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Vrednicie in subteran Un nou frontal 
la Livezeni

E. M. Vulcan
PRODUCȚII 
SPORITE 

ÎN FRONTALELE 
SECTORULUI IV
Frontaliștii din abata

jele stratului 13 ale sec
torului IV al minei Vul
can obțin succese re
marcabile în muncă. Ca 
urmare a realizării unor 
viteze sporite de avansa
re. brigăzile de mineri 
conduse de Constantin 
Ciobănoiu. Dumitru Mi
les, Nicolae Stoian. obțin 
însemnate depășiri ale 
sarcinilor de plan, depă
șiri care au făcut ca pro
ducția extrasă peste pre
vederi pină în prezent 
în cadrul sectorului să 
Se cifreze la 3239 tone 
de cărbune.

Demn de remarcat es
te faptul că ortacii lui 
Constantin Ciobănoiu și 
Dumitru Miles obțin 
productivități in crește
re în cele două abataje 
dotate cu combine, fapt 
care confirmă avantajele 
și posibilitățile de ex
tindere a tăierii mecani
zate în stratul 13.

La originea succeselor 
pe care le obțin în mod 
constant aceste harnice 
colective minerești stă 
buna organizare a lu
crului. starea disciplina
ră. Toate acestea au fă
cut ca, în condițiile in 
care aprovizionarea teh- 
nico-materială a satisfă
cut necesitățile de la 
fronturile de lucru, cele 
trei abataje frontale ca
re constituie principalele 
capacități de producție 
ale sectorului sg realize
ze o producție caracteri
zată prin ritmicitate.

Ion MUNTEANU.
tehnician. E.M Vulcan

Urmărind „mersul" actual 
al lucrărilor de modernizare a 
drumului național 7 A pe por
țiunea cuprinsă intre C.C S..M. 
Petroșani și puțul auxiliar nr. 
2 al minei in dezvoltare Live
zeni, de-a lungul pîriului Male
ia. se naște fi
resc întrebarea: 
este util sau nu 
să se insista 
pentru impulsi
onarea ritmului 
de executare a 
acestui obiectiv 
început în 
cursul anu
lui precedent ? 
Trebuie spus 
de la început 
că incercînd să 
răspundem la 
întrebare, in
vestigațiile noastre au condus 
către un singur răspuns posi
bil... da! lată citeva argumente 
sperăm convingătoare și pen
tru factorii din Centrala căr
bunelui Petroșani, in măsură 
să decidă reluarea ritmului 
lucrărilor de aici.

..După zelul cu care s-au în
treprins lucrările de eliberare 
a terenului in vederea lărgi
rii vechiului drum ce trece pe

de transport
Fluxul de transport minier 

din cadrul sectorului II al mi
ne: Aninoasa se desfășoară în 
condiții îmbunătățite. Ca ur
mare a aplicării soluției teh
nice propuse de șeful de sec
tor. ing. Teodor Cosma. a fost 
montat un al patrulea trans
portor TR-2 in galeria trans
versală principală a orizontu
lui X. înlocuindu-se transpor
tul cu vagonete care se reali
za în condiții dificile. Prin a- 
sigurarea transportului conti
nuu pe toată transversala, 
realizează o evacuare mai 
perativă a producției și se 
conomisesc 220 de posturi
fectate pînă acum lucrărilor 
de întreținere. Lucrarea a fost 
executată cu operativitate sub

directa coordonare a maistru
lui mecanic principal Simion 
Moraru dc către componenții 
brigăzii conduse dc Nicolae 
Bokor, care lucrează la abata
jul respectiv din stratul 15 și 
de efective de muncitori dc la 
activitatea de întreținere.

Această lucrare face parte 
dintr-un program cuprinză
tor de îmbunătățire a tehnolo
gici de lucru care se află în 
curs dc aplicare în cadrul sec
torului și care a contribuit la 
obținerea în cursul lunii tre
cute a unor indicatori tchnico- 
economici favorabili.

La sectorul Livezeni al E.M. Dilja a fost deschis un 
nou abataj frontal. Este vorba dc abatajul 6604 din stra
tul 5. blocul IV. orizontul 475. Conducerea brigăzii ca- 
rc-și desfășoară activitatea în acest abataj a fost atribu
ită comunistului Ion Gheorghiu, un miner destoinic și 
priceput, pînă acum șef dc schimb in brigada lui Tra
ian Șuș. dc la abatajul frontal nr. 6602 .

Colectivul secției fire din 
cadrul întreprinderii „Vis- 
coza“ Lupeni a înscris în 
palmaresul său încă un suc
ces carc-1 apropie de reali
zarea angajamentelor de în
trecere. In primele două de
cade ale lunii martie, har
nicele muncitoare din aceas
tă secție au produs peste

sarcinile de plan o tonă de 
fire (plus sfoară). în obține
rea acestui rezultat, care si
tuează colectivul secției fire 
în fruntea celorlalte compar
timente dc producție ale fa
bricii. s-a remarcat in mod 
deosebit formația ce deser
vește instalația de finisaj 
textil în frunte cu maistrul 
principal Erna Farkaș.

Primiri la tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU

Tovarășul long Hiăng Săp
Tovarășul Nicolar Ceaușescu. 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, a pri
mit, la 20 martie, pc tovara 
șui long Hiâng Săp. membru 
al Comitetului Politic, secre
tar al Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Coreea.

La întrevedere a participat 
tovarășul Ștefan Andrei, secre
tar al C.C. al P.C.R.

A luat parte, dc asemenea,

ambasadorul R.P.D. Coreene 
la București. Li Min Su.

Cu acest prilej, oaspetele a 
inmînat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un> mesaj din par
tea tovarășului Kim Ir Srn. 
secretar general al Comitetu
lui Central al Partidului Mun
cii din Coreea. președintele 
Republicii Populare Democra
te Coreene și i-a transmis un 
cald salut frățesc, iar poporu
lui român urări de noi reali
zări In opera de edificare a so

cietății socialiste multilateral 
dezvoltate.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a transmis, la rlndnl 
său. tovarășului Kim Ir Sen, 
< -inducerii de partid și de stat 
4 R.P.D. Coreene, un călduros 
mesaj dc prietenie, împreună 
cu cele mai bune urări de suc
res poporului coreean în lup
ta sa pentru construirea socia
lismului in R.P.D. Coreeană.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o ambiantă de caldă cor
dialitate și prietenie.

Publicista
Președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste 
România. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a primit, miercuri 
dimineața^ pe publicista și ar- 
tista-fotograf italiană Maria- 
pia Vecchi. autoarea unui vo
lum de fotografii despre țara 
noastră, intitulat ..România — 
mondo latino".

La întrevedere a participat 
tovarășul Ștefan Andrei, se-

italiană Mariapia Vecchi
cretar al CC. al P.CR.

Publicista italiană a fost 
însoțită de Antonino Rrstivo, 
ambasadorul Italiei la Bucu
rești. $i ziaristul Franco Pi- 
qpinini.

Exprimînd deplina satisfac
ție și gratitudine pentru o- 
noarea dc a fi primită de 
președintele Consiliului de 
Stat, Mariapia Vecchi a în- 
mînat șefului statului român,

în semn dc profund omagiu, 
un exemplar al volumului 
„România — mondo latino1*, 
care prezintă, in imagini su
gestive, momente dc seamă 
din istoria și cultura popo
rului nostru, aspecte semni
ficative ale dezvoltării Româ
niei contemporane, frumuse
țea peisajului românesc.

Cu acest prilej a avut loc 
o convorbire cordială.

Ziaristul austriac dr. Otto
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 

secretar general al Partidu
lui Comunist Român, preșe
dintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
a primit, miercuri după-amia-

ză pe ziaristul austriac dr. 
Otto Schulmeister. redactor 
șef al ziarului „Die Presse' 
din Viena.

La întrevedere a participat 
tovarășul Cornel Burtica,

Schulmeister
al Corr’te- 
secretar al

membru supleant 
tuluj Executiv, 
C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej.
Nicolae Ceaușescu
un interviu cotidianului vie- 
nez „Die Presse”.

tovarășul 
a acordat

1

Constantin DANILĂ, 
tehnician, E.M. Aninoasa

se 
o- 
c- 
a-

Săptămîna

Primele
rezultate

la Uricani

ț

proprii i
foto : I. LICIU

A. HOFFMAN

(Continuare in pag. a 3-a)
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iar la Tismana pito
reasca mănăstire.

hărniciei"

Vasile ENE,
tehnician, E.M. Petrila

strada noastră, ne spunea ce
tățeanul care, ne-a adus la re
dacție o sesizare semnată de 
șaptesprezece locuitori ai stră
zii Maleia. eram convinși că 
încă din acest an drumul va 
fi asfaltat. Dar. de mai bine

• Gîtuirile din transportul cărbunelui 
apar la... suprafață, acolo unde spațiu este 
destul.

• Drumul de acces nu este o lucrare 
..auxiliară", ci o condiție a realizării planu
lui. De ce nu e tratat ca atare ? .

• Cine va suporta milionul de lei care 
se duce anual pe apa... Maleii ?

de trei luni nu se mai face 
nimic, lucrarea a fost părăsi
tă. iar gropile și noroaiele s-au 
întins pînă sub zidurile case
lor în care locuim".

Deci, drumul in cauză a 
fost atacat. Lăudabilă inițiati
vă dacă ținem seama de anu
mite necesități economice și 
sociale imperioase. Să le a- 
mintim. mai intii pe cele eco
nomice.

Producția dc cărbune a mi
nei Livezeni, acum, ca și în 
anii viitori, cind va crește 
considerabil, se «extrage pe pu
țul auxiliar nr. 2 Maleia. de 
unde este transportată cu au
tocamioane pină la preparația 

Petrila. A fost 
de altfel, mobi
lul hotăritor al 
alocării unor 
fonduri de in
vestiții pen
tru moderniza
rea drumului 
respectiv. Mo
bil cît se poate 
de rațional, 
justificat pe 
deplin de ne
voile concrete 
ale producției. 
De pilă, capaci

tatea de însilozare a celor patru 
compartimente de depozitare 
a cărbunelui extras din sub
teran pe puțul auxiliar nr. 2 
este mică. Aceasta presupune 
ca transportul auto să se efec
tueze ritmic, altfel repercusiu
nile se fac simțite pînă in a- 
bataje pentru că orice stagna-

i

FIECARF ORAȘ
un șantier de primăvară !

Repere în acțiunile

Instalație 
de monorai 
din resurse

Un exemplu recent 
cadrul sectorului IV al 
nei Petrila vine să confir
me importanța pe care o 
poate avea pentru activita
tea de producție valorifi
carea gîndirii creatoare în 
procesul de realizare a u- 
nor soluții de mică meca
nizare. Prin extinderea 
stratului 3 dincolo de hota
rul vestic obișnuit al aba
tajului cameră nr. 20 V, 
aripa respectivă a abataju
lui a ajuns la o lungime 
mai mare ca dc obicei, fapt 
care îngreuna. îndeosebi a- 
provizionarea cu material 
lemnos de susținere. Pentru 
remedierea acestui inconve
nient. maistrul mecanic 
principal Victor Brînzan a 
conceput un dispozitiv de 
transport ușor de tip mono
rai. Realizată în întregime 
din materiale existente în 
cadrul sectorului, instalația 
de monorai a fost montată 
pe o lungime de 85 metri.

Asigurînd transportul a 
3—’4 lemne de susținere la 
fiecare cursă, instalația con
tribuie la 
transportului 
în abataj.

mecanizarea 
de materiale

Szoke au parti
cipat la curățirea 
curții școlii, a zonelor 
verzi și aleilor din car
tierul in care locuiesc.

ACȚIUNI 
PIONIEREȘTI

FOLCLORUL 
ÎN MUZICA

O muncitoare de nădejde 
a F.F.A. -Viscoza" Lupeni 
care prin munca depusă cu o 
deplină conștiinciozitate o- 
feră numai aprecieri deose
bite in rîndul colectivului 
unde muncește : Maria Stăi- 
culescu.

Declanșarea „Săptămî- 
nii hărniciei" în toate u- 
nitățile economice din 
municipiu s-a bucurat 
de adeziunea și partici
parea largă a întregului 
tineret. La E.M. Uricani. 
in cele trei zile care 
au trecut de la data de 
18 martie — cînd a în
ceput „Săptămîna hăr
niciei" — fiecare organi
zație U.T.C. a întreprins 
o acțiune de muncă vo- 
luntar-patriotică în spri
jinul producției. Au fost 
economisite materii pri
me. materiale. cșrbu- 
ranfî.Tubrifianț.i. energie 
și combustibil îți valoa
re de 5000 lei.

Echipele de reparații 
și revizii formate din 
tineri, de la sectoarele 
II. V și. VI au participat 
peste orele de program 
la lucrări de întreținere 
și de reparare a utila
jelor. Totodată s-au ex
tras 150 tone cărbune, 
prin muncă patriotică, 
la care au participat 
peste 100 de uteciști. 
Pentru obținerea unui 
calificativ cît mai bun 
în cadrul „Săptămînii 
hărniciei11. a fost decla
rată ziua de astăzi 
record în producție1

j
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gospodărești-edilitare
Cîteva puncte ale orașului 

Petroșani s-au aflat la în
ceputul acestei săptămîni in 
atenția serviciului gospodă
rie din cadrul Consiliului 
popular municipal pentru 
stabilirea. împreună cu alți 
factori de răspundere, a lu
crărilor gospodărești și de 
înfrumusețare care vor fi 
realizate in perioada imediat 
următoare. între alte obiec
tive fixate de comun acord 
între executant (șantierul 
T.C.H.) și beneficiar in par
tea sudică a cariierului Ae
roport se numără delimitarea 
zonelor in care se vor efec
tua pînă la I aprilie toate 
Sistematizările pe verticală. 
Este vorba dc spațiile din 
preajma unora dintre blocu
rile de locuințe date in folo
sință în ultimii ani pe stră
zile Viitorului și Unirii. Du
pă terminarea acestor lu
crări se va trece aici Ia plan
tări masive de arbori și ar
buști ornamentali. Locuitorii

noilor blocuri sint chemați 
să participe activ la realiza
rea tuturor lucrărilor gos
podărești prevăzute in a- 
ceastă parte a orașului nos
tru.

Amenajarea și înfrumuse
țarea arterei centrale de 
circulație a orașului, strada 
Republicii, s-a bucurat, de 
asemenea, dc atenția cuve
nită. Astfel, s-a stabilit con
tinuarea plantărilor de tran
dafiri. pini, tuia și a alte spe
cii ornamentale la margini
le trotuarelor pe porțiunea 
pod Maleia — Casa pionie
rilor șl lacul dc agrement și 
pe toate spațiile devenite zo
ne verzi în urma retragerii 
gardurilor și a unor demo
lări. Totodată se vor face 
completări și vor fi planta- 
tatc noi porțiuni de gard 
viu pe partea stingă a stră
zii peste tot unde acest lu
cru este posibil.

Pe aceeași arteră centrală 
au început deja lucrările de 
rccondiționare a asfaltului.

Cultivarea intensivă a pămîntului, 
creșterea producției agricole 
și animaliere — în centrul

preocupărilor 
comitetului comunal de partid

Problematica variată, oferită 
de comuna Banița poate fi a- 
bordată și soluționată în con
dițiile în care întreaga activi
tate a organizațiilor de partid 
este puternic ancorată în rea
litățile acestora, cînd ele se 
străduiesc să întreprindă ac
țiuni eficiente în strînsă co
relare cu necesitățile concrete 
ale muncii din fiecare etapă, 
potrivit specificului local.

Datorită faptului că majo
ritatea locuitorilor Baniței lu
crează în gospodării indivi
duale. este firesc ca atenția 
să fie concentrată spre mo
bilizarea tuturor cetățenilor 
la acțiunile organizate în ve
derea sporirii producției agri-

In aceste zile pionie
rii și elevii Școlii gene
rale nr. 5 Petrila au 
participat la mai multe 
acțiuni dedicate celei 
de-a XXV-a aniversări 
a Organizației pionieri
lor din patria noastră. 
Printre aceste acțiuni 
amintim aceea de co
lectare a maculaturii 
la care au fost angre
nați toți elevii școlii. 
Fiecare elev a colectat 
5 kg de maculatură. O 
altă acțiune a avut loc 
duminică, cind elevii 
claselor V—VIII, sub 
îndrumarea profesori
lor R. Sicomaș, M. 
Durlă, Gh. Pirvulescu.

V ____

laAstăzi, la ora 18. 
Casa de cultură din Pe
troșani este organizată 
-joia tineretului", ac
țiune cultural-educati- 
vă pentru tineri. In a- 
cest cadru Se va desfă
șura și o dezbatere, cu 
exemplificări. despre 
„Folclor și muzică".

TINERETUL 
ȘI VIITORUL

In cadrul clubului 
lor de la Casa dc cul
tură din Uricani, tine
rii de la exploatarea 
minieră se vor intilni

astăzi. la ora 19. pen
tru a continua ciclul 
de dezbateri „Tineretul 
și viitorul". Tema de 
astăzi este participarea 
lor, în cadru] colecti- 
' elor de muncă, la 
lizarca înainte de 
men a sarcinilor 
nului cincinal.

EXCURSIE

rea- 
ter- 
pla-

Amatorilor dc a pe
trece concediul de o-

dihnă vizitînd 
străine, Filiala 
Petroșani le oferă a- 
nul acesta peste 20 de 
itinerare interesante, 
care cuprind —» in ge
neral — o bună parte 
din țările europene, ca

In ziua de 26 martie. 
40 de elevi din clasele 
a ill-a A, a iV-a A și 
a IV-a B de la Școala 
generală din Aninoasa. 
sub conducerea învăță
toarelor Elisabcta Var
ga și Elena Marcu vor 
efectua o excursie la 
Tg. Jiu și Tismana. La 
Tg. Jiu elevii vor vizi
ta casele memoriale a- 
le eroinei Ecaterina 
Teodoroiu și artistului 
Constantin Brâncuși, 
Casa pionierilor. Com
binatul de la Preajba.

INTRARE ÎN POSESIA BULETINE
LOR DE IDENTITATE

Duminică, la Clubul 
sindicatelor din Lu
peni, in prezența 
comandantului miliției 
orășenești, Gheorghe 
Stoica șj a căpitanului 
Vasile Dobogan, a 
avut loc solemni
tatea înminării bu
letinelor de identitate 
unui număr de 50 ti
neri din localitate, 
care au împlinit virsta 
de 14 ani.

și unele din nordul 
fricii sau Orientul 
propiat.

Printre acestea 
numără excursii — 
avionul, trenul sau au
tocarul — pe perioade 
diverse de timp, in I- 
talia. Franța, Austria, 
Turcia, Grecia, R. F. 
Germană, Spania. De 
asemeni. Se fac excur
sii în Egipt. Liban (Si
ria), Maroc, Algeria. 
Tunisia.

Excursiile programa
te în țările socialiste 
cuprind itincrarii de o 
foarte mare varietate: 
U.R.S.S.. R.P Polonă, 
R.D. Germană. R.P. 
Ungară, R.S Cehos
lovacă și R.P. Bulga-

se
cu

cole prin fertilizarea terenu
rilor de pășuni și finețe, mă
rirea suprafețelor arabile, 
creșterea numărului de ani
male. precum și a producției 
de carne, lapte și lînă.

Pornind de la indicația cu
prinsă în cuvîntarea secreta
rului general al partidului că 
„indiferent de forma de pro
prietate, pămîntul reprezintă 
un bun al întregii națiuni și 
el trebuie lucrat astfel incit 
să satisfacă necesitățile popo- 

, rului“ — comitetul comunal 
de partid acordă cea mai ma
re atenție înfăptuirii sarcini
lor de creștere a producției 
agricole. Este bine să subli- 

• niem faptul că în acest do
meniu am înregistrat rezulta
te frumoase. S-au defrișat de 
arboret pășunile comunale pe 
o suprafață de 207 ha, s-a 
mărit suprafața arabilă a co
munei cu 15 ha prin desțele
niri și alte lucrări, s-au plan
tat peste 7 000 bucăți pomi 
fructiferi. In urma lucrărilor

Dunutru Negrea împreuna cu fiii și pensionarul Ion Pă- 
dure — locatari ai blocului nr. r, de pe strada Independen- 
ței surprinși la plantarea celui dc al 12-lea puiet de liliac 
cu care a fost înconjurat blocul.

Ioan VLADISLAV, 
secretar al Comitetului 
comunal de partid Bănița

(Continuare in pag. a 3-a)
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Plantări de meri la Iscroni
Duminică, 17 martie,'in sa

tul Iscroni a avut loc, pe 
terenul de lingă căminul 
cultural, o acțiune de mun
că patriotică. Un grup de 30 
dc cetățeni din satul Cătă- 
nești. mobilizați de Comite
tul executiv al Consiliului 
popular al comunei Aninoa
sa au săpat gropi in vede
rea plantării de puieți de 
meri. Dintre cetățenii care 
au prestat cu această ocazie

un număr de 130 de ore ’de 
muncă patriotică s-au evi
dențiat Ion Tămaș, Alexan
dru Barbu. Floarea Bora. 
Gheorghe Tămaș, Nicolae 
Rădoi, Petru Jina Albesc și 
alții. Lucrarea a fost continu
ată în primele zile ale sâp- 
tămînii în curs. în viitoarea 
livadă vor fi plantați 95 de 
puieți de meri.

Iosif SIMO 
deputat

IN PