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Asigurarea producției viitoare reclama 

Realizarea integrala a lucrărilor 
de deschidere si pregătire

Cite tone de cărbune vom produce miine ?

încheierea vizitei Maiestății 
Sale Regele Hussein Ibn Talal 
al Regatului Hașemit al Iordaniei

TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU 
A PRIMIT DELEGAȚIA 
SOVIETULUI SUPREM 

AL UNIUNII SOVIETICE
Ceremonia plecării din Capitală

Miercuri, 30 ianuarie, s-a 
încheiat vizita oficială pc 
care Maiestatea Sa Regele 
Hussein Ibn Talal al Regatu
lui Hașemit al Iordaniei a în
treprins-o in România, la in
vitația președintelui Consi
liului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu.

Eveniment politic de înal
ta semnificație în evoluția re
lațiilor româno-iordanienc, 
vizita a prilejuit un rodnic 
dialog la nivel înalt. în 
cursul căruia au fost expri
mate dorința și voința comu
nă de a se extinde si diversi
fica. pe multiple planuri, co
laborarea bilaterală de a a- 
dînci prietenia dintre popoa
rele noastre. în interesul re
ciproc. al cauzei păcii și în
țelegerii în lume.

Este ora 15,30. Președinte
le Nicolae Ceaușescu sosește 
la reședința rezervată înal
tului oaspete. De aici, cei doi 
șefi de stat iau loc într-o ma

a

încheierea convorbirilor oficiale
între președintele Consiliului de Stat 
Nicolae Ceaușescu și Maiestatea Sa

Regele Hussein Ibn Talal
Președintele- Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste 
România. Nicolae Ceaușescu, 
și Maiestatea Sa Regele Hus
sein Ibn Talal al Regatului 
Hașemit al Iordaniei. au 
continuat, miercuri, convor
birile oficiale în proble
me de interes comun pri
vind relațiile dintre cele do
uă țări și unele aspecte ale 
situației internaționale ac
tuale.

Cei doi șefi de stat au în
cheiat apoi convorbirile in 
prezența personalităților ro
mâne și iordaniene care au 
participat la tratative.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și Maiestatea Sa 
Regele Hussein au examinat 
rezultatele discuțiilor ro- 
mâno-iordaniene care au a- 
vut loc marți, în spiritul în
țelegerilor stabilite de cei 

șină escortată de motoci- 
cliști. îndreptîndu-se spre O- 
topeni.

Aerogara este împodobită 
sărbătorește. Sînt arborate 
drapelele de stat ale Româ
niei și Iordaniei. Deasupra 
salonului oficia] se află por
tretele președintelui Nicolae 
Ceaușescu și Regelui Husse
in Ibn Talal. Pe mari pancar
te sin* înscrise urările: 
..Trăiască pacea și prietenia 
între popoare** ! ..Trăiască 
prietenia dintre poporul ro
mân și poporul iordanian !“.

Un trompet anunță sosirea 
celor doi șefi de stat. Pe ae
roport se află aliniată o gar
dă militară, care prezintă o- 
norul. Se intonează imnurile 
de stat ale României și Ior
daniei. în timp ce se trag 21 
de salve de artilerie.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și Regele Hussein 
trec in revistă garda de o- 
noare.

doi șefi de-stat--eu.privire la 
căile de extindere a colaboră
rii bilaterale economico și în 
alte domenii de activitate. S-a 
convenit ca cele două țări să 
continue promovarea pe mul
tiple planuri a relațiilor din
tre ele, să le dezvolte în in
teresul ambelor popoare, al 
înfăptuirii aspirațiilor lor de 
progres și bunăstare.

In timpul convorbirilor s-a 
acordat o atenție particulară 
situației din Orientul Mijlo
ciu. modalităților de soluțio
nare pe cale pașnică, politi

Comunicat comun
Cu privire Ia vizita oficială în țara noastră a
Maiestății Sale Regele Hussein Ibn Talal ai 

Regatului Hașemit al Iordaniei 
(pag. a 4-a)

Maiestatea Sa Regele Hus
sein Ibn Talal își ia rămas bun 
de la șefii de misiuni diplo
matice acreditați la Bucu
rești. precum și de la o- 
ficialitățile româno afla
te pe aeroport — mem
bri ai guvernului, condu
cători de instituții centrale, 
generali și ofițeri superiori.

Numeroși bucureșteni pre
zinți la ceremonia plecării au 
salutat cu multă căldură pe 
președintele Consiliului de 
Stat și pe suveranul hașemit. 
manifestindu-și satisfacția și 
deplina aprobare față de re
zultatele atît de fructuoase 
ale acestei primo întîlniri 
dintre cei doi șefi de stat, 
moment cu profunde și pozi
tive _ implicații atît în do
meniul relațiilor bilaterale, 
cît și în sfera vieții interna
ționale.

ba scara avionului, regele

(Continuare in pag. a 4-a)

că. 'a problemelor complexe ' 
din această zonă, in scopul in
staurării unei păci juste și 
trainice. A fost exprimată 
dorința comună de a conti
nua și amplifica conlucrarea 
in soluționarea principalelor 
probleme internaționale. în 
construirea unei lumi drepte, 
a păcii și securității, a înțele
gerii și cooperării între po
poare.

Convorbirile s-au desfășu
rat într-o atmosferă priete
nească, de înțelegere și caldă 
cordialitate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președinte
le Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialisto România. a 
primit la 30 ianuarie delega
ția Sovietului Suprem al Uni
unii Sovietico, condusă de Ivan 
Samoilovici Grușețki. vice
președinte al Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., 
președintele Prezidiului So
vietului Suprem al R. S. S. 
Ucrainicne, caro, la invitația 
Marii Adunări Naționale, face 
o vizită în țara noastră.

La primire au luat parte 
tovarășii Emil Bodnaraș. 
Gheorghe Pană. Gheorghe 
Radulescu. IIic Verdeț, Ște
fan Voitec. Mihai Dalca, Ște
fan Andrei. Maria Groza, vi
cepreședinte al Marii Adunări 
Naționale. Corneliu Măncs- 
cu. președintele Grupului ro
mân din Uniunea Interparla
mentară. Alexandru Sencovici. 
președintele Comisiei Perma
nente pentru industrie, con
strucții și transporturi a 
M.A.N.

Din delegația Sovietului Su
prem al U.R.S.S. fac parte 
Konstantin Ivanovici Galan- 
șin. deputat în Sovietul Națio
nalităților. ministrul industri
ei celulozei și hîrtiei al
U. R.S.S., Șamama Mahmuda- 
li-Kizi Gasanova. vicepre
ședinte al Sovietului Uniunii, 
președintele colhozului ..1 
Mai** din Azerbaidjan. Șafct 
Kospanovici Kospanov. vice
președinte al Comisiei de pro
puneri legislative a Sovietului 
Uniun i i. - prim -secret ar al re
giunii Uralsk din Kazahstan, 
Vladimir Leonticvici Kudriav- 
țev. membru al Comisiei de 
politică externă a Sovietului 
Naționalităților. comentator 
al ziarului ..Izvestia11. Evgheni 
Ivanovici Klimcenko, membru 
al Comisiei pentru industrie 
a Sovietului Naționalităților. 
Anatoli Mihailovici Petrov, 
secretarul Comisiei pentru in
dustrie a Sovietului Uniunii.

Oaspeții au fost însoțiți de
V. I. Drozdenko, ambasadorul 
Uniunii Sovietice la București.

Conducătorul delegației So
vietului Suprem al U.R.S.S. a 
transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un cald salut din 
partea tovarășilor L. I. Brej
nev. secretar general al C.C. 
al P.C.U.S.. N. V. Podgornîi. 
președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S. și 
A. N Kosîghin, președintele 

Consiliului de Miniștri al Uni
unii Sovietice, precum și u- 
rări de noi succese poporului 
roman în construirea societă
ții socialiste multilateral dez
voltate.

Mulțumind, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adresat, 
în numele conducerii de 
partid și de stat, un salut căl
duros tovarășilor L. I. Brejnev, 
N. V. Podgornîi și A. N. Ko
sîghin. Biroului Politic al C.C. 
al P.C.U.S. și Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
iar popoarelor Uniunii Sovie
tice urări de succes deplin în 
opera de înfăptuire a progra
mului construcției comuniste, 

împărtășind impresiile din 
vizita făcută in țara noastră, 
vicepreședintele Sovietului Su
prem al U.R.S.S. a exprimat 
calde mulțumiri pentru ospi
talitatea și prietenia cu care 
au fost înconjurați membrii 
delegației pretutindeni în 
timpul vizitei in țara noastră 
și a dat o înaltă apreciere re
alizărilor obținute de poporul 
român sub conducerea Parti
dului Comunist Român.

In timpul convorbirii s-a 
subliniat cu satisfacție că în
tre cele două partide, 
țări și popoare s-au sta
tornicit și se dezvoltă ne
contenit relații apropiate de 
prietenie și colaborare, se 
amplifică legăturile în toate 
domeniile de activitate.

S-a reliefat că întîlnirile și 
convorbirile prietenești dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și L. I. Brejnev. înțelegerile 
i ?3Ti/.ati“ au constituit de fie
care dată factori de o deose
bită importanță în evoluția 
mereu ascendentă a raportu
rilor multilaterale româno-so- 
vietice și. în același timp, au 
servit cauzei generale a so
cialismului și păcii în lume.

In contextul general al e- 
voluției fructuoase a colabo
rării dintre cele două țări, 
vizitele reciproce de delega
ții parlamentare. devenite 
tradiționale, reprezintă o ex
presie a dorinței comune de 
a strînge pe mai departe prie
tenia ce unește popoarele Ro
mâniei și Uniunii Sovietice, 
constituie un prilej pentru o 
mai bună cunoaștere reciprocă 
a preocupărilor și realizărilor 
în construcția socialistă și co
munistă.

Intîlnirea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, priete
nească.

Citi metri liniari avansăm
Credem că este oportun, 

acum, la sfîrșitul lunii ianua
rie. să no reamintim una din
tre problemele pe care secre
tarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
le ridica în cuvînlarea la Ple
nara Comună a Comitetului 
Contrai al Partidului Comu
nist Român și Consiliului Su
prem al Dezvoltării Economi
ce și Sociale a României, re- 
forindu-se la anul 1973 : ..S-au 
manifestat serioase rămîncri 
in urmă în ce privește res
pectarea termenelor de punere 
in funcție a unor obiective... 
Din constatările pe care le-am 
făcut... a reieșit clar că prin- 
tr-o muncă organizatorică 
mai perseverentă. concretă, 
toate aceste neajunsuri pu
teau fi înlăturate. Dispunem 
de tot ceea ce este necesar 
pentru a pune capăt lipsurilor 
ce sc mai manifestă, pentru 
a asigura îmbunătățirea între
gii noastre activități. îndepli
nirea în bune condițiuni a 
sarcinilor ce stau in fața or
ganelor și organizațiilor de 
partid, a organelor economi
ce".

O scurta retrospectivă în 
anul trecut ne oferă elemente 
importante de analiză a mo
dului în care conducerile unor 
exploatări miniere din Valea 
Jiului, au creat condițiile de 
traducere în viață a dezidera
tului amintit.

Este știut faptul câ planu
rile de perspectivă impun ex
ploatărilor miniere ritmuri 
sporite de creștere a produc
ției de cărbune și că. înce- 
pînd cu anul 1974. în balan

Mina Livezeni

Viteze sporite la înaintări
Minerii din brigada pe care o conduce Ioan Mi

trofan. din sectorul Livezeni al minei Dilja, va realiza 
in luna ianuarie 150 ml de avansare in galeria de 
pregătire a unui nou abataj în stratul 5. Pină la 25 
ianuarie ei au avansat 135 metri liniari, ceea ce în
seamnă dublarea volumului de escavație planificat să 
se execute în luna ianuarie de către brigadă și, im
plicit, scurtarea substanțială a duratei de execuție a 
lucrării.

E. M. Uricani

Depășiri substanțiale
Execuția lucrărilor mi

niere de deschidere și pregă
tire este condiția indispen
sabilă pentru asigurarea vi
itoarelor capacități producti
ve. Colectivele de mineri, an
gajate in realizarea aces
tui gen de lucrări de ia ex
ploatarea minieră Uricani, 
au obținut de la începutul 
anului depășiri ale sarcini
lor cu 1,0 la sută la lucră
rile de deschidere — inves
tiții și cu 13,5 la sută la ce
le de pregătiri. Cu 30 Ia su
tă au depășit sarcinile pla
nificate pentru perioada res
pectivă minerii din brigada 
condusă de COSTACHE 
GHEORGHIU care execută 
planul înclinat de transport

ța energetică totală a econo
miei naționale participarea 
cărbunelui urmează să reali
zeze un adevărat salt. Minele
caro nu au atins încă parame
trii proiectați, au sarcini anu
ale de creștere a capacității 
de producție, iar cele ajunse 
la rapacitatea profil, au sar
cina de menținere a capacită
ții la nivelul 
stabilit. Dacă 
rim concret la

de plan 
ne refe- 

anul 1973,

In primul î; 
trimestru - .1 
cel puțin B 

25 la iuti 
din planul $ 

anual 
de investiții i

exploatări miniere ca Lupeni, 
Lonca. Petrila și altele au pus 
în funcțiune la termenele sta
bilite lucrările miniere de 
deschidere prin care sint asi
gurate nemijlocit sporurile de 
capacitate preconizate. Alte 
exploatări miniere însă, cum 
sînt Dîlja și Paroșeni. ca și 
mina Livezeni. nu au reușit 
sâ efectueze în totalitate lu
crările miniere care condițio
nau creșterea capacității pro
ductive.

Cauzele ? Ele rezidă in mo
dul în care s-a pregătit și 

între orizontul 500 și 400, 
calea principală care va 
asigura intrarea în exploa
tare a abatajelor aferente 
noului etaj minier în des
chidere. La sectorul II se 
pregătește, pentru a fi ex
ploatat în semestru] II al a- 
nului curent, stratul 15, blo
cul IV. fiind concentrate aici 
trei brigăzi de înaintări, ca
re obțin, fiecare, rezultate 
meritorii — cele conduse de 
CONSTANTIN GRADINA- 
RU. AUREL ȘOȘOI și GA- 
VRILA NAGY, iar la secto
rul III se execută lucrări 
miniere de pregătire a ace
luiași strat 15 în blocul 5/2 
de către brigada de mineri 
condusă de Simion Budescu.

azi I
desfășurat realizarea lucrărilor 
miniere de investiții ce deter
minau direct crearea de noi 
capacități de producție. Este 
foarte adevărat și faptul că ex
ploatările miniere amintite au 
avut de întimpinat unele greu- 
tăți obiective. Dar conducerile 
respective trebuie să recu
noască existența, mai ales, a 
cauzelor subiective. motive 
care aparțin modului defec
tuos de organizare, de direc
ționare. control și urmărire a 
realizării sarcinilor, deficien
țe care mai persistă și se ma
nifesta în activitatea aerator 
unități și asupra cărora 
propunem sâ revenim. în de
taliu. într-un viitor articol.

