei muncii, înțeleasă 
in sensul ei major, au izvorit 
cîteva succese noi ale colecti
vului. Despre acestea încer
căm să vorbim mai pe larg, pe 
înțelesul celor mai mulți citi
tori.

Se află într-un stadiu avan
sai omologarea grinzii păși- 
toare, care a dat rezultate bu
ne la mina Dilja. In această 
lună va intra în producție un 
lot de 300 bucăți, destinate ex
ploatării stratului 3. Pe alt 
plan se lucrează la modificarea 
susținerii cu cadre pășitoare 
introduse la Petrila. care vor 
fi experimentate și la mina A- 
ninoasa. Din sugestiile mine
rilor, sau mai bine spus din 
reclamțille făcute pe un ton

destul de exigent, s-a născut 
un nou produs — stîlpul hi
draulic dc susținere cu ventil 
protejat. Reclamațiile aminti
te se refereau la neajunsurile 
create prin dereglarea venti- 
lului la stilpii SVJ. supuși 
permanent loviturilor de căr-

hidraulici. De altfel, despre 
ipostazele nou și vechi ni s-a 
vorbit in legătură cu mai mul
te produse. In acest caz este 
vorba de înlocuirea ghidaje
lor din aluminiu (costisitor, u- 
șor perisabil) cu un ghidaj 
din inserție metalică cu o masă

Matyus și lăcătușul Mihai Ma- 
tyus) care contribuie la creș
terea productivității muncii în 
procesul de execuție a stîlpi- 
lor.

Intrucit am început .îndu- 
rile de față cu o noutate pri
vind o premieră tehnologică a

Mecanizarea susținerii în abataj
bune din front. Pînă in data 
de 15 februarie se va realiza 
un prim lot din acest produs 
care prezintă reale avantaje 
practice și economice. Un cal
cul estimativ ne indică faptul 
că. la o producție de 10 000 
stilpi. se va realiza o econo 
mie de circa 1 500 000 lei.

Mai luăm cunoștință despre 
un nou sistem de ghidare a 
coloanei telescopice la stilpii

plastică poliamidică. $i în a- 
cest caz economia anuală es
te substanțială (peste 2 milioa
ne lei). Pe planul noutăților 
se cuvin amintite și pistolul 
de pozare pentru alimentarea 
cu emulsie a stîlpilor hidrau
lici (conceput de strungarul 
specialist Alexandru Ganea) 
dispozitivul de inșurubaro a 
tubulaturii (realizat de maiș
trii Soo Francisc și Francise

anului, se cuvine să le înche
iem in aceeași manieră. Intre 
alte succese, șeful secției ne-a 
vorbit și despre realizarea u- 
nui hidroridicător pentru sub
teran — o noutate pe plan 
mondial. Utilajul are o forță 
de ridicare de 2 500—3 000 ki
lograme, și servește la poza
rea grinzilor în abataj. Ușor dc 
manipulat, hidroridicătorul 
contribuie la reducerea efortu-

lui fizic al minerilor. îngădu
ind pozarea a cel puțin 10 
grinzi într-un schimb în care, 
manual, se realiza cel mult 
pozarea a 3—4 grinzi.

Cu fiecare lot do utilaje li
vrat exploatărilor miniere, cu 
fiecare succes, pe de o parte, 
sau observație critică, pe de 
altă parte, privind calitatea a- 
cestora, și dc aici, cu fiecare 
vizită in abataje sau întilnire 
cu minerii, activitatea secției 
din Vulcan a I.U.M.P. — sec
ție pe care vom continua să 
o numim fabrica de stilpi hi
draulici — a cîștigat m expe
riență, a făcut un pas înainte 
pe calea perfecționăm produc
ției și a muncii. Astăzi, co
lectivul este tot mai angajat 
pentru a răspunde cerințelor 
crescînde, de dotare mecani
zată a lucrărilor miniere, im
puse dc acele deziderate ale 
activității în subteran care 
prevăd sporirea producției de 
cărbune în condițiile reduce
rii continue a efortului fizic 
și creșterii eficientei activită
ții de extracție a cărbunelui.

care se achită lună de lună

linie de producție, ne-a fost

care depășirile planului de

sută îl mențin printre har

Prinlro tinerii meseriași

Deva și Exploatarea de Gospodărie 
Comunală Petroșani
ANUNȚĂ

Datorită secetei actuale, debitele surselor de apă 
potabilă sînt mult diminuate. Se impune ca toți consu
matorii de apă potabilă din municipiul Petroșani (sec
toarele de stat și particular) să treacă de urgență la 
nlăturarca tuturor defecțiunilor din instalații care 

generează pierderi, precum și raționalizarea strictă a 
consumului de apă potabilă.

Consumul apei potabile in scopuri industriale este 
strict interzis !

