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OPGĂH AL COMITETULUI MUNICIPAL PETROȘANI AL W. Șl AL CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL

Pentru realizarea cincinalului inainte de termen
Mobilizare creatoare în fiecare colectiv

Mineritul Văii Jiului 
la cotele angajante 

ale anului XXX!

Angajamentele l.ll.M. Petroșani
însuflețit dc cele două evenimente isto

rice din acest an — a XXX-a aniversare 
a eliberării și Congresul al Xl-lea al 
partidului — colectivul întreprinderii do 
utilaj minier din Petroșani și-a analizat 
cu responsabilitate resursele interne 
pentru realizarea cincinalului inainte 
de termen. Pe această bază, colectivul dc 
la I.U.M. Petroșani a hotărît în adunarea 
generală a oamenilor muncii să realizeze 
in acest an, următoarele obiective :

Vizita președintelui
NICOLAE CEAUȘESCU 

în Republica Irak
Prin orașul Bagdad, păstrător al vestigiilor 

unei străvechi culturi și civilizații

A trecut mai mult de o lu
nă și jumătate din noul an — 
al patrulea din actualul cinci
nal. Este anul unor evenimen
te memorabile ale celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării, al 
Congresului al Xl-lea al partidu
lui. Rezultatele remarcabile 
din această perioadă obți
nute in extracția cărbunelui, in 
întreaga viață economică a mu
nicipiului semnifică angajarea 
plenară a minerilor Văii Jiu
lui pe coordonotele entu
ziastei întreceri declanșate in 
întreaga țară pentru a întim- 
pina marile evenimente ale a- 
nului cu succese de prestigiu 
in îndeplinirea sarcinilor de 
plan, în sporirea eficienței în
tregii activități economice. Dar 
perioada la care ne referim are 
pentru mineritul Văii Jiului o 
semnificație in plus, marcînd 
noi poși însemnați pe linia în
făptuirii cu succes a măsuri
lor stabilite în noiembrie 1973, 
odată cu introducerea nou
lui program de lucru in minele 
Văii Jiului, măsuri elaborate 
la indicoțio conducerii supe
rioare de partid și de stat, in 
scopul îmbunătățirii activității 
economice a unîtâtiTor 'miniere, 
dezvoltării industriei carboni
fere, creșterii extracției de 
cărbune și îmbunătățirii con
dițiilor de muncă și de viață 
ale minerilor. Ansamblul mă
surilor stabilite și înfăptuite 
cu succes cu sprijinul condu
cerii partidului, pnn munca pli
nă de elen a colectivelor mi
nerești, mobilizate de organi
zațiile de partid, au condus la 
înlăturarea a numeroase defi
ciențe, la crearea unor condi
ții optime de creștere a pro
ducției, productivității muncii, 
a tuturor indicatorilor de plan.

Despre succesele cu care a 
debutat mineritul Vpii Jiului 
în 1 974, despre hotărirea mi
nerilor de o spori continuu 
producția de cărbune cocsifi- 
cabil și energetic H nivelul 
cerințelor economiei naționale, 

al noilor icrcini rasate de 
partid pentru creșterea bazei 
energetice și de combustibil a 
țării, vorbește bilanțul rodnic 
al tuturor colect:velor mi
nerești pe luna ianuarie cind 
sarcinile de extracție au fost de
pășite pe bazin cu peste 
15 000 tone cărbune, precum 
și depășirile pe feoruarie care 
se cifrează pină ieri Ia 7 000 
tone cărbune. In perioada de 
cind se aplică noul program 
cu săptămina redusă de lucru, 
mediile zilnice la producția dc 
cărbune extras au crescut față 
de perioada precedentă cu 
peste 7 000 de tone reușin- 
du-se să se obțină in multe 
zile producții ’’ecord, nemeiin- 
tilnite in Valea Jiului. Impor
tant e faptul că, odată cu 
creșterea producț'ei. o sporit și 
productivitatea valorică a mun
cii cu peste 160 lei pe salariat, 
iar cea fizică (care in condi
țiile vechiului pregran se rea
liza la nivel de 1,422 tone pe 
post) să atingă in ianuarie 
a. c. 1,822 tone pe post. De 
remarcat că din p ima lună a 
anului otit exploatările cit și 
centrala și-au îndeplinit și de
pășit planul productivității mun
cii la toate genurile de lu
crări. Conform Drevederiior ple
nului de măsuri, a fost intensi
ficat ritmul de execuție a lu
crărilor de deschideri și pre
gătiri, au sporit vitezele de a- 
vansare și realizările pe cen
trală cu peste 1 500 ml pe lu
nă, în luna ianuarie programul 
de pregătiri fiind depășit cu 400 
ml lucrări miniere. Concomi
tent cu sporirea producției, a 
productivității muncii, au cres
cut și ciștigurile minerilor, s-au 
îmbunătățit condițiile de muncă 
și de viață ale salariaților.

Redresarea economică a uni
tăților miniere reflectă roadele 
eforturilor colective pentru per
fecționarea organizării produc-
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® depășirea pro
ducției globale indus, 
triale cu 1 425 000 Iei:

® sporirea pro
ducției marfă peste 
Plan cu 1 280 000 Iei:
• 0,5 la sută piese 

produse peste plan:
® 80 de tone de

INIȚIATIVA - EXPRESIE 
CONCRETĂ A ANGAJĂRII 

PLENARE ÎN MAREA ÎNTRECERE
• Chemarea minerului Gheorghe Durlă dc la Uricani găseș

te teren la Vulcan.
• Planul fiecărei luni poate fi realizat nu cu două, ci cu trei 

zile mai devreme.
• Minerilor din abataje li se alătură și cei de la pregătiri.

Ziarul nostru publica la 
începutul lunii ianuarie ho
tărirea brigăzii lui Gheorghe 
Durlă și a altor mineri dc la 
Uricani de a realiza în acest 
an. in cinstea marilor eveni
mente — cea de a 
XXX-a aniversa
re a eliberării și 
Congresul al Xl- 
lea al partidului 
— planul fiecărei 
luni cu două zile 
mai devreme. Ho
tărirea lui Durlă ca și a 
lui Traian Pop. Pavcl Ma- 
daraș și Gheorghe Nichita li 
s-a părut atunci multora ca 
fiind îndrăzneață. încheierea 
lui ianuarie însă a confirmat 
că ..se poate".

$i iată că alți mineri de 
la o altă exploatare — Vul
can — împărtășesc ideea lui 
Gheorghe Durlă. Ba mai

materiale și metal e- 
conomisite:

@ 500 000 lei bene
ficii peste plan:

@ indicele de uti
lizare a mașinilor u- 
nelte va atinge 85 la 
sută.

Wl FRflftEVRi 
îl\l PREP HI RE

A fost terminată recent executarea pla
nului înclinat nr. 5 din cadrul sectorului 
III al minei Aninoasa. Lucrarea, prezen- 
tînd o importanță deosebită pentru e- 
șalonarea viitoarelor lucrări de pregătire 
în cadrul sectorului și pentru asigurarea 
liniei de front a trimestrului III, a fost 
realizată in condiții calitative bune și 
în conformitate cu graficul dc execuție 
dc către brigada condusă de Mihai Feier. 
Străpungerea acestei lucrări va permite 
realizarea aerajului la lucrările din zonă 
și plasarea a două noi locuri de muncă la 
pregătirea abatajelor cameră nr. 4 și 3 
din stratul 5.

mult, o duc mai departe. An
gajați in întrecere prin che
marea pe care au adresat-o 
colectivelor de muncă din 
ramura extractivă, minerii 
de la Vulcan caută — și gă

Planul fiecărei luni — 
realizat mai devreme

sesc — noi resurse, noi mo
dalități de traducere în fap
te a angajamentului asumat. 
Să le dăm cuvîntul cîtorva 
șefi de brigadă care au ho
tărît să ridice mai sus șta
cheta inițiativei angajante 
de la Uricani.

Constantin Popa: Noi, bri
gada. am citit în ziar despre 
Durlă. Se vede treaba că-i

Suportul solid 
al faptelor din abataje

Cu prilejul dezbaterii ci
frelor de plan pe acest an, 
majoritatea brigăzilor de la 
E. M. Lupeni s-au angajat 
să-și realizeze planul lună 
de lună și să-l depășească. 
Angajamentele lor însumea
ză sute, poate chiar mii de 
tone de cărbune peste plan. 
Buna organizare a locurilor 
de muncă și o aproviziona
re mai ritmică le-au permis 
multor brigăzi ca încă din 
prima lună și jumătate a a- 
cestui an să-și realizeze și 
chiar să-i depășească anga
jamentele asumate.

Iată cîteva din aceste bri
găzi și realizările lor. Bri
gada frontalistului Petre 
Constantin, Erou al Muncii 
Socialiste, s-a angajat să 
de-a peste planul anual 1000 
tone de cărbune. In luna 
ianuarie ca a realizat o de
pășire de 2 331 tone iar în 
prima jumătate a lunii fe
bruarie brigada a sporit can
titatea de cărbune extrasă 

un miner priceput, că are 
oameni buni. Dar și la noi 
iu brigadă sini. Și am zis că 
și noi putem face planul, nu 
cu două ci cu trei zile mai 
devreme.

— Pe ce v-ați 
bazat cînd ați a- 
dăugat încă o zi 
inițiativei?

— Pe ce am re
alizat in anul tre
cut în condiții
mult mai grele.

Noi l-am încheiat pe ’73
cu 18 zile mai devre
me. Calculind realizările,
studiind frontul de lucru și 
mai ales cunoscîndu-mi bine 
oamenii ajm ajuns la con
cluzia că putem să o luăm

Dragoș CALIN

(Continuare în pag. a 3-a)

în plus de plan cu încă 740 
tone. Alte două brigăzi de 
frontaliști din sectorul IV, 
cele conduse de Ion Sălă- 
jean și Ion Solomon, în a- 
ceoași perioadă, au înregis
trat prima o depășire de 
633 tone față de 1 000 tone 
angajament, iar a doua 544 
tone depășire față de 300 to
ne angajament.

Cu realizări frumoase se 
prezintă, de asemenea, bri
gada de frontaliști condusă 
de Mihai Blaga din sectorul 
VI. Acesta s-a angajat să 
dea în acest an 500 de to
ne de cărbune peste plan și 
a extras în luna ianuarie și 
jumătate din luna februarie 
756 tone de cărbune. De
pășiri față de angajamente 
au realizat și brigăzile din 
abatajele cameră, de la lu
crările de pregătiri cît și ce
le de la investiții.

Avram MICA, 
subrcdacția Lupeni

Cea de-a doua zi a prezen
ței președintelui Nicolae 
Ceaușescu in Irak a prilejuit, 
in cursul dimineții, un contact 
direct, nemijlocit cu tot ceea 
ce reprezintă capitala sa. Bag
dadul ca oraș păstrător al 
vestigiilor unei străvechi cul
turi și civilizații, oraș în pli
nă dezvoltare pe coordonatele 
vieții moderne, puternic pro
pulsate de elanul unei popu
lații receptive ia idealurile 
nobile ale progresului social.

Dc la reședința rezervată 
șefului statului român, coloa
na mașinilor oficiale trece pes
te cele șase poduri ce unesc 
cele două maluri ale fluviului 
Tigru, poposind la Muzeul i- 
rakian, unul din așezămintele 
dc cultură ce adăpostesc cele 
mai valoroase vestigii ale is
torici popoarelor cc au locuit, 
de-a lungul secolelor, în..regi

Continuarea convorbirilor oficiale 
româno-irakiene

Miercuri seara, la Palatul 
Bagdad, reședința rezervată 
șefului statului român, au con. 
tinuat convorbirile oficiale 
dintre președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România. Nicolae Ceaușescu. 
și președintele Republicii I- 
rak, Ahmed Hassan Al-Bakr.

La sosire, președintele Al- 
Bakr a fost întimpinat de pre
ședintele Nicolae Ceausescu.

Garda militară aliniată in

Întîlnire între tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Aziz Mohamed, prim-secretar 

al C.C. al Partidului Comunist Irakian
Miercuri la amiază, tovară

șul Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Co
munist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România. a 
primit, la reședința sa din 
Bagdad, pc Aziz Mohamed, 
prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Irakian. Acesta a fost în- 
soțit_de Abdul Razzak Al Saf- 
ti. membru al C.C. al Partidu

I Schimb de expe- |
riență privind i

I ------------ I
Activitatea |
consiliilor 
de control

| muncitoresc
Ileri după-amiază s-a | 

desfășurat la Casa de ■

I cultură din Petroșani I 
un rodnic schimb de ex- |

Iperiență privind activi- I 
tatea consiliilor de con- I 
trol muncitoresc în do- I

I meniul economic si so- | 
cial din municipiu. ■I precum și măsurile ce I I1 se impun a fi luate în 
scopul creșterii eficien- I 
tei activității acestor •I organisme. ’

' Au participat membrii | I Consiliului municipal de ■
control muncitoresc, I

I președinții consiliilor 
de control muncitoresc ‘

. din unități economice, I I secretarii comitetelor de 1 
■ partid din întreprinderi. I I președinții comitetelor . I oamenilor muncii din I I unități economice în ca- ' 
I re funcționează consilii I I de control muncitoresc. I

In cadrul schimbului I 
de experiență au fost | I prezentate două refera- ■
te privind modernizarea I I tehnologiilor de lucru 1
în exploatările miniere I 

■ din. bazin, două infor- I I mări privind activitatea I 
1 consiliilor de control | 
I muncitoresc din cadrul o

șantierului T.C.M.M. și

IE.M. Lupeni și un film ’ 
privind utilizarea rațio- I

Inală a elementelor de | 
susținere hidraulică în I 
abataje, urmate de dis- |I cutii. 

unea situată intre Tigru și E- 
ufrat.

La intrarea in muzeu, un 
grup de tineri și tinere fac o 
entuziastă primire șefului sta
tului român, manifestîndu-și 
bucuria față de prezența sa 
în capitala Irakului. Pe o pin- 
ză desfășurată sînt scrise cu
vintele: ..Unitate, prietenie, 
socialism".

In acest muzeu se află peste 
50 00 de exponate de o inesti
mabilă valoare. înfâțișînd cea 
mai îndepărtată perioadă a is
toriei. culturii și civilizației a- 
rabo-islamice. In sase săli 
spațioase ale modernei clădiri 
a muzeului sînt păstrate măr
turii materiale ale culturilor 
preistorică, sumeriană, babilo
niană. asiriană. hatran si isla
mică. Celebra harpă de aur 
sumeriană, un cap de rege ak- 
kadian. numeroasele sculpturi 

fața reședinței prezidențiale a 
prezentat onorul. Au fost in
tonate imnurile de stat ale I- 
râkului și României.

