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Dinamism înalt asigurat 
potențialului prodwctio

®UNELE DIN VALEA JIULUI
element cu pondere crescîndă
în balanța energetică a tării

Sorcinile de înaltă semnifica
ție trasate de partid in scopul 
dezvoltării bazei energeti
ce a țării, necesitatea crește, 
rii rapide a eficienței econo
mice a întregii activități de ex
tracție au fost direcțiile prin
cipale care au jalonat dez
baterile recentei adunări ge
nerale a reprezentanților oa
menilor muncii din întreaga in
dustrie carboniferă din țara 
noastră. Discuțiile purtate, 
caracterizate prin înaltă res
ponsabilitate față de utiliza
rea optimă a însemnatelor 
valori materiale în
credințate, față de ----------------
îndeplinirea exem
plară a sarcinilor 
trasate, s-au referit 
in repetate rinduri la 
activitatea minieră 
a Văii Jiului, prin
cipalul bazin al ță
rii furnizor de com
bustibili solizi de 
calitate superioară.

Deși au fost de
puse strădanii sus
ținute, unele din ele 
răsplătite de rezultatele fa
vorabile, cum este cazul minei 
Vulcan, pe ansamblul bazinu
lui sarcinile de plan pe anul 
1973 nu au fost realizate, in- 
registrindu-se o restanță de 
260 0C0 tone de cărbune la 
producția netă, in condițiile 
une^ eficiente economice si
tuată sub nivelul planificat 
și al existenței unor restan
țe însemnate în punerea în 
funcțiune a noi capacități de 
producție. După cum s-a apre
ciat, la originea restanțelor 
ou stat deficiențele de con
ducere și de organizare care 
au avut in final o influență 
negativă asupra tuturor com
ponentelor activității din sub
teran.

In urma măsurilor tehnico- 
organizatorice întreprinse, rod 
al consultării largi a tuturor<____ L___

salariaților 
indicațiilor și sprijinului 
date de 
partidului, de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, personal, 
activitatea de extracție a 
marcat un serios reviriment.

După cum a reieșit din cu
vîntul participonților la dezba
teri rezultatele mult îmbunătă
țite ale ultimelor două luni, 
oglindite de creșterea produc
ției medii zilnice cu peste 25 
Io sută, sint departe de a fi 
intimplătoare. Ele exprimă în 
modul cel mai convingător

minelor, in urma 
acor- 

către conducerea

tie mult mai mare in cadrul 
tuturor unităților miniere din 
bazin in vederea 
cote tot mai înalte de eficien
ță. Activitatea

situării la

Adunarea generală
a reprezentanților
oamenilor muncii

din C. O. R

marele potențial productiv al 
organizării superioare a pro
ducției și a muncii și indică 
căile prin core se pot realiza 
in cele mai bune condițiuni 
importantele obiective ale a- 
nului in curs.

Una din primele concluzii 
care se desprinde din anali
za activității anului trecut o 
constituie decalajul existent 
între preocupările manifestate 
în cadrul unităților pentru solu
ționarea problemelor cu ca
racter tehnic și a celor econo- 
mico-financiare. Arătind că 
„realizarea planului nu re
prezintă totul, trebuie să pri
vim cu toată atenția activita
tea economică pe care o des
fășurăm", ing. Vasile Ciriperu, 
directorul E. M. Lupeni, indi
ca un domeniu căruia va 
trebui să i se acorde o aten-

economică 
necorespunzătoare iși găseș
te expresia in depășirea chel
tuielilor la 1 000 de lei pro
ducție marfă ca urmare a 
neindeplinirii planului la pro
ductivitatea muncii, a depă. 
șirii consumurilor specifice 
la unele sortimente de mate
riale și energie electrică. Dar, 
după cum au subliniat mai 
mulți participanți la dezba

teri, printre care 
tov. Vasile Mereu- 
ță, miner șef de 
brigadă la E.M. A- 
ninoasa, depășirea 
consumurilor spe
cifice provine și din 
calitatea necores
punzătoare a unor 
materiale și utilaje. 
Este necesară o e- 
xigență sporită in 
recepționarea aces
tora, precum și o 
„participare egală, 

atit a minerilor cit și a întreprin
derilor furnizoare de utilaj, piese 
de schimb și materiale la acți
unea de reducere a prețului 
de cost, printr-o corelare cit 
mai exactă a calității produ
selor cu prețurile de vinzare" 
(ing. Vasile Ciriperu).

Acțiunea de creștere a efi
cienței economice trebuie să 
se bazeze și pe adoptarea u- 
nor soluții tehnice 
și, îndeosebi, pe cit 
multă operativitate in aplica
rea lor in practică. Renunța
rea Ia întreținerea lucrărilor 
destinate 
jelor din 
Dilja, sau

eficiente
mai

rambleierii abata- 
blocul VI al minei 

mutarea incintei

Bujor BOGDAN

(Continuare in pag. a 3-a)
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Șeful de schimb Iuliu 
Boyte din brigada harnicu
lui miner Eugen Voicu de 
la mina Petrila face, îi 
preună cu maiștrii și orta
cii Iui, noi proiecte pentru 
viitoarele izbânzi in frontul 
cărbunelui.

în pagina a 2-a
im-

Dialog cetățenesc
r

IN TURNEU

LA ..TREI PITICI"

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu s-au întîinit 

cu tovarășul Pedro Antonio Saad
Marti. 26 februarie, tovară

șul Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, și tovarășa Elena 
Ceaușescu, membru al Comi
tetului Executiv al C.C. al 
P.C.R , s-au întîinit cu tovară
șul Pedro Antonio Saad, se
cretar general al Partidului 
Comunist din Ecuador, și to
varășa Graciela Saad, care, la 
invitația C.C. al P.C.R., fac o

vizită de prietenie in tara 
noastră.

La întrevedere a participat 
tovarășul Ștefan Andrei, se
cretar ai C.C. al P.C.R.

Ia cadrul întilnirii. a avut 
Ioc o informare reciprocă in 
legătură cu activitatea desfă
șurată de P.C.R. și P C. din E- 
cuador, cu preocupările lor 
actuale și de perspectivă. Tot
odată, s-a efectuat un schimb

• de păreri privind unele pro- 
blcme nle situației internațio
nale. precum și unele aspecte 
ale mișcării comuniste și mun
citorești.

Secretarul general al P.C. 
din Ecuador a adresat poporu
lui român, conducerii P.C.R. 
calde felicitări pentru realiză
rile de seamă dobîndite în o-

(Continuare in pag. a 4-a)

Președintele Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
va face, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 

o vizită oficială în Republica Liberia
Președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. va face, împreună

cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
o vizită oficială în Republica 
Liberia, între 3 și 5 martie, la

invitația președintelui Repu
blicii Liberia, dr. William 
Tolbert.

mina Uricani raportează
Numeroase brigăzi de la

Idealul comunist

Convorbire cu prof. Victor Iațcnco

e utilaje

de muncă și viață,
substanță

a activității pionierești

9 Forța de mobilizare a unei inițiative 
minerești

Inițiativa minerului Ghcor- 
ghe Durlă de la mina Uri
cani de a realiza cu două zi
le mai devreme sarcinile de 
plan ale lunii ciștigă tot mai 
mulți adepți. Bilanțul zilei 
de ieri ne arată că acest o- 
biectiv a fost atins de cele 
trei brigăzi de frontaliști din 
cadrul sectorului III conduse 
de GheOrghe Durlă, Gheorghe 
Scorpie și Ion Pctrcanu și 
de ortacii lui Vasile Agheor- 
ghcsci care lucrează in unul 
din abatajele cameră ale 
sectorului I. La activitatea 
de deschideri pregătiri,

sarcinile lunare de plan au 
fost îndeplinite deja de bri
găzile conduse de Evian Bob 
și Ștefan Nagy (sectorul III) 
și de brigada condusă de Fi
laret Ungureanu, care exe
cută lucrările de deschidere 
a viitorului orizont de trans
port 400 al minei.

Menținînd același ritm a- 
lcrt de întrecere în ultimele 
două zile ale lunii, acești 
harnici mineri își propun să 
realizeze însemnate depășiri 
ale sarcinilor de plan luna-

expresie a conștiinței muncitorești

a

E

S

In anchetele noastre precedente pe teme de etică 
a muncii, interlocutorii noștri, minerii, au... găsit unul 
dintre factorii—frină a realizărilor lor în ajutorul insufici
ent pe care li-1 acordă uneori „partea electromecanică". Am 
considerat, deci oportun in continuarea ideii începute, să a- 
flăm și părerea electromecanicilor de întreținere despre cei 
pe care-i servesc, despre frontaliști! Și-am pătruns — nu 
fără a intenționa acest lucru — intr-un alt domeniu, poate 
cel mai „spinos", al formării atitudinii înaintate față de 
muncă. în care activitatea disciplinată, cantitativ și calitativ 
corespunzătoare, e insuficient susținută de o atitudine res
ponsabilă față de problemele generale ale minei, de munca 
semenilor, a întregului colectiv, lucru ilustrat grăitor și în 
privința îngrijirii și exploatării utilajelor etc...

lor, care trebuie să funcțione
ze cu randament maxim pen
tru a-și dovedi pe deplin utili
tatea, altfel vom vorbi pe a- 
ceastă temă... Este, însă — pî- 
nă a ajunge aici — necesară o 
acțiune intensă, conștientă, bi
ne organizată, continuă, mul
tilaterală pentru a pune de a- 
cord pe planul conștiinței in
dividuale disciplina cu inițiati
va, hărnicia cu 
rea...

întrajutora-

★

In aceastâ primăvară purtătorii cravatelor purpurii cu 
tricolor sărbătoresc un moment memorabil in procesul de e- 
ducație comunistă moral—civică a copiilor din potria noas
tră - a XXV-a aniversare a Organizației pionierilor, eveni
ment închinat, prin adincile-i semnificații ce le poartă, ce
lor XXX de ani de la eliberarea patriei de sub jugul fascist 
și Congresul al Xî-lea al partidului. In Valea Jiului trăiesc, 
învață și contribuie activ, după puterile lor, la viața so
cială peste 11 000 de pionieri. Despre pregătirile lor in ve
derea evenimentelor din acest an ne-a vorbit președintele 
Consiliului municipal al Organizației pionierilor, profesorul 
Victor lațenco.

Ieri dimineață, co
lectivul artistic al Tea
trului de stat „Valea 
Jiului" care interpre
tează spectacolul „Ca
sa de mode" de Theo
dor Mănescu (regia — 
Ion Simioncscu) a ple
cat într-un nou turneu 
de cîteva zile. Itine- 
rariul — Orșova, Dro- 
beta Turnu-Severin, 
Vînju Mare, Băile Her- 
culane.

v---------------------

Magazinul „Trei pi
tici" din Lupeni oferă 
in prezent cumpărăto
rilor mărfuri in valoa
re de 1 300 000 Jei. In a- 
fară de bogăția și va
rietatea sortimentelor, 
acest magazin < 
prin noutăți. La 
cind apar aceste 
duri, cumpărătorii ad
miră cu deosebire pal
toanele și jachetele 
„Rextex" din țesături 
supraelaslice in culori 
diverse: pijamalele din 
tricot gros, moale, du
rabil, care se mulează 
perfect pe corp: costu
mele pentru băieți din 
stofă. In ianuarie a.c.

magazinul a realizat o 
vînzare de aproape o 
jumătate de milion de 
Iei.

PE PRIMELE LOCURI 
IN ÎNTRECERE

atrage 
ora 
rîn-

In cadrul întrecerii 
lansate de Biroul C.C. 
al U.T.C. ..Tineretul — 
factor activ în înde
plinirea cincinalului 
înainte de termen", la 
E.M. Lupeni sînt cu
prinși peste o mie de 
tineri. In urma unui 
clasament recent. au 
fost declarate fruntașe 
organizațiile de tine
ret de la sectorul XIII 
A (locul intii), sectorul 
I (locul doi) și sectorul 
III (locuj trei).

înainte de a începe ancheta 
propriu-zisă. în rindul mai
ștrilor electromecanici și bri
gadierilor de la mina Vulcan, 
pe tema eradicării atitudini
lor negative față dc muncă și 
do rezultatele acesteia, am stat 
de vorbă cu tovarășul Ghcor- 
ghe Săcăluș, secretarul comi
tetului de partid al exploată
rii. Prima noastră întrebare a 
transformat un prezumtiv di
alog într-un simplu dar foar
te concentrat... monolog:

— Faptul că minerii noștri 
(nu toți) n-au ajuns incâ să 
înțeleagă că a munci, azi, nu 
înseamnă numai a desfășura 
o activitate striat organizată 
și dirijată într-un sistem pro-

ductiv, ci înseamnă 
re, in primul rînd, 
zarea și conducerea 
comune, la păstrarea 
lui comun, denotă o insufici
entă dezvoltare a conștiinței 
de stăpîn. Și, aceasta e, în- 
tr-un fel, explicabilă, adică a- 
rc o motivație obiectivă in în
săși noutatea ei socială. In 
trecut, oamenii muncii nu au 
avut posibilitatea organizării 
propriei munci, au fost împie
dicați sistematic să-și dezvol
te spiritul de inițiativă, crea
tivitatea, să înțeleagă că tot 
ce fac, pentru ei fac, pentru 
bunăstarea lor. Cînd toți vor 
înțelege că utilajele din mină 
sînt ale lor. sînt ajutoarele

Explicația unui frumos succes

participa- 
la organi- 
trcburilor 

avutu-

Și acum 
consemnate, 
ele exprimate. In general sînt 
cunoscute și cam de aceeași 
natură în toatp exploatările 
miniere din Valea Jiului, 
dăm cuvîntul maiștrilor 
lectromecanici.

așa
„reproșurile", 
cum au fost

Să
e-

® Ion Filimon, sectorul 
„Am fost solicitați intens 
către brigăzile lui Maftei 

prompt 
abataje.

