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Tovarășul Nicolae Ceaușescu
a primit delegația economică 

a Republicii Burundi

IN CEL DE-AL 4-LEA AN AL CINCINALULUI
Participare angajantă, rodnică a tuturor 

colectivelor de muncă la realizarea sarcinilor economice

Tovarășul Nicolar Ceaușescu, 
președintele Consiliului de 
Stat, al Republicii Socialiste 
România, a primit, la 15 ia
nuarie, la Predeal, delegația 
economică a Republicii Bu
rundi condusă de Barakam- 
fitye Dcmian. ministrul eco
nomici, comerțului exterior și 
interior, care se află în țara 
noastră cu prilejul primei se
siuni a Comisiei mixte guver
namentale româno-burundeze 
de cooperare economică și 
tehnică.

Din delegație fac parte: 
Gaspar Emcric Carcnza, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe și cooperării, Rafael 
Renenza. director general al 
Departamentului Agriculturii. 
Alois N’Denzaca. directorul 
Departamentului Geologie' și 
mine, și Uormidas Nijimbere 
de la Departamentul protoco
lului Ministerului Afacerilor 
Externe și Cooperării.

La primire au participat 
tovarășii Ion Pățan, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri. ministrul comerțului 
exterior, și Gheorghe Dobra.

prim-adjunct al ministrului 
minelor, petrolului și geolo
giei. președintele părții româ
ne în Comisia mixtă.

Cu acest prilej, conducăto
rul delegației economice bu- 
rundeze a transm.s tovarî’i- 
lui Nicolae Ceaușescu un me
saj din partea pr 'ședinf ii 
Republicii Burundi, colonel 
Michel M’mmbero. prin c.ire 
adresează călduroase urări de 
sănătate și fericire persona
lă. de bunăstare și progres 
cortintiu poporului român 
prieten.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
a rugat pe oaspeți ca, la îna
poierea în patrie, să transmi
tă președintelui Republicii 
Burundi un cordial mesaj de 
salut, iar poporului prieten 
burundez — urări de prosperi
tate și pace.

Ministrul buruhdez a expri
mat vii mulțumiri pentru 
primirea acordată și a rele
vat că lucrările Comisiei mix
te româno-burundeze au o- 
ferit membrilor delegației pri
lejul să ia contact direct cu

realizările importante obținu
te în dezvoltarea econbmică si 
socială a Republici) Socialis
te România, să cunoască po
sibilitățile variate pe care ța
ra noastră le oferă pentru 
amplificarea colaborării și co
operării economice și tehnice 
româno-burundeze.

In timpul convorbirii. dP 
ambele părți a fost exprima
tă satisfacția pentru înțelege
rile convenite cu uri leșul vi
zitei delegației guvernamen
tale burundeze — care prevăd 
modalități concrete de inten
sificare și diversificare a co
operării economice și tehnice 
in diverse domenii — pre
cum și dorința comună de a 
se găsi noi căi și mijloace de 
dezvoltare a relațiilor priete
nești de colaborare, pe mul
tiple planuri, în Interesul ce
lor două țări și popoare, cau
zei înțelegerii și păcii în lu
me.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, pri
etenească.

CHEMAREA 
la întrecere a Exploatării miniere 

Vulcan — județul Hunedoara, 
către toate unitățile din industria 

carboniferă

ARATA IUI punct de conver9enfo 3 eforturilor 
nDnlnJUL colective pentru sporirea producției

La mina Lupeni, o concluzie se 
desprinde după prima decadă :

RITMICITATEA PRODUCȚIEI
Colectivul de mineri de Io Explootarea Vul

can, animat de profunde sentimente de dra
goste și recunoștință față de conducerea parti
dului, pentru grija permanentă ce o poartă 
minerilor din Valea Jiului, este angajat cu dă
ruire in marea întrecere pentru înfăptuirea 
grandiosului program elaborat de Congresul 
al X-lea și Conferința Națională ale P.C.R., 
muncește cu bărbăție și entuziasm pentru a 
da economiei naționale mai mult cărbune, 
pentru îndeplinirea mai devreme a prevederi- 
lor planului cincinal.

Urmare a aplicării in practică a sarcinilor 
trasate de partid pentru dezvoltarea și moder
nizarea producției de cărbune, in anul 1973 - 
an hotăritor al cincinalului — exploatarea 
noastră și-a amplificat și perfecționat poten
țialul extractiv. Colectivul nostru, in frunte cu 
comuniștii, a muncit cu perseverență și răs
pundere pentru traducerea in viață a indicați
ilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
obținind succese de seamă in îndeplinirea 
planului și a angajamentelor. Astfel, planul 
anual de producție a fost îndeplinit cu 3 zile 
mai devreme, dindu-se peste prevederi 12 000 
tone de cărbune.

Măsurile luate de conducerea de partid și 
de stat cu privire la organizarea rațională și 
eficientă a producției și a muncii, trecerea la

Secretarul 
Comitetului de partid 

GHEORGHE SACALUȘ

Președintele 
Comitetului sindicatului 

TEODOR ARVINTE

programul cu săptămina redusă de lucru, pro
gram aprobat unanim de toți minerii Văii 
Jiului, au constituit pentru colectivul minei 
noastre un nou și puternic imbold in întreaga 
activitate.

in intimpinarea istoricelor evenimente din 
acest an — a XXX-a aniversare a eliberării pa
triei și Congresul al Xl-lea al P.C.R., intregul 
colectiv al Exploatării miniere Vulcan, in 
frunte cu comuniștii, este hotărit să se mobili, 
zeze cu toată pasiunea și priceperea pentru 
realizarea exemplară a sarcinilor de plan pe 
anul 1974, să-și unească energiile in efortul 
general al poporului pentru îndeplinirea cin
cinalului înainte de termen.

Dind glas acestor sentimente, stimulați de 
rezultatele obținute in anul trecut și de condi
țiile create prin aplicarea măsurilor stabilite 
de conducerea de partid și de stat, adresăm 
tuturor unităților miniere din industria carboni
feră, o înflăcărată chemare la întrecere pentru 
îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan 
pe 1974.

Colectivul Exploatării miniere Vulcan se an
gajează să realizeze următoarele obiective :

1. Depășirea planului de producție cu 15 000 
tone cărbune.

2. Îmbunătățirea calității cărbunelui extras 
prin reducerea conținutului de cenușă cu 0,5 
puncte față de norma planificată.

Președintele 
Comitetului oamenilor muncii 

ing. EMIL MURU

Secretarul 
Comitetului U. T. C.

VIRGIL CAZAN

(Continuare in pag. a 3-a)

premisă de mare importanță a creșterii 
eficienței economice, necesită :

@ îmbunătățirea funcționării 
utilajelor și instalațiilor

@ întărirea disciplinei muncii
Anul 1974 pune în fata co

lectivului minei Lupeni sar
cini deosebite pe linia asigu
rării producției de cărbune 
cocsificabil, a realizării unui 
volum sporit de lucrări de des
chideri și pregătiri destinate 
creșterii capacității de pro
ducție a minei. Demarajul în 
noul an a fost în general sa
tisfăcător, fapt care constitu
ie o opțiune serioasă referi
toare la hotărîrea acestui pu
ternic colectiv de muncă de a 
se achita integral de sarcinile 
ce-i revin în acest an,

Pe fondul unor realizări de 
ansamblu bune, în perioada 
care a trecut de la începutul 
acestui an s-a manifestat însă 
un fenomen nedorit în desfă
șurarea activității tehnico-pro- 
ductive, acela al neritmicită- 
ții, oscilațiile rezultatelor pro
ducției intregistrînd valori de 
pînă la 1 600 tone extrase zil
nic, indicînd o ..instabilitate" 
care necesită eforturi supli
mentare pentru recuperarea 
restanțelor. In unele zile pla
nul se depășește cu 500-600

tone, pentru ca în ziua ime
diat următoare să se înregis
treze restanțe de 500-800 tone.

Cauzele care fac ca ritmici
tatea să nu se numere printre 
realizările de ansamblu bune 
ale minerilor Lupeniului în a- 
cest început de an au fost 
dezbătute cu mult simț de 
răspundere in recenta ședință 
lărgită a biroului comitetului 
de partid din cadrul minei.

O primă concluzie care s-a 
desprins din cuvintul majori
tății participanților la dezba
teri este aceea că numeroasele 
utilaje și instalații aflate in 
abatajele minei continuă să 
prezinte deficiențe în funcțio
nare. Aceasta face ca întreru
perile fluxului tehnologic să 
se caracterizeze în minusuri 
față de plan.

In condițiile în care la Lu
peni o pondere importantă o 
are producția extrasă din 
mari capacități de producție, 
abataje frontale cu un grad 
avansat de mecanizare, aseme
nea întreruperi nu sînt de loc 
de neluat în seamă.

Intr-adevâr, în abatajele Lu
peniului se .află în funcțiune 
numeroase utilaje miniere — 
complexe și combine de aba
taj. agregate pentru susține
rea metalică individuală și re
țele. uneori destul de lungi, 
de transportoare etc. Toate a- 
ceste utilaje nu sînt noi, mina 
Lupeni avînd o tradiție în in
troducerea și exploatarea lor 
în bune condiții. In legătură 
cu actuala situație participan- 
ții au reliefat o arie largă de 
probleme care împiedică în 
prezent utilizarea intensivă-a 
tuturor utilajelor și instalați
ilor. S-a subliniat că acestea 
prezintă deficiențe constructi
ve care generează numeroase 
întreruperi (ing. Gheorghe 
Modoi, șeful sectorului VI), că 
personalul de exploatare nu 
manifestă suficientă respon
sabilitate în ceea ce’ privește 
exploatarea lor conform nor
melor tehnice (Anton Duban, 
șef de echipă lăcătuși, secto
rul XII general) sau că lucră
rile de revizii și întreținere 
se fac adeseori superficial, 
fapt care conduce la defecți
uni în funcționare și la opri
rea abatajelor cîte un schimb

Ing. Bujor BOGDAN

(Continuare in pag. a 3-a)

E.M. Aninoasa

Avansări bune la pregătirea 
fronturilor de abataj

ENERGIA ȘI COMBUSTIBILUL
bine gospodărite!

La U^-ina electrică Paroșeni

0 propunere judicioasă, eficientă 
privind reducerea consumului 

de energie electrică
La Uzina electrică din Pa- 

roșeni. in urma propunerii in
ginerului Dumitru Vlădeanu, 
privind reducerea consumu
lui de energie electrică la au- 
totransformatorul de 125 
MVA. transformatoarele de 
25. 60 și 180 MVA, inclusiv la 
transformatorul de 10/3 KV 
nr. 3 servicii interne în func
ție de acțiunea timpului rece 
(calculat la 120 de zile anual), 
se va realiza o economie de 
58 000 kWh.

De asemenea, raționalizarea
introdusă la iluminatul de si
guranță al grupurilor nr. 1. 
nr. 2 și nr. 3, precum și redu
cerea materialelor și a timpu-

lui de întreținere rezultate 
din aceeași propunere, vor a- 
sigura o economie de energie 
electrică de 142 000 kWh, tot 
anual. In total, deci se va rea
liza o economie de 200 MWh.

De reținut că. aplicarea pro
punerii inginerului Dumitru 
Vlădeanu in luna decembrie 
1973 doar la transformatoare
le de 60 MVA nr. 1, 2 și 3 și 
]a transformatorul 10/3 KV nr. 
3 servicii interne a adus o eco
nomie de energie electrică de 
peste 23 200 kWh.

Iuliu POPA.
tehnician Uzina electrică 

Paroșc-ni

La remiza de locomotive

Prima decadă, primele economii
Colectivul de muncă al re

mizei de locomotive din Pe
troșani. înfăptuind cu înalt 
simț dc răspundere sarcinile 
Hotărîrii Consiliului de Stat 
al R.S.R. cu privire la folo
sirea judicioasă a combustib.- 
lilor și energiei electrice, s e- 
conomisit In prima decadă a 
anului 1974 cantitatea de 48 
tone combustibil convențional. 
Acest succes are la bază preo
cuparea de prim ordin a în
tregului colectiv, responsabili
tatea fiecărui salariat față de 
economisirea materialelor,
realizările din anul 1973.

Astfel, reducerea în anul 
trecut a consumului d? com
bustibil cu 2 270 tone — co

respunzător remorcării dc că
tre locomotivele cu aburi a u- 
nui număr de 775 perechi tre
nuri pe distanța Petroșani — 
Simeria și retur — reducerea 
consumurilor de lubrifianți, 
raționalizarea utilajelor acțio
nate electric și a energiei e- 
lectrice folosite la iluminat, 
au adus unității o economie 
în valoare de 1 024 000 lei. In 
obținerea acestor realizări s-au 
evidențiat în mod deosebit 
mecanici și fochiști cum sînt: 
Ion Oprea I, Iosif Ștefan,

Iosif DAVID
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Brigada e așa cum o formezi 
de-a lungul anilor

Primele zile ale lunii ia
nuarie au consemnat un 
ritm bun în execuția lu
crărilor de pregătiri din ca
drul sectorului III al minei 
Aninoasa, ale cărei realizări 
se situează în mod constant 
la nivelul prevederilor de 
plan. Cele mai bune avan
sări le raportează brigada 
condusă de Sava Robu, ca
re la săparea galeriei de

cap în stratul 5—6 a devan
sat sarcinile de plan cu 
peste 4 m.l. lucrare execu
tată.

Frumoasele realizări ale 
acestei brigăzi apar cu atît 
mai meritorii cu cît este 
vorba de o lucrare de o 
deosebită importanță în ve
derea menținerii liniei de

(Continuare in pag. a 3-a)
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MODERNIZĂRI IN 
REȚEAUA DE 

ILUMINAT
PUBLIC

Șantierul de con
strucții și montaje al 
I.R.E. — Deva a în
ceput lucrările dc mo
dernizare a rețelei de 
iluminat public prevă
zute intr-un proiect 
care cuprinde străzile 
Cloșca, E. Văcârescu. 
Gelu, B. Dclavrancca, 23 
August. Decebal și al
tele. Pe stilpi dc beton 
se vor instala conduc
tori noi și becuri cu 
vapori de mercur. Se 
vor instala totodată noi 
racorduri separate la 
abonați. Săparea gro
pilor in care vor fi

V_____ _________

început de an. In
tre orizonturile 320 
și 380, unde se execu
tă un plan Înclinat 
— ax colector pentru 
abatajele irontale din 
panourile 6 și 7 ale 
blocului VIII, stratul 
13 și-au reluat activi
tatea minerii din bri
gada condusă de co
munistul Dumitru Sa- 
năuțeanu, de la secto
rul IV al minei Vul
can. Sint prezent! mi
nerii șefi de schimb 
loan Iriza, Gheorghe 
Macovei, Vasile Con- 
stantinescu, ajutorii 
mineri Costache An
drei, loan Astaneir 
Gheorghe Petrul, Va
sile Răciulea.

