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Sub semnul realizării cincinalului înainte de termen
Măsuri chibzuite pentru creșterea eficienței

in toate domeniile de activitate
Preocupări susținute rezultate pe măsură

ÎN ACȚIUNEA
DE ECONOMISIRE

A COMBUSTIBILULUI
Șl ENERGIEI

Interlocutor: Inginer EUGEN TRAISTA, 
directorul U.E. Paroșeni

Am angajai, la încheierea 
bilanțului economic pe prima 
lună a anului 1974. an puter
nic marcat de cele două eve
nimente pe care poporul întreg 
dorește să le intimpine cu re
zultate in muncă din cele mai 
rodnice — cea de-a XXX-a a- 
niversarc a eliberării patriei 
si al Xl-lea Congres al Partidu
lui Comunist Român — o scur
tă discuție cu inginerul EU
GEN TRAISTA, directorul U- 
zinei electrice Paroșeni. Su
biectul interviului — modul 
in care colectivul uzinei a răs
puns imperativelor cuprinse 
în Ilotărirea Plenarei comune 
a Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român și Con
siliului Suprem al Dezvoltării 
economice și sociale cu privi
re ]a măsurile pentru îndepli
nirea și depășirea prevederi
lor planului național unic de 
dezvoltare economică și socia
lă a României np anul 1974. 
problemele dezvoltării energe
tice și măsurile de economisi
re a combustibilului și ener
giei.

— Prima lună a anului 1974 
s-a încheiat pentru colectivul

nostru cu un bilanț pozitiv. Ca 
una din unitățile furnizoare 
de electricitate importante ale 
sistemului energetic național, 
uzina noastră, prin contribuția 
muncitorilor, tehnicienilor și 
inginerilor care muncesc aici 
a reușit să livreze continuu și 
integrai volumul de energie e- 
lectrică planificat. Instalațiile 
de producere a curentului e- 
lectric au funcționat în ianua
rie fără întrerupere ceea ce 
reprezintă îndeplinirea. res
pectarea unei îndatoriri, obli
gații de maximă importanță 
care ne revin. Așa cum știți, 
furnizăm și energie termică, 
ca apă fierbinte și abur, pen
tru zonele industriale si socia
le de pe raza orașului Vulcan. 
Am reușit și sub acest aspect 
să satisfacem pe deplin cerin
țele beneficiarilor, respectînd 
întocmai parametrii calitativi 
impuși — temperatură și de
bit...

Convorbire realizată de:
Ing. Anton HOFFMAN

(Continuare in pag. a 3-a)

Plecarea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU 

într-o vizită oficială 
în țări din Orientul Mijlociu

In dimineața zilei do 12 fe
bruarie. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, a părăsit Capitala, 
plccind într-o vizită oficială 
in citeva state din Orientul 
Mijlociu.

In această vizită, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este însoțit 
de tovarășii Cornel Burtică, 
membru supleant al Comitetu
lui Executiv, secretar ai C.C. 
al P.C.R., Ion Pățan. vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, ministrul comerțului

exterior George Macovescu. 
ministrul afacerilor externe, 
de consilieri și exporti.

Vizita pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu o face in 
țări din Orientul Mijlociu con
stituie un eveniment de im
portanță deosebită, un nou și 
important act de politică ex
ternă a României, o reafirma
re a interesului permanent și 
a inițiativelor întreprinse per
sonal de șeful statului nostru 
pentru promovarea cursului 
spre destindere internațională 
și pace, pentru statornicirea 
unor raporturi noi, de înțele

gere si colaborare între pe-* 
poare.

Inscriindu-se în contextul 
general al bunelor relații pe 
care România le întreține cu 
statele din Orientul Mijlociu, 
cu popoarele arabe, această vi
zită. cu profunde semnificații, 
corespunde dorinței comune 
dr intensificare a contactelor 
— inclusiv la cel mai înalt ni
vel — de a extinde. în spiri
tul solidarității și prieteniei, 
colaborarea multilaterală. în 
interesul popoarelor noastre, 
al cooperării internaționale.

(Continuare in pag. a 4-a)

Sosirea la Tripoli
Dc-a lungul unui itinerar 

de mii de kilometri, pe coor
donatele căruia sînt înscrise 
Libia, Liban, Siria și Irak, 
timp de zece zile, președin
tele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste Româ
nia. tovarășul Nicolae
Ceaușescu. va fi oaspetele
unor țări arabe cu care țara
noastră are trainice legături 
de prietenie și colaborare. 
Vizita reprezintă un nou
și important act al politicii 
externe a României socialiste, 
o manifestare grăitoare a so-

lidaritâții active cu toate 
forțele militante pentru dez
voltarea independentă a po
poarelor. pentru transformări 
economice și sociale îna
intate, pentru progres și 
pace.

Convorbirile la nivel înalt 
înscrise în programul întîlni- 
rilor cu conducători ai țârilor 
gazdă, discuțiile cu oameni 
politici, cu reprezentanți de 
frunte ai vieții economice, 
culturale și științifice, cu ce
tățeni, contactul nemijlocit 
cu munca și realizările popoa-

relor respective sînt tot atîtea 
prilejuri pentru reafirmarea 
hotârîrii de a adinei și diver
sifica legăturile dintre țările 
și popoarele noastre pe mul
tiple planuri. în interesul re
ciproc, al cauzei colaborării, 
destinderii și păcii în lume.

După vizitele istorice făcu
te in țări ale Asiei, AfriciL 
si Americii Latine, care s-au 
înscris în viața politică in
ternațională ca evenimente de 
excepțională însemnătate, a-

la chemarea colectivului
minei Vulcan (Continuare in pag. a 4-a)

Convorbiri oficiale
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E. M. Aninoasa

PERFECȚIONAREA PREGĂTIRII
POLITICO -IDEOLOGICE

cerință de primă însemnătate
a tuturor cadrelor

Productivi
tate sporită 

la toate 
sectoarele

Sfîrșitul primei deca
de a lunii februarie a 
consfințit o frumoasă 
realizare la activul co
lectivului minei Aninoa
sa: productivitatea mun
cii pe mină s-a situat la 
un nivel ridicat — 2,061 
tone pe post — fiind su
perioară cu peste 300 dc 
kilograme pe post pre
vederilor inițiale.

Nivelul de îndeplinire 
al productivității muncii 
se cifrează la 124 la su
tă in cadrul sectorului
I. 117 la sută — sectorul
II. 112 la sută 
rul III, și 128 
sectorul IV.

Toate aceste 
ale productivității mun
cii se regăsesc în sporu
rile de producție înre
gistrate in cadrul sectoa
relor, dintre care cităm: 
1 589 de tone la sectorul 
I și 692 de tone la sec
torul IV. Totodată, ele 
au permis ca la nivelul 
minei sarcinile de plan 
ale primei decade să fie 
realizate în proporție de 
107 la sută.

După cum se vede, ni
velul de productivitate 
a muncii de 2 tone pe 
post devine pe zi ce tre
ce un obiectiv de între
cere la mina Aninoasa.

Un angajament mineresc ferm, bine chibzuit :

Colectivul exploatării iși va afirma
reala sa putere de muncă, de dăruire

Exemplu concludent de 
spirit analitic matur, de res
ponsabilitate muncitorească în 
fixarea căilor de realizare a 
sarcinilor anului în curs, de 
valorificare largă in acest 
sens a potențelor colective, a 
învățămintelor ce se desprind 
din neajunsurile din trecut — 
iată.' in citeva cuvinte, note
le caracteristice ale dezbate
rilor din adunarea generală a 
oamenilor muncii de 1< 
Petrila.

La tribuna 
spus cuvintul 
vorbitori 
lehnicien: 
tradat accen' 
ne, de insatisfacție 
mai mulți. toți m: 
au exprimat ceea 
propriu, specific i 
climatului în 
nier petrilean 
chibzuință în 
sibilitâților proprf 
nirea cauzelor 
din trecut și, —. 
mitate. încredere în certitu
dinea lichidării acestor cauze, 
spre a 
la cotele 
telor valori alt 
tiv cu vechi tradiții dc 
nicie.

— Sînt unul din cei 
vechi salariați ai ininei 
spun sincer, ------

de nesatisfăcâtor ca cel pe 
1973, nu-mi amintesc să mai 
fi avut mina Petrila — a spus 
in cuvintul său prim mais
trul minier Gheorghe Cenaru, 
secretarul organizației de 
bază din sectorul II.

— E trist pentru colectivul 
nostru că se prezintă azi cu 
un asemenea bilanț, cu nici 
un indicator realizat, adăuga

Răspunsul minerilor 
de la Lonea

însuflețit de istoricele evenimente din acest an. co
lectivul de muncitori, tehnicieni și ingineri al E. M. Lonea — 
antrenat în marea întrecere pentru realizarea cincinalului 
înainte do termen — răspunde cu entuziasm chemării 
adresate de Exploatarea minieră Vulcan, propunîndu-și 

realizeze în cursul acestui

extragerea suplimentară 
a 4 000 tone de cărbune brut ;

<5 depășirea producției glo
bale cu 650 000 lei ;

© depășirea producției mar
fă cu 650 000 lei ;

© creșterea productivității 
fizice cu 1,5 tone pe salariat 
și an ;

© imbunătățirea calității 
producției cu 0,1 puncte ;

S sporirea vitezelor d: 
vansare in 
de la 0,9 la 1,2 m/zi, 
abatajele cameră de 
la 4,5 m/zi ;

© depășirea volumului pla
nificat de lucrări de investiții 
și lucrări de pregătiri cu 20 m;

© punerea in funcțiune îna
inte de termen cu 15 
lucrărilor :
- suitor de aeraj

I oriz. 557 — 600 ;
- suitor de aeraj

II oriz. 530 — 580 ;

- rețeaua de lucrări de pre
gătire a stratului 5 blocul III, 
orizontul 440.

® depășirea producției ex
trase cu susținere metalică ;

@ creșterea coeficientului de 
prezență cu 0,5 la sută ;

© reducerea consumurilor 
de materiale

- lemn de 
ducție cu 0,1 
(112 m. c.) ;
- cherestea 

producție cu 
tone (112 m. c.);
- energie electrică cu 

kWh/1 000 tone ;
@ reducerea cheltuielilor de 

producție cu 200 mii lei ;
@ realizarea unui benefi

ciu suplimentar de 300 mii lei;
© calificarea unui număr 

de 200 muncitori și încadra
rea în cursurile de perfecțio
nare a altor 450 de salariați.

Marți la amiază, la Tripoli, 
la Palatul Revoluției, au în
ceput convorbirile oficiale in
tre președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialis
te România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și președintele 
Consiliului Comandamentului 
Revoluției, Moamcr El Gedda- 
fi. '

La convorbiri, din partea 
română. participă : Cornel
Burtică, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.. Ion 
Pățan. vicepreședinte al Con-

siliului de Miniștri, ministrul 
comerțului exterior George 
Macovescu. ministrul afaceri
lor externe. Mircea Malița și 
Nicolae Doicaru consilieri ai 
președintelui Consiliului de 
Stat.

Din partea libiana participa: 
maior Abdel Moncim El 
Houni și maior Mouktar Al 
Karawi. membri ai Consi
liului Comandamentului Re
voluției. Abde! Ati Al 
Oubeidi. • ministrul muncii, 
Mohamed Ahmed Sherif, 
ministrul educației. Aii Taba, 
ministrul agriculturii, Abdel

Fatah al Naasi, subsecre
tar de stat la Ministerul 
/Xfacerilor Externe.

Au fost abordate probleme 
ale dezvoltării pe multiple 
planuri a relațiilor dintre 
cele două țări, precum și 
unele probleme actuale 
vieții internaționale.

Convorbirile dintre cei 
șefi de stat au continuat 
in biroul de lucru al președin
telui El Geddafi.

Convorbirile s-au desfășurat 
intr-o atmosferă de caldă 
cordialitate și prietenie.

pl 1 
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Ziarul nostru organizează im preună cu filiala Uniunii ziariștilor 
un concurs de preselecție cu tema „OAMENI ȘI FAPTE DIN ÂNUL 
XXX“. Reportajele, portretele precum și alte relatări pot fi trimise 
ziarului începînd de la data de 15 februarie pină la 20 martie.

Cele mai izbutite vor fi publicate și vor primi premii și mențiuni. 
Dintre cîștigătorii concursului vor fi recomandați și candidați pentru 
concursul de admitere la Facultatea de ziaristică.

adunării 
răspicat 

mineri, inginer:, 
Glasul multora a 

de amărâciu- 
e. Dar. cei 
lai bine zis. 
i ce a fost 
întotdeauna 

colectivul mi- 
autoexigențâ. 

evaluarea po- 
în defi- 

nerealizărilor 
îndeosebi, fer-

ridiea rodnicia muncii 
înalte ale adevăra- 

acestui colec- 
vred-

mai 
Și

un bilanț atit

cu aceeași insatisfacție mais- 
’r ’! minier Mircea Lehaci, 
din sectorul IV.

De ce au fost nevoiți să-și 
facă un asemenea gen de 
..autocritică" reprezentanții 
salariaților minei după un an 
de activitate. „autocritică" 
cu care s-a văzut clar in adu
nare, nu erau obișnuiți, nea- 
vînd motive pentru așa ceva ?

De această dată motivele au 
existat — evidente, imbata
bile : suita indicatorilor de 
plan la care mina a rămas pe 
1973 deficitară. La producția

de cărbune bunăoară planul 
nu s-a realizat decit in pro
porție de 92,5 la sută, la pre
gătiri doar în proporție de 
67,4 la sută. la productivi
tatea muncii doar 96.0 la 
sută, iar la prețul de cost 
s-a înregistrat o depășire de 
peste 15 la sută. Se naște 
firesc, întrebarea : de ce
un asemenea bilanț — în con
dițiile cînd la mina Petrila 
colectivul a muncit ca și în 
anii trecuți cu dăruire pentru 
onorarea sarcinilor ce i-au 
revenit ? Colectivul a mun
cit. a depus eforturi deosebite 
în tot anul trecut, 
adevărul pe care 
generală l-a evidențiat 
bună dreptate. Dar. tot 
de adevărat e și faptul 
activitatea minei nu a 
încununată de rezultate pe 
măsura eforturilor depuse, 
tocmai datorită neajunsurilor, 
lipsurilor care au persistat in 
cursul anului trecut în stilul 
de muncă al comitetului oa
menilor muncii care nu a 
reușit să stimuleze și să valo- 

■ea de 
sti-
ale

acesta e 
adunarea 

pe 
așa 
că 

fost

rifice eforturile, purer 
muncă a colectivului. în 
Iul și metodele de muncă

(Continuare in pag. a 3-a)
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Consfătuirea

cu corespondenții voluntari
Luni 11 februarie. în sala 

Cabinetului municipal de 
partid, a avut loc consfătuirea 
de lucru cu corespondenții vo
luntari ai ziarului „Steagul ro
șu*1, 
te 
In ( 
făcut 
desfășurate in anu] 
s-au dat îndrumări și 
mandări pentru activitatea vi
itoare. La discuții au partici
pat corespondenții Margareta 
Mica. Petru Găină, Iulian 
lordache, loan Carpen. Con
stantin Sultan, Emerit- Lany, 
Marin Blendea. Iosif Șirno, 
Ion Dăian și alții

Au luat parte pc-s- 
40 de corespondenți, 
cadrul consfătuirii s-a 

t bilanțul activității 
1973 și 

reco-

In încheierea consfătuirii, 
tovarășii! Vasile Oros, secretar 
al Comitetului municipal de 
partid, a clarificat citeva pro
bleme de principiu privind 
activitatea corespondenților, 
relcvind îndeosebi atenția pe 
care ei vor trebui s-o acorde 
reflectării, prin ceea ce vor 
scrie, aspectelor pozitive, rezul
tatelor valoroase ale activității 
multilaterale a oamenilor mun
cii din Valea Jiului.

Cu ocazia acestei consfătu
iri s-au iriminat premii in o- 
biccte la un număr de peste 
60 de corespondenți voluntari.

cu munci de răspundere
Realizarea sarcinilor com

plexe pe care le implică dina
mica vieții economice și socia
le reclamă cu necesitate, din 
partea tuturor cadrelor cu 
munci de răspundere indife
rent de funcția ce o ocupă sau 
de domeniul în care activea
ză, o preocupare perseverentă ■ 
pentru însușirea temeinică a 
politicii partidului, pentru ri
dicarea continuă a pregătirii 
lor politice și ideologice. Una 
din formele multiple pentru 
realizarea acestui deziderat o 
constituie Universitatea sera
lă de partid ca formă superi
oară de dezbatere și însușire 
a politicii partidului in etapa 
făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate, de mo
delare a omului nou capabil 
să contribuie în mod efectiv

programului

Admiterea la doctorat 
în anul universitar

1973 - 1974
Ministerul Educației și Invă- 

țârnintului aduce Io cunoștință 
că intre 5-10 aprilie 1974 va 
avea loc admiterea la doc
torat pentru anul universitar 
in curs.

înscrierile se vor face in- 
cepind cu data prezentului 
comunicat de presă pină la 
10 martie a. c. la instituțiile 
de invățămint superior și la 
unitățile de cercetare, care 
au dreptul să organizeze doc
toratul.

Unitățile de invățămint și

cercetare, care organizează 
colectivul de admitere la doc
torat, vor afișa pină Io data 
de 20 februarie a. c. speciali
tățile, conducătorii științifici, 
numărul de locuri și lista ac
telor necesare la înscriere.

Colocviul de admitere la 
doctorat va avea loc conform 
prevederilor Decretului nr. 
1058/1967 privind titlurile ști
ințifice in Republica Socia
listă România și ale Hotări- 
rii Consiliului de Miniștri 
nr. 2910/1967.

Ion Oană 
Ion Stoica,
Stoica, vină- 
grupa Băni- 

Stoi- 
fost im-

Corbci,
Stoica,
Nicolae 
lori din 
ța, și Gheorghe 
ca. gonaș, aAL CINCILEA...
pușcat a) 5-lea mis-

Duminică, in cadrul treț din anul 1974 in
unei vinători la care contul sarcinilor de
au luat parte Ion plan la carne de vi

nat ale
VG.V.P.S.
Cu acest 
coital, 
carne 
rificată
troșani in 
sumează 
de kilograme.

filialei
Petroșani, 

mistreț re- 
cantitatea de 

dc vinat valo
ric filiala Pe- 

acest an în- 
aproapc 400

&

La Poienile Tăii. 
urmele mistreților.
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..IARNA 
PE PORTATIV

Astăzi, 13 februarie 
la ora 18. pe scena clu 
bului muncitoresc din 
Vulcan se prezint; 
spectacolul de varie
tăți „Iarna pe portativ’ 
pentru elevii și ca
drele didactice ale li
ceului din localitate.

Conducerea muzica
la a spectacolului este 
semnată de Sergiu Bo
ită, instructorul forma
ției do muzică ușoară 
a clubului din Vulcan.

Dintre soliștii vocali 
vor evolua pe scenă, 
Elisabeta Cigler. Petre 
Gheorghe. Mihai Palo- 
lay, Rodica Ailincăi, 
Ioana Bugan, Florența 
Culca și alții.

Același spectacol de 
varietăți va fi prezen
tat și simbălă. 16 fe
bruarie, ora 18. pentru 
minerii de la E.M. 
Vulcan, in cadrul „Zi
lei brigadierului".

' XTRt O MAI E 
nA servire a 

POPULAȚIEI

Anu| trecut, dobîn- 
ile in libretele C.E.C. 

'C înscriau — in Valea 
Jiului — doar la uni
tatea centrală din Pe
troșani. In aceste zile, 
cind se fac înscrierile 
dobînzilor pe 1973, a- 
ceste operații se fac și 
la unitățile din Lu-

la realizarea 
grandios al partidului.

Universitatea serală de mar
xism-leninism, funcționează 
in acest an de studiu, cu 6 sec
ții in care sînt cuprinși 320 
studenți. Pentru studenții ca
re locuiesc în orașele Lupeni, 
Vulcan și Uricani. funcționea
ză. la Cabinetul de științe so
ciale din Lupeni. o secție de 
economie. Pe lingă secțiile cu 
profil economic, de principii 
și metode ale muncii de partid 
și do politică externă. în con
textul preocupărilor organului 
municipal de partid pentru 
perfecționarea continuă a sti
lului și metodelor de muncă a- 
le tuturor organismelor și fac
torilor in conducerea activită
ții politice și economico-socia- 
le potrivit cerințelor și exigen
telor impuse de actuala etapă 
au luat ființă, în acest an. noi 
secții ale universității de 
partid. Este vorba de secțiile 
de Știința conducerii societății 
— in care sînt cuprinși condu
cătorii unităților economice' 
din municipiu — Principii și 
metode ale activității sindica-

le. — unde sînt încadrați acti
viști din aparatul Consiliului 
municipal al sindicatelor — 
Sociologia religiei — unde sînt 
cuprinși o parte din membri 
ai comisiilor F.U.S., pentru 
răspîndirea cunoștințelor ști
ințifice, care vor fi folosiți în 
acțiunile organizate de aceste 
comisii.

Activitatea in cadrul secți
ilor Universității serale de 
partid se desfășoară pe baza 
programului stabilit la începu
tul anului de studii prin for
me diferite: expuneri, dezba
teri. seminarii. Tematica ce se 
studiază este axată în mod de
osebit pe documentele de 
partid, asigurîndu-se ancora
rea ei în activitatea politică și 
economico-socială specifică 
municipiului nostru.

Pe baza programului stabi
lit. lectorii fac expuneri și
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Teodor RUSU, 
directorul Cabinetului muni

cipal de partid Petroșani

EXPUNERE PE TEME
JURIDICE

(Continuare in pag. a 3-a)
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peni (cartierul Braia), 
Vulcan și Uricani. O 
măsură lăudabilă, lua
tă în numele mai bu
nei serviri a populației 
depunătoare la C.E.C.

Astăzi, la ora 17. în 
cadrul lectoratului 
pentru părinți, la Școa
la generală din Ani
noasa, judccătoarca 
Virginia Miclea
vorbi despre ..Răspun
derea părinților pri
vind educarea copi
ilor". La expunere pot 
participa, in afară de 
toți părinții, depulați 
și cadre didactice.

Dialog cetățenesc
Liniștea blocului — un bun comun care 
trebuie creai și respectat.
Cabinet de consultație juridică — rubrică 
inaugurată în cadrul Dialogului cetățenesc. 
Din poșta redacției.
Note : Pe un drum greșit — Lipsă de ome
nie.
Răspundem celor ce ne scriu.



I MIERCURI, 13 FEBRUARIE 1974

orașului

LINIȘTEA BLOCULUI
un bun comun care trabuse

„

de vremea câldu- 
ultimile iile, Comi- 
partid și Consiliul

pe coridoare, in casele scărilor și in holuri. Re
ce urmează 
o masă largă

creat și respectat

aspecte ale acestei probleme 
de cetățeni.

în clișee, aspecte de la acțiunea de duminică a tinerilor, prima acțiune de curățenie și înfrumusețare 
orașul Lupeni in acest început al anului 1974. Fo‘° = RUDOLF IANOVETZ

In pas cu cerințele gospodărești șl vremsa frumoasa

La Lupeni, o primă acțiune de masă pentru 
curăjirea și înfrumusețarea orașului

Profitind 
roasă din 
telul de 
popular ale orașului Lupeni au 
inițiat o primă acțiune din 
anul 1974 vizind toaleta ora
șului.

Intr-o mare revărsare

entuziasm tineresc, in ziua de 
10 februarie, peste 400 de ti
neri înarmați cu tirnăcoape, 
lopeți și greble au răspuns 
chemării Comitetului orășănesc 
U.T.C. participind la o ample 
acțiune de curățire și înfru
musețare a orașului.

In ultima vreme ne-au sosit la redacție mai multe scrisori din 
partea unor cetățeni care locuiesc in blocuri și care reclamă ca
zuri de conturbare a liniștei, producerea de zgomote supărătoare 
m apartamente, 
dăm, in cele 
care interesează

Sată un fragment 
soarea lui Nistor 
din Petrila. „Sînt locatar 
blocului nr. 36. scara I. ap. 
cartier 8 Martie. Petrila. Din 
a968, de cînd locuiesc in bloc, 
aici s-au perindat mulți loca
tari. Unii au fost oameni cum
secade. dar alții foarte certați 
cu normele de conviețuire in 
comun și de păstrare a bunu
lui obștesc, a liniștei. După 
părerea mea. coridoarele ca- 
scle scărilor, holurile blocuri
lor n-ar trebui să fie transfor
mate in locuri de joacă pentru 
copii. Pereți mâzgăliți și zgi- 
riați, țipete, uși trîntite zgo
motos. geamuri sparte, toate 
cu efecte negative asupra li
niștii locatarilor, iată doar o 
Darte din consecințele jocului 
dezordonat al copiilor. Regu
lamentul cu normele de con
viețuire in comun este afișat, 
dar nu este respectat. Dar cî- 
teva familii nu înțeleg să-și 
duce, sâ-și disciplineze copiii 

si-i lasă de dimineața pină 
seara ori după ce vin de la 
scoală să-și petreacă timpul 
în holul și pe scările blocului, 
jucindu-se zgomotos, contur
bind liniștea locatarilor”. A- 
utorul scrisorii continuă cu 
relatarea intervențiilor infruc
tuoase ale președintelui comi
tetului de bloc Vladimir U- 
reche și a responsabilului de 
scară Ernest Bernat pe lingă 
familiile care-și lasă copiii să 
se joace dezordonat solicitind 
în final sprijinul redacției.

Intr-o altă scrisoare pensio-

din scri- 
Trailovici, 

al 
6.

nărui Grigorc Siller, tot din 
Petrila, str. Republicii, bloc 
79/12 ne cerc să-1 informăm 
dacă scrie undeva că locatarii 
dc la blocuri au voie să pro
ducă zgomote în apartamentul 
in care locuiesc, conturbind 
liniștea celorlalți locatari.

In afară dc zgomotele deter
minate prin efectuarea unor 
lucrări de reparații la partea 
de zidărie și instalațiile afe
rente apartamentelor efectua
te de E.G.L. și cetățeni in 
cursul zilei și care nu pot fi 
evitate și cele produse prin 
baterea covoarelor. orice con
turbare a liniștei în blocurile 
de locuințe, îndeosebi noaptea, 
este interzisă de normele și 
regulamentele în vigoare și 
cunoscute de altfel publicului 
larg. Nu există, după cum vă 
exprimați dumneavoastră „zi
le mari sau zile mici" in care 
producerea de zgomote, con- 
turbarea liniștei .locatarilor ar 
fi (în cazul zilelor „mari") sau 
nu permisă (in cazul celor 
„mici"). De asemenea, nu e- 
xistâ nici o prevedere legală 
care să admită organizarea dc 
nunți, boteze, petreceri, prin 
care este conturbată liniștea 
locatarilor din imobilele 
mai multe locuințe. Dacă 
tuși nunți și boteze s-au 
organizat în blocuri, ele 
fost „ilegale" neaprobate 
nici un for de stat, ci doar ac
ceptate (cel puțin așa se moti
vează) de majoritatea locata
rilor din blocul respectiv. Da
că unul sau mai multi locatari

cu 
to- 
mai
au 
de

sînt. din diferite motive, 
potriva organizării unor 
fel dc manifestări in blocul in 
care locuiesc, ele nu pot avea 
loc. Consiliile populare, aso
ciațiile de locatari, afirmîn- 
du-și rolul in acest domeniu, 
trebuie să intervină. îndru- 
mînd pe cei in cauză spre lo
calurile adecvate acestor sco
puri și, în cele din urmă, in- 
terzicind organizarea unor ast
fel de manifestări în blocurile 
de locuințe, asigurînd astfel a- 
tit respectarea liniștei locata
rilor cît și protejarea fondului 
locativ dc anumite distrugeri, 
securitatea cetățenilor. Ele au 
la îndcmînâ. în asemenea ca
zuri. prevederile aliniatului g 
al art. 2 din Decretul Consili
ului dc Stat nr. 153/1970 in 
care se precizează că tulbura
rea fără drept a liniștei loca
tarilor, prin producerea de 
zgomote cu orice aparat sau 
alt obiect ori prin strigăte 
sau larmă, constituie contra
venție și se sancționează cu 
închisoare contravențională de 
la 10 zile la o lună sau cu a- 
mendă de la 300 la 1 500 lei".

Deci, cei cițiva locatari din 
blocul nr. 79 din str. Republi
cii Petrila care, după cum 
scrieți dv., susțin că „au drep
tul să facă ce vor în casa lor, 
la zile mari, la avans și la 
plată", greșesc, se expun rigo
rilor unor prevederi legale. Și 
dacă pină acum, față de repe
tatele cazuri de conturbare a 
liniștii în bloc săvîrșite de ci 
s-a manifestat îngăduință, a- 
titudinea lor nu va putea fi 
tolerată la infinit Asociația 
de locatari, comitetul de bloc, 
ceilalți locatari corecți. sînt in 
drept să analizeze situația în 
lumina reglementărilor una
nim acceptate și să hotărască 
împreună măsurile necesare.

încărcat in autocamioane, 
transportat in afara orașului 
resturile de moloz rezultate 
din efectuarea unor lucrări 
de reparații, s-a tăiat, încăr
cat și transportat, gheața, 
precum și unele reziduuri, la 
acțiune luind parte cu brațe 
de muncă și mijloace de 
transport și sectorul de salu
britate Lupeni al Exploatării 
de gospodărie comunală. In 
cadrul aceleiași acțiuni, care, 
cu siguranță, nu va rămine 
singulară, ci va continua cu 
amploare la venirea primăve
rii, s-au stivuit in tranzitul 
Lupeni mai multe mii de cără
mizi pentru șantierul din loca
litate. De asemenea, s-au săpat 
și transportat zeci de tone de 
pămint. Bilanțul acțiunii : peste 
1 200 de ore de muncă.

Prin numărul de particioan- 
ți și lucrările realizate, s-au 
evidențiat îndeosebi tinerii de 
la Școala profesională, de 
la liceul de cultură generală, 
precum și cei de la școlile 
generale nr, 1, 2, 3, 5 și 6.