Cursuri de îndrumare
pentru candidații

la concursul de admitere
INSTITUTUL DE MINE PETROȘANI

organizează cursuri de îndrumare, înce- 
pînd cu data de 13 ianuarie 1974, în fie
care duminică, între orele 9—13 pentru 
tinerii care doresc să candideze la con
cursul de admitere.

înscrierile se fac zilnic la Rectoratul Institutului de 
mine Petroșani, intre orele 8-15.

Candidații trebuie să prezinte la înscriere o reco
mandare din partea conduceii liceului (pentru elevi) sau 
din partea conducerii întreprinderii (pentru tinerii înca
drați in producție).

Informații suplimentare la secretariatul rectoratului 
institutului.

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Neagu 

Iulian, eliberată de Preparația Lupeni. O declar nulă.

PIERDUT saxofon „Guban“ Timișoara. Firicescu 
Gheorghe, str. Viitorului, bloc 41, sc. 2, ap. 61 Aeroport 
— Petroșani. Găsitorului recompensă.

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Toader 
Costache, eliberată de Preparația cărbunelui Lupeni. O 
declar nulă.
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Consfătuirea reprezentanților 
partidelor comuniste 

și muncitorești consacrată 
activității revistei „Probleme 

ale păcii și socialismului"

Sosirea la Delhi a delegației 
economice române, condusă
de tovarășul Manca Mănescu

DELHI 9 — Corespondentul 
Agerpres. Ion Puținclu. trans
mite : Miercuri dimineața, a 
sosit la Delhi delegația econo
mică română, condusa de to
varășul Manea Mănescu, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri, președintele Comite
tului de Stat al Planificării, 
care va întreprinde o vizită 
oficială in India, la invitația 
guvernului acestei țări.

Tn cursul vizitei, delegația 
română va purta cu oficialită
țile guvernamentale indiene 
o serie de convorbiri privind 
dezvoltarea în continuare a 
relațiilor economice, a coope
rării industriale și tehnico- 
științifice, precum și a cola
borării dintre organele de pla
nificare din cele două țâri.

Convorbiri cu privire la
colaborarea și cooperarea

economică dintre Romania și India
DELHI 9 — Corespondentul 

Agerpres. Ion Puținelu, trans
mite ; Miercuri. 9 ianuarie, au 
început la Delhi, convorbiri în
tre delegația economică ro
mână condusă de tovarășul 
Manea Mănescu. vicepreședin
te al Consiliului dc Miniștri, 
președintele Comitetului de 
Stat al Planificării, și delega
ția indiană condusă de D. P. 
Dhar. ministrul planificării 
tehnologiei și economiei.

In cadrul convorbirilor din
tre cele două părți s-a relevat 
importanța deosebită pe care 
au avut-o vizita în India a 
președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România. Nicolae Ceaușescu, 
și recenta vizită in România a 
președintele Indiei. V.V. Giri. 
Au fost evidențiate rezultatele 
pozitive obținute in dezvolta
rea relațiilor dintre cele do
uă țâri, precum și posibilități
le de lărgire și diversificare a 
colaborării economice și co
operării industriale și tehnico- 
științifice între România și 
■India, pe baza principiilor res
pectării independenței și suve
ranității naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului în tre
burile interne și avantajului 
reciproc.

In timpul convorbirilor, ce-

le două părți au examinat do
cumentele cu privire la cons
tituirea Comisiei mixte per
manente româno-indiene dc 
cooperare economică, științifi
că și tehnică ; proiectul de a- 
cord privind cooperarea eco
nomică industrială si tehnico- 
științifică pe o perioadă de 
perspectivă îndelungată (10— 
15 ani): stadiul actual al re
lațiilor economice dintre cele 
două țări și explorarea posi
bilităților de dezvoltare in 
perspectivă a cooperării eco
nomice, industriale și tehnice 
și a extinderii relațiilor comer
ciale : convenirea unei colabo
rări permanente între organe
le de planificare din cele două 
țări in vederea evidențierii de 
noi domenii de cooperare eco
nomică și tehnico-științifică.

Convorbirile, desfășurate in
tr-un spirit de deplină înțele
gere și cordialitate, continuă.

★

In aceeași zi, tovarășul Ma- • 
nea Mănescu a avut o întîlni- 
re de lucru cu Y. B. Chavan, 
ministrul indian al finanțelor, 
cu care a purtat convorbiri a- 
supra unor probleme financi- 
ar-bancare de interes comun 
pentru India și România.

Reuniunea extraordinară 
a Parlamentului britanic

LONDRA 9 (Agerpres). — 
Parlamentul britanic, care s-a 
aflat în vacanța pentru sărbă
torile de iarnă, a fost convo
cat, miercuri, intr-o reuniune 
extraordinară, pentru a exa
mina ultimele măsuri de aus
teritate adoptate de guvern in 
contextul crizei de energie și

e-a altor dificultăți de ordin 
conomic și social cu care este 
confruntată Anglia. Convoca
rea înainte de termen a Parla
mentului a fost cerută de gu
vern la insistențele partidelor 
de opoziție — laburist și libe
ral.