Cunoscînd că in 
bătălia pe care oame

nii o dau Împotriva

plantați stîlpii noii re
țele îmbunătățite se 
desfășoară în prezent 
pe strada Cloșca.

AMENZI

Vasile Onciu, revi
zor tehnic la autobaza 
Petroșani, Ludovic 
Kopriva, șef de par
chet la U.F.E.T. Petro
șani și Armand Pirvu- 
lescu. maistru electro
mecanic la E.M. Lu
peni au fost, de curînd 
sancționați cu amenzi 
de peste 800 lei. Moti
vul ? Ignorarea fățișă 
a regulilor de protec
ție și securitate a mun
cii.

TRANSFORMATOR
NOU LA E.M. DILJA

Echipa de energeti- 
cieni condusă de mai
strul Francisc Lohai-

durității stratului, ho- 
tăritoare sint organi
zarea muncii și coezi
unea colectivului, 
Dumitru Sănăuțeanu 
acționează de la în
ceput cu toată price
perea sa pentru ca 
lucrul să se desfășoa
re In condiții optime. 
Prevăzător și plin 
de inițiativă, cintă- 
reșle fiecare ope
rație, ascultă ce 
spun oamenii, in
sistă asupra unor pro
bleme care nu i se 
par suficient de cla
re pentru ortaci. In 
mijlocul celorlalți 
mineri din brigadă, 
statura lui pare mică. 
Vorbește repede și 
precipitat, dorind să 
spună totul dintr-o 
dală. Ochii mărunți 
li joacă înlr-una, nu

mai clipirile prea de
se ii ascund culoarea 
în care strălucesc re
flexele lămpașului.

— Azi am reușit să 
înaintăm cu aproape 
4 ml cit e sarcina pe 
zi — îmi spunea Du
mitru Sănăuțeanu. 
Brigada noastră este 
alcătuită din mineri 
specializați în execu
tarea lucrărilor de 
pregătiri. Vom merge 
in ritmul acesta pen
tru că trebuie să asi
gurăm intrarea în 
producție la abatajele 
frontale pină la înce
putul trimestrului II. 
Sintem hotărlți să ne 
facem datoria la timp 
numai să avem ce 
ne trebuie : armături,

Cornel HOGMAN 
(Cont, in pag. a 3-a)

O veste bună pentru turiști:

Curse de autobuz 
spre telescaunul din Paring
Incepind de duminică, minerii cu familiile lor, amatorii 

de turism montan dispun de un nou mijloc menit să le ușureze 
accesul in masivul Paring, care atrage la sfirșit de săptămină un 
număr tot mai mare de locuitori ai municipiului nostru. Venind in 
intimpinarea unei vechi dorințe a turiștilor, a populației interesate 
E.G.C. Petroșani a introdus curse permanente in zilele de simbătă 
și duminică pe traseul Piața Victoriei — Stația de întoarcere a 
telescaunului. Autobuzele care circulă pe acest traseu au urmă
torul program : SIMBÂTÂ - plecarea la ora 16,00 din Piața Victo
riei și la ora 17,00 de la stația de telescaun spre Petroșani ; DU
MINICĂ - plecări din Piața Victoriei la orele 8,30 și 15,00 și re
veniri de la stația de telescaun la orele 10,00 și, respectiv, 16,00.

Sintem informați că programul de circulație a autobuzului va 
fi permanentizat în funcție de solicitări (care credem că nu vor 
lipsi...) urmind să se efectueze și curse suplimentare. Asigurarea 
transportului pină la stația de telescaun va contribui, sintem si
guri, la valorificarea optimă a acestui important obiectiv social tu
ristic și constituie o invitație adresat? tuturor celor pentru care 
muntele nu a devenit încă un prieten constant in timpul liber.

ner din cadrul Șantie
rului de construcții și 
montaje a I.R.E.D, a 
terminat recent o im
portantă lucrare la 
mina Dîlja — înlocui
rea unui transforma
tor dc 4 M.V.A. Noua

dotație energetică pre
zintă siguranță in ex
ploatare și contribuie 
la îmbunătățirea ali
mentării cu curent e- 
lectric a minei atît la 
suprafață cît și in sub
teran.

UN UTIL SCHIMB DE EXPERIENȚA

Sub auspiciile Consiliului municipal 
Petroșani al sindicatelor, la E.M. Uricani 
a avut loc un interesant și util schimb 
de experiență, cu participarea președinți
lor comitetelor sindicatelor de la toate 
exploatările miniere din Valea Jiului, a 
directorilor caselor de cultură și cluburi
lor muncitorești din municipiu. Pe tema 
„Munca cultural — educativă în spriji
nul realizării sarcinilor de plan" au pre
zentat expuneri ing. CAROL SCHRETER, 
directorul E.M. Uricani și ION MOLDO
VAN, președintele comitetului sindicatu
lui de la mina Uricani. Au fost purtate 
apoi vii discuții, relevindu-se necesitatea 
îmbunătățirii continue a muncii de edu
cație.

S-A DESCHIS UN 
NOU PATINOAR

Ieri, clubul sportiv 
Jiui a pus la dispozi
ția amatorilor patinoa
rul amenajat pe tere
nul de zgură din incin
ta stadionului din Pe
troșani. Aici se găsesc 
vestiare încălzite pen
tru echipare, urmind 
ca in următoarele zile 
să se racordeze la re
țea instalația de noc
turnă.

FILM CU TEMA 
SPORTIVA

O echipă de cineaști 
amatori de la clubul 
din Lupeni formată 
din Iosif Iakab, Oscar 
Simonis și Petru Resi- 
ga pregătește un film 
cu temă sportivă. Fil
mările făcute la Stra
ja și Buta au avut o- 
biectivul îndreptat a-

supra schiorilor aflați 
aici in concurs cit și 
la antrenamente.

NOI EDIFICII 
ȘCOLARE IN 

CONSTRUCȚIE

Pentru satisfacerea 
unor necesități con
crete prioritare au fost 
atacate in aceste zile 
lucrările de construc
ții la două obiective 
de investiții de mare 
însemnătate socială. 
Este vorba de școala 
cu 16 săli de clasă și 
creșa-grădiniță cu 340 
locuri din cartierul A- 
eroport — Petroșani, 
care vor fi predate in 
folosință beneficiari
lor. elevi și preșcolari, 
încă din acest an.

în ziarul de azi:
• Din viața organizațiilor de 

partid

• Carnet tehnico-științific

0 „Cu cărțile pe Față" (camet 
cinematografic)

• PERSPECTIVE ’74

• Răspundem celor ce ne 
scriu

$ Pe urmele semnalelor cri
tice ale ziarului

(pag. a ll-a)

• Rubrica „CONTRASTE"

• SPORT - „Nimic deosebit... 
deocamdată !"

• Responsabilul de unitate in 
permanentă confruntare 
cu exigențele cumpărăto
rilor

(pag. a lll-a)



Steagul roșu MIERCURI, 16 IANUARIE 197;.

la îața locului
In practica muncii colec

tiv? desfășurată de secret a 
riatul Comitetului munici
pal de partid se folosește 
permanent contactul direct 
cu oolectivele de oameni ai 
muncii, cadrele de condu
cere. efectuindu-se analize 
asupra felului cum se înde
plinesc obiectivele stabilite 
de Congresul al X-lea și 
Conferința Națională a parti
dului din iulie 1972.

O astfel de analiză a fost 
efectuată recent de secreta
riatul Comitetului municipal 
de partid in cadrul Grupu
lui dc construcții Valea Ji
ului. la care au mai parti
cipat membrii comitetului 
de partid si conducerea ope
rativă. analizindu-se refera
tul ..Realizarea sarcinilor de 
plan pe anul 1973 în cadrul 
Grupului 11 Construcții și 
măsurile luate dc comitetul 
de partid și conducerea gru
pului în vederea realizării 
ritmice a planului pe anul 
1974".

Din materialul prezentat 
și discuțiile purtate a reieșit 
faptul că prin eforturile de
puse dc comuniști, care au 
știtit sâ mobilizeze cu price
pen' colectivele dc salanați. 
s-a realizat sarcina produc
ției valorice in proporție de 
102 la sută, productivitatea 
muncii a crescut cu 15 la su
tă fată de 1972. iar la pre
țul dc cost s-au obținut e- 
conomii în sumă de 2.83 la 
1 000 lei producție.

Au fost insa și nerealizări. 
In 
le 
tul că realizarea planului 
fizic și valoric nu s-a făcut 
in mod ritmic, numai în tri
mestrul IV s-au recuperat 
râmînerile în urmă care la 
sfîrșitul trimestrului III sc 
ridicau la patru milioane 
lei. Datorită unor deficiențe

organizatorice, procesul dc 
producție nu s-a desfășurat 
la nivelul corespunzător In 
blocurile G 1-2 și G 1-1 Ae
roport Petroșani, D 11 si D-12 
Lupeni și la o parte din blo
curile executate in orașul 
Petrila. care se puteau ter
mina pină la sfîrșitul tri
mestrului III.

S-a greșit și in anul 1973 
— arata in cuTirrtul său to
varășul Nicolae Sasu dc In 
șantierul Petroșani — și n- 
cum în 1974, pentru ca. nu 
se lucrează la obiectivele 
stabilite deoarece în acest 
an, la cele 394 apartamen
te cr trebuie sâ lc execute 
șantierul din Petroșani nu 
s-au asigurat documentările 
și amplasamentele necesare.

Poligonul de prefabricate 
mari Livezeni, in prima par
te a anului trecut, nu a pro
dus panourile la nivelul ce
rințelor ducînd la intirzie- 
roa lucrărilor de la blocuri
le D-ll și D-J2 Lupeni. care 
aveau fundațâa pregătită din 
vreme. Asemenea probleme 
au fost abordate și în cuvin- 
tul tovarășului Cornel Vasi- 
an.

Critici au fost aduse și cu 
privire la faptul că nu s-a 
acordat suficientă preocupa
re calificării muncitorilor, 
descărcării și depozitării 
materialelor, că au fost în
registrate 18 accidente dato
rită neglijenței, indisciplinei 
și nercspectării normelor de 
securitate la locurile 
muncă.

.Angajamentul luat de co
mitetul de partid și de con
ducerea operativă a grupului 
va asigura realizarea sarcini
lor planificate pe acest an.

de

acest sens 
s-au referit

critici- 
la fap-

In lumina indicațiilor con
ducerii partidului, recent a 
avut Joc instruirea anuală a 
aparatului comitetului mu-

nicipal do partid, pe ba; 
mii amplu program ce a 
prins un număr însemnat dc 
activități.

in acest sens, a fost studi
ata cuvin tarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la con 
sfâtuirea de la C C. al P.C.R. 
cu primii secretari si secre
tarii eu problemele organi
zatorice ai comitetelor jude
țene de partid, euvintaroa la 
plenara comuna a CC. al 
P.C.R si Consiliului Suprem 
al Dezvoltării Economice si 
Sociale a României ; Hotari- 
rea plenarei C.C. al P C.R. 
clin 27-28 noiembrie 1973 cu 
privire la activitatea inter
națională a partidului și sta
tului nostru, precum si dez
baterea pe tema ..Eficiența 
— obiectiv dc bază a între
gii activități economice".

In ziua de 8 ianuarie 
încheierea programului 
instruire, tovarășul Clement 
Negruț, prim-socretar al Co
mitetului municipal de 
partid a transmis în fața or
ganelor, organizațiilor de 
partid, a aparatului comite
tului municipal de partid, a 
conducerilor tchnico-admi- 
nistrative, obiectivele ce stau 
în fața acestora în domeniul 
economic, pentru realizarea 
sarcinilor dc plan pe anul 
1974, precum și a sarcini
lor ce le revin organizațiilor 
de masa și obștești.

In încheierea progra
mului de instruire și 
transmiterea de sarcini, to
varășul loachim Moga. prim- 
secreiar al Comitetului jude
țean Hunedoara al P.C.R., a 
făcut ample recomandări or
ganelor și organizațiilor de 
partid, tuturor colectivelor 
de muncă din Valea Jiului 
pentru transpunerea în via
ță a măsurilor stabilite 
conducerea partidului 
vind realizarea planului 
producție la exploatările mi
niere și a celorlalte obiecti
ve ce stau în fața economiei 
municipiului în acest an.

Noi .turnuri" ale cartierului ..Aeroport" <lin Petroșani. 
Foto : V. IORDACHESCU
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Răspundem celor ce
Cititorul nostru Romică 

Păduraru din Vulcan, ne
mulțumit de faptul că la 
farmaciile din oraș, nu este 
organizat serviciul de gar
dă pentru servirea popu
lației cu medicamente 
cazurile de urgență ce 
ivesc în timpul nopții.

in 
se 

... a 
scris redacției cu rugămin
tea sâ intervenim pentru 
soluționarea problemei.

Scrisoarea a fost trimisă 
la Oficiul farmaceutic De
va care, referindu-se Ia sesi
zarea în cauză, ne răspun
de următoarele, sub semnă
tura directorului Constantin 
Del agreata, răspuns pe ca- 
re-1 publicăm în întregime, 
ținind seama că prezintă in
teres pentru toți locuitorii 
din orașul Vulcan:

..în conformitate cu De
cretul 296/1973. nu se pre
vede personal pentru uni
tățile care să funcționeze 
cu trei ture pe zi (adică și 
ture de noapte) din cauza 
lipsei de personal.

In schimb, prescripțiile 
medicale care constituie ur
gențe sint deservite din tru
sa de urgență a spitalului 
unificat din localitate și da
că medicamentul constituie 
o urgență care nu poate fi 
rezolvată din aparatul dc 
urgență a spitalului. în fie
care farmacie este afișat, 
intr-un loc vizibil, în vitri
nă. adresa farmacistului-di-

riginlc care poate fi solici
tat dc la domiciliu să rezol
ve prescripția medicală.

Noi vă mulțumim pentru 
sesizarea transmisă, insă în 
conformitate cu dispozițiile 
in vigoare rețetele urgente 
sint considerate numai pre
scripțiile care pot fi rezol
vate de trusa de urgență a 
spitalelor sau. o altă rezol
vare poate fi considerată 
rechemarea farmacistului 
diriginte de la domiciliu".

• I. L. elev. Casa de copii 
UricanL Intrucît din cercetă
rile întreprinse rezultă unele 
nepotriviri, intre ceea ce ne 
relatați și actele oficiale, am 
solicitat sprijinul autorității 
tutelare din cadrul Consiliu
lui popular al municipiului 
Petroșani, care va verifi
ca situația dumneavoastră fa
milială.