DIN POȘTA REDACȚIEI
Cît timp copilul meu

se află la cămin
sînt cu gîndul

împăcat

Am solicitat părerea tovarășului TRAIAN BLAJ, 
prim-vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului 

popular municipal
Redăm, pe scurt, aceste pre

cizări. aprecieri si recoman
dări .

Se săvirșesc. intr-adevăr, in 
blocurile de locuințe încă 
multe cazuri de încălcare a li- 
nișlei, îndeosebi de către ce
tățeni veniți mai recent in a- 
șezările urbane din Valea Ji
ului, din alt mediu, unde e- 
xigențcle privind unele norme 
de conviețuire nu se pun cu 
atîta acuitate, ca in marile 
concentrări urbane, in speță 
în blocurile cu zeci sau chiar 
sute de apartamente si în ca
re locuiesc salariați care lu
crează in schimburi. Liniștea 
în blocuri reprezintă un bun 
comun care trebuie respectat 
atit ziua, dar mai ales noaptea 
ca un factor ce concură la asi
gurarea odihnei și regenera
rea forțelor și capacităților 
oamenilor muncii, de sporire 
a randamentului lor in pro
ducție. De menționat că marea

majoritate a cetățenilor ce lo
cuiesc in blocuri, respectă a- 
ceastă cerință. Numărul celor 
ce se mai află încă în perioa
da de acomodare cu exigențe
le conviețuirii comune, scade 
tot mai mult. Aceasta ca ur
mare a influențelor pozitive 
pe care le exercită asupra no
ilor sosiți în Valea Jiului via
ța urbană, munca de educație 
desfășurată de organizațiile 
de partid, de cetățeni, do orga
nizațiile de masă și obștești. 
Cu cetățenii care mai produc 
acte ce contravin normelor de 
conviețuire, conturbă liniștea 
în blocuri, factorii educativi, 
începînd cu responsabilii de 
scară, comitetele asociațiilor 
de locatari, deputați și conti- 
nuînd cu organizațiile de 
partid din cartiere — într-un 
cadru organizat, în dezbateri
le lunare cu locatarii — tre
buie să abordeze asemenea 
probleme cu scopul de a cul
tiva și asigura respectul față

dc normele vieții urbane dem
ne, civilizate din partea tutu
ror cetățenilor. Se apreciază 
că factorii cnuinerați mai sus, 
cetățenii cu o atitudine civică 
înaintată, cu un înalt spirit 
dc disciplină, respect și stimă 
față dc semeni, promotori ai 
relațiilor noi dintre oameni, 
sub îndrumarea organelor dc 
partid și a consiliilor populare 
sînt pe deplin în măsură să a- 
sigurc respectarea liniștei in 
blocurile cu multe locuințe 
prin formele muncii educati
ve, preintîmpinînd recurgerea 
Ia sancțiunile prevăzute 
regulamente și legi.

T. ȚAȚARCA

Aș dori ca, prin rîndurile de 
față, să-mi < xprim satisfacția 
și. mulțumirea pentru condiți
ile ere. și grija ce se mani
festă față de copii la căminul 
din orașul nostru, Petrila. Fi
ul meu dc 4 ani face parte din 
grupa mică a acestui cămin. 
Vreau să evidențiez activitatea 
bună a căminului, faptul că 
aici copiii noștri se bucură de 
un confort minunat, dc o în
grijire părintească. Căminul 
este încadrat cu personal di
dactic și un cadru medical 
bun. Aș remarca mai mult ac
tivitatea educatoarelor care 
dovedesc mult calm și tact pe
dagogic. un umanism deosebit 
față de copii. Munca lor me
lodică. plină de finețe si dibă
cie depusă zi de zi se reflectă 
în deprinderile utile și în ge
neral în comportarea evoluată 
a copiilor noștri. Cît timp co
pilul meu este la cămin sînt cu 
gîndul împăcat, convins că 
aici i se acordă o îngrijire de
osebită. fapt ce mă ajută foar
te mult să-mi îndeplinesc în 
bune condițiuni sarcinile de 
serviciu in calitate de condu
cător auto la I.C.S. Alimenta
ra Petroșani, lată, așadar, și 
la Petrila o exemplificare gră
itoare a marii griji a partidu
lui și statului față de tinerele 
noastre vlăstare.

și o scurtă din fîș cu burete nr. 
58, talia a Il-a sau a II l-a. N-am 
găsit în nici un magazin al 
I.C.S. și nici in cele dc artiza
nat ale cooperației meșteșugă
rești.

Să fi încetat oare producția 
dc confecții bărbătești nr. 56 
— 58. talia a Il-a și a IIl-a de 
toate felurile inclusiv obiecte
le de lenjerie, ori mai marii 
comerțului din orașul nostru 
au neglijat să le contracteze?

rea pereților apartamentelor, 
a obiectelor din jur, a blocu
lui. nu se pot repara mai re
pede?

Să mă ierte tovarășii de ja 
E.G.L. Vulcan dar nu i-am pu
tut aștepta cu baia pistruiată 
de igrasie nici eu și nici cei
lalți locatari de pe scară...

C. POPESCU 
Vulcan

Ion PETRESCU, 
Vulcan

Promisiune, da,
reparație, ba

0 rezolvare, există I

Rezolvarea problemei este ur
mătoarea: atelierul specificat 
in certificatul de garanție es
te obligat să vă preia aparatul 
și, dacă in termen de 60 de zi
le nu reușește să procure pie
sele necesare reparării, el tre
buie să vă elibereze o negație 
pe baza căreia dumneavoastră 
puteți prezenta aparatul, iar 
magazinul care l-a vindut, 
să-1 reprimească, restitui n- 
du-vă banii plătiți.

Vaier FLEȚAN,
Str. Republicii nr. 211 Petrila

Semnal
Am colindat magazinele de 

confecții din Petroșani, Ani- 
noasa. Vulcan și Lupeni cău- 
tind pantaloni din catifea reia
tă sau un alt material mai gros

Domiciliez în orașul Vulcan. 
B-dul Victoriei nr. 4. blocul 
E2 sc. 1 ap. 4 și, prin prezen
ta vă aduc la cunoștință o ne
mulțumire a mea și a altor 
locatari din blocul menționat, 
in speranța că lucrurile, în 
sfîrșit, vor fi urnite din loc de 
către cei ce sînt datori s-o facă 
prin contractul de închiriere, 
în calitate de proprietari. In 
baia din apartamentul sub
semnatului se scurge apa ca 
dinlr-un izvor, din peretele in 
care sînt montate conductele 
de alimentare cu apă rece și 
caldă, precum și cele de cana
lizare, datorită unor nectanșei- 
tăți. Peretele este veșnic ud. 
Du aici apa se scurge în uscă- 
torie. Peretele de la intrarea 
în scară este, de asemenea, u- 
mezit, s-a umflat și începe să 
se erodeze din cauza umezelii.

Am sesizat. în luna decem
brie 1973, conducerea sectoru
lui Vulcan al E.G.L asupra 
situației, dar. din păcate nu 
s-a prezentat nimeni. In luna 
ianuarie. în ziua dc 3. am mers 
din nou personal la sector și 
am sesizat un maistru care a 
binevoit să mă înregistreze în
tr-un registru și să-mi promi
tă că în cursuj săptămînii pro
blema se va rezolva. Scris și 
promis a rămas, pentru că de 
prezentat la locuința subsem
natului nu s-a prezentat pină 
acum nimeni.

Deci, întreb: oare nici de
fecțiunile care duc la degrada-

Rog redacția să binevoiască 
a-mi da o îndrumare în urmă
torul caz. Am cumpărat de la 
magazinul din Petroșani un 
casetofon din import. /Apara
tul s-a defectat după qîteva 
mințite de înregistrare. Fiind 
in termen de garanție, m-am 
prezentat cu el. și cu certifica
tul respectiv, la atelierul co
operativei „Unirea" din Petro
șani. Aici mi s-a spus că nu 
pot să-1 repare, să încerc la 
București. M-am dus la Bu
curești. Acolo mi s-a spus că 
atelierul din Petroșani este o- 
bligat să-mi primească apara
tul și. dacă nu-1 pot repara, 
să-1 trimită la fabrică. Am re
venit la Petroșani de unde, 
probabil ca să mă poarte pe 
drumuri, m-au lămurit că în- 
trucît am domiciliul în Baru, 
trebuie să duc aparatul la Ha
țeg pentru restituire. De la 
Hațeg, am venit înapoi la Pe
troșani pentru că, mi s-a pre
cizat încă o dată, că numai a- 
cest atelier este obligat să-mi 
repare aparatul, el fiind trecut 
și pe certificatul de garanție.

Și așa. în loc să funcțione
ze aparatul cumpărat, circul 
eu ca pe bandă, de la Petro
șani la București, iar de aici 
la Hațeg și iar la Petroșani 
fără să rezolv nimic.

Dorică VIȘAN, 
comuna Baru

N.R. Intr-adevăr, atelierul 
cooperativei „Unirea" din Pe
troșani este cel care vă poate 
ajuta, stimate Dorică Vișan.

rugăm
să ne ajutați

In numele pensionarilor 
unor angajați la E.M. Lonea 

ce locuim pe strada Spre A- 
vram Iancu din Petrila vă a- 
ducem la cunoștință o stare de 
lucruri nemulțumitoare în pri
vința felului cum se distribuie 
alocația de cărbune de către 
unii șoferi ce lucrează pe mași
nile de la preparația Petrila. Din 
cauză că nu s-a stabilit de că
tre preparațîe o zi anume in 
care să primim dreptul de căr
bune, sîntem obligați de fieca
re dată să batem drumurile 
de mai multe ori la Petrila 
pentru a primi cărbuni și ast
fel. conștient sau nu sîntem 
lăsați la cheremul șoferilor 
care ne pretind fără nici o je
nă cel puțin 10 lei. și în une
le cazuri și mai mult, ca să 
ne aducă cărbune, de parcă ei 
ar fi proprietari de mașini și 
nu angajați, cu salariu, la stat.

In luna octombrie 1973, du
pă ce am fost de 4 ori la Pe
trila după cărbune, fără re
zultat. abia a cincea oară, cînd 
ne-am dus din nou după căr
bune și le-am spus că dacă 
nici de data aceasta nu ne tri
mit mergem la „Steagul roșu", 
numai așa ne-au trimis 
mașina nr. 21 HD 1103.

Cum am ieșit din curtea pre- 
parației, șoferu] de pe mașina 
susmenționată, a spus direct 
că pentru 5 tone de cărbune, 
care erau pentru 5 familii de 
pensionari, trebuie să-i dăm 50

a
Și

cu

r Pe un „drum" greșit
4

Inaugurăm sub acest generic o nouă rubrică, în 
cuprinsul căreia vor fi tratate diferite probleme de 
natură juridică ridicate de oamenii muncii, de cetățeni 
prin intermediul scrisorilor trimise redacției. Se va 
răspunde astfel tuturor celor care solicită lămuriri refe
ritor la anumite prevederi ale legislației noastre so
cialiste, urmărindu-se prin aceasta un scop educativ, 
de popularizare a legilor, precum și ajutarea cetățeni
lor in înțelegerea și interpretarea corectă a acestora, 
elucidarea diversității chestiunilor de natură juridică 
(codul penal, codul familiei, codul muncii etc.), pe care 
relațiile de viață și de muncă lc pot ridica in fața 
oricărui cetățean, al oricărui om al muncii.

Prin această rubrică dorim să venim în ajutorul 
cititorilor noștri, celor care ne solicită lămuriri de na
tură juridică, sperind să contribuim la cunoașterea 
legilor, la clarificarea unor dispoziții legale.

E incă iarnă. Fără prea multă 
zăpadă. Dar cu însemnele ano
timpului : temperaturi mai mult 
sau mai puțin scăzute, copaci 
lipsiți de veșmintul verde al 
frunzelor, alei în care pulsația 
vieții pare să fi dispărut. Pare, 
pentru că, deși nu se prea 
vede, firele de iarbă de pe zo
nele noastre verzi, rămin mereu 
vi în așteptarea soarelui cald, 
dătător de viață. Cit de dure
roasă este însă această aștep
tare uneori ! 
tru că mai 
iernii, pașii
cetățeni, aidoma celor surprinși 
de aparatul fotografic in porcul 
din centrul Petroșaniului, stri
vesc metodic vegetația, care aș
teaptă să renască, cu greutatea

Dureroasă, pen- 
mult decit vitregia 
indiferenți ai unor

impovorctoore a unei indife 
țe ce semnifică lipsuri mori 
educația cetățenească.

Aspectul nu este izolat: 
toamna pină primăvara, 
țiile verzi ale municipiului încep 
să fie brăzdate de 
poteci bătute de 
indiferență a celor 
să-și scurteze cu 
deplasările. Sînt 
mai mult decit efortul celor care 
in fiecare primăvară trebuie să 
refacă gazonul distrus, suge- 

educație. 
auzit, să 
nu o fac 
„îndrepta 

cel bun"

rează lacune
Cine are urechi 
audă, iar celor 
sperăm că li se 
pașii pe drumul
către organele de ordine.

de 
spa-

tot felul de 
inadmisibila 
care doresc 
cițiva metri 
poteci care,

de 
de 
core 
vor

Intre pasagerii care se aflau 
in autobuzul 31 HD. - 958, în 
ziua de vineri, 8 februarie, ora 
17,05, se afla și posesorul 
biletului de călătorie cu seria 
A 0946582, emis de E.G.C. Pe
troșani, 
tînăr, cu 
efectua 
cartierul 
atent la 
căci fulgii de zăpadă care că
deau in roiuri pe | 
împiedicau vizibilitatea, 
ția din dreptul 
„Rustic" nu s-au 
mulți călători. 
Petrila care trecuse 
Aeroport luase o 
dintre oamenii care 
aici. Nici in stația 
stadionului „Jiul" 
ghesuială.

O femeie, cu un copil in brațe, 
alerga 
autobuz, 
gă spre casă

complexul comercial.

Șoferul, un bărbat 
o căciulă pe cap, iși 
obișnuita cursă sprp 

Aeroport. Părea foarte 
șoseaua desfundată.

parbriz ii 
în sta- 

autoservirii 
urcat prea 

Autobuzul de 
incinte spre 
mare parte 
așteptaseră 
din dreptul 

nu era in-

spre stația detotuși
Poate dorea să mear-

mașinii. Manifesta nerăbdare 
și părea că vrea s-o îndemne 
pe femeie să alerge mai repe
de. Dar, a fost numai aparen
ță, o simplă înșelare. Cind 
femeia moi avea 2-3 metri pină 
la scara autobuzului, ușile s-au 
închis și mașina a demarat 
spectaculos. Citeva glasuri in
dignate au murmurat ceva la 
adresa gestului lipsit de ome
nie săvirșit de omul de la vo-

șind din local un grup de trei 
..prieteni’’, care, se cinstiseră 
acolo, cine știe de cind. Cum 
să-i lase dumnealui in drum ? 
Fără să stea mult pe ginduri a 
oprit autobuzul la intersecția cu 
strada Vilelor și a așteptat pină 
cheflii au binevoit să-i aprecieze 
gestul și să urce in mașină. 
Ceasul de Io mină arăta ora 
17,15. O fetiță care o ținea de 
mină pe mama ei a întrebat-o

Lipsă de omenie

altă 
dat 
să-'

de lei, la care i-am răspuns că 
ii dă: . numai să vină deoarv- 
ce nu avem cărbune de loc. 
Cînd am ajuns cu mașina, nu 
a vrut să intre in strada noas
tră pină nu i-am dat cei 50 dc 
lei.

Și acesta nu este un caz sin
gular. ci unul frecvent în prac
tica zilnică a șoferului de De 
această mașină. Astfel, la în
ceputul lunii curente cînd a 
venit din nou cu cărbune du
pă multe insistențe, de la o 
vecină a luat 40 de Iei pentru 
două tone de cărbune, iar pe 
mine. Berindea. și pe o 
pensionară la care ne-a 
cărbune și nu am avut 
dăm bani, ne-a înjurat 
i-a venit la gură, spunînd
bătaie de joc, cînd am întrebai 
cind mai vine cu cărbune de
oarece mai sînt oameni care au 
bonuri, a zis: „numai la 1 mai 
ne întîlnim". Menționăm că 
aceasta este o practică aplica
tă tuturor celor la care le a- 
duce cărbune. Și acum faceți 
și dv. o mică socoteală. Dacă 
la fiecare mașină ia cite 50 de 
lei și face numai 10 curse pe 
zi. cît încasează ei în afară de 
salariu? Cred că mai mult de
cit orice altă persoană cu stu
diile cele mai înalte din Va
lea Jiului nemai vorbind de 
mineri care lucrează din greu 
în adîncuri și nu primesc a- 
tît.

In încheiere, vă rugăm să 
ne ajutați în rezolvarea neca
zului nostru ca pe viitor 
știm și noi precis în ce zi pe 
lună sîntem programați 
primim cărbune, program ca
re să fie respectat, fără să mai 
fim nevoiți să batem drumu
rile la Petrila, iar împotriva 
șoferilor care se comportă a- 
șa după cum am arătat, să se 
ia măsurile ce se impun pen-‘ 
tru ca pe viitor să nu mai rîv- 
nească cîștiguri ilicite.

Ladislau BERINDEA, 
pensionar

Gheorghe PERȘA, 
E.M. Lonea

Rozalia NICOARA, 
pensionară 

și alții

.să

să

NYESTE FR AN CISC, Pe
troșani : Referitor la scri
soarea, dv. adresată redac
ției, în care ați arătat că nu 
ați primit încadrarea cores
punzătoare in muncă în mo
mentul angajării la Șantie
rul nr. 1 Construcții al 
T.C.H. (3 I 1974). în calita
te de zugrav, vă răspun
dem că aceasta s-a datorat 
faptului că nu ați prezentat 
toate actele necesare pentru 
a vi se putea face încadra
rea solicitată, pe care sus
țineți că ați avut-o la ul
timul loc de muncă, 
tru a vi se putea 
favorabil 
drare c
necesar 
act autentificat privind ca
lificarea profesională, emis 
de unitatea care va calificat. 
Odată atestat, veți putea 
fi pus in drepturile legale.

_____________

Pen- 
rezolva 

1 cererea de înca- 
corespunzâtoare e 

să prezentați un

In cazurile de transfer 
al angajaților de ia o uni
tatea socialistă la alta, se 
cere în mod obligatoriu să 
fie specificat în carnetul 
de muncă gradul de califi
care în meserie, sau să se 
prezinte un act corespunză
tor ce atestă calificarea, pen
tru ca noul angajat să 
poată beneficia de drepturi
le sale legale în raport cu 
pregătirea profesională. " 
alte cuvinte se asigură ast
fel asupra drepturilor sale 
legale atît în ceea ce pri
vește calificarea, continuita
tea în producție — dacă se 
încadrează prin transfer la 
noul loc de muncă, precum 
și păstrarea vechimii 
cimpul muncii.

IOSIF VARGA 
procuror

8. MIHAI

• NUȚU COCOTA, Vulcan 
— Sohodol. Rugăm treceți pe 
la secția scrisori a redacției 
pentru a lua cunoștință de răs
punsul primit de la organele

Cu

sau, cine știe, 
la complexul comercial. Era 
tot așa de posibil să se fi gră
bit spre cabinetul stomatologic, 
sau . .. Important este că ea 
alerga' spre autobuz.

Șoferul, bărbatul acela tinăr, 
privea prin oglinda retrovizoare a

lan, dar zgomotul asurzitor al 
motorului le-a înăbușit imediat. 
Virajul luat la depășirea unei 
căruțe i-a silit pe alți „cura
joși" să tacă mile.

Gestul șoferului ar fi trecut 
poate neobservat, s-ar fi pierdut 
m mulțimea atîtor necuviințe 
săvirșite față de publicul călă
tor din partea unora din perso
nalul de la bordul autobjzilor 
E.G.C. daco un alt fapt n-ar 
fi intervenit doar peste i’teva 
minute.

In dreptul restaurantului „Mig
non" același șofer a zărit ie-

naiv : s-a mutat 
N-a primit nici 
Cine ar fi îndrăznit 
susțină că la intersecția străzi
lor Republicii și Vilelor nu 
există nici o stație de autobuz? 
O astfel de imprudență s-ar fi 
soldat cu un veritabil scandal. 
Și bineînțeles că cei trei „prie
teni" ai șoferului n-ar fi stat cu 
mîinile în sin.

înțelegeți, poate, acum 
ce posesorul biletului 
0946582 a considerat, la rindul 
său, că e mai bine să amine 
discuția cu șoferul în timpul

stația aici ? 
un răspuns.

acum să

de 
nr.

conducerii respectînd astfel ce
rința tăbliței avertizoare de la 
bordul mașinii. Această amî- 
nare însă nu-i scutește pe tova
rășii din conducerea E.G.C., 
diriguitorii transportului în co
mun, să clarifice totuși două 
chestiuni :

Prima 5 a procedat legal sau 
nu șoferul autobuzului 31 HD - 
958 cînd a oprit autobuzul 
pentru motivul relatat, mal ales 
că in stația „Stadion" n-a avut 
răbdarea necesară să aștepte 
pentru a urca și o femeie cu un 
copil în brațe ?

A doua : ce măsuri legale 
i se vor administra conducăto
rului auto care a dovedit o cra
să lipsă de omenie și s-a abătut 
de la legile circulației pentru 
transportul în comun, oprind 
autobuzul în apropierea restau
rantului

Dorim 
fără nici 
re !

„Mignon“ ? 
un răspuns prompt — 

o „tăbliță" avertizoa-

CORNEL HOGMAN

Răspundem celorce ne scriu
© GEORGEL VATUȘOIU, 

Lonea: Pentru a vă putea răs
punde am intervenit la miliția 
municipiului Petroșani care ne 
comunică că scrisoarea dv. a 
fost înaintată Procuraturii lo
cale Petroșani, pentru a sesi
za comisia de judecată de pe 
lingă comitetul executiv al 
Consiliului popular ora$ Petri
la, în drept de a o soluționa, 
potrivit articolului 20 litera 
d. din Legea nr. 59/1968.

in drept, in problema care vă 
interesează.

• VICTOR IFTODIU, Lu
peni. Din partea centralei căr
bunelui. am fost informați că, 
în baza reglementărilor primi
te de la M.M.P.G. cu nr. 
4 202/6/1973, privind acorda
rea drepturilor ce se cuveneau 
personalului din activitatea de 
subteran de la minele din Va
lea Jiului, ca urmare a trece
rii la sâptămina redusă de lu
cru pe baza Decretului 630/1973 
zilele de simbătă se cuprind 
ca zile de concediu. Deci drep
turile de concediu de odihnă

se stabilesc în continuare in 
baza Legii nr. 26/1967.

In problema concediului 
primit de dv. în anul 1973, a- 
dresați-vă serviciului de sala
rizare al E.M. Lupeni.

• DUMITRU GAVAN, U- 
ricani. Carnetul de muncă do
sarul întocmit pentru pensia 
de invaliditate, cît și celelalte 
dovezi prezentate, au fost îna
intate, de către Oficiul pentru 
probleme de muncă și ocrotiri 
sociale Petroșani, comisiei dc 
reclamații de pe lingă direcția 
P.M.O.S. Deva, în măsură să 
decidă asupra celor reclamate 
de dv. redacției.

• LUDOVIC MATYAS, Pe
troșani. Din scrisoarea dv. nu 
rezultă toate elementele nece
sare pentru a vă putea răspun
de Ia întrebările adresate re
dacției. Vă recomandăm să vă 
prezentați la Oficiul pentru 
probleme de muncă și ocrotiri 
sociale Petroșani, de unde. în 
funcție de datele prezentate, 
puteți primi lămuririle dorite.

© MIHAI STOIAN, Lupeni. 
I-ipsa nemotivată de la servi
ciu este considerată o încălca
re cu vinovăție de către sala
riat. a obligațiilor sale și deci 
poate fi sancționată discipli
nar cu una din sancțiunile 
prevăzute la articolul 100 din 
Codul muncii, între care și 
„diminuarea salariului cu 5-10 
la sută pe o perioadă de 1-3 
luni".
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FEMEIA
prezență activă in viața municipiului

In lumina hotâririi plenarei C.C. al P.C.R. din 18 - 19 iunie 1973, cu privire la 
creșterea rolului femeii in viața economică, politică și socială o țârii - organele și orga
nizațiile de partid din Valea Jiului asigură condiții pentru creștereo contribuției femei
lor Io infăptuireo programului elaborat de Congresul al X-lea și Conferința Naționala 
a partidului. Forța creatoare o femeii se manifestă multilateral 
ce-i revine femeii ca 
nilor economice ale

imbinind armonios 
mama și soție cu acela de participantă activă la realizarea 
municipiului.

rolul 
sarci-

Participante la conducerea 
activității în diverse domenii

•arc

Pentru asigurarea unei con
duceri cît mai concrete de 
către organele și organiza
țiile de bază a activității 
comitetelor și comisiilor de 
femei, președintele acestora 
au fost alese membre in 
birourile orâșănești și co
munale de partid. precum 
și a organizațiilor dc bază 
din cartiere. Femeile, mem
bre de partid, au fost re
partizate de către organele 
de partid să răspundă 
ajute în mod concret 
vitatea comitetelor 
comisiilor de femei.

Datorită rolului pe 
îl au femeile în viața 
Jiului, in organizația

și să 
acti-

aȘi

care
Văii 

muni-

ci pală do partid au fost cu
prinse 3198 femei care con
duc activitatea in diferite 
domenii, iar altele iau par
te activă la producerea bu
nurilor materiale în cadrul 
proceselor do producție.

Din rîndurile organizației 
de tineret fac parte peste 
9 600 de fete. Un număr 
însemnat de femei sînt 
membre alo comitetelor oa
menilor muncii, 
consiliile populare, 
în consiliile d? 
citorcsc, în 
domenii din i 
nomicc. in organele do con
ducere alo organizațiilor 
masă și obștești.

lectivole do salariați in 
muncesc.

Organele și organizațiile 
de partid au manifestat c 
preocupare sporit' ir vede
rea pregătirii temeinic.' a 
femeilor ce au solicitat pri
mirea in partid. •nanii’s- 
tîndu-se a grijă permanen
tă pentru ralităț’h' inor.il? 
politice, profesionale.

Tn perioada ultimelor șapte 
luni, au fost primite în

rîndurile 
partid 146 
ga ni zaț iile 
sănătate, 
bunelul. in 
unități

Au fost primite în 
rile membrilor de 
Margareta Hunyadi. 
toare la propti rația Corocști, 
Maria Imling. laborantă 
preparat ia Corcești, 
gari.'ta Florea și 
Mikola vinzăloare, 
Cernica Pop. protest 
Școala nr. 6 Petrila, 
la Erica llandcc și 
Boantâ. cadre didactico din 
orașul Petrila. Florien An
gliei. asistentă la spitalul 
din orașul Petroșani ș. a.

Câr(i noi în bi
blioteca Grupului 
școlar minier Pe
troșani.

deputați în 
membre 

■ control mun- 
comisiile pe 
unitățile eco-

de

Afirmare
în viața cultural-educativă

In acțiunea de economisire 
a combustibilului și energiei

(Urmare din pag. 1)

In rîndurile
tot mai multede partid

membrilor

Dc la apariția hotâririi
C.C. al P.C.R. din 18 — 19 
iunie 1973. cu privire la 
creșterea rolului femeii in 
viața economică. politică 
și socială. organele și or
ganizațiile de partid au ac
ționat in lumina sarcinilor

izvorîte din documentele 
Congresului al X-lea, ale 
Conferinței Naționale, reu
șind să primească un număr 
sporit de femei, care, prin 
exemplul de dăruire, con
stituie un model pentru co

Pentru pregătirea politico- 
ideologică și cultural-educa
tivă a femeilor au fost orga
nizate numeroase activități 
in toate localitățile Văii 
Jiului.

Astfel, la lectoratele de 
cultură generală organizate 
cu femeile din cartierele mu
nicipiului au participat peste 
1 500 de femei. In orașul 
Lupeni sînt organizate trei 
lectorate care cuprind peste 
240 de femei. în orașul Pe
trila două lectorate care cu
prind 223 femei, iar la 
E. M. Lupeni a fost organi
zat un ciclu de conferințe 
pe teme medicale la care au 
participat 85 femei. Tot in

orașul Lupeni, a luat ființă 
clubul „Pomina" la care 
participă 50 femei, s au or
ganizat comitetele de spri
jin de pe lingă spitalul de 
copii creșe și cămine.

Este necesar si se i 
gă un număr mai mare 
femei la activitățile 
s-au dovedit accesibile, 
interesante, folosindu-se jur
nalele vorbite la locurile 
istorico, cercuri de lectură, 
teme din trecutul de luptă 
al partidului și al clasei 
muncitoare, datoria și cins
tea de a munci.

atra- 
' de
care 
mai

\ ASII. COCHECI 
activist de partid

0 VIZITA UTILA
in cadrul acțiunilor de ori

entare profesională a elevilor 
de la Liceul de cultură gene
rală Petrila. membrii organi
zației U.T.C. a anului IV U au 
întreprins o vizită la creșa și 
căminul de copii din orașul 
Petroșani cartierul Aeroport. 
Am asistat și la un program 
artistic oferit de copiii din gru
pa mijlocie, program în care 
aceștia au cintat. au recitat 
dînd dovadă de talent, price
pere și perspicacitate. Am ple
cat cu o impresie deosebită 
despre minunatele condiții pu
se la dispoziție de statul nos
tru pentru ca ei. cei mai mici, 
viitorii cetățeni de mii ne ai 
patriei, să crească frumoși, să
nătoși și cu frunțile senine 
lipsiți de griji, apărați și iu
biți. Un cuvînt bun pentru cei 
ce zi de zi veghează cu dragos
te și răbdare la educarea co
piilor. pentru personalul din 
i vățămîntul preșcolar (Dori
na Șaucâ. elevă).

CHI S Etapa județeană a eampionatutui 
republican aii seniorilor

In zilele de 9 și 10 februarie, 
pîrtiile din masivul Paring au 
găzduit întrecerile de schi 
pentru campionatul republican 
al seniorilor — etapa județea
nă — la probe alpine și nordi
ce. Au participat concurenți 
de la Asociația sportivă Pa- 
rîngul Petroșani, Minerul Lu
peni. și cei de la Școala spor
tivă din Petroșani.

Manifcstind o formă foarte 
bună, schiorii Viorica Hupca 
și Victor M*huț, ambii de la 
A.S. Parîngul Petroșani, au 
cucerit fiecare cîte două tit
luri de campioni județeni. Ia
tă pe primii trei clasați: CO- 
BORIRE, băieți: 1-2: Zoitan 
Toth, Școala sportivă și Vic
tor Mihuț, ambii cronometrați 
cu același timp: 3. iosif Sicht,

Minerul Lupeni. SLALOM U- 
RIAȘ, băieți: 1. Victor Mihuț;
2. Zoitan Toth: 3. Dumitru 
Bîrlida. Parîngul Petroșani: 
Fete: 1. Viorica Hupca; 2. E- 
nicke Peter, Școala sportivă;
3. Rodica Pașca, Parîngul Pe
troșani: SLALOM SPECIAL, 
băieți: 1. Victor Mihuț; 2. Zoi
tan Toth; 3. Dumitru Bîrlida; 
fete: 1. Viorica Ilupca: 2. Odi|- 
!c Krachtus, Școala sportivă: 
3. Rodica Pașca; FOND 15 km:

1. Aron Peter: 2. Zoitan Ușu- 
relu; 3. Ladislau Mathe, toți 
trei de la Minerul Lupeni.

Demn de remarcat este fap
tul că la întrecerea seniorilor 
de la probele alpine au parti
cipat și o serie de concurenți 
juniori sau chiar copii de la 
școala sportivă, care în ciuda 
dificultății pîrtiilor, au reușit 
să termine cu brio probele cu 
rezultate foarte apropiate de 
senioare și seniori.

— \ -am ruga să insistați 
puțin asupra eficacității stră
daniilor depuse.

— Tocmai voiam să remarc, 
înainte de a reveni la proble
mele de energic electrică, ce 
efect economie are respecta
rea parametrilor amintiți. în
seamnă că agregatele cu care 
producem energici termică nu 
sint solicitate neritmic sau la 
alte valori decît cele prin care 
se asigură un consum minim dc 
combustibil. Nu numai pentru 
noi ci și pentru beneficiari se 
creează astfel posibilitatea re
ducerii consumului de energie 
termică, a economisirii acestei 
energii. Pentru că și la insta
lațiile lor de încălzire sau de 
acționare ale mașinilor se asi
gură condiții de funcționare 
în regim optim.

Sa trecem la electricitate. 
De la început doresc sâ vă 
spun că după elaborarea De
cretului din anul trecut cu 
privire la măsurile de dezvol
tare a bazei energetice a țării, 
de folosire mai judicioasă a 
combustibilului și energiei, 
am întocmit un plan de mă
suri consistent, cuprinzînd ac
țiuni 
economisirii 
bili solizi 
gazoși. dat 
parte a energiei electrice

îndreptate
de

ș» 
fiind

in scopul 
combusti- 

mai < 
că

ales, 
i o 

o 
producem prin arderea acesto-

ra. Urinările concrete alo a- 
plicării măsurilor preconizate 
in program au fost favorabile 
sporirii eficienței economice, 
iar rezultatele le-am ..cules" 
deja in lunile trimestrului IV 
1973. ca și in luna ianuarie a 
anului curent.

— Am dori să utilizați și 
..limbajul" cifrelor...

— Da. Voi însoți măsurile 
aplicate cu realizările care 
le-au urmat — folosind, inevi
tabil, cifre. De pildă, in sen
sul unei prevederi din Holâri- 
re. respectiv reducerea sub
stanțială a utilizării hidrocar
burilor în centralele electrice, 
am incetat de a produce ener
gie electrică la vechea centra
lă electrică din Vulcan, cen
trală cu consum specific de 
combustibil în general ridicat 
și mare consumatoare de gaz 
metan îndeosebi. Am renunțat 
astfel la agregate și instalații 
cu randamente de ardere mici, 
încetarea producerii de ener
gie electrică la Vulcan s-a sol
dat în decembrie 1973 cu eco
nomisirea de 1 625 tone com
bustibil convențional, respec
tiv 1 390 000 metri cubi gaz 
metan. Aplicarea măsurii pen
tru întreg anul 1974 se va ma
terializa în 25 120 tone com
bustibil convențional, respec
tiv peste 21 milioane mc gaz.

— Este unica măsură pusă 
în viață din cele prevăzute în 
programul de măsuri?

— Firește că nu. Dimpotri-

vă, toate măsurile cu termen 
scadent 31 ianuarie 1974 au 
fost aplicate pînă la această 
dată. Amintesc cîleva. In di
recția micșorării cheltuielilor 
prilejuite de consumarea e- 
nergiei termice in uzină s-au 
luat măsuri eficiente de redu
cere a pierderilor de apă din 
circuitele termice, de reduce
rea temperaturii apei menaje
re în limitele normale, reu
șind sâ ne încadrăm în ianu
arie in limita consumurilor 
îmbunătățite stabilit? pentru 
acest an.

La energia electrică dintre 
măsurile adoptate pentru re
ducerea consumurilor proprii 
tehnologice in centrala noas
tră aplicarea unora dintre ele 
înregistrează o participare de
osebită in volumul total de 
energie economisit. Efectul a- 
nual al funcționării raționale 
a pompelor de circulație din 
uzina Paroșeni. așa cum am 
preconizat, va fi de 1 630 000 
kilowați ore, iar funcționarea 
la sarcini optime a pompei nr. 
7 de alimentare a blocului dc 
150 MW va avea același re
zultat.

Că faptele care ni le-am pro
pus de realizai. în perspectivă 
au suport real, stau mărturie 
rezultatele obținute în ianua
rie. cînd am reușit să econo
misim 3 325 tone combustibil ’ 
convențional, echivalentul a 
peste un milion de lei econo
mii bănești.

„Nota de plată“ 
...in luni

Dutnhru Herțcg, dinCim- 
pa — Petrila. fără ocupa
ție, in seara zilei dc 5 fe
bruarie, in jurul orelor 20 a 
intrat in unitatea „Lactove- 
getarian" din Petroșani și, 
după ce fusese servit cu 
mîncare. a cerut să i se a- 
ducă și... o țuică (I). In za
dar a căutat personalul lo
calului sâ-1 lămurească că 
acolo nu se servesc băuturi 
alcoolice n-a avut cu cine 
sâ se înțeleagă. Dezlănțu- 
indu-se ca un huligan, a lu
at de pe masă două cuțite 
și a amenințat ospătară. A 
ripostat cu violență și cînd 
a sosit pit. Constantin Mă
tușa. chemat sâ-1 „linișteas
că" pe zurbagiu. Legititnîn- 
du-1, s-a constatat că nu a- 
vea nici o „lâțcaie" în buzu
nare, deci fiind și în impo
sibilitatea de a-și plăti con
sumația. Acum urmează ca 
instanța să-i ..prescrie" o... 
„notii de plată" pe măsură.

Perfecționarea
(Urmare din pag. 1)

Un tată cu numele 
de... Scorpie

Nicolae Scorpie, a fost 
angajat la E.M. Dîlja, pină 
nu de mult, cînd a dat bir 
cu fugiții. Dar nu numai 
cei de la mină nu știu ni
mic de el, ci și faihilia sa: 
soția bolnavă și cei doi co
pii. Cu o ușurință de-a drep
tul neomenească a abdicat 
de la obligațiile morale si 
legale ce le avea ba chiar 
înainte de comiterea lașu
lui său abandon, nesfiin- 
du-se să-și vîndâ aragazul 
și alte lucruri din casă iar 
banii să-i irosească pe bău
tură. Acum soția cu copiii 
de mină umblă disperată pe 
la diferite organe cerînd a- 
jutor. sperînd să-l găsească 
pe ce] care a ..evadat" din 
căminul conjugal lăsînd-o 
fără sprijin. Cine poate da 
relații despre acest tată pe 
nume Scorpie, unde se află 
el acum, să anunțe miliția.

tic la perfecționarea 
tinuă a stilului și 
todelor de muncă a organiza
țiilor de partid din conduce
rea activității politice și eco- 
nomico-sociale. unitățile pro
ductive. Secția de Sociologie . 
și-a propus pentru sfîrșitul a- 
nului de studiu realizarea li
nei cercetări sociologice pe 
tema educării ateist-științifi- 
ce a maselor. Secțiile de Eco
nomie de ]a Petroșani și 
peni care cuprind cadre 
munci -de răspundere din uni
tățile economice vor asigura, 
prin problematica studiată la 
universitatea de partid. cu
noașterea sarcinilor puse de 
partidul și statul nostru în do
meniul economip, modalități
le de aplicare a acestora în 
viața practică de zi cu zi. In 
același timp, majoritatea ab
solvenților universității sînt 
propagandiști ai cursurilor în
vățământului dc partid, condu- 
cind cu competență dezbateri
le. adueîndu-și în acest fel a- 
portul la procesul educării po- 
litico-ideologice a comuniști
lor și a celorlalți oameni ai 
muncii.

Sintetizînd principalele pre
ocupări și rezultate in desfă
șurarea activității universită
ții, e necesar să evidențiem și 
o serie de neajunsuri și defici
ențe față dc care se impune să 
acționăm operativ pe toate 
planurile. Deși majoritatea 
studenților înscriși la secțiile 
Universității serale de mar
xism-leninism s-au încadrat 
în programul stabilit, mai sînt 
însă unii care, după patru luni 
de la deschiderea cursurilor, 
nu au nici o prezență, sau. au 
doar una singură. Este cazul

con- 
me-

tovarășului Lazâr Petru, de la
U. F.E.T., Iuliu Codrea. de la 
I.U.M.P., Nicolae Rakoczy și 
Dane Ignat, de la E.M. Dîlja, 
Dumitru Anghelache, de la 
C.CJ?., Victor Roncea- și -Pe
tru Crețu, de la T.C.M.M.. Ni
colae Feier, de la E.M. Ani- 
noasa. Alexandru Blaj și Mir
cea Suciu, de la E.M. Vulcan.
V. Nițescu de la Casa pionie
rilor Lupeni, Dumitru Dănciu- 
lescu de la E.M. Lupeni, 
Gheorghe Vladu de la Școala 
nr. 5 Vulcan, Lucia Bocșa de 
la spitalul Lupeni și Ștefan 
Hristache. de la E.M. Petrila. 
Pentru îndreptarea acestei 
stări de lucruri ce constituie 
un principal neajuns în des
fășurarea activității, se impu
ne un sprijin permanent și o- 
perativ din partea comisiei de 
propagandă a Comitetului mu
nicipal de partid, a organe
lor și organizațiilor orășenești 
și din instituții, în luarea mă
surilor prompte față de nepar- 
ticiparea la cursuri și lipsă de 
răspundere în pregătirea indi
viduală manifestate de unii 
cursanți.

Colectivul Cabinetului mu
nicipal de partid cu sprijinul 
comisiei de propagandă va 
persevera și în continuare, 
antrenînd toate forțele pen
tru îmbunătățirea calității 
și eficienței cursurilor Univer
sității serale de marxism-leni
nism, în vederea înfăptuirii 
integrale a sarcinilor de mare 
răspundere ce ne revin in do
meniul muncii politico-ideolo- 
gice și cultural-educative, in 
ridicarea nivelului de pregă
tire a cadrelor de conducere, 
a tuturor comuniștilor la nive
lul cerințelor actuale.

Rezultatele probei de 
15-19 ani, 

a „Cupei
Din cele 7 concurente dc la 

această categorie de vîrstă I- 
rina Ilieș de la Orâștic a reu
șit să termine proba, cîștigînd 
titlul de campioană județeană 
la slalom. La aceeași catego
rie rezervată băieților, locuri-

slalom ia categoria 
din etapa județeană 

tineretului"

conduc dezbaterile în secțiilG 
universității. In această peri
oadă au făcut expuneri și au 
condus dezbateri in fața stu
denților membrii biroului Co
mitetului municipal de partid, 
ai catedrei de științe sociale a 
I.M.P., precum și alți specia
liști din diferite domenii de 
activitate.

Călăuziți de orientările date 
de conducerea partidului, pen
tru legarea organică a studiu
lui politico-ideologic și a pro
pagandei de partid, de practi
ca construcției socialiste. Ca
binetul de partid și colectivul 
obștesc cu ajutorul căruia des
fășoară o largă activitate, a 
promovat in ultima perioadă 
forme și metode noi de studiu 
apte să finalizeze activitatea 
desfășurată in cadrul Univer
sității. să faciliteze împletirea 
cunoștințelor teoretice și pro
blemele concrete de la locuri
le de muncă ale studenților. 
Astfel, tematica de studiu la 
secția Principii și metode ale 
muncii de partid, curs frec
ventat de secretari și membri 
ai organizațiilor de bază, este 
în așa fel întocmită îneît sâ 
ajute practic birourile organi
zațiilor de partid în activita
tea lor de zi cu zi. Studenții 
ultimului an ai secției de So
ciologie au realizat, pe bază 
de chestionar o cercetare so
ciologică pe tema perfecționă
rii pregătirii și utilizării ca
drelor tehnice de la exploată
rile miniere Lonea. Dilja și Li- 
vezeni. Pe viitor, secțiile nou 
înființate, ca de exemplu 
secția Știința conducerii so
cietății vor contribui prac-

[ de vină calul ?
Gheorghe Furdui, din 

Cimpa a fost depistat circu- 
lînd pe șosea cu căruța în
cărcată cu fin, în timp ce el, 
cocoțat în vîrful ei, se clă
tina de mama focului. Dar 
nu de hurducăturile caru
lui. ci de starea sa avansa
tă de ebrietate. Fiindcă peri
clita circulația rutieră și iși 
primejduia propria viață, 
ba chiar și a calului lăsat 
nestrunit, i s-a aplicat o a- 
mendă contravențională de 
300 de lei. Aviz celor ce um
blă pe drumurile publice cu 
capul cît o „claie", cocoțați 
pe o căruță cu paie. Oricum 
în astfel de situații, calul 
nu va fi în nici un caz de 
vină.

Cpt. Toma FALON

lu II și III au revenit unor 
schiori din Valea Jiului, res
pectiv Adalbert Kato. Liceul 
industrial minier și Mircea 
Mărilă, Liceul de cultură ge
nerală Petroșani.
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i revelație este, desigur, ■ 
Mihăiescu. talentată ioc, |

I
I
I
I
I

Veronica se întoarce"

e-

Ce-/ de-al doilea film din 
serialul „Veronica4' (sperăm 
*•0 nu fie ultimul) a fost aș
teptat — de ce n-am recu
noaște? — nu numai de cole
gii de genera'ie a micuței
'nine fermecătoare, ci și de 
noi, adu//ii. Motivul impaci
enței cu care am așteptat re
întoarcerea Ve tonică! nu este 
doar unul sentimental (deși 
mărturisim, Veronica și minu
natele ei aventuri ne-au cuce
rit inimile trezind in noi nos
talgii după acea mirabilă co
pilărie, în care credem în zi
ne și cobolzi, in rățuște și 
vulpi cuvîntăloare...), ci și a- 
cela a! încrederii în talentul 
Elisabetei Bostan.