T: 
de 
și

Moroșan să montăm 
transportoare în _
Ne-au reproșat lipsa de ope
rativitate. Noi, însă, nu avem

V. TEODORESCU

(Continuare in pag. a 3-a)

In fruntea întrecerii socialiste care antrenează co
lectivele de oameni ai muncii do la mina Aninoasa se 
găsește în aceste zile sectorul IV care înregistrează suc
cese deosebite în muncă.

Adăugind încă 1 400 de tone producției extrase su
plimentar în cursul lunii trecute, harnicul colectiv al 
sectorului a produs în cursul zilei de ieri primele sute de 
tone în contul lunii martie. Acest succes remarcabil care se 
va oglindi în rezultatele deosebit de bune care vor con
stitui bilanțul de sfirșit de lună, reprezintă rodul muncii 
spornice din abataje și activitățile de deservire asi
gurării unei asistențe tehnice competente și operative.

Insă succesul nu poate fi separat de un aspect cu 
totul remarcabil care ne-a fost relevat de către șeful 
de sector, ing. Virgil Costinaș : in tot cursul lunii fe
bruarie, la fel ca și in ianuarie, la formațiile de lucru 
din abataje nu s-a înregistrat nici o absență nemoti
vată. Acest fapt oglindește cit se poate de convingător 
climatul bun de muncă, atitudinea responsabilă a tu
turor salariaților care se reflectă în activitatea de an- 

' samblu bună a sectorului.

La posturile 
noastre de radio 

și televiziune
Astăzi, in jurul orei 10,00, 

posturile noastre de radio și 
televiziune vor transmite di
rect ședința de deschidere a 
lucrărilor Conferinței pe țară 
a cadrelor de conducere din 
unitățile agricole de stat 
cooperatiste.

— Pionierii din Valea Jiului 
au o viață de organizație di
namică, plină de inițiative, 
care ilustrează convingător 
sensul procesului educativ. 
Cum întîmpină ei aniversarea 
pionieriei în țara noastră?

— In 28 aprilie se vor îm
plini 25 de ani de la înfiin
țarea Organizației pionierilor, 
moment sărbătoresc, nu nu
mai pentru cei de astăzi, dar 
răscolitor de amintiri pentru 
noi toți cei care am purtat 
cravata roșie în anii de început. 
Pînă atunci. în Valea Ji
ului vor avea loc o mulțime 
de acțiuni educative (în plină 
desfășurare, deja !) la nivel ce 
municipiu, localități, unități 
și detașamente. Toate aceste 
manifestări — complexe, dife
rențiate și atractive — vor 
continua, amplifieîndu-se în 
cinstea celor două mari eveni
mente politice ale anului — 
a XXX-a aniversare a eliberă
rii patriei de sub jugul fascist 
și al Xl-lea Congres al parti
dului,

— Care sint principalele di
recții ale acestor manifestări 
pionierești? Ce conținut au?

— Ele se ramifică din «urmă
toarele idei permanente în 
munca cu pionierii : acțiuni de 
educație politico-ideologică : 
de foi mare a copiilor prin și 
pentru muncă, în spiritul dra
gostei și respectului pentru 
activitatea productivă ; de e- 
ducație generală și fortificare 
a organismului.

— Printre criteriile funda
mentale ale eficienței educa
tive în munca cu pionierii se 
află diversificarea acțiunilor, 
activitatea și gradul de interes 
in raport cu vârsta. Prin ur-

mare, ce forme organizatorico 
se întreprind ?

— Din experiența acumulată 
pînâ acum am constatat că ac
țiunile vii, dinamice sînt aș
teptate cu interes. Au loc în- 
tîlniri cu comuniști, vechi 
membri de partid, oameni ai 
muncii, foști pionieri, care le 
vorbesc despre realizările po
porului nostru în aceste trei 
decenii. In vacanța se organi
zează multe excursii în județ 
și țară, expoziții de desene și 
fotografii, fotomontaje, mon
taje literar-muzical-coregrafi- 
ce cu denumiri evocatoare cum 
sînt „25 de primăveri". „Pio- 
nierie la anii tăi", „Aniversă
ri dragi -. In fiecare localitate 
și școală există multe iniția
tive proprii, ca la Lupeni un
de se va desfășura expe
diția „Lupeni ‘29 — Lu
peni ’74", în care un mare 
număr de pionieri vor lua 
parte la comemorarea a 45 de 
ani de la grevă, vor depune co
roane de flori, vor avea loc 
spectacole. Acest gen de ac
țiuni pionierești este important 
nu atît pentru volumul de in
formații. cunoștințe, ci pentru 
valoarea lor morală, de educa
ție politică, patriotică.

— Pentru a forma copiii in 
spiritul muncii c necesar ca 
ei înșiși să muncească, bine
înțeles. după posibilitățile lor. 
Activitățile tehnico-productive 
din școli, participarea la ac
țiuni social-utile reprezintă 
două forme ; mai sînt și alte
le ?

— Bineînțeles. Menționez în 
acest sens : concursul „Mini- 
tehnicus" (vor participa 1040

T. SPATARU

Intre problemele ce 
vor fi trasate în sesiu
nile clubului de politi
că externă, în lunile 
martie și aprilie se nu
mără: ..România și no
ua etapă de realiz.are 
a securității
ne": „O nouă și stră
lucită acțiune politică 
internațională a Româ
niei socialiste"; .Un i- 
tinerar al prieteniei, 
colaborării și solidari
tății internaționaliste", 
„România anului XXX 
— pe meridianele lu
mii" ș.a. Totodată
vor prezenta și refe-

IN SESIUNILE 
CLUBULUI DE POLI

TICA EXTERNA

Constantin DANILA,
tehnician — E. M. Aninoasa

(Continuare in pag. a 3-a)

europe-

se

„sâptamina 
MĂRȚIȘORULUI"

rate despre ..Noile cu
rente filozofice in ide
ologia contemporană" 
și „Criza chiliană".

CENACLUL
VENUS"

Membrii cenaclului 
literar ..Venus", caro 
își desfășoară activita
tea la clubul muncito
resc din Petrila. s-au 
întîinit duminică di
mineața intr-o ședin
ță de lucru. La ordinea 
de zi s-au aflat o serie 
de probleme organiza
torice și de perspecti
vă urinate de discuții 
pe marginea creațiilor 
poetice ale lui Mircea 
Contea și Mircea An- 
draș.

Intre 1 și 8 martie 
a.c., în întreaga rețea 
a magazinelor dc spe
cialitate ale ’ '' ’ ~ 
mărfuri
le 
va 
tămîna 
lui și a 
dc Ziua femeii", 
gazineie oferă cumpă
rătorilor o gamă boga
tă de rnărțișoare, in 
sortimente variate, ca
douri frumos ambala
te, cu produse cosme
tice și de parfumerie.

I.C.L.S. 
industrla- 

Fetroșani, se 
desfășura „Săp- 

mărțișoru- 
cadourilor

Ma-



2 MIERCURI, 27 FEBRUARIE 1974

CITITORII AU CUVÎNTUL

la chemarea la întrecere socialista

a

<n domeniul economico-financiar :

In domeniul edilitar-gospodăresc :

în- 
I.C.L.S. 
trebuie 
pentru

Ioan LAZAR, 
Vulcan

hcmarca la întrecere a Asociației locatarilor din Vulcan, 
locatari Petrila au analizat în adunarea generală posibi- 

ivității asociației, de gospodărire și înfrumusețare a 
’ctrila in anul 1974 și au hotârît sâ răspundă la chemare cu următoarele

P. IULIAN. 
Lupeni

a Asociației locatarilor din Vulcan
5

- încasarea debilelor restante in propor
ție de 100 la sută ;
- încasarea fondului de rulment in pro

porție de 100 la sută ;
— reducerea cheltuielilor gospodărești 

cu 75 la sută prin folosirea mai judicioa
să și eficientă a materialelor ;

— reducerea consumului de energie e- 
lectrică cu 40 la suta ;

— se vor organiza acțiuni de gospo
dărire și înfrumusețare a spațiilor din ju
rul blocurilor și a zonelor verzi in toate 
cartierele ;

— vor fi zugrăvite toate casete de scări 
și ornamentale

— se vor 
balcoanele 
400 buc) ;

— vor fi

cu flori șî tablouri ; 
completa in continuare 

cu jardiniere cu flori

dotate terenurile de

Sub numărul 57. în ianuarie 
a.c, vra înregistrată la rcdac-

Doina Maria Marinescu din 
Vulcan (Aleea Muncii, bloc 2b 
ap. 20). Ii redăm succint con
ținutul: ..Sînt căsătorită cu I- 
lie Marinescu din 4 martie 
1971. La data căsătoriei noas
tre, ou aveam o fetiță, născu
tă in 15 noiembrie 1970. Dc 
atunci și pină in prezent nu 
am putut intra in dreptul dc 
a primi alocația de stat pentru 
fetiță, întreținută de Ia data 
căsătoriei noastre dc Ilie Ma
rinescu. Intervin la dv., să mă 
ajutați. Menționez că și cu lu
crez. din septembrie 1973 la 
F.I.L. și mi s-a spus, la fabri
că, sâ fiu sigură că soțul are 
drept la alocația de stat pen
tru copii. Soțul meu lucrează 
la E.M. Paroșeni. din I decem
brie 1968“...

Scrisoarea, indica clar că ne 
aflăm în fața unei încălcări 
flagrante a Decretului nr. 
285/1960 privind acordarea a- 
locației de stat pentru copii 
(art. 4: ..Dacă părintele căruia 
i s-a încredințat copilul se re
căsătorește, dreptul la aloca
ție se stabilește potrivit situ
ației din noua familie, indife
rent că copilul a fost sau nu 
înfiat și că pentru copilul res
pectiv se piâteșle sau nu pen
sie dc întreținere—"). Și nu 
numai atît: nu înțelegeam cum 
cineva își poate permite să 
poarte pe drumuri un semen 
de-al sâu. lipsindu-1 de un 
drept acordat de societate! 
Pentru a ne intâri convinge
rea câ semnatara scrisorii nici
cum nu greșește am solicitat 
lămuriri procurorului Iosif 
Varga de la Procuratura loca
lă Petroșani: „Soțul Doinei 
Marinescu trebuie să primeas
că alocația de stat. Prin ex
cepție doar, soția e beneficia
ră de alocație, în cazul cînd 
soțul este militar în termen 
sau doctorand bursier si în că
zu] părinților divorțați. Nu
mai dacă angajatul a lipsit ne
motivat intr-o lună trei zile lu
crătoare. nu beneficiază in a- 
cea luna de alocație. In rest, 
totul e clar...** Clar ni s-a pă
rut și nouă întregul ,,caz“. Și,

toate 
(cca.

joacă

i cu aparatele necesare și se
i repara cele existente ;

completa toate punctele 
cu recipienții necesari, Blo- 

puncte gospodărești vor fi 
cu containere (cca. 20 bucăți).

i sprijini activ toate acțiunile în
de comitetul executiv al con- 

direcția întreținerii fondu- 
■’ " orașului ; 

vederea 
depistării locatarilor care degradează apar- 

( lentele, care încalcă normele de convie. 
. .re socialistă , luindu-se măsuri educati

ve, iar in cazurile deosebite se va dispune 
evacuarea.

Realizarea acestor angajamente precum 
și a sarcinilor decurgind din hotărirea a- 
doptată de adunarea generală va conduce 
la îmbunătățirea continuă a activității aso
ciației de locatari, Ic creșterea gradului de 
urbanizare a orașului.

COMITETUL ASOCIAȚIEI 
LOCATARILOR DIN 

PETRILA

pentru copii 
vor îngriji și
- se vor 

gospodărești 
curile fără | 
dotate i

- vom 
treprinse 
siliuluî popular in 
lui locativ de stal și înfrumusețării
- se vor întreprinde acțiuni in

ca atare, în nr. 7 539 din 31 
ianuarie a.c.. ziarul nostru în- 
sera la rubrica -Cu scrisoarea 
dv. in față" și un răspuns da
torat Doinei Marinescu. Mai 
precis, reproduceam integral 
scrisoarea, adăugind în finalul 
acesteia... tot ceea ce am spus 
si mai sus despre abaterea do 
la lege, plus rugămintea de a 
'i în continuare ținuți la cu
rent cu mersul ..problemei" 
înspre rezolvare...

...Ce s-a întîmplat mai de
parte? Serviciul financiar al

câtor în materie" îl încunoș- 
tințase că... nu are drept de 
alocație. Omul, normal nu in
sistă, insă nici nu se împacă 
cu gindul că nu va beneficia 
niciodată de acest drept și... 
întreabă în dreapta și-n stîn- 
a. Soția sa se dovedește ceva 

mai perseverentă și află ade
vărul. I. M.. totuși, nu îndrăz
nește să se mai abată pe la 
biroul financiar al minei, de 
teamă să nu fie din nou refu
zat. De unde era să știe că, 
din primăvara anului 1972, la

E.M. Paroșeni, cum era firesc, 
a trecut la... fapte. La cerceta
rea „cazului". Hie Marinescu 
a fost chemat la birou, a fost 
pus să povestească detaliat 
cum a fost posibilă o aseme
nea eroare și, în final, învinu
it că el a ..greșit", in primul 
rind, nefiind (probabil) insis
tent. lată ce ne declară, acum. 
Ilie Marinescu: ..Subsemna
tul..., angajat la E.M. Paroșeni 
din 1968, ca muncitor necalifi
cat. declar că nu am primit a- 
locație pentru fetița S. Corne
lia — Maria, pentru că nici nu 
am depus acte pină in prezent, 
in 1971, cind fetița a intrat în 
întreținerea mea, m-ain pre
zentat la fostul contabil șef al 
minei. Constantin Popescu, ca
re mi-a zis că nu pol benefi
cia de alocație de stat, pentru 
că fetița nu-i trecută pe nu
mele meu. Eu din 1972 nu am 
mai fost să cer alocație pentru 
ietiță“. Să analizăm cele a- 
firmate. I. M. e nevoit, deci, 
să recunoască făptui că nu a 
depus acte și o face cu conști
ința împăcată. Nici nu avea 
motiv să întocmească un ..do
sar", atîta timp cît un „cunos-

,.financiar" c un alt contabil 
șef, economistul Mihail Stân
cii, care cunoaște bine legile 
țârii și-l poate ajuta! lată ce 
afirmă acesta: ..Ilie Marines
cu, angajatul minei noastre, 
nu s-a prezentat niciodată la 
biroul financiar, pentru a-și 
întocmi dosarul de alocație 
pentru copii, conform legisla
ției în vigoare (Eroare! S-a 
prezentat, dar a fost... respins 
— n.n.). Din 1972 cînd a fost 
schimbată conducerea E.M. 
Paroșeni. numitul Marinescu 
llie nu a venit să ceară relații 
privind acordarea alocației dc 
stat <le Ia nimeni din condu
cerea exploatării (De acord, 
pentru că, aflat fiind in deru
tă, I. M. căuta lămuriri, eluci
dări pe căi lăturalnice, dispă- 
rîndu-i încrederea în „mai- 
marii" săi semeni care cînd- 
va l-au refuzat — n.n.). In
consecință, nu ne însușim ob
servația. E lipsită dc temei. 
Cu atît mai mult cu cit ni se 
aduc acuzări de abatere dc la 
lege și purtarea oamenilor pe 
drumuri. (Chiar dacă conjunc
tura aceasta e puțin deosebi-

.a Petroșani, m scua
rul din fața căminului 
studențesc gospodarii o- 
rașului au ieșit in întîm- 
psnarea primăverii.

tă. viața, condițiile de trai ale 
angajaților unei întreprinderi 
trebuie sâ stea in centrul pre
ocupărilor și a organelor fi
nanciare. mai ales cind c vor
ba despre viitorul copiilor — 
n. n.). Tovarășul Marinescu 
Ilie a fost chemat ia biroul fi
nanciar, i s-a cercetat cazul, 
s-a constatat că are drept 
alocație și va beneficia de 
cest drept..."

...In sfîrșit! Era și cazul. Dar 
— ne întrebăm .și. totodată, 
întrebăm serviciul financiar 
al E.M. Paroșeni — ce se in- 
tîmpla dacă Doina Marinescu 
nu scria redacției? Nici acum 
Ilie Marinescu nu ar fi benefi
ciat dc un drept al său legal. 
Pentru că. repetăm, nu ar fi 
îndrăznit să intre „in discu
ții" (ca să nu le zicem altfel) 
cu șefii caro nu odată i-au 
răspuns superficial, in doi peri, 
unei solicitări legitime!

Au fost, deci, purtați pe 
drumuri Ilie Marinescu și so
ția sa Doina Maria Marinescu. 
Și toate acestea dintr-un mes
chin mod de a rezolva proble
mele oamenilor! A fost vorba, 
în acest caz, de o abatere dc 
la lege? Neîndoielnic, da. Lu
crurile sînt clare și e regreta
bil că se mai întimplă azi a- 
semenea ..cazuri". Și se zice că 
totul e bine, cind se sfirșește 
cu bine. Așa o fi! Dar, cind 
sădești (indiferent cum ai fă
cut-o) în semeni neîncrederea 
in justețea unei cauze, drep
te. trebuie să fii neaparat con
vins că ai făcut o faptă deose
bit de gravă. Pentru că încre
derea în oameni este, azi, li
nul dintre cele mai mari bu
nuri câștigate de noua noas
tră societate!

masuri
In urma apariției în ziarul 

nostru din 6 ianuarie a.c. a 
articolului ..Din nou despre 
pasarela C.F.R." privitor la 
lipsa do preocupare a distric
tului nr. 11 din Petroșani fa
tă de curățenia acestui mijloc 
de legătură intre Piața Victo
riei și gară, secția L. 5 C.F.R. 
Deva ne răspunde, sub semnă
tura șefului de secție ingine-

‘ rul Liviu Corfar, că a luat mă
suri ca odară pe sâptămînă 
pasarela sâ fie măturată sau 
în caz de zăpadă și îngheț să 
fie presărată cu sare.

Nedumirește însă partea de 
încheiere a răspunsului în ca
re se arată textual: „Mai mult 
în legătură cu curățirea aces
tei pasarele nu ne putem per
mite deoarece nu avem forțe 
do muncă mai multe, iar sar
cinile sînt multiple și în spe
cial dc siguranța circulației".

Călătorii nu doresc altceva 
mai mult decît ca pasarela, a- 
ceastâ importantă arteră dc 
circulație din centrul orașului, 
să fie menținută în permanen
tă stare de curățenie. Atît! Or, 
măturind-o săptămînal odată, 
ori de două ori. nu se primej
duiește cu nimic circulația 
trenurilor.

Preocupări pentru 
buna aprovizionare 
cu legume și fructe

Estc demn de consemnat faptul că in întreaga peri- 
dă dc iarnă a existat o preocupare susținută pentru 
na aprovizionare cu legume și fructe a orașului Lu

peni. Și in prezent se acoperă din belșug toate cerin
țele. Aprovizionarea corespunzătoare cu legume și 
fructe a populației orașului nostru, după cum spunea 
Dumitru Sanda, șeful depozitului C.L.F. nr. 2, este re
zultatul repartițiilor majorate făcute pentru Lupeni 
de către organul județean al C.L.F. și creării, la nivel 
local, a unui parc propriu do mașini ceea ce asigură o- 
perativitatc maximă transportului mărfurilor și apro
vizionării magazinelor de desfacere. De asemenea, con
tribuie la aceasta dotarea orașului cu silozuri și de
pozite corespunzătoare. De amintit în acest sens și de
pozitele și silozurile din Bărbătcni, ..detașament" și 
din str. Pompierilor,

Iată citeva cifre care dau o imagine veridică des
pre aprovizionarea orașului : în silozuri și depozite 
se află in prezent 700 tone cartofi, 100 tone ceapă, 50 
tone rădăcinoase, (pătrunjel, morcov ctc.), 20 tone le
gume (sfeclă, gulii, ridichi), 100 tone fasole uscată. 70 
tone mere, citeva zeci de mii de ouă. De remarcat că 
planul do desfacere al unităților C. L. F. din Lupeni 
a fost depășit in luna ianuarie a. c. cu peste 200 000 Ici.

Citind în „Steagul 
roșu" articolul intitu
lat „La crama «Odo
bești-. să fie schimbat 
«ceva»!", ca cititor și 
consumator, vreau 
să-mi exprim și eu 
următoarele opinii : 
la această unitate de 
alimentație publică, 
pc care o cunosc dc 
mai mult de zece ani 
își dau intLlnire ce
tățeni după ce au 
consumat deja mari 
cantități de băuturi 
in alte localuri cu 
program ceva mai 
redus, aflate — din 
păcate — din abun
dență în Petroșani. 
Care om cinstit, care 
om muncitor își poa
te permite să stea în 
cramă pînă în jurul 
orei 2 și peste aceas
tă oră? Unii munci
tori ajunși, datorită 
programului acestei 
crame, sub influența

alcoolului, produc 
greutăți mari Între
prinderilor, absen- 
tînd de la lucru ori 
venind la mină obo
siți. Această cramă 
aduce mai multe pa
gube decît cîștig. pe

DACA A UITAT..?)
Subsemnatul loan Lazăr 

cu domiciliul in orașul Vul
can, str. Aleea Viitorului, 
blocul 11 seara I, ap. 15. mă 
adresez redacției cu rugă
mintea dc a mâ ajuta in ur
mătoarea situație: subsemna
tul am expediat o scrisoa
re recomandată cu nr. 992 
din 5 februarie 1974 la 
I.C.L.S. mărfuri industriale 
Petroșani în care mi-am ex
pus nemulțumirea față dc 
felul cum am fost servit la 
magazinul de mobilă din Lu
peni. Adevărat e că scrisoa
rea conținea 4 pagini, dar nu 
cred că asta constituie un 
motiv pentru conducerea 
I.C.L.S. să nu-mi răspundă. 
Dacă a uitat, vâ rog pe dv. 
sâ-i aduceți aminte r-â este 
obligată sâ-mi răspundă, iar 
dacă nu o face, cred câ 
săși direcțiunea 
mărfuri industriale 
reclamată undeva 
nepăsare. Vâ rog foarte mult 
să mă ajutați în această pro
blemă.

tem
să irosim timpul 
ber de < 
nem in 
imbicsită 
avem de 
cruri mult mai utile. 
Cred de asemenea.

permite astăzi 
li

căre dispu- 
) atmosfera 
i a cramei. 
1 făcut Iu-

Pe marginea anchetei 
„La crama „Odobești" 

să fie schimbat „ceva" !

deasupra fiind și rău 
plasată, între două 
străzi cu circulație 
mare de autovehicu
le, și neigenică. Pă
rerea mea este că la 
această cramă nu 
mai trebuie schimbat 
nimic: ea trebuie des
ființată definitiv. 
Magazinele alimenta
re sînt pline de bău
turi; nu ne mai pu-

că este necesară o 
campanie pe mai 
multe fronturi împo
triva alcoolismului. 
Se mai poate permi
te oare astăzi ca 
puterea nopții să 
trezit din somn
grupuri de oameni 
turmentați, care „cîn- 
tă“ în plină noapte 
pe străzi, să vedem 
scene degradante o-

în 
fii 
de

ferite de oameni beți, 
să vedem bețivi puși 
pe scandal adresînd 
vorbe urite unor tre
cători mai in virstă 
ori copiilor? In ase
menea localuri se 
consumă mal mult 
băuturi decît prepa
rate culinare. Si așa 
sînt prea multe loca
luri în care se con
sumă alcool, neîngri
jite. necorespunză
toare.

Iată de ce, pentru 
a estompa calea a- 
celora care la ore tîr- 
zii din noapte își gă
sesc la crama ..Odo
bești" 
pentru 
consumul de alcool, 
consider că desfiin-' 
tarea ei ar fi o mă
sură bine venită.

locui căutat 
a continua

I. VOICULESCU. 
miner, Petroșani

Numai dureri de cap 
ne provoacă

relatez, pe scurt, despre cîtcva ne-...Aș vrea Să vă
cazuri pe care le au locuitorii din Dîlja Mare cu ges
tionara magazinului alimentar (unitatea nr. 20) Ma- 
rioara Ccuță. La început, cînd a luat în primire maga
zinul. am crezut că ne-a venit, în fine, și nouă rîndul 
să fjm serviți omenește, corect, cu solicitudine. 
După citeva sâptămîni. însă, ne-am convins de con
trariul. Noua gestionară are toate „calitățile" pe care 
le-au avut și predecesorii ei : nu cîntărește bine, nu 
dă restul corect, recurge la servire preferențială (pen
tru prietenii ci are în unitate oricînd tot ce aceștia do
resc). ~ - -- -■ «
Viorel 
mare

Dacă au
și să fulgere, apoi să acuze că ei, pensionarii, 
sustras făina ca s-o compromită. Lui Dumitru 
i-a vîndut pentru nuntă 
bucata (în loc de 3.50 lei), altfel 
putea să 
cazul, 
lîngă 
cînd
ile organelor sanitare nu le ia în seamă (expuse prafu
lui sînt toate alimentele pe care le vinde aici). Noi, 
locuitorii Diljci nu dorim altceva decît să se pună, oda
tă pentru totdeauna, la punct și această unitate a 
noastră comercială, care numai și numai... dureri de cap 
ne-a provocat.

Pensionarilor Gheorghe Man. Ștefan Pieptănar. 
Negoi și altora li s-a vîndut făină cu foarte 

(chiar și 2 kg.) lipsă la cîntar ! !
îndrăznit să zică ceva, a început să tune 

apoi să acuze că ei, pensionarii, au 
" ’ ~ ” Nistor

300 sticle de bere cu 4 lei 
nu i-ar fi dat... Aș 

lungesc lista nemulțumirilor. dar nu e 
Gestionar-a stă la taclale, cu prietenele ei, 
sobă, cu cafeluțe și trebuie s-o aștepți mereu, 

e „ocupată". Nu suportă sfaturile; indicați-

Viorel TEODORESCU

Adalbert KALATH, 
deputat, Dilja Mare

La începutul acestei luni 
am vizitat niște cunoștințe 
la blocul D 13, scara a Il-a, 
etajul 7, din Vulcan. Cu a- 
cest prilej mi-a fost dat să 
văd o scară cu foarte multe 
deficiențe gospodărești. Lif
tul nu funcționa. Motorul lui 
se „odihnea"... pe scară. Cum 
am urcat scările, la fiecare 
pas am întilnit ba fasole 
împrăștiată, ba coji de por
tocale, ba la un etaj și o gră-

Pf SCA8A A OOIIA...
madă de var: ferestre spar
te și foarte murdare: ușile 
de la colectorul de gunoi e- 
rau deschise aproape la toa
te etajele, înfățișînd un as
pect dezolant. M-am între
bat cum se împacă cu aceas
tă situație responsabilul do 
scară, comitetul de locatari 
și în ultimă instanță locata
rii? Am aflat că președintele 
blocului este Szabo Șandor 
Rindurile de față le-am scris 
nutrind desigur speranța că, 
cei vizați se vor simți și vor 
face.ceva în acest sens.