© ANONLM, Lupeni. Co
respunzător legislației în vi
goare se poate acorda, in ve
derea căsătoriei dispensă dc 
vîrstâ femeii care a împlinit 
15 ani. Dispensa se acordă de 
către Consiliul popular jude
țean în baza unor motive te
meinice dovedite cu acte. Pen
tru orice alte lămuriri adresa- 
ți-vă biroului de stare civilă 
al Consiliului popular orășe
nesc Lupeni.

de 
pri

de

Vasilc COCHECI

ne scriu
• LUC/k CAVAR. Aninoa- 

sa. Persoanele în situația dum
neavoastră familială nu sint 
exceptate de Decretul 
1086—1966 — publicat în Bule
tinul Oficial nr. 88 partea I-a, 
din 31 decembrie 1966 — de 
la majorarea impozitului per
soanelor fără copii.

nr.

• EUGEN MIHAILESCU. 
Conducerea E.M. Dîlja ne in
formează că nu a avut și nici 
nu are în serviciul său un sa
lariat cu numele E. M. Cu toa
te aoestea comunică că. dacă 
cel care a scris redacției a ri
dicat o pereche de cisme in 
luna august 1973, așa cum re
zultă din sesizare mai poate 
beneficia de una pereche du
pă împlinirea duratei norma
te de funcționare de 6 luni 
(normativul republican pentru 
acordarea echipamentului de 
protecție și lucru, poziția 21, 
aprobat prin ordinul nr. 9 din 
21 ianuarie 1972 al Ministeru
lui Muncii).

• IANCU VLAD, Petroșani. 
Conducerea Fabricii de indus
trie locală din Petroșani, re- 
ferindu-se la cele relatate zia
rului, arată că suma de 80 lei 
va fost imputată în urmii con
statării, de către organul de 
control, că pentru unele lu
crări executate de dumnea
voastră vi s-au achitat sume 
mai mari decît cele cuvenite.

Prima ședința din aces! an a 
cenaclului literar „Orfeu" din 
Vulcan (in prezența a J9 de 
membri) a readus în atenție 
poezia Danielei Purice.

Anul trecut, ciclul de poezii 
al acesteia dedicat patriei ne 
pusese In fața unu, talent
utenllc. cu o sensibilitate apar
te. Cadența adevăratei arte o 
aflăm însă profund, abia ncum 
în poeziile: „Romania". „Nop
țile", ..Fecunditate*, „Toamna" 
etc. In cadrul discuțiilor. Maria 
Ana Antoce aprecia imaginile 
inedite, 
Insule 
litatca
re arată o mină sigură; 
Gheorghe Holoblcă : „Daniela 
Purice trăiește starea de poe
zie. In textele sale, se percepe 
un zbor dc gmd și emoție rea
le, un peisaj bine dozat' ; Do
linei Dulnea, Mihai Plrvu, Mi
hai Crist eseu remarcau temati
ca poeziilor citale și constatau 
că in variatele experiențe poe
tice prin care a trecut Daniela 
Purice (lirism trust, spontan.

sclipind ca 
in ocean, 
unor poezii

sau meditativ, satiric 
dlul actual pare moi 
Tlberiu Lăpădătoni și 
glie Pop?s< u considerau < 
Ion ren 
țață de care trebuie sd 
mult mai exlgențt, ca hind 
colo dc stadiul prnpriu-z Is 
debutului.

In partea a doua a ședințe 
s-a citit proză „Caracatița" 
nuvelă dc Gheorghe Holoblcâ. 
Iulian Antoce, Glirorqlie Po- 
pesm, Mlhai Plrvu, Ion tara. 
D. Constantin, toți membrii ce-

aciului. caic au lua' cuvântul, 
.‘marcau Ir. persoana Iul

Inbtcâ uri proza- 
!ă vocație, un adept 

frumos, maniera 
conducind la rc- 
puternice 'cnsi-

Gheorgh.' Hol 
lor dc Ce, 
a| cuvmtului 
sa de a scrie 
alizarca unor 
uni lirico

In ultima parte a serii, gra
tie lanul Dafinel Dulnea a ex
pus tema „Ex-libris", care s-a 
bucurai de un deosebfl Interes. 
In ședința viitoare vor cili: 
Ina Cărămidă (poezie) și Sil
viu Vulcănescu (proză).

Inhicâ

PERSPECTIVE ’74
Volum sporit de bunuri 

puse la diSDOztția pooulației 
de cooperația meșteșugărească

O tradiție 
bună

In sala de apel a E.M. Lu- 
peni se prezintă periodic îna
intea intrării in mină, filme 
care vizează aspecte pozitive 
și negative legate de protecția 
muncii. In acest fel s-a creat 
deja o tradiție, vizionările fi
ind chiar solicitate de mineri. 
Ultimul film prezentat a fost 
„Transportorul și circulația în 
subteran" (9 ianuarie 1974).

părțile pe. față44

Direcția generală a filme
lor a achiziționat și difuzea
ză cu o remarcabilă prompti
tudine filmul lui George Sea
ton „Cu cărțile pe iață" care 
face parte din recolta anului 
1973 și prezența sa pe ecra
nele noastre ne smulge din 
piept un oftat patetic : „Ce 
bine ar fi dacă cu aceeași 
promptitudine, am urmări și 
alte filme... chiar dacă ele au 
lost produse in 1970, ,ă zi
cem". Să ne bucurăm, prin ur
mare, că vedem „Cu cărțile 
pe față", deoarece este vor
ba despre un film bun, depă
șind categoric ștacheta genu
lui de care aparține. George 
Seaton este un regizor inte
resant. Ne-am convins de a- 
cest lucru, vizionînd „Marele 
Premiu" și „Aeroportul", pe
licule semnale tot de el.

Pe genericul acestui foarte 
recent film al lui Seaton — 
fapt deloc lipsit de importan
ță atunci cînd vom căuta mo
tivația succesului dc public 
— figurează și doi actori 
foarte apreciați: Dean Mar
tin și Rock Hudson, ambii bi
necunoscut i de publicul nos
tru. In fine, scenariul este 
semnat de Theodore Taylor, 
specialist al genului western, 
lată, așadar, că există moti
ve suficiente să ne așezăm 
optimiști în iotoliile noastre 
de spectator.

Ca orice film care se inspi-

ră din pitoreasca 
Far-Wcst-ului, și 
pe față" pornește de la con- 
ilictul tradițional dintre bine 
și rău. Evident, rezultatul nu 
poate fi altul decît triumful 
adevărului. Pină la acest 
punct, Seaton respectă canoa
nele genului. Totuși, regizo
rul n-ar ii el însuși dacă n-ar 
descoperi că acest conflict e- 
tern poate ii tratat intr-o 
morfologie filmică modernă, 
intr-o iormă dramalurgicd 
mai complexă. Seaton cere

i st or ie a 
„Cu cărțile

CARNET 
cinematografic
intcrpreților săi nuanțarea 
locului, mijloace interpretati
ve care să confere personaje
lor o maximă credibilitate.

Exigența regizorului — ca
re nu se mulțumește cu spec
taculozitatea nudă — dă roa
de surprinzătoare. Momentele 
acțiunii sini motivate, ciștigă 
in adincime. Si iormula wes
tern se dovedește a fi foarte 
elastică, suport înd excelent 
problematizarea conflictului, 
investigația psihologică, in
trospecțiile eroilor.

Billy Massey și Chuck Jarvis 
sini implicați nu numai in
tr-o dramă a adversități eti-

ce, ci și intr-una care pune în 
mișcare resorturile lor afec
tive. Urmărindu-și prietenul 
din copilărie. Chuck Jarvis 
trebuie să opteze între che
marea datoriei și aceea a sen
timentului de prietenie. Și 
opțiunea nu este deloc ușoa
ră, deoarece dublul tăiș al 
chestiunii implică, obiectiv, 
atacarea individului. Dacă 
Jarvis ascultă glasul datoriei, 
înseamnă qă trebuie să ac
cepte abdicarea lăuntrică, in
timă. O altă opțiune, răspun- 
zind apelului afectiv, ar duce 
la abandonarea unui princi
piu moral.

Vedem, prin urmare, că 
sfîrșitul fericii nu poate face 
parte din riadul finalurllor 
posibile. Alît Billy, cit și 
Chuck trebuie să plătească. 
Unul plătește — pierzîndu-și 
cel mai bun prieten — pentru 
corectitudinea sa profesiona
lă, celălalt pentru greșeala 
sa. In pofida rănilor se resta
bilește, totuși, balanța adevă
rului.

Seaton își structurează fil
mul cu rafinament. Avantajul 
paralel, ilash-back-ul, contra
punctul constituie dovada u- 
nui impecabil profesionalism.

Poezia, umorul, realismul 
sint specifice filmului „Cu 
cărțile pe față", urmaș demn 
și deloc epigonic al „Diligen
tei" lui Ford.

Al. COVACI

Cooperația meștcșugftrcas 
că va pune la dispoziția 
populației in acest an o can
titate de bunuri a căror va
loare depășește cil 800 mi
lioane lei realizările din 
1973. Este vorba, printre al
tele, de cantități sporite de 
încălțăminte, confecții și tri
cotaje, mobilă și alte bunuri 
solicitate de cumpărători. 
Planurile prevăd ca 28 la su
tă din producția marfă in
dustrială să fie constituită 
din produse noi, al căror nu
măr se va ridica la peste 
5 000 de sortimente. In pre
zent sint in curs dc asimi
lare 1 000 de modele noi de 
confecții, tricotaje, încălță
minte, 300 de aparate și dis
pozitive multifuncționale 
menite să ușureze munca 
gospodinelor, piese de mic 
mobilier potrivite noilor ti
puri de locuințe etc.

Producția dc artă popu
lară, care s-a bucurat întot
deauna de prețuirea cumpă
rătorilor, se va îmbogăți in 
acest an cu 3 700 sortimente 
noi de articole de artizani 
și amintiri. Se vor realiza, 
de asemenea, o seric de pro
duse pe care nu le fabrică

unitățile industriale, precum 
și numeroase piese de 
schimb pentru întreținerea 
și reparare aparatelor și bu
nurilor de folosință înde
lungată.

In ceea ce privește servi 
ciile 
lingă extinderea și dezvol
tarea rețelei existente, 
prin ridicarea de 
trucții, cit și prin 
parterelor dc la noile blo
curi de locuințe, care se vor 
realiza în acest an, lin ac
cent deosebit sc pune pe di
versificarea serviciilor, dez
voltarea acelor ramuri care 
s-au constatat deficitare. In 
acest sens, se prevede spo
rirea numărului unităților 
dc reparare a locuințelor, a 
celor de prestare de servicii 
personale la domiciliul ce
tățenilor. extinderea siste
mului de servire pe bază de 
comandă etc.

O scamă de măsuri vizea
ză scurtarea timpului de ser
vire a populației, îmbunătă
țirea serviciilor executate, n 
mai corectă comportare a 
lucrătorilor din unitățile co
operației meșteșugărești față 
dc clienți etc.

către populație, pe

atil 
noi cons- 

folosirea

Program cuprinzător 
al teatrului T.V.

semnalelor
critice ale ziarului

Sor-
Mihail

Radu Stanca.

i Teatrul T.V. a inaugural 
marți scara un ciclu special 

I intitulat ..Oameni ai zilelor 
• noastre** cu piesa lui Cor- 
Ineliu Leu ..Femeia fericită", 

care este în același timp și 
I prima premieră a anului la 

televiziune. Regizată de 
j Nicolae Motric, piesa are in 

distribuție pe Silvia Popo- 
I viei. Colea Răutu, Octavian 

Cotescu, Melania Cîrje, Vio
rel Comănici. In acest ciclu 
dc teatru politic vor fi pre
zentate. lunar, lucrări trans- 
figurînd artistic fapte și e- 

...................., în care tele
spectatorii ii vor recunoaște 
pe constructorii de azi ai so
cialismului. Sînt anunțate 
piese semnate de Paul E- 
verac. Aurel Baranga, loan 
Grigorescu, Lucia Deme
trius, I.D. Șerban, Dan Tăr- 
chilă. Anda Boldur. Gheor
ghe Vlad, precum și lucrări 
premiate la ultima ediție a 
Concursului de scenarii ra
diofonice și de televiziune.

In cadrul teatrului T.V., 
telespectatorii vor putea ur
mări o seamă de opere re
marcabile de Caragiale. Li
viu Rebrcanu. Nicolae Iorga.

Lucian Blaga, Mihail 
bul, Gib Mihăiescu, 
Sebastian, 
Victor Ion Popa.

Teatrul
își va afla, dc asemenea, o 1 
prezență vie pe platourile | 
televiziunii, unde vor fi ■ 
montate lucrări de Sofocle, I 
Plaut, Ariosto, Schiller, Sha- . 
kespeare, Beaumarchais. I 
Pușkin, Cehov, Tolstoi, Me- • 
rimee, Hauptmann. 1

Din dramaturgia univer- I 
sală contemporană, teatrul I 
T.V. promite reprezentarea I 
unor piese de Capek, Sher- I 
wood. Pirandello. Ibsen. Gi- J 
raudoux. Al. Stein. N Hai- I 
tov, M. Anderson. P Neru- » 
da. A.B. Vallego și alții. |

In curînd se va relua is- ■ 
toria teatrului, intr-un ciclu • 
de spectacole cu public, di- I 
fuzate lunar, tema anului în * 
curs fiind istoria comediei. I 
In programul acestui teatru » 
cu largă audiență figurează 
și spectacole ale teatrelor | 
din țară, transmise direct, 
precum și telerecitaluri sus-

clasic universal

I
I
Iugurma artis 

roi autentici, 
snectafnriî îi

I
I
I
I
I
I
I
I

I
ținute de actori de frunte ai I 
scenei românești. !

j Noi și diversif icate apariții 
editoriale

I
I

incluse, ca obiective de con
trol. toate aspectele negative 
relevate în articol. In fieca
re săptămînâ se vor efectua 
controale în raza orașului 
privind respectarea programu
lui de iluminat public, a u- 
nităților economice, comer
ciale și de deservire, luîndu-se 
masuri operative acolo unde 
se vor constata abateri. Din 
constatările făcute pe teren — 
se arată în încheierea răspun
sului — a rezultat că materia
lul a reflectat realitatea, 
constituind un ajutor, fapt 
pentru care aducem mulțu
miri. Urmărirea concretă a 
respectării tuturor măsurilor 
stabilite pe linia gospodăririi 
și folosirii raționale a ener
giei electrice se va afla în 
continuare în atenția noastră.