întllnirea tovarășului Angelo Miculescu
cu ministrul agriculturii al U.R.S.S.

MOSCOVA — Coresponden
tul Agerpres. Nicolae Crețu, 
transmite : Tovarășul Angelo 
Miculescu, ministrul agricol 
turii, industriei alimentare și 
apelor al Republicii Socialiste 
România, aflat intr-o vizită 
oficială în Uniunea Sovietică, 
s-a întîlnit cu D. S. Poleanski. 
ministrul agriculturii al 
U.RS.S.

în cadrul convorbirilor, des
fășurate într-o atmosferă de 
lucru, tovărășească, cei doi 
miniștri s-au informat reci
proc in legătură cu dezvolta
rea agriculturii in cele două 
țări, au convenit asupra ex
tinderii colaborării și cooperă
rii. a schimbului de experien
ță in domeniul agriculturii pe 
anul 1974 și au procedat la 
un schimb dc vederi privind 
colaborarea dintre cele două 
ministere în cincinalul 1976— 
1980.

în încheierea convorbirilor, 
a fost semnat, la Moscova, 
protocolul de colaborare teh- 
nico-științifică în domeniul 
agriculturii pe 1974 între Mi
nisterul Agriculturii. Industri-

ci Alimentare și Apelor și A- 
cademia 
le și 
publicii 
pe de o
Agriculturii al U.R.S.S. și A- 
cademia Unională de Științe 
Agricole 
cealaltă .
prevede lărgirea schimburilor 
de specialiști în domeniile 
producției și cercetării 
țificc, livrărilor reciproce 
semințe, material săditor 
animale de prăsilă.

Protocolul a fost semnat 
Angelo Miculescu și D. 
Poleanski.

Atîl la convorbiri, cit și

de Științe Agrico- 
Silvicc ale Re- 

Socialiste România 
parte, și Ministerul

„V. I. Lenin* — de 
parte. Documentul

știin- 
dc 
și

de 
S

la

semnarea protocolului, a luat 
parte Gheorghe Badrus. am
basadorul României în Uniu
nea Sovietică.

★
La 9 ianuarie.

Angelo Miculescu 
intîlnire cu G. S. 
ministrul colectărilor al Uni
unii Sovietice. în cadrul în
trevederii au fost abordate 
probleme legate dc extinderea 
colaborării dintre cele două 
ministere în domeniile con
tractării. colectării și păstră
rii produselor agricole.

A fost dc față ambasadorul 
României în U.R.S.S., Gheor
ghe Badrus.

tovarășul 
a avut o 
Zolotuhin,

ORIENTUL APROPIAT
G Activitate diplomatică
G Cea de-a 6-a reuniune a grupului de 

lucru militar

-----4------

GENEVA 9 (Agerpres). 
Miercuri, la Geneva s-a 
cheiat Conferința ministerială 
de trei zile a Organizației ță
rilor exportatoare de petrol 
(OPEC). convocată la cererea 
Venezuelei, care a examinat 
unele probleme privind siste
mul de fixare a prețului pe
trolului pe termen lung.

După ședința finală de 
miercuri, ministrul de finan
țe al Iranului, Jamshid Ainou- 
zegar, care a condus lucrările 
Conferinței, a declarat că ță
rile OPEC au decis să înghețe 
pină la 1 aprilie a.c. prețul ac
tual al petrolului brut.

înainte de a se adopta vreo 
decizie în acest domeniu, va 
fi examinat un raport întoc
mit de Comisia economică a 
OPEC care a primit mandat 
să studieze problema prețuri
lor pe termen lung. în funcție 
de mai mulți factori. In acest 
interval, statele industrializa
te. consumatoare de petrol, 
trebuie să acționeze eficient 
pentru combaterea fenomene
lor inflaționiste și pentru apli
carea unui control riguros a- 
supra veniturilor companiilor 
petroliere.

in-

CA1RO 9 (Agerpres). — Mi
nistrul egiptean de externe, 
Ismail Fahmy, a avut o în
trevedere cu ambasadorul 
Hermann Eilts. șeful misiunii 
diplomatice a S.U.A. la Cairo. 
Au fost abordate diferite as
pecte ale evoluției situației în 
Orientul Mijlociu, informează 
agenția MEN.

Ismail Fahmy a primit, de 
asemenea, delegația Congresu
lui Național al Statelor Uni
te. formată din parlamentari 
din New York. California și 
Texas, cu care a discutat si
tuația din zona Orientului 
Mijlociu.

GENEVA 9 (Agerpres). — 
Cea de-a șasea reuniune a 
grupului de lucru militar pen
tru discutarea problemelor re
feritoare la efectuarea dezan
gajării trupelor egiptene și a 
celor israeliene la Suez și-a 
încheiat, miercuri, lucrările 
după numai o oră și zece mi
nute de dezbateri. Următoarea 
reuniune va avea loc la 15 
ianuarie.