Față de realizările efectiva 
ale anului 1973 la F M T.onoa. 
la E. M Dîlia. E. M. Paror^nî 
s. a. în acest an vor trebui să 
se realizeze însemnate spo
ruri de producție Aoaro legi
timă. deci. întrebarea care se 
nune conducerilor acestor u- 
nitâți : Cum v-ați pregătit
DPntru preluarea sporului de 
nrofh’ctip fixat nrin planul pe 
1974 9 Răspunsul v.a trebui sâ 
fio da* favorabil în cursul 
anului, sâ fie ..convertibil’* în 
tone do cărbune la nivelul 
planului d« stat.

Nu putem trece cu vederea 
sâ nu amintim și cu această 
ocazie faptul câ dintre unită
țile Văii Jiului care au reali
zat și depășit planul pe anul

Ing. Octavian ȘTEFAN, 
C. C. Petroșani

(Continuare in pag. a 3-a)

E. M. Petrila

In obiectiv: 
săparea noului 
orizont Wl
Sectorul XI investiții al 

E.M. Petrila. care a realizat 
în proporție de 103,9 la sută 
sarcina de plan pentru pe
rioada trecută de la începu
tul anului, și-a concentrat în 
ultimele luni eforturile pen- I 
tru execuția lucrărilor mi
niere ale noului orizont în 
deschidere — XVI.

Brigăzile care muncesc 
aici obțin realizări meritorii. 
Brigada condusă de Gheor
ghe Moldovan raportează în 
această lună 4,5 metri liniari 
de avansare realizați peste 
sarcina planificată la lucră
rile pe care le execută la cir
cuitul puțului centru și ga
leria transversală estică din 
blocul II. De asemenea a- 
vansări peste plan au obți
nut și minerii din brigăzile 
conduse de Petru Tătara și 
Ilie Graure — cu 2,5 și res
pectiv, 1 metru liniar.

1 
ț
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Dorin GHEȚA, 
mina Paroșeni

Sfatul brigadierilor

Cind spiritul gospodăresc a „ioghețatNoroc bun !

• ••
Foto : B. MIHAI

drumurile 
pe trotua-

RESPONSABILJTA-
— DISCIPLINA

Secvență cotidiană la 
ina Livezeni care va 

reprezenta în anii următori 
o importantă capacitate dc 
producție a Văii Jiului.

N
..Zi de zi la 
..Brigada — 

a răspunderii", 
volantă a-

Cu cîteva zile în urmă la 
mina Paroșeni a avut loc. 
din inițiativa comitetului de 
partid și cu sprijinul comi
tetului sindicatului. un 
schimb de experiență între 
brigăzile de la lucrările de 
deschideri și pregătiri. Ac
țiunea a fost abordată într- 
un mod. inedit'. Schimbul de 
experiență a început din 
subteran. Locul de întîlnirc 
a brigadierilor de la deschi
deri și pregătiri a fost axul ' 
colector din stratul 15 blocul 
TII C, unde lucrează brigada 
Anisie Partenie. La alegerea 
acestui loc de muncă, a aces
tei brigăzi s-a avut în vede
re calitatea lucrării execu
tate. gospodărirea locului de 
muncă, ordinea și disciplina 
care domnesc aici.

Primele păreri s-au schim
bat. in subteran, la fața lo
cului. și au continuat la 
„ziuă" în cabinetul de știin
țe sociale.

Din discuțiile purtate dc 
mineri cu bogată experiență

ruia de a îmbunătăți calita
tea lucrărilor executate, de 
a le realiza la termenul pre
văzut și a conferi galeriilor, 
puțurilor și suitorilor săpate 
în adînc durabilitate, trăini
cie, funcționalitate.

SE RIDICA UN NOU 
BLOC DE LOCUINȚE

vreo nice formații 
constructori de care 
dispune șantierul din 
Lupeni al T.C.H. — 
cele conduse de price- 
puții zidari Tudor 
Sandu și Nicolae A- 
vram.

formația 
culescu. 
încep la 
ora 20.

acompaniați 
Horia 
Spectacolele 
ora 17 și Ia

BAR LA 
TELESCAUN

mai puțin miercuri 
cind telescaunul se a- 
flă in revizie. Simbă- 
ta, barul e — deschis 
toată ziua.

în lucrările dc pregătire ca 
Iosif Vincze, Bella Peterfi 
Nicolae Croitoru precum și 
a celor de la investiții ca 
Dionisie Bartha, Alexandru 
Laszlo, Gheorghe Glodaru. 
a reieșit' preocuparea fiecă-

S_au spus lucrurilor pe 
nume și asta este foarte im
portant. Aprovizionarea nu 
mai este la fel de defectuoa
să cum era cu cîteva luni în 
urmă. Sînt materiale, dar se 
întîrzie cu descărcatul

din vagonete și cărucioare. 
Asta duce la scoaterea din 
circuitul de rulare a nume
roase vagonete și perturbări 
in aprovizionarea cu „goale" 
a brigăzilor.

„Cind nu slntem aprovi
zionați cu goale — spunea 
Gheorghe Toma — sîntem 
nevoiți să dăm cărbunele în 
spate, să „zaibărim", cum 
obișnuim să spunem nci mi
nerii. Așa ajungem sâ încăl
căm transportoarele mai mult 
decît trebuie, și de aici încep 
necazurile: se rupe lanțul, 
sar dopurile la turbine, apoi 
apucă-te frate și dă cărbu-

A început zidirea u- 
nui nou bloc dc lo
cuințe, L-l, in cartie
rul „Vîscoza" din Lu
peni. Noul edificiu de 
locuit urmează a fi 
predat beneficiarilor, 
in majoritate mineri 
ai exploatării din lo
calitate, încă in cursul 
primului semestru al 
anului.

Operația de zidărie 
a fost încredințată spre 
execuție celor mai
—

MUZICA UȘOARA

Duniinicâ, 3 februa
rie a. c., sala Casei 
de cultură a sindicate
lor din Petroșani va 
găzdui două concer
te de muzică ușoară. 
Iubitorilor acestui 
gen de muzică li se o- 
feră prilejul de a ve
dea pe scenă și ascul
ta pe Olimpia Panciu, 
Mihai Constantinescu. 
Antonio Fornani (Ita-

Sîmbătă, 2 februa
rie a. c„ se deschide 
la stația inferioară a 
telescaunului din Pa
ring un bar cu 30 de 
locuri. Aici se vor 
servi preparate de bu
fet reci, ceai, cafea, 
sucuri, precum și bău
turi spirtoase din im
port și indigene, 
rarul barului 
stabilit in funcție
cel al telescaunului, a- 
dică între orele 9—17

PENTRU 
INTERVENȚIILE 

OPERATIVE

O- 
este 

de

In dotarea echipei 
— reparații operative 
E. G. L. de intervenții 
în interiorul locuin
țelor vor intra, în 
curind, și aparate de 
sțidură monofazicc. A- 
cestea funcționează 
prin racordare la pri
za din apartament și 
permit efectuarea mai 
rapidă a sudurilor ne
cesare în cazul repa
rațiilor.

Sub acest titlu, a 
apărui ieri la E. M. 
Petrila, o foaie volan
tă, editată de Comi
tetul de partid al mi
nei. Conținutul aces
tei foi — mijloc efici
ent de propagandă — 
dezvăluie in diverse 
genuri gazetărești (an
chete. reportaje, fo
tografii. caricaturi) 
fapte de muncă, nea
junsuri legate dc in
disciplină, din viața 
minei, așa cum este 
ea. Cîteva titluri sint 
grăitoare : ..Ți-ai fă
cut datoria ?", „Am 
realizat mult, dar nu

toiul-, 
post", 
școală

Foaia ............... „
vînd menirea de a mo
biliza colectivul, de a 
întări disciplina mun
cii. responsabilitatea 
față de sarcinile de 
serviciu, pentru creș
terea continuă a pro
ducției de cărbune, ar 
putea fi editată și de 
alte comitete de par
tid de la exploatările 
miniere din Valea Jiu-

Cînd trecem în 
noastre cotidiene, 
rele de pe străzile orașului — 
și nu numai din centrul muni
cipiului — în aceste zile ale 
mijlocului dc iarnă ni se 
întîmplâ să fim martorii — 
dacă nu chiar „eroii" — unor 
situații deloc plăcute, departe 
de a fi „scuzate" de latura 
hazlie pe care uneori o îmbra
că ele. Ne referim la acele 
cazuri în care datorită con
figurației pe care Ic au unele 
trotuare, cu denivelări înțesa
te de gropi pline de apă — 
„creația", sau mai bine zis 
urmarea inevitabilă a negli
jenței și lipsei de preocupare 
pe care o manifestă unii ce
tățeni — se intimplă ca pie
tonii să circule anevoios sau 
chiar să alunece. Da. este de 
datoria fiecăruia din cei a- 
flați cu locuința sau locul de 
rnuncă la „strada mare", care 
cunoaște o afluență cotidiană 
foarte mare de pietoni — să

nu stea cu mîinile încrucișate, 
limitîndu-se uneori doar să 
privească dinăuntru, din do
sul perdelelor cum cei cu o 
stabilitate mai redusă, pierd 

. contactul. vertical cu solul 
prin dezechilibrări bizare,

cetățenești

e-

xecutind fără voia lor pirue
te ce-i fac... „una cu pămîn- 
tul". Pentru câ pc lîngă fap
tul că firma de „bun gospo
dar" sc poate vedea încă de 
la poartă, această preocupare 
pentru aspectul porțiunii de 
trotuar din fața ..casei’* fiecă
ruia devine la urma-urmei 
obligatorie. Este chiar o re-

glementare în acest sens 
printr-un articol cu putere de 
lege inclus în Hotărîrea nr. 7 
din 1969 emisă de Consiliul 
popular al județului Hunedoa
ra în temeiul dispozițiilor art. 
2 lit. b al legii nr. 32/B pri
vind stabilirea și sancționarea 
contravențiilor, precum și ale 
Legii nr. 57/1968 de organi
zare și funcționare a consilii
lor populare. Orice nerespec- 
tare a acestor îndatoriri, ca 
„necurățirea sau nemăturarea 
trotuarelor, a rigolelor și șan
țurilor din fața imobilelor 
constituie o contravenție și 
se sancționează ca atare". 
In timpul iernii „se va cură
ța zăpada, poleiul sau GHEA
TA de pe trotuare ORI
CITE ORI ESTE NEVOIE, a- 
sigurîndu-se pietonilor o cir
culație lejeră, fără riscuri de

DE

I. NICOLAESCU

(Continuare in pag. a 3-a)
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a se intimplo uneori, co 
atunci cind avem in 
față un interlocutor, 

core nu caută cine știe ce vor
be meșteșugite cu care să ne 
ofere replici „forte**, ci spune 
așa, cu convingere, sincer, 
ce are pe suflet, ni se 
intimplă — ziceam - să stăm 
si să-l ascultăm in liniște, ui- 
tind de fapt că inițial doream 
să se inșire in carnetul de re
porter cit mai multe lucruri, 
cit mai multe fapte despre el 
si despre rezultatele muncii lui. 
O asemeneo ocazie am avut-o 
nu cu mult timp in urmă, cind 
cm stat de vorbă cu un miner, 
jos Io ort, intrerupindu-l pen
tru cîteva minute de la răpi- 
tul stilpilor. Stergindu-și cu 
dosul palmei fațo îmbrobodi
tă de sudoarea amestecată cu 
pulbere de cărbune, șeful de 
schimb Teofil Holiciuc, din 
frontalul condus de Costache 
Bigu — el este „preopinentul1* 
cu core-am dialogat Io ore tir- 
zii din noapte, intr-un loc mol 
liber din acel frontal al sec
torului III al minei Lonea - o 
inceput să-si depene ginduri- 
le. intr-un groi domol, cu ac
cente ce-i trădau locul de baș
tină - un sat de prin ..țaro de 
sus“ a Moldovei...

— Ero cu totul altfel, aici Io 
mina noastră acum 19 ani 
cind m-am anaojot eu. S-au 
schimbat multe în acest răs
timp I In bine s-au schimba' 
Dar fiindcă m-ați intrebat dc- 
noii angajați, de tineri în spe
cial, vă spun că parcă otunc’ 
se ocomodou mai repede cu 
rigorile muncii, erau mai re
ceptivi la pretențiile minerilor 
mai virstnici. Poate că și din 
dorința de o invățo mai re
pede o meserie, de a intra in 
rindul oamenilor, cum 
zice, ne-a făcut — pe
pe cițivo din ceilalți ortaci cu 
care mă angajasem. în urmă 
eu aproape două decenii Io

N

se mai 
mine și

A
A 
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„In

Lonea, care știam ce 
vrem, odkă — să raminem aici. 
Și, implicit, stabilindu-ne in 
Vale, pare-se că om invățot 
și meșteșugul ăsta bărbătesc, 
al mineritului. Fiindcă de fapt, 
o doream nespus...

II ascultam pătruns pe acest 
miner cu o statură impozantă, 
pe comunistul Holiciuc, cum 
isi depăna amintirile, pe care 
ni le relata în timp ce ochi-i

mirajul unui ciștig „ușor", dar 
de muncit consideră - oare, 
în virtutea cărei judecăți ? - 
că trebuie să muncească alții 
in locul lor. Nu-mi place de 
loc soiul ăsta de tineri. Și, de 
altfel, asemenea „voiajori" 
nici n-au făcut prea mulți... 
„purici" la mine. Alții, insă, 
sint cu tragere de inimă, 
„trag" din capul locului cot la 
cot cu cei „bătrini". Vezi in

Teofil Holiciuc

II I

care 
de 

care

SA
SI
3

u

erau îndreptați spre oamenii 
din jur, cărora, din cind in 
cind. intrerupindu-și narațiunea, 
le moi striga cite-o vorbă, de 
ce și cum să facă, acolo în în
cleștarea lor cu duritateo pere 
elui de zăcămînt...