Regizoarea care l-a creat 
pe Năică este singurul ci-

fiile; motanul gras este și el 
un soi de șmecher, îndeajuns 
de „umaniza!". Aceste trimi
teri realizează un dublu scop: 
creează legătura dintre planul 
fantastic și cel real ale poves
tirii, iar pe de altă parte îm
bracă intenția moralizatoare 
cu veșmintele sclipitoare ale 
metaforei.

Conflictul actualului Ulm 
constă în faptul că bucătarul 
căminului vrea să sacrifice în 
scopuri gastronomice ră/ușca 
X eronicăi. De la dandanaua 
ideală in dormitor, in momen
tul apariției inoportune a edu
catoarei, pornește firul unui 
basm încintător, ce-o poartă 
pe Veronica prin vizuina vul
pii, prin împărăția harnicelor 
iurnici. $j drumul plin de pe-

CARNET CINEMATOGRAFIC

Dresupunind 
inventivitate.

• neast român dedicat (și avi nd 
| o incontestabilă vocație!) fll- 
■ mului pentru copii și tineret.
• Sarcina asumată de Elisabeta 
I Bostan este enormă, plină de 
’ responsabilități. A face film 
I de copii. în 1974. înseamnă. 
I in primul rind. a întreprinde- 
| re complexă 
J toarte multă

I sensibilitate și înțelegere a u-
niversului infantil,

Elisabeta Bostan a înțeles 
I perfect aceste lucruri și. cre- 
. dem, aici trebuie căutată che- 
I ia succesului filmelor sale. 
■ Basmele Elisabetei Bostan 
I pornesc de la nevoia firească 
I a copilului de a descoperi 
| proiecția ianlastică a cotidia- 
I nului: identiiicarea — pe pla- 
I nul hipersensibilizat al imagi- 
I nației — educatoarei cînd cu 
• zîna păpădiilor, cînd cu îm- 
Ipărăteasa furnicilor; investi

rea animalelor necuvîntătoa- 
I re cu însușiri omenești; atri- 

buirea unor trăsături miracu- 
I Joase plantelor, obiectelor. 
J In .Veronica se întoarce" 
I (am putut observa acest lu- 
Icru și în „Veronica") nu exis

tă o delimitare categorică a 
realului de ireal. In secvențe
le fantastice — care sirii, 
cum spuneam, niște redimen- 
sionări ale aspectelor vieții 
obișnuite în conformitate cu 
morfologia basmului — des
coperim la tot pasul trimiteri 
la contextul real: furnicile 
muncesc, aidoma unor harnici 
agricultori; vulpea este șirea-

I tă, hoață și cochetă, precum 
i o juplneasă unsă cu toate aii-

ripeții este plin de învățămin- 
le. X eronica va cîștiga prie
teni, \ a in\ ăla că cel ce vrea 
sâ izbutească trebuie să aibă 
încredere in prieteni, în sen
timentele lor calde. Va mai 
învăța de asemenea, că mon
sieur La Fontaine a privit 
cam unilateral și prăfuit trea
ba cu greierele și iurnica, de
oarece a ii muzician de talent 
nu înseamnă să ti neapărat 
parazit. In schimb cineva ca
re ascultă muzica greierului 
pe biat, adică fără să plăteas
că. este, cu siguranță. un 
z.gripțuroi.

Echipa compusă din opera
torul lulius Druckmann, sce
nograful Giulio Tincu și au
toarea costumelor Nelli Gri
gor iu-Me rola este și de aceas
ta dată la înălțime. Muzica lui 
Ternistocle Popa. coregraiia 
elegantă a lui Vasile Marcu 
ne iac sa ne gîndim la iaptul 
că noi. adică iar noi. adulfii, 
n-am avut încă parte de un 
muzical de talia celui oferit 
copiilor. Și ce actori de mu
sical aveml Florian Pitliș, 
Margareta Pîslaru. Vasiiica 
Tastaman. Violeta Andrei, 
Dem Rădulescu. Alături de el 
marea revelație este, desigur. 
Lulu fi .
rvoluind cu dezinvoltură și 
cu enorm de multă sincerita
te. Datorită ei. datorită tutu
ror, dorim din inimă: sâ se 
întoarcă Veronica, cel puțin 
iricâ o dală, printre noi.

(Urmare din pag. 1)

comitetului oamenilor muncii, 
ale colectivului de conduce
re operativă și ale conduceri
lor de sectoare au persistat 
deficiențe multipli îndeosebi 
in organizarea și conducerea 
procesului tehnologic, in fina
lizarea măsurilor adoptate 
pentru redresarea producției, 
în tragerea la răspundere cu 
consecvența necesară a ace
lora din vina cărora nu au 
fost aplicate măsurile respec
tive. In acest fel, s-a subli
niat în adunare, 
oamenilor muncii, 
de conducere colectivă, nu s-a 
ridicat întotdeauna la nivelul 
sarcinilor ce i-au revenit. Iu 
luna octombrie 1973. în urma 
unei analize responsabile a 
activității exploatării dc 
forurile superioare, 
elaborate măsuri 
pentru redresarea minei, 
suri care a" 
îmbunătățire 
terea producției, 
o confirmare a 
atunci cînd toți 
aduc contribuția, 
gură minerilor condiții opti
me de lucru, rezultatele nu 
întirzie. Deci nu planul a 
fost deficitar in 1973. nu ca
pacitatea utilajelor și a oame
nilor. ci organizarea produc
ției ! Dar. cu toate îmbună
tățirile intervenite, așa cum 
am mai relevat, planul pe 
exploatare nu a mai putut fi 
realizat. Râmînerile în urmă 
pe 1973 au fost generate in 
mare măsură de lipsa de rit-

comitetul 
ca organ

către 
au fost 

complexe 
’. mă- 

au determinat o 
vizibilă, creș- 

Iată încă 
faptului că 
factorii își 
cînd se asi-

Eu- 
cu

Mica 
publicitate
PIERDUT legitimație de 

serviciu nr. 43 pe numele 
Lăutaru Nicolae, eliberată 
de I.P.G .Hunedoara. O de
clar nulă.

in procesul de cx- 
(pe exploatare pla- 

realizat în 5 
de dificultățile exis- 

în 
;i măsu- 
a reușit 

redreseze situația. A 
înapoi realizările minei și 

calitate

micltate 
fracție 
nul nu a fost 
luni), 
tente în sectorul V care, 
pofida analizelor 
rilor adoptate, nu 
să-și 
tras
slaba calitate a producției 
îndeosebi penalizările pentru 
șistul vizibil caro se cifrează, 
în total la 10 683 tone. Nerca- 
lizări mari s-au înregistrat 
și Ia lucrările de pregătiri, 
cu efecte negative asupra ac-

colectivului minei 
neajunsurile, 

că rezultatele 
vor ridica in acest 

an la nivelul sarcinilor. Cu 
condiția firească să existe o 
preocupare continuă și multi
laterală pentru preîntîmpina- 
rea deficiențelor în asigura
rea condițiilor • de lucru în 
subteran. Cei mai mulți vor
bitori au vizat necesitatea 
îmbunătățirii aprovizionării 
locurilor do muncă cu mate
rial lemnos, armături metali
ce. cu vagoncte goale Să se

plenară a 
de a învinge 
certitudinea 
minei se

salariat al minei. „Fiecare 
om, de la director și pînă la 
vagonetari să-și facă pe de
plin datoria — iată o nece
sitate care trebuie să devină 
o deviză la mina noastră". 
Vorbitorul a subliniat valabi- 

o 
în

litatea deosebită pe care 
are acest lucru, mai ale 
aprovizionarea sectoarelor 
resort cu caro trebuie ins 
cinat neapărat un cai 
tehnic și la nivelul mii 
urmărindu-se ca în nici o zi, 
nici o brigadă să nu sufere 
din cauza aprovizionării; Con-

tea electromecanică formați
ilor de lucru în exploatarea și 
întreținerea utilajelor de 
transport. Același lucru l-au 
solicitat și șefii de brigadă 
Cornel Sava și Florea Mionici. 
Brigadierii au arătat că repa
rațiile. întreținerea utilaje
lor de transport atît pe verti
cală cit și pe orizontală tre
buie mult mai bine organi
zate. Acest lucru a arătat 
maistrul loan Timar va fi 
posibil dacă și atelierul elec
tromecanic va satisface la 
timp cerințele sectoarelor.

COLECTIVUL EXPLOATĂRII ÎȘI VA AFIRMA
REALA SA PUTERE DE MUNCA, DE DĂRUIRE
tivității de rambleere, ceea 
ce a determinat, în dese ca
zuri. stagnarea unor fronturi 
de lucru. Cum e firesc, mul
tiplele deficiențe in realiza
rea Sarcinilor de plan au de
terminat un bilanț nefavora
bil și la indicatorii economi- 
co-linanciari, depășiri la con 
sumurile specifice, cheltuieli 
neeconomicoase iar. în finul, 
nerealizarea sarcinii de re
ducere a prețului dc cost.

Toate aceste neajunsuri au 
fost puse in adunare sub 
lupa unor analize exigente, 
mature și responsabile, adu
narea exprimînd hotărîrca

adopte în acest sens măsuri 
ferme, p<- bază de responsa
bilități precise, stabilite pe 
persoane și să se analizeze cu 
toată exigența, periodic, mo
dul cum se aplică aceste mă
suri. a propus minerul șef 
dc brigadă Constantin Bercea 
clin sectorul II Orice întîr- 
ziere sau ștrangulare in apro
vizionare determină pierderi 
in producție caro nu mai pot 
fi recuperate. In cuvîntul său. 
maistrul miner Mircea Leha- 
ci a vorbit despre importanța 
deosebită ce o are îndepli
nirea precisă, in termen, a 
atribuțiilor ce revin fiecărui

șeful de bri- 
din secțo- 

rerut ca responsa- 
aprovizionarea pe 

urmărească zilnic 
comenzilor brigăzi- 
raporteze tot zilnic 

că nmteria- 
au ajuns la locu- 

mncă.
în același 

minei.

tinuînd ideea, 
gadă Ioan Jurca, 
rul HI. a 
bilul cu 
mină să 
onorarea 
lor și să 
conducerii minei, 
lele ceruțe 
rile de muncă. Vorbitorul 
a solicitat, în același timp 
conducerii minei, să se ocu
pe mai mult de soluționarea 
propunerilor minerilor, a ce
lorlalți salariați, oprindu-se 
îndeosebi asupra necesității 
ajutorului mai substanțial pe 
care trebuie să-l acorde par-

Vorbitorii s-au referit și la 
deficiențele existente în ram
blearea locurilor 
făeind propuneri pentru 
minarea acestora.
/.ut fenomenele de indiscipli
nă, cauzele lor, angajindu- 
se să combată cu tărie absen
țele nemotivate, să se ocupe 
mai mult de educarea și for
marea profesională a noilor 
angajați.

Sintetizînd preocupările de 
prim ordin care trebuie să 
stea în atenția colectivului 
minei, a conducerii sule, în
tre care îmbunătățirea aprovi
zionării și a plasării frontu-

de muncă.
eli-

au anali-

rilor de lucru, redresarea si
tuației la lucrările de pregă
tiri, respectarea programului 
de rambleere, îmbunătățirea 
stării tehnice a minei inclu
siv a întreținerii instalațiilor 
de transport pe verticală, 
gospodărirea judicioasă a ma
terialelor și energiei etc^ 
ing. Gheorghe Giuclea, (’’rec
tor al C.C.P. a arătat că, mo
bil izîndu-și toate forțele, co
lectivul minei, va fi la înăl
țimea exigențelor noului an.

Convingerea că mina Pe
trila își va îmbunătăți în 
acest an substanțial activi
tatea, că va raporta îndepli
nirea integrală și înainte de 
termen a sarcinilor a fost 
exprimată de toți vorbitorii, 
fiecare — fie miner sau ca
dru tehnic, răspunzînd cu în
suflețire chemării la întrece
re adresate tuturor sectoare
lor de colectivul sectorului 
IV, fruntaș pe exploatare pe 
anul 1973. Angajamentele 
minerilor petrileni au fost 
sintetizate prin obiectivele 
stabilite în intrecerea ce se 
desfășoară în cinstea aniver
sării eliberării și a Congresu
lui al XI-lea al P.C.R.......,cînd
fiți siguri, a declarat minerul 
Constantin Bercea. cTelegații 
comuniștilor minei noastre 
vor putea raporta la congres 
că minerii din Petrila și-au 
respectat cuvîntul" ...

. . Este un angajament 
ferm, lucid, o expresie a în
crederii in puterile proprii a 
minerilor Petrilei, a hotâririi 
lor de a fi la înălțimea sarci
nilor de onoare ce le stau in 
față în acest an.

inor.il
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Plecarea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU 

într-o vizită oficială
în țări din Orientul Mijlociu

A$d ®U!Ue știri® IKiiutcfe sfâil ©

(Urmare din pag. 1)

Prima etapă a acestei călă
torii o constituie Republica 
Arabă Libiana, unde președin
tele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceausescu. va 
face o vizită oficială la invita
ția președintelui Consiliului 
Comandamentului Revoluției, 
colonel Moamer El Geddafi.

După cum s-a mai anunțai, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
va mai efectua vizite oficiale 
de prietenie in Republica Li
ban. la invitația președintelui 
acestei țări. Suleiman Fran- 
gie’n: in Republica Arabă Si
riană. la invitat ia președinte
lui republicii Hafez Al-Assad. 
secretar general al Partidului 
Baas Arab Socialist, si in Re
publica Irak, la invitația se
cretarului genera] al condu
cerii regionale a Partidului 
Socialist Arab Baas. președin
tele Republicii Irak.. Ahmed 
Hassan Al-Bakr.

(Urmare din pag. 1)

dînc revelatoare ale persona
lității remarcabile a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. ca om 
de stat, vizita in cele patru 
state arabe reprezintă un nou 
act politic și diplomatic, 
o strălucită acțiune a poli
ticii externe promovate cu 
consecvență de partidul și 
statul nostru, ce are ca țel 
întărirea raporturilor cu for
țele progresiste. înaintate, in 
lupta comună împotriva im
perialismului și neocol n . - 
mului. contribuția — în con
dițiile deplinei egalități in 
drepturi, ale respectului in
dependenței nați nale și suve
ranității. neamestecului in 
treburile interne și avantaju
lui reciproc — ia soluționarea 
problemelor majore care con
fruntă omenirea, la făurirea 
unei lumi mai bune și 
mai drepte. Iar acor
durile și documentele care vor 
fi semnate vor ridica pe noi 
trepte colaborarea dintre 
România și aceste țări, in toate 
domeniile de activitate. Iată, 
așadar, ce nobile țeluri are 
vizita președintelui N.colae 
Ceaușescu, ce luminos mesaj 
de pace și prietenie duce 
conducătorul partidului și 
statului în numele nostru, al 
tuturor. îl însoțesc în vizita 
pe care o face prietenilor din 
Libia. Liban. Siria și Trak 
gindurile și sentimentele de 
dragoste, de deplină încred - 
re ale întregului popor, ura
rea de drum bun și succes 
deplin.