Ileana SAIERLI, 
Lupeni J

NOTA
© PETRU TARAȘILĂ — Petrila: 

Categoric, noi toți cetățenii munici
piului avem datoria de a combate ve
hement risipa do energie electrică,
’de a milita perseverent pentru utili
zarea unor corpuri de iluminat adecvate, 
pentru raționalizarea funcționării instala
țiilor electrice casnice și a iluminatului 
public. Cu toții trebuie să înțelegem va
loarea energiei electrice irosite iar în li
nele cazuri, cum ne semnalați dumnea
voastră, că se mai 
de la 
și la 
ziua 
toria 
celor 
suri

a-

Iuliu POPA.
U. E. Paroșeni

® „UN GRUP DE CETĂȚENI' — Pa
roșeni : Vom trata în ziar și „cazul" in
culpatului Nicolae Popescu.

Problemele gospodărești ale Sohodolului
Adunările locatarilor din 

Sohodol. cartierul energeti- 
cienilor de la uzina Paroșeni 
au ales noile comitete de 
blocuri. Printre cei aleși
mințim pe electricianul Mi
hai Popescu și pensionarul 
Hie Doman, harnici gospo
dari ai cartierului. Pe lîngă 
rezultatele bune, dezbaterile 
din adunările cetățenilor au

evidențiat existența citorva 
probleme gospodărești ale 
cartierului: necesitatea înlo
cuirii parțiale a unor con
ducte din sistemul de încăl
zire care nu mai corespund, 
înlocuirea jgheaburilor uza
te precum și efectuarea re
parațiilor urgente din apar
tamentul nr. 12. blocul M-2, 
unde a survenit in mod ac-

cidental o deplasare a plafo
nului.

Cetățenii au solicitat tot
odată insistent să fie spriji
niți pentru amenajarea de 
noi locuri de joacă pentru 
copii, pentru dotarea acesto
ra cu aparatele necesare.

: semnalați
____ ____ 'mtimplă — la librăria 

complexul comercial din Petrila 
„autoservirea" nr. 42, unde ard 

în amiază multe becuri — avem da
de a atrage atenția vinovaților, 

dare se interpun în calea unor mă- 
adoptate în folosul nostru.

ION DARONI — Petroșani : Fără 
și poate, aveți dreptate că drumuri- 

Iăturalnice, periferice ale orașului 
sînt... așa cum sînt. Emulația gospodă
rească a primăverii poate le va „primeni" 
Referitor la a doua întrebare, vă sfătuim 
să vâ adresați conducerii întreprinderii.

ELENA BUTNARU — Lonca : Cele 
relatate de dv. cu privire la „primirea" 
care vi s-a făcut la spitalul Petrila nu 
ne-au fost confirmate. Nu putem publi
ca, deci, scrisoarea pe care ne-ați trimis-o.

© T. IOSIF — Lupeni: Sesizarea pri
vind neamenajarea corespunzătoare a 
planului înclinat nr. I de la mina Paro
șeni nu este întemeiată, deoarece circu
lația personalului pe această lucrare este 
interzisă. Cit privește... „robinetul risipei" 
de la galeria nr. 2. prin care apa se scur
ge zi și noapte, precum și neasigurarea 
apei la baie pentru muncitorii care efec
tuează revizii în zilele de repaus, sperăm 
că cei vizați vor pune capăt risipei și 
respectiv zgîrcenici nejustificate în gos
podărirea

Orar de... privit cu binoclul
...Există, in Petroșani (in pia

ța Victoriei) un atelier de .Me
canică fină" — unitate a Co
operativei meșteșugărești „U- 
nirea". Bine situat, atelierul a- 
re, cum e și firesc, „vad" de
stul de mare. $i nu numai din 
Petroșani sînt clienfi care se 
abat pe aici, ci din întreaga 
Vale a Jiului. In genere, uni
tatea „merge". s-a răspîndit de
ja zvonul (întărit de fapte) că 
aici se lucrează bine și, uneori 
chiar... prompt.

Ceea ce supără 
această temă, am 
la redacfic citeva
faptul că orarul de luncjionare 
a unilăfU e de-a dreptul deru
lant. In ce sens? (n vitrina a- 
lelierului, alături de două ma
șini de setis, probabil defecte 
(care pun oamenii la curent cu 
profilul unității) se află, afișat, 
și un orar... foarte decolorat, 
pe care, abia vizibil, scrie că 
zilnic programul de lucru înce-

însă (și, pe 
primii deja 
reclamatii) e

pe de la ora 8... Dacă scrutezi, 
însă, cu privirea prin geamul 
vitrinei, in interior, observ i un 
alt orar, afișai pe un perete, pe 
care scrie că... ușa unității se 
deschide in fiecare zi la ora 10. 
E limpede că nu poale ii vor
ba decît despre un orar vechi 
și altul (modificat, cine știe de 
ce) nou. Care e insă cel nou 
și care e cel vechi? Probabil 
că orarul valabil este cel din 
interior, pe care-l poli toarte 
bine zări și descifra dacă ești 
dotat cu un binoclu... Pe even
tualii clienfi ai unității nu-i in
teresează de ce s-a schimbat 
orarul; doresc doar să știe pre
cis între ce ore pol apela la 
serviciile acestui atelier. Sub
scriem la solicitarea cititorilor 
noștri, ca această unitate să 
se decidă rapid pentru unul 
dintre cele două orare. Să li se 
satisfacă neinlirziat cerinfal

Adrian CONDOR

MĂRĂCINE
GEN — Lupeni, 

str. Al. Narciselor Bl. 2 
ap. 19.

Potrivit Legii nr. 5/1973, 
privind administrarea fon
dului locativ de stat și re
glementarea raporturilor 
dintre proprietar și chiriaș, 
beneficiați în continuare de 
dreptul de a închiria o locu
ință proprietate de stat în 
limita fondului de locuințe 
disponibil.

Legea își concentrează în 
principal preocuparea, în 
direcția de a asigura oameni
lor muncii cu venituri mai 
iniei sau cu copii în întreține
re. întiietate la folosirea a- 
partamentelor proprietate de

stal. In acest scop, legea sta
bilește principiul că statui 
asigură in continuare salari- 
aților. pensionarilor, care au 
un venit mediu pe fiecare 
membru al familiei de pină la 
I 100 lei lunar — și care nu 
au locuință proprietate per
sonală — posibilitatea de a 
primi cu chirie apartamente

din fondul locativ de stat.
închirierea se va face cu 

respectarea unor priorități. 
In afara familiilor cu un venit 
mediu sub 1 100 lei, au prio
ritate la închiriere tinerii în
cadrați în producție timp de 
5 ani de la încadrare: ti
nerii căsătoriți care, la data 
încheierii căsătoriei, nu au

depășit vîrsta de 28 de ani, 
timp de 5 ani de la căsătorie, 
salariații transferați in in
teres de serviciu timp de 5 
ani de la data transferului: 
ofițerii, subofițerii și maiștri 
militari, precum și cei a că
ror locuință se demolează.

Persoanele cu. un venit 
mediu mai maro de 1 100 lei 
lunar de fiecare membru al 
familiei, pot închiria. în li
mita disponibilităților, locu
ințe proprietate de stat, dar 
vor plăti o chirie majorată. 
Majorarea chiriei se face cu 
50 la sută in căzui salariului 
sau pensiei care a constituit 
baza de calcul a chiriei de 
pină la 1 500 lei. cu 75 la su
tă pentru cazul în care sala
riul sau pensia este de 1 501

— 2 000 lei și cu 100 la sută 
pentru cazul in care salariul 
sau pensia este mai mare de 
2 000 lei. Chiria astfel majo
rată. nu poate depăși 20 la 
sută din salariul, respectiv 
pensia, care a constituit ba
za de calcul a acesteia.

Faptul că părinții dv. au 
în județul Gorj o locuință 
proprietate personală, nu vă 
înlătură dreptul de a închi
ria o locuință din fondul de 
stat, in căzui în care dobîn- 
diți prin moștenire, donație 
sau cumpărare această lo
cuință din comuna Vladimir, 
județul Gorj, ea nu intră în 
rîndul caselor de odihnă pro
prietate personală.

JURIST
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idea Iul c o
s-ou angajat să participe la 
înfrumusețarea comunei prin 
amenajorea de zone verzi, cu
rățitul pășunilor, sădirea de 
pomi fructiferi pe terenul ex
perimental dăruit de consiliul 
popular și plantări de puieți.

de timpul pri- 
pionieri și 

generală 
participat 

la o im- 
de muncă 

:o, privind infrumuseța- 
laboratorului, atelierului, 

curții, și împrejurimilor școlii. 
Această activitate se înscrie in 
codrul acțiunii permanente 
„Scoală dragă, te iubim și te 
păstrăm'*.

« Profitind 
elnic, peste 300 de 
elevi de la Școala 
nr. 2 Petroșoni au 
duminică dimineață 
portantă activitate 
patriotică, privirii

Q „Te cînt potria mea" s-a 
intitulat serbarea școlară pre
zentată joi de pionierii și ute- 
ciștii Școlii generole nr. 6 Pe
trila închinată celei de-a 
XXX-a aniversare o eliberării 
patriei, celui de-al Xl-lea Con
gres al PC.R. și aniversării or
ganizației pionierilor. Elevii 
celei mai tinere unități de 
pionieri din municipiul nostru 
și-au exprimat recunoștința 
dragostea față de partid 
patria socialistă printr-un mă 
nunchi de versuri înaripate 
melodii și dansuri populare ro 
mânești și maghiore, specifice 
acestor meleaguri. O altă ac
țiune cu 
aceeași 
timpină 
ției lor, 
nentâ c

j care pionierii de 
unitate școlara 

aniversorea organiza- 
este expoziția perma- 

de desene intitulată

De la Muzeul de istorie

pionieresc de Io 
rolă Iscroni s-o 
firșitul săptăminii 
primarul comunei, 

tovarășul Teofil Blag. Pionierii

In cadrul programului 
dctivltflti pionierești 

nentolor de 
Școlii ge- 
Pctroșani, 

au avut loc recent emo
ționante inlilniri ale pi
onierilor clasei a 111 a 
A și a Vl-a A cu cefe
riști si reprezenianți ai 
primelor detașamente 
de pionieri, cu ocazia 

j de-a XXV-a ani- 
ări a înființării pri

melor organizații de pi
onieri din țara noastră, 

irășii Ing. Victor 
șef R.C.M. Pelro- 
i Viorcț Svichiu, 

membru al primelor de
tașamente de pionieri, 
au vorbit despre impor- 

•stui eveniment 
tinerei genera

ții a țării.

Sorina SVICHIU, 
comandanta detașamen
tului VI A Școala ge
nerală nr. 1 Petroșani

(Urmare din pag. 1)

lucrări cum sînt: mași- 
de încărcat cărbune, ga- 

i de mină, mașini de cal- 
machete de mina, jucării

dQ 
nă 
Ieri

mecanice etc. create din inte
resul pentru tehnică și știință 
prezent in cele 62 de cercuri 
din școli și case ale pionieri
lor). angajamentul economic al 
fiecărui pionier (sădirea unui 
pom. strîngerea a 2 kg. plante 
medicinale uscate etc), dar și 
stimularea spre principala lor 
îndatorire — învățătura. Pînâ 
la 10 martie, în adunări de 
detașamente va fi dezbătută

situația la învățătură și con
tribuția organizației pionieri
lor. Voii mai avea loc specta
cole pentru mineri m munci
torii forestieri (sub genericul 
..Onoare muncii"), primiri fes
tive ale brigăzilor fruntașe în 
producție, expoziții în sălile 
de apel etc. Acum, pionierii 
din municipiu sînt recunoscă
tori partidului pentru un nou 
dar — viitorul sal de vacanță 
de la Valea de Pești care va 
avea peste 300 locuri. Coman
damentul s_a deplasat acolo 
și, pe lingă sprijinul ce-1 va 
primi, va contribui substan
țial la amenajările necesare. 
S-ar mai putea adăuga multe

acțiuni cultural-artistice și 
sportive, cum sînt Festivalul 
folcloric ai școlilor de pe .Jiu 
(17—18 iunie), participarea Li
ceului din I^onoa și a povesti
torului Sorin Virtop (din clasa 
a IlI-a, Școala generală nr. 3 
Petroșani) la faza pe țară a 
concursului cultural-artistic, 
..Ștafeta aniversării'* organiza
tă la nivel de județ și multe, 
multe alte manifestări inte
resante, cu bogat conținut c- 
ducativ, < arc premerg sărbă
toarea pionieriei și omagiază 
cele două istorice evenimente 
care se răsfrîng asupra vieții 
fericite a pionierilor, a tuturor 
copiilor din patria noastră.

al Partidului Comunist,
a mișcării revoluționare și democratice din România

urmează să reflecte amplu 
semnificative ale luptei ma- 

populare sub conducerea

Sub genericul .Omagiu eliberării". Mu
zeul organizează un concurs dc artă 
plastică (desen, pictură, sculptură) pr te
ma ..UI de ani de la victoria insurec
ției naționale antifasciste din august 
1944".