— Dor acum, astăzi, cum 
sint tinerii care au coborit Io 
ort doar de puțin timp ?

generalizez 
„toți sint o

- Nu pot să 
adică să spun că 
apă și-un pămint". Sint unii - 
și nu puțini, din păcate - care 
vin cu diferite pretenții, incă 
după primele zile. Și cum dou 
de greu, dezarmează și incep 
cu nemotivatele, apoi, după 
imprejurări, de voie, de nevoie, 
pleoco. Moi mult ne încurcă I 
Vin să se ongojeze, atroși de

oare 
oco-

ei dorința de a desluși alfabe
tul meseriei cit mai repede. 
Și-apoi, pe ăștia ii ajuți cu 
dragă inimă, cum poți 
ră-i neglijezi, ori să-i 
'ești ?...

- Iacă, om acuși anul de 
cind sint angajat - ne spuneo 
Dumitru Bargan, vagonetar in 
schimbul Iui „nea Holiciuc**. 
îmi place meseria, ii grea nu-i 
vorbă, dar îmi place. Am venit 
aici, după ce lucrasem cițivo 
ani In construcții, la Vaslui, 
adică munceam pe verticală, 
la înălțime. Acum tot pe verti
cală, dar in adincime. Nu-i 
așa că-i ciudată această ex- 

Mă moi ocăra citeo-
„șeful", ori cind fușe- 

ori cind făceam

tremă ?...
dată
ream cite ceva,

Aurel Cristea:

meserie nu poți

vreun lucru „fără cap’*, cum 
zice el. Dar mi-au prins bine 
toate cele și iată-mă-s aici și 
acum, ripind la crațer în fron- 
tolul nostru...

- Ce-ți trebuie ca să devi 
miner, ca să-ți iubești mese
ria ? Nimic deosebit - conti
nuă minerul Teofil Holiciuc. Ai 
nevoie doar de încredere în 
tine ți în ortacii tăi, de ambi
ție și multă dăruire, de hotă- 
rire șl curaj. Curajul de a lua 
singur hotăriri in momentele 
de cumpănă pe care ți le ofe
ră lucrul in subteran. Asta-i 
tot... Și atunci, ești sigur că 
nu-i faci de rușine pe înainta
șii tăi, pe cei alături de 
ai scris istorio faptelor 
muncă ale brigăzii in 
muncești...

Intr-adevăr, poate că sensul 
devenirii, al realizării în aceas
tă aspră meserie, în accepția 
destoinicului miner, poate să 
fie generat doar de atributele 
ne care ni le-o declarat, fără 
ezitare, cu convingere. Și rea
lizările dobindite de acesta in 
cei 19 ani de activitate in a- 
dincurile minei Lonea sint pro
be certe ce nu cer să fie ar
gumentate în mod special. Sin- 
tem siguri că alături de el cei 
18 oameni, ortaci mai noi sau 
mai vechi, cu care atacă zi 
de zi sau noapte de noapte 
duritatea rocii frontalului de Io 
orizontul 500, sint gata și do* 
să rostească cu glas ferm cu
vintele „Da. intră !** atunci cind 
'hemareo faotelor de rodnicie 
•e va bate la usă, cerindu-le 
noi izbinzi. Avem și noi, la 
rindu-ne. curajul de a decide, 
de a afirma acest lucru, bo- 
zindu-ne pe hotărîrea. fermi- 
‘atea si curojul cu care lucrea
ză acești 
cel curaj 
de schimb
..hotăriri în 
cumpănă" 
ort..

oameni. Cu
cu care șeful 

s-a obișnuit să io 
acele momente de 
ivite acolo jos. Io

a-

Ionel ȚABREA

sta pe loc"

S. S. H. VULCAN. Una din tinerele meseriașe care se 
achită cu cinste de sarcinile ce-i revin : strungărița Vale
ria Diaconescu. Foto : Ion LICIU

—X

OPINIA PUBLICA 
ÎȘI SPUNE CUVÎNTUL

Ca urmare a publicării articolului „Să veghem copilă
ria** (scrisoare deschisă) in nr. 7 521 din 10 ianuarie a. c.. 
al ziarului nostru au sosit pe adresa redacției nenumărate 
scrisori In care, semnatarii condamnă cu asprime atitudi 
nea. iresponsabilă, inumană a Livici Lenghel, plecată fără 
adresă de mai mult timp, fără să dea vreun semn de viața, 
părăsindu-și cei doi copii minori. Redăm pe scurt două din 
scrisorile sosite la redacție :

Să te întorci
Adresez aceste cuvinte (ic. 

Livia Lenghel. Poate iți vor 
fi de folos și tc vor ajuta să 
te trezești la realitate, acum, 
pină nu este prea tirziu. 
acum, cind copiii te cheamă 
cu dragoste. Vrei să te răz
buni pe soțul tău. răpind co
piilor căldura și iubirea ma
ternă ? Nu știi că această 
„fericire" este trecătoare, 
dar că fapta ta răininc (chiar

Am citit cu
O femeie care își lipsește 

copiii de mingiicrile mater
ne nu poate fi numită ma
mă. Olimpia și Dorulcț, te 
cheamă acasă, iar tu, Livia. 
nu-i asculți, te faci că nu-i 
auzi. De aceea toate mame
le adevărate, opinia publică 
te condamnă vehement. Dacă 
nu mai ai nici un sentiment 
omenesc și nu te reabilitezi 
in fața copiilor tăi, atunci 
se vor aplica legile, care te 
vor condamna aspru. Oricît

V__________

la copiii tăi!
dacă vel încerca să o în
drepți) condamnabilă ?! Dacă 
nu regreți și nu te întorci 
la cei cărora le-ai dat viață, 
nu ești vrednică să te nu
mești femeie, mamă, om !

Trezește-te Livia, pină nu 
este prea tirziu, ascultă sfa
tul prietenesc al unei femei 
in vîrstă.

Maria COCONET, 
str. Viitorului, Petroșani

indignare...
de greu ar fi fost, dacă ai 
fi cerut sprijinul oamenilor, 
organelor chemate să veghe
ze Ia integritatea familiei 
tc-ar fi ajutat. Dar, te-ai 
mulțumit să-ți lași copiii cu • 
o bătrină neputincioasă și 
să alergi, fără să privești in 
urmă, după plăceri trecătoa
re. Pentru părinți, copiii lor 
sint totul. Dar pentru tine ?

Constantin IVANUȘ, 
lăcătuș, E. M. Lonea 

__  J

PENTRU CÎȚIVA LEI ÎN PLUS
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Aurel Cristea, alături de strungul ale cărui taine le-a 
deprins cu răbdare și perseverență de-a lungul anilor.

ă aflam întimplător, 
într-una din zilele 
trecute in preajma a- 

lelierului mecanic al minei 
Uricani, secjie de producție 
cu un cuvînt holăritor în bu
na desfășurare a activității 
de ansamblu a minei. Tre- 
cînd pragul atelierului, l-am 
zărit pe TRAIAN NAN, 
maistrul mecanic care coor
donează activitatea de aici. 
Siluetă robustă, subliniată de 
expresia energică a feței, 
TRAIAN NAN este apreciat 
de ani de zile pentru spiritul 
său de bun organizator, pen
tru exigența pe care o do
vedește față de activitatea 
proprie, precum și a celor din 
jur. Are sub braț, un teanc 
de hîrtii: .SINT NOTE DE 
COMANDĂ PRIMITE RE
CENT DE LA SECTOARE, ne 
spune. URGENȚE DE TOT

FELUL, DE CARE ESTE NE
VOIE IN SUBTERAN $1 
PE CARE NOI NE STRĂDU
IM SĂ LE ÎNDEPLINIM 
CIT MAI REPEDE".

Pâtrunzlnd In hala spațioa
să a atelierului, prima impre
sie pe care o încerci este 
aceea a unei activități fe
brile. In întreaga hală, oame
nii stau aplecați asupra mo
dernelor mașini unelte, stă- 
pînindu-le prin indeminare 
și hărnicie. Poate fi zărit aici 
AUREL CRISTEA, unul din 
strungarii cu multă experien
ță. A terminat nu cu mult 
timp in urmă cursurile liceu
lui seral, iar acum este din 
nou eJev la Grupul școlar 
minier din Petroșani. Nu pes
te mult timp .Moțul", cum i 
se mai spune Intre colegi, va 
deveni maistru. Priceperea șl 
perseverența care il carac

terizează vor avea noi pri
lejuri de afirmare. „MĂ ÎN
TREBAȚI CUM MERGE 
ȘCOALA I CERE EFORTURI 
MARI. TREBUIE S-O RE
CUNOSC. DAR ALTFEL NU 
SE POATE. IN MESERIE NU 
POȚI STA PE LOC, SAU 
MERGI IN AI NT E SAU DAI 
ÎNAPOI. DECI, CEL CARE 
ISI IUBEȘTE MESERIA TRE
BUIE SĂ ÎNVEȚE FĂRĂ ÎN
TRERUPERE".

La numai 30 de ani, AUREL 
CRISTEA este unul din «ve
teranii" atelierului. Această 
ipostază nu provine, desi
gur din trecerea anilor, ci 
se impune datorită tinerilor 
pe care îi are in jur. IOAN 
TUVENIE și ADRIANA CA
LOTĂ, sînt doar doi din a- 
cești tineri. Fac primii pași 
în tainele meseriei de strun
gar și ceea ce este Important 
li iac fără ezitările care ar 
părea inerente începutului

Maistrul TRAIAN NAN 
exprimă o părere unanimă a- 
lunci cind afirmă : AM NU
MAI CUVINTE DE LAUDA 
PENTRU ADRIANA. A CRES
CUT LA NOI IN ATELIER, 
UNDE ȘI-A FĂCUT UCENI
CIA. SI NICI NU S-A GIN- 
DIT CĂ AR PUTEA LUCRA 
IN ALT LOC DECIT AICI 
ATUNCI CIND A ABSOL
VIT CURSURILE ȘCOLII 
PROFESIONALE DIN LU- 
PENI. NU VREAU SĂ SPUN 
NIMIC DESPRE FELUL CUM 
LUCREAZĂ. PRIVIȚI-O Șl 
VA VEȚI CONVINGE SIN
GURI".

Mă apropii de strungul A- 
DRIANE1 CALOTA. Pe lața 
tinerei strungărițe se citeș
te o concentrare trădată doar 
de mobilitatea privirilor a- 
gere. Cu comenzi sigure, me
zina atelierului dirija miș
cările cuțitului de strung 
care sfredelea metalul, des- 
părțind șpanul albăstrui 
de lormele care începeau 
să prindă contur.

In capătul atelierului, se 
aud lovituri puternice de cio
cane și dălți. Este zona unde 
sînt amplasate bancurile de 
lucru ale lăcătușilor, unde se 
montează piesele confecțio
nate în atelier. Mlinile pline

de vaselină ale lăcătușilor a- 
sigură aici unitatea suban- 
samblelor ce vor fi trimise 
in subteran, gata pregătite 
pentru a ii puse în funțiu- 
ne. ION JOCEA, CONSTAN
TIN MODILCA, MARTIN 
PYETNIC, ION POPESCU 
II, PETRU SOMEȘAN sint 
doar cițiva din pricepuții lă
cătuși de aici care dau ulti
mul certificat de bună func
ționare utilajelor.

Pe comunistul IOAN IA- 
COB l-am găsit cu fața pli
nă de sudoare lingă cărbunii 
încinși de la forje. Șl aici, în 
secția de forje, metalul pri
mește forme și destinații 
dintre cele mai diverse. In 
încleștarea cu rezistența me
talului incandescent, ION 
IACOB, la fel ca și tovarășii 
săi de muncă BEL A KUN și 
ANTON ZI BERN A dovedesc 
o îngemănare deosebită a 
iorței și indemînării.

Treclnd prin atelier nu pot 
rămlne neobservate străful
gerările de arc voltaic ale 
aparatelor de sudură mane
vrate cu indeminare de su
dorii SP1RACHE ANGHELO- 
IU. CAROL BERCHl și AR
PAD MOLNAR sau munca 
plină de responsabilitate și 
înaltă calificare pe care o 
desfășoară maistrul energe
tic VICTOR PATALITA șl 
electricienii EMIL TUDOR, 
AUREL CAZAN, STELIAN, 
CAZAN, GHEORGHE PA
VEL II și alții. Munca lor 
plină de abnegație constituie 
certificatul de calitate al u- 
lilajelor electrice tot mal 
complexe destinate lucrări
lor din subteran.

Doar cîteva minute durea
ză parcurgerea atelierului 
mecanic. Insă impresia care 
rămîne este dintre cele mai 
puternice. Este imaginea ac
tivității laborioase a unor oa
meni care determină cu pri
cepere și pasiune mutații în 
destinul metalului, care îi 
dau formă șl valoare, con
tribuind direct la rodnicia 
muncii din adîncuri.

Ilie COANDRAȘ, 
E. M. Uricani
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Vă mai amintiți, probabil, 
de eroul unui film western" 
,.a la spaghetti" care, după ce 
a ciștigat un pumn de dolari, 
s-a dat chiar peste cap pentru 
a mai cîștiga cițiva dolari in 
plus. Și pină la urmă i-a ciș
tigat... Astea-s doar riscurile 
meseriei !

De obicei, sintem receptivi 
doar la „problemele" mai im
portante care se petrec in ju
rul nostru. ..Mărunțișurile" le 
calificăm drept... lipsite de 
importanță, nu le acordăm 
nici o atenție sau. observîn- 
du-lc. pur și simplu,... închi
dem ochii.

Iată, in cele ce urmează, da
tele unui caz „mărunt", viza
vi de care mulți au închis o- 
chii.

...10 ianuarie a. c. Ora 4,30. 
Se efectuează un control din 
partea organelor miliției și 
E.G.C. Petroșani, pe ruta Co- 
roești — Dealul Babiî (Vul
can).

Rezultatul: nu mai puțin
de 9 pasageri sînt găsiți fără 
bilete, iar taxatoarea B. Ilea
na are un „plus** de casă, în 
sumă de 19,50 lei.

De unde „plus", do ce — că
lători fără bilet ? ! Se mai aud 
și voci care încearcă să „re
zolve** rapid problema :

— Las-o. dom’lc că e tînă- 
ră și-i faină !

— Ei, chiar acu’ați venit și 
dumneavoastră...

— Haideți, tovarășu’ că no 
grăbim ]a șut! etc. etc.

însă „verba volant**, să ve
dem cum stăm... cu cealaltă 
parte.

In timpul anchetei, taxa
toarea B. I., foarte senină, ne 
declară :

— Plusul ? Erau bani „per
sonali".

— Aduceți doar întotdeau
na bani personali, 25 de lei !

— Da, dar aceștia reprezin
tă fondul de rulment și îi a- 
vem trecutj pe diagramă.

— Și restul ?...
— Ii luasem de acasă, ca 

să-mi cumpăr mîncare.
— Mîncare, mîncare, dar 

de ce se găseau în caseria au
tobuzului ?