I
I

I
I 

„ I 

I, Ion Slavici I 
. VII, Liviu I

I

Fondu! atit de bogat al 
literaturii române va conti
nua să fie larg valorificat și 
în acest an. ne-a declarai 
Teodor Vârgolici, redactor- 
șef la Editura ..Minerva". 
Sînt prevăzute, in acest 
sens, ediții de referință șl 
ediții critice, studii de isto
rie literară, antologii dc po 
ezie, proză și teatru.

che Negruzzi, Gara be t Ibră- 
ileanu. Lucian Blaga. Camil 
Petrescu, Ion Minulescu, ci
cluri ce-și propun să înmă- 
nuncheze întreaga arie de 
creație a autorilor respec
tivi. Vor continua, in același 
timp, ciclurile inițiate in 
anii anteriori : B.P. Hasdeu- 
..Etymologicum Magnum Ro- 
inaniae* vol II,
— ..Opere" vol. VII, ....... 
Rebreanu ..Opere" voi.

Foto : Ion LIClU
(Agerpres)

atenția noastră
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Coin 
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dato 
mă- 

tehni

ței materialelor, stocurilor, 
produselor finite și urmă
rirea mijloacelor fixe. In 
prezent s-a trecut la studiul 
programării electronice
producției propriu-zise, iar 
la uzina „Unirea" se aplică 
cu succes o metodă de ur
mărire a producției turnă
toriei.

Hai, copii, alegeți voi...
Instantaneu din magazi

nul cu autoservire al com
plexului comercial, unitatea 
nr. 12 din cartierul Aero
port Petroșani.

In legătură cu articolul in
titulat „Dovezi ale preocupă
rilor eficiente pentru reducerea 
consumului de energie exis
tă, dar ele trebuie întregite", 
apărut în ..Steagul roșu“ nr. 
7508 din 23 decembrie 1973. 
Comitetul executiv al Consi
liului popular al orașului Lu-

peni nc-a informat că el a 
fost prelucrat cu toți factorii 
ce concură la traduceera în 
viață a sarcinilor izvorîte din 
Decretul nr. 620/1973.

In programul șefilor biro
urilor gospodărie comunală, 
sistematizare, comercial — se 
arată in răspuns — au

i
i_ _ _ _ _ _ _
Iln ceea ce privește tipări

rea scriitorilor clasici, anul 
1974 marchează inaugurarea 

seriei de „Opere" dc Costa-

supraextensibili
In cadrul întreprinderii bu- 

cureștene „Adesgo*' au fost 
confecționați, pentru prima 
dată la noi in țară ciorapi 
bărbătești. supraextensibili, 
de mare finețe, din fibre poli- 
amidice.

Textura lor asigură o bună 
respirație a pielii. In cursul a- 
cestei luni vor fi livrate ma-

gazinelor de specialitate pri
mele 2 milioane de perechi, 
la prețuri accesibile. In afara 
produselor tradiționale. în 
cursul acestui an. Fabrica 
„Adesgo" va realiza peste 50 
de sortimente noi, de calita
te superioară.

(Agerpres).

Automatizarea pătrunde astăzi pe scară largă in cele mai diferite domenii ale producției materiale. Pe bună drep
tate, s-ar putea spune că întregul progres in știință și tehnică se realizează astăzi sub inriurirea dialogului gindire- 
producție. Participarea cercetătorilor români ia acest permanent dialog s-a concretizat în tehnici și sisteme de calcul 
a căror aplicare au o uriașă influență nu numai asupra calității și eficienței muncii, dar și asupra structurii forței de 
muncă. Referindu-se la preocupările existente în țara noastră, in acest domeniu, acad. Aurel Avramescu. președintele 
Comisiei de automatizări a Academiei Republicii Socialiste România, a arătat, că pină nu de mult, cercetările specialiș
tilor noștri au fost axate pe dezvoltarea teoriei sistemelor automate și pe promovarea automatizărilor industriale con
crete in diverse sectoare. In prezent, ca urmare a unor noi cerințe pe care le ridică producția modernă, cercetarea este 
orientată in direcția elaborării sistemelor automate de acționare, a identificării și modelării sistemelor industriale exis
tente, in vederea automatizării lor complexe, a aplicării ciberneticii — domeniu care include studiul sistemelor adapti
ve, transmiterea și prelucrarea datelor, interconectarea calculatoarelor și alte asemenea probleme. In acest scop, tre
buie să menționăm că în ultimii ani au luat ființă o seric de institute și întreprinderi dc specialitate : Institutul de cer
cetări și proiectări pentru automatizări. Fabrica de elemente pentru automatizări și altele, care desfășoară o activitate in
tensă de studiu și de producție. In același timp, numeroase întreprinderi acționează fie în continuarea mecanizării uti
lajului existent, fie prin construcția și proiectarea de aparataj specific dc automatizare. Cităm în acest sens folosirea 
comenzii după program a strungurilor de către colectivul întreprinderii din Arad, automatizarea celulelor de înaltă ten
siune la „Electroputere" — Craiova și altele.

întreprinderi devenite unități-pllot 
de experimentare și generalizare 
a metodelor de

multe întreprinderi 
din Cluj au devenit unități- 
pilot avînd menirea elaboră
rii, experimentării și genera
lizării unor metode de cal
cul electronic al datelor. De 
altfel, economiștii și cadre
le tehnice ale acestor între
prinderi, în colaborare cu 
specialiștii centrului terito
rial de calcul au finalizat o 
serie de studii și proiecte de

prelucrare automată a date 
lor care au trecut cu succes 
de faza de experiment. Ast
fel, în cadrul Combinatului 
minier se aplică un program 
original de evidență a ges
tiunii materiilor prime și 
materialelor, pentru a căror 
generalizare a fost organi
zată, nu de mult, o consfă
tuire pe țară. Acest program 
de prelucrare automată a

rul electronic .,Felix C 256" 
un studiu al încărcării mași- 
nilor-unelte. a suprafețelor 
de producție și forței de 
muncă în fabrica de apara- 
taj din cadrul întreprinde
rii „Electroputore".

După cum precizează in
ginerul Mihai Traian, direc-

torul centrului de calcul, 
specialiștii de aici și-au pro
pus sâ rezolve în acest an 
o serie de probleme comple
xe privind cercetarea și 
proiectarea mașinilor elec
trice, gestiunea resurselor 
întreprinderii.

I.B.M. 1800 testează procesele tehnologice 
complexe din Comiiinatul petrochimic

informațiilor este adaptabil 
la modificările organizatori
ce survenite in sistemul de 
gestionare și permite apli
carea unor procedee moder
ne ca multiprogramarea. Co
lectivul întreprinderii ..Me
talul roșu" aplică o metodă 
de prelucrare electronică a 
datelor din domeniul eviden-

CRAIOVA

Cea dinții lucrare complexă realizată 
pe calculator

Specialiștii Centrului de 
• alcul al Centralei indus
triale de mașini și aparata-

jc electrice Craiova au fina
lizat cea dinții lucrare com
plexă realizată pe calculato-

Calitatea produselor 
binatului petrochimic 
Pitești, unanim apreciate în 
țară și străinătate, se 
reazâ, nu intr-o mică 
sură, și „priceperii 
ce“ a unui dispozitiv denii 
mit în termeni de speciali
tate — calculatorul electro
nic de proces de tip I.B.M 
1800. Utilizarea lui a permis, 
de asemenea, determinarea 
rezultatelor experimen țâri
lor, în producția agricolă, a 
ierbicidului atrazin. realizat 
la Pitești de colectivul corn 
binatului și evaluarea rezul
tatelor unor teste tehnologi
ce efectuate în instalațiile 
complexului de piroliză.

Printre preocupările ac
tuale și de perspectivă ale

lucrătorilor centrului de cal
cul electronic al combinatu
lui piteștean un loc impor
tant îl ocupă elaborarea do
cumentațiilor vizînd extin
derea prelucrării automate 
a datelor prin punerea în 
funcțiune a unor noi echipa
mente de calcul. Astfel, se 
prevede dotarea combinatu
lui cu un calculator propriu 
de gestiune, care să rezol
ve problemele de planifica
re a producției, aprovizionă
rii. desfacerii, transportului. 
forței do muncă, de pregă
tire. a personalului, de pro
gramare și optimizare a lu
crărilor de revizii generale 
realizate de instalațiile teh
nologice și energetice.

(Agerpres)
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CHEMAREA
LA ÎNTRECERE A EXPLOATĂRII MINIERE VULCAN

(Urmare din pog. 1)

Realizarea suplimentară a 400 metri lu
de pregătiri.
Ertinderea mecanizării și perfecționarea

3. 
crări

4.
metodelor de muncă in subteran, imbiinălâți- 
reo organiiării producției, a apremionârii și 
deservirii fronturilor de lucru ; se vor extrage 
suplimentar 20 000 tone cărbune din abGlaje 
cu susținere metalică si 10 000 tone cărbune 
prin tăiere mecaniiatâ.

5. Creștereo productivității muncii cu 1,3 lo 
sută peste sarcina planificotă și îmbunătățirea 
indicelui de utilizare a timpului de lucru cu 
1 la sulă.

6. Intensificarea preocupării pentru pregăti
rea și perfecționarea cadrelor ; in anul 1974 
vor fi calificați 200 muncitori, iar alți 700 sala- 
riali vor urma cursuri de perfecționare.

7. Realizoreo planului onuol de investiții 
pînă lo 31 octombrie 1974. Punerea in func
țiune mai devreme a unor lucrări va asiguro 
creșterea volumului de rezerve deschise si 
pregătite, punerea in valoare a noi ponouri 
de cărbune, precum și creșterea capacității 
de extracție, in concordanță cu dinamica 
producției do cărbune o minei in perioada 
următoare.

5. Prin perfecționarea procedeelor de ex
ploatare, creșterea randamentelor in subte-

ran, organizarea superioară a lucrului, gos
podărirea rațională a materialelor, combus- 
libili'or și energiei, vom realiza economii de 
500 mc material lemnos ; 210 tone combus
tibil convențional și 1,2 milioane kWh ener
gie electrică.

9. Po seama reducerii consumurilor speci
fice și a utilizării eficiente a fondurilor de 
producție se vor obține 2,2 milioane lei eco
nomii suplimentare la prețul dc cosi.

Organitația do partid, Comitetul oamenilor 
munci", sindicatul și organizația U.T.C. din 
cadrul Exploatării miniere Vulcan vor des
fășura o intensă muncă politică și cultural- 
educativă de mosă pentru întărirea discipli
nei și ridicarea simțului de răspundere a 
fiecărui salariat față de sarcinile ce.i revin, 
vor acționa cu fermitate pentru îndeplinirea 
exemplară a obiectivelor întrecerii.

Convinși fiind că toate colectivele de 
muncitori din industria carboniferă a țării 
vor răspunde cu entuziasm chemării noastre 
la întrecere pe anul 1974, asigurăm condu
cerea de partid, in frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ca, alături de toți minerii Văii 
Jiului, vom munci cu perseverență și răspun
dere pentru înfăptuirea sarcinilor trasate de 
partid in actualul cincinal, pentru înflorirea 
patriei noastre socialiste.

râu

RITMICITATEA PRODUCȚIEICarnaval...
pe întuneric

(Urmare din pag. 1)

Ceasul

Responsabilul de unitate
in permanentă confruntare cu exigențele cumpărătorilor

Iarna nu este darnică cu 
noi. Așteptăm in fiecare zi 
sâ ningă, dar... Copiii și-ar fi 
dorit pentru vacanță niscaiva 
zăpadă. Pentru schiuri, sanie, 
patine...

Dar totuși, seara și dimineața 
o frig și apa îngheață. Gospo
darii orașului nostru s-au gîn- 
dit la acest lucru. Câ ar fi 
bine să 
tinoare. 
paginile ziarului că 
vea asemenea baze

io ofere tinerilor pa- 
Și noi am înserat în 

vom a- 
de agre-

Inc pind cu observarea a- 
neînVreruptâ, a dinami- 
tendințelor cererii. a 
i publicului față de pro- 

. . mutațiilor care 
sc produc încontinuu in pre
ferințele populației, a modu
lui cum se comportă persona
lul din subordine 
unele probleme 
gospodăresc, șeful 
este chemat sâ 
permanent și sâ _________
prin munca sa nivelul calita
tiv și eficiența întregii activi
tăți a unității pe care o con
duce. Pentru un responsabil 
de unitate comercială, modul 
de comportare. cunoștințele 
profesionale și de cultura ge
nerală, tactul si respectarea 

t regulilor do comportare civi
lizată în relațiile cu clienții 
și colegii subordonați sînt de
terminante asupra rezultatelor 
abținute in muncă, 
prestigiului de care 
sc bucure ca lu
crător în comer
țul socialist, ca 
șef al unei colec
tivități. Intervin, 
in fiecare an. în 
structura unități
lor comerciale și 
a personalului ca
re servește în a- 
ceste unități felu
rite modificări — 
consecință a solicitărilor, ce
rințelor populației, ca urma
re a evoluției întregii vieți so- 
'cia)-econom it o. Un ’ singur lu
cru nu se schimbă, nu se mo
difică — interesul ce Se cere 
acordat clientului, care nu mai 
este și nu mai poate fi nici
cum considerat un simplu 
cumpărător, consumator pasa
ger ci un oaspete, tratat ori- 
cind ca atare, după toate „le
gile" ospitalității. Și acest lu
cru, trebuie să recunoaștem 
cu toții, depinde in primul 
rînd de responsabilul unității. 
Proverbul acela cu „omul 
sfințește locul" este descifrat 
azi, concret, in mod 
nent, de către 
tori. Dacă, de ț 
tr-o unitate cum sînt magazi
nele alimentare nr. 58 Vulcan 
(responsabil Petru Galea), nr. 
4_ Petrila (Petru Szatmari), 
nr. 77 Lupeni (Nicolae Florca), 
ar. 79 Uricani (Gheorghe Bar
bu), ..Rustic" (Maria Croitoru), 
nr. 4 (Elisabeta Aboș), nr. 118 
(Eugenia Potroca), nr. 104 (A- 
lexandru Ghiura), nr. 16 (Ma- 
rioara Barcan) din Petroșani: 
unitățile nr. 61 (Florin Fuga
rul, nr. 11 (Elena Toma). nr.
1 (Adolf Schreter) din Petro
șani. nr. 106 Petrila (Elisabe- 
ta Hagiu), nr. 120 Vulcan (Vi
orica Doica), nr. 32 Lupeni 
(Irma Pop) din rețeaua I.C.S. 
pentru mărfuri industriale: 
„aprozarele" nr. 49 (Marin Do
rim). nr. 34 (Elena Radu), nr.
48 (Elisabeta Buzaș) nr. 30 (Ir- 
r- ■ Mobai) din Lupeni. nr. 23 
s 27 Uri:..n; (Nicolae Preotea
sa și Nicolae Calotă), nr.
10 Vulcan (Nicolae Mitrache), 
nr. 28 (Rozalia Kacso). nr. 3 
(Salomon Sicoe), nr. 20 Petro- 
șar.: (Nicolae Bucicoiu). sau 
r staurantel .Perla" Vulcan 
(Anton Kardos). „Cerna" Pt- 