Lucrările 
momentele 
selor largi
Partidului Comunist Român, pentru pre
gătirea șl înfăptuirea insurecției, parti
ciparea României la războiul antihitle
rist. înfăptuirea revoluției populare, 
precum și profundele trasformări revo
luționare survenite in viața economică și

social-polilică a patriei in anii socialis
mului.

Concursul este destinat copiilor, tine
retului și artiștilor amatori din întreaga 
(ară.

Un juriu competent va selecționa cele 
mal valoroase lucrări pentru a fi expuse 
in cadrul unei expoziții omagiale care 
se va organiza in luna august 1974 in in
cinta muzeului.

Lucrările vor fi însoțite de un plic in 
care autorii ișl vor menționa numele și 
prenumele, virsla, profesiunea, adresa și 
vor fi trimise pină la 15 iunie 1971, pe 
adresa Muzeului, în București, Șoseaua 
Kiseleff nr. 3, sectorul 1.

Atenție la
„neatenție**!

fată de
9 utilaje

expresie a conștiinței muncitorești
9

(Urmare din pag. 1)

utilaje. Sectorul e în deschi
dere de noi fronturi și dota
rea c defectuoasă. Din abata
jele momentan neproductive 
a trebuit să permutăm utilaje. 
Cred, insă, că uneori ei gre
șesc. Noi înțelegem că au ne
voie să fie prompt serviți, spre 
a da cit mai multă producție, 
dar unii nu vor, cred, deloc să 
înțeleagă că utilajele nu 
sînt ale lor sau ale noastre, 
adică doar ale noastre și că 
sînt ale tuturora, ale întregu
lui colectiv. Frontaliștii sînt 
foarte... grăbiți. Și, uneori, 
graba strică treaba! Unora lc 
pot reproșa lipsa totală a sim
țului răspunderii față de soar
ta utilajelor. Nu le îngrijesc 
deloc! Nu schimbă, adică, ar
măturile la timp, acolo unde 
e cazul, lasă perforatoarele a- 
runcate la voia întimplării. nu 
le agață pe scoabă. Zilnic ne 
ciorovăim pe treaba asta... Un 
alt neajuns: utilajele, sculele, 
nu sînt reparate la atelierul 
mecanic la timp șt calitativ. 
Consum suplimentar de ener
gie și timp! Duci utilajul. îl a- 
duci, îl plimbi și iar îl scoți 
afară! O cauză care scurtează 
durata de funcționare a trans
portoarelor este și nealegerea 
șistului vizibil. Funcționînd 
transportorul cu steril, lanțul 
acestuia se decalibrează, apar 
și alte deficiențe și... din nou 
consum inutil de energie! 
Chiar azi (n.n. — luni, 14 ia
nuarie a.c.) la grupa lui Petri- 
șor. i-am zis minerului Șerban 
Florin să schimbe două armă
turi, n-a făcut-o și transporto
rul ..mergea" ca un avion in 
picaj...'*

cu utilajele. Păcat că aceștia 
nu-i inițiază, nu-i 
toți ortacii lor să 
ca ei!

— Brigadierul 
Niță de la același 
care lucrați dv., e foarte ne
mulțumit de aprovizionare, zi
ce că nu puteți face 
lăcătușii nu sînt in 
instaleze o țeavă de 
trebuie să vă ajute 
fac mereu, deși nu e cazul...

— Cam are dreptate! Dar 
cine-i de vină că noi a trebuit 
să lucrăm o săptămînâ întrea
gă, cu mari eforturi, pentru a 
repune în funcțiune o mașină 
de încărcat, deteriorată in gru
pa lui Constantin Niță? Așa 
că... sâ ne vedem fiecare par
tea de vină! Dacă ar avea mai 
multă grijă de utilaje, n-am 
mai fi nevoiți sâ punem elec
tricienii sâ repare utilaje me
canice, nereușind astfel să ne 
încadrăm în graficele de revi
zie programate și ele strict...

obligă pe 
procedeze

Constantin
sector 8, în

față. că
stare să
aer, râ
ei, și O

rind. Și în al doilea rind, din 
cauza lor, a minerilor, că nu 
o utilizează cu grijă. Dacă și 
ei. ar înțelege că nu avem e- 
fectiv suficient, câ atelierul 
nu e prea dotat cu piese de 
schimb, că perforatoarele sînt 
reparate sus destul de super
ficial și trebuie să aibă grijă 
de ele, dacă, zic, ar înțelege 
toate acestea, așa cum noi în
țelegem că nici ci nu au întot
deauna condiții corespunză
toare, ce bine ar fi! Noi nu le 
reproșăm că aruncă utilajele 
prin noroi, câ li se înfundă o- 
rificiile, că n-au rafturi, deși 
am putea s-o facem; le „repro
șăm" dacă acesta se poate nu
mi reproș să... facă înaintări, 
să facă metri, asta le „repro
șăm" noi și sâ nu caute scuze 
mereu, pentru că e ușor să 
cauți nod in papura altora 
pentru a te ascunde după de
get. Dar nu aceasta ne intere
sează, nici 
ci planul, 
ția!"

februarie I 
I a. c. au fost sancționați . 
I contravențional de către o- 1 
I fițeri do la Inspectoratul ju- * 
I dețean al Ministerului de I 
I Interne Hunedoara, In baza I

Legii nr. 5/1971, un număr I 
de cetățeni care au fost de- | 

I pistați cu mai multe ncre- > 
* guli privind actele de evi- I 
Idența populației (buletine 1 

dc identitate, cărți de lino- | 
Ibil). Astfel. .Icnică Bindea I 

din Petroșani, str, Viitoru- j 
Ilui, bloc 35. ap. 13 i ..ne- | 

glijal" sâ-și preschimb bu- i 
letinul de identitate, ex- | 

I pirat la 12 septembrie 1973, .
în termenul de 15 zile de la I 

| expirare. In baza art 10 și • 
| 12 din legea sus amintită, 1 
Ia fost sancționată și Olim- I 

pia Petrolean din Petro- | 
șani, str. Unirii, bloc B/IT/5. j 

I care pe lingă că avea bu- 
| letinul expirat, la 11 upri- I 

lie 1973, avea si :rupa ’ 
I sanguină netnscrisă in actul I 
1 do identitate Pentru < ăz- | 
Iduirca unei persoane fără j 

acte de identitate valabile I 
Iși nesolicitarea înscrierii ’ 

acesteia în cartea de imo- | 
I bil, in temeiul .irt. 24 din I 
I Legea 5, a avut de tras i 
1 consecințele și Nicolae Po- I

pa, str. Viitorului, bloc ! 
35/13.

Sancțiunile aplicate — a- • 
menz! între 40 și 400 lei I 
— au un caracter preventiv. | 
Facem însă un apel even- ■ 
tualilor cetățeni pasibili de I

In ziua de 21 
c. au fost

pe noi nici pe ei, 
sarcinile, produc-

„De ziua ta, pionierie". Expozi
ția s-a deschis din trimestrul 
I cu lucrări personale ale co
mandantului de unitate Tolo- 
mey Valentin iar la ora ac
tuală înmănunchiază ginduri- 
le nobile despre pionierie, des
pre patrie exprimate prin i- 
magini vii și coloratură subti
lă de pionierii Benone Belu. 
Ovidiu Mihăilescu, Mihai 
Gospodaru.

jț „Treizeci de ani de tine
rețe ai patriei mele" se inti
tulează programul artistic de- 
□icct frumoaselor realizări ale 
României Socialiste de că
tre pionierii de Io Școala ge
nerală Banița, prezentat la că
minul cultural din comună în 
feța părinților și a sătenilor.

Pionierii de la Școala ge
nerală nr. 2 Petroșani iși ex
primă gindurile de mulțumire 
față de partid, față de condi
țiile ce le-au fost create, prin 
expoziția de desene ce a fost 
inaugurată în aceste zile lo 
E. M. Diljo, intitulctă sugestiv 
„25 de primăveri". Pionierii din 
clasele II—IV adaugă o floa
re fa marele mănunchi oma
gial. prin expoziția micilor 
artizani organizotă in codrul 
școlii.

„TOR/JVO JVEGRt/"
? Cinematografia italiană din 
? anii postbelici este practic i- 
? nimaginabila fără prezenta 
ț lui Lizzani. credincios unui 
■ț program politic și eslet.c mi- 
9 litar : cu o fermitate exemplu- 
? ra. Nimic mai semnificativ 
I pentru sensibilitatea Iu. Liz-
• /ani, pentru realitatea italiei,
• sale, decit acest „Torino ne- 
A gru~, <>peră iilmica elaborată
• cu același atașament iată de 
A adevăr care fusese caracte- 
A r.slic perioadei neorealiste. 
A Lizzani este ca un ochi enorm 
A dilatat, deschis intr-o perpe- 
A luă stare de veghe asupra U- 
A .ici societăți bolnave, con- 
A damnaid irevocabil la o piei- 
A re lenta, dar sigură. Lizzani 
A înțelege loarle bine cauzele 
A care propagă otrăvurile in-
• tr-un organism ros de maladii. 
A In „Torino negru", Lizz.'ini
• Cure să he preocupat in x- 
A ciLsivitale de aspectul vio-
• i'lei, de motivai iile ș< cun- 
A secinfele catastrofei provoca- 
A <e de categoricul dezinteres 
A al aparatului judiciar iată de 
A adevăr. Este extrem de inle- 
f resanl faptul că in viziunea 
? lui Lizzani categoria estetică 
f de monstruos trece nu asupra 
I lactologiei nude a violentei, 
ț ci asupra formalismului pro- 
? cedurii penale. In această or

dine de idei, asistăm la o re
ducție a subiecților umani ai 
unui caz la simple noțiuni 
desprinse dinlr-un cod de 
procedură penală. Există, deci 
un inculpat, victimă și mar
tori, lipsind, insă, cu desăvâr
șire elementul esenfial al 
justiției: adevărul. Astiel, an-

Carnet 
cinematografic 

cheta, judecata și consecințe
le lor (tragice pentru un om 
eminamente nevmoyutl sini o 
proiecție intr-o altă sferă a 
crimei. Și ceea ce este irepa
rabil: Rosario Ro, protagonis
tul devine și el un criminal, 
înfăptuind un act justițiar la 
care legea nu-i dă dreptul 
Iată cum se închide un cerc 
vicios, circumscriind existen
te distruse atit din punct de 
vedere moral, cîl și fizic.

Filmul lui Lizzani nu con
semnează, desigur, doar cro
nica unui omor in care ade
văratul vinovat (mai precis

f 
adevăralii vinovafi) scapă. • 
„Torino negru" surprinde o • 
realitate complexă, una in ca- • 
re sînt compromise raporturi- f 
le sociale și suprastructura t 
societăjii. deopotrivă. Sicilia- • 
nul sosit la Torino să lucreze f 
pe un șantier devine o vicii- • 
mă a acelei false optici a au- * 
torilălilor care vede în fieca- • 
re om deprins cu rostirea a- f 
devărului cite un virtual cri- • 
minai. Or, intr-o lume in ca- ? 
re denunțarea inechității este • 
un simptom al posibilei de- • 
lincvenf ■. nu este de mirare că • 
justiția falsifică echilibrul ba- * 
lanfei zeiței protectoare, per- • 
secul ind nu adevăralii vino- • 
vafi, ci unul care nu are ni- “ 
mic de-a face cu un caz • 
obscur.

Lizzani denunță fără menu- Ț 
jamente anomaliile Italiei de " 
azi, fiind vizibil decepționat ’ 
de rezultatele investigației. * 
Urăște violenta, dar urăște și " 
mai mult acele cauze care Ț 
duc la proliierurea ei.

Bud Spencer, Francoise Fa- J 
bian, Domenico Santoro și ‘ 
a/fii compun credibil purtre- ; 
lele acestui film curajos, " 
demn de sursa neorealistă ca- * 
re îl veghează autoritar. •

Al. COVACI ■

0 Gheorghe Tudor, secto
rul investiții; deschideri și 
pregătiri: „Sîntem acuzați une
ori de deservire deficitară. 
Care-i realitatea? Noi sîntem 
răspindiți in toată mina, la o- 
rizonturi diferite. distanțe 
mari, aprovizionarea cu mate
riale cere timp, sîntem puțini, 
avem doar 4 lăcătuși și 4 e- 
lectricieni, nu reușim întot
deauna să facem toate trebu
rile prompt. Eu nu aș avea 
prea multe de reproșat gru
pelor. Sînt la noi mineri cu 
experiență, care știu să umble

® Costică lacob, sectorul 3: 
..Unde există abataje bune, 
brigadieri buni, destoinici, ca 
la noi in sector, nu prea sînt 
motive... de sfadă. Nu pot să 
spun, dc exemplu, că în bri
gada lui Ion Sima ar exista 
miner care să nu știe să um
ble cu utilajele..."

— Ion Sima, însuși, ne spu
nea, mai înainte că azi, 14 ia
nuarie, putea să extragă cu 
brigada 150 tone dar n-a scos 
decit 121, pentru că timp de o 
oră și ceva n-au „dat nimic" 
din cauza unor defecțiuni e- 
lectricc, care, în ultimul timp, 
zicea, s-au cam înmulțit...

— Se mai întîmplă!
— Deci, cum s-ar zice, cind 

e una. nu e alta și invers.

„La noi.