...Din momentul cind avio
nul prezidențial s-a desprins 
de pista Aeroportului 
Băneasa. in uralele și cv țiile 
mulțimii, sub cerul semn al 
unei primăveri timpurii. și 
plnă în clipa cind a aterizat 
le Tripoli. în plină primăva
ră. in decorul luxuriant al 
vegetației mediteraneene. a.i 
trecut patru ore, răstimp în 
care au fos survolate terito
riile Bulgariei și Greciei 
aeronava reflectîndu-și apoi 
aripile în oglinda albastră s 
Mediteranei-

Aeroportul internațional Tri
poli este împodobit festiv pen
tru a întîmpina înalții oaspeți 
din România. Sînt arborate 
drapele de stat ale României 
și Libiei.

în întimpinarea președinte
lui Nicolae Ceaușescu și a 
celorlalte persoane oficiale 
care 11 însoțesc în această 
vizita au venit colonelul 
Moamer El Geddafi. membri 
ai Consiliului Comandamen
tului Revoluției, membri ai 
guvernului, reprezentanți ai 
autorităților militare și vi
le. alte persoane oficia?. Se 
află, de asemenea, de față re
prezentanți ai misiuni: ■ -..vijiiji. 
ce române la Tripoli, tehnicieni 
și specialiști român: care lu
crează în Libia în cadrul 
acordurilor de coop rare din
tre cele două țări

La ora 13,15 avionul prezi
dențial aterizează, arborind 
stegulețe cu culorile României 
și Libiei.

La coborîrea din avion, 
președintele Nicolae Ceaușescu 
este salutat cu cordialitate 
de președintele Moamer El 
Geddafi. Cei doi șefi de stat 
fși string îndelung mîinilc. 
..Fiți bine venit pe pămintul 
Libiei” — i se adresează oas
petelui președintele țări-gazdâ.

Un grup de copii libieni 
oferă șefului statului român 
buchete de flori.

Președintelui N it o 1 a c 
Ceaușescu îi sînt prezentați,

Banchetul oficial oferit in onoarea

președintelui Nicolae Ceaușescu
După convorbirile oficiale 

care su avut loc la Palatul Re
voluției, cei doi șefi de stat 
au sosit împreună la Palatul 
Republicii, unde președintele 
Consiliului Comandamentului 
Revoluției Moamer El Geddafi 
a oferit un banchet oficial în 
onoarea președintelui Consi
liului de Stat al Republicii 

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost condus de to
varășa Elena Ceausescu, do 
tovarășii Emil Bodnaraș. Ma
nca Mănescu. Paul Niculescu- 
Mizil. Gheorghc Pană Gheor- 
ghe Radulescu, Virgil Trofin. 
Hie Vordeț. Maxim Bcrghianu, 
Gheorghc Cioară. Lina Cioba
nii. Florian Dănâlachc. Emil 
Drâgâncscu, Janos Fazokas. 
Petre Lupu, Dumitru Popescu, 
Leontc Râutu. Ghcorghe Stoi
ca. Ștefan Voitec. Chivu Stoi
ca, Constantin Băbălâu, Miron 
Constantinescu. Mihai Gere. 
Magdalena Filipaș. Ion Ioni
ta. Ștefan Andrei.

Erau prezenți, de asemenea, 
membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ai gu
vernului. conducători de insti
tuții centrale și organizații ob
ștești. generali, ziariști, cores
pondenți ai presei străine.

Au fost de fată A. H. Al-Sa- 

Sosirea la Tripoli
de către Moamer El Geddafi, 
membri ai Consiliului Coman
damentului Revoluție: : lt. 
colonel Abu Bakr Tunis Ja
ber, maior Beshir Ilawadi. 
maior Omar Meheishy, maior 
Moukhtar Al Karowu.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu. prezintă. la rîn- 
dul său, președintelui El 
Geddafi. persoanele oficiale 
care îl însoțesc: Cornel 
Burtică, membru supleant al 
.Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.. Ion 
Pâțan. vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri. minis
trul comerțului exterior. Geor
ge Macovescu. ministrul afa
cerilor externe. Mircea Ma- 
lița și Nicolae Doicaru consi
lieri ai președintelui Consi
liului de Stat.

Sint intonate imnurile de 
stat ale celor două țări. in 
timp ce, în semn de salut, 
sint trase 21 de salve de ar
tilerie. Cei doi șefi de stat 
trec în revistă garda de o- 
noare formată din militari în 
ținută de gaiă.

Pe platoul din fața aerogă
rii sînt prezenți. pentru a-1 
saluta pe șeful statului român, 
membri ai guvernului libian
— Abdel Ati Oubeidi. minis
trul muncii. Ezzedin El 
Mabrouk, ministrul petrolu
lui. dr. Mohamed Ahmed 
Sherif. ministrul educației. 
Aii Taba. ministrul agri
culturii. Mohamed Ahmed 
El Mnakous, ministrul lo
cuințelor și serviciilor publi
ce. Abdel Fatah al Naasi sub
secretar de stat la Ministe
rul Afacerilor Externe.

O scenă emoționantă : doi 
copii ai unor specialiști ro
mâni care lucrează în Li
bia se apropie de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ii înmî- 
nează flori și. adresîndu-i 
urarea de bun venit, îl îmbră
țișează.

în salonul de onoare al 
aeroportului, președintele 
Moamer El Geddafi. adre- 
sindu-se președintelui Nicolae 
Ceaușescu. a declarat : Salut 
în persoana dumneavoastră 
prezența în Libia a primului 
șef de stat din Europa răsă
riteană si vă mulțumesc pen
tru aceasta. Sin convins că 
această vizită va pune bazele 
unei colaborări trainice între 
statele și popoarele noastre.

îmi exprim satisfacția că 
vă întîlnesc — a răspuns 
președintele Nicolae Ceaușescu
— și nutresc, ca și dumnea
voastră. convingerea că în- 
tîlnirile și convorbirile noas
tre vor deschide perspective 
bogate conlucrării dintre 
cele două state, dintre po
poarele României si Libiei 
Sper să fie un început bun și 
pentru relațiile dintre țările 
noastre și cu toate țările din 
Europa răsăriteană. Vom fi 
bucuroși dacă vizita va con
tribui la dezvoltarea conlu
crării cu toate țările socia
liste, cu toate țările lumii.

Răspunzînd solicitării re
prezentanților presei libiene, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a declarat : Doresc să adre
sez poporului libian un salut 
călduros din partea poporului 
român și cele mai bune urări.

Sînt deosebit de bucuros 
că am putut răspunde amabi
lei invitații a președintelui 
Consiliului Comandamentului 
Revoluției din Republica 
Arabă Libiana. Sint convins 
că prin convorbirile pe‘ care 
le vom avea vom pune ba
zele unei bune colaborări 
între popoarele noastre.

Apoi, cei doi șefi de stat

Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu.

La banchet au luat parte 
persoanele oficiale care îl în
soțesc pe șeful statului român 
în vizita sa oficială în Libia.

Au fost prezenți membri ai 
Consiliului Comandamentului 
Revoluției, miniștri, persona
lități ale vieții politice și cul

marrai. ambasadorul Republi
cii Irak la București, si Muh- 
sen Sayadi. însărcinatul cu a- 
faceri ad-interim a] Republi
cii Arabe Siriene la București. 
Erau de asemenea prezenți 
alți șefi de misiuni diplomati
ce acreditați la București.

Numeroși bucureșteni aflați 
pe aeroport au salutat cu mul
tă căldură pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, exprimîn- 
du-și încrederea deplina că 
vizita pe care o întreprinde in 
țări din Orientul Mijlociu des
chide noi perspective in evo
luția ascendentă a relațiilor 
de prietenie și colaborare pe 
care România Socialistă le în
treține cu țările din această 
regiune a lumii. Ei au adresat 
din inimă șefului statului tra
diționala urare de drum bun 
și succes deplin în această nc- 
uă și importantă solie consa
crată păcii, întăririi prieteni
ei și colaborării între popoare.

(Agerpres)

părăsesc aeroportul intr-o 
mașină escortată de motoci- 
cliști. indreptindu-se spre 
reședința rezervată înaltului 
oaspete român.

Coloana oficială de mașini 
se înscrie pe noua autostradă, 
dată recent in circulație, care 
leagă aeroportul de capitală.

Se străbat apoi bulevarde
le Siwani Bcn Yadim, Piața 
Abdel Moneim Ryad, Calea 
Republicii, Strada Omar Al 
Moukhtar. Bulevardul al 
Fath — artere principale 
alo frumoasei capitale, care 
este, in același timp, cel 
mai mare port al țârii, im
portant centru economic și 
cultural al Libiei.

De-a lungul traseului stră
bătut de coloana oficială sînt 
arborate drapele românești și 
libiene : se văd portrete ale 
președinților Nicolae Ceaușescu 
și Moamer El Geddafi. in
scripții de bun venit adresa
te solilor poporului român.

Populația orașului. care a 
aflat cu bucurie și satisfac
ție de vizita în Libia a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, 
a ieșit în număr mare pe 
străzi, bulevarde și în piețe, 
ovaționîndu-1 cu căldură pe 
șeful statului român, expri- 
mîndu-și sentimentele de 
simpatic și înaltă stimă. 
Căldura cu care mulțimea a 
salutat de-a lungul traseului 
pe cci doi președinți concordă 
în chip fericit cu temperatura 
de aici a acestor zile de 
februarie. cind. la Tripoli, 
mercurul termometrului urcă, 
la amiază, la plus 32 de grade.

Sîntem martorii unei noi 
demonstrații a sentimentelor 
do prietenie de care se bucu
ră și în această parte a 
lumii — ca și in toate țările 
vizitate — șeful statului ro
mân. Mulțimea poartă por
trete ale celor doi șefi de stat, 
pancarte pe care sînt înscri
se urări pentru prietenia 
dintre cele două țări și po
poare.

..Ceaușescu — Geddafi" sint 
cuvintele scandate de masa 
de demonstranți, dind expre
sie dorinței de apropiere și 
colaborare intre popoarele 
Libiei și României. Sînt oa
meni de toate vîrstele, mun
citori și studenți care for
mează o masă compactă. Co
loana mașinilor oficiale se 
oprește! Cei doi șefi de stat 
iau loc într-o mașină deschi
să. răspunzînd cu căldură 
aclamațiilor entuziaste ale 
mulțimii.

Asemenea manifestări de 
bucurie și prețuire din partea 
gazdelor au loc și la intrarea 
la Palatul de oaspeți unde 
se află reședința rezervată 
șefului statului român.

Pe frontispiciul „Palatului 
de oaspeți'1 au fost arborate 
drapele românești și libiene, 
care încadrează un mare por
tret al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Militari în ținută 
de gală prezintă onorul. în 
salonul de onoare al reședin
ței, cci doi șefi de stat, 
împreună cu persoane oficia
le române și libiene se între
țin cu cordialitate.

Primirea deosebit de căl
duroasă făcută șefului statului 
român, sentimentele de 
bucurie, admirație și respect 
ale locuitorilor orașului Tri
poli sînt dovezi elocvente ale 
interesului și satisfacției po
porului libian și conducători
lor săi de a-1 avea, ca oaspe
te, pentru prima oară, pc șe
ful statului român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

turale din Tripoli, șefii misiu
nilor diplomatice acreditați în 
capitala Libiei.

In timpul banchetului, pre
ședintele Moamer El Geddafi 
și președintele Nicolae 
Ceaușescu au rostit toasturi.

Banchetul s-a desfășurat în
tr-o ambianță de caldă priete
nie și cordialitate.

lucrările Congresului Federației 
Sindicatelor din Vietnam

HANOI 12 (Agerpres). — In 
raportul Comitetului Executiv 
ai Federației Sindicatelor din 
Vietnam, prezentat la cel de-al 
treilea Congres al federației 
ce se desfășoară la Hanoi sint 
înfățișate succesele obținute 
in R.D. Vietnam în perioada 
ce a trecut de la congresul pre
cedent. subliniindu se contri
buția majoră a industrializării 
socialiste la dezvoltarea între
gii economii naționale. Se 
menționează. de asemenea, 
creșterea de peste 2.5 ori a 
numărului muncitorilor și sa
lariaților in comparație cu 
1961 și, implicit, a activității 
sindicatelor.

In numele Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România, to
varășul Constantin Mîndrea- 
nu. secretar al C.C. al U.G.S.R.. 
a adresat participantelor la 
congres, clasei muncitoare e- 
roicului popor vietnamez un 
cald și frățesc salut, sublini
ind că și in continuare clasa 
muncitoare, întregul nostru 
popor vor acorda poporului 
vietnamez sprijinul lor mul
tilateral pentru reconstrucția 
țării, pentru realizarea unei 
păci trainice în Indochina, 
pentru dezvoltarea socialistă 
a R.D. Vietnam.

★
Agenția V.N.A. informează 

că Ton Duc Thang, președin
tele R.D. Vietnam, Le Duan,

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

Comunicat 
polono-libian

VARȘOVIA 12 (Agerpres). 
— In comunicatul dat publici
tății la încheierea vizitei ofi
ciale în R.P. Polonă a primu
lui ministru libian. Abdel 
Salam Jalloud, se arată că. in 
cadrul convorbirilor pe care 
le-a avut cu Piotr Jaroszewicz 
președintele Consiliului de 
Miniștri, au fost abordate as
pecte vizînd dezvoltarea rela
țiilor bilaterale și probleme 
internaționale actuale. A fost 
subliniată in context necesita
tea retragerii trupelor israelie- 
ne de pe toate teritoriile ocupa
te după 1967. Comunicatul sub
liniază sprijinul celor două țări 
față de măsurile în direcția a- 
sigurării securității europene 
și dezvoltării colaborării din
tre statele de pe continentul 
european.

Sesiunea Parlamentului
european

STRASBOURG 12 (Ager
pres). — Carlo Scarascia Mug
nozza, vicepreședinte al Comi
siei C.E.E., a prezentat, marți, 
în fața membrilor Parlamen
tului european de la Stras
bourg (organ consultativ al 
Pieței comune) raportul gene
ral pe 1973 al organului exe
cutiv. precum și programul pe 
anul in curs.

In concepția Comisiei de la 
Bruxelles, evenimentele din 
ultimele luni ..scot și mai preg
nant în evidență importanța 
vitală pentru Europa „celor 
nouă" a afirmării intereselor 
și responsabilităților proprii, 
in scopul evitării unei deterio
rări a relațiilor economice in
ternaționale*1. ..Este urgent — 
a spus Mugnozza -- să se re- 
defineascâ raporturile noastre 
cu țările producătoare de pe
trol și cu țările producătoare 
de materii prime. Cea mai bu
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PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Paradisul ; Republi
ca : Eva și Adam ; PE- 
TRILA : Neînfricatul Gyula 
vara și iarna : LONEA — 
Minerul : Cartea junglei ; 
ANINOASA : Moartea re
gelui negru ; VULCAN : 
Maria Stuart : LUPENI — 
Cultural : Albă ca zăpada 
și cei șapte pitici ; Muncito
resc : Drumul spre satul 
natal ; URICANI: Parașu- 
tiștii.