(Valeria Por-narui, 
. ’a-i'.-r- 1" Petroșani (Dumi
tru Ghitan), „Progresul* Lu
pt: (Nicolae Alexa), ..Pâlti- 
n:«." Uricani (loan Purece), 
„M ignor." Petroșani (Sanda 
Puican) responsabilii sînt me
reu in mijlocul colectivului, 
dir.d dovada pregătirii lor pro
fesionale, a pasiunii pentru 
meserie și, de aici, a intransi
genței în fața abaterilor, fap-

cii și 
reacție 
dusele noi.

si pînâ la 
de detaliu 
de unitate 
influențeze 
determine.

asupra 
trebuie sâ

tul sc rasfringc firesc, in apre
cierile populației. Asemenea 
șefi de unități, care-și îndepli
nesc cu responsabilitate sarci
nile încredințate mai pot fi 
întilniți și In alte unități co
merciale din municipiu ; nu
mele tuturor nu le-am putut 
insă ..prinde'* în aceste 
duri...

rîn-

★

Problema principală a 
cărei unități comerciale 
— și va rămine — asigurarea 
fondului de marfă potrivit ce
rințelor. diversificat sortimen
tal. A întocmi. însă, doar sim
ple note de comenzi, fârâ a te 
gindi măcar la soarta acesto
ra. nu înseamnă altceva (înțe
lege oricine) decît a împlini 
mecanic o obligație primordi
ală : aprovizionarea perma
nentă. abundentă, la nivelul 
solicitărilor. Cind nu „apar*4

orî- 
este

ronțială. Exemple ? Putem 
da... nenumărate. N-o vom fa
ce însă acum. Ne rezervăm 
plăcerea (dacă poate fi vorba 
despre așa ceva !) de a le re
descoperi cu prilejul altor rai
duri, împreună cu Inspectora
tul comercial municipal sau 
cu sprijinul organelor servi
ciului miliției. Să ne reamin
tim totuși, citeva locuri un
de asemenea practici inadmi
sibile continuă să dăinuie : 
restaurantele ..Transilvania" 
Petrila și „Zori de zi" Petro
șani. unitatea nr. 100 ..Carne*' 
din Petroșani și chiar la „fir
me" mult mai mari.

★
în ansamblu activitatea u- 

nităților comerciale implică 
închegarea unor colective uni
tare, creșterea pregătirii și 
a simțului de răspundere al 
fiecărui lucrător în parte. Sînt. 
continuă să existe adică situ
ații și

NOTĂ

In comerț
pentru „Mdria Sa£î

1 perma- 
cumpără- 
pildă în-

urgent mărfurile „comandate", 
intervine, din senin, subit și 
motivul de alertă. Telefoane, 
informări, audiențe, conduce
rilor întreprinderilor comerci
ale li se dau chiar „ultimatu
muri". Am întîlnit, cu prile
jul raidurilor noastre prin re
țeaua comercială a municipiu
lui, nu puțini responsabili de 
restaurante și magazine care 
socoteau că după efectuarea 
comenzilor ei nu au nimic alt
ceva de făcut decît să... aștep
te. Au lipsit, pentru un timp 
mai scurt sau mai îndelungat, 
in anumite perioade, din atî- 
tea și atîtea 
mărfuri ca : apă 
rală, cafea prăjită.
ol medicinal, felurite „mărun
țișuri" industriale mai ales de 
uz casnic, vinuri de soiuri pu
re. etc. care, in aceeași peri
oadă, în alte unități și mai a- 
les... in depozite existau din a- 
bundență. E adevărat sînt vi- 
novați de această stare de lu
cruri în primul rînd șefii de 
depozite, care nu respectă 
(prompt sau cu întîrziere) co
menzile. Dar — sîntem nevoiți 
să repetăm pînă cînd afirma
țiile le vor fi înțeles — acești 
șefi de depozite pot (și trebu
ie) să fie treziți la realitate. 
Cum ? Prin insistență. Nu de 
puține ori insă (și aici e „bu
ba" cea mare !), absența unor 
mărfuri depășește clar faza 
nepăsării in aprovizionare fri- 
zind incorectitudinea. In fața 
atîtor solicitări ale unor pro
duse. in genere mult căutate, 
mulți lucrători din comerț, 
responsabili de unități chiar, 
nu găsesc nimic altceva de 
spus decît obișnuitul slogan 
..lipsește" (cu nuanțele : „nu 
avem*', „reveniți", „mai treceți 
pe aici, s-ar putea să ne so
sească", „n-am primit de 
mult așa ceva"). Realitatea în
să e alta. Și cumpărătorul sau 
consumatorul o știe, o presu
pune, dar... nu poate interveni. 
Sînt „păstrate" încă, în 
penumbră, pentru clien
ts „de vază-, in mul
te din unitățile noastre co
merciale mărfuri intens solici
tate. Și aceasta deși Legea cu 
privire la activitatea de co
merț interior interzice cu de- 
săvîrșîre dosirea mărfii, apro
vizionarea și servirea prefe

situații, care de care 
mai „ciudate" cînd 
șefii de unități 
merg la nesfîrșit 
pe panta abruptă 
a concesiilor, acți- 
onînd doar cu du
hul blîndeții.
Cumpărătorii sînt 
nemulțumiți une
ori de servirea de
ficitară, preferen
țială, de șuetele 

vînzâtoarelor, de lipsa la gra
maj sau la... rest, responsabi
lii unităților în cauză — pa
radoxal — dau vina tot pe 
cumpărător in cei mai „bun" 
(vorba vine !) caz sau îi „re
ped" cu insolență. Exemple 
putem găsi și pentru aseme
nea situații, cum există sufi
ciente și pentru a ilustra fap
tul că unii responsabili pără
sesc nejustificat (zice-se ple
cați „după marfă") locul de 
muncă, fără ca cineva din u- 
nitate să știe precis unde se 
află.

ment pentru copii. S-au pro
mis că vor fi trei sau pqtru 
în Petroșani. Mă rog...

Unul dintre acestea este cel 
din cartierul Aeroport, pe la
cul de agrement. S-a amena
jat terenul, s-a curățat zăpa
da, apa a înghețat bocnă și- 
mare bucurie din partea copi
ilor. E arhiplin de dimineața 
pînă seara. Dar pînă seara la 
ora 17. Pentru că imediat ce 
sc face noapte copiii nu mai 
pot să patineze pe-ntuneric. 
Patinoarul este iluminat par
țial, doar de un singur bec 
fluorescent de la rețeaua stră
zii.

Copiii sînt perseverenți. nu 
se desprind de luciul gheții pî
nă tîrziu. Atunci să vezi ce 
carnaval o pe-ntuneric. Se 
izbesc unii de alții, se lovesc 
cu patinele. Alții pleacă la 
insistențele repetate ale pă
rinților. Dar bosumflați că li 
s-a întrerupt devreme joaca. 
Și cînd te gîndești ce fericiți 
ar fi dacă organizatorii ar 
monta citeva becuri ' Ce bu
curie ar crea copiilor în a- 
ccstc zile de iarnă. Ce spec
tacol ar oferi copiii pietoni
lor care trec pe stradă ! Zău, 
așa !

Valcriu COANDRAȘ.
secretar al Comitetului 

municipal U.T.C.

sau chiar două (Ion Onuț, 
șef dc brigudă, sectorul HI) .

Toate aceste declarații a- 
ratâ însă că dacă utilajele nu 
funcfioncar.fi în ritmul muncii 
din abataje aceastn se dato 
roșie in principal ncpreluării 
cu deplină responsabilitate de 
către întregul personal de 
ploatarc și de întreținere, 
conducere și de execuție, 
îndatoririlor ce-i revin in 
tilizarca optimă a acestor im
portante mijloace de mecani
zare. In condițiile săptămînii 
reduse de lucru sînt asigurate 
toate condițiile pentru desfă
șurarea unui program complet 
de revizii și reparații a utila
jelor și instalațiilor conform 
unei programări prealabili'. 
După cum au arătat Vasile 
Rușitoru, miner șef de briga
dă — sectorul V, loan Brădo- 
șan, lăcătuș — sectorul XII 
transport precum și alți vor
bitori. reviziile din zilele de 
repaus se efectuează uneori 
superficial, fapt care face ca 
încă din prima zi dc lucru a 
săptămînii să apără dese de
fecțiuni in funcționare. Aspec
tul sesizat este evident : sc 
prestează un număr mare dc 
posturi în zilele de repaus, se 
planifică uneori chiar lucrări 
care ar putea fi efectuate in

?x- 
dc

a
ri

zilele lucrătoare, fără ca efec
tul acestor posturi să fie cel 
dorit. Se impune, deci adopta
rea unei atitudini ferme în fa
ța acestei stări de lucruri, ast
fel incit utilajele să-și înde
plinească adevărata lor meni
re. de a sprijini și nu de a 
fragmenta munca minerilor. 
Programul de revizii și repa
rații din zilele de repaus tre
buie să cuprindă nu numai 
programarea lucrărilor, ci și 
controlul exigent, pătruns de 
responsabilitate, al gradului 
do îndeplinire .și a calității a- 
cestora. Adică, trebuie să se 
urmărească și eficiența muncii 
din zilele programate pentru 
revizii tehnice și reparații. Or, 
s-o spunem deschis, aceasta 
este treaba conducerilor sec
toarelor și. în final a conduce
rii exploatării.

Ritmicitatea care trebuie sâ 
caracterizeze activitatea de 
producție a minei Lupeni este 
condiționată și de climatul de 
disciplină pentru întărirea că
ruia se depun eforturi în pre
zent. După cum sublinia ing. 
loan Ciungim, șeful sectorului 
VII — Bărbăteni. indisciplina 
care se manifestă in sector 
constituie piedici serioase in 
îmbunătățirea activității de 
producție. La Bărbăteni. la fel 
ca și la celelalte sectoare, ab
sențele nemotivate și folosi-

(Urmare din pag. 1)

unități, 
mine- 
alco-

★
Neîndoios, aspectele surprin

se in acest pseudo-..bilanț" al 
activității responsabililor de 
unități comerciale din Valea 
Jiului nu sînt singurele refe
ritoare la încălcarea unor a- 
tribuții și obligații de serviciu 
ce le revin ..de drept**. Aseme
nea situații implică nu numai 
sancțiuni ferme (care, totuși, 
se iau, în această direcție, pa
șii înainte fâcuți anul trecut 
sînt evidenți), dar — în pri
mul rînd — o mai temeinică 
activitate de control și îndru
mare, o mai intensă activita
te a organizațiilor de partid, 
privind întărirea continuă a 
simțului de răspundere al tu
turor șefilor de unități din co
merț.

Viorel TEODORESCU

Avansări bune 
fronturilor

la pregătirea 
de abataj

(Urmare din pag. 1)

front, prin crearea condi
țiilor optime de aeraj și 
transport, a unui abataj din 
stratul 6 care prin impor
tanta sa capacitate (peste 300 
de tone de cărbune produse 
zilnic) contribuie în bună 
măsură la stabilirea nivelu
lui realizărilor de producție

ale sectorului. Condițiile di
ficile de lucru, necesitatea 
tăierii rocilor 
de abataj nu 
obstacol care să-i împiedice 
pe minerii
Gheorghe Bobirnac. Marcel 
Cohol și pe ortacii lor să ob
țină rezultate dintre cele mai 

bune în muncă.

cu ciocanul 
constituie un

Sava Robu.

bandaje, scocuri, lan juri. Mun
ca noastră depinde in 
măsură de toate acestea. In ul
timele luni ale anului 
n-am avut probleme. Dar știm 
noi ce va interveni? in cei 15 
ani de cînd sînt șef dc brigadă 
nu-mi amintesc să fi început 
anul cu necazuri. Dar asia nu 
înseamnă că ele n-au existat. 
Ba, uneori, prea multe. M-am 
bizuit însă întotdeauna pe or
tacii mei cu care lucrez de a- 
liția ani. Ei nu m-au înșelat 
niciodată în așteptări, loji iși 
fac onorabil datoria. Lingă mi
ne am o brigadă foarte omoge
nă. Avem încredere unii în al
ții și ne ajutăm in permanenta. 
Nu s-a întlmplat să ne facem 
de rușine. Brigada e așa cum 
am formal-o de-a lungul anilor. 
Vedeți dumneavoastră, noi am 
reluat lucrul ca și cînd n-am 
fi stat acasă citeva zile de A- 
nul Nou. Știu, de la minerii cu 
mai multă experiență că nu e 
bine să lași locul de muncă la 
voia întîmplării. De aceea,

mare

trecut

n-am plecat acasă niciodată 
înainte de a așeza in ordine 
fiecare utilaj, fiecare sculă cu 
care lucrăm.

Discutăm cu ceilalți mineri 
despre brigadă, despre briga
dier. „Nu l-am au7.it niciodată 
spunind : măi. du-te și fă cu
tare lucru, ci totdeauna ni s-a 
adresat: băieți, haideți să fa
cem lucrarea asta. A fost Întot
deauna exemplu pentru noi“ 
— mărturisesc toți cei pe care 
ii ascultăm.

Acesta e Dumitru Sânăuțea- 
nu. un om al datoriei, al mun
cii. Cind a venit in Valea Ji
ului, in urmă cu 21 ani. si s-a 
angajai la mina Vulcan, un 
miner bătrîn i-a spus vorbele 
astea: măi, tinere, dacd-ți pla
ce munca, apoi să-ți placă mai 
inlii ordinea. Flecare lucru să-l 
așezi la locul lui. Că in mină 
dacă nu-i ordine nu dai nici 
un rezultat.

De atunci, Dumitru Sănău- 
leanu s-a incadrat în această 
lege a muncii minerești, pe ca
re a imprimat-o întregii sale

brigăzi de la pregătiri deveni
tă cunoscută in întreaga Vale 
a Jiului.

Este cel mai bun șef de bri
gadă de la pregătiri — afirma 
cu mindrie tovarășul Gheorghe 
Săcăluș, secretarul comitetului 
de partid pe mină — el a preluat 
la Vulcan inițiativa lui Con
stantin Grădinaru de ia E.M. 
Uricani care a înaintat cu 154 
m de galerie in piatră cu pro
fil de 12 mp. Este al treilea mi
ner șei de brigadă care a obți
nut rezultate deosebite în a- 
ceastă direcție. Noi avem con
vingerea că brigada sa iși va 
reali7.a și depăși exemplar sar
cinile de plan. E in spiritul tra
diției acestui colectiv care în
totdeauna <i știut sâ se achite 
onorabil de sarcinile ce i-au 
revenit.