5«r
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[asemenea sancțiuni : aten

ție mare, deci, în viitor
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Lt. col. Liviu MOISE

S-a colorat
după cum am mai 

spus — continuăm discuția eu 
tovarășul Gheorghe Sâcâluș — 
sînt aproximativ bine rezolva
te problemele extracției. Oa
menii lucrează în ritm normal 
linia de front e asigurată. Pro
gramul întocmit pentru buna 
desfășurare a procesului de 
producție iși spune cuvîntul 
zi de zi. Și aceasta pentru câ. 
în centru] muncii politice și 
organizatorice am statornicit 
problema realizării sarcinilor 
de plan la u-n nivel înalt de e- 
ficiență. Prevederile planului 
pe 1974 au fost aduse la cu
noștința tuturor salariaților 

~ v. ... .K-xj, minei, folosind in acest scop
— Nu! De calitatea’Tepara-U mijloacele muncii politice de 

țiîlor mecanice nu se pot plin- *— J-
ge...

@ Mircea Lupulescu. mai
stru mecanic principal la sec
torul de investiții: „Ce nu le 
convine brigăzilor și pe bună 
dreptate? Că apar deficiențe 
la mașina de încărcat. Dar din 
ce cauză apar? Pentru că ate
lierul mecanic nu dispune de 
un stand de probă, unde a- 
ceastă mașină să fie încercată 
în plin, să n-o aducem degea
ba jos, în mină, și să nu func
ționeze. Aceasta primul

masă. Aici, însă — și revenim de 
unde am plecat — mai este 
încă mult de lucru. Dispunem, 
e adevărat, de un puternic po
tențial material și uman ca
pabil să asigure transpunerea 
în viață a angajamentelor lu
ate; avem un colectv sudat, 
harnic și hotărît. Dar... Ar su
na nefiresc dacă am susține, 
sus și tare, că nu mai avem 
probleme de rezolvat. Și prin
cipala. cum spuneam, e mun
ca pentru conștientizarea mi
nerilor. E necesar să desfășu
răm la nivelul fiecărei forma
ții de lucru o activitate mai 
susținută, multilaterală, per
severentă. pentru ca fiecare 
salariat al minei să înțeleagă 
că e obligat să partjcipe efec
tiv la rezolvarea problemelor 
generale ale minei, la organi
zarea și conducerea treburilor 
obștești, să priceapă că mina 
— cu tot ceea ce e dotată ea. 
deci și utilajele — ea doua’lui 
casă, care se cere bine gospo
dărită. întreținută, care trebu
ie să prospere încontinuu. Es
te vorba tocmai despre dez
voltarea conștiinței de propri
etar. Conștiință care, firește, 
nu poate fi lăsată la bunul 
plac al spontanului. Dacă și în 
acest sens vom acționa hotărît, 
în continuare, categoric roa
dele minei Vulcan vor fi 
mai mari!

(Urmare din pag. 1) 

puțului Victoria de la mina 
Lupeni pentru a se renunța 
’□ rambleierea abatajelor din 
zono aferentă reprezintă doar 
două exemple de soluții teh
nice eficiente a căror aplica
re se va putea materializa in 
reducerec costurilor de pro. 
ducțîe.

O altă sarcină prioritară 
a anului in cur o reprezintă 
cre tereo rapidă o capacită
ților de producție a minelor 
Văii Jiului. .Cunoaștem cu 
toții imporwnța lucrărilor de 
deschideri pentru producția de 
mime. De aceea calitatea u- 
nor materiole (deficitoră 
incâ in cazul armături
lor metalice de susținere 
sou o! plăcuțelor dure) tre
buie :mbunotățită de urgen
ță pentru a sprijini in mai 
mare măsură reolizarea la 
termen și chiar devansarea o- 
cestor lucrări - arăta brigo. 
dierul Arpad Kodcr de la 
mina Petrîla, subliniind una 
din princîpolele cerințe 
ale activității acestui an.

Creșterea capacităților de 
producție înseamnă pe lingă e- 
xecutcrea in ritm susținut a 
programului de lucrări de des
chideri și pregătiri, și meca
nizarea operațiunilor de lucru 
din subteran.

Se apreciază că deși în 
dotarea exploatărilor miniere 
din Valea Jiului au intrat anul 
trecut importante mijloace de 
mecanizare, reprezentind peste 
40 la sută din totalul investi
țiilor executate in mineritul 
carbonifer, totuși, gradul de

pere de dată recentă din an
samblul preocupărilor nova
toare ale acestui colectiv. In
să, după cum arăta ing. 
Dumitru Opriș, directorul E.M. 
Dilja, „problema mecanizării 
trebuie privită în toată comple
xitatea ei. Preocupările exis-

bazei energetice a țării im
pune participarea largă, res
ponsabilă a tuturor salariaților 
la preluarea și îndeplinirea a- 
cestora. Un rol deosebit re
vine in acest sens organelor 
și organizațiilor de partid, sin
dicat și U.T.C. chemate să mi-

domenii, reprezintă o premisă 
certă a normalizării întregii 
activități de producție".

Comuniștii vor trebui să an
treneze toți oamenii muncii in 
acțiunea de întărire a disci
plinei muncii, inlăturind efec
tul nedorit al fluctuației, al

CărbtmeSe din Valea Jiului element cu pondere
crescîndă în balanța energetică a țării

mecanizare se prezintă la un 
nivel nesatisfăcător, îndeosebi 
datorită neutilizării intensive 
o utilajelor din dotare, a ritmu
lui necorespunzător de asi
milare a noilor tehnologii la 
nivelul parametrilor tehnico- 
economici optimi. Un exemplu 
bun in privința preocupărilor 
de asimilare a noilor tehnolo
gii il constituie mina Dilja. 
Experimentarea și îmbunătă
țirea constructivă a grinzilor 
pășitoare, săparea mecanizată 
a suitorilor in steril, susținerea 
provizorie de izolare cu tor- 
cret reprezintă doar citevo re-

tente in acest sens in codrul u- 
nitățllor miniere nu vor putea 
fi finalizate cu succes decit 
dacă vo exista un interes iden
tic din parteo constructorilor 
de moșini pentru osimilorea u- 
nei game cit mai diversifica
re de utilaje și pentru conti
nua îmbunătățire a calității 
acestora. Va trebui acordată 
o atenție sporită si asistențe1 
tehnice speciolizate primită 
din partea firmelor producă
toare".

Complexitatea deosebită a 
sarcinilor care stau in fața 
unităților miniere din Valea 
Jiului in perspectiva asigurării

liteze consecvent pentru îmbu
nătățirea activității din toate 
compartimentele unităților 
C.C.P. Vor trebui valorificate 
și in continuare marile dispo
nibilități pe care le prezintă 
conducerea colectivă, dreptul 
fiecărui salariat de a dezbate 
și o decide in problemele cu 
care este confruntată între
prinderea. După cum sublinia 
tovarășul Radu Lupașcu, se
cretar al comitetului de partid 
al minei Dilja, „experiența de 
pină acum ne arată că activi
zarea consiliului de control 
muncitoresc, al comisiilor pe

nerealzării indicelui de uti
lizare a fondului de timp, al 
absențelor nemotivate, core 
numai in cursul anului trecut 
au condus la nerealizarea u- 
nei producții fizico de peste 
100 000 tone de cărbune.

Organizarea - „element ho- 
tăritor in obținerea unor suc
cese tot mai mari in produc
ție" (ing. Petru Tudor, șef de 
sector la E. M. Petrila) - va 
trebui să constituie o preo
cupare permanentă, o moda,
litate accesibilă și indispen
sabilă de rezolvare a sarci
nilor tehnico-economice ale

anului 1974, de recuperare a 
restanțelor și de pregătire in
câ de pe acum a producției 
anului 1975, ultimul din ac
tualul cincinal.

Dezbaterile rodnice au fost 
sintetizate de tovarășul loan 
Mineu, adjunct al ministrului 
minelor, petrolului și geolo
giei și director general al 
Centralei cărbunelui Petro
șani, care arăta câ „sarcina 
imediată o fiecărui salariat 
este de a acționa pe deplin 
conștient de sarcinile și lo
cul ce-i revin", contribuind 
astfel la valorificarea deplină 
a tuturor avantajelor care de
rivă din actuala formă de orga
nizare a activității economice. 
Asigurind participarea largă a 
tuturor salariaților atit in 
munca de execuție, cit și in 
procesul de adoptare a de
ciziilor, accentuind continuu 
rolul intreprinderilor in va
lorificarea deplină, in condi
ții de autonomie și creati
vitate sporită a potențialului 
uman și tehnic, se va asigura 
dezvoltarea in ritm susținut 
a industriei carbonifere, capa
bilă să satisfacă exigențele 
progresului economic și social 
rapid al întregii țâri.

fiola
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la efectuarea
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Ștefan Torcescu. anga
jat la I. C. S. Alimentara 
Petroșani a fost găsit con- 
ducînd autovehiculul nr. 
31-HD-1113 in timp ce se 
afla sub influența băuturi
lor alcoolice. Intrucit im- 

fiolă alcoolscop 
1 controlului 

și-a schimbat brusc culoa
rea. șoferul „ghinionist** 
a fost amendat cu 500 de 
lei și i s-a suspendat per
misul de conducere 
anumita perioadă, 
ce a văzut că fiola 
„schimbat la față", 
că-și va schimba șl . . 
răul lui obicei, care l-a fă
cut să stea acum........ pe
dreapta**.

pe o 
După 
s-a... 

poate 
$t.

Cpt. Toma FALUN

Din nou
liniște

Alexandru Csanovscki, 
din Lupeni, muncitor la 
mina din localitate, în zi
ua de 13 februarie a. c. 
(zi cu ghinion!) a provocat 
un scandal în blocul D 3, 
din strada Viitorului, ame- 
nintînd locatarii cu un cuțit. 
De groaza huliganului dez
lănțuit, nici un vecin nu mai 
cuteza să-i treacă pe la u- 
șă. Cînd au intervenit oa
menii ordinii publice C. A. 
s-a comportat la L 1. Epilo
gul ? Pentru două luni și 
zece zile liniștea în acel 
bloc va fi asigurată. Hu
liganul „a trebuit" sâ-și 
mute domiciliul, altunde-.

Nicolae GHERGHIN, 
judecător

Liceul industrial minier
PETMȘAM

angajează
® Un tehnician pentru întreținerea labora

toarelor și cabinetelor
• Un paznic de noapte
Angajarea se face de la 1 martie 1974.
Informații suplimentare se pot obține zil

nic de la secretariatul liceului, telefon 11736.

Mica publicitate
VIND casă familiară. încălzire centrală, curte, ga

raj, ocupabilă imediat. Str. 11 Iunie 5 (lingă cantina 
institutului) telefon 11919 Petroșani — Kon.va.

VIND casă cu încălzire, 2 camere, grădină. Petroșani 
str. Cireșilor nr. 18 (lingă spital).

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Flo- 
rea Maria, eliberată de preparațla cărbunelui Go- 
roești. O declar nulă.

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Bălan 
Gheorghe, eliberată do E. G. C. Petroșani. O declar nulă.

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Lagy 
Gheorghe, eliberată de E. M. Petrila. O declar nulă.

PIERDUT legitimație de serviciu po numele Spătarii 
Victoria, eliberată de E. M. Dîlja. O declar nulă.

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Mun- 
teanu Francisc, eliberată de E. M. Petrila. O declar nulă.
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu s-au întîlnit 

cu tovarășul Pedro Antonio Saad
(Urmare din pag. 1)

r»cra de construire a noii si 
etăți socialiste. împreună 
urări de noi succes* 
voltarea economică, socii 
culturală a țării.

Tovarășul Pedro Antonio 
Saad a dat o înaltă apreciere 
vizitei efectuate dc nresedinte- 
le Consiliului de Stat al Româ
niei in Ecuador, la invitația 
președintelui Republicii, Guil
lermo Rodrigucz Lara. con- 
sidcrînd-o un moment remar
cabil pe calea dezvoltării re
lațiilor de prieten ie și conlu
crare dintre cc le două tăi i $i 
cu acest prilej, a fost reafir
mată hotârirea comuna a 
acționa pentru traducerea în 
viată a documentelor și n- 
cordurilor încheiate, c.'i’-c co
respund intereselor întăririi 
prietenie: si conlucrării din
tre popoarele român si Ecua
dorian. cauzei păcii si colabo
rării internaționale.