— ? !
Toți cei nouă pasageri ara

tă că au dat bani taxatoarei 
pentru bilete dar taxatoarea 
le-a spus să facă... pași. Și 
au făcut. Vorba aceea, este 
tînără și faină...

Insă tocmai acest fapt lip
sit de importantă la prima 
vedere, declanșează un ade
vărat „mecanism** format din 
organele de control E.G.C., 
organele de miliție, procura
tură, justiție. Și cind te gîn- 
dești că toată problema se 
rezumă la 19,50 lei !

Pe bună dreptate, vă veți 
întreba de ce ? Pentru că fapta, 
în aparență minoră, la „mica 
ciupeală", adică îmbracă un 
caracter infracțional.

Pentru că, așa cum ne 
spunea, în timpul cercetări
lor, un miner, S. V. : „Eu lu
crez în subteran, uneori la o

temperatură de aproape 40 
grade și ciștig 86 lei pe post, 
iar ea, că stă pe scaun..."

Evident, aproape 20 de lei 
„cîștigați** abia la a doua cursă 
este ceva. Ceva în plus peste 
salariu... Faceți un calcul și 
vedeți cam cîți bani ar fi 
ciștigat la 10 curse pe zi ?

In afară de aspectul pur 
juridic, au mai rezultat și 
alte aspecte. De pildă acei 
călători din autobuz în loc să 
ia poziție împotriva taxatoa
rei care nu le dăduse bilet, 
au luat „atitudine" mai mult 
împotriva organelor de con 
trol care probabil ..greșiseră" 
deranjindu-i atît de matinal. 
In schimb, tocmai pentru că 
toți au închis ochii în fața 
unei asemenea încălcări dis
ciplinare. faptul s-a perpetuat 
devenind de mai mult timp o 
obișnuință după care, a da 
bani și a cere bilet, ar insem 
na o rușine pentru ei sau o 
jignire la adresa taxatoarei.

In ziua respectivă, contro
lul s-a făcut și pe alte rute. 
Și, a doua zi, după cum ne-a 
informat conducerea E. G. C.

Petroșani, s-a observat că: în
casările zilnice au crescui cu 
peste 2 400 lei. Deci un alt 
aspect, la care vă lăsăm sâ 
trageți singuri concluziile...

Am vorbit ia inceput de ris
curile meseriei. Normal fie
care meserie comportă anu
mite riscuri. Dar aceste ris
curi trebuie făcute pentru a 
realiza ceva nou. mai bun. mai 
eficient și nu pentru ca să-ți 
„pierzi** ...meseria.

Taxatoarea B. I. a riscat și 
ea. dar nu în beneficiul servi- 
ciului pe care îl avea. Și pen
tru ce a făcut-o, ne întrebăm? 
Desigur, pentru a cîștiga cîți- 
va lei în plus, printr-o ..mun
ca** necinstită, dacă și în acest 
caz mai poate fi vorba de 
muncă.

După lege, cel care a săvîr- 
șit o infracțiune se cheamă 
autor. B. I. este autorul in
fracțiunii. Dar se poate vorbi 
oare numai despre ea ? Sin
ceri să fim, adevărații autori 
morali au fost toți acei călă
tori care au tolerat aceste 
stări de lucruri de la înce
put...

Adrian FERARU

- --------------------------———------------------ ------------------------------------------------j

Cîteva cuvinte despre |

DOUĂ SCRISORI „PERSONALE"

Mecanicul Radu Ghcor- 
ghe, din sectorul III a 
„uitat" locomotiva Diesel în 
galeria de la orizontul XIV, 
aripa estică. Așa se face că 
în ziua de 21 locomotiva nu 
a plecat în cursă.

— Cc-ar fi să ne facem 
culcuș în motorul lui Radu ?

— Dacă tot a zis „Radu 
mă cheamă..."

Caricaturi 
reproduse după 

foaia volantă

RESPONSABILITATE
DISCIPLINĂ 

a comitetului 
de partid 

al E. M. Petrila

Mecanicul 
Petru Bolon- 
duț, din secto
rul III bagă 
goale brigăzi
lor după
„sprinceană*.

— Să ști că 
nu ești la „a- 
prozar" să 
vinzi marfa pe 
ochi frumoși.

| Pe adresa semnatarului I articolului „Cînd balta cu 
pește nu are stăpîn* (apă
rut în „Steagul roșu" nr. 
7 527 din 17 ianuarie a. c.’>

I au sosit, la redacție, zilele
I trecute, două scrisori. Am

bele poartă specificația:

I..personal*-. Care-i conținu
tul celor două scrisori ?

I Prima, nesemnatâ, o car
te poștală, de fapt, nu în
sumează decît nouă rînduri,

Își acelea foarte „aerisite", 
din care, pentru nobila in-

Itenție moral-civică exprima
tă, am extras greșelile or- 
Itografice: „Tovarășul Teo- 
dorescu, noi am citit în ziar 
despre hoții de seîndurâ.I Noi am văzut mașina-bas-

I culantă cu numărul 2 555
| cînd se încărca. Hoții tre- 
| buie prinși repede. Scriți Ia 
Iziar că noi muncitorii vă 

vom ajuta pe dumneavoas- 
I trâ“. Atît și nimic mai
■ mult!... Cea de a douaI scrisoare, semnată de Dam-
I neana Muntean — Livezeni,

e la fel de concisă : „Tova-
■ rășul Teodorescu. dacăI dumneavoastră vreți sâ-i
(prindeți pe hoți, faceți un 

apel în coloanele ziarului 
Ica toți cei caro cunosc ceva 

în plus în legătură cu arti- 
, colul „Cînd balta cu poște 
Inu are stăpîn", mai ales sa- 

lariați ai atelierului do tîm- 
Iplărie Livezeni, să vă tri

mită informații pe adresa

■ ziarului sau să vină perso
nal la dumneavoastră’. 
Atît!

Ce să le răspundem, pen-

I____________________

tru că, dacă am intrat, cum 
se zice, în horă, trebuie să 
jucăm... ? în primul rînd, îi 
informăm că ne bucură 
mult rezonanța pe care a 
avut-o articolul respectiv. 
Curentul de opinie iscat e 
o dovadă certă că anchetele 
noastre sînt apreciate pen
tru adevăr, pentru intole
ranță în fața oricăror încăl
cări flagrante a legității 
noastre socialiste. Ne bucu
ră, de asemenea, faptul că 
oamenii muncii cinstiți, co- 
recți, cei cărora le repugnă 
minciuna, escamotarea rea
lității sau substituirea aces
teia, au încredere în forța 
de penetrație în probleme 
a lucrătorilor din redacție. 
Nu vom dezminți aceasta 
încredere.. Cum vom con
tinua, insă, rezolvarea ca
zului „bălții cu pește, fără 
stăpîn" (reamintim că e vor
ba despre cheresteaua Fa
bricii de industrie locală 
Petroșani, „uitată" un timp 
deloc scurt pe rampa gării 
C. F. R. Livezeni, din care 
s-au „înfruptat" mai mulți 
hoți, dar au fost judecați 
doar doi). în conjunctura în 
care, ni se cere (se subîn
țelege acest lucru) să-i... 
prindem noi pe hoți ? Să ne 
înțelegem de la început (ne 
adresăm, de această dată, 
celor ce ne-au scris și altor 
persoane posesoare de amă
nunte In legătură cu hoții 
de seîndură de la Livezeni): 
Noi nu sintem organe de 
urmărire penală. Ne ocu

păm, e adevărat, și de ras- 
pîndirea cunoștințelor juri- I
dice în rindul cetățenilor, I
tratăm în ziar, concret, di- I
verse „cauze", felurite aba- |
teri de la legile țării, ur- i
mărind zădărnicirea lor și |
relevînd faptul că regulile 
de bază ale comportării o- I 
mului în societatea noastră *
socialistă sînt datori să le I
cunoască toți cetățenii ță- I
rii. Cele două scrisori des- i
pre care aminteam mai sus |
sînt o elocventă dovadă că .
multe dintre regulile de I
conduită Intr-o societate a ’
cinstei, eticii și echității so- I
cialiste nu au nevoie sâ fie I 
scrise undeva; ele se fixea- I
ză în conștiința oamenilor |
prin educație, prin expe- ■
riența proprie.

încă o dată, mulțumiri 
autorilor celor două scrisori |
„personale** pentru... conso- 
lidarea convingerii expuse I
mai sus. Să revenim însă, .
conchizînd ■ pe posesorii de |
informații în legătură cu 
hoții de cherestea îi rugăm 
să se adreseze organelor în 
drept sâ cerceteze infracți
unile. Dacă, totuși, doresc I
să ne informeze în primul I
rînd pe noi, redacția, des- |
pro aceste infracțiuni o pot |
face fără rețineri. Vom mc- t
dia cercetările, pentru ca i
asemenea practici nocive de I
încălcare a legilor, aseme- I
nea Infracțiuni peste care 
Codul penal nu trece, să nu 
râmînă nepedepsite. Aștep- 
tăm...

___________________ 1
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DE EXAMINARE
concentrarea muncii politice in formațiile

de incrv, cai sigure spre reușita
di eficiență a sarcinilor dv 
plan pe 1974 pune în fața tu
turor organelor și organizați
ilor de partid din cadrul ex
ploatărilor miniere obligații 
sporite. 1n aceste condiții, 
munca organizatorică și poli
tică devine hotărâtoare 
realizarea sarcinilor 
ritm susținut de către 
colectiv de muncă.

Comitetul dc partid 
nei Lonca se preocupă în per
manență do perfecționarea 
pregătirii profesionale a oa
menilor. dc informarea lor a- 
supra sarcinilor ce revin co
lectivului deoarece, dv ei de
pinde. în ultimă instanță, 
realizarea planului și a anga
jamentelor asumate. In adu
nările generale ale organiza
țiilor de bază. în cele ale gru
pelor sindicale. în intîlnirile 
membrilor comitetului dc 
partid cu minerii. în convor
birile organizate dc agitatori 
au fost aduse la cunoștința 
tuturor salariaților sarcinile 
de plan pc 1974 pe sectoare 
și brigăzi. Ele sînt acum cu
noscute de fiecare muncitor

La organizația de partid nr. 
5 s-a analizat în adunarea 
generală în mod critic si auto
critic activitatea desfășurată 
pentru mobilizarea comuniști
lor. a întregului colectiv la 
realizarea sarcinilor dc plan, 
stabilindu-se în același timp 
și măsuri concrete, cu terme
ne și responsabilități, care să 
asigure un demaraj eficient 
Bin prima lună a anului. Am

pentru 
intr-un 
fiecare

reținut dintre acestea, in mod 
deosebit, urmărirea cu maxi
mum dc exigență a transpu
nerii în viață a măsurilor teh- 
nico-organizatorice și a celor 
politice elaborate odată cu 
trecerea la noul program de 
lucru, l^a stabilirea programe
lor dc lucru, a ordinelor și 
deciziilor. în fixarea puncte
lor dc aprovizionare au fost 
consultați comuniștii și toți 
salariații sectorului. Sarcinile 
do plan au fost defalcate și 
repartizate pc brigăzi și echi
pe în raport cu condițiile rea
le de la locurile de muncă.

Constantin Verdeș, șeful sec
torului și ajutorul său. Aron 
Vasiu, Ghiță Popescu, secre
tarul organizației de bază, și 
alți comuniști îl aduc in per
manență la mobilizarea colec
tivului pentru realizarea sar
cinilor de plan. Fiind prezenti 
in mijlocul minerilor din bri
găzile lui Ion Damianovici. 
Constantin Chițoiu. Ludovic 
Repaș, membrii biroului or
ganizației de bază impulsio
nează in permanență munca a- 
cestor formații de lucru cari. 
drept urmare, se evidențiază 
prin rezultatele obținute. Sli-

VIATA de partid
Fiecare maistru, artificier și 
inginer au primit sarcini con
crete. S-au luat măsuri efici
ente pentru îmbunătățirea a- 
provizîonării locurilor de mun
că. Se exercită un control pe 
schimburi și se iau măsuri o- 
perative pentru 
deficiențelor.

Prin îmbinarea 
economice cu cele 
schimbat și stilul 
al biroului organizației 
bază. S-a îmbunătățit munca 
de conducere a sectorului, au 
fost pregătite și asigurate mai 
bine condițiile pentru realiza
rea planului pe 1974.

Apreciem în mod deosebit, 
aportul pe care comuniștii

remedierea

sarcinilor 
politice, s-a 
de muncă 

de

Realizarea integrală a lucrărilor

Iul dc muncă al biroului orga
nizației de partid ca și cel al 
conducerii sectorului s-a răs- 
frînt pozitiv asupra activității 
maiștrilor, artificierilor, șefi
lor de brigadă și schimb, a șefi
lor dc echipe de lăcătuși și 
electricieni. Datorită acestui 
fapt, multe brigăzi își reali
zează și depășesc sarcinile sta
bilite. .Așa este, do exemplu, 
brigada lui Gheorghe Cuzulov 
care a dat pînă acum un plus 
dc 161 tone de cărbune, cu un 
randament mediu dc 8.12 tone 
post. Aceste rezultate se ex
plică prin faptul că brigada 
este bine aprovizionată cu 
materiale și piese dc schimb, 
utilajele funcționează normal. 
S-a întărit disciplina in rîndu- 
rile minerilor, actele do indis
ciplină și absențele nemoti
vate au fost eliminate. Noii 
angajați au fost bine primiți

în colectivul brigăzii, toți mi
nerii sc ocupă do educarea lor 
pentru a se încadra cit inai 
bine în viața colectivului. Me
rită să fie dați ca exemplu, 
pentru preocuparea lor in a- 
ccst sens, șefii dc schimb Ște
fan Cojocarii. Vasile Bodu, ‘ 
Octavian Socaci, toți din bri
gada lui Cuzulov. Putem sâ 
ne referim și la alte organiza
ții de partid din cadrul sec
toarelor Am vorbit însă de 
preocupările comuniștilor de 
la sectorul V al minei, deoare
ce aici avem mulți mineri 
buni, harnici care sc achită 
in mod exemplar de sarcinile 
încredințate.

Comitetul nostru de partid 
este convins că toți salaria
ții în frunte cu comuniștii sc 
vor mobiliza și mai mult pen
tru realizarea sarcinilor eco
nomice ce stau in fața explo
atării. Pentru aceasta ne vom 
concentra și mai mult forțele 
pentru a ne organiza mai bine 
întreaga activitate pc baza 
consultării comuniștilor, a tu
turor salariaților care con
tribuie efectiv la realizarea 
planului de extracție, să infor
măm in permanență colectivul 
cu obiectivele noi puse de 
partid, sâ rezolvăm operativ 
problemele ivite în procesul 
producției și al muncii.