Folosind cuvintele lui Dumi
tru Sănăuțeanu, brigada e așa 
cum și-a iormat-o în cei 15 ani 
de cind o conduce. Aceasta es
te și cea mai bună garanjie că 
minerii lui știu să-și facă și a- 
cum datoria.

rea incompletă u timpului de 
lucru împiedică încă valorifi
carea întregului potential li
man și tehnic al minei. Măsu
rile ferme luate recent itnpo- 
triva celor certați cu discipli
na muncii au determinat re
ducerea in ultimele zile a nu
mărului d» absențe, existînd 
condiții pentru plasarea mai 
bună a abatajelor.

Capitolul vast al disciplinei 
include și domeniul de o de
osebită importanță al climatu
lui de muncă, ca factor im
portant în preluarea conștien
tă, în mod creator, a sarcinilor 
cu revin fiecărui salariat. Or, 
după cum s-a subliniat, in acest 
domeniu, există încă unele 
deficiențe care țin de stilul de 
lucru al unor cadre dc con
ducere. Conducerea sectorului 
11. de exemplu, nu acordă o a- 
tenție suficientă consultării 
cadrelor de bază ale sectoru
lui, spiritul dc colaborare și 
solicitudine este departe dc a 
fi cel optim. In cadrul secto
rului II, la fel ca și la nivelul 
conducerii minei consultarea 
opiniei tuturor sâlariaților, va
lorificarea experienței acesto
ra, constituie deziderate deo
sebit de urgente a căror rea
lizare nu va întîrzia să 
reflecte în îmbunătățirea ac
tivității de ansamblu.

Analiza actualului potenți
al productiv al minei de către 
comuniști și cadre tehnico-e- 
conomice cu munci de răspun
dere a scos în evidență faptul 
că mina Lupeni dispune dc 
reale posibilități pentru a-și 
îndeplini integral sarcinile de 
mare importanță care îi re
vin in asigurarea producției 
de cărbune cocsificabii a anu
lui 1974. Pentru aceasta însă 
este necesar ca muncitorii, in
ginerii și tehnicienii minei, în 
frunte cu comuniștii, să desfă
șoare o activitate tehnico-or- 
ganizatoricâ susținută pentru 
a asigura o cît mai bună uti
lizare a importantelor mijloa
ce de mecanizare din dotare, 
de a contribui la întărirea 
disciplinei muncii bazate pe 
responsabilitatea fiecărui sa
lariat față de sarcinile proprii 
care îi revin, contribuind ast
fel la asigurarea îndeplinirii 
ritmice a sarcinilor de pian, 
premisă importantă a creșterii 
eficienței economice dc an
samblu.

se

PRIMA DECADĂ, 
PRIMELE ECONOMII

(Urmare din pag. 1)

Gheorghe Ciornei. Vasile Su- 
ciu, Adalbert Griober. Carol 
Ianosi, Nicolae Caceu. Cons
tantin Baldovîn, Emerich Bor- 
șoș, Ioan Mureșan și alții.

Economia de combustibil 
realizată în prima decadă a 
noului an dovedește hotărîrea 
colectivului de muncă al re
mizei de locomotive Petroșani 
de a manifesta aceeași grijă 
față de gospodărirea judicioa
să a materialelor, în vederea 
creșterii neîntrerupte a efici
enței economice a unității.

SPORT «SPORT
La asociația sportivă „Utilajul”
„Af/M/C DEOSEBIT. DEQCAMDATA!“
Cam acestea sînt cuvintele 

cu care oricare din factorii 
direct răspunzători de mișca
rea sportivă din I.U.M. Petro
șani, te intimpină, la întreba
rea „ce îmbunătățiri au surve
nit la dv. în ultimul an. mai 
precis în perioada care s-a 
scurs de la apariția materia
lului nostru critic la adresa 
modului în care se înțelege a- 
ici, de o bucată de vreme, d<' 
a practica exercițiile fizice?’

— Nimic deosebit... deocam
dată ' ne spun tovarășii. d< 
aici. Remarcam pe atunci, câ 
a fost odată (mai că ne vine 
a spune „ca-n povești"), cind 
salariații tineri și mai puțin 
tineri ai acestei bătrine între
prinderi iubeau și practicau

sportul. Am vorbit atunci de 
unele succese incontestabile, 
alrăgind atenția asupra nece
sității continuării tradiției. 
Am fost asigurați câ „totul va 
reveni la normal". Fostul pre
ședinte al asociației sportive 
Utilajul, iov. Nicolae Lazăr 
(astăzi președintele comitetu
lui sindical din uzină) a în
cercat cîte ceva și a reușit in 
inițierea unor competiții cu 
caracter de masă. Cele mai 
sincere felicitări organizatori
lor. cele mai bune urări parti- 
r-ipunților. Dar in rest ? ..Ni
mic deosebit.. deocamdată !“

Sâ fi înțeles oare în acest 
ful tovarăși’ de la l.U.M.P. o 
directivă a conducerii superi
oare dc partid referitoare la

dezvoltarea sportului de ma
să ? Pare-se că o bună parte 
da ' Afirmăm câ nu în tota
litate. Tovarășul Lazăr are’ce
le mai bune intenții și astăzi, 
dar... după cum sîntem infor
mați însăși participarea tineri
lor lasă de dorit, „Am organi
zat chiar în ultima perioadă 
de timp, spunea președintele 
comitetului sindical. Nicolae 
Lazăr, .nai multe competiții 
cu caracter de masă, în mod 
special in cinstea zilei de 30 
Decembrie; cred insă că nu
mărul de participant! la între
cerile di? șah. tenis de masă 
a fost mult prea redus față de 
ceea ce ar putea fi aici. Avem 
tineri foarte mulți. dar pare-se 
că nu știm încă să-i atragem

înspre sport, nu mai există a- 
ceeași pasiune. Noi in orice 
caz vom încerca ca prin sin
dicat să redăm salariațllor u- 
zinei toate șansele de a prac
tica exercițiul fizic în confor
mitate cu tradițiile pe care le 
avem. Ceea ce vom întreprin
de în primul rînd. este să a- 
mvnajâni o bază sportivă pro
prie accesibilă oricărui coleg 
de-al nostru. indiferent de 
vîrstă. Intenționăm, și aici 
primii pași au și fost fâcuți. 
să completăm, tot prin sindi
cat, dotarea materială, absolut 
necesară la ora actuală".

Cunoscind pasiunea 
tovarăș pentru sport, 
certitudinea că vor fi

acestui 
avem

depuse

Concurs de
In perioada 25 noiembrie 

— 28 decembrie 1973, in sala 
du șah de la clubul sindica
tului minier din Lupeni 
s-au desfășurat șaisprezeci- 
rnile de finală al-, campiona
tului republican individual 
masculin de șah. ia care au 
participat un număr de 24 
jucători — majoritatea fi
ind membri ai secției de șah 
din cadrul asociației sporti
ve Minerul Lupeni.

șah in cadrul campionatului republican
Concursul a fost cîștigat 

de către Nicolae Cojocaru 
de la ..Minerul** Lupeni. care 
din cele 20 dc partide jucate 
a totalizat 19 1/2 puncte. P< 
; șurile următoare s-au cla
sat. in ordin<. Gheorgh'1 
Catorogea, cu 18 1/2 puncte: 
l'iiiii Piter, 15 1/2 puncte și 
Vasile Mircea cu 14 1/2 punc
te. In prezent, cei mai buni 
12 jucători se întrec în cla
pa pe oraș (1-8 finală), între-

cere care are drept scop de
semnarea campionului pe o- 
rașul Lupeni ce va partici
pa apoi la etapa pe județ.

De fapt, ceea ce s-a făcut 
ța Lupeni și urmează a se 
face in continuare nu este 
altceva decît că se respectă 
întocmai calendarul sportiv 
pe anul 1974. întrebarea care 
se pune insă, este alta : dc 
ce asemenea concursuri nu

sini organizate și în celelalte 
centre ale municipiului și in 
mod deosebit în orașul Pe
troșani ?

Timpul necesar organiză
rii șaisprezecimilor. cit și a 
optimilor de finală nu-i tre
cut. Insă, se impune ca in 
cel mai scurt timp să se 
treacă la organizarea con
cursurilor.

S. HÂLOI

toate eforturile înspre „regula
rizarea** mișcării sportive dc 
masă, in primul rînd prin an
grenarea unui număr cît mai 
mare de tineri în competiții 
care vor trebui sâ aibe un ca
racter permanent. Întrecerile 
de volei, fotbal, șah, tenis de 
masă, între secții vor trebui 
să redevină un apanaj ai tu
turor.

Tehnicianul Constantin 1- 
van. președintele asociației 
sportive Utilajul, amintind 
despre participarea la „Cupa 
tineretului" pe municipiu, a 
remarcat unele frumoase suc
cese ale reprezentanților 
I.U.M.P.-ului în faza finală a 
întrecerilor de șah. unde au 
fost ocupate primele două lo
curi. O reușită pe care nu o 
dorim singulară, o reușită ca
re obligă.

„In anul 1974, spunea tova
rășul Ivan, trebuie sâ revlta- 
lizăm sportul in uzină. In ur
mă cu ani de zile asociația 
noastră era printre cele mai 
puternice din municipiu. Chiar 
dacă va trece destul timp pî
nâ lu atingerea, din nou a co
telor anilor 1960 trebuie să 
sprijinim cu maxime eforturi 
organizarea unor competiții 
cu un larg caracter de masă. 
Se cunosc bine posibilitățile 
dc selecție ce ni se oferă in 
asemenea prilejuri. In paralel 
vizăm participarea Ia campio
nate pe plan local sau jude
țean la unele discipline spor
tive, cum ar fi fotbalul și po
picele. Foarte posibil ca in 
curînd să înființăm și o sec
ție do orientare turistică. A- 
vem foarte mulți amatori de 
drumeție, oameni dispuși a-și 
petrece cît mai multe orc li
bere in decorul montan".

Cu alte cuvinte, nimic deo
sebit deocamdată, dar persoec-

La cei 20 de ani ai săi în 
biografia lui lost! Tiszon, 
angajat ca vopsitor indus
trial la E.G.L. Petroșani era 
consemnată o pată : o con
damnare la 8 luni închisoa
re pentru furt

Dar schimbarea in bine 
a acestui tlnâr a întirziat să 
surviriâ. Ba mai mult, a 
mai comis încă o faptă de
zonorantă pentru el. In 26 
noiembrie 1973, aflîndu-se 
în baia minerilor de la E.M. 
Aninoasa a furat o scurtă 
de fiș si o servietă în care 
se aflau un ceas, și o- 
biocte de îmbrăcăminte, a- 
parținind lui O. Gheorghe.

N-a apucat însă sâ se o- 
ricntcZc după ceasul furat, 
ce și-l pusese la mină, fi
indcă un coleg de-al păgu
bașului a recunoscut ceasul 
și împreună cu O. Gheorghe 
l-au dat pe hoț pe mîna 
miliției.

Pentru ceea ce a făcut I. 
Tiszon a fost trimis din nou 
acolo de unde doar de pu
țin timp venise, pentru un 
an și două luni. Oricum, 
nu poate invoca „eșecul" 
suferit pe seama ..ceasu
lui
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de economisire a carburan- I 
ților și lubrefianților. corni- I 
se de unii angajați ai în- I 
treprinderii de transport ’ 
auto Petroșani. Astfel, Ma- I 
ria Tehaniuc, de pe autoca- • 
mionul nr. 21—HD—1215, I 
din 30 de 1 de benzină în- • 
registrați pe foaia de par- I 
curs nu a putut justifica | 
consumarea acestei canti- i 
tăți. Iuliana Lăcătuș, con- | 
ducător auto, Florea Bul- . 
dur, șef de coloană și Voi- | 
chița Bistriceanu, impiegat J 
de mișcare au avut și ei I 
de suportat consecințele • 
pentru abaterile sâvîrșitol 
de la respectarea normelor | 
în vigoare privind economi- ■ 
sirea de combustibil și e- I 
nergie. Neobservînd la timp . 
depășirea de benzină.
sînd autocamionul în 
culație fără să-i deschidă 
comanda de remediere a 
consumului, șefului de co
loană, impiegatului de mișca
re cît și șoferiței i s-au im
putat cantitatea de 118 1 
benzină consumată nejusti
ficat.

La atîta benzină „evapo
rată" o singură ..seînteie" 
(citiți sancțiunea) consi
derăm că va fi suficientă 
pentru a preintîmpina în 
viitor asemenea abateri.

rău“...

N. GHERGHIN, 
judecător

O
„seînteie”

sau
sancțiune

Din nou la această ru
brică inserăm abdicări de 
la respectarea măsurilor

nr.

lă- 
cir-

D. DEXTRIANU

tive și speranțe pentru even
tualele noutăți, sînt destule. 
Contăm pe pasiunea celor 
doi interlocutori, dar in pri
mul rînd pe receptivitatea ce
lor peste 1 500 de tineri do 
aici la tot ceea ce se va între
prinde. Ei trebuie să înțelea
gă în primul rînd că sportul 
este un bun al tuturor, o preo
cupare curentă a oricărui ce
tățean ce se dorește sănătos. 
Nu avem pretenția de a creș
te aici numai campioni, dar in 
orice caz, descoperirea unor 
elemente de valoare, capabile 
a reprezenta culorile asocia
ției, municipiului Petroșani cu 
cinste in confruntările cu 
sportivi din alte zone ale ță
rii. nu trebuie neglijată.

Sc simte mai mult ca ori- 
cînd, necesitatea unei conlu
crări perfecte între asociația 
sportivă Utilajul, comitetul 
sindicatului din uzină și co
mitetul U.T.C. In treacăt fie 
spus, organizația tineretului 
de aici a privit cu destulă su
perficialitate dezvoltarea miș
cării sportive. Este de dorit 
ca tocmai dc aici să fie lansa
te inițiative, să se manifeste 
receptivitate. Tot pe linie de 
organizație U.T.C. pot fl ame
najate terenurile necesare ac
tivităților sportive prin mun
că patriotică. Totul depinde 
de interesul care va fi mani
festat în continuare de cel di
rect interesați.

Plusuri și minusuri, deci, 
care însă înțelese și interpre
tate în mod constructiv vor 
putea anula, cit de curînd un 
răspuns ca cel din titlul nos
tru. O dorim noi toți acei ca
re pînă mai ieri aplaudam 
succesele incontestabile ale 
mișcării sportțve din uzina 
petroșăneanfi.