A fost subliniată solidarita
tea celor două partide cu lup
ta popoarelor din țările Ame- 
ricii Latine pentru a dispune 
în mod liber de bogățiile lor 
naturale, în interesul dezvol
tării economice si sociale, a

cu 
în dez- 

și

ridicării nivelului de trai al 
populației cu popoarele care 
luptă împotriva imperialismu
lui. neocolonialismului și co
lonialismului. pentru libertate 
si independență națională, 
pentru triumful în întreaga 
lume a idealurilor democrației, 
păcii și progresului social.

in cursul întrevederii, s-a 
evidențiat satisfacția deplină 
față do evoluția favorabilă a 
raporturilor de strinsă priete
nie. solidaritate și conlucrare 
dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist 
din Ecuador. Ambele părți au 
exprimat hotârirea de a acțio
na în continuare pentru extin
derea si diversificarea acestor 
legături internaționaliste din
tre Partidul Comunist Român 
si Partidul Comunist din Ecu
ador, caracterizate prin înțele
gi re. stima și respect reciproc, 
in interesul întăririi prieteni
ei si lărgirii cooperării multi
laterale dintre popoarele 
român și ecuadorian. al unită
ții mișcării comuniste și mun
citorești internaționale, a tu
turor forțelor democratice, pa
triotice antiimperialisto.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă dc caldă cor
dialitate și prietenie

i I
Ședința

Comitetului
Executiv

al C.A.E.R
in Glanda

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit
delegația Partidului M.A.P.A.M. din Israel

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, a primit, la 
26 februarie, pc Naphtali Fe
der. secretar politic al Parti
dului Unit Muncitoresc din 
Israel — M.A.P.A.M., și pc Ja
cob Majus. membru al Comi
siei politice a M.A.P.A.M., care, 
după ce au luat parte la Sesi
unea Consiliului Mondial al 
Păcii de la Sofia, fac o vizită 
în tara noastră

La primire au luat parte to
varășii Cornel Burtică mem
bru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. 
P.C.R.. și Ștefan Andrei, 
cretar ai C.C. al P.C.R.

al
se-

In cadrul convorbirii au 
fost abordate unele aspecte a- 
le vieții politice internaționa
le actuale, îndeosebi cu privi
re la situația din Orientul A- 
propiat. In acest context, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
cxpunînd pe larg poziția pro
movată de Partidul Comunist 
Român și Republica Socialis
tă România, a subliniat nece
sitatea de a se intensifica e- 
forturile pentru soluționarea 
pe cale politică a conflictului 
din Orientul Mijlociu, pentru 
realizarea unei păci drepte și 
durabile în această zonă.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă prietenească.

MOSCOVA 26 — Corespon
dentul Agerprcs, Nicolac Cre- 
țu. transmite: La 26 februarie 
au început la Moscova lucră
rile celei de-a 66-a ședințe a 
Comitetului Executiv al Con
siliului de Ajutor Economic 
Reciproc, la care participă vi
cepreședinți ai Consiliilor de 
Miniștri din Bulgaria Ceho
slovacia. Cuba, R.D. Germană, 
Mongolia, Polonia, România, 
Ungaria, Uniunea Sovietică, 
precum și un membru al Con
siliului Executiv Federal al 
Iugoslaviei.

Din partea Republicii Socia
liste România, la lucrări par
ticipă tovarășul Gheorghe Ra
dulescu. vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, repre
zentantul permanent al țării 
noastre ța C.A.E.R.

— +—

Declarațiile

de externe
al R. A. Egipt

Succesul ansamblului
rr Doina Mureșului"

la Agrigento
ROMA 26 — Coresponden

tul Agerpres. Radu Bogdan, 
transmite: Cel de-al 21-lea
Festival internațional de fol
clor „Migdalul în floare", ma
nifestare tradițională care are 
loc în vestitul „oraș al tem
plelor" — Agrigento, din Ita
lia. s-a încheiat cu un frumos 
suces al artei românești: an
samblul de cintcce și dansuri 
populare „Doina Mureșului** 
al Casei de cultură din Arad 
a fost distins cu Marele pre
miu al festivalului, trofeul: 
„Templul de aur“.

La festival au participat 
formații folclorice din Franța, 
Anglia, Spania, Indonezia. Ir
landa. Iugoslavia. Italia și al
te țări.

Atît in cadrul parăzilor 
desfășurate pe străzile vechiu
lui oraș, cit și în timpul celor

patru spectacole prezentate pe 
scena teatrului comunal, an
samblul românesc s-a bucurat 
de o primire excepțională din 
partea publicului, care a răs
plătit cu numeroase aplauze 
măiestria interpretativă a ce
lor 40 cîntăreți și dansatori 
români.

In urma spectacolelor oferite 
în localitatea Naro, ansamblul 
a fost distins cu cupa organi
zației locale de turism, pre
cum și cu cupa orașului Naro, 
oferită de municipalitate.

La invitația unor organizații 
cultural-artistice și turistice 
italiene, ansamblul folcloric 
românesc întreprinde în con
tinuare un turneu în mai mul
te localități italiene — Sciac- 
ca. Polistena, Avellino, Baia- 
r.o, Benevento, Salerno, C'aser- 
ta.

CAIRO 26 (Agerpres). — 
Ministrul de externe al R.A. 
Egipt, Ismail Fahmy, care a 
efectuat o vizită în S.U.A., în 
cursul căreia a fost primit de 
președintele Nixon a decla
rat la întoarcerea sa la Cairo: 
„Obiectul vizitei mele la Wa
shington. așa cum a fost defi
nit de recenta reuniune a ce
lor patru șefi de stat de la Al
ger. a fost de a se ajunge la 
lin acord de dezangajare pe 
frontul sirian". „Cînd Egiptul 
își asumă astfel de misiuni, el 
nu joacă rolul de mediator — 
a subliniat Fahmy —. deoare
ce Egiptul este parte directă 
la conflict și acționează cu 
convingerea că fronturile si
rian și egiptean sînt unul sin
gur — atît militar, cît și poli
tic".

In încheiere, el a adăugat 
că „realizarea unui acord de 
dezangajare siriano-israelian 
ar fi un pas în plus pe calea 
realizării obiectivului princi
pal, care constă în obținerea 
retragerii trupelor israeliene 
din toate teritoriile ocupate și 
restabilirea drepturilor legiti
me ale poporului palestinian".

Rezoluția adoptată de Conferința
islamică de la Lahore

AMBASADORUL REPU
BLICII SOCIALISTE ROMÂ
NIA LA COPENHAGA, 
Gheorghe Ploeșteanu. împreu
nă cu alți membri ai ambasa
dei. a avut o întîlnire cu mem
bri ai conducerii Partidului 
Comunist din Danemarca, in 
frunte cu președintele parti
dului. Knud Jespersen.

Următoarea ședință plenară 
a negocierilor de la Viena ur
mează să aibă loc joi.

O NOUA întrevedere 
INTRE DELEGAȚIILE SOVIE-

gații Societăților de Cruce Ro
șie din Norduj și Sudul Core
ei.

UN PROIECT DE LEGE 
PREZENTAT PARLAMEN-

PE SCURT • PE SCURT
LA VIENA A AVUT LOC. 

MARTI, CEA DE-A 26-A ȘE
DINȚĂ PLENARA A NEGO
CIERILOR PRIVIND REDU
CEREA RECIPROCA A TRU
PELOR ȘI ARMAMENTELOR 
ȘI MASURI ADIACENTE IN 
EUROPA CENTRALA. In ca
drul ședinței, care s-a desfă
șurat sub președinția șefului 
delegației belgiene, a luat cu- 
vintul reprezentantul delega
ției R.D.G.

TICA ȘI AMERICANA parti
cipante la convorbirile în pro
blema limitării înarmărilor 
strategice a avut loc. marți, 
la Geneva — relatează agenția 
TASS.

DUPA cum transmite
AGENȚIA A.C.T.C., la cere
rea părții R.P.D. Coreene, la 
Panmunjon s-au întrunit dele-

TULUI de ministrul petrolu
lui, D. K. Barooah prevede a- 
chiziționarea de către guver
nul indian a 74 la sută din ac
țiunile lui „Esso India* 
dintre cele trei 
trolicre străine 
ză pe teritoriul

una
companii pe- 
care actionea- 
Indiei.

HAGA 26 — Coresponden
tul Agerpres, N. Popescu— 
Bogdăncști. transmite : In 
continuarea vizitei pe care 
o întreprinde in Olanda, la 
invitația Comitetului Execu
tiv al Partidului Muncii, 
delegația Partidului Comu
nist Român, condusă de to
varășul Paul Niculescu—Mi- 
zil. membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Per
manent al C. C. al P. C. R., 
vicepreședinte al Consiliu-

lui do Miniștri, s-a întîlnit 
cu ministrul culturii, II. W. 
van Doorn, și a avut con
vorbiri cu membrii Comite
tului pentru probleme inter
naționale al grupului parla
mentar al Partidului Muncii. 
De asemenea, delegația a 
vizitat uzinele de avioane 
„Fokker" și Universitatea dc 
tehnologie din orașul Delft.

A participat Mihail-Bujor 
Sion, ambasadorul României 
la I-Iaga.

Conferința de presă
televizată a președintelui

Richard Nixon
WASHINGTON 26 (Ager

pres). — Președintele Richard 
Nixon a ținut, luni seara la 
Casa Albă, o conferință de 
presă televizată, prima din a- 
cest an. în care au fost abor
date o serie de probleme a- 
flate in atenția Administra
ției. pe plan intern și in
ternațional.

Răspunzînd la o întrebare 
legală de situația energetică 
a S.U.A., președintele a 
spus : „Privind spre viitor, 
cred că acum putem afirma 
că, deși criza a trecut, pro
blema rămîne".

Solicitat să-și expună punc
tul de vedere asupra embar
goului petrolier, președintele 
S.U.A. a arătat că această pro
blemă preocupă pe toți a- 
mericanii și este în prezent e- 
xaminată de țările producă
toare. „Trebuie să subliniez, 
a arătat el. că vizita secre
tarului de stat Henry Kissin
ger în Orientul Apropiat 
urmărește să obțină o dezan
gajare sau începerea convor
birilor cu privire la o dezan
gajare pe frontul sirian. A- 
cest lucru, după dezangajarea

pe frontul egiptean, va avea, 
cred eu, un efect pozitiv, deși 
el nu este legat în mod direct 
de problema embargoului. Sîn- 
tem de părere că realizarea u- 
nei păci permanente în Orien
tul Apropiat este un obiectiv 
care merită să fie realizat se
parat de embargo. Dar, deși 
nici una din părți nu condiți
onează un domeniu de celă
lalt, ceea ce se petrece într-un 
domeniu afectează în mod i- 
nevitabil ceea ce se petrece în 
celălalt. Pe baza convorbirilor 
purtate cu miniștrii de exter- 
te cu care m-am întîlnit săptă- 
mîna trecută și pe baza ra
poartelor pe care le-am primit 
pină în prezent pot spune că 
după părerea mea. vom face 
progrese continue pe frontul 
păcii. Consider că acest lucru 
va fi util în ce privește obți
nerea de progrese în dome
niul ridicării embargoului".

Evocînd asigurările sale an
terioare că în S.U.A. nu se va 
produce o recesiune economi
că, președintele a declarat: 
„In momentul dc față trecem 
prin ceea ce aș spune că este 
o curbă descendentă în econo
mie. dar nu o recesiune".

LAIIORE 26 (Agerprcs). — 
Intr-o rezoluție privind Dez
voltarea și relațiile economice 
internaționale, dată publicită
ții luni, șefii dc stat și de gu
vern participant! la Conferin
ța islamică do la Lahore s-au 
pronunțat pentru preluarea de 
către statele in curs de dez
voltare a propriilor resurse 
naturale și valorificarea aces
tora in vederea asigurării pro
gresului economic și social, a 
Dunăslării popoarelor respec
tive. Pe această Îmi*., rezolu
ția se declară în favoarea con
vocării unei ses.uni extraordi
nare a Adunării Generale a 
G N.U., în cadrul căreia să se 
studieze dezvoltarea economi-' 
că. Țărilor participante la con
ferință li se cere „să-și inten
sifice eforturile la această re
uniune extraordinară a Adu
nării Generale a O.N.U. și în 
cadrul altor foruri internați
onale pentru consolidarea for
țelor actuale care luptă pentru 
asigurarea controlului națio
nal asupra resurselor natura
le ale țărilor în curs de dez
voltare șl pentru reevaluarea 
tor". Statele islamice, se spu-

— —

Atacuri ale patrioțîlor
cambotlgieni în jurul 
orașului Pnom Penh
PNOM PENH 26 (Agerprcs). 

— Patrioții cambodgieni con
tinuă să lanseze puternice a- 
tacuri în jurul orașului Pnom 
Penh. In noaptea de luni spre 
marți, forțele patriotice au a- 
tacat poziții ale trupelor ina
mice situate la 7 kilometri 
sud-est de capitală. După cum 
relatează agenția U.P.I., în 
cursul luptelor, trupele lon- 
noliste au suferit pierderi con
siderabile. Peste o sută de 
soldați ai lui Lon Noi au căzut 
prizonieri. Din cauza întune
ricului și situației confuze, în
tăririle care au venit de ur
gență în sprijinul trupelor lon- 
nolistc atacate de patrioți au 
deschis focul, din greșeală, a- 
supra propriilor trupe.

In ajunul alegerilor generale
din Marea Britanie

LONDRA 26 — Corespon
dentul Agerprcs, Nicolac Plo- 
peanu, transmite : O singură 
zi a mai rămas pină la ale-

lui de-al doilea recensămînt 
generai al populației țării. Ac
țiunea are drept scop întocmi
rea unor statistici privind hu- 
mărul. compoziția și reparti
ția locuitorilor, în general, și 
a forței de muncă, urmînd, 
totodată, să fie elucidate as
pecte ale unor probleme soci
ale fundamentale.

SECRETARUL DE STAT 
AL S.U.A., Henry Kissin
ger, a avut, marți, la Lon
dra, convorbiri cu ministrul 
de externe britanic. Aloc 
Douglas-Home, și cu mi
nistrul energici, lordul Car
rington. El a declarat că dis
cuțiile cu coi doi miniștri 
britanici s-au referit, prin
tre altele, la situația 
Orientul Apropiat.