Acționînd în felul acesta, la 
nivelul fiecărei organizații dc 
bază, in mod sigur că exploa
tarea noastră se va redresa, 
înscriindu-se pe traiectoria 
unor rezultate rodnice la ni
velul exigențelor ce le pune 
cel de-al patrulea an al cin
cinalului.

Re < nt a avut loc exame
nul (h- autorizare a mun
ci lorilor care au urmat cur
surile do macaragii din ca
drul I.U.M. Petroșani. In 
fața comisiei formată din 
cadre dc specialitate. < ur- 
sanții, și-au susținut probe
le practico si teoretico. Din 
cei 24 de (Ursanți prezentați 
la examen, au obținui au
torizația un număr de 10.

O dată autorizați, absol
venții vor putea să deser
vească instalațiile de ridicat 
din cadrul întreprinderilor 
unde lucrează. Intre coi care 
au obținut calificative bune 
se numără Izidor Morar, dc 
la preparația Lupeni. Du
mitru Curcă, do la F..M. 
Dilja, Nicolae Opriș, de la 
mina Petrila, 
Atpxe Pîrjol, 
Petroșani.

Wilhelm
corespondent

LOJADI

© Prima lună a anului 
1974 a însemnat pentru ule- 
ciștii de la I. F. A. „Viscoza* 
Lupeni un bun început de a- 
firmare in domeniul muncii 
voluntar-patriotice. După cum 
ne relatează tovarășul Ion 
Foldeși, secretarul comitetu
lui U.T.C. pe întreprindere, 
organizațiile de tineret au 
debutat in luna ianuarie cu 
susținute activități. Utcciștii 
din organizația nr. 8 au colec
tat 150 kg maculatură pc care 
au predat-o centrului de co
lectare. In această acțiune 
s-au distins loan Gîră, Cosli- 
că Timoc. Ștefania Borzoș, A- 
nișoara Manolachc.

In același timp, utcciștii din 
cadrul secției a IIl-a au des
congestionat căile de acces și 
au făcut o curățenie generală 
la locurile dc muncă din sec
ție.

Si Comitetul U.T.C. de 
la E. M. Lupeni acordă întrea
ga atenție organizării și des
fășurării acțiunilor de mun
că patriotică. între aceste ac-

de deschidere și pregătire
(Urmare din pag. 1)

au urmărit cu 
aplicarea măsu-

1^73, și care 
perseverență 
rilor prin care s-au putut a- 
tinge creșterile de capacitate, 
iar apoi folosirea rațională și 
eficientă a acestora. E. M. Vul
can se situează în frunte. De
pășirea cu aproape 12 000 tone 
cărbune a planului pe anul 
trecut, seriozitatea cu care 
colectivul acestei exploatări 
își organizează activitatea, e- 
mulația care există in sinul 
colectivului, ca și simțul înalt 
de responsabilitate manifestat 
de organizația de partid, ca
drele de conducere ale ex
ploatării, de întregul colectiv 
sînt tot atîtea garanții că ei 
vor obține succese și în anul 
1974. Evidențiem acest colec-

tiv pentru că în centrul efor
turilor sale și-a fixat drept 
problemă majoră crearea și 
folosirea cu maximă eficiență 
a capacităților dc producție 
ale minei.

Avem însă convingerea că 
și exploatările miniere vizate 
își vor definitiva, în timpul 
cel mai scurt, planul de mă
suri menit să servească recu
perării râminerilor in urmă 
înregistrate in anul încheiat 
și că vor intensifica ritmul 
realizărilor, astfel că. in anul 
1974. să poată raporta că au 
desfășurat o activitate econo
mică bogată pe toate planurile, 
pregătind condiții, prin reali
zarea integrală a sarcinilor de 
creștere a capacităților pro
ductive. aceleași premise po
zitive și pentru viitor.

AGENDĂ PIONIEREASCĂ
® Pionierii clasei a Vl-a A 

de ia Școala generală nr. 1 
Petrila au desfășurat zilele a- 
cestea una dintre cele mai 
irumoase activități, intitulată 
..Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— îndrumătorul și prietenul 
copiilor*. Activitatea s-a în
cheiat cu cîntece despre patrie 
și partid.

reușit să obțină un frumos 
fond din care și-au cumpărat 
diferite materiale menite să 
înfrumusețeze sălile de clasă 
și școala. De asemenea, toți e- 
levii participă prin rotație la 
diferite acțiuni de înfrumuse
țare a laboratoarelor, cabine
telor și sălilor de clasă.

fi) In cadrul ciclului de ac
tivități „Intîlniri între gene
rații" la Casa pionierilor din 
Vulcan, peste o sută de pio
nieri. membrii ai cercurilor, 
au avut zilele trecute ca oas
pete pe tovarășul Crist ea A- 
ron, membru de partid din i- 
legalitate care a vorbit copi
ilor despre trecutul de luptă 
al minerilor din Valea Jiului. 
Întâlnirea a fost urmată dc 
secvențe din filmul „Lupeni 
*29“.

Detașamentul clasei
A de la Școala generală 
Petroșani a organizat o

•
Vl-a
nr. 1
activitate în cadru] căreia s-au 
intîlnit cu un participant la 
cel de-al Il-lea Forum Națio
nal al Pionierilor și au discu
tat apoi despre sarcinile ce le 
revin din chemarea Forumu
lui.

• Pionierii Școlii generale 
nr. 6 Petrila, valorificând sti
cle și borcane strînse prin ac
țiuni de muncă patriotică, au

• Casa pionierilor din Lu
peni a organizat recent acțiu
nea concurs ..Drag mi-i cîntul 
românesc". Cu acest prilej 
s-au decernat premii celor mai 
valoroși cîntăreți, fiind selec
ționați în formațiile artistice 
ale pionierilor din Lupeni.

tivități. un loc important îl 
ocupă cele de colectare a me
talelor vechi pe care tinerii 
Ic efectuează după orele de 
program. Recent, uteciștii din 
organizația nr. 13/C au încăr
cat peste 10 tone de metale 
yechi care au fost expediate 
turnătoriei de la C.S.H. S-au 
evidențiat în această acțiune ti
nerii Iosif Bido, Dina Remeș,

vului întreprinderii, acest or
ganism intenționează să-și a- 
ducă o contribuție efectivă la 
mobilizarea tinerilor pentru 
înfăptuirea sarcinilor de plan 
și înlăturarea neajunsurilor. 
Dintre tinerii interpreți ai bri
găzii artistice de agitație care 
se evidențiază prin pasiune 
în muncă și activitatea ob
ștească amintim utecistele

la locurile 
inițiativă a 
tinerii dc 
S.S.H.

stabilite. Această 
fost preluată dc 
la toate secțiile

Din activitatea
organizațiilor U.T.C.
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(O Comisia de educație po- 
litico-ideologicâ a comitetului 
U.T.C. de la I. F. A. „Vîscoza" 
organizează periodic schim
buri de experiență cu alte or
ganizații de tineret din Va
lea Jiului și din județ. în 
prezent se află în stadiul de 
organizare un nou schimb 
de experiență cu comisia de 
educație a comitetului U.T.C. 
de la Fabrica „Vidra" din O- 
răștie. La această acțiune vor 
participa 25 de tineri dintre 
cei mai buni uteciști de la 
„Vîscoza" care s-au remarcat 
prin succesele obținute în 
producție și viața de organi
zație.Constantin Nazema. Grigore 

Bozuncă.
In zilele dc sîmbâtă și du 

ininică. la E. M. Lupeni se or
ganizează acțiuni pentru des
congestionarea galeriilor din 
subteran, precum și acțiuni de 
aprovizionare cu materiale a 
locurilor de muncă la toate 
sectoarele.

Maria Georgescu și Magdale
na Mirianu. O în toate școlile din muni

cipiu s-au desfășurat plenare
le de activ. în cadrul acestora 
s-a analizat munca desfășura
tă în trimestrul I al anului 
școlar fiind apoi adoptate 
programele de activități pe 
acest trimestru. De asemenea, 
în cadrul plenarelor se anali
zează activitatea consiliilor 
Asociațiilor sportive și s-au a- 
probat calendarul sportiv al 
anului și programul de activi
tăți al asociației.

O După cum ne relatează 
tovarășul Ion D. Ioana, locți
itorul secretarului comitetului 
U.T.C. de la Secția de stîlpi 
hidraulici Vulcan, utcciștii din 
cadrul acestei unități desfă
șoară o intensă activitate pa
triotică în sprijinul producți
ei.

Tinerii dc la secția freze 
au lansat inițiativa de a păs
tra fiecare loc de muncă cît 
mai curat. In acest scop ei au 
descongestionat căile dc ac
ces din secție prin stringerea 
tuturor pieselor și a materia
lelor pe care le-au depozitat

de solul ei, rămasă 
fiice cu firi dificile, 
dărimă fără mena-

Andrei COLDA, 
secretarul comitetului 

de partid al E. M. Lonea

Mica publicitate

(Urmare din pag. 1)

la curent

AI. COVACI

sau 
de

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Turburcanu 
Ludovic, eliberată de preparația Coroești. O declar nulă.

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Matei Ioan, 
eliberată de E. M. Lupeni. O declar nulă.

VÎND urgent casă cu grădină — Orăștie, strada Gheor- 
ghe Doja 38, telefon 327.

VÎND casă 4 camere, grădină și anexe, strada 23 August 
nr. 30, Aninoasa.

în care 
de preo-

Dezvoltarea rețelei de magazine 
ale cooperației meșteșugărești

Efectul razelor gamma asupra crăițelor
Publicul îl cunoaște pe Pa

ul Newman, în ipostază 
actor, " '
primă 
dramei 
Hams, 
nereții" sau 
peliculă 
boxerului Rocky

de 
interpretînd rolul de 
mărime in versiunea 
lui Tennessee Wil- 

, Dulcea pasăre a ti- 
in memorabila 

inspirată din viața 
\ Marciano, 

.Acolo sus cineva mă iubeș
te*.

Revenind pe ecrane ca re
gizor, Paul Newman trezeș
te un alt soi de interes. A- 
cest interes urmărește nu a- 
tît metamorfoza profesională, 
din actor in regizor ci mai 
degrabă gradul transferului 
de talent din iafa camerei de 
filmat, îndărătul ei. „Efec
tul razelor gamma asupra 
crăițelor" este o peliculă de 
bun augur penlru cariera re
gizorală a lui Newman. Re
gizorul Newman știe, înain
te de toate, să se ferească de 
tentalia efectului iacii și 
comercial, cu care de atîtea 
ori se întîlnlse, recepțio- 
rund, ca actor, indicațiile al
tor regizori.

.Efectul razelor gamma a- 
supra crăițelor* (care nu es
te de iapt filmul său de de
but deoarece 
chel" 
opera 
mani 
tur 
bil de 
duse ale Hollywood-uiui, util 
în stilul său, cit și în conți
nutul său de idei. Ceea ce 
este semnificativ pentru pre
zenta lui Newman pe genc-

ticul acestei pelicule, este 
abdicarea totală de la con
diția sa fundamentală de ac
tor. stabilind pentru inter
preta săi traiectorii de evo
luție completamente diferi
te de acelea ale rolurilor ju
cate de actorul Newman.

Regizorul Newman este, în 
filmul său, adeptul umani
tății calde, al bunătății și al 
delicateței, glorificînd de-a 
dreptul figura eternică — se
măn i nd cu nufărul marmo- 
rean răsărit deasupra nămo-

CARNET 
cinematografic

„Rachel. Ra- 
turnat în 1968 fusese 

primă a lui New- 
este un film ma- 

deviind considera
ta obișnuitele pro-

lului malefic al mocirlei — 
a fermecătoarei adolescente, 
Matilde. Neîndoios, perso
najul Matildei este antiteza 
categorică a lui Chance 
Wayne sau a lui Rocky Gra- 
ciano. Locul forlei virile, a- 
desea angajată intr-o lup
tă dură sau într-un proces de 
destruc/ie morală.

Personajele din .Efectivul 
razelor 
lelor* sînt 
dispuse radiațiilor — 
folosim terminologia izvori- 
tă din '
metaforice 
care pot fi vltoJlzatoare 
ucigătoare. în 
disponibilitatea 
la o societate 
minamente. din

gamma asupra crăi- 
nlște femei slabe, 

ca să

titlul cu rezonante 
ale filmului —

funefie
de adaptare 

construită, e- 
inechilăli.

Carlograiiind viafa femeii 
părăsite 
cu două
Newman ................
jamente edificiul mitului vie
ții americane. Din această 
lendinfă consecvent aplicată 
rezultă realismul dramatic, de 
o tonalitate sinceră al filmu
lui.

Matilde, această Marie 
Curie miniaturală crede sin
cer In posibilitatea aplicării 
cuceririlor spiritului uman în 
scopul înfrumusețării vieții 
oamenilor. Simbolul crăițelor 
arată limpede că puritatea mo
rală, numai puritatea morală 
poate conferi sens, din punc
tul de vedere al existenței u- 
mane, experienței științifice. 
Existenta Matildei este ira
diată tocmai de puritatea ei 
lăuntrică. înzeslrînd-o cu re
zistentă în fața vicisitudini
lor, așa cum crăițele devin 
mai frumoase la efectul ra
zelor gamma.

Pentru rolul interpretat in 
acest film Joanne Wood
ward, distinsă cu premiul Os
car, a obținut Prmeiul pen
lru cea mai bună interpre
tare feminină, la Cannes 1973. 
Nell Potts (fiica lui Newman) 
este de neuitat in rolul a- 
dolescentei interiorizate, pre
matură. înțelegind diiicila 
lec(ie, numită Viață la un ni
vel superior. Desigur, Ulmul 
ne olerâ o șansă similară, so- 
licitînd atenția noastră afecti
vă și rațională, deopotrivă.

Pc lîn:.ă mărfurile ce le 
vrează unitățile comerțului 

de stat, cooperația meșteșu
gărească pune în vînzare în 
acest an, prin rețeaua sa pro
prie de desfacere, diverse 
produse a căror valoare de
pășește cu aproape 170 mi
lioane lei realizările de anul 
trecut. Totodată, pentru îm
bunătățirea modului de pre
zentare a mărfurilor și asi
gurarea bunei serviri a cum
părătorilor. UCECOM a luai 
o serie de măsuri pentru dez
voltarea rețelei de .magazine 
și modernizarea celor exis
tente. Astfel, în acest an vor 
fi deschise 157 de unități co
merciale, cea mai mare par
te amplasate la parterul u- 
nor noi blocuri de locuințe 
Dc asemenea, la Sf. Gheor-

ghe și Constanța vor fi des
chise moderne complexe co
merciale, iar la Timișoara și 
Satu Mare vor fi organizate 
magazine în preajma caselor 
de modă, unde vor fi puse 
in vînzare produse realizate 
la aceste unități reprezenta
tive.