Nkoiae EOBOAIȚ

funcfioncar.fi
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încheierea vizitei tovarășului
Manea Mănescu în India

Cooperarea economică
romano-marocana

GENEVA 15 (Agcrpres). — 
După o pauză de o luna pri
lejuită de sărbătorile dc iar
nă. în orașul dc pe malurile 
Lacului Leman au fost relua
te. marți, lucrările celei de-a 
doua faze a Conferinței pen
tru securitate și cooperare în 
Europa. Reprezentanții a 35 
de state europene, precum și 
cei ai S.U A. si Canadei au 
revenit la Centrul internațio
nal de conferințe, reluînd ac
tivitatea lor consacrată ela
borării proiectelor de docu
mente ce urmează a fi adop
tate în faza finală, preconizată 
să aibă loc la nivelul șefilor 
de stat sau 
sinki

In prima 
s-au reunit 
suheomisii. celelalte organis
me urmînd să-și reînccapă 
activitatea în tif-națbarele 24 
de ore.

Nota dominantă a atmosfe
rei primei zile a constituit-o 
hotârîrea exprimată de țările 
participante in diversele or
gane subsidiare, care au ți
nut ședințe, de a se trece cît 
mai curind la redactare, ast
fel incit cea de-a treia fază sâ 
se ț’nâ fără fntîrzieri sau ami- 
nâri. A reieșit că există toa
te condițiile pentru ca perioa
da de trecere de la discuțiile 
de ordin general de clarificare 
și apropiere a pozițiilor la ac
tivitatea efectivă de elabora
re a documentelor sâ se în
cheie în două-trei sâptămîni.

Baza viitoarelor documen
te comune o vor forma cele 
peste o sută de proiecte de lu
cru. depuse pînă în prezent 
de diverse delegații. După 
cum se știe, delegația româ
nă a depus două documente 
de importanță deosebită, care 
au făcut obiectul unei exami
nări amănunțite în prima eta
pă a negocierilor : unul pri
vind măsuri care să facă e- 
fectjvă nerecurgerea la forță 
și la amenințarea cu forța, și 
altul referitor la unele aspec
te militare care ar urma 
găsească soluționarea la 
ceasta conferință. La

zi a lucrărilor, 
șase din cele 12

documente, desigur, se vor a- 
dăuga altele, care vor fi de
puse pe parcursul redactării 
sau in perioada de prcredac- 
tare. In acest sens, o serie de 
delegații au si făcut cunoscu
tă intenția lor de a prezenta 
unele texte noi privind mă
suri de creștere a încrederii 
și întărire a stabilității pe 
continent, ocrotirea mediului 
înconjurător, cooperarea cul
turală și contactele umane.

Ca o reflectare a interesului 
de a se imprima un ritm mai 
alert discuțiilor. într-o serie 
de organe de lucru s-a dez
bătut și problema eventualei 
creșteri a numărului de șe
dințe. Astfel, în unele subco
misii s-a convenit ca în săp- 
tâmina următoare să se țină 
mai multe ședințe decit se 
preconizase in planul inițial. 
Paralel, insă, a fost evidenția
tă și necesitatea ca partici- 
panții să dispună de timpul 
necesar contactelor și negocie
rilor neoficiale, care să faci
liteze apropierea pozițiilor și

să asigure o eficiență sporită 
ședințelor oficiale.

Delegația română acționea
ză pentru organizarea raționa
lă a activității în această pe
rioadă crucială a negocierilor, 
care să permită elaborarea, 
prin luarea în considerare a 
pozițiilor tuturor participan- 
ților, a unor documente cit 
mai clare și precise cu carac
ter angajant, privind princi
piile noi care trebuie să gu
verneze relațiile dintre state
le participante și măsurile ca
re să asigure transpunerea în 
viață a acestor principii. At
mosfera de lucru, laborioasă 
și constructivă. în care s-au 
redeschis dezbaterile este de 
bun augur. Acum, cînd aten
ția popoarelor europene, a în
tregii opinii internaționale es
te ațintită asupra acestor ne
gocieri, statele participante 
trebuie sâ manifeste în prac
tică voința lor politică de a 
duce la îndeplinire mandatul 
pe care și l-au asumat de a 
pune bazele unui sistem trai
nic de securitate și cooperare.

DELIII 15 — Corespon
dentul Agcrpres, Ion Puținc- 
lu. transmite ; Tovarășul Ma
nea Mănescu. vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, 
președintele Comitetului de 
Stat al Planificării, a avut o 
nouă întrevedere cu ministrul 
afacerilor externe al Republi-' 
cii India. Swaran Singh.

Cu acest prilej s-a procedat 
la un tur de orizont asupra 
problemelor situației interna
ționale și s-a făcut o trecere 
în revistă a stadiului actual și 
a perspectivelor de dezvoltare 
ale relațiilor bilaterale. Inter
locutorii au exprimat opiniile 
lor asupra principalelor pro
bleme internaționale și au 
constatat similitudinea pozi
țiilor celor două părți.

Intrevedrea s-a desfășurat 
într-un spirit de cordialitate 
și deplină înțelegere.

Cu același prilej, ministrul 
de externe indian a 
dat o înaltă apreciere 
principiilor politicii ex
terne promovate de Româ
nia. a exprimat cuvinte elo
gioase la adresa activității 
președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România. Nicolae Ceaușescu, 
a inițiativelor țarii noastre în 
promovarea consecventă a co
operării. înțelegerii și destin
derii internaționale.

★

Marți dimineața, tovarășul 
Manea Mănescu a părăsit ca
pitala Indiei. îndreptindu-se 
spre patrie.

Program 
al televiziunii 

japoneze dedicat
României

TOKIO 15 (Agerpres). — 
Compania națională japo
neză de televiziune „N.H.K." 
a difuzat in întreaga Japo
nie un program de 30 mi
nute dedicat României. In 
cadrul programului, care a 
avut ca fundal sonor me
lodia „Valurile Dunării" de 
Ivanovici. au fost înfățișa
te imagini din România. A 
fost prezentată, apoi, de că
tre doi cunoscuți soliști 
vocali japonezi, orchestra 
Radu Simion. care efectu
ează, în prezent, un turneu 
în Japonia.

RABAT 15 (Agerpres). — 
Corespondență de la Mircea 
S. Ionescu : Din portul Agadir, 
de pe coasta atlantică a Ma
rocului, a plecat spre Con
stanța primul vas încărcat cu 
concentrate de cupru, extrase 
de minerii români și maro
cani, care au deschis, recent, 
prin cooperare, mina de la 
Talaat-Iminirfi, situată in de
șertul sudic al țării. Mina es
te concepută, în exclusivitate, 
după proiecte românești și do
tată in cea mai mare parte cu 
utilaje fabricate de uzinele 
constructoare de mașini din 
țara noastră. O altă mină de 
cupru care urmează să intre 
in acest an in funcțiune Ia 
Ouansimi, tot pe baza coope
rării cu România, este in pra
gul dării sale in exploatare. 
Proiectată și aceasta de spe
cialiștii români, ea va fi do
tată in exclusivitate cu utila
je produse de industria noas
tră constructoare de mașini. 
In paralel, pe lingă cele două 
exploatări de cupru se con
struiesc, cu utilaje românești, 
și uzine pentru prepararea a- 
ccstor minereuri.

Cooperarea economică ■ ro- 
mâno-marocană s-a soldat cu 
rezultate deosebite și in alte 
domenii, îndeosebi în agricul
tură, fiind in curs de extin
dere și în alto ramuri — pre
lucrarea do minereuri ;ndus-

triilc chimică, energetică, hi
drotehnică, prelucrarea 
transformarea pieilor de ani
male etc. Diferite studii 
specialitate urmăresc constru
irea unor obiective economice 
de primă importanță. înscrise 
in cincinalul actual al dezvol
tării economico-sociale inde
pendente a Marocului, printre 
care diferite unități de prelu
crare a materiilor prime, 
complexe agroindustriale și 
altele.

Schimbările comerciale din
tre cele două țări cunosc, de 
asemenea, o dezvoltare conti
nuă, ele inregistrînd, in 1973. 
un spor de 20 Ia sută față de 
anul precedent. România ex- 
porlă in Maroc utilaje minie
re, strunguri, aparate de joa
să tensiune, cherestea, alte 
produse din lemn, importind, 
la rindu) ei, din Maroc, mine
reuri. fosfați, antracit etc.

In afară de aceasta, se mai 
poate menționa asistența de 
specialitate acordată de Ro
mânia Marocului în diferite 
domenii economice, dar si so
ciale. îndeosebi in cel al for
mării de cadre naționale pro
prii, și al sănătății publice Se 
află, in prezent. în Maroc, de 
exemplu, 75 de profesori și 60 
de medici români, fiind aștep
tați să sosească și alții, la so
licitarea autorităților maroca
ne.

de

Declarațiile secretarului de stat american Henry Kissinger 
Amînarea reuniunii Comitetului de lucru militar egipteano- 
israelian

In legătură cu crearea Uniunii
tunisiano-libienc

Luări de poziții ale guvernelor

Desemnarea noului președinte
al Braziliei

Algeriei și Marocului

INDONEZIA, 
într-o vizită de două zile ul
tima din cadrul turneului în
treprins în sud-estul Asiei, 
primul ministru a] Japoniei. 
Kakuei Tanaka, a fost primit 
de președintele Indoneziei, ge
neralul Suharto, pentru con
vorbiri in legătură cu evolu
ția relațiilor japono-indonezi- 
ene.

INTR-O TELEGRAMA 
dresată marți președintelui 
Richard Nixon, premierul ja
ponez. Kakuei Tanaka, a a- 
nunțat oficial hotârîrea Japo
niei de a participa la confe
rința țărilor consumatoare de 
petrol, propusă de șeful sta
tului american.

a-

BRASILIA 15 (Agerpres). — 
La 15 ianuarie, cei 503 mem
bri ai Colegiului Electoral 
brazilian — reuniți în incinta 
Congresului federal din Bra
silia — i-au desemnat pe Er
nesto Geiscl și pe Pereira dos 
Santos in funcțiile de preșe
dinte și. respectiv, vicepreșe
dinte al țării, pentru perioa
da următorului mandat cons
tituțional. Cei doi reprezen
tanți ai partidului de guver- 
nămînt. Alianța Renovatoare 
Națională (ARENA), au obți
nut 400 de voturi, față de 76 do 
voturi întrunite de contracan- 
didații reprezentați de partidul 
Mișcarea Democratică Brazi
liană — singurul partid de o- 
poziție admis in mod legal in

Ernesto

Brazilia Au fost înregistrate 
21 de abțineri din partea ari
pii radicale a M.D.B., șase 
membri ai Colegiului Electo
ral fiind absenți.

La 15 martie, președintele 
ales al Braziliei va prelua în 
mod oficial funcția supremă 
in stat. Generalul
Geisel este al 23-lea președin
te al Braziliei. El s-a născut 
acum 65 de ani, în statul Rio 
Grande do Sul. A urmat 
cursurile a diferite școli mi
litare. In 1969. a părăsit ser
viciul militar activ, pentru a 
prelua conducerea companiei 
petroliere braziliene „Petro
bras”. la cererea președinte
lui Garrastazu Medici.

CAIRO
„Convorbirile pe care 
avut la Assuan cu președin
tele Anwar Sadat au contri
buit la reducerea substanțială 
a distanței dintre cele două 
părți. Această distanță va fi 
și mai mult redusă in urmă
toarele 24 sau 48 de ore", a 
declarat secretarul de stat 
american Henry Kissinger, 
luni seara, înaintea plecării sa
le la Tel Aviv, unde continuă 
cu oficialitățile israeliene exa
minarea problemei dezanga
jării trupelor egiptene și is
raeliene la Canalul Suez — 
relatează agenția France Pres- 
se. Kissinger a adăugat că 
discuțiile salo cu președintele 
egiptean au fost ca de obi
cei „prietenești, constructive, 
utile și rodnice".

„Problema dezangajării es
te foarte complicată și are 
aspecte diferite. Aceste pro
bleme ati fost discutate te
meinic în cursul convorbiri
lor, iar președintele Sadat a 
transmis un plan și o hartă în 
acest scop", a spus secretarul 
de stat. In cadrul unei con
ferințe de presă tinute la Cai
ro, Henry Kissinger a preci
zat că nu este un „negocjn-

15 (Agcrpres). — 
le-am

tor", ci mai degrabă un ..me
diator". iar ..părțile interesa
te sînt de acord cu activita
tea mea".

Pe de altă parte, secretarul 
de stat a subliniat că ..după a- 
ceastă etapă, vor trebui con
tinuate convorbirile de la Ge
neva".

St
GENEVA 15 (Agerpres). — 

Reuniunea Comitetului de lu
cru militar egipteano-israe- 
lian consacrată examinării 
problemelor privind dezangaja
rea trupelor egiptene și isra
el iene la Canalul Suez. ale 
cărei lucrări urmau să încea
pă marți la Geneva, a fost a- 
minată pentru 24 ianuarie — 
a anunțat un purtător de cu- 
vînt al Națiunilor Unite. A- 
mînarea celei dc-a șaptea re
uniuni. a menționat purtăto
rul de cuvînt. este legată de 
continuarea misiunii, secreta
rului de stat american. Henry 
Kissinger, care face vizite 
succesive în Egipt și Israel. în 
efortul de a se ajunge la un 
acord asupra separării forțe
lor militare ale celor două 
țâri.

liene de pc frontul sirian. El 
a condus delegația isracliană 
in Comitetul de lucru militar 
egipteano-israelian, reunit, du
pă conferința pentru pace în 
Orientul Apropiat, la Geneva, 
pentru a examina probleme
le legate de realizarea unui 
acord privind dezangajarea 
forțelor militare ale celor do
uă țâri la Canalul Suez.

CAIRO 15 (Agerpres). — 
Trupele israeliene amplasate 
pe malul vestic al Canalului 
Suez au împiedicat luni și 
marți tranzitul convoaielor 
pentru aprovizionarea orașu
lui Suez și a armatei a treia 
a R.A.E., sub motivul că tru
pele egiptene au deschis fo
cul asupra unor poziții israe
liene, la aproximativ 20 de 
km nord de localitatea Suez, 
pe linia de încetare a focului, 
a anunțat un purtător de cu- 
vînt al O.N.U., reluat de agen
țiile Associated Press și Fran
ce Presse.

RABAT 15 (Agerpres). 
Șefii de stat ai Marocului 
Algeriei — cele două țâri 
vi'tate în declarația adoptată 
de președinții Bourguiba și 
Gedafi sâ se alăture Uniunii 
tunisiano-libienc — au stabi
lit luni contacte pentru a se 
consulta, anunță agenția 
M.E.N., citind postul de radio 
Rabat. In legătură cu aceasta. 
Hassan al II-lea 
Boumediene au 
mențină legătura 
urmări evoluția situației. Tot
odată. o delegație marocană 
]a nivel înalt a vizitat luni Al
gerul, avind cu președintele 
Boumediene o întrevedere
consacrată studierii aceleiași 
probleme.