R. D. VIET- 
cfectuarea ce-

GUVERNUL
NAM a hotărît

MIERCURI 27 FEBRUARIE

gerilc generale, cînd circa 40 
milioane de cetățeni din Ma
rea Britanie vor fi chemați să 
desemneze pe cei 635 dc depu- 
tați în Camera Comunelor. 
Caracteristica dominantă a de
clarațiilor din ajunul alege
rilor, făcute de liderii princi
palelor partide politice brita
nice, constă în recunoașterea 
faptului că în prezent Anglia 
trece prin cele mai serioase 
dificultăți economice pe care 
le-a cunoscut în perioada post
belică. Tocmai pornind de la 
acest considerent, primul mi
nistru Heath a declarat, marți 
dimineață, că „situația grea 
cere un guvern puternic care 
să dispună de majoritatea ne
cesară în parlament și care 
să fie capabil să facă față di
ficultăților cu care este con
fruntată țara".

Un asemenea guvern, potri
vit părerii liderului Partidului 
Conservator, ar fi ,, un guvern 
conservator". In argumentarea

ne în continuare „își vor o- 
fcri unul altuia ajutor și soli
daritate în eforturile depuse 
de ele pe plan național în 
scopul asigurării mobilizării 
resurselor lor în vederea pro
priei lor dezvoltări".

Rezoluția face apel la „toate 
țările în curs de dezvoltare 
să-și unească eforturile pentru 
stabilirea dc noi relații eco
nomice internaționale, care să 
fie mai echitabile si mai e- 
chilibrate".

probleme
a

consacrată principalelor

R. P. Polone
(Agcr- 
a avut 
lui Ed- 

priin-secre- 
al P.M.U.P., o 

consacrată prin- 
probleme ale po- 

externe a R. P Po- 
sarcinilor colaborării

VARȘOVIA 26 
preș). — La Varșovia 
loc. sub președinția 
ward Gierek. 
tar al C. C. < 
consfătuire 
cipalelor 
liticii 
lone și 
economice cu alte țări.

In cuvîntarea rostită 
încheierea consfătuirii, 
ward Gierek a relevat 
în perioada care a trecut de 
la Congresul al VI lea al 
P.M.U.P . Polonia a realizat 
un progres remarcabil in 
dezvoltarea multilateral^ a 
relațiilor sale externe pe plan 
politic, economic, cultural și

la
Ed- 
că.

in alte sfere. El a arătat că. 
pornind de la considerentul că 
pacea este indivizibilă și că 
destinderea trebuie să cu
prindă toate regiunile lu
mii, Polonia contribuie la 
acțiunile ce urmăresc atin
gerea acestui țel.

Abordînd problemele ma
jor*' alo relațiilor economice 
externe ale țâri sale. Edward 
Gierek a evidențiat necesita
tea adîncirii colaborării cit 
țările socialiste, a intensifi
cării relațiilor cu țările în 
curs de dezvoltare precum și 
nec< simțea dinamizării ex
portului polonez în relațiile 
comerciale eu țările capita
listo dezvoltate.

Președintele Mau Tzedun !-a primit
pe Houari Boumediene

PEKIN 26 (Agerpres). — 
Președintele Mao Tzedun l-a 
primit la Pekin pe Houari 
Boumediene, președintele Con
siliului Revoluției, președintele 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Algeriene Democrati
ce și Populare, rare efertuea-

ză o vizita olici L'i în R.P. 
Chineză. In cursul întrevede
rii. desfășurată într-o atmosfe
ră 'ordială. iirielrncască. a fost 
efortuat un schimb larg de 
păreri asupra problemelor de 
interes comun — transmite 
agenția China Nouă.

Tokio MITING DE PROTEST
împotriva INFLAȚIEI

TOKIO 26 — Coresponden
tul Agerpres, Paul Diaconii, 
transmite: In parcul Hibya 
din Tokio, a avut loc, luni, 
un mare miting de protest 
împotriva inflației. Este prima 
dintre acțiunile de amploare 
programale să se desfășoare 
pe întreg cuprinsul țării, în 
perioada 25 februarie — 5

martie. în cadrul ofensivei na
ționale a sindicatelor împotri
va inflației. Aceste acțiuni m- 
clud, la 1 martie, o grevă de 
24 de orc, la care urmează să 
participe aproape un milion 
dc feroviari și angajați ai ser
viciilor poștale și de telecomu
nicații.

!

PETROȘANI — 7 Noiem
brie: Operațiunea „Atomul 
marcat*-; Republica: Nunta 
de aur; PETRI LA: Lupta du
pă victorie : LONEA — Mi
nerul : Valter apără Sarajevo; 
ANINOASA: Coarnele
de aur ; VULCAN: 
Legenda negrului Char
ley ; LUPENI — Cultu
ral: In munți crește un brad 
verde; Muncitoresc: Casa 
noastră; URICANI: Auto
stop.

Wadîe
5.00 Buletin de știri; 5,05 

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

populara: 10,00 Buletin 
știri: 10.10 Retrospectiva cre
ației lui Gherase Dendrino 
(I): 10,30 Din țările socialis
te: 10.45 Melodii populare; 
11.00 Buletin de știri: 11,05 
Cintă fanfara: 11.20 Recita- 
lui formațiilor Roșu și Negru 
și I. Nomadi; 12,00 Buletin 
de știri; 12,05 întîlnire cu 
melodia populară și interpre
tul preferat; 12,35 Oaspeți pe 
scenele noastre de concert: 
13,00 Radiojurnal: 13.15 Con
cert de prinz; 14,00 Buletin 
de știri ; 14,05 Varietăți mu
zicale ; 14,40 Din muzica
popoarelor; 15,00 Buletin de 
știri: 15,05 Clubul invitați- 
lor; 16.00 Radiojurnal; 16.15 
Cintece de Nelu Ionescu; 
16,25 Odă limbii române; 
16,45 Discul zilei: 17,00 Bu
letin de știri: 17.15 Universul 
familiei: 17,40 Interpreți ves
tiți ai cîtecului popular ; 
18,00 Orele -------
Concert
Iară ;

că pe adresa dumneavoastră; 
21.00 Buletin de știri: 22.00 
Radiojurnal: 22,30 Bijuterii 
muzicale; 23,00—5,00 Estra
da nocturnă.

STUDIOUL TIMIȘOARA

18,00 Actualitatea radio; 
18,10 Interpreți îndrăgiți de 
muzică populară: 18.30 ..Pro 
Arte"; 18,45 Lieduri de Ro
bert Schumann: 19.00 
iocviu cu tinerețea*

de stat și cooperatis
te.

16,00 — 17,00 Lecții TV. pen
tru lucrătorii din agri
cultură. Creșterea ani
malelor.
Telex.
Curs de limbă france
ză. Lecția 82.
Micii meșteri mari.
Istoria operetei în per
sonaje. in mijlocul e- 
roilor din ..O noapte la 
Veneția" de J. Strauss. 
Atenție la... neatenție.

rilor Floreasca.
20,35 Telecinemateca. Elibe

rarea lui L. B. Jones. 
Premieră. Ecranizare 
după romanul lui Jesse 
Hill Ford.
In distribuție : Lee J. 
Cobb. Anthony Zerbe, 
Roscoe Lee Browne, 
Lola Falana.

22,15 24 de ore.

sa. șeful guvernului britanic 
a menționat că, in viitorul a- 
propiat. /^nglia va trebui să 
împrumute din străinătate o 
sumă marc de bani pentru 
a acoperi uriașul deficit al 
balanței dc plăți.

Partidul Laburist consideră 
că guvernul conservator con
dus dc premierul Heath nu 
a demonstrat capacitatea ne
cesară de a rezolva o serie de 
probleme ale economiei țării.

Un ultim sondaj de opinie 
arată că 88 la sută din cei în
trebați sînt nemulțumiți de 
situația economică din Anglia 
și se pronunță pentru „măsuri 
ferme" în direcția schimbării 
acesteia. In acest context poa
te fi înțeles avansul de ultimă 
oră al partidului Liberal, o- 
glindit de sondajele de opinie 
publicate în ultimile zile. Po
trivit observatorilor, liberalii 
pot spera la mult mai multe 
voturi decît în alegerile pre
cedente, dar nu și la prea 
multe mandate suplimentare. 
Aceasta întrucît sistemul elec
toral britanic este astfel con
ceput îneît favorizează doar 
principalele două partide — 
conservator și laburist.

s
Canal

cu o
de

de irigații
lungime
100 km

In Uzbekistan a începu! 
construirea unui canal de 
rigafii cu o lungime de 100 
de kilometri, care va fi ali
mentat cu apă din Sir Daria. 
Este cel de-al treilea canal 
de acest gen ce se amenajea
ză in zona stepei, în trecut 
zonă de semipustiu.

Noul riu artificial va per
mite să se realizeze irigarea 
completă a regiunii și să se 
ridice producția de bumbac a 
acesteia la 1 000 000 tone 
an.

Carnavalul
brazilian

/-

pe

din Rio de Janeiro
Tradiționalul carnaval bra

zilian din Rio de Janeiro, des
fășurat pe parcursul a trei zi
le, a luat sfirșit. Festivități
le au fost deschise de peste 
30 000 de dansatori și dansa
toare, reprezentind cele mai

17.30
17,35

18.05
18,30

serii ; 
de muzică

20,40

20.00 
popu- 
Muzi-

orei 10,00 —
Transmisiune directă 
de la ședința de des
chidere a lucrărilor 
Conferinței pe țară a 
cadrelor de conducere 
din unitățile agricole

18,45
19,10 Tragerea Pronoexpres.
19.20 1 001 de sori. Iepurașul 

Bunny Bugs.
19,30 Telejurnal.
20.20 Baschet feminin.

IEFS București — Sesto 
San Giovanni (Italia) 
finalul meciului retur 
în sferturile 
finală ale „Cupei
pelor“. Transmisiune 
directă din Sala sporlu-

Valorile temperaturii în
registrate în cursul zile de 
ieri :

Maximele : Petroșani 0 
grade ; Paring — 6 grade.

Minimele: Petroșani — 1 
grad ; Paring — 7 grade.

Stratul de zăpadă la Pa
ring : 47 cm.

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

de
Cu

PENTRU URMĂTOARE
LE 24 DE ORE : Vreme rece, 
cer mai mult acoperit. Pe 
alocuri vor cădea precipitații 
slabe sub formă de ninsoa
re. Vînt slab din sud.

renumile școli de balet din 
Rio de Janeiro. Se apreciază 
că peste 125 000 de spectatori 
au asistat la această sărbă
toare populară.

Ca la liecare edil ie, și in 
acest an, exuberanta unora 
dintre participant la un a- 
semenea gen de carnaval- 
maraton a prezentat și rever
sul ei nedorit. Potrivit date
lor oiiciale, 99 de persoane 
au decedat. Numeroase al'e 
persoane se află spitalizate 
cu traumatisme mai mud sau 
moi puțin grave.

Nașterea
a patru gemeni
Patru gemeni — trei băieți 

și o fată — s-au nășeai cu 
cileva zile in urmă într-o lo
calitate din Moravia dn sud 
(Cehoslovacia). Nou-născutii, 
a căror greutate variază intre 

1,050 și 1,500 kg ,se află deo
camdată in incubator, la 

spitalul din Kyofov. De men
ționat că acesta este al doilea 
caz de cvadrupleii care se 
nasc în Cehoslovacia. Ceilalți 
patru gemeni, născufi acum 
14 ani, trăiesc și se dezvoltă 
normal.

NEW YORK 25 (Agerprcs).
— In cadrul turneului interna
țional de tenis (Circuitul W.C.T.
— grupa a Il-a), care se desfă
șoară în localitatea americană 
La Coasta (California), jucă
torul australian Roy Emerson 
l-a învins în trei seturi : 6—3, 
6—7, 6—3 pe americanul Cliff 
Richey.

BARCELONA 26 (Agerprcs). 
— La Palatul Sporturilor din 
Barcelona au început întrece
rile celui de-al treilea con
curs, contînd pentru grupa a 
m-a a Circuitului W.C.T. In 
primul tur al probei de simplu 
a fost înregistrată o mare sur
priză : campionul cehoslovac 
Jan Kodes, cîștigătorul ulti
mei ediții a turneului de la 
Wimbledon, a fost eliminat de

3

3

3

3
3

SPOR T
tînărul tenisman american Tom 
Leonard, în fața căruia a pier
dut cu 6—3, 6—7, 4—6. Jucă
torul american de culoare 
Arthur Ashe l-a învins cu
6— 1, 7—6. pe australianul 
Colin Dobley, iar englezul Ro
ger Taylor a
7— 6, 6—4 de 
(Pakistan)

dispus cu 3—6,
Haroon Rahim

26 (Agerpres1).

din Paris se va desfășura între 
1 și 3 martie turneul final al 
„Cupei campionilor europeni" 
la volei masculin, competiție 
la care participă echipele 
Ț.S.K.A. Moscova (deținătoa
rea trofeului), Dinamo Bucu
rești, SC. Leipzig și Blokker 
(Olanda).

MOSCOVA
— La Kislovodsk, în turneul 
de baraj pentru desemnarea 
a două participante la turneul 
candidatelor la titlul mondial 
feminin de șah, după 6 runde 
conduce Nana Alcksandria cu 
4,5 puncte.

PARIS ^6 (Agerpres). — 
In sala „Pierre de Coubertin*

ROMA 26 (Agerpres). — 
Peste 70 000 de spectatori au 
urmărit marți la Roma me
ciul internațional amical de 
fotbal dintre echipele Italiei 
și R.F. Germania. Jocul s-a 
încheiat cu un rezultat de ega
litate: 0—0. Ce) mai bun ju
cător al gazdelor a fost Rive
ra. Din echipa vest-germanâ 
s-au remarcat Netzer și Be
ckenbauer.
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