Sint prezente persoanele o- 
ficiale care însoțesc pe înaltul 
oaspete român: Cornel Burti
că. membru supleant al Comi
tetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R. Ion Pățan. vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul comerțului 

lui Comunist Irakian, redac- 
tor-șef al ziarului „Țarik Al- 
Shaab“ și pe Kahim Ajima, 
membru al C.C .al Partidului 
Comunist Irakian.

La primire a participat to
varășul Cornel Burtică, mem
bru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

Sâlutîndu-1 cu deosebită 
cordialitate pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. îmbrățisîn -

Echipele de control obștesc 
și-au făcut datoria

Acum urmează 
să-și spună cuvîntul 

factorii de răspundere 
vizațiȚ

In lumina atribuțiilor stabilite prin Legea nr. 6/1 972 și 
planul de măsuri al Consiliului municipal al Frontului Unită
ții Socialiste, echipele de control obștesc din orașul Lupeni 
au organizat o acțiune de control in unitățile comerciale din 
localitate. Unele echipe au fost însoțite pe teren de mem
bri ai consiliului orășenesc al F.U.S. precum și ai consiliului 
orășenesc al sindicatelor. Redăm mai jos constatările făcu
te cu acest prilej.

La magazinele alimentare —
bine !

Personal în finută corespun
zătoare, mărfuri depozitate, 
prezentate și servite conform 
normelor generale de comerț 
— iată o primă constatare 
pozitivă. Deși în aceste ma
gazine era peste tot 'urne 
multă, atît la raioanele cu 
autoservire cît și la case, rit
mul de lucru era alert, ceea 
ce făcea ca timpul de servi
re a cumpărătorilor sâ fie re

Deficiențe de 
și de aită naturâ...

ș; celelalte exponate fac din 
acest muzeu una dintre cel® 
mai importante colecții de an
tichități ce redau nivelul înalt 
de indemînare și creație al 
celor care le-au făcut.

Aici se află expus și cele
brul Cod Hamurabi.

In sălile muzeului, președin
telui român ti dau explicații 
cițiva specialiști între care 
Abdul Ilah A) I-Iarak, directo
rul muzeului. La încheiere» 
vizitei, președintele Nicolae 
Ceaușescu scrie în Cartea de 
onoare: ..Apreciez preocupări
le și rezultatele specialiștilor 
și istoricilor, care asigură păs
trarea si punerea în valoare 
a unor monumente și Diese ră
mase de la civilizațiile ce 
s-au succedat pe pâmîntul Ira
kului de azi.

(Continuare in pag. a 4-a) , 

exterior, George Macovepcu, 
ministrul afacerilor externe, 
Bujor Almășan. ministrul mi
nelor. petrolului și geologiei, 
Mircea Malița si Nicolae Doi- 
caru. consilieri a; președinte
lui Consiliului de Stat, pre
cum și ambasadorul României 
la Bagdad. Gheorghe VasiTe.

Cei doi președinți s-au re
tras. continuind convorbirii® 
Jor oficiale.

du-i. tovarășul Aziz Mohamed 
a transmis secretarului gene
ral al Partidului Comunist 
Român, in numele Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist Irakian, al Biroului 
Politic, al tuturor comuniști
lor irakieni un călduros 
mesaj de salut. El a relevat 
că Partidul Comunist Irakian

(Continuare in pag. a. 4-a) 

dus la minimum. La raionul 
de coloniale și băuturi al ma- 
gb/.nului nr. 77 cite ’in client 
se hotăra greu asupra a ceea 
ce vrea să cumpere, creînd 
„timpi morți" în munca vînzâ- 
toarelor Dar experiența, bu
nul simț, tactul lor In aseme
nea situații își spun prompt 
cuvîntul și totul reintră re
pede în normal.

aprovizionare

r

.INTILMRL INTRE 
GENERAȚII"

Detașamentele de pi
onieri ale claselor a 
vn-a A. B și C de la 
Școala generală nr. 6 
Petrila s-au intîlnit, 
zilele trecute, cu iov. 
Gheorghe Lăzărescu. 
prim-secretar al Comi
tetului orășenesc Pe
trila al U.T.C. Dialogul 
— viu, antrenant și u- 
til — s-a desfășurat 
pe teme legate de anii 
frumoși ai pionierici, 
calitățile pe care tre
buie să le întrunească 
un tînăr pentru a de
veni ulecist. contribu
ția tinerelului studios 
al patriei la edificarea 
societății socialiste mul
tilateral dezvoltate.

V ______

..Inlilnirea dintre ge
nerații" a continuat cu 
o frumoasă reuniune 
tovărășească.

SPECTACOL AMINAT

Din motive obiecti
ve, spectacolul pentru 
tineret cu concursul 
colaboratoarelor radio- 
televiziunii Angela Si- 
milea și Corina Chi- 
riac, programat în lo
calitățile Uricani. Lu
peni. Vulcan. Aninoa
sa, Petroșani și Petri
la se amină pină după 
data de 15 martie a.c. 
Biletele puse in vin- 
zare și invitațiile ră- 
min valabile. Organi
zatorii spectacolului 
vor anunța din timp 
noua programare a se
rilor distractive dedi
cate tineretului frun
taș în muncă și învă
țătură.

ACȚIUNI 
ALE 

TINERILOR

După cum ne rela
tează tovarășul 
Gheorghe Biro, se
cretarul comitetului 
U.T.C. de la prepara- 
ția cărbunelui Petri
la, tinerii din organi
zația U.T.C. nr. 2 au 
întreprins, în zilele 
de simbătă si dumi
nică. noi acțiuni de 
muncă voluntar-pa- 
triotică. Ei au des
congestionat locurile 
de muncă și au co
lectat peste 10 tone 
de fier vechi. In a- 
celași timp membrii 
organizației nr. 1 au 
efectuat peste 40 ore 
de muncă patriotică 
la amenajarea bazei 
sportive a întreprin
derii.

EXPOZIȚIE 
IN SALA DE APEL

In cursul săptămî- 
nii trecute, în sala de 
apel a minei Uricani. 
a fost deschisă o ex
poziție de desene cu 
tema : „Lumea văzu
tă de ochii copiilor". 
Lucrările expuse a- 
parțin elevilor de Ia 
școala din localitate.

IN ATENȚIA 
AUTOMOBILIȘTI. 

LOR

Incepind de ieri, 20 
februarie, filiala 
O.J.T. Petroșani face 
înscrieri pentru ex
cursii în străinătate 
cu autoturisme pro
prii și servicii plăti
te. Pot fi vizitate

următoarele țări f
R.P. Ungară. R.S. 
Cehoslovacă. R.D.
Germană, R.P. Polo
nă, R.P. Bulgară și 
U.R.S.S. De remarcat 
că în acest tip de 
excursii posesorul de 
autoturism își alege 
itinerariul dorit și 
numărul de pensiuni 
solicitate. Se asigură 
benzina pentru între
gul traseu stabilit, in
diferent de numărul 
kilometrilor parcurși, 
Precum și suma de 
bani necesară (in va
lută) în funcție de 
numărul de zile.

Informații supli
mentare se pot obține 
zilnic de Ia sediul fi
lialei O.J.T. Petro
șani, str. Republicii, 
nr. 27. telefon 11733.

CONTINUA ACȚIUNILE DE 
ÎNFRUMUSEȚARE

Unul din obiectivele acțiunii de muncă 
patriotică organizată duminica trecută la 
Lupeni, la care au luat parte peste 100 
dc tineri, l-a constituit demolarea unor 
barăci din cartierul Detașament și valori
ficarea materialelor rezultate. Tinerii care 
au lucrat Ia demolări (in fotografie) îm
preună cu cei care au continuat acțiunea 
de curățenie a orașului, au efectuat 400 
de ore de muncă voluntar—patriotică.

ȘUT VOLUNTAR

La sfârșitul săptă- 
mînii trecute, din i- 
nițiativa organizației 
de partid, un grup de 
salariați tchnico-ad- 
ministrativi si șefi de 
brigadă de la secto
rul V al E.M. Lupeni, 
între care s-au numă
rat N. Răspopa, V. 
Sverner, V. Caila, E. 
Stcrie II, D. Marin, 
cărora li s-au alătu
rat tinerii uteciști M. 
Trandafir. M. Ioncs- 
cu. M. Dănălache, C. 
Fieraru și alții au e- 
fectuat un șut volun
tar în abatajele sec
torului. Rezultatul : 
peste 400 de tone dc 
cărbune trimise la 
suprafață.

Magazinele erau la data 
efectuării controlului — 13 
și respectiv, 14 februarie, în
tre orele 18—20 — abundent 
aprovizionate cu produse ali
mentare de bază — făină, za
hăr, ulei, mezeluri, conserve 
etc. S-au constatat însă și

unele neajunsuri. Spre exem
plu, din toate magazinele a- 
limentare lipsea apa minerală.

Margareta MICA, 
subredacția Lupeni

(Continuare în pag. a 3-a)
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Oameni ai zilelor noastre

Cinci 
descoperi 

frumusețea 
meseriei 

de miner
Despre brigada de mineri 

de la abatajul 3 Est, din ca
drul sectorului II al minei Pc- 
triJa. am ailal încă de la sfîr- 
șitul anului trecut aprecieri 
elng ioane.

Rezultatele obținute în 
cursul lunii ianuarie de co- 
lecib ul sectorului amintit au 
readus din nou în atenția tu
turor pe minerul care s-a im
pus drept unul dintre cei mai 
bum conducători de brigadă 
care știu să concentreze e- 
iorturile oamenilor din jurul 
lor spre realizarea exemplară 
a sarcinilor dc plan. Acesta 
este ION TAB ACU. omul des
pre care se spune că întru
nește reale calități de briga
dier: apropiat dc ortaci, pri
ceput In meseria de miner, 
hoîăril. convingător, autori
tar și cumpătat.

Un asemenea om merită și 
trebuie cunoscutJ Iată rațio
namentul care ne-a îndemnat 
să străbatem galeriile spre a- 
balajul 3 Est. într-una din zi
lele de la începutul lunii fe
bruarie.

Inginerul ARGHIR PACU- 
RARU, șeiul sectorului, ne 
destăinuiește lucruri deosebit 
de interesante și concludente 
despre brigadier:

— Tabacu e unul din „stllpii 
de susținere" ai sectorului nos
tru. Abatajul brigăzii iui con
stituie un exemplu pentru ori
ce loc de muncă din subteran. 
Armarea e „ca Ia carte", nu-i 
găsești o hibă. Are o înaltă 
conștiință profesională. L-a 
cucerii mineritul. Pol spune 
că aceasta e marea lui pasiu
ne. Știți ca acum citiva ani 
Tabacu mai era încă vînzător 
5n comerț? Lucra undeva la 
un aprozar. Muncă ușoară, ia
ră atîta răspundere ca la mină. 
Totuși, el a lăsat comerțul și 
s-a angajat în subteran. Are 
mulfi prieteni și cunoscufi ca
re lucrează aici. A ascultat 
siatul lor și acum e unul din 
cei mai buni șeii de brigadă. 
Sini foarte mulțumit de el.

k________

In abataj i-am întilnil pe 
minerii din schimbul lui Ale
xandru Petrescu. Tabacu se 
aila in mijlocul lor, în... mij
locul problemelor muncii. Dis
cutăm cu citiva mineri. Du
mitru Dincă și Constantin Ma
tei ne spun cu sinceritate nu
mai cu\ inte de laudă la adre
sa brigadierului, sînt foar
te mulțumiți că au în fruntea 
lor un astfel de om. Cunoaș
te meseria, știe să organizeze 
munca astfel ca brigada să 
iasă întotdeauna cu planul 
realizat. E un ortac adevărat. 
Pe fiecare îl convinge de la 
primul cuvînt. N-a lipsit nicio
dată din mijlocul oamenilor, 
mai ales cind brigada dă de 
greu. Stă și muncește cot la 
cot cu ei. Rezultatele se văd. 
Brigada e la înălțime, e un 
colectiv vrednic.

In tot timpul discuției, Ta
bacu nu a scos un cuvlnt. Ce
va ii irămintă, atenția ii este 
concentrată spre altceva. Tre
buie începută răpirea abata
jului, ceea ce înseamnă că 
schimbul următor nu va da 
producție. Dar nu avea de a- 
les.

— Băieți, trecem acum la 
treabă. Pregătim totul ca să-i 
ajutăm pe cei din schimbul 
lui Iordache Stan.

In iureșul muncii care s-a 
pornit am avut totuși răgazul 
să-l întrebăm cum se simte 
aici, la sute de metri sub'pa- 
mint. Răspunsul a venit 
prompt, neașteptat: -Cînd 
descoperi frumusețea meseri
ei de miner nu-ți mai trebuie 
alta, oric.it ar ii de ușoară și 
lăudată. Eu am făcut și alt
ceva Înainte de a lucra aici, 
dar acum n-aș mai schimba 
mineritul pentru nimic în lu
me. Asta-mi place, asta Iaci"

Și, ca o „materializare" a 
gîndului și voinței sale s-a 
pornit vîrtos pe lucru, alături 
de ortaci...

Cornel HOGMAN 
_________7

RĂMAS 
BUN 
DE 
LA 

COLECTIV
...Secția maternitate a Spi

talului unificat Lupcni. Clipe 
de profundă tulburare, ani
mație și deasupra, parcă, a 
tot ce mișcă aici, in saloane 
și coridoare, plutește un aer 
încărcat de recunoștință. Arc 
loc o scurtă dar emoționantă 
festivitate. Moașa șefă, ELI- 
SABETA CRAINIC. își ia un 
călduros (și., greu) rămas bun 
de la colectivul secției — dc la 
colegele sale, de la medi
cii spitalului, de la toți 
cei care au înconjurat-o și 
i-au apreciat elogios probi
tatea profesională, corecti
tudinea. După aproape trei 
decenii dc muncă, in cursul 
cărora interesele omului, să
nătatea pacienților s-au situat 
întotdeauna în prim-plan, a 
sosit momentul odihnei...

— Eu mă retrag. Clipa aceas
ta a sosirii pensiei vă va aș
tepta pe fiecare. Eu aș vrea 
să le spun fetelor mele (co
legelor — n. n) doar <jouă 
cuvinte: dacă pregătirii pro
fesionale nu-i adaugi, tot 
timpul, corectitudine și so
licitudine față de femeia su
ferindă, nu ai ce căuta în- 
tr-un spital, într-o mater
nitate...

In finalul festivității, Eli- 
sabeta Crainic a promis co
lectivului că va reveni ori- 
cind în spital, va răspunde 
oricărei solicitări... La mulți 
ani și multă sănătate!

In clișeul de mai jos, mo
mentul emoționant in care ve
teranei colectivului i se inminea- 
ză un simbol al prețuirii co
lectivului de care se desparte.

Dialogul dc mai jos a avut 
loc luni in birou] sectorului 
VI al minei Lupcni. interlocu
tor ne-a fost tovarășul Ioan 
Sav, secretarul organizației de 
bază. Se afla de față si ingi
nerul Gheorghe Modoi, șeful 
sectorului.

— Relațiile dintre oameni 
in sectorul nostru? Hint paș
nice. Climatul de muncă este 
bun. Dacă s-au mai ivit unele 
cazuri dc herespectarc a omu
lui, nu înseamnă că trebuie 
generalizat.

— Nici nu avem Intenția. 
Știm că este vorba de cazuri 
aparte. Dar acestea influen
țează negativ climatul dc 
muncă; și pentru că în anul 
trecut, au apărut citeva. une
le chiar grave, credem că este 
oportun un semnal de alarma.

— Eu, care cunosc activita
tea maistrului minier nu 1 a- 
cuz dc loc pe Dlonlsic Ambruș. 
Poate doar pentru faptul că 
are o slăbiciune, că nu a pre
tins cu severitate respectarea 
tuturor cerințelor impuse de 
muncă. E drept că vorbește 
mai tare, că se răstește la oa
meni...

— Despre șeful de schimb 
Dumitru Iordache ce părere 
aveți?

— Iordache nu-i băiat rău, 
muncește, are vechime la noi, 
nu-i o „pasăre călătoare". Nu
mai că maistrul i-a cam dat 
mină liberă. In plus, este și o 
fire impulsivă. In ziua inci
dentului cu maistrul, avea ce 
lucra, chiar dacă pompele nu 
mergeau. El a mai avut și al
te ieșiri pentru care a fost 
sancționat aspru. De fapt, mai 
sînt și alții care ne fac mai 
multe greutăți.

— După prima sancțiune, 
cum ați încercat să-l aduceți 
pe calea cea bună, să-l faceți 
să Înțeleagă că a încălcat niș
te norme ale moralei? In ce 
a constat efortul celor din jur 
pentru a-1 ajuta?

— Ar trebui să lucrați în 
producție, să vedeți ce în
seamnă bătălia pentru cărbu
ne.

După această frază, atît dc 
categorică, aveam să citesc cu 
destul regret, pe fața interlo
cutorului. satisfacția unui în
vingător, pe un teren, care, 
chipurile, doar dînsului i-ar

fi cunoscut. Am încercat să-i 
acordăm o satisfacție. „Nu 
știm" cum o in producție, așa 
că pentru a afla am reluat di
alogul!

— Producția este, cumva, 
numai muncă? înseamnă sub
estimarea totală a omului, tre. 
cerea lui pe un plan secundar?

— Nu, dar sâ știți că noi 
l-am ajutat. L-am lăsat la a 
celași ioc de muncă. Nu poți 
însă sâ te porți cu mănuși, du
pă cum e firea omului.

— Cunoaștem o metodă 
rodnică de educare — munca 
dc la om la om. Ea cere mul
tă răbdare, multă apropiere

st meii vă? Că va avea un efect 
pozitiv asupra minerului, fără 
forța de educare a colectivu
lui. fără apropierea dc acest 
om, căruia trebui» sâ i se ex
plice pe înțelesul său ce a gre
șit? Și mai credeți că toată 
vina apasă numai pe umerii 
lui?

— Desigur, șeful de schimb 
nu este un om înrăit, de care 
să ne descotorosim. Apoi, il 
vom pune și pe maistru in 
discuția comuniștilor.

Ne oprim aici cu relatarea 
dialogului pornit de la inci
dentul dintre maistrul Dioni- 
sie Ambruș și șeful de schimb

te Ioanei Stoica, o femeie de 
serviciu, ar fi mai eficiente 
decît cu cuvintele.

Referitor lu aceste abateri 
grave, nu numai de la disci
plina muncii dar și dc la ce
le mai elementare norme alo 
relațiilor dintre oameni, am 
ascultat opinia tovarășului 
Gheorghe Lcoveanu. președin
tele comisiei de judeciită nr. 
2 de la mina Lupcni:

— Este regretabil câ trebuie 
să ne ocupăm de asemenea ca
zuri. Pentru că, certurile, in
sultele. loviturile, oricitar fi dc 
incidentale, viciază climatul de 
muncă, reduc productivitatea

De ce există, uneori, 
„distanțe kilometrice11

ÎN MUNCA DE LA OM LA OM
față de subaltern. Credem că 
in căzui acesta, mai ales mai
strul Ambruș. nu prea ține 
seama de unele cerințe ale a- 
propierii de ortaci. Dimpotri
vă, face in așa fel incit distan
ța dintre el și oameni sâ de
vină tot mai mare...

— Intr-adevăr, uneori cînd 
avem probleme cu producția, 
distanța aceasta, de la om la 
om, la care v-ați referit, de
vine „kilometrică".

Cazul dc mai sus e cunoscut 
de mulți salariați din sectorul 
VI, al minei Lupcni. In urma 
unei neînțelegeri dintre mai
strul .Ambruș și șeful dc 
schimb iordache, cei doi au a- 
juns la comisia de judecată. 
Despre soluționarea cazului 
n\i spunem decît că s-a soldat 
cu sancționarea unui singur 
vinovat (deși se pare că amîn- 
doi aveau partea lor de vină), 
după care totul a fost socotit 
ca fiind „rezolvat".

— Credeți că sancțiunea 
dată iui Iordache este con-

Dumitru Iordache.
In dosarele comisiei de ju

decată, am mai găsit și alte 
abateri de la normele eticii 
comuniste, de la legile tovă
rășiei, abateri de același gen 
petrecute ]a mina Lupeni. A- 
mintim doar citeva mai gra
ve: artificierul Ioan Tîncă 
(sectorul III) a găsit de cuvi
ință că trebuie să „răspundă" 
cu pumnul la scuzele colegu
lui său Ion Bejan (sectorul VI) 
care a prăvălit peste el, din 
greșeală o ladă, lovindu-1. Ur
mările? In condițiile in care 
mina are foarte mare nevoie 
de artificieri. Ion Bejan a fost 
imobilizat (cu foaie de boală) 
pentru șapte zile. La fel, șeful 
unul garaj de locomotive de 
mină, Gheorghe Damian (sec
torul Vil Bârbăteni), găsit dor
mind. „1-a aranjat" pe mai
strul Vasile Craiovcanu care 
își exercita atribuțiile de ser
viciu. Iar Ioan Toma, supra
veghetor la baie, s-a gîndit că 
„explicațiile" cu pumnul făcu-

unor oameni, a unor colecti
ve. De aceea cred că este foar
te necesară o muncă educati
vă intensă, pentru prevenirea 
lor. Avem mare încredere in 
munca de la om la om: a fi 
un bun tovarăș cu cel dc lin
gă tine, chiar dacă tu ești mai
stru și celălalt miner, a fi prie
tenos și mai ales respectuos, 
nu înseamnă nicidecum a face 
rabat exigenței. Cînd spun a- 
ceasta mă gîndesc la maistrul 
Dionisie Ambruș pe care oa
menii din subordine nu-1 a- 
grează, pentru câ întotdeauna 
vorbește răstit vulgar chiar. 
Cred că nu folosește cu oame
nii metoda cea mai bună. A 
fi respectat, înseamnă în pri
mul rind să respecți. Autori
tatea nu se clădește pe supor
tul unor cuvinte necuviincioa
se, ci cu totul pe alt suport: al 
exemplului personal pozitiv, 
înaintat, civilizat. Toți avem 
același interes — să ne reali
zăm și să depășim sarcinile 
de producție. Și . cum oamenii

sînt aceia care scot cărbunele, 
trebuie să ne străduim cu to
ții. să întronăm șl sâ veghem 
la respectarea legilor tovărăși
ei, a relațiilor bazate pe prin
cipialitate și respect față de 
om. Numai în felul acesta un 
colectiv dc muncă se sudează, 
devine puternic. Noi ne stră
duim să dăm un caracter edu
cativ ședințelor comisiei dc 
judecată, le ținem uneori in 
sala dc apel, astfel îneît sâ 
participe cit mai mulți oa
meni...

Faptele relatate sini convin
gătoare Dialogul purtat cu 
secretarul de partid pe sector 
convinge dc asemenea (fără 
alte comentarii 1) câ, uneori. în 
munca de la om la om se in
staurează distanța, și nicide
cum apropierea. Organele și 
organizațiile de partid, sindi
cat și U.T.C.. fiecare membru 
al colectivului inclusiv ingine
rul, maistrul și brigadierul, 
trebuie să depună o muncă e- 
ducativă mai intensă. Educa
ția trebuie să acționeze in do
uă direcții: In primul rind a- 
supra celor care nesocotesc re
lațiile muncii socialiste, nor
mele de comportament uman, 
astfel incit aceștia să devină 
capabili să facă un efort in
dividual, de autoeducare, de 
a-și autoanaliza faptele și a 
deveni responsabili morali 
pentru ele. A doua direcție, se 
referă la colectivitate, la e- 
fortul celor din jur, la pute
rea lor dc a convinge și a ac
ționa principial, tovărășești*, 
cu fermitatea cunoscută a co
muniștilor, pentru educarea 
salariaților în spiritul eticii și 
echității socialiste.

Ortăcia minerească, clădiiă 
trainic pe responsabilitate 
morală, pe principialitate și 
respect, depășește printr-un 
plus de afectivitate — izvori- 
tâ din specificul bărbătesc al 
muncii minerilor— relațiile de 
muncă rodite pe terenul celor
lalte activități productive. De 
aceea ortăcia se cere veghea
tă căci ea cumulează calități
le morale ale unui om deose
bit, înaintat — fermitate în 
muncă, devotament, solidari
tate. sinceritate, noblețe.

înseamnă. într-un cnvînt 
OMENIE

ionica I IEIIARU

Momentul schimbului dc... „ștafetă**. Emoțiile sînt la 
fel de puternice pentru Elisabeta Crainic, ca și pentru tî- 
năra tovarășă dc muncă de la care își ia rămas bun.

SĂ imil BINE „C1NIECUI STROPULUI Of SUDOARE1*...
Scrisoarea la care mă voi 

referi — trimisa unui organ 
central si semnată de Elena 
C., o elevă in clasa a Vl-a — 
impresionează prin valoarea 
ei de document uman și prin 
tonul de confesiune dureroasă 
și patetică. Pentru autentici
tate și pretext al dezbaterii e- 
tice la care ne obligă, iată ci
teva spicuiri din ea: „Am fost 
patru copii. Am rămas in via
ță, trei. Părinții noștri ne-au 
crescut așa cum se cuvine pî- 
nă in 1970... Din momentul 
cînd mama a intrat în servi
ciu și a primit primul salariu, 
pacea și voia bună au dispă
rut din casa noastră, au înce
put certurile și scandalurile... 
Așa a durat pină in 1973. cind 
teta a mers acasă la țară... La 
întoarcere a fost bătut de ma
ma și de un frate al ei și dat 
afară din locuință... Am fost 
introduși forțat, cu executorii, 
in casă.„ Totuși mama nu s-a 
lăsat de prostii... A adus niș
te cunoștințe, l-au bătut iar 
pe tata și m-au alungat și pe 
mine... Astfel că in dimineața 
de 7 august, anul trecut, am 
mers amindoi la bunica (de 62 
de ani) într-o comună din 
Vaslui... Ea e nevoiașă, are o 
casă veche, nu are cu ce mă 
întreține la școală. Acum e 
iarnă iar eu umblu cu cărțile 
în plasă și intr-o rochiță... Vă 
rog să vă gîndiți la noi că dor
mim pe jos și ne acoperim cu 
o singură pătură... Deci, pen
tru a veni in ajutorul nostru, 
vam ruga să o chemați pe 
mama mea ]a ordine si sâ fa
ceți ceva pentru ca părinții sâ 
fie din nou împreună. Căci nu 
vrem să ne schimbăm părin
ții.

★
Neîndoios, situația din casa 

soților C„ este departe de a 
constitui ceea ce se cheamă 
mediu familial prielnic crește
rii și educării a trei copii. A- 
pelul făcut de Elena C. ar pu
tea fi. deci, un rechizitoriu as
pru la adresa unei femei care 
și-a uitat, așa deodată. îndato
ririle de mamă și soție. Nu
mai că vinovatul este altul; a- 
pelui semnat de Elena C. are 
identitate falsă: nu-i aparți
ne ei ci tatălui ei, Mircea G. 
(din Petroșani), Iată ce spune

chiar semnatara scrisorii: 
„Am revenit la mama la Pe
troșani datorită deselor cer
turi ce au avut loc între bu
nica și tatăl meu. Aceștia se 
îmbătau, făceau scandal situ
ație în care eu nu mă puteam 
pregăti pentru școală". Iată ce 
spun vecinii soților C.: ..Mir
cea C. e un bețiv notoriu. De 
multe ori își bătea soția și 
pentru a avea bani pentru bă-

moralei și legii, „modele1* ne
gative în familie, antisociali 
în relațiile cu semenii lor. 
porniți pe ceartă, scandaluri 
și vagabondaj. Un neînsemnat 
contingent de oameni deveniți 
anacronici societății noastre 
de azi. care-și fac din circiu
mă cămin și din trîndăvie sau 
absențe nemotivate la servi
ciu un mod normal de a trăi. 
La capătul unei astfel de e-

cială față de familie. Dar sînt 
și cazuri — ca cel relatat — 
in care părintele, devenit men
tor al viciului, este purtător 
dc viruși antisociali. Care va 
fi plămada omului de mîinc, 
azi copil, intr-un asemenea 
cadru de familie, față în față 
cu astfel de exemple?

® Un apel patetic cu... indentitate falsă
• „Șlagărul” vieții : „Cîte-un strop, strop”
• Sub dușul rece al adevărului, trezirea !

utură vindea lucrurile din ca
să" (Elena M.); „In prezent, so
ți; C. sînt despărțiți... El ve
nea acasă in stare do ebrieta
te"... (Suzana B.).

Aceasta este adevărata față 
a lucrurilor. în ciuda celor a- 
firmate in scrisoarea aminti
tă. In viața lui Mircea C. — 
cam de prin anul 1970 — s-a 
produs acea schimbare care a 
zdruncinat temeliile căminu
lui său: a început sâ bea. 
Consecința ? Repetate des
faceri ale contractului de 
muncă. A uitat insă și de o- 
bligația de întreținere și de 
creștere a copiilor. Reacția vi
olentă a soției — alungarea 
soțului de acasă —chiar da
că nu e cea mai potrivită. își 
găsește explicația in compor
tarea vicioasă, in atitudinea 
parazitară a soțului care, fri- 
zind iresponsabilitatea a vin- 
dut mai multe lucruri din ca
să spre a-și întreține patima 
pentru băutură.

Din păcate, cazul relatat nu 
este chiar izolat. In practica 
cercetării detaliate a sesizări
lor oamenilor muncii intîlnirn. 
aproape zilnic, „ciplece de a- 
gonie" ale unor căsnicii. Și. 
din nefericire, constatăm cam 
aceleași cauze: infidelitatea u- 
nuia dintre soți, comportarea 
vicioasă a soțului. Există, tre
buie să recunoaștem, o tagmă 
de oameni situați ia periferia

xistențe. pe care aș numi-o dc 
lut și leșie, nu-i așteaptă ni
mic altceva decît... închisoa
rea. divorțul sau scîrba de ci 
înșiși...

★

Drama „omului anacronic" 
incepe de la iubirea de sine, 
de la un egoism exacerbat. Iu- 
bindu-se prea mult pe sine, 
..anacronicul" ajunge să-și iu
bească propriile slăbiciuni, 
încălzite la sinul călduț al 
dragostei egoiste slăbiciunile 
devin repede vicii. Și tîrit dc 
ele, omul se duce la fund, în
ghițit de tenebre și abisuri.

Cultivăm, se știe, din moși- 
strămoși, respectul față dc fa
milie. Nicicind însă familia nu 
a fost prețuită ca în societatea 
noastră de azi. Consolidarea 
familiei nu este numai o trea
bă a fiecăruia, ci o grijă a tu
turor.

Noile relații familiale socia
liste înlătură izvorul inegali
tății și al conflictelor dc inte
rese materiale dintre soți, pro- 
clamind afecțiunea ca mobil 
determinant al căsătoriei. Dar 
dragostea in căsnicie implică 
răspunderea fiecăruia dintre 
soți de a o păzi sâ nu se risi
pească și de a avea perma
nent ceva de făcut în favoarea 
trainicei ci. Sîntem înconju
rați de multiple exemple de 
dăruire și de răspundere so

Dar drama „omului anacro
nic" nu rezidă numai în impli
cațiile moralei iui de familie. 
Ea este și drama timpului 
pierdut, a timpului uman cu 
implicațiile lui sociale. Timpul 
nu poate fi supus legilor elas
ticității. Clipa pierdută rămî- 
ne irosită iremediabil, și, oda
tă cu ea, valorile care erau 
destinate a le naște. Nefăcînd 
nimic sau simulînd că faci, to
tuși, ceva, te înveți a face... 
râu. Pentru că lenea deschide 
ușa tuturor viciilor. Iar para
zitismul — fie sub forma lip
sei de ocupație, a unei vieți 
de expediente sau a minusu
lui pe care-1 dai colectivității 
față de ceea ce primești de la 
ea — nu poate fi morala omu
lui dc treabă. Bine spunea 
marele Eminescu: „Munca este 
legea lumii moderne, ce nu 
arc loc pentru leneși... Fieca
re. și marc și mic, dorește un 
echivalent..."

Dacă Mircea C. își va da 
scama de greșelile săvirșite, 
dacă se va trezi la realitate 
este bine. Apelul său va avea 
neîndoios, ecou in sufletul so
ției sale. Dacă „scrisoarea" fi
icei sale este doar o încercare 
tactică, dictată de oportunita
tea de a avea din nou acces 
la bunurile din casă, apelul 
său nu va schimba cursul ne
firesc al lucrurilor din fami
lia sa. Oricît de patetic i-ar 
fi...... ambalajul". Și. spre a-și
reface familia, in primul rind, 
Mircea C. nu are nevoie decît 
să învețe cit mai de grabă 
cîntecul stropului de sudoare. 
Să reintre în tempo-ul muncii 
avintate. debarasindu-se de 
haina roasă de moliile viciu
lui. Clipa „readunării de pe 
drumuri" a familiei sale va fi, 
in acest caz. aproape...

David MANIU
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Sensurile
S-au despărțit cu ani in ur

mă de mina Uricani, pe care 
au cunoscut-o încă de la în
ceputurile sale, în momentul 
cind depășind hotarul de vir- 
stă al senectuții, ou benefi
ciat de o binemeritată odih
nă prin pensionare. Au stat 
un timp departe de iureșul 
muncii, de mină, de ortaci, 
dar ou continuat să fie ală
turi de cei care le fuseseră to
varăși de muncă de-a lungul 
a numeroși ani, să se bucure 
împreună cu aceștia de suc
cese; să-i sfătuiască cu în
țelepciunea pe care numai o 
bogată experiență de muncă 
și de viață o poate desă- 
virși, atunci cind munca din 
subteran intilnea obstacole 
ce puneau la încercare price
perea și curajul oamenilor 
Nici o clipă nu au fost de
parte de mină, de ritmul mun
cii din adincuri.

Au trecut, zile, luni de odih
nă și apoi intr-o bună zi Ion 
Gherman, Vasile Parpală, lo- 
van Stoi, Gheorghe Penciu, 
losif Korom, Ștefan Racz, I- 
sidor Caranja, Marin Orban 
au putut fi văzuți din nou la 
mină, alături de tinerii care 
se pregăteau să facă primii 
pași in meseria de miner.

Contrastul era evident. A- 
lături de freamătul tinereții, 
de curiozitatea celor care sus
țineau marele examen pe care 
il reprezintă opțiunea profe
sională in viață, apăreau ve
teranii mineri care an de an 
Își unesc puterile și pricepe
rea timp de citeva luni cu 
minerii Uricaniului, în apriga 
luptă pentru tot mai mult 
cărbune.

mereu noi ale muncii
Pretutindeni pe unde trec 

sau sint repartizați să lucre
ze, sint primiți și priviți cu 
un deosebit respect. E un res
pect pe care il impune pă
rul lor alb, miinile și fețele 
lor brăzdate de efortul 
muncii de o viață întreagă.

Prezența acestor veșnic ti
neri învingători ai adincurilor 
nu a fost nici o clipă simbo
lică. Dragostea lor pentru 
muncă, pecetluită de credin
ța dovedită timp de decenii 
întregi față de aceeași meserie 
a constituit un exemplu și un 
imbold ce nu au trecut ne
observate in rîndul noilor ge
nerații de mineri. Pentru că 
minerii de odinioară nu au e- 
zitat să preia și să ducă la 
îndeplinire in bune condițiuni 
orice sarcini.

Umăr la urmăr, alături de 
tinerii mineri, uneori alături 
de proprii lor fii, ei dau pil
de vii de abnegație în mun
că, sugerind, prin propriul 
exemplu, in mod cit se poate 
de convingător, sensurile pro
funde ale muncii, privită ca 
act creator ce nu poate fi 
separat de împlinirile și sa
tisfacțiile vieții.

„Ce reprezintă pentru mine 
munca ? — tresare oarecum 
surprins Gheorghe Penciu, u- 
nul dintre minerii de odinioa
ră care a trăit întreaga isto
rie a minei Uricani „încă de 
la primele galerii și de la mi
ca carieră deschisă în aflori- 
mentul stratului." Cred că nu 
greșesc spunind „tot rostul 
vieții**. Aici am trăit și mun
cit, aici am îndrăgit această 
meserie in care nu întîmplă- 
tor s-au specializat cei trei

fii ai mei, ingineri mineri. Lu
nile pe care in fiecare an le 
lucrez la mină sint perioade 
in care virsta trebuie sâ se 
dea îndărăt, in care simt din 
plin sentimentul atit de ne
cesar al utilității". Intr-ade
văr, an de an Gheorghe Pen
ciu, reinoiește legămintul 
de-o viață făcut cu mina. An 
de an timp de citeva luni 
priceperea și experiențo sa 
se unesc parcă cu cele ale 
inginerului Dumitru Penciu, 
fiul său, șeful sectorului III 
pentru a arăta in modul cel 
mai convingător că mineritul 
este mai mult decît o meserie, 
este devotament, abnegație.

Așa se face că an de an 
vajnicii mineri de odinioară, 
veteranii unanim respectați 
și admirați de astăzi, înscriu 
noi fapte elocvente in ma
rea carte a muncii. Trecind 
prin adincuri nu poți să nu ad
miri calitatea lucrărilor fă
cute de acești oameni pentru 
care mineritul nu mai păstrea
ză secrete. Fie că e vorba de 
bandajele așezate intr-o ordi
ne desăvirșită sau de beto
nul turnat după toate regu
lile» artei, pretutindeni calito-
tea deosebită o lucrului 'e-
prezintă sinteza unei vaste 
experiențe și a unei legaturi 
permanente cu munco

Să fie oare toate acsst°o 
fapte ieșite din comun ? 
Puțin probabil, ele epezen- 
tînd mai degrabă ilustrarea 
convingătoare a sensurilor 
mereu inedite, Yîtdeauna in
dispensabile ale muncii.

Ilie COANDRAȘ, 
E. M. Uricani
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— îmi ziceau babacii că 

acum, dacă am liceul, să 

mă încadrez undeva, să 

muncesc undeva...

Și am ales Cafe-barul...!...
l

I UN gest! 
UMANITAR I

Ieri dimineață la Cen
trul de recoltare și con
servare a singelui din 
Petroșani — animație. 
Un grup numeros de ti
nere a venit la recolta
rea onorifică de singe 
organizată din inițiativa 
comisiei de Cruce roșie 
din municipiul Petro
șani. Aflăm că această 
recoltare se face dc că
tre cursul de surori de 
Cruce roșie care au par
ticipat cu un număr, de
ocamdată de 58. Conco
mitent s-au prezentat și

20 de tineri muncitori 
de la mina Dilja pentru 
a dona onorific singe.

Gestul de înalt uma
nitarism de care au dat 
dovadă acești donatori 
onorifici poate constitui 
un imbold și pentru alți 
cetățeni apțl din muni
cipiul nostru care prin 
acordarea unei picături 
din viata lor pot contri
bui la salvarea unor 
Vieți ale semenilor noș
tri.

I. LICIU

Instantaneu in timpul colectării de sin
ge. O donatoare în timpul gestului de 
înalt umanitarism.

oric.it
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Consiliile
Obiective conturate

de beton an. la f 
cu 16 săli do cl 
tierul Aeroport 
ză la săpare; 
pentru creșa * 
din același cai

Tot in cariie 
au fost termin 
de zidărie la t 
și se execută 1 
terioarc. Se află 
diu avansat 
zidărie a scoți 
ritoare a F I L. 
ne-a venit ș 
începe lucrările 
struirea unui i 
apartamente t 
„Vîscoza*-.

Gospodari

pr

in-

exemplu
de gospodări-

populare în acțiune
Pann, Ștefan Mujic, pre
ședintele comitetului dc ce- 
t țeni, ajutat ,1c Ștefan 
Kiss. Ludovic Katano.
Octavian Muntoanu. Mihai 
Costinaș și alții.

Expresie a grijii
față de om

inițiativa de a se constitui, 
în cadrul școlilor, cercuri de
numite ..Pionierii luptă îm
potriva incendiilor-. Pe a- 
ceastft temă s-au organizat 
activități practice și con
cursuri „Cine știe ciștlgă"

Inițiativa care a si ince 
put să prindă viață va f 
un mijloc eficient in lupta 
pentru prevenirea și com
baterea incendiilor.

C-Prin grija comitetului 
xecutiv al Consiliului popu
lar municipal, s-au acordat 
un număr dc 37 ajutoare 
bănești unor mame care 
an in întreținere peste 8 co
pii minori. Aceste ajutoare 
legiferate prin Decretul nr. 
411/1973 exprimă atenția cu 
care statul nostru încon
joară mamele cu mulți 
copii aslgurîndu-le condiții 
din ce in ce mai bune pen
tru creșterea și educarea ti
nerelor vlăstare alo socie
tății.

Neglijențele
gospodărești

combătute,
sancționate !

Tn acțiunile 
re și înfrumusețare a car
tierelor s-au evidențiat nu
meroși deputați ș: cetățeni 
care au mobilizat masele la 
realizarea unor lucrări de 
interes obștesc. S 
țiat în astfel di 
comitetele de cet 
circumscripțiile . 
nr. 11. 13. 20. ’
participat 
la antrenarea 
muncile pairi 
podărire și 
a străzilor și

Pot fi 
cest sens 
ml canal 
rea apei 
puncte din ?. 
— Petroșani ș 
patru cișmele 
același cârtii 
rea pîrîului î 
Malei 
din Lunca, prin 
a 700 tone balast, 
vidențiat în acea 
ne / 
■ședint

» activități 
ătenî din 

etectomle 
, 24. 16 care au 
în mod direct 

a oamenilor la 
iot.ee dc gos-

i cartierelor.
amintire în a- 
.'xe-'utarca a 700 

pentru introduce- 
potabile în patru 

cartierul Lunca 
și montarea a 
e publice în 
ier. docolmata- 
Slâtinioara și 

repararea străzilor 
aștern erea 

S-au e- 
5tâ acțiu- 

Alexandpi Jampa. pre- 
itele ro,-nițelului da 

cetățeni din Lunca, iar în 
colonie pe str.ida Anton

Măsuri preventive

ite

o Inițiativă
localitățile mu

nicipiului Petroșani funcțio
nează comisii pentru preve
nirea și stingerea incendi
ilor. Aceste comisii, ajuta
te do formațiile civile dc 
pompieri au întreprins mai 
multe acțiuni pe linia pre
venirii și stingerii incendi
ilor la unitățile socialiste 
și gospodăriile cetățenilor. 
Controalele efectuate au 
prilejuit de fiecare dată un 
dialog util cu salariații și 
cetățenii, asupra modului de 
respectare a normelor 
p. c. i.

In urma acestor controale, 
efectuate de grupul de pom
pieri. au fost sancționate 
mai multe persoane care au 
încălcat prevederile *’ 
nr. 2 285 din 1 969. 
nor cetățeni li s-au 
vortismente.

Pentru educarea 
nească încă de la

Buna 
frumusețaro 
în vederea 
jamentelor i 
domeniu, sî 
stringentă 
scrise pe 
a tuturor i 
lare. Și totuși sc mai 
tîlncsc cazuri cînd unități 
le prestatoare 
..uită" să-și 
conștiincios i 
vind

Cînd această 
gospodarilor orașului este 
neglijată, ca poate fi rea
dusă în centrul atenției prin 
aplicarea actelor normati
ve care sancționează ne
glijența. Numai în luna ia
nuarie 1 974 au fos* apli
cate trei amenzi contra
venționale salariaților de 
la E.G.C. Petroșani, pentru 
ncridicarca la ’imp a guno
iului menajer și zgure» de 
la centralele termice, în con
formitate cu graficele în
tocmite 
menzile 
s-au 
Oare

gospodărire și
' a localităților, 

realizării anga- 
asumatc în acest 

•înt probleme de 
actualitate în- 

agenda de lucru 
consiliilor popu- 

în-

• do servicii 
îndeplinească 

obligațiile pri- 
salubrizarea.

i obligație a 
orașului 
poate fj

Mineritul Văii Jiului la cotele 
angajante ale anului XXX I

(Urmare din pag. 1)

A-

cetâțe- 
vîrsta 

fraeedă în spiritul respectă
rii normelor privind paza 
contra incendiilor s-a luat

în acest ;oop. 
de 209 și 300 Ici 

dovedit
tovarășii d ? la servi

ciul de salubritate pot să-și 
execute obligațiile numai in 
astfel de condiții?

L'fi cionte.

Doina POPA, 
inspector pentru problemele 
administrației locale de 

stat

INIȚIATIVA
expresie concretă 
a angajării plenare
m marea întrecere

(Urmare’ din pag. 1)

fi-

noi. 
că 
cu

înaintea calendarului. în 
ecare !ună cu trei zile.

— Nu vj se pare mult?
— Nu. cind iți cunoști for

țele. Și noi ni le cunoaștem. 
Nu mă laud dar avem oa
meni buni in brigadă. Disci
plinați. pricepuți. buni dc lu
cru. Apoi mă bazez pe aju
torul conducerii sectorului 
și a maiștrilor in ceea ce pri
vește aprovizionarea cu ma
teriale, cu vagonete goale... 
Câ de muncit, muncim 
Toți au fost de acord 
putem face planul lunar 
trei ziie mai devreme.

— Făcînd un calcul sumar 
s-ar putea spune că vă pre
gătiți de pe acum să sărbă
toriți revelionul lui '75 pe la 
jumătatea lui noiembrie...

— Da. cam așa stau lucru
rile. Ar fi bine insă să avem 
material lemnos uscat. De 
organizat ne organizăm noi 
bine, si ne ținem de cuvînt. 
Doar am chemat minerii din 
toata țara la întrecere.

Szabo Balaș: Si noi putem 
prelua inițiativa de la Uri- 

Dar nu cu două zile, 
rei zile mai devreme, 
îwm plan zilnic de a- 
mativ 100 de tone. In 
irie am dat in plus 283 
mc. Adică producția pe 
ipe trei zile. In luna 
avem deja un plus care 
sigură îndeplinirea an- 
nentului. S-ar putea si- 
•iem această lună cu 
zile mai devreme S-ar 

i Promit trei. Dar cu 
j să întreb, că nu mi-e 
E vorba dc o medie de 

pr lună care se calcu-

Nu. dc planul fiecărei 
Juni. Inițiativa lui DurJă vi
zează nu numai realizarea 
mai devreme a sarcinilor lu
nar? ci și ritmicitatea pro
ducție:

P-

După un moment de gin- 
dire, de frămîntare, Szabo 
Balaș continuă hotărît:

—Eu cu brigada pe care 
o am pot să-1 fac. Nu prea 
ne împăcăm insă cu lemnul 
verde. Dar ne facem planul 
așa cum am zis.

— Și cum veți reuși să vă 
țineți de cuvînt?

— Știți, noi lucrăm intr-un 
abataj cameră. In această 
lună am mers cite o zi cu 
cinci, alta cu patru și alta 
cu șase pușcături într-o ari
pă. Dacă ne ambalăm bine 
menținem ritmul. In anul a- 
cesta n-am rămas nici o zi 
sub plan. Și o s-o ținem tot 
așa.

Petru Ailincăi: Și eu zic câ 
preluăm inițiativa, dar 
ne facem planul cu trei 
le mai devreme.

— Pe ce vă bazați?
— Pe oameni. Am bază in 

ei. Știu cu cine lucrez. Deși 
sin tem tineri facem pe zi 
cam patru metri avansare, 
cu profil dublu. îmi iasă pe 
zi cam 120 de metri cubi. In 
tone c mai mult. Așa câ... La 
planul pe care-1 avem. în
cheiem luna cu trei zile îna
inte. Eu de cinci ani de cînd 
am brigadă n-am rămas ni
ciodată sub plan. Să mă fac 
de rușine acuma? Să rămin 
în urma celorlalți? Asta nu 
se poate’ Mai avem și greu
tăți dar trecem noi de ele, 
câ altfel facem mina de rîs. 
Nu noi am fost aceia care 
am chemat la întrecere? Noi. 
Atunci nu se cade, e urît. să 
râmii al doilea. Cum o să se 
intîmple una ca asta?

Chemarea la întrecere lan
sată de colectivul minei pre
ocupă fiecare brigadă. am 
spune, pc- fiecare miner. Oa- 
menii își cîntâresc forțele. 
Unii zic că pot mai mult, al
ții... Dar preocuparea, răs
punderea pentru onoarea co- 
lectiviilui o generală. Din a-

Mersul autobuzelor I.T.A
După cum am informat 

titorii noștri, 
buzelor I.T.A. 
tă. începînd 
februarie, in 
bunei serviri 
în vecinătatea

stația auto- 
a fost rnuta- 

cu ziua de 18 
scopul mai 

a călătorilor.
pieței hale-

PLECĂRI LA :

că 
zi-

ceastă responsabilitate se 
nasc inițiative. Poate că aici 
își are izvorul hotărîrea li
nei brigăzi dc la pregătiri 
care a ținut să sc alăture mi
nerilor din abataje. „Că fie
care avem plan lunar, nu 
numai cei din abataje. Plan 
lunar este și la pregătiri și 
la investiții. Cu cite zile îl 
facem mai devreme? Fieca
re se angajează cu cît poate. 
Cei de |a Uricani au zis cu 
două zile. E bine. Pentru do
uă avem condiții. Noi zicem 
trei. Avem condiții pentru 
trei. Alții poate or să spună 
mai mult... Important e să 
ne realizăm planul lunii mai 
devreme. Și cu cît mai 
cu atît mai bine".

Cuvinetele minerului 
mitru Sănăuțeanu sint 
rite dc hotărîrea brigăzii de 
pregătiri pe care o conduce:

— Eu cred că și noi putem 
realiza planul cu trei zile 
mai devreme.

— Inițiativa de la Uricani 
se adresa îndeosebi mine
rilor din abataje.

— Zic că se poate și 
pregătiri.

— Dar in ce condiții?
— Brigada să aibă materi

al la distanța stabilită 
front. Apoi, calculat pe zi, 
ne trebuie șase scocuri 
1 metru și jumătate. i«nț, șa
se armături complete din 
fier TH-5, cu care armăm 
noi și bandaje...

— Cînd ați calculat acest 
necesar de materiale?

— Păi, eu m-am tot gindit 
și am zis că putem dar nouă 
ne trebuie niște materiale pe 
care dacă nu le avem. stăm. 
Zic că noi ne ținem cu sigu
ranță de acest angajament. 
L-am gindit bine in brigadă. 
Și oamenii au zis că se poa
te.

„...Oamenii au zis că se 
poate" Și dacă șefii de bri
găzi afirmă că „oamenii au 
zis", că „oamenii au hotărît" 
atunci inseamnă că sc poate 
cu certitudine. Este certitu
dinea pc care ți-o dă încre
derea in membri brigăzii, in 
tovarășii de muncă fie câ 
este inginer — șef dc sec
tor. maistru miner sau vago
netar. Și cînd ai încredere in 
oameni, cînd muncești cu pa
siune. cu răspundere altfel 
nu poți spune decît „Se poa
te!"

mult

Du- 
întă-

la

de

de

ției și a muncii, a comparti
mentelor de aprovizionare și de
servire a locurilor de muncă. In 
toate unitățile miniere 
întocmit și transpus in 
programe de revizii ;i 
ții, de întreținere minieră, 
realizat un echilibru mai bun 
tre efectivele direct productive 
și cele auxiliare. In ultimele luni 
organele și organizațiile de 
partid și-au intensificat preocu
pările pentru a crea in fiecare 
colectiv de muncă un climat 
optim de muncă, de responsa
bilitate față de sarcinile de 
plan, pentru întărirea disci
plinei și o ordinei. Munca poli
tică și cultural-educativă des
fășurată 
forme și mijloace complexe, 
condus 
țială 
te, a 
regulilor de disciplină, a 
ilor și 
Climatul 
creator, angajant care domnește 
in fiecare colectiv minier, noi
le inițiative născute in în
trecere, măsurile ce se între
prind in continuare in sprijinul 
minelor, îndeosebi eforturile 
pentru amenajarea viitoarelor 
capacități de poducție, pen
tru mecanizarea lucrărilor 
miniere, perfecționarea tehnolo- 

a organizării producției 
muncii, pentru 'mbună»ă- 
condițiilor de lucru și de 

viață ale minerilor prezintă ga
ranția unor succese de seamă, 
pe măsura exigențelor actuale 
ce revin producției carbonifere. 
Aceasta se impune cu atit mai 
mult, cu cit, in cadrul unită
ților miniere din Valea Jiului 
există incă rezerve insuficient 
valorificate pentru ca realiză
rile să se ridice la nivelul po
tențialului uman și material de 
care dispun. Cu ocazia dez
baterilor din cadrul adunări
lor generale ale oamenilor mun
cii și alte analize a reeșit că 
nu s-a acționat cu suficientă 
fermitate, la nivelul tuturor or
ganelor și organizațiilor de 
partid și de masă, al tuturor 
comitetelor oamenilor muncii 
pentru înfăptuirea integrală 
a măsurilor stabilite in vederea 
redresării activității unităților 
miniere astfel ca TOATE SEC
TOARELE Șl BRIGĂZILE SĂ-ȘI 
REALIZEZE IN MOD RITMIC
SARCINILE DE PLAN. Astfel, 
în luna ianuarie, din cele 
sectoare productive, șase 
și-au realizat sarcinile de plan 
cu peste 12 400 tone cărbune, 
fiind vorba de cite un sector 
la minele Petrila, Dilja, Ani-

s-au 
viață 

repora- 
s-a 
în

mai consistent, prin 
’ a

la scădereo substan- 
a absențelor nemotiva- 
abaterilor și încălcărilor 

avari- 
stagnărilor ir muncă, 

de emulație, spiritul

în dezbaterea tinerilor

37
nu

ÎNTÎLNIRE CU 
DEPUTĂȚII

La Lupeni s-au des
fășurat zilele trecute 
intîlniri ale grupuri
lor de deputați (cir
cumscripțiile 1 și 33) 
cu membrii biroului 
permanent al consiliu
lui popular, unde s-au 
dezbătut probleme le
gate de gospodărirea 
și înfrumusețarea ora
șului, intensificarea e- 
ducației in rîndul ce
tățenilor.

Brad 
Caransebeș 
Cimpeni 
Craiova
Deva

Hațeg

Hunedoara 
Lupeni

Novaci
Sebeș
Tg. liu

D robota
Tr. Severin 
Timișoara

15,30
4,00

14.15

ECHIPELE DE CONTROL OBȘTESC 
ȘI-AU FĂCUT DATORIA

(Urmare din pag. 1)

pe alocuri, 
ca mălai, ra 
magazinul 
unitatea nr.

lor. pe- strada Nicolae Băl- 
cescu din Petroșani.

In continuare aducem la 
cunoștință publicului călă
tor plecările și sosirile 
.utobuzolor din și în noua 

stație I.T.A din Petroșani :

Contribuția la realizarea

SOSIRI DE LA :

Brad 
Caransebeș 
Cimpeni 
Craiova
Deva

ora 20,16
9,41

11.49
20,10

Hațeg

Hunedoara 
Lupeni

Novaci
Sebeș
Tg. Jiu

Drobeta 
Tr. Severin 
Timișoara

14.00
11.15
22,44

sarcinilor economice
Recent, a avut loc in sala 

mică a Casei do cultură din 
Petroșani o întîlnire de lu
cru a secretarilor U.T.C. 
din marile unități economi
ce ale Văii Jiului, responsa
bilii cu probleme profesio- 
nal-sociale ale tinerilor și 
membri Consiliului munici
pal Tineret muncitoresc.

In cadrul întîlnirii au 
fost prezentate concluziile 

. asupra desfășurării activi
tății consiliilor Tineret mun
citoresc de la orașe în 
cursul anului trecut, și 
s-au făcut observații critice 
precum și propuneri pentru 
îmbunătățirea activității vi
itoare.

Participanții la întîlnire 
au dezbătut obiectivele con
crete din cadrul întrecerii

lansate dc Biroul C.C. 
U.T.C. pentru fiecare u 
late economică. lulnd mă
suri di- îmbunătățire a con
ținutului acestora și de cu
prindere a tuturor tinerilor. 
In discuțiile purtate, tova
rășii Virgil Cazan, secretar 
al comitetului U.T.C. de la 
E.M. Vulcan și Ioan Foldeși, 
secretarul comitetului U.T.C. 
de la I.F.A. „Viscoza" Lu
peni au arătat modul In ca
re acționează organizația 
de tineret din unitățile res
pective pentru rezolvarea 
problemelor profesionale și 
sociale ale tinerilor, contri
buția pe care și-J aduc la 
realizarea sarcinilor dc plan.

N. NAPRODEAN

noasa și trei sectoare la mina 
Lupeni. Se înregistrează 
mineri in urmă și datorită 
tului că, in medie, 200 de 
gâzi din cele 395 existente 
abataje nu-și îndeplinesc 
cinile de producție pentru 
nu sint sprijinite și deservite 
corespunzător, nu li se acor
dă asistența tehnică cuvenită, 
fapt ce denotă că la nivelul 
conducerilor unor exploatări nu 
se finalizează in totalitate mă
surile elaborate pentru îmbu
nătățirea activității mineior. 
Există deficiențe și in ceea 
ce privește folosirea din plin 
a mașinilor și utilajelor in do
tare, pentru realizarea unor ii 
dicatori pe măsura parametri
lor utilajelor moderne.

Se cere acționat, deci, 
toată fermitatea pentru 
sectoarele rămase in urmă 
fie sprijinite concret și cali
ficat, astfel ca pină la finele 
trimestrului I fiecare sector, fie
care brigadă să-și recupereze 
toate răminerile in urmă.

Sporirea producției de căr
bune la nivelul sarcinilor de 
perspectivă mult sporite recla
mă cu acuitate concentrarea 
eforturilor pentru intensifi
carea ritmului de execuție, a 
lucrările de pregătiri și des
chideri. Or, vitezele de avan
sare din aceste lucrări nu sint 
incă pe măsura cerințelor, a 
necesarului de linie de front 
ce trebuie asigurat, pentru 
recuperarea restanțelor înre
gistrate in acest domeniu in 
anii trecuți. Se impun și în a- 
ceastă direcție măsuri ho- 
tărite pentru îmbunătățirea 
activității de pregătiri și des
chideri, pentru folosirea cu efi
ciență maximă o fondurilor de 
investiții. Sint necesare, în con
tinuare. eforturi susținute pen-

ră- 
fap- 
bri- 

in 
sar

ea

in-

cu 
ca 
să

tru întărirea disciplinei și fo
losirea integrală a fondului de 
timp disponibil (indicator rea
lizat abia in proporție de 90,9 
la sută), pentru stabilizarea și 
completarea efectivelor și o- 
mogenizarea fiecărui colectiv 
minier. Sint incă multe de fă
cut și pe linia imbunâtățirii a- 
provizionării locurilor de muncă 
și a întreținerii in perfectă sta
re de funcționare a utilajelor 
și instalațiilor miniere, pentru 
prevenirea oricăror strangulări 
care s-ar putea ivi in produc
ție, a abaterilor de la normele 
de securitate in subteran.

Sint cerințe care reclamă 
îmbunătățirea continuă a stilu
lui și metodelor de muncă ale 
organelor colective de condu
cere, ale tuturor cadrelor, 
consultarea largă a colectivelor, 
activizarea comisiilor de con
trol 
pe 
să-și 
în 
minelor în gospodărirea 
ției 
sumului 
gie 
eficienței întregii 
conomice.

Realizarea ritmică a planu
lui și a angajamentelor de 
întrecere, îndeplinirea integra
lă a măsurilor de îmbunătă
țire calitativă a activității, u- 
nităților miniere reclamă și des
fășurarea unei susținute munci 
politico-educative, intervenția 
operativă și eficientă a orga
nelor și organizațiilor de partid 
in desfășurarea procesului de 
producție, în finalizarea tutu
ror acțiunilor menite să ridice 
roadele colectivelor miniere 
la nivelul marilor cerințe ale 
progresului economiei naționa
le, la cotele anului XXX,

muncitoresc, a comisiilor 
domenii pentru ca fiecare 

îndeplinească atribuțiile 
îmbunătățirea activității 

avu- 
unităților, reducerea con- 

de materiale, de ener- 
și combustibil, in sporirea 

activități e-

Mai lipseau, 
alte produse 
superior. La 
— bijuterii, 
lipseau tocmai articolele... fo
to. O situație asemănătoare 
s-a constatat și la magazinul 
nr. 43 „Sport". Din acest ma
gazin, la data controlului, lip
seau bocancii de schi, trenin
gurile supraelaslice. pulovere
le sport șl mănușile pentru 
bărbați. La magazinul alimen
tar nr. 55 (responsabilă Ioana 
Lăcușteanu). echipa de con
trol obștesc însoțită de tova
rășul Mihai Doroflei, pre
ședintele Consiliului orășenesc 
a! sindicatelor Lupeni. a con
statat cîteva lipsuri ceva mai 
grave. De sub tejgheaua raio
nului de mezeluri și brînze- 
turi a susnumitului magazin 
au ieșit la iveală carne și oa
se afumate în stare de alte
rare, iaurt și piper alb. Din 
locul undo erau camuflate 
și_a făcut apariția și sticla cu 
rachiu superior, iar din de
pozitul dc mină 8.750 kg. peste 
sărai. De menționat că din 
magazin lipseau toate aceste 
produse. Efert'uîrtdu-se două 
reeintăriri la raionul d? me
zeluri și brînzeluri s-a dovedit 
că vînzătoarea Elvira Dănărie 
„ciupea" din marfă. La una 
din cîntăriri s-a constatat o 
lipsă de 15 gr., iar la a doua 
do 20 grame.

In unitatea de legume și 
fructe nr. 12 (responsabil IIie 
Preoteasa) se utilizează un 
cînt'ar ..Belker" și cîteva greu
tăți neștanțate. Oare anul tre
cut în unitățile de legume și 
fructe nu s_au supus mijloa
cele dc cântărire la verifica
rea anuală obligatorie, pentru 
că asemenea cazuri s-au sem
nalat și cil altă ocazie ? La 
această unitate, echipa de con
trol obștesc a fost nevoită să 
consemneze : ..Din lipsă de 
boc nu am putut efectua con
trolul în magazie*.

La două unități de alimen
tație publică — cea de la pia
ță. unitatea nr. 80. și bufetul 
„Crișul" — alte ..lipsuri". La 
restaurantul din piață, la ora 
controlului, lipsea registrul 
de control unic, iar femeia 
de serviciu. îmbrăcată în ha
lat alb, făcea serviciu dc bu
cătăreasă și de... ospătară 
(prăjea mici și îi servea con
sumatorilor). Curățenia în 
cal lăsa de dorit. Tot aici 
constatat că o cantitate 
arahide mucegăite, după 
în prealabil au fost

turi „așezată" pe o... găleată 
cu cărbuni, salamul agățat 
direct Pe peretele magaziei, 
peste tot dezordine, iar din 
lipsa unui vestiar, îmbrăcă
mintea personalului era pusă 
care pe unde a apucat sâ 
dezbrace.

se

Constatări 
consemnate 

și cu alte ocazii
Un merit' al echipelor 

control oștesc este acela 
la nevoie, ele revin asupra 
unor măsuri care se cer lua
te fie pentru o mai bună a- 
provizionare, depozitare sau 
servire, fio pentru asigurarea 
securității mărfurilor.

Echipa de control 
formată din Rozalia 
dr. Ana Rozsnyaj, . _ 
Turtoi și Traian Trifan, 
prilejul vizitei efectuate 
maternitatea orașului Lupeni, 
avea să constate, printre alte
le, o curățenie exemplară, așa 
cum se cere să fie într-o uni
tate sanitară. Dar o sugestie 
utilă privind necesitatea unor 
reparații și zugrăvirea saloa
nelor se Lice și aici Din pro
cesul verbal al controlului 
obștesc se constată că men
țiunea privind depozitarea ne
corespunzătoare a reziduuri
lor. făcută cu altă ocazie, nu a 
fost urmată dc măsurile ne
cesare.

O altă echipă de control ob
ștesc a revenit asupra unei 
constatări mai vechi făcută 
la magazinul cu autoservire 
nr. 68. Este vorba de o spăr
tură în acoperiș pe unde se 
infiltrează apa care deterio
rează peretele și limitează 
spațiul de depozitare a măr
furilor. Conducerea I.C.L.S. 
Alimentara Petroșani, care a- 
preciază pozitiv ajutorul pe 
care-1 dau echipele de control 
obștesc (comitetul sindicatului 
minei Lupeni a primit recent 
o scrisoare de mulțumire din 
partea acesteia) este chema
ta să dispună repararea de 
urgență a porțiunii de acope
riș deteriorată și astfel sâ 
elimine pericolul degradării 
unor mărfuri.

de 
că,

obștesc 
Pașca, 

Amalia 
cu 
la

în Ioc de concluzii

lo-
s-a 
de 
ce

.... ----- trecute
prinfr-un jet do apă și resă- 
rate, erau puse la uscat cu 
scopul de a fi date ulterior 
în consum. La bufetul „Ca
șul", aceeași echipă de con
trol obștesc. însoțită de asis
tenta medicală Letiția __
breanu, membră a Consiliului 
orășenesc al sindicatelor din 
Lupeni, și de Constantin Nâs- 
tase, președintele sindicatului 
minei, avea sâ constate cîteva 
flagrante abateri de la norme
le dc igienă — certificate de 
sănătate și vize medicale ale 
personalului rămase în urmă 
cu reînoirea. o tavă cu prăji-

Do-

Echipele de control obștesc 
ale Frontului Unității Socia
liste și-au făcut datoria în 
ultima acțiune la Lupeni. Ur
mează. în continuare, să vadă 
ce au de făcut toți factorii 
vizați pentru lichidarea defi
ciențelor constatate. In primul 
rînd. personalul unităților vi
zate trebuie să țină cont de 
sugestiile echipelor de.control 
obșt'esc. în vederea remedierii 
neajunsurilor și deficiențelor. 
De asemenea, este necesar ca, 
sub îndrumarea organizațiilor 
de partid, organizațiile U.T C.. 
sindicale și de femei să inten
sifice munca de educație în 
rîndul salariaților din unități
le comerciale, astfel încîl fie
care lucrător să simtă răspun
derea ce-i revine în respec
tarea normelor de igienă, în 
păstrarea produselor.

RBGaDIESaaRlBHaHaiiaaBIlEEEIflSOaiiailBIBfllI

SPORT o SPORT « SPORT
Fotbaliștii din

După o lungă și inexplica
bilă amînare. fotbaliștii de 
la Minerul Uricani și-au re
luat pregătirile în cursul 
săplămînii trecute. Am a- 
firmat — după o lungă tă
răgănare. pentru faptul 
conducerea asociației sporti
ve din Uricani nici în mo
mentul de față nu a ținut șe
dința de analiză a turului 
campionatului județean și a 
completării biroului asocia
ției cu noi persoane compe
tente. Nu se fac vinovați 
numai cei din asociația spor
tivă Minorul Uricani ci și 
comisia de specialitate din 
cadrul C.M.E.F.S. Petroșani

că

Cupa „16 februarie"
la

Uricani și-au ruinat pregătirile
care a promis o programare 
a ședinței de analiză insă nu
mai

La 
gul lot 
Venter. 
Gacsadi. 
Giubeleanu. 
precum și jmnuru miwa și 
Costea. I.a pregătirile lotului 
mai participă și jucătorii Ște
fan Găti, revenit în lot după 
o absență mai îndelungată, 
C. Nagy, F. Comânoiu reîn- 
torși de la armată și C. Kos- 
tial de la Minerul Lupeni.

De pregătirile echipei se o- 
cupâ instructorul voluntar 
Leopold Czucher.

programare a rămas, 
pregătiri participă între- 

fonnat din Obreja, 
Udrescu, Pușcaș, 
Cosa. Haidamac, 

Fărcaș, Ilinescu 
• i juniorii Micsa și

Este necesar ca intr-un timp 
cît mai scurt conducerea aso
ciației sportive din Uricani să 
ia măsurile necesare pe linie 
administrativă, pentru amena
jarea stadionului și a vestia
relor. asigurarea tuturor 
condițiilor bunei desfășurări 
a campionatului.

Se cere mai mult sprijin din 
partea conducerii
Petroșani pentru 
unor stări 
Ve care mai 
asociației.

C.M.E.F.S. 
înlăturarea 

de lucruri negati- 
persistă în cadrul

C. ILIE. 
corespondent

și tenis
șah
de masă
încheiat între-Recent s-au 

cerile de șah și tenis de ma
să din cadrul ediției de iar
nă a competiției pe ramura 
dc producție transporturi, do
tată cu Cupa „16 februarie". 
La startul competiției s-au 
prezentat 48 de șahiști și te- 
nismeni din sindicatele C.F.R. 
și depou Petroșani. După dis
putarea întrecerilor sistem 
turneu, pc primele trei locuri 
s-au clasat următorii : Șah : 
1 Ștefan Rcntz: 2. Dumitru 
Sîrbu ; 3. Gheorghe Alinea ; 
Tenis de masă: 1. Vintze
Csapo ; 2. Teodor Bogdan ; 
3. Dumitru Purcaru.

întreprinderea de reparații 
utilaje electrice Cîmpina
str. Bobîlna nr. 44, județul Prahova

execută cu maximum de urgență
reparații medii și capitale la :

— motoare electrice de curent alterna
tiv de joasă și înaltă tensiune, de toate ti
purile pînă la 3 000 kW (în afara celor execu
tate în carcasă de aluminiu);

— generatoare de sudură și lumină
— transformatoare de forță și lumină pînă 

la 4 000 kW, 35 kV ;

— electro motoare și dinamuri auto. 
Se garantează calitatea reparațiilor

Utilajele se vor trimite complete (așa cum au rezultat 
din starea de funcționare) însoțite de comenzi ferme.

Relații suplimentare se pot obține la telefon 1 25 77 și 
1 13 82 Cîmpina.

Mica publicitate
PIERDUT ecuson nr. 411 și legitimație de serviciu po 

numele Tătar Alexandru, eliberate de preparați» Corcești. 
Le declar nule.

PIERDUT legitimație de serviciu po numele Busuioc 
Stoian. eliberată de E.M. Lupeni. O declar nulă.
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Vizita președintelui Nicolae Ceaușescu
în Republica Irak

Prin orașul Bagdad, Dineu oîicial

®1/Ueștiii<& 'Uttiuufc Mi, ©

păstrător al vestigiilor
unei străvechi culturi

si civilizații
9 9

(Urmare din pag. 1)

Le doresc ca cercetările lor 
să fie încununate de noi suc
cese"

La ieșirea din muzeu, tova
rășul Nicolae Ceaușescu este 
întâmpinat dc aceiași tineri și 
aceleași tinere, de numeroși 
cetățeni ai orașului care o- 
vaționeazâ îndelung.

Bulevardul Harun Al Rașid 
este un adevărat centru vital 
al capitalei, de-a lungul său. 
pe distanța de aproape doi ki
lometri. aflîndu-sc principale
le instituții, numeroase maga
zine. precum și atelierele ves- 
tiților meșteșugari creator: zi 
unor obiecte de o mare fru
musețe.

La ceasurile amiezii, forfo
ta mulțimii atinge cota maxi
mă. Coloana de mașini se o- 
prește la începutul bulevardu
lui și, spre surprinderea șefu
lui protocolului irakian, tova
rășul Nicolae Ceaușescu co
boară din mașină, pornind pe 
jos. printre cetățeni. Cîteva 
momente numai și vestea se 
răspîndeștc cu iuțeala fulge
rului. Aplauzele, uralele și o- 

o 
de

vațiile se amplifică. Este 
manifestare impresionantă, 
neuitat

De la balcoanele clădirilor, 
dc la ferestrele instituțiilor și 
ale locuințelor, cetățenii iși u- 
nesc glasurile cu cele ale 
mulțimii aflate în stradă. Din 
loc în loc. oamenii se urcă pe 
balustrada de metal de la 
marginea trotuarului scan- 
dînd: „Trăiască Ceaușescu, 
trăiască România". ..Bagdadul 
te salută, frate și tovarăș pre
ședinte14.

La un moment dat. se des
prinde din mulțime un tinăr 
care, trecind de linia oficiali
tăților, se apropie de tovară
șul Ceaușescu și îl îmbrățișea
ză.

.Am văzut magazine golin- 
du-se în cîteva clipe, cumpă
rători și vinzători venind îm
preună să-1 salute pe șeful 
statului român. Tovarășul 
Ceaușescu răspunde cu căldu
ră și prietenie manifestărilor 
spontane ale cetățenilor, cu 
gestul atît de apropiat nouă, 
pe care îl știm din atîtea și a- 
titea întilniri cu oamenii de 
acasă.

Ajuns în fața atelierului u- 
nui meșteșugar. tovarășul 
Ceaușescu se oprește intră în 
mica încăpere și, cercetînd o- 
perele acestuia, cumpără o

stampă prezentind Bagdadul 
Vechi. La ieșire este înconju
rat dc oameni care ii string 
mina, îl conduc cu un alai săr
bătoresc.