în legătură cu aceasta, sur
se oficiale ale conferinței, re
luate de agenția United Press 
International, precizează că

delegațiile militare de la Ge
neva ale Egiptului și Israelu
lui nu au competența de a se 
angaja în delicate convorbiri 
politice în problema aborda
tă. ele urmînd să examineze 
detaliile tehnice ale hotărîri- 
lor de dezangajare numai 
după ce acestea din urmă vor 
fi adoptate de către guvernele 
respective. Totodată. sursele 
informează că. în răgazul e- 
xistent pină la reuniunea de 
săptămîna viitoare a grupului 
de lucru militar, vor avea loc 
o serie de contacte in legătu
ră cu propunerile israeliene 
asupra dezangajării trupelor.

★

DAMASC' 9 (Agerpres). — 
Un purtător de cuvînt militar 
de la Damasc a declarat că 25 
de soldați israelieni au fost 
uciși sau răniți în cursul unor 
incidente care au avut loc, 
marți, între trupele siriene și 
israeliene la liniile de înceta
re a focului de pe înălțimile 
Golan. El a menționat că a- 
ceste incidente au început la 
ora 15,00 (ora locală), în mo
mentul în care forțele israe
liene încercau să-și întărească 
pozițiile înaintate din sectorul 
de nord al frontului.

----- ----------

In perimetrul 
defensiv al 

Pnom Penhului

Proiectul
noii constituții

a R.S.F.
Iugoslavia

BELGRAD 9 — Corespon
dentul Agerpres, Simion Mor- 
covescu. transmite : Comisia 
comună pentru problemele 
constituției a tuturor camere
lor Adunării Federale a apro
bat textul definitiv al proiec
tului de constituție a R. S. F. 
Iugoslavia.

Comisia va înainta acest 
text Consiliului popoarelor, 
care se va întruni la 22 ianua
rie pentru a discuta și aproba 
proiectul. Pină la sfîrșitul a- 
ccstei luni, asupra proiectu
lui dc constituție urmează să 
se pronunțe și celelalte came
re ale Adunării Federale, iar 
între 5 și 11 februarie, adună
rile republicane și provincia
le vor adopta documentul.

în baza noii constituții, vor 
avea loc alegeri pentru orga
nele reprezentative de la ni
vel comunal pînă la nivel fe
deral. Potrivit calendarului 
de lucru stabilit. Adunarea 
R.S.F.I., organul reprezentativ 
suprem, se va întruni 
mai tîrziu p'nă la 15 
Pînă la sfîrșitul lunii 
urmează, dc asemenea, să fie 
alese Prezidiul R.S.F.I. și Con
siliul Executiv Federal.

PRAGA 9 — Coresponden
tul Agerpres, C. Prisficaru, 
transmite : La Praga au con
tinuat. in zilele de 8 si 9 ia
nuarie. lucrările consfătuirii 
reprezentanților partidelor co
muniste și muncitorești con
sacrate activității revistei 
„Probleme ale păcii și socialis
mului".

In cadrul dezbaterilor pe 
marginea raportului prezentat 
de colegiul și consiliul de re
dacție, a luat cuvintul tovară
șul Ștefan Andrei, secretar al 
C.C. al P.C.R., care a expus 
punctul dc vedere al C.C. al 
P.C.R. in legătură cu activita
tea. conținutul și 
revistei in ultimii doi ani. cu 
principiile și condițiile care tre
buie respectate cu consecven
ță pentru a se asigura.indepli-

orientarea

nirca rolului fundamental al 
revistei, dc a milita în direcția 
întăririi unității mișcării co
muniste și muncitorești inter
naționale.

Lucrările consfătuirii s»-au 
încheiat prin adoptarea unui 
comunicat de presă, care va 
fi dat publicității.

Pentru a sărbători împlini
rea a 15 ani de la înființarea 
revistei, miercuri după-amia- 
zâ. participanții la consfătuire 
s-au întrunit in ședință so
lemnă.

Seara. Comitetul Central al 
Partidului Comunist din Ce
hoslovacia a oferi», la Hradul 
din Praga. o recepție.

Le ședința solemnă și la re
cepție a participat delegația 
română prezentă la lucrării* 
consfătuirii.

Președintele Kenneth Kaunda 
despre direcțiile dezvoltării 

economiei Zambiei

cel 
mai. 
mai,

Ședința 
Consiliului 
de Miniștri 
al Franței

PARIS . _ ____
ind cuvintul, miercuri, în 
drul ședinței Consiliului 
Miniștri al Franței, președin
tele Georges Pompidou a făcut 
apel la exportatorii francezi 
să-și intensifice eforturile pen
tru a ajuta Franța să facă fa
ță pierderilor previzibile ale 
balanței de plăți, ca urmare 
a creșterii prețurilor produse
lor petroliere importate. Pom
pidou a precizat că, practic, 
guvernul scontează pe comer
țul exterior și pe dinamismul 
exportatorilor pentru a face 
față situației.