Se au în vedere și folosi
rea mai judicioasă a spații
lor comerciale existente, pro
filarea unor magazine pe 
anumite categorii de măr
furi mult solicitate : confecții 
încălțăminte, bunuri de uz 
casnic etc. In fiecare județ 
se va organiza un magazin 
etalon care va desface crea
ții reprezentative de artă po
pulară și artizanat, specifice 
zonei.

Intre preocupările actu
ale ale comisiei de educație 
politico-ideologică a comitetu
lui U.T.C. de la I. F. A. „Vîs- 
coza“ Lupeni se află pregăti
rea unui nou program artis
tic al brigăzii de agitație. Cu- 
legînd aspectele cele mai sem
nificative din viața colecti-

Valcriu COANDRÂȘ, 
Tiberiu GAGYI. 

activiști — U.T.G.

(Urmare din pag. 1)

nele jos de pe transportoare 
încarcă--! iar la loc. Toate 
acestea înseamnă timp pier 
dut, metri mai puțin săpați, 
calitate slabă".

„Am vrea să nu se uite 
să nu se scape din vedere 
problemele mărurțu^, pprțtrij 
că ele ne dau necazuri ‘ mai i 
— atrăgea atenția Vasile 
Cerchcza. Un arc de prin
dere a triunghiului la mași
nile Tampella, montat gre
șit, lipsa garniturilor de cau
ciuc și o vidie ascuțită prost 
te scoate din ritm, și odată 
pierdut ritmul, greu îl ma> 
prinzi".

Inginerii Zeno Jurca. Ale
xandru Cernita, Iosif Kelemen 
cer și dau lămuriri, notează 
problemele ridicate de bri
gadieri.

Atmosfera de stîngăcie și 
timiditate dc la început dis
pare. Oamenilor nu le vine 
să se mai despartă. Nimeni 
nu a observat că timpul a 
trecut. E drept, timpul a 
trecut, dar problemele sînt 
multe și fiecare mai are 
„încă ceva" de spus. Fiecare

a dat și fiecare a primit un 
sfat. S-au lămurii multe pro
bleme neclare.

Cineva va propune : „Ar fi 
bine ca această acțiune să o 
pormanetizăm. Să ne întru
nim lunar într-un sfat al 
brigadierilor.

Sfatul
brigadierilor

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/Z/

Propunerea este acceptată 
de participant cu vădit in
teres. In încheierea „sfatului 
brigadierilor", în loc de an
gajamente și plan de măsuri 
se lansează un concurs „Cel 
mai bine gospodărit Ioc de 
muncă". Se stabilesc crite
riile de acordare a punctaju
lui.

Reținem numai câteva 
dintre acestea : intreți
nerea și gospodărirea bună

a utilajelor, a instalațiilor 
precum și a sculelor și ma
terialelor ♦ reducerea ab
sențelor motivate și elimina
rea absențelor neinotivate 

eliminarea accidentelor 
de muncă.

Sînt stabilite, de asemenea, 
criterii care vizează calita
tea lucrărilor executate. In 
competiția pentru cel mai 
bun punctaj, sînt admise 
numai brigăzile care în cur
sul perioadei (trimestru) și- 
au realizat sarcinile de plan

Și încă un amănunt' de loc 
lipsit de importanță ; comi
sia de recepționare a lucră
rilor, cu drept de acordare 
a punctajului, va fi formată 
din mineri șefi de brigadă 
de la deschideri și pregătiri, 
din reprezentanți ai comite
tului oamenilor munci’ 
comitetului sindicatului.

La viitoarea întâlnire 
brigadierilor se va 
printre altele, și 
neajunsurilor „mărunte** în
lăturate și se vor găsi noi 
căi — așa cum s_au expri
mat participanții — pentru 
continua perfecționare a ac
tivității.

și

a 
face, 

bilanțul

Q ILIE BALAȘOIU — Petrila (cartier 
8 Martie, bloc 35. ap. 2): Situația se pre
zintă. intr-adevăr, așa cum ne-ați descri
s-o dumneavoastră. Și acest lucru nu se 
întîmplă doar în blocul 35. Restricțiile dc 
apă, impuse de E.G.C., nu sînt întîmplă- 
toare, ci momentan necesare, impuse de 
lipsa dc precipitații. Trebuie să le înțe
legeți ca atare și să așteptăm cu toții., 
sosirea primăverii.

• ZAHARIE PARSACA — Lupeni (A- 
leea Narciselor, bloc 10, ap. 15): Transmi
tem mulțumirile dv. (deși o puteați face 
personal) medicilor Spitalului unificat 
Lupeni. care v-au redat — ziceți, printr-o 
grijă deosebită — familiei și tovarășilor 
dv. de muncă.

ut/ față

@ GRIGORE SAVU — Lupeni : Doriți 
să aducem la cunoștința celor în drept să 
ia măsuri, că vînzătoarea de la „difuzarea 
presei" (unitatea nr. 21) nu se ține de ser
viciu. e permanent pe drumuri și nici nu 
dă restul cum trebuie. Dacă e așa, să se . 
ia măsuri !

O DOINA-MARIA MARINESCU — 
Vulcan (Aleea Muncii, bloc 2. ap. 20) : Vă 
publicăm, la cerere, integral scrisoarea : 
„Sînt căsătorită legitim cu Ilie Marinescu 
din 3 martie 1971. La data căsătoriei, eu 
aveam o fetiță, născută în 15 noiembrie 
1970, pe care o întreținem în prezent 
amîndoi. Nici pînă azi, de la data căsăto
riei, soțul meu, Ilie Marinescu (angajat 
la E. M. Paroșeni*) nu poate intra în drep
tul său de a primi alocația de stat pentru 
copii, deși fetița e în întreținerea sa din

luna martie 1971. De ce ? Și eu lucrez, din 
septembrie 1973, la Fabrica de industrie 
locală, și mi s-a spus, la serviciu, că soțul 
poate, are adică dreptul legal să benefi
cieze de alocația de stat pentru copii"... 
Ne aflăm în fața unei evidente abateri de 
la lege. Cine o tolerează ? Cu ce drept 
este purtat, de atîta timp, un om pe dru
muri ? Oricum, vă rugăm, Doina-Maria 
Marinescu, reveniți, dacă în cel mai scurt 
timp posibil, „problema" nu va fi rezol
vată.
• PETRU LUGIU — Vulcan: Dacă 

asociația do locatari a întocmit (așa cum 
l-a întocmit, presupuntnd și consultarea 
locatarilor, a comitetelor de blocuri) „pro
gramul de apă caldă", numai ea, asociația 
de locatari, cu același presupus „consult*, 
îl poate retrage spre a alcătui altul.

• IQAN BODNARIUC — Petrila : Su- 
gerați-le celor în cauză, E.G.L.-ului, pro
punerile dumneavoastră. Nu sînt lipsite 
de interes...

accidentare a acestora. Pentru 
localurile publice de deservire 
a populației ca : unitățile co
merciale și de alimentație pu
blică, unități meșteșugărești 

etc. răspunderea pentru res
pectarea acestor hotăriri re
vine responsabilului unității 
sau inlocuitorului acestuia, du
pă caz".

încheiem aici inserarea ci- 
lorva pasaje din aceste dispo
ziții pe care după cîte am avut 
ocazia să constatăm recent 
prea puțini responsabili dc 
unități l-au răsfoit sau știu 
ceva de existența lui. Ca să 
nu mai amintim faptul că lot 
atît de puțini sînt și cei care 
respectă aceste dispoziții Ie

Cînd spiritul gospodăresc
odată cu gheața rămasă

gale cu toate că sînt 
cu existența lor.

Asemenea situații 
neglijența sau lipsa 
cuparc a celor direct răspun
zători de curățirea trotuarelor 
a creat numeroase probleme 
celor care circulau pe ele, am 
intîlnit — fiind martori ocu
lari — sau ne-au fost sesizate 
de cetățeni in mai multe lo
curi din Petroșani. Astfel pe 
trotuarul din fața Librăriei 
nr. 25 Mic-gros și a magazi
nului de radio și televizoare

a „înghețat"
pe trotuare...

pe lîngă faptul că îți poți agă
ța hainele în colțurile glastre
lor dc flori do pc margine — a- 
junse „celebre" în acest sens 
în tot orașul mai ești -pre
dispus să-ți și luxezi vreo 
gleznă călcînd pc „craterele" 
de gheață pline ochi cu apă. 
Vizavi dc magazinul cu auto
servire nr. 13, de asemenea, 
dăinuie de multă vreme — 
fără să observe nimeni din cei 
care trebuie să vadă și să ac
ționeze — o altă fîșie de tro
tuar pc care parcă dinadins

cineva ar fi turnat un strat „de 
gheață" cu gropi. Pe trotua
rul paralel cu clădirea poștei 
din Petroșani „situația ghe
țurilor" este la fel de deplo
rabilă. Cum de altfel mai pu
tem enumera încă o duzină 
de locuri și de pe alte străzi 
in care asemenea mostre ale 
neglijenței stau „înghețate*1 în 
uitare, sfidind parcă nemul
țumirile exprimate de pietoni 
E.G.C.-ul, prin serviciul său 
de salubritate a început. de 
două zile o campanie de cu-

rățire a străzilor dc rămășițe
le rămase pe anumite porțiuni. 
Insă de trotuare nu s-au a- 
tins. Nu este „parohia" lor. 
Dar cei care încă nu au... 
„spart gheața" în sensul cu
rățirii gheții de pe trotuarele 
din fața caselor lor și unită
ților unde-și exercită atribu
țiile de serviciu, oare ce aș
teaptă. sosirea primăverii, sau 
o amendă la care oricînd sînt 
pasibili de a o primi (și ne 
întrebăm, de ce nu au primit-o 
deja) ?

Așteptînd ceea ce va urma, 
așteptăm, intervenția operati
vă a celor însărcinați cu apli
carea reglementărilor în vi
goare privind întreținerea că
ilor de circulație într-un me
diu urban...
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încheierea vizitei Naiestafii Sale Rebele
Hussein ibn Talai al Regatului

liașemit al Iordaniei
Ceremonia

plecării
din

Capitală
(Urmare din pag. 1)

Hussein și-a luat rămas bun 
de la Emil Bodnaraș. vi
cepreședinte al Consiliului de 
Stat. Ilie Verdeț. prim-vice
președinte al 
Miniștri, Ion 
președinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul comerțu
lui exterior. Constantin Stă- 
tescu, secretarul Consiliului 
de Stat. George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe. 
Mihai Levente, ambasadorul 
țârii noastre in Regatul Ha- 
semit ai Iordaniei.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu salută persoanele 
iordaniene care l-au însoțit 
pe suveran in vizita sa : Zaid 
Al-Rifai. prim-ministru. ge
neral Amer Khammash. 
consilier politic al Maiestății 
Sale Regale. Zuhair Mufti, 
ministru de stat pentru afa
cerile externe. Khalil Sa
lem. președintele Consiliului 
Național al Planificării, gene
ral Zaid Bin Shaker. 
Statului Major al 
Armate, brigadier 
Salem, comandantul 
Aeriene Regale.

Un grup dc pionieri oferă 
celor doi șefi de stat buchete 
de flori.

Președintele- Nicolae 
Ceaușescu și Regele Hussein 
Ibn Talal iși iau. apoi, un cor
dial rămas bun. se îmbrăți
șează.

Adresind urări de călătorie 
plăcută înaltului oaspete, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu 
și-a exprimat încă o dată sa
tisfacția față de rezultatele 
deosebite ale vizitei, convin
gerea că va avea din nou 
prilejul de a se întilni cu su
veranul hașemit.

Regele Hussein a mulțumit 
călduros președintelui Nicolae 
Ceaușescu pentru ospitalitatea 
cu care a fost intîmpinat in 
tot cursul șederii sale în Ro
mânia. subliniind la rindul 
său caracterul rodnic al con
vorbirilor avute. însemnăta
tea lor pentru dezvoltarea re
lațiilor dintre cele două țări 
și popoare.

Din ușa avionului, suvera
nul iordaniei răspunde în
delung saluturilor celor pre- 
zenți.

La ora 16.00 avionul regal 
a decolat de pe aeroportul 
Otopeni.

Consiliului de 
Pățan. vice-

șeful 
Forțelor 
Abboud 
Forțelor

(Agerpres)

COMUNICAT COMUN
La invitația președintelui 

Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu. Maiesta
tea Sa Hussein ibn Talal. 
Regele Regatului Hașemit al 
Iordaniei, a efectuat. intre 
29 și 30 ianuarie 1974. o vi
zită oficială în România.

in timpul acestei vizite, 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România. Nicolae Ceaușescu, 
a purtat convorbiri cu Ma
iestatea Sa Hussein Ibn Ta
lal. Regele Regatului Hașe
mit al Iordaniei, referitor la 
relațiile româno-iordanicnc. 
precum și la probleme inter
naționale de interes comun.

Do asemenea. Maiestatea 
Sa Regele Hussein ihn Talal 
și persoanele caro l-au înso
țit au vizitat obiective eco
nomice și social-culturale 
din București și Ploiești.

La convorbiri, desfășurate 
într-o ambianță de cordiali
tate. prietenie și înțelegere 
reciprocă, au participat :

Din partea română — Ilie 
Verdeț. prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri. 
Ion Pățan. \ iceprcședinte al 
Consiliului de Miniștri, mi
nistrul comerțului exterior. 
George Macovescu. minis
trul afacerilor externe, gene
ral-colonel Ion Gheorghe. 
prim-adjunct al ministrului 
apărării naționale și șef al 
Marelui Stat Major. Vasile 
Pungan. consilier al pre
ședintelui Consiliului de 
Stat Mihai Levente, amba
sadorul Republicii Socialiste 
România în Regatul Hașe
mit al Iordaniei :

Din partea iordaniană — 
Zaid Al-Rifai. prim-ministru. 
general Amor Khammash. 
consilier politic al Maiestății 
Sale Regale, Zuhair Mufti, 
ministru de stat pentru afa
cerile externe. Khalil Salem, 
președintele Consiliului Na
țional al Planificării, 
ral Zaid Bin Shaker. 
Statului Major al 
Armate, brigadier 
Salem, comandantul 
Aeriene Regale.