Este ilustrarea vie. emoțio
nanta. a cuvintelor rostite cu 
o zi înainte dc tovarășul 
Ceaușescu cînd i s-a înminat 
cheia dc aur a orașului: ..Sper 
că această cheie se va asemui 
cu cheia din poveste și ne va 
ajuta să deschidem orice ușă 
— desigur, mâ gîndesc la ușa 
prieteniei și frăției dintre po
poarele noastre".

Stăruie încă ecoul aplauze
lor și ovațiilor, cînd cortegiul 
oficial de mașini se îndreaptă 
spre sudul orașului, de-a lun
gul fluviului Tigru, strâbătind 
bulevardele Zardfa și 
hanifa care prin 
stilurilor arhitectonice. ____
o imagine concludentă între 
trecut si prezent, trăsătură de 
unire reprezcntînd dezvolta
rea urbanistică și edilitară.

Numele orașului Bagdad 
fondat în anul 762 de califul 
Abbasiz Al-Mansur. evocă at
mosfera povestirilor din cele 
..1001 de nopți" arabe ale $e- 
herezadei. Trecut prin nu
meroase calamități, el s-a re
făcut. cînd de o parte, cînd de 
alta a Tigrului, devenind as
tăzi o adevărată metropolă a 
..pămînturilor dintre apc“ 
(Mesopotamia). Locul străzilor 
înguste, specifice orașelor me
dievale ale Orientului arab, 
este ]uat tot mai mult, și mai 
ales după revoluția de la 14 
iulie 1968. care a înlăturat mo
narhia. de o structură edilita
ră și arhitectonică în care se 
îmbină într-o manieră carac
teristică atmosfera de odini
oară cu cea dc astăzi.

Tabloul acesta continuă pî- 
nă către extremitatea sudică a 
orașului, unde se profilează 
celebrul mausoleu și templu 
sacru, Al-Kadhamevah, pe ar
terele principale Jumhuriya, 
pe care. în Piața Libertății, se 
înalță un impunător Monu
ment al eliberării, realizat de 
celebrul artist și sculptor ira
kian Joad Selim.

După vizitarea acestui oraș 
situat în inima Orientului 
Mijlociu, cortegiul oficial se 
îndreaptă spre reședința re
zervată șefului statului român.

Dupâ încheierea convorbiri
lor dintre cei doi președinți, in 
saloanele Palatului Bagdad a 
avut loc dineul oficial oferit de 
președintele Nicolae Ceaușescu 
in onoarea președintelui Re
publicii Irak, Ahmed Hassan 
Al-Bakr.

La dineu au luat parte dr. 
Tzzal Mustafa, ministrul sănă
tății. și Tahcr Jadraowi. minis
trul industriei. membri ai 
Consiliului Comandamentului 
Revoluției. Ilikmat Al-Azzawi, 
ministrul economici, dr. Ja
wad Hashern, ministrul plani
ficării. dr. Saadun Hammadi. 
ministrul petrolului și resurse
lor miniere. Mohamed Mah
moud Abdul Rahman, ministrul 
pentru dezvoltarea teritoriului 
nordic, Ihsan Shirzad, ministrul

provinciilor municipale și ru
rale Mohsen Dozai, ministrul 
construcțiilor și locuințelor. 
Nehad Fakhri Al Khaffa, mi
nistrul transporturilor. Hi- 
sham Al-Shawi, ministru ad- 
intorim al afacerilor externe. 
Jamil Addad. guvernatorul 
Bagdadului. Ibrahim Mohamed 
Ismail, primarul orașului Bag
dad. personalități alo vieții 
științifice și culturale, condu
cători ai partidelor politice, 
precum și șefii misiunilor di
plomatice acreditați la Bag
dad.

Au participat persoanele o- 
ficiale caro însoțesc pe pre
ședintele Consiliului de Stat 
in vizita sa oficială în Irak.

Dineul oficial s-a desfășu
rat într-o atmosfera de caldă 
cordialitate.

Intîlnire între
Aba- 

îmbinarea 
oferă

Relatarea vizitei:
Ion MARGINEANU,
Mircea MOARCAȘ, 
Florea ȚUIU

de lucru

tovarășul Nicolae Ceaușescu
și tovarășul Aziz Mohamed,

prim-secretar al C.C. al
Partidului Comunist Irakian

(Urmare din pag. 1)

în Irakse bucură de prezența 
a conducătorului partidului și 
statului român, fiind pe de
plin convins că vizita oficia
lă pe care o întreprinde des
chide noi perspective dezvol
tării relațiilor, adîncirii prie
teniei dintre cele două țări și 
popoare. Primul secretar al 
C.C. al P.C. Irakian a salutat 
și apreciat pozitiv activitatea 
Partidului Comunist Român, 
a Republicii Socialiste Româ
nia. a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru reglementa
rea situației din Orientul Mij
lociu, subliniind că actuala sa 
vizită în unele țări arabe con
stituie un aport de seamă la 
cauza păcii in această parte a 
lumii.

Mulțumind pentru aprecie
rile la adresa sa. a partidului 
și poporului român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a transmis 
conducerii Partidului Comu
nist Irakian, tuturor membri
lor partidului salutul cald, to
vărășesc al Partidului Comu
nist Român, al său personal.

al întregului popor român, ex- 
primind dorința dezvoltării, 
in continuare, a relațiilor de 
prietenie dintre cele două 
partide, in folosul popoarelor 
român și irakian.

Secretarul general al Parti
dului Comunist Român a apre
ciat rezultatele obținute 
Partidul Comunist Irakian 
creșterea rîndurilor sale, 
prestigiului și influenței 
rindul maselor, adresînd 
rarea de noi succese in lupta 
pentru propășirea poporului 
irakian.

A fost exprimată dorința co
mună de a dezvolta relațiile 
dintre cele două partide, de 
a lărgi și intensifica schimbu
rile de păreri și experiență, 
întărind solidaritatea militan
ta în lupta împotriva imperia
lismului, colonialismului, neo- 
colonialismului, pentru întări
rea unității și coeziunii mișcă
rii comuniste și muncitorești 
internaționale, a forțelor pro
gresiste de pretutindeni.

întîlnirea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, tovără
șească.

de 
in 
a 
în 
u-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu
s-a întîlnit cu secretarul

general al Partidului
Democratic al Kurdistanului

Conferința pentru securitate 
și cooperare în Europa

GENEVA 20 (Agerpres). — 
Lucrările Conferinței pentru 
securitate și cooperare in Eu
ropa — marcate de trecerea 
dc la faza dc discuții genera
le la faza dc redactare a do
cumentelor finale — cunosc 
o accentuare a ritmului și o 
mai marc concentrare a efor
turilor spre abordări concrete, 
întreaga activitate arc un 
caracter dc lucru determinat 
atît* dc tematica largă, cit și 
de faptul că delegațiile au de
pus un număr marc dc pro
puneri, în diferite subcomisii, 
care trebuie analizate minu
țios în vederea reținerii ace
lor elemente care întrunesc 
consensul și care urmează să 
fie incluse în documentele fi
nale.

Lucrările celor patru organe 
ale comisiei a ITI-a, însărci
nată să pregătească propune
rile in vederea dezvoltării 
cooperării europene în do
meniile educației, culturii, in
formației și contactelor uma
ne sint în mod special marca
te de această atmosferă. In 
organele de lucru ale Comi
siei a IlI-a au fost depuse 
69 de propuneri, aproape două 
treimi din documentele depu
se pînă acum la Conferință.

Evidențierea acestor propu
neri care sînt menite să du
că efectiv la îmbogățirea spi
rituală a generațiilor, la o mai

bună cunoaștere reciprocă, la 
un respect deplin între oa
meni și popoare, la dezvolta
rea cooperării culturale în toa
te domeniile prin folosirea ți
nui evantai larg de metode 
și mijloace reprezintă cîteva 
dintre principalele obiective 
promovate dc delegația româ
nă la tratativele de la Gene
va. Acționînd intr-un spirit 
de înțelegere și de găsire a 
unor soluții general accepta
bil'-. delegația română par
ticipă activ la lucrările tutu
ror organelor de lucru ale 
Comisiei a IlI-a adueîndu-și 
contribuția la procesul de 
redactare.

Primele rezultate pozitive 
ale acestui efort colectiv al 
tuturor delegațiilor partici
pante au început să se arate. 
Au fost înregistrate ca 
mente de convergență, 
se află într-o fază foarte a- 
vansală. primele formulări în 
subcomisiile pentru informa
tic. cultură, contacte umane 
și educație. Prevederile res
pective reprezintă voința sta
telor partiripante de a între
prinde măsuri menite să dez
volte cooperarea în domeniile 
menționate prin folosirea u- 
nor forme variate de proce
dee. murgind do la acordurile 
interguvcrnamentale pînă la 
contactele directe între spe
cialiști. prin utilizarea institu-

cla
sau

țiilor guvernamentale sau ne- 
guvernament'ale.

Această cooperare este con
cepută de țara noastră ca un 
sistem de angajamente pe plan 
european, care să reprezinte 
voința politică a statelor par
ticipante de a dezvoltă rela
țiile de prietenie și de încre
dere între ele. de a lărgi me
reu terenul, insuficient explo
rat. al schimburilor de va
lori umane și artistice, al 
cooperării în condiții do egali
tate, respect și înțelegere re
ciprocă.

Promovînd linia politicii 
externe a țării noastre, care 
întrunește lot mai mult o 
înaltă apreciere internaționa
lă, delegația română acționea
ză pentru punerea în aplicare 
a acelor măsuri care reprezintă 
o garanție nu numai a sporirii 
volumului cooperării europe
ne, ci. mai ales, a calității a- 
cestei cooperări.

New York

Seară dedicată 
literaturii 
românești 

contemporane
NEW YORK 20 Ager

prcs). — Corespondentă 
de Ia C. Alexandroaic: 
La Biblioteca română 
din New York a fost or
ganizată o seară dedica
tă literaturii românești 
contemporane. Scriitorul 
Petru Popescu — aflat 
la Universitatea statului 
iowa. în cadrul „Progra
mului internațional de
dicat scrisului si scriito
rilor" — a conferențiat 
despre ..Direcțiile prin
cipiale ale literaturii 
române contemporane".

Au participat profe
sori si studenți de la 11- 
niversitățile newyorkeze, 
scriitori și critici de ar
tă. un numeros public.

începerea convorbirilor intre delegația 
C.C. al P.C.R., condusă de tovarășul

Lucrările Consiliului O.N.U.
pentru amibia

cursul dimineții de 
tovarășul Cornel 
membru supleant 

Executiv, 
al P.C.R.

Aii Ghanan.

In 
miercuri, 
Burtică, 
al Comitetului 
secretar al C.C. 
s-a întîlnit cu 
membru al conducerii națio
nale a Partidului Socialist 
Arab Baas. Cu acest pri
lej. au fost discutate pro
bleme ale dezvoltării rela
țiilor dintre cele două par
tide. și s-a făcut un schimb 
de informații cu privire 
activitatea ~ 
m un ist 
tidului 
Baas.
șui 
convorbiri cu 
Mustafa, ministru ad-interim 
la Ministerul Informațiilor, 
membru al conducerii Fron
tului Național Progresist, 
abordîndu-se, cu acest pri
lej, probleme privind cola-

Partidului 
Român și 

Socialist 
De asemenea. 

Comei Burtică 
dr.

la 
Co- 

a Par- 
Arab 

lovarâ- 
a avut 

Izzat

borarea in domeniul presei 
și televiziunii.

Tovarășul Ion 
vicepreședinte al 
lui de Miniștri, 
comerțului 
tat 
Jadraoui. 
triei. și 
ministrul 
reformei 
ră cu colaborarea 
că dintre cele două țări 
extinderea acesteia.

George Macovescu. minis
trul afacerilor externe, și Hi- 
sham Al-Shawi. ministru ad- 
interim al afacerilor 
terne, au abordat. în 
drul întîlnirii lor 
lucru, probleme ale relațiilor 
dintre cele două țări, fă- 
cînd un tur de orizont asu
pra unor probleme interna
ționale.

Pățan,
Consiliu- 
ministrul 

exterior, a pur- 
convorbiri cu Taher Al 

ministrul indus- 
Izzat Al Douri. 

agriculturii și 
agrare, în legătu- 

economi- 
Și

de Dara 
al Corni-

ex- 
ca- 
de

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Consiliului dc 
Stat al Republicii Socialiste 
România, a primit, in cursul 
după-amiezii de miercuri, la 
reședința sa din Bagdad, 
pe Habib Mohammed Ke
rim, secretar general al Par
tidului Democratic al Kurdis
tanului. însoțit 
Tawfik, membru
tetului Central al partidului, 
redactor-șef al cotidianului 
de limbă arabă „Al-Taakhi".

La primire a participat to
varășul Cornel Burtică, mem
bru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. 
P.C.R.

Secretarul 
Partidului 
Kurdistanului 
varășului Nicolae Ceaușescu 
un salut călduros din partea 
conducerii partidului, a pre
ședintelui său. Mustafa Al- 
Barzani. El a apreciat vizita

general 
Democratic 
a transmis

al

al 
al 

to-

tovarășului Nicolae Ceaușescu 
ca avînd o mare importanță, 
contribuind 
concret, la 
rilor prietenești dintre

România,

în mod practic, 
întărirea legătu- 

Irak 
și România, dintre poporul 
irakian și poporul român.

Mulțumind. tovarășul
Nicolae Ceaușescu. a trans
mis conducerii Partidului 
Democratic al Kurdistanului. 
președintelui partidului, to
varășul Mustafa Al-Barzani, 
salutul său cordial, al în
tregului popor român.

In cadrul 
exprimat 
relațiile bune dintre 
dul Comunist Român 
Partidul Democratic 
Kurdistanului, dorința 1 
le dezvolta, în cadrul 
laborării multilaterale 
no-irakiene. pentru întărirea 
și adincirea prieteniei dintre 
popoarele celor două țări.

întîlnirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă prietenească.

s-aconvorbirii 
satisfacția pentru 

Parti- 
Și 
al 

de a 
co- 

româ-
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PETROȘANl — 7 Noiem
brie: Joe Kidd; Republica: 
Antoniu și Cleopatra: PE- 
TRILA: Infailibilul Raffels; 
LONE A — Minerul: Morgia- 
na: ANlNOASA: Copernik; 
VULCAN: Ultimele 6 minu
te : LUPENI — Cultural: Ve
ronica se întoarce; URI- 
CANI: O zi mai lungă decît 
un an.