9 (Agerpres). — Lu- 
ca- 
de

ÎN LEGĂTURĂ CU ACTUALA CRIZĂ 
MONDIALĂ DE ENERGIE

CARACAS 9 (Agerpres). — 
Guvernul venezuelean a ordo
nat tuturor companiilor stră
ine care activează în țară, cu 
precădere nord-americane. să 
achite în țiței extras o parte 
din redevențele datorate sta
tului. Potrivit acestei hotărîri. 
companiile străine vor trebui 
să transfere zilnic statului 
venezuelean peste 100 000 ba
rili prin intermediul Compa
niei venezuelene a petrolului, 
cantitate ce urmează să fie 
livrată țărilor latino-america- 
ne care resimt efectele actu
alei crize energetice mondia
le.

Recenta măsură a guvernu
lui venezuelean urmează să 
devină efectivă într-o perioa
dă de 90 de zile de la adopta
rea ei.

rale și energeticii al Austra
liei, Reginald F. Xavier Con
nor. a declarat că marile com
panii internaționale au provo
cat în mod deliberat o criză 
de petrol pe piața australiană. 
El a cerut convocarea la Can
berra a unei conferințe comu
ne a reprezentanților guvernu
lui australian si ai companiilor 
petroliere, pentru examinarea 
problemei aprovizionării 
itoare cu petrol a țării.

foarte importantă* în primele 
două luni ale anului în curs. 
..La creșterile de preț directe 
se vor adăuga, in continuare, 
efectele indirecte, deoarece 
toate sectoarele do activitate 
utilizează produse petroliere”, 
a adăugat el.

vi-

Corespondentul
S. Stănescu, 

capitala R. F. 
comunicat ofi-

CANBERRA 9 (Agerpres).
— Ministrul resurselor natu-

PARIS 9 (Agerpres). — Re- 
ferindu-se la situația econo
mică a Franței în contextul 
actualei crize energetice, mi
nistrul economiei și finanțelor. 
Valery Giscard D’Estaing. a 
apreciat că majorarea genera
lă a prețurilor la produsele 
petroliere a fost relativ mo
derată în ultima lună a anu
lui trecut, dar că ea va cu
noaște o sporire „probabil

BONN 9 — 
Agerpres, N. 
transmite : în 
Germania s-a 
cial că, în urma informațiilor
privind aprovizionarea cu ben
zină și a rezultatelor conferin
ței țărilor membre ale OPEC 
de la Geneva, cancelarul 
Willy Brandt a hotărît să 
fie ridicată interdicția de cir
culație a autovehiculelor du
minica. Rărnîne în vigoare, 
în continuare, limitarea vite
zei la 80 km pe oră pe șosele 
și la 100 km pe oră pe auto
străzi.

PNOM PENII 9 (Agerpres). 
— Puternice lupte au fost an
gajate, in cursul dimineții de 
miercuri. în perimetrul defen
siv al orașului Pnom Penh. 
Patrioții s-au apropiat de Cen
trul internațional de teleco
municații de la Kambol. care 
asigură legătura capitalei 
cambodgiene cu restul lumii.

Străduindu-se să oprească 
înaintarea patrioților, coman
damentul lonnolist a dislocat 
puternice efective în zona 
Kambolului. Potrivit unor pri
me rapoarte, în rîndul trupe
lor lonnoliste au fost înregis
trate pierderi considerabile.

Agenția Associated Press, 
citind observatorii militari din 
Pnom Penh, apreciază că a- 
ccsta este cel mai puternic 
atac al patrioților de la opri
rea bombardamentelor ameri
cane asupra capitalei cambod
giene. la 15 august 1973, și că 
patrioții au reușit să pătrun
dă cel mai aproape de centrul 
orașului.

Pe de altă parte, un intens 
tir de artilerie a fost declanșat 
de patrioți asupra pozițiilor 
lonnoliste din capitala pro
vincială Takeo, la 65 km sud 
de Pnom Penh.

O CALE PENTRU IEȘIREA 
DIN ACTUALA SITUAȚIE 
DIFICILA IN CARE SE AFLA 
ECONOMIA FRANCEZA o 
constituie programul comun 
de guvernămint al forțelor de 
stingă — se arată într-un 
articol semnat în ziarul 
Humanite* de Etienne 
secretar al C .C. al 
Francez, membru îr 
Politic al partidului.

STATELE UNITE 
PUBLICA PANAMA 
la un acord privind 
ile care urmează să 
baza unui nou tratat 
Canalului și Zonei Panama, — 
au declarat surse panameze și 
nord-americane, citate de a- 
genția Router.

..L’
Fajon, 

P. C.
Biroul

au ajuns 
principi- 
stea la 

asupra
INDIAN PUNJAB. India 
patriat în Pakistan un nou 
grup de 462 prizonieri de răz
boi și persoane civile inter
nate.