Trecind in revistă relați
ile româno-iordaniene. pre
ședintele Nicolae Ceaușescu 
și Maiestatea Sa Regele 
Î-Iussein Ibn Talal au fost 
de acord că există posibili
tăți pentru dezvoltarea lor in 
continuare pe multiple pla
nuri. in special in domeniul 
economic. Ei au exprimat 
interesul comun al celor 
două părți pentru realiza-

gene- 
șeful 

Forțelor 
Abboud 
Forțelor

rea obiectivelor prevăzute in 
acordurile dc cooperare eco
nomică încheiate anterio» 
precum și față dc inițierea 
in viitor a altor asemenea 
aranjamente reciproc avan
tajoase.

In vederea dezvoltării con
tinue a relațiilor bilaterale, 
cele două părți au hotărit 
să deschidă, in viitorul a- 
propiat, ambasade și să a- 
crcditeze ambasadori rezi
dent 1 cele două capitale, 
să înceapă negocieri in ve
derea încheierii unui acord 
de colaborare culturală.

Cei doi șefi dc stat au e- 
xaminat unele probleme in
ternaționale actuale. expri- 
mînd. in acest context, ata
șamentul țărilor lor față dc 
principiile și țelurile Cartei 
O.N.U. Ei au relevat cu sa
tisfacție cursul pozitiv al 
vieții internaționale îndrep
tat spre pace și destindere 
in lume și au subliniat afir
marea tot mai puternică, in 
raporturile dintre state, a 
principiilor egalității depli
ne. respectării stricte a in
dependenței și suveranității 
naționale, neamestecului în 
treburile interne, renunțării 
la amenințarea cu forța 
folosirea forței.

Cei doi șefi de stat au 
vidențiat semnificația 
care o acordă România 
Iordania 
O.N.U. in 
blemelor internaționale, spre 
binele tuturor popoarelor, al 
promovării neabătute a prin
cipiilor dreptului internațio
nal. al promovării 
mat de securitate 
rare intre state.

Cele două părți 
niat importanța participării 
active a tuturor statelor fără 
deosebire dc mărime, poten
țial sau orinduire socială, la 
rezolvarea problemelor care 
frămintă omenirea contem
porană. în acest sens, au 
fost evidențiate rolul și con
tribuția țărilor mici și mij
locii la instaurarea unui cli
mat de pace și securitate în 
lume, la dezvoltarea relați
ilor de prietenie și colabo
rare între toate națiunile.

Referitor la situația 
Orientul Mijlociu, cei 
șefi de stat și-au manifestat 
îngrijorarea față de menți
nerea stării conflictualc în 
această regiune și au subli
niat necesitatea reglementării 
politice a crizei. Ei au apre
ciat că ținerea sub ocupație 
a teritoriilor arabe cucerite 
prin forță. în urma războiu-

c- 
pe 
și 

întăririi rolului 
soluționarea pro-

unui cli- 
și coope-

au subli-

din 
doi

lui din 1967 de către Israel 
generează o permanentă sta
re dc încordare și pericolul 
unor noi ostilități militare.

Apreciind rezultatele obți
nute pînă in prezent in do
meniul dezangajării și sepa
rării forțelor, cei doi șefi de 
stat au considerat necesar ca 
dezangajarea dintre forțele 
militare ale statelor arabe 
implicate in conflict și ale 
Israelului să se realizeze cit 
mai curînd posibil.

Cei doi șefi de stat au fost 
de acord câ o pace trainică 
in Orientul Mijlociu sc poa
te realiza numai prin retra
gerea trupelor israclicnc din 
teritoriile arabe ocupate in 
1967. garantarea integrității 
teritoriale, a independenței 
și suveranității tuturor sta
telor din zonă, printr-o re
glementare justă a problemei 
poporului palestinian, căruia 
să i sc acorde dreptul de a- 
și hotărî propriul destin.

Părțile și-au exprimat spe
ranța că. conferința începu
tă recent la Geneva va da 
rezultatele așteptate pentru 
realizarea unei păci juste și 
durabile în Orientul Mijlociu

Procedînd la un schimb 
de vederi asupra situației 
actuale din Europa, cei doi 
șefi de stat au apreciat în 
mod pozitiv lucrările Con
ferinței gcncral-europcne 
conferință chemată să așeze 
relațiile dintre stafelc con
tinentului pe noile baze ale 
păcii, securității și cooperă
rii, astfel ca fiecare stat sa
și poată dedica eforturile 
dezvoltării economice și so
ciale independente. Ei au 
fost de acord că înfăptuirea 
securității și întăririi coope
rării în Europa va influența 
pozitiv cauza destinderii și 
colaborării în lumea întrea
gă.

Maiestatea Sa Regele Hus
sein Ibn Talal și persoanele 
ce l-au însoțit au adresai 
mulțumiri cordiale președin
telui Consiliului de Stai, a] 
Republicii Socialisto Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, ș> 
guvernului român pentru 
ospitalitatea ce le-a fost re
zervată și au dat o 
apreciere marilor
ale guvernului și poporului 
român. Maiestatea Sa Re
gele Hussein Ibn Talal a a- 
dresat președintelui 
liului de Stat,
Ceaușescu, invitația de 
vizita Regatul Hașemit 
Iordaniei. Invitația a 
acceptată cu plăcere.

la deschiderea sesiunii
Comitetului special 0. N. U.

pentru decolonizare
(A-NAȚIUNILE UNITE 30 

gerpres). — Luînd cuvîntul la 
deschiderea actualei sesiuni 
a Comitetului special O.N.U: 
pentru decolonizare, secreta
rul general al Națiunilor U- 
nite. Kurt Waldheim, a subli
niat „situația dc criză majo
ră existentă in Africa dc Sud. 
unde lupta împotriva colo
nialismului sub toate formele 
sale dc manifestare și a dis
criminării rasiale 
intr-o nouă fază*'.

Secretarul general 
a salutat crearea ..r_____
;ndcpcndentc Guineea-Bissau 
arătînd că opinia publică mon
dială și-a manifestat sprijinul 
deplin față de aceasta prin ho- 
lărîrile adoptate li cea do a 
2-< a sesiune a Adunării Ge
nerale. Dar, a spus el, pe- te- 
iFciail noii republici, ca și 
în Namibia,Rhodesia de sud 
sau în coloniile poiughe-c 
forțele colonialismului și ra
sismului încearcă să împîedrc 
eliberarea națională.

Kurt Waldheim și-a ex
primat neliniștea față dc in- 
tp.nsif carea măsurilor repre
siv e adoptai? de câ‘«c regi
murile rasiste și colonia!? din 
A’iica de sud împotriva po
pou clor care luptă pentru 
■lobîndirea deplinei suverani
tăți și independențe naționale 
ca și pentru drepturi politice. 
Organizația Națiunilor Unite 
nu poate rămîne indiferentă 
față de o asemenea situație

al O.N.U. 
republicii

— a menționat secretarul 
neral al O.N.U. — cînd. 
prezent, peste 30 de milioane 
de africani sînt lipsiți de drep
turi fundamentale.

.Secretarul general al O.N.U. 
și-a exprimat speranța că. in 
anul care a început. Comite
tul special al O.N.U. pentru 
decolonizare va depune toate 
eforturile pentru aplicarea în 
practică a declarației cu pri
vire la acordarea independen
ței țărilor și popoarelor afla
te sub dominația colonială.

gc- 
în

Sesiunea Consiliului
ministerial al C.E.E,

înaltă 
realizări

Consi.. 
Nicolae 

a 
al 

fost

BRUXELES 30 (.Agerpres). 
— Miercuri. în capitala Bel
giei s-a deschis sesiunea ex
traordinară a Consiliului Mi
nisterial al Pieței Comune, 
cadru în care miniștrii de 
externe vor relua în discuție 
spinoasa problemă a institui
rii preconizatului fond de dez
voltare regională al C.E.E.

După opinia observatorilor 
din Bruxelles, există puține 
șanse ca „cei nouă" să ajun
gă la O înțelegere în proble
ma finanțării politicii de dez
voltare regională a C.C.E.

Tovarășul Mihai Gere a fost primit
de președintele Sudanului

KHARTUM 30 (Agerpres). — 
Tovarășul Mihai Gero, mem
bru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., secretar al Consiliului 
Național al Frontului Unită
ții Socialiste, care participă 
la lucrările primului Congres 
al Uniunii Socialiste Sudaneze, 
a fost primit de președintele 
Sudanului. Gaffar Numeiri.

Cu acest prilej, au fost 
transmise președintelui Nu
meiri. din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. președin
tele Consiliului de Stat’ al 
României, un salut călduros 
urări de sănătate și fericire 
personală, iar poporului su
danez — dezvoltare pașnică,

independentă și prospeM. 
Totodată, a fost transmisă u. 
rarea de succes deplin lucră* 
iilor Congresului Uniunii So* 
cialiste Sudaneze. Președinte
le Gaffar Numeiri a mulțu
mit călduros pentru participa
rea delegației române la lu
crările Congresului și pentru 
salutul ce i-a fost adresat, 
transmițînd, la rîndulsău pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu. 
urări de sănătate, mulțumiri 
pentru contribuția personală 
adusă la dezvoltarea relațiilor 
dintre România și Sudan, iar 
poporului român — noi și im
portante succese în construi
rea socialismului.

Conferința pentru securitate și cooperare

GENEVA 30 — Corespon
dentul Agerpres. Corneliu 
Vlad. transmite: In organele 
de lucru ale Comisiei pentru 
problemele economice ale 
Conferinței pentru securitate 
și cooperare in Europa s-a tre
cut la procesul dc formulare 
și redactare a secțiunilor 
corespunzătoare din documen
tele finale ale conferinței pri
vind schimburile comerciale, 
cooperarea industrială, coope
rarea tehnico-științifică, pro
tecția mediului înconjurător 
etc. In acest scop, in cele trei 
subcomisii care’ se ocupă de 
această tematică au fost pre
zentate, în ultimele zile, noi 
documente de lucru, care ex
tind sfera propunerilor și su
gestiilor menite să contribuie 
la lărgirea și intensificarea co
operării economice între sta
tele participante.

Acordînd o atenție deosebita 
problemelor schimburilor co
merciale, un mare număr dc 
delegați s-au pronunțat pentru 
elaborarea de formulări cla
re. pe baza cărora să se asi
gure eliminarea barierelor și 
discriminărilor care mai per
sistă în calea comerțului, 
astfel îneît volumul schimbu
rilor comerciale să reflecte

Mitingul de la Hanoi

posibilitățile de care dispun 
țările europene.

Luînd cuvîntul. delegatul 
român Niță Constantin a sub
liniat importanța pe care o 
are pentru dezvoltarea schim
burilor comerciale adoptarea 
unor prevederi clare și pre
cise referitoare la rolul co
merțului internațional în ac
celerarea procesului de dez
voltare a fiecărei țâri. Vorbi- 
torul a argumentat necesita
tea adoptării de măsuri pen
tru eliminarea tuturor obsta
colelor care stînjenesc schim
burile comerciale, pentru ge
neralizarea clauzei națiunii 
celei mai favorizate, pentru 
încheierea de acorduri comer
ciale bilaterale care să fixeze 
cadrul schimburilor între sta
te. Totodată, delegatul român 
s-a pronunțat pentru reflecta
rea. în documentele conferin
ței. a nevoilor și preocupări
lor specifice tuturor țărilor 
în curs do dezvoltare din 
Europa, indiferent de siste
mul lor social-economic.

Problemele cooperării indus-

triale sînt analizate ținîndu-se 
seama de efectele pozitive ale 
acestora asupra consolidării si 
diversificării cooperării eco
nomice între state. Ca și în 
subcomisia pentru schimburi
le comerciale, delegația țării 
noastre, alături de alte delega
ții. s-a pronunțat pentru ela
borarea de prevederi precise 
și cuprinzătoare care, por
nind de Ia interesele specifice 
ale statelor participante și ți
nîndu-se seama de experiența 
acumulată pînă în prezent, să 
constituie un sprijin real și 
constant al eforturilor prop, ii 
de creștere economică ji pro
gres social ale statelor conti
nentului.

Se remarcă un interes una
nim al participanților față de 
stabilirea unui cadru larg al 
cooperării tehnico-științifice 
pe plan european. Propuneri
le avansate în această privin
ță se referă la o vasta gamă 
de domenii și forme de co
operare. fapt apreciat drept o 
bază bună pentru discuțiile 
din etapa de redactare.

Evenimentele din Bolivia

Oaspete al unor mari unități petrochimice
și constructoare de utilaj petrolier din județul Prahova

Maiestatea Sa Regele Hus
sein Ibn Talal al Regatului 
Hașemit al Iordaniei a avut, 
miercuri dimineața, prilejul 
de a cunoaște, in mod nemij
locit. aspecte semnificative ale 
dezvoltării economiei româ
nești. nivelul atins de unele 
ramuri prioritare ale indus
triei noastre, fiind oaspetele 
unor unități petrochimice și 
constructoare de utilaj pe
trolier de pe cuprinsul jude
țului Prahova.

Suveranul hașemit a fost 
însoțit in această călătorie de 
Ion Pățan. vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, mi
nistrul comerțului exterior. 
Constantin Stătescu. secreta
rul Consiliului de Stat, de al
te persoane oficiale române, 
iar din partea iordaniană — 
de Zaid Al — prim-minis
tru. general Amer Kham
mash. consilier politic al 
Maiestății Sale Regale. Zuha
ir Mufti, ministrul de stat 
pentru afacerile externe. Kha
lil Salem. președintele Con
siliului național al planifică
rii. general Zaid Bin Shaker, 
șeful Statului Major al for
țelor armate, brigadier Ab-

boud Salem. comandantul 
forțelor aeriene regale.

Vizita a început la Combi
natul petrochimic Brazi,
flat in apropierea municipiu
lui Ploiești.

In fața unei 
prezentate date 
vind profilul

a-

machete. sint 
sugestive pri- 

complexului 
Brazi, care cuprinde o mare 
rafinărie și o uzină petrochi
mică. Un scurt popas are loc 
la instalația de piroliză, unde 
se produc materii prime pen
tru industria de mase plasti
ce. Pe parcus sînt prezentate 
mai multe produse obținute 
in aceste instalații foarte mo
derne. creații integrale româ
nești, multe cu caracter de 
noutate tehnică pe plan mon
dial.

Regele Hussein manifestă 
interes fațâ de procesele tehno
logice folosite, cere amănunte 
privind caracteristicile unor 
agregate, se interesează îndea
proape de calitatea produselor, 
de perspectivele dezvoltării 
combinatului.

Exprimind calde felicitări 
colectivului pentru succesele 
importante obținute, suvera
nul hașemit îi urează noi rea
lizări. după care semnează în 
cartea de onoare.