Wâdio
5,00 Buletin de știri; 5.05 

Drumeție folclorică muzica
lă: 6.00 Radioprogramul di
mineții; '
melodia preferată; 9,00 Bu
letin de știri: 9.20 Orchestra 
de muzică populară ..Țarina" 
din Alba Iulia; 10,00 Buletin 
de știri ; 10,10 Muzică ușoa-

8,08 La microfon.

ră; 10,40 Cintece ale popoa
relor: 11.00 Buletin de știri;
11,05 Ritmuri
11,20
12.00 Buletin de știri; 12,05 
Intîlnire cu melodia popu
lară și interpretul preferat;
12,35 Formații participante 
la concursul coral interjude- 
țean „Cintare patriei14: 13,00 
Radiojurnal: 13,15 Concert 
de prinz: 14.00 Buletin de 
știri; 14,05 Varietăți muzica
le: 14.40 Melodii populare: 
15.00 Buletin de știri: 15.05 
Meridian club: 16.00 Radio
jurnal: 16.15 Cîntecele noas
tre: 16.45 Discul zilei: 17,00 
Buletin de știri: 17.15 Tribu
na radio; 17,25 Din 
compozitorului Georg Frie
drich Handel;
serii; 20,00 Concert de muzi
că populară; 20,40 Muzică pe 
adresa dumneavoastră; 21.00 
Buletin de știri: 22,00 Radio
jurnal; 22,30 Bijuterii muzi
cale; 23.00 — 5,00 Estrada 
nocturna.

de fanfară;
Meridiane melodii:

18,00 Actualitatea radio; 
18,10 Tangouri celebre; 18,30 
Emisiune literară; 18,40 
Partidul mi-e mîndria — 
program de cintece; 19,00 E- 
misiunea pentru sate; 19,10 
Drag mi-e cintecul și jocul 
— program de muzică popu
lară la cererea ascultătorilor; 
19,30 De joi pînă joi — calei
doscop sonor.

consultații în sprijinul 
candidaților la con
cursul de admitere în 
învățămîntul superior),

17.30 Telex
17,32 Curs de limbă germa

nă. Lecția 81.
18,00 Teleglob. China în hai

ne de lucru.
18,20 Universitatea T.V.
18,55 Film serial pentru co

pii. George. Episodul 
„Noul prieten al 
George14.
1001 de seri. Iepurașul 
Bunny Bugs.

19.30 Telejurnal.
Seară pentru tineret. 
Publicitate.
Senza rote. Spectacol 
muzical distractiv re
alizat de Televiziunea 
italiană.

24 de orc.

lui

creația

18.00 Orele

>.20

16,00-17.00 Teleșcoală.
16,00 Științe sociale (consul

tații). Creșterea bunăs
tării materiale și spi
rituale a întregului 
popor.

16,20 Album istoric. Pintea 
Viteazul.

16,35 Fizică. Oscilații și un
de elastice (ciclu de

22,15

Pronoexpres
La tragerea Pronoexpres 

din 20 februarie 1974 au

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

Miron Constantinescu și o delegație 
a C.C. al Uniunii Socialiste Arabe

NAȚIUNILE UNITE 20 
— Corespondentul Agerpres, 
C. Alexandroaic, transmite: 
La sediul Națiunilor Unite 
din New York au început 
lucrările Consiliului O.N.U. 
pentru Namibia — organism 
din care face parte și 
România. Președinte al Con
siliului a fost ales reprezen
tantul ~ ~
tantul 
Vlăsceanu, a fost ales 
ședințe al Comitetului per
manent pentru problemele 
economico și juridice al Con
siliului. In noul Birou al 
Consiliului au fost aleși re
prezentanții României, Gu
yanei, Indiei și Zambiei.

In prima sa 
Consiliul a luat în 
situația creată în

Guyanei. Reprezen- 
României. Petre 

pre-

ședință, 
dezbatere 
Namibia

— teritoriu aflat sub ocupa
ția ilegală a Republicii Sud- 
Africanc — în urma arestă
rilor in masă, operate de 
forțele polițienești sud-afri- 
cane, în special in rîndurile 
patrioților namibieni și 
militanților Swapo.

Luînd cuvîntul la dezba
teri. reprezentantul român a 
subliniat necesitatea adop
tării dc către O.N.U. a unor 
măsuri forme în sprijinul luptei 
de eliberare națională a 
Namibiei, de condamnare 

în 
proceselor 

luptătorilor 
, împotriva 
r de intimi- 
de regimul 

al Africii de Sud fa- 
namibian și

hotărîtă a represiunilor 
masă, arestărilor, 
și întemnițării 
pentru libertate, 
tuturor formelor 
dare aplicate 
ilegal 
ță dc poporul 
de liderii săi.

ai

CAIRO 20 
dentul Agerpres. 
Lupu, transmite : 
la sediul Uniunii ________
Arabe au început convorbirile 
între delegația Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Român, condusă de tova
rășul Miron Constantinescu. 
membru supleant al Comite
tului Executiv, secretar al 
C. C. al P.C.R. și o delega
ție a C.C. al U.S.A., condu
să de Mohamed Hafez Gha- 
nem, prim-secretar al C.C. al 
U.S.A., și formată din Mah- 
goub Refat și Ibrahim Shuk- 
ry, secretari ai C. C. al 
U.S.A.. Saved Zaki. membru 
al C.C. al U.S.A., prim-se
cretar al Organizației U.S.A.

— Corespon-
Nicolae N. 

Miercuri. 
Socialiste

din orașul Cairo și alte per
soane oficiale.

In cadrul convorbirilor, 
care s-au desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prieteneas
că. au avut loc o informa
re reciprocă, multilaterală, a- 
supra activității și preocupă
rilor actuale ale P.C.R. șl 
U.S.A., și un schimb de opi
nii în legătură cu dezvolta
rea în continuare a rapor
turilor de colaborare dintre 
cele două organizații politice.

Miercuri după-amiază. de
legația C.C. al P.C.R. a a- 
vut o intîlnire cu secretarul 
și cadrele de conducere ale 
Organizației U.S.A, din gu- 
vernoratul Giza.

Arestări în Grecia
(Agerpres). — 
de stat 

ministru, 
anunțat, într-o

de presă — re- 
agenția ateniană 

aresta-

pe 
D.

nist al Greciei", precum și 
a altor 22 de membri ai Or
ganizației Tineretului Comu
nist cît și ai unei alte orga
nizații independente de tine
ret.

Printre cei arestați se nu- ■ 
mără Ambatielos Antoni
os, Kaloudis Nikolaos și 
Yannou Asimina, membri ai 
Biroului Comitetului Central 
al Partidului Comunist.

Corespon- 
Ion Puți- 

transmite : Prin adop- 
ordinii de zi și con- 

i comisii pen- 
i documentelor 
să fie adoptate 
doua Conferin- 

la nivel înalt, 
vineri, la La-

LAHORE 20 
dentuț Agerpres. 
nelu, 
tarea 
stituirea unei 
tru pregătirea 
ce 
la 
ță

urmează 
cea dc-a 
islamică 

care începe, 
hore. reuniunea pregătitoa
re a miniștrilor de externe
ai țărilor participante, des
fășurată pe parcursul a două 
zile, s-a încheiat miercuri.

In dezbaterile cu privire 
la agenda de lucru a confe
rinței a prevalat ideea ca 
discuțiile să fie limitate strict 
la obiectivul enunțat în 
motivarea convocării acestei 
importante reuniuni, și anu
me examinarea situației din 
Orientul Apropiat și a diver
selor ci aspecte.

In comisia pentru pregăti
rea documentelor finale ale 
Conferinței au fost desemnați 
reprezentanții Afganistanu
lui. Algeriei. Egiptului. Gui
neei, Indoneziei, Iranului, 
Iordaniei, Kuweitului, Li
banului. Pakistanului. Orga
nizației pentru Eliberarea

ieșit cîștigătoare următoa
rele numere :

Extragerea I :
19. 40. 26. 35, 2. 44.

Fond de premii 553 508 lei.
Extragerea a Il-a :

29, 3, 15, 21, 27.
Fond de premii: 542 510 lei.
Fond general de premii : 

1 096 018 lei.

Valorile temperaturii în
registrate in cursul zilei de 
ieri : Maximele : Petroșani 
4- 8 grade : “
grade :

Minimele :
2 grade: 
de :

Stratul de zăpadă la Pa
ring : 44 cm.

Paring : 4- 2

Petroșani : —
Paring : — 2 gra-

PENTRU URMĂTOARE
LE 24 DE ORE : Vreme in
stabilă cu cer variabil, 
cădea precipitații slabe 
formă de ploaie. Vînt 
din sectorul nordic.

Vor 
sub 
slab

Palestinei, Arabici Saudite, 
Senegalului. Somaliei. Su
danului. Siriei și Emirate
lor Arabe Unite.

BUNDESTAGUL VEST- 
GERMAN a ratificat, miercuri 
cu o mare majoritate de voturi 
acordul de aderare a R.F. Ger
mania ]a Tratatul de neproli- 
ferare a armelor 
semnat simultan, 
1968. la Moscova, 
și Londra.

nucleare, 
la 1 iulie 

Washington

de-a patra 
Consiliului 

la 
au

MARȚI, în cea 
zi a lucrărilor 
Nordic, ce se desfășoară 
Stockholm, participanții
semnat o convenție cu privire 
la protecția mediului ambiant, 
care va servi drept cadru ju
ridic in politica de colaborare 
din acest domeniu între țările 
membre.

LA NICOSIA au fost relua
te. marți după o întrerupere 
de trei săptămini. convorbiri
le intercom un it are cipriote, al 
căror scop este determinarea 
statutului locuitorilor insulei.

CANCELARUL AUSTRIEI, 
Bruno Kreisky. l-a primit pe 
Wlodzimierz Lejczak, minis
trul polonez al industriei gre
le, aflat in vizită la Viena. Au 
fost discutate aspecte legate 
de colaborarea pe plan econo
mic dintre cele două țări.

ATENA 20
Subsecretarul 
lingă primul
Karakostas, a 
conferință 
luată de
de presă (A.N.A.) 
rea a 13 membri ai conducerii 
Partidului Comunist 
Grecia (interior) și ai
ganizației „Tinereul Comu-

din
Or-

LA VARȘOVIA a fost înre
gistrată cea mai înaltă tempe
ratură din ultimii 70 de ani 
pentru luna februarie, reali- 
zîndu-se o creștere bruscă de 
la zero la plus 14 grade. Statis 
ticile amintesc de o tempera
tură aproape egală în februa
rie, plus 13,4 grade Celsius, în 
1903.

IN CAPITALA LAOȚIANA 
a avut loc. marți. întîlnirea 
dintre prințul Suvanna Fuma, 
primul ministru al guvernului 
-de la Vientiane, și Phoun Si- 
paseuth, conducătorul delega
ției Forțelor Patriotice, repre
zentantul special al prințului 
Sufanuvong. președintele C.C. 
al Frontului Patriotic Laoțian.

LA INIVITATIA PREZIDIU
LUI COMUNIȘTILOR DIN IU
GOSLAVIA, miercuri a sosit 
la Belgrad o delegație de 
partid și de stat cubaneză con
dusă de Raul Castro, al doi
lea secretar al C.C. al P.C. dirt 
Cuba, prim-vice-prim-minis- 
tru. ministrul forțelor armate.

DOUA PERSOANE și-au 
pierdut viața și alte 158 au 
fost rănite în urma cutremu
rului înregistrat marți, în Fi-« 
lipine — s-a anunțat la Mani
la. Epicentrul seismului a fost 
localizat în provincia Quezon.

DOUA PERSOANE și-au 
pierdut viața, iar alte trei au 
fost rănite marți seara, la Bel
fast, în urma explodării unei 
bombe plasate de un necunos
cut intr-un bar. O altă explo
zie a avut loc în centrul ora
șului. Nu s-au înregistrat vic
time, dar au fost provocate 
importante pagube materiale.

TRIBUNALUL SUPREM E- 
LECTORAL DIN COSTA RI
CA a confirmat oficial numi
rea lui Daniel Oduber Quiros 
in funcția de președinte ales al 
țării, pe o perioadă de patru 
ani.
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SPOR T
VARȘOVIA 20 (Agerpres). 

— Turneul internațional mas
culin de handbal, desfășurat 
la Lodz, a fost cîștigat de for
mația Burevestnik Tbilisi — 
6 puncte, urmată de echipele 
Anilină Lodz — 4 puncte. Po
gon Sczeczin — 2 puncte și 
Kvarner Rieka (Iugoslavja) — 
0 puncte.

6— 4; Mark Cox (Anglia) — 
Juan Gisbert (Spania) 7—6,
7— 5 etc.

S-au disputat și primele 
partide contind pentru turul 
II. Australianul Rod Laver l-a 
eliminat cu 6—3 6—0 pe com
patriotul său Colin Debley, 
iar cehoslovacul Jan Kodes a 
dispus cu 6—1. 1—6. 6—3 de 
americanul Eddie Dibbs.

canului Vitas Gerulaitis, pe 
care l-a întrecut în trei seturi: 
6—7, 7—5, 6—3.

LONDRA 20 (Agerpres). — 
Turneul internațional de te
nis de la Deesidc (Țara Gali
lor) a programat ultimele par
tide din primul tur al probei 
de simplu.

Iată rezultatele înregistrate: 
Arthur Ashe (S.U.A.) — John 
Lloyd (Anglia) 6—4. 
Bjorn Borg (Suedia) — 
Farrell (Anglia) 6—4, 
Onny Partin (Noua Zeelandă) 
— Ion Țiriac (România) 6—3,

6—4; 
Mark 
6—4;

Tenismenii români Ilie Năs- 
tase și Toma Ovici s-au cali
ficat în turul trei a] turneului 
internațional de la Salisbury 
(Maryland). Ilie Năstase l-a 
învins cu 6—1. 6—4 pe junio
rul american George Herdie, 
iar Toma Ovici a cîștigat cu 
6—3. 6—1 partida susținută 
cu Humphrey Hose (Venezue
la). Campionul iugoslav Niko
la Pilici a întimpinat o rezis
tență dîrză din partea ameri-

MADRID 20 (Agerpres). — 
Turneul internațional de șahi 
de la Torremolinos (Spania) a 
fost cîștigat de marele maes
tru român Florin Gheorghiu, 
care a terminat neînvins con
cursul. totalizînd 9,5 puncte 
din 13 posibile. Pe locul doi, 
cu același număr de puncte, 
dar cu un coeficient Sonne- 
born inferior, s-a clasat ma
estrul filipinez Torre. Locuri
le 3-5 au fost împărțite de 
Lombardy și Tarjan (ambii 
din S.U.A.) și Ostojici (Iugo
slavia) — cu 8 puncte fiecare.

Tn ultima rundă. Florin’ 
Gheorghiu l-a învins pe cuba
nezul Esteves. în timp ce Tor
re a cîștigat partida susținută 
cu Ostojici.
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