Totodată. Algeria si Maro
cul au convocat reuniuni spe
ciale ale forurilor conducă
toare naționale pentru exami
narea hotăririi Libiei și Tuni
siei de a se uni.

La încheierea reuniunii co
mune a Consiliului Comanda
mentului Revoluției si guver
nului Algeriei desfășurată sub

și 
in-

și Houari 
hotărî t să 
pentru a

conducerea președintelui Bou- 
mediune, a fost dat publicită
ții un comunicat care mențio
nează că „un asemenea eveni
ment nu poate lăsa indiferen
tă Algeria sau celelalte do- 
poare din Maghreb". In orice 
caz. arată comunicatul modifi
cările ce afectează regiunea 
Maghrebului „nu pot fi adop
tate fără consultări prealabi
le indispensabile, fără schim
buri de vederi deschise între 
țările interesate".

Declarația dată publicității 
la încheierea lucrărilor reu
niunii speciale a guvernului 
marocan, prezidată de regele 
Hassan al Il-lea și care a fost 
consacrată aceleiași probleme, 
menționează că Marocul este 
ferm atașat ideii de unitate a 
Maghrebului arab, dar ține ca 
„această unitate sâ se realize
ze în condițiile cele mai bune, 
pentru a beneficia de șanse 
maxime de succes. Guvernul 
marocan este convins că ori
ce precipitare sau improviza
ție este de natură să lipsească 
unitatea dorită de asemenea 
șanse".

IN URMA UNEI 
NIUNI la care < 
cipat ministrul 
al industriei. Jean 
bonnel. și reprezentanți 
ai Federației sindicatelor din 
industria metalurgică s-a a- 
nunțat că a fost acceptat un 
proiect guvernamental menit 
să ducă la rezolvarea conflic
tului de muncă de la Fabrica 
de ceasuri „Lip" din Besan- 
con.

REU- 
a parti- 
francez 

i Char-

LUNI, au început, la Bonn, 
tratative comerciale unga
ro—vest-germane in vederea 
prelungirii protocolului sem
nat anul trecut.

IN CURSUL UNEI REU
NIUNI care a avut loc la 
Niamey, reprezentanții țârilor 
din Africa occidentală au e- 
xaminat un proiect privind 
construirea în comun a două 
mari șosele, cu o lungime to
tală de 10 000 kilometri.

JULES LEGER a depus iu- 
rămintul în calitate de guver
nator general al Canadei. Fost

ambasador in Belgia și Lu
xemburg. Jules Leger este cel 
de-al 21-lea guvernator al 
Canadei.

PRODUCȚIA DE AUTO
MOBILE A ANGLIEI s-a re
dus în 1973 cu 9 la sută, com
parativ cu anul precedent.

Ponderea Angliei pe ansam
blul producției mondiale de 
automobile se află în continuă 
descreștere, din 1956 și pînă 
in prezent ea scăzind de două 
ori.

CULAȚIE IN 16 STATE A- 
MERlCANE, numărul victime
lor accidentelor rutiere a scă
zut in luna noiembrie 1973 cu 
19 la sută. în timp ce în res
tul statelor scăderea aceasta 
este doar de ordinul a 2 la su
tă, a anunțat Ministerul Trans
porturilor al S.U.A.

+
TEL AVIV 15 (Agerpres). — 

Un purtător de cuvînt mili
tar israelian, reluat de agenția 
Reuter, a declarat marți că 
generalul maior Mordechai 
Gur a fost numit comandant 
șef al forțelor armate israe-

★
DE MEXICO 15
— Președintele 

Luis Echeverria.
Naffah.

CIUDAD 
(Agerpres). 
Mexicului, 
l-a primit pe Fouad 
ministrul de externe libanez, 
aflat într-o vizită oficială la 
Ciudad de Mexico. în cadrul 
turneului pe care îl întreprin
de în mai multe țări latino-a- 
mericane pentru a expune po
ziția statelor arabe față de si
tuația din Orientul Apropiat.

LONDRA

Eșuarea tratativelor dintre premierul 
Edward Heath și reprezentanții 

Congresului Sindicatelor Britanice

Echipajul misiunii „Skylab-3“

IN ZONA SATULUI SVEȘ- 
TARI, DIN JUDEȚUL RAZ- 
GRAD, a fost descoperită o 
statuetă din aur. reprezentînd 
sculptura părții din față a ca
lului mitologic Pegas, desco
perire arheologică unică pe 
pămîntui Bulgariei.

Figurina, ale cărei detalii
— cap. coamă, picioare, aripi
— sînt fin prelucrate, cîntâ- 
rește 471 grame.

CEI ȘASE GEMENI — trei 
băieți și trei fete — născuți 
la maternitatea Mowbray" 
din Capetown se simt bine, 
sînt vioi și au o mare poftă 
de mîncare — anunță un bu
letin medical al spitalului. In 
cel mult zece zile, băieții — 
care au o greutate mai mare 
— urmează sâ fie scoși din in
cubatoare, iar fetele — peste 
două sâptămîni.

a depășit recordul

de activitate spațială

CA URMARE A ADOPTĂ
RII UNOR MASURI DE LI
MITARE A VITEZEI DE CIR-

HOUSTON 15 (Agerpres). 
— Astronauții misiunii „Sky- 
lab-3" au depășit în cursul 
nopții de luni spre marți re
cordul de activitate spațială 
deținut de echipajul 
dent — 59 de zile. 11 ore, 
minute și 4 secunde.
Gibson și Pogue au efectuat 
pinâ acum la bordul labora
torului orbital 858 rotații în 
jurul Pămîntului, acoperind 
39.4 milioane km. Misiunea 
„Skylab-3" urmează să se în
cheie după 84 de zile. Recor
dul pe care îl vor stabili cei

prece-
9

Carr,

plantelor de cîmp.
PETROȘANI — 7 Noiem

brie : Autostop : Republica : 
Coarnele de aur: PETRILA: 
Bucătăreasa: LONE A — Mi
nerul : O zi mai lungă decit 
un an : ANINOASA : Răz
boiul subteran : VULCAN : 
Nunta de aur ; LUPENI — 
Cultural : Dreptul dr a iubi: 
Muncitoresc: Omul nu e
singur ; URICANT : $i salu
tă rîndunelele.

5,00 Buletin de știri ; 5,20 
Dragi m:-s cintecul și jocul; 
6,00 Radioprogramul dimi
neții : 8,08 Matineu muzical; 
8,30 La microfon. melodia

10,00 Buletin de știri : 10,05 
Din înregistrările orchestrei 
Barbu Lăutaru ; 10,30 Vreau 
să știu : 11,00 Buletin de
știri; 11.15 Litera și spiritul 
legii : 11.30 Suita I din bale
tul „Iancu Jianu" : 12.00 Dis
cul zilei : 12,30 întîlnire cu 
melodia populară și inter
pretul preferat : 13.00 Radio
jurnal : 13.30 Concert de 
prinz ; 14,00 Integrala lucră
rilor pentru pian de Claude 
Debussy : 15.00 Buletin de 
știri: 15,15 Melodii populare;
15.30 Muzică de estradă; 
16.00 Radiojurnal : 16.15 Sub 
flamura luminii : 16,35 Me
lodii de Vasile V. Vasilache: 
17.00 Concert pentru flaut, 
oboi si orchestră de Haydn ;
17.30 Cîntă Maria Badiu. E- 
lena Roizen, Carol Gurca și 
George Sîrbu : 18,00 Orele 
serii ; 20,00 Zece melodii 
preferate ; 21.00 Revista șla
gărelor ; 21,30 Bijuterii mu
zicale ; 22,00 Radiojurnal ;

Estrada nocturnă.

9.00 Album școlar : 
son — regele

9.15 Geografie (anul 
Marea Neagră.

9,35 Introducere in 
tematica modernă : 
Algebră Boole.

10.00 Curs de 
gleză — 
(reluare).

10,30 Curs dc 
Lecția 74

limbă en-
Lecția 73

limbă rusă, 
(reluare).

11.00 Film pentru copii — 
Guliver în țara piti
cilor ;

11,55 Vetre folclorice — 
Straja — județul Su
ceava.

16,00-17,00 Lecții TV. pen-

17.30 Telex.
17,35 Curs de limbă fran

ceză — Lecția 76.
18,05 Dialog. — Impactul 

demografic.
18.30 Istoria operetei... 

personaje.
18,45 Publicitate.
18,50 Teleobiectiv.
19,10 Tragerea pronoex- 

pres.
1001 de seri Aventuri
le lui Zajko.
Telejurnal. — La co
tele anului XXX.
Publicitate.
Baschet masculin : 
Steaua — Spartak 
Brno (repriza a 
Meci retur în 
turile de finală 
„Cupei cupelor".
Telecinemateca • 
ciul Ecranizări

pă opere literare „Ha
murile" — film reali
zat după John St»‘in
break. In distribuție : 
Lome Greene. Julie 
Sommars, Murryya 
Hamilton — Premie
ră pe țară.

22.10 24 de ore.

trei astronauți în cele 
urmă este de natură să 
nă în vigoare o vreme 
lungată. probabil 10—15 ani, 
cel puțin în ceea ce privește 
explorările spațiale america
ne. Viitoarea întîlnire spa
țială între cosmonauți sovie
tici și astronauți americani, 
prevăzută pentru anul 1975, 
va dura aproximativ 12 zile, 
iar călătoriile Ia bordul nave
tei spațiale, proiect american 
ce urmează a fi realizat pînă 
la sfîrșitul deceniului, cel 
mult 30 zile fiecare.

Cu 90 minute înainte dc de
pășirea recordului. N.A.S.A. a 
realizat o altă performanță de 
aceeași natură : programul 
..Skylab" a întrecut ca dura
tă totalul misiunilor „Mer
cury", „Gemini" și „Apollo", 
care era dc 146 zile, 21 ore, 
36 minute și 8 secunde.

din 
rămî- 
înde-

LONDRA 15 (Agerpres). 
După aproape șase 
convorbiri, primul 
Edward Heath, și reprezen
tanții Congresului 
lor Britanice (T.U.C.) nu 
reușit să ajungă la un acord 
care să ducă la încetarea gre
vei perlate a minerilor, gre
vă invocată de guvern ca una 
din cauzele introducerii săp- 
tămînii de lucru de trei zile, 
cu reducerea corespunzătoare 
a salariilor.

Observatorii politicii apre
ciază că eșecul „reuniunii ul
timei șanse- — cum a fost 
denumită această întîlnire — 
apropie și mai mult perspec
tiva organizării de alegeri ge
nerale anticipate.

ore de 
ministru.

Sindicate-
au

In urma 
Congresul 
tanice a 
miercuri. 16 ianuarie, o con
ferință extraordinară, la ca
re vor participa președinții și 
secretarii generali ai aproxi
mativ 100 de sindicate afilia
te la T.U.C. In acest cadru ar 
urma să fie formulate noi 
inițiative care să fie prezen
tate guvernului conservator. 
In ceea ce-1 privește, cabine
tul Heath s-a angajat, 
intermediul ministrului 
ței de muncă. William 
telaw. sâ examineze cu 
ție „orice nouă propunere 
sindicatelor".

eșuării tratativelor. 
Sindicatelor Bri- 
convocat, pentru

prin 
for- 

Whi- 
aten- 

ai

Cometa Kohoutek a putut fl văzută
cu ochiul liber

PARIS 15 (Agerpres). — Co
meta Kohoutek a putut fi vă
zută clar, cu ochiul liber, de 
la observatorul astronomic 
Saint Michel de Provence din 
sudul Franței. Astronomii ca
re au efectuat observațiile au 
arătat că astrul atît de mult 
discutat are doar strălucirea 
unei stele de mărimea a pa
tra. Coada cometei pare acum

lungă de circa 10 milioane de 
kilometri, in timp ce aprecie
rile mergeau pînă la 100 mi
lioane.

înregistrările pe peliculă au 
arătat că din coada astrului, 
datorită unei explozii produ
se după toate probabilitățile 
la 24 noiembrie, se degajă un 
nor de gaze lung de aproape 
400 000 de kilometri.

19.20

19,30

20,00
20,05

20,35
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iu-
Maximile: Petroșani 

grade, Paring —2 grade.

Valonle temperaturii 
registrate în cursul zilei 
ieri:

NEW YORK 15 (Agerpres). 
— In primul tur al turneului 
internațional feminin de tenis 
de la San Francisco, cunoscu
ta campioană americană Bil
lie Jean King a eliminat-o cu 
7—6, 6—3 pe jucătoarea 
goslavă Mina Jausovec.

Minimelc : Petroșani — 12 
grade, Paring —10 grade.

La

Il-a) 
sfer- 
ale

Ci- 
du-

Stratul de zăpadă la Pa
ring: 47 cm.

PENTRU URMĂTOARE
LE 24 DE ORE : Vremea se 
menține rece, cu cerul mai 
mult senin. Dimineața, cea
ță.

ROMA 15 Agcrpres). — 
Sella Nevea (Italia) s-au des
fășurat întrecerile unui con
curs masculin contînd pentru 
„Cupa Europei" la schi.

In proba de slalom special 
victoria a revenit spaniolului 
Francisco Fernandez Ochoa, 
cronometrat în cele două man
șe cu timpul de 92”24/100 
(45”50/100 plus 46'74/100).

Prezent la startul cursei, 
schiorul român Dan Cristea a

ocupat locul 10 cu timpul de 
94-39/100.

Proba de slalom uriaș a 
fost cîștigatâ de Ingemar 
Stenmark — 3’15”47/100.

In urma acestor rezultate 
în clasamentul individual 
masculin al „Cupei Europei" 
conduce Francisco Fernandez 
Ochoa cu 64 puncte.

SAN JUAN 15 (Agcrpres) 
— La San Juan (Porto Rico) 
a început meciul dintre marii 
maeștri internaționali Boris 
Spasski (U.R.S.S.) și Robert 
Byrne (S.U.A.), contînd pen
tru sferturile de finală ale 
turneului candidaților la titlul 
mondial de șah. deținut de 
marele maestru american Ro
bert Fischer.

SPOR T
In prima partidă s-a jucaf 

una dintre cele mai tăioase 
variante ale apărării siciliene, 
denumită „atacul Keres“. Bo
ris Spasski, cu piesele negre, 
a egalat destul de repede po
ziția după deschidere și. prin- 
tr-un sacrificiu temporar de 
pion, a preluat o ușoară ini
țiativă. El și-a menținut a- 
ceastă inițiativă pînă spre 
sfîrșitul partidei, cînd marele 
maestru american, cu mutări 
foarte precise (după părerea 
comentatorului agenției „AP“. 
mutarea cheie ar fi fost cea 
de-a 36-a), a restabilit un e- 
chilibru complet. Partida s-a‘ 
încheiat remiză la mutarea a 
44-a.
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