LA ÎNCHEIEREA REUNI
UNII COMUNE A REPRE
ZENTANȚILOR SINDICA
TELOR. ĂI CERCURILOR DE 
AFACERI ȘI AI UNOR MEM
BRI AI GUVERNULUI, la 
Nicosia a fost dat publicității 
un comunicat în care se arată 
că părțile au căzut de acord 
să coopereze cu guvernul 
pentru aplicarea unei politici 
a prețurilor și salariilor vi- 
zînd limitarea efectelor in
flației.

A

PRIN PUNCTUL DE FRON
TIERA WAGAH, STATUL

JOI, 10 IANUARIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Vifornița : Republica : 
Y—17 acționează; PETRILA: 
Ciprian Porumbescu. seriile 
I—II : LONEA — Minerul : 
Copiii căpitanului Grant; A- 
NINOASA : Valter apără Sa
rajevo — seriile I—II : VUL
CAN: Departe de Tipperary; 
LUPENl — Cultural: Doi pe 
un balansoar: URICANI: 
Te așteptăm flăcăule.

5,00 Buletin de știri : 5,05
Melodii în zori de zi ; 6.00 — 
8.08 Radioprogramul dimi
neții ; 8,08 Matineu muzical; 
8,25 Moment poetic ; 8.30 La 
microfon, melodia preferată: 
9.00 Buletin de știri : 9.30 O- 
dă limbii române ; 9,50 Mu

zica ușoară; 10,00 Buletin de 
știri ; 10.05 Muzică populară: 
10.30 Selecțiuni din opereta 
..Nunta“ ; 10,45 Recital de 
flaut Jean Pierre Rampal ; 
11.00 Buletin de știri : 11.05 
Muzică ușoară : 11.15 Din 
țările socialiste : 11.30 Album 
coral Gheorghe Danga: ,12.00 
Discul zilei ; 12,30 Intîlnire 
cu melodia populară și in
terpretul preferat; 13,00 Ra
diojurnal ; 13,30 Concert de 
prînz ; 14,00 Integrale ; 14.25 
Impromptu-uri : 14.40 Cin- 
tece populare : 15,00 Buletin 
de știri : 15,05 Tribuna ra
dio : 15,15 Muzică de es
tradă ; 15.40 „Cintare pa
triei* : 16.00 Radiojurnal :
16,15 Muzică populară ; 16,30 
Știința la zi; 16,35 Medalion 
Nicolae Kirculescu; 17,00
Antena tineretului ; 17,25
Piese concertante în inter
pretarea violonistului Ye

hudi Menuhin ; 17,50 Cîntece 
de viață nouă ; 18,00 Orele 
serii ; 20,00 Zece melodii 
preferate ; 20,45 Consemnări; 
20.50 O interpretă îndrăgită; 
Rodica Bujor : 21,00 Revista 
șlagărelor; 21,25 Moment
poetic ; 21,30 Muzică popu
lară : 22,00 Radiojurnal ;
22,30 Concert de seară : 24,00 
Buletin de știri ; 0,03—5,00
Estrada nocturnă.

[fv
16,00 — 17,00 Teleșcoală.

16,00 Omul și natura : Mo
numente ale naturii.

16,30 Fizica.

17,30 Telex.

17,35 Curs de limbă germa
nă. Lecția 75.

18,05 Teleglob. Splitul con- - 
temponan.

18,25 Muzică populară cu 
orchestra ansamblului 
..Nicolae Bălcescu" din 
Craiova.

18,45 Universitatea TV.
19,20 1 001 de seri. Aventuri

le lui Zajko.

19,30 Telejurnal. La cotele 
anului XXX.

20,00 Seară pentru tineret.

21,40 Mai aveți o întrebare ? 
Civilizații dispărute.

22,15 24 de ore.

gătoare următoarele nume
re :

Extragerea I : 21. 4, 34. 37, 
10, 13.

Extragerea a Il-a : 16, 17, 
8. 24. 32.

Fond de premii: 1 082 673.

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

Pronoexpres
La concursul Pronoexpres 

din 9 I 1974, au ieșit cîști-

Valorile temperaturii în
registrate în cursul zilei de 
ieri:

Maximele : Petroșani : 0
grade, Paring: —8 grade.

Minimele : Petroșani : — 8 
grade, Paring ; — 14 grade.

Stratul de zăpadă la Pa
ring : 44 cm.

PENTRU URMĂTOARE
LE 24 DE ORE : Vreme ins
tabilă cu cer variabil. Pe a- 
locuri vor cădea slab preci
pitații sub formă de ninsoa
re. Vint slab pînă la potrivit 
din sectorul sudic.