In continuare se vizitează 
o altă întreprindere reprezen
tativă a industriei ploieștene 
— ..1 Mai" — a cărei presti
gioasă firmă, este binecunos
cută în întreaga lume.

Citeva machete, grafice și 
hărți înfățișează elocvent 
stadiul actual de dezvoltare a 
uzinei, care se numără astăzi 
printre cele mai mari și mai 
moderne unități industriale 
de acest fel din lume. Pes
te 80 la sută din instalațiile 
fabricate aici sînt exportate 
in țări de pe toate continen
tele. Sint evidențiate largile 
posibilități de colaborare e- 
conomică. reciproc avantajoa
să. în acest domeniu, perfor
manțele unora dintre instala
țiile de foraj.

In ideea prezentării con
crete a acestor utilaje perfec
ționate. itinerariul prin uzină 
înscrie una din secțiile me
canice, în care se „nasc" insta
lațiile de foraj.

Regele Hussein se oprește, 
adesea, urmărește cu interes 
procesul de fabricație, 
întreține cu specialiștii.

Oaspeții sînt invitați, în în
cheierea vizitei, la standul de 
montaj și probe generale un
de gazdele au organizat

cuprinzătoare expoziție cu 
produse de bază ale industriei 
noastre constructoare de ma
șini și de utilaj petrolier. In
tre altele, sînt prezentate di
verse instalații petroliere, 
tractoare, autocamioane, auto
utilitare, autoturisme de te
ren etc.

Se asistă la o demonstrație 
de ridicare a turlei instala
ției de foraj F-200 Dh. pentru 
adîncimi de 4 000 metri, un 
adevărat colos, care se înal
ță cu propriile sale motoa
re în numai 2-3 minute.

Colectivul uzinei este fe
licitat de suveranul hașemit 
pentru performanțele obți
nute în
oaspete i se oferă, in dar, din 
partea muncitorilor, tehnicie
nilor și inginerilor macheta 
unei instalații de foraj.

Regele Hussein consem
nează apoi în cartea de onoa
re : „Multe mulțumiri. ca 
expresie a admirației mele 
pentru muncitorii uzinei".

La amiază. Maiestatea Sa 
Regele Hussein Ibn Talal 
s-a înapoiat în capitală.

HANOI 30 (Agerpres). — 
împlinirea unui an de la sem
narea Acordului de la Paris 
cu privire la încetarea războ
iului și restabilirea păcii in 
Vietnam a fost marcată, la 
Hanoi printr-un miting orga
nizat de Comitetul Central al 
Frontului Patriei, anunță a- 
genția V.N.A.

Luînd cuvîntul, Xuan Thui, 
secretar al C.C. al Partidului 
celor ce Muncesc din Vietnam, 
membru al Prezidiului C.C. 
al Frontului Patriei, a evi
dențiat însemnătatea Acordu
lui de la Paris și s-a referit 
la lupta poporului vietnamez 
pentru aplicarea strictă a pre
vederilor acestuia. Xuan Thui 
a relevat că. sub drapelul 
frontului Național de Elibera
re și al Guvernului Revolu-

ționar Provizoriu, compatri- 
oții din Sud, și-au întărit uni
tatea în consolidarea zonei e- 
liberate, în edificarea unei 
vieți noi. desfășurind lupta pe 
fronturile politic, militar și 
diplomatic. Ei au dat o ripos
tă energică actelor de război 
alo Administrației saigoneze 
pentru a se apăra, a apăra 
Acordul de la Paris și a con- 
slrînge partea cealaltă să res
pecte Acordul.

Xuan Thui a adresat mul
țumiri țărilor socialiste fră
țești. țărilor prietene, organi
zațiilor naționale și interna
ționale și tuturor popoarelor 
care au sprijinit lupta justă 
a poporului vietnamez și au 
reafirmat acest sprijin cu pri
lejul primei aniversări a sem
nării Acordului de la Paris.

LA PAZ 30 (Agerpres). — 
Agențiile Reuter și Associa
ted Press anunță că 'unități 

. ale armatei boliviene au in
trat în acțiune pentru a-i îm
prăștia pe lucrătorii agricoli 
care, masați în jurul orașului 
Cochabamba (din centrul ță
rii), blocaseră principalele 
căi de acces. în semn de pro
test față de recenta majorare 
a prețurilor la unele artico
le ele bază.

Ostașii — efective ale divi
ziei a VlI-a — au primit or
dinul de a acționa ..prudent, 
dar cu fermitate". După cum 
se specifică în comunicatul 
militar difuzat, acțiunea de 
„curățire" a șoselelor spre 
Santa Cruz și El Chapare a 
fost inițiată după ce munci
torii agricoli l-au luat ostatec 
pe generalul Juan Perez Ta
pia, numit guvernator cu pu
teri speciale al provinciei 
Cochabamba și însărcinat de

guvern să negocieze condiți
ile de soluționare a conflictu
lui.

O telegramă de ultimă î 
oră a agenției Reuter rela
tează că ministrul bolivian 
al informațiilor. Guillermo 
Bulacia, a declarat că doi lu
crători agricoli au fost răniți, 
în noaptea de marți spre 
miercuri în schimbul de fo
curi angajat între muncitori 
și soldații diviziei a Vil-a 
care au procedat la disloca
rea baricadelor ridicate în 
jurul orașului. El a precizat 
că circa 6 000 de țărani apă
ră aceste baricade, numeroși 
alții — din provinciile Aroma 
și Loayza — exprimîndu-și 
solidaritatea cu acțiunea ce-, 
lor din Cochabamba. După 
cum se știe, lucrătorii agricoli 
reprezintă două treimi din 
populația de 5,2 milioane de 
locuitori a Boliviei.

Dizolvarea Parlamentului belgian

munca sa. înaltului
s

se

KHATIB,
Conferinței

Arabe, l-a primit

prim-
Re-

JOI. 31 IANUARIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Mafia albă : Republi
ca : Efectul razelor gamma 
asupra crăițelor ; PETRI- 
LA : intre maluri ; LONEA 
— Minerul : Aici zorile sînt 
din nou liniștite : ANINOA- 
SA Monte Carlo ; VUL
CAN : Parașutiștii; LU- 
PENI — Cultural : Ultime
le șase minute : URICANI : 
Moartea regelui negru ;

5,00 Buletin de știri ; 5-20 
Dragi mi-s dîntecul și jocul: 
6.00 Radioprogramul dimine
ții ; 8,08 Matineu muzical ;
8,30 La microfon, melodia 
preferată : 9.00 Buletin de 
știri ; 9,30 Odă limbii româ-

AHMED
ministru al 
publicilor 
pc Hassan Sabri El Kholy, re
prezentant
lui statului egiptean, cu care 

conferit
actuale din Orientul .Apropiat.

personal al șefu-

a asupra situației

LA PANMUNJON a avut 
loc, miercuri, o întilnire a 
copreședinților Comitetului 
de coordonare Nord—Sud. Au 
fost examinate probleme le-

Pronoexpres

11 39 33 4

Il-a : 3 16

1974
următoarele

9,50 Muzică ușoară : 
10,00 Buletin de știri ; 10.05 
Folclor muzica] din Munte
nia ; 10.30 Opereta ..Lysis-
trata- ; 10.45 Capricii pen
tru vioară de Paganini : 
11.00 Buletin de știri ; 11,05
Muzică ușoară : 11.15 Din 
țările socialiste: 11,30 Al
bum coral Augustin Bena : 
12.00 Discul zilei ; 12.15 Re
cita] de operă Giuseppe Tad- 
dei : 12.30 întilnire cu me
lodia populară și interpre
tul preferat ; 13,00 Radiojur
nal ; 14,00 Integrala lucrări
lor pentru pian ; 14,40 Eu 
doinesc. codrul răsună ; 
15,00 Buletin de știri ; 15,15
Muzică de estradă ; 15.40
Aspecte de la Concursul co- 
ra] inter județean : 16,00 Ra
diojurnal ; 16.15 Cîntă $te-
fania Etegan și Dumitru 
Potoroacă : 16,35 Medalion 
Amalia Rodriguez; 17,00
Antena tineretului ; 17,25
Cinci cîntece populare ; 
17,45 Melodii concertante de

muzică populară : 18,00 O-
rele serii ; 20.00 Zece melodii 
preferate ; 20,50 Cintece
populare interpretate de Ion 
Dolănescu : 21.00 Revista
șlagărelor ; 21,30 Arii dc 
popularitate din operete : 
22,00 Radiojurnal ; 22.30
Concert de seară : 24,00 Bu
letin de știri ; 0.03-5,00 Es
trada nocturnă.

Tcleșcoală.
16.00 Științe sociale (con

sultații). Perfecționa
rea continuă a rela
țiilor de producție și 
sociale.

16.25 Chimic (anul III). 
Zincul și mercurul.

16,50 Geografie (clasa a 
V-a). Valuri și maree.

Telex.
Curs de limbă germa
nă. Lecția 78.
Teleglob. Podurile Bu
dapestei.

18,25 Cîntece populare cu 
interpreți de frunte ai 
folclorului : Aneta Stan, 
Simion Pop, Gheorghe 
Roșoga, Gheorghe La- 
zăr.

18,40 întrebări și răspunsuri.
• Dicționar economic: 

„Eficiența activității 
economice".

• Personalitate și va
loare morală.

• Religie și dogmatism.
19,10 Tragerea de amortizare 

ADAS.
19.20 1 001 de seri. Calimero.
19.30 Telejurnal.
20,00 Bach, Beethoven,

Brahms. Ciclul B (II).
20.30 Seară pentru tineret. 
22,05 24 de ore.
22.20 Campionatele europene 

de patinaj artistic.

La concursul PRONOEX
PRES din 30 ianuarie 
au fost extrase 
numere :

Extragerea I:
18 29.

Extragerea a 
25 10 40.

Fond general
1 085 913 lei.

de premii :

Valorile temperaturii înre
gistrate in cursul zilei de 
ieri :

Maximele : Petroșani + 3 
grade; Paring —5 grade.

Minimele : Petroșani — 1 
grad; Paring —8 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE : Vreme relativ 
frumoasă, cu cer variabil. 
Vint slab pînă la potrivit din 
sectorul nordic.

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

gate 
tații

de normalizarea activi- 
acestui comitet.

IMPUTERNICITII GU
VERNULUI R. D. GERMANE 
ȘI R. F. GERMANIA au pur
tat la Berlin, tratative în ve
derea încheierii unui acord în 
domeniul științei și tehni
cii.

Tratativele vor continua 
în luna martie, la Bonn.

MINISTERUL APĂRĂRII 
AL R. F. GERMANIA inten
ționează să distrugă 92 de a- 
vioane militare ..Starfighter" 
— construite după licență a- 
mericanâ — pentru că nu poa
te găsi cumpărători pentru 
ele.

BRUXELLES 30 (Ager
pres). — Regele Baudouin a 
semnat, marți seara, hotărî- 
rea de dizolvare a Parlamen
tului belgian, prin aceasta 
realizîndu-se condițiile con
stituționale de organizare. în 
intervalul de 40 de zile, a noi 
alegeri generale. Pînă la

10 martie, data 
tru susținerea ____ „
guvernul actual va rezolva 
problemele curente ale țării- 

Prin semnarea acestui 
act. campania electorală esta’ 
declarată deschisă, dînd po
sibilitatea tuturor partidelor 
să-și facă cunoscute platfor
mele electorale. .

fixată pen- 
scrutinului^

Noi acte de violență
în Irlanda de Nord

LONDONDERRY 30 (Ager
pres). — Situația din Irlanda 
de Nord continuă să se men
țină încordată, ca urmare a 
înregistrării de noi acte de 
violență .Astfel, trei tineri 
mascați și înarmați au deschis 
focul. în cartierul protestant' 
Waterside, din Londonderry,

asupra unei patrule, provocînd 
moartea unui polițist și răni
rea altuia.

Pe de altă parte, în locali
tatea Castlered, la 30 km de 
Londonderry, un post al poli
ției locale a fost avariat îri 
urma exploziei unei bombe 
amplasate în apropiere.

■E9RflS3fi1BI9HQll1IIIHI|||SBIGIBIII■■■■■III ■■■■■■■

SPOR T
VARȘOVIA 30 (Agerpres). 

— Turneul internațional mas
culin de handbal de la Poz
nan a fost câștigat de echipa 
Banik Karvina. In finala com
petiției, handbaliștii ceho
slovaci au învins cu scorul 
de 17—16 (7—6) formația po
loneză Gwardia Opole.

MADRID 30 (Agerpres). — 
Turneul internațional de fot
bal (juniori) desfășurat 
Las Palmas s-a încheiat
victoria selecționatei Iugosla
viei — 4 puncte, urmată de 
reprezentativele Scoției, Aus
triei — cîte 3 puncte și forma
ția Las Palmas — 2 puncte.

la 
cu

NEW YORK 30 (Agerpres). 
— La Richmond (Virginia) a 
început primul turneu al Cir-

cuitului WCT rezervat tenis- 
menilor din grupa I (roșie1).

In primele partide disputa
te s-au înregistrat următoare
le rezultate: Patrice Domin
guez (Franța) — Erik van Dil- 
lcn (S.U.A.) 6—3. 7—5 ; Billy 
Martin (S.U.A.) — Patrick 
Proisy (Franța) 0—6. 7—6,
7—6 ; Witas Gcrulaitis (S.U.A.) 
— Allan Stone (Australia) 
6—2, 7—6 ; Harold Elschen- 
broich (R. F. Germania) — 
Jean Baptiste Chanfreau 
(Franța) 6—2, 2—6, 6—3.

După cum s-a mai anunțat, 
primul favorit al acestei gru
pe este campionul român Ilie 
Năstase. El va susține prima 
partidă astăzi. Un alt favorit 
al grupei, olandezul Tom 
Okker, a anunțat câ. din mo-

spor r
tive de ordin personal, 
poate participa la 
curs.

nH
acest con*

(Agerpres), 
internațio- 

Boris Spasski

SAN JUAN 30 
— Marele maestru 
nai sovietic 
este primul calificat în semi
finalele turneului candidațilort 
la titlul 
ținut în 
maestru 
Fischer. 
treia victorie în meciul 
Robert Byrne (S.U.A.1), Borja. 
Spasski a căpătat, conform1 
regulamentului, dreptul de a 
juca în semifinale, urmînd 
să-l întîlnească, în luna a- 
prilie. pe cîștigătorul meciului 
dintre marii maeștri sovietic? 
Anatoli Karpov și Lev Polu- 
gaevski.

mondial de șah, de- 
prezent de 

american
Obținînd

marelei 
Roberti 

cea de-ai 
cu
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