5,00 Buletin de știri; 5,05 
Drumeție folclorică muzica
lă: 6,00 Radioprogramul di
mineții; 8,08 La microfon, 
melodia preferată; 9.00 Bu
letin de știri; 9,20 Muzică 

prim-secrctar al C.C. al Parti
dului Celor ce Muncesc din 
Vietnam. Truong Chinh. pre
ședintele Comitetului Perma
nent al Adunării Naționale, 
Fam Van Dong, primul minis
tru ai R.D. Vietnam, și alți 
conducători de partid și de 
stat ai R.D. Vietnam au pri
mit pe conducătorii delegați
ilor străine participante la 
Congresul Federației Sindica
telor din Vietnam.

Conferința principalelor state
occidentale importatoare

WASHINGTON 12 (Ager
pres). — In discursul rostit 
la deschiderea lucrărilor Con
ferinței principalelor state oc
cidentale importatoare de pe
trol. secretarul de stat al 
S.U.A.. Henry Kissinger, a 
propus un program de coope
rare in șapte puncte pentru 
soluționarea actualei crize e- 
nergetice. El a arătat că dacă 
celelalte țări occidentale con
sumatoare, care produc și ele 
petrol, vor proceda la fel. Sta
tele Unite sint gata să impar- 
tă cu ele o parte din disponi
bilitățile lor totale (producția 
internă plus importurile), pe 
baza unor criterii ce urmea-

Interviul secretarului general al O.P.E.C.
GENEVA 12 Coresponden

tul Agerpres. Cornel iu Vlad, 
transmite: Intr-un interviu a- 
cordat publicației „Forum du 
Devcloppcment11. secretarul 
general al Organizației țărilor 
exportatoare de petrol — 
OPEC, Abderrahman Khene, 
a apreciat că, ținind seama de 
evoluțiile cele mai recente pe 
arena economică mondială, 
..există o posibilitate pentru a 
se proceda la revizuirea pro
fundă a raporturilor economi
ce existente intre țările pu
ternic industrializate și țările 
in curs de dezvoltare\ Aceste 
raporturi — a spus el — au 
fost stabilite intr-un moment 
cind țările industrializate au 
hotărî t să fixeze in mod uni
lateral prețul materiilor pri
me in general și al produselor 
manufacturate pe care le vin
deau țârilor in curs de dezvol- 

na garanție a stabilității de 
aprovizionare a Comunității 
in acest domeniu va rezulta 
dintr-o cooperare axată pc 
satisfacerea mutuală a intere
selor partenerilor".

Mugnozza a precizat, de a- 
semenea. că organul executiv 
al ..celor nouă" își propune, pc 
de altă parte, să continue dia
logul în care comunitatea es
te angajată cu principalii săi 
parteneri comerciali — State
le Unite, Japonia și Canada 
— ..ințelegîndu-se că aceste 
raporturi nu trebuie nici să 
compromită, nici să intîrzie. 
și nici să afecteze libera dez
voltare și întărire a viitorului 
construcției C.E.E."

In încheiere, vicepreședinte
le Comisiei C.E.E. a adresat 
un apel ..celor nouă" pentru a 
adoptat de urgentă o politică 
comună în domeniul energiei.

populară: 10.00 Buletin de 
știri; 10,10 Retrospectiva cre
ației lui Ion Vasilescu (IV);
10.30 Din țările socialiste; 
10.45 Muzică populară; 11,00 
Buletin de știri: 11.05 Muzi
că do promenadă: 11,20 Mu
zică ușoară; 12,00 Buletin de 
știri; 12,05 Intîlnire cu me
lodia populară și interpretul 
preferat; 12.35 Sub steagul 
partidului: 13,00 Radiojurnal:
13,15 Concert de prinz: 14.00 
Buletin de știri: 14,05 Varie
tăți muzicale: 14,40 De dor, 
bade și de drag; 15.00 Buletin 
de știri: 15.05 Clubul invita- 
ților; 16,00 Radiojurnal: 16,15 
Cîntece: 16.25 Odă limbii ro
mâne: 16.45 Discul zilei; 17,00 
Buletin de știri: 17.15 Uni
versul familiei: 18.00 Orele 
serii; 20.00 Muzică populară: 
20,40 Muzică pe adresa dum
neavoastră: 21.00 Buletin de 
știri; 22.00 Radiojurnal: 22.30 
Bijuterii muzicale; 23,00—5.00 
Estrada nocturnă.

Greva minerilor britanici 
continuă

LONDRA 12 (Agerpres). — 
Comitetul național al sindi
catului minerilor din Marea 
Britanic a hotărit, marți. în 
unanimitate să respingă pro
punerile avansate de o serie 
de cercuri financiaro și indus
triale in vederea reglementării 
conflictului de muncă. Un 
purtător do cuvint al sindica
tului a precizat că. astfel, gre
va celor 269 000 do mineri 
continuă.

Respingerea ofertei de com
promis a cercurilor de afaceri 
din City-ul londonez fusese 
prefigurată de liderii sindicali, 
care sublimaseră că în condi- 

zâ a fi stabilite. Kissinger a 
adăugat că S.U.A. își vor a- 
duce contribuția la stabilirea 
unui angajament colectiv în 
vederea dezvoltării resurselor 
de petrol din fiecare țară in
dustrializată care posedă ză
căminte exploatabile și să în
curajeze investițiile de capi
tal în noi sectoare de produ
cere a materiilor energetice — 
carburanți sintetici, gaze obți
nute din cărbune etc. El a fă
cut ape] ca țările industriali
zate să accepte participarea 
la ..sacrificiile și cheltuielile 
rezultate din măsurile de eco
nomisire a energiei11. Secreta
rul de stat a arătat că Statele 

tare. Cu ocazia crizei petrolu
lui — a continuat secretarul 
general al OPEC — toată lu
mea parc să se preocupe de 
soarta țârilor subdezvoltate, 
fapt mai puțin remarcat în 
trecut și a reieșit că trebuie 
revizuite efectiv toate valorile 
stabilite pină acum în mod u- 
nilateral în ce privește un nu
măr do produse, cu alte cuvin
te că trebuie reconsiderați 
termenii de schimb.

Privitor la hotărîrea OPEC 
de a crea o bancă pentru dez

voltare, A. Khene a arătat că,

Acțiunea revendicativă 
a salariaților serviciilor 

publice din R.F. Germania
BONN 12 (Agerpres). — Ac

țiunea revendicativă a salari- 
aților serviciilor publice din 
R.F. Germania a căpătat, 
marți, o amploare deosebită, 
numai în rețeaua de transpor
turi aflîndu-se în grevă a- 
proape 190 000 de muncitori. 
Acestora li s-au adăugat, în 
cursul zilei, lucrătorii din ser
viciile poștale și cei din rețe
lele de distribuire a electrici
tății. gazelor și căldurii.

Pc de altă parte, reprezen
tanții sindicatelor au continu
at, la Stuttgart și Frankfurt 
pc Main, negocierile cu guver
nul privind modalitățile de 
soluționare a acestui conflict 
de muncă. La încheierea a do
uă runde de convorbiri. Heinz 
Kluncker. președintele Sindi
catului salariaților publici, a 
declarat ziariștilor că nu s-a a- 
juns la nici un rezultat, deoa
rece revendicările muncitori
lor nu au fost acceptate, ast
fel că greva continuă. El a 
precizat că membrii sindica
tului vor lua și alte măsuri în 
sprijinul acțiunilor.

O nouă reuniune între re
prezentanții sindicatelor și ai

STUDIOUL TIMIȘOARA

MIERCURI 13 FEBRUARIE

18,00 Actualitatea radio; 
18,10 Jocuri populare din 
Banat interpretate la fanfa
ră: 18.30 Emisiunea ..Pro ar
te": 18.45 Canțonete de Tosti 
și Tagliaferri; 19,00 Emisiu
nea „Colocviu cu tinerețea";

9.00 Teleșcoalâ — Introdu
cere în informatică. 
Suporturi de informa
ții (I).

9,15 Geografie (anul IV).
Orașele și satele din
R. S. România.

9,35 Electrotehnică (Pregă
tire tehnico-producti- 
vă). Mașini electrice. 

ții le recurgerii )a greva gene
rală. revendicările minerilor 
trebuie satisfăcute în totalita
tea lor.

După cum s-a anunțat, acți
unea minerilor a început la 
.sfirșitul săptăminii trecute, ea 
fiind declanșată — pe o peri
oadă nedefinită — ca urmare 
a refuzului organului guver
namental de resort de a accep
ta cererile formulate de sindi
cat. Situația creată a determi
nat pe primul ministru Ed
ward Heath să dizolve parla
mentul și să organizeze alegeri 
generale anticipate, care vor 
avea loc la 28 februarie.

Unite doresc ca țările în curs 
de dezvoltare să fie invitate să 
se alăture, într-un stadiu ul
terior. discuțiilor asupra pro
blemelor energetice începute 
de statele industrializate.

In încheierea expunerii sa
le, secretarul de stat a subli
niat că problema energiei nu 
poate fi soluționată decît prin- 
tr-o „concertare internaționa- 
lă“, câ țările în curs de dez
voltare trebuie să fie rapid a- 
sociate la consultările actuale 
și că relațiile dintre țările con
sumatoare și statele producă
toare de petrol trebuie să se 
desfășoare in spiritul coope
rării și nu al confruntării.

în acest fel, OPEC „va putea 
să favorizeze progresul țărilor 
în curs de dezvoltare prin fur
nizarea de mijloace financiare 
la cote preferențiale". Țările 
producătoare de petrol — a 
declarat el — așteaptă din par
tea țărilor puternic industria
lizate să dea dovadă de bună
voință, consimțind la revizui
rea termenilor economici ca
re au prevalat pină acum și 
care au fost un obstacol în 
calea emancipării economice 
și sociale a țărilor mai puțin 
dezvoltate.

guvernului urma să se desfă
șoare în cursul nopții de marți 
spre miercuri.

Avînd în vedere situația 
creată, la Bonn a avut loc o 
reuniune de urgență a cabi
netului. La încheierea ei, pur
tătorul de cuvînt al guvernu
lui, Rudiger von Wechmar, a 
declarat că actualul conflict 
de muncă va avea importante 
repercusiuni in acest an asu
pra economiei vest-germane.

Creșteri de prețuri în Japonia
TOKIO 12 — Coresponden

tul Agerpres, Paul Diaconu. 
-transmite: In raportul prezen
tat, marți, guvernului de că
tre directorul general al A- 
genției de Planificare Econo
mică Tsuneo Uchida. se arată 
că. în ianuarie, prețurile cu 
ridicata au sporit în Japonia 
cu 5 la sută față de luna pre
cedentă, și cu 35 la sută com
parativ cu aceeași lună a anu
lui trecut. De asemenea. în a- 
celeași perioade de referință, 
prețurile la bunurile de con-

10.00 Curs de limbă engleză 
(lecția 76) — reluare.

10.30 Curs de limbă rusă 
(lecția 78) — reluare.

11,00 Film pentru tineret 
(reluare). Căldura.

16,00 — 17,00 Lecții TV 
pentru lucrătorii din 
agricultură. Creșterea 
animalelor.

17.30 Telex.
17,35 Curs de limbă franceză 

(lecția 80).
18.05 Micii meșteri mari.
18.30 Istoria operetei Batis

ta de dantelă de Jo
hann Strauss.

18,45 Dialog — Teoria mar- 
cusiană a „omului uni
dimensional".

19.10 Tragerea Pronoexpres.
19,20 1 001 de seri. Pik și Tik
19.30 Telejurnal.
20,00 Semnături In cartea 

satului.

COMISIA PENTRU ENER
GIA ATOMICA A S.U.A. 
a dat publicității statisticile 
cu privire la amplasarea 
centralelor nucleare pe teri
toriul Statelor Unite. Potri
vit acestor statistici, la 31 
decembrie 1973, numărul to
tal ar reactoarelor nucleare 
pentru producerea de energie 
electrică. in funcțiune. in 
construcție sau comandate a 
ajuns la 199.

PROF. VIRGIL C1NDEA, 
membru al Academiei de 
Științe Sociale și Politice a 
Republicii Socialiste România, 
a ținut o seric de conferințe 
la Beirut, în fața unui nu
meros public, pe tema „Re
lațiile bimilenare româno- 
libaneze" și „Gîndirea româ
nească în epoca modernă și 
contemporană11.

GUSTAV HUSAK, secretar 
general al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, l-a primit pe 
Raul Castro, al doilea se
cretar al C.C. al P.C. din 
Cuba, prim vice-prim-mi- 
nistru și ministru al Forțelor 
armate revoluționare, aflat 
într-o vizită neoficială în 
R. S. Cehoslovacă.

PREȘEDINTELE URUGUA- 
YULUI, Juan Maria Borda- 
berry. l-a desemnat pe colone-. 
Iul Hugo Linares Brun \C.' 
funcția de ministru de in
terne — s-a anunțat oficial 
la Montevideo. Fostul titu
lar, Nestor Bolentini. și-a 
prezentat, anterior, demisia.

PRIMUL TEST al noii ra
chete spațiale americane 
„Titan — Centaur" s-a sol
dat cu un eșec, datorat — 
după cum informează N.A.S.A. 
— neintrării în funcțiune a 
treptei superioare a vehicu
lului. După două încercări 
neizbutite de a aprinde mo
toarele treptei, racheta a 
deviat de la traiectorie și a 
trebuit să fie distrusă.

MARȚI A FOST LANSAT 
ÎN U.R.S.S. satelitul artificial 
al Pămîntului ..Cosmos-632", 
Aparatele instalate la bord 
funcționează normal, iar cen
trul terestru de coordonare 
și calcul prelucrează datele 
furnizate de satelit.

LA SEDIUL UNEI ȘCOLI 
MILITARE SUPERIOARE DE 
LÎNGA LONDRA s-a produs 
marți, o puternică explozie, 
soldată cu rănirea a aproxi
mativ zece persoane și ava
rierea clădirii. Atentatul, 
care a fost atribuit organiza
ției extremiste din Ulster — 
Armata Republicană Irlan
deză (I.R.A.) —, survine la 
mai puțin de două săptămîni 
după uciderea, tot ca urmare 
a exploziei unei bombe, a 
12 militari britanici aflați 
într-un autocar pe o autostra
dă din comitatul Yorkshire.

sum au crescut, la Tokio, cu 
peste 20 la sută. Se precizea
ză câ, avind in vedere o nouă 
sporire a prețului petrolului, 
nu se poate manifesta opti
mism în legătură cu evoluția 
spiralei prețurilor.

I-a sfirșitul reuniunii guver
nului. ministrul de finanțe, 
Takeo Fukuda, a declarat că 
ministerul său are în vedere a- 
plicarea și mai strictă a mă
surilor de control financiar, 
în scopul frînării creșterii pre
țurilor.

20.15 Telecinemateca : Cerul 
galben. Premieră pe 
țară.

21,50 Mina și cei... 40 de 
balerini de la „Sabato 
serra". Spectacol de 
varietăți realizat în 
studiourile RAI de la 
Roma.

22.15 24 de ore.

Valorile temperaturii în
registrate în cursul zilei de 
ieri :

Maximele: Petroșani rl?14 
grade; Paring -F 6 grade.

Minimele: Petroșani —3
grade; Paring —2 grade.

Grosimea stratului de ză
padă la Paring: 59 cm.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE: Vreme călduroa
să cu cer variabil. Vînt slab 
din sud.
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