UN COMUNICAT GUVER
NAMENTAL citat de agenți
ile Reuter, Associated Press și 
France Presse. anunță că fos
tul președinte al Boliviei, Vic
tor Paz Estenssoro, a fost exi-

LUSAKKA 9 (Agerpres). — 
Luind cuvintul cu prilejul 
deschiderii sesiunii parlamen
tare. președintele Zambiei. 
Kenneth Kaunda. a declarat 
că politica de descentralizare 
promovată de Partidul Națio
nal Unit al Independenței a 
creat largi posibilități pentru 
activitatea politică și econo
mică a maselor celor mai 
largi. Sistemul economic al 
Zambiei a fost descentralizat, 
astfel incit toate regiunile ță
rii să poată beneficia de con-

solidarea economiei — a spus 
el.

Referindu-se la direcțiile 
dezvoltării pe mai departe a 
economiei țârii. Kaunda a su
bliniat că industria minieră 
continuă sâ aibă prioritate, 
dar că viitorul țârii depinde, 
in etapa actuală, de dezvolta
rea agriculturii. Pe această li
nie. el a indicat ca sarcini ma
jore în această etapă electri
ficarea regiunilor rurale. îm
bunătățirea rețelei de șosele si 
căi ferate și ridicarea produc
ției agricole.

Acțiuni revendicative în Spania
MADRID 9 (Agerpres). — 

Lucrătorii din cadrul servi
ciilor de transport în comun 
din Madrid au declarat, marți, 
o grevă în sprijinul revendi
cărilor lor privind îmbună
tățirea condițiilor de muncă. 
Totodată, greviștii cer înce
perea de negocieri cu pro
prietarii companiilor de auto-

buze privind încheierea unor 
noi contracte de muncă.

Pe de altă parte, la Barce
lona, peste 6 000 de muncitori 
textil iști au declarat o grevă 
de 24 de ore, cerind îmbună
tățirea condițiilor de viață. Ca 
urmare a acțiunii greviștilor, 
a fost oprită producția intr-un 
număr de 40 de unități texti
le.

Deschiderea procesului 
intentat indienilor ,,Sioux"
WASHINGTON 9 (Agerpres) 

— La Saint-Paul, statul Min
nesota, a început procesul in
tentat indienilor ,,Sioux* care, 
în primăvara anului 1973. au 
ocupat, timp de 70 de zile, 
fortul părăsit de la Wounded 
Knee.

După masacrul celor 200 de 
indieni pe această colină in 
1890, Wounded Knee a deve
nit simbolul luptei triburilor

lat de către autoritățile boli- 
viene în Paraguay.

Estenssoro a deținut funcția 
supremă in stat in perioada a 
două mandate, intre anii 1952— 
1956 și, respectiv 1960— 
1964. In prezent, el este pre
ședintele partidului Mișcarea 
Naționalistă Revoluționară 
(M.N.R.) — cel mai mare 
partid politic din Bolivia — 
retras, la 27 noiembrie 1973, 
din coaliția guvernamentală.

UNA DIN CONCLUZIILE 
DESPRINSE DUPĂ PRIMA 
ZI DE DEZBATERI DIN CA
DRUL REUNIUNII GUVER
NATORILOR PRINCIPALE
LOR BĂNCI OCCIDENTALE, 
care are loc la Basel, este că 
anul 1974 va fi un an al de
ficitelor generalizate ale ba
lanțelor de plăți, precum și 
un an în care se vor accentua 
fenomenele inflaționiste în e- 
conomia statelor industrializa-

MUNCHEN 9 (Agerpres). — 
Celebrul schior italian Gusta
vo Thoeni a terminat învin
gător în proba de slalom spe
cial desfășurată la Berchtes
gaden. Thoeni a realizat 
cele două manșe timpul 
102’14/100 (51”28/100
50"86/100). fiind urmat 
compatriotul său Piero 
— 103**34/100. Schiorul 
nez Jan Bachleda, a

nemarie Proell-Moser
tria) — 80“60 100 și Marianne 
Jaeger (Elveția) — 80"83/100. 
Sportiva franceză Fabienne 
Serrat a ocupat locul cinci 
în 81”33/100.în 

dc 
plus 

de 
Gros
polo- 

ocupat 
locul trei in 103”80/100. Pri
mul clasat dintre concurenții 
austrieci a fost Johann Knie- 
wasser — locul șase, in 
104"94/100. Această probă nu 
a contat pentru „Cupa Mondi
ală*.

BERLIN 9 (Agerpres) — fn 
ziua a doua a turneului in
ternațional masculin de hand
bal de la Frankfurt pe Oder, 
echipa ȚSKA Moscova a în
vins cu scorul de 11—9 pe 
Honved Budapesta. Formația 
poloneză Slask Wroclaw a 
obținut o surprinzătoare vic
torie cu scorul de 14—10 în 
partida susținută cu echipa 
Duklă Praga.

PARIS 9 (Agerpres). — Pro
ba feminină dc slalom special 
desfășurată la Les Gets 
(Franța) în cadrul „Cupei Mon
diale" a 
vest-germane 
meister. care în cele 
manșe a realizat timpul 
80"01/100 ------ "■
39"95/100). Pe locurile urmă
toare s-au situat Lindy Coch
ran (S.U.A.) — 80”22/100, An-

revenit schioarei 
Christa Zech- 

două 
do 

(40”06/100 plus

PARIS 9 (Agerpres). — Re
zultate înregistrate in meciu
rile .tur din cadrul turului II 
al competițiilor europene de 
volei : „Cupa campionilor* — 
feminin : Benfica Lisabona — 
Dinamo Moscova 0—3 (3—15, 
5—15, 7—15) : V. C. Basel — 
Start Lodz 0—3 (5—15, 6—15, 
7—15) : „Cupa campionilor* — 
masculin : Ujpest Dozsa Bu
dapesta — Munchen 1860 3—0 
(15—7, 15—13, 15—6) ; „Cupa 
cupelor* — masculin : Steaua 
Roșie Belgrad — Akademik 
Sofia 2—3 (13—15. 15—9,
14— 16. 15—5. 5—15) ; Bologna 
— Stade Franțais 3—0 (15—7,
15— 12, 15—11).

ROMA 9 (Agerpres). — ..Săp
tămîna internațională a schiu
lui de fond* s-a deschis la 
Castelrotto (Italia) cu desfă
șurarea probei masculine de 
30 km. în care victoria a re
venit lui Gert-Dietmar Klause 
(R. D. G.), cronometrat cu 
timpul de 1 h 28’40"8/10. Pe 
locurile următoare s-au clasat 
Gerhard Grimmer (R.D.G.) — 
1 h 29’14"6/10 și Albert Giger 
(Elveția) — 1 h 29’31”2/10.

Cursa de 10 km, rezervată 
juniorilor, a fost cîștigatâ de 
schiorul sovietic Evghenie 
Beljaev cu timpul de 29'22".

indiene pentru drepturi și 
tratament uman, și respecta
rea de către autorități a obi
ceiurilor și datinilor străbune.

Doi dintre protagoniștii a- 
cestei acțiuni de protest, Rus
sel Means și Dennis Banks, 
sînt acuzați de complicitate 
la spargere, furt. agresiune 
împotriva agenților federali, 
posesiune ilegală de explozibil 
și... complot.

Liderii Mișcării Indiene A- 
mericanc (AIM) au anunțat câ 
intenționează să-și fondeze a- 
părarea pe prevederile unui 
tratat încheiat în 1868. Se a- 
preciază că acuzații, la rîndul 
lor. vor cere aplicarea preve
derilor celor 371 de tratate 
încheiate de-a lungul - anilor 
între autoritățile federale a- 
mericane și triburile indiene 
..Sioux- și „Ocla’.a*, triburi 
reprimate și spoliate de drep
turile și bunurile lor în mo
mentul cuceririi vestului.

------- 4__.

Creșterea costului 
vieții în Italia

ROMA 9 (Agerpres). — Cu 
toate măsurile de înghețare a 
prețurilor adoptate de guvern, 
in Italia continuă procesul de 
creștere a costului vieții. Po
trivit datelor Institutului Cen, 
trai de Statistică, prognozele 
pentru anul 1974 se ..........
pentru cumpărătorii italieni 
puțin îmbucurătoare. ___
în perioada imediat următoa
re, marile magazine universa
le au anunțat intenția de a 
scumpi cu 10—25 la sută un 
număr de peste 300 de măr
furi.

anunțâ

Astfel,

-----♦

CAPRICIILE VREMII
LONDR.A 9 (Agerpres). —. 

O furtună de o extremă vio
lență s-a abătut asupra coaste
lor Marii Britanii în cursul 
zilei de marți. Vîntul, suflînd 
cu o viteză de 145 km pe oră, 
și o mare agitată, cu valuri 
de circa 6 metri, au provocat 
moartea a cel puțin patru per
soane. numeroși răniți și im
portante pagube materiale. E- 
fectele acestei furtuni s-au 
cut resimțite îndeosebi 
Gloucestershire, mai ales 
orașul Bristol.

Circulația rutieră a fost __ 
rios perturbată în majoritatea 
țării, numeroase case au fost 
avariate, iar în porturi, vase 
de diferite mărimi, rupîndu-și 
parimele sub puterea vîntului, 
au rămas în derivă.

★
LAURENCO MARQUES 9 

(Agerpres). — Peste 25 000 de 
locuitori din Mozambic au 
rămas fără locuințe ca urma
re a puternicelor inundații ca
re s-au abătut asupra acestui 
teritoriu — relevă agenția 
Reuter. Se apreciază că numai 
în interiorul Mozambicului 
circa 20 000 de locuitori și-au 
pierdut adăposturile în urma 
revărsărilor rîurilor care tra
versează acest teritoriu, în 
vreme ce altor 5 000 de țărani 
le-au fost distruse recoltele și 
casele. Trei persoane și-au 
pierdut viața.

fa
in 
în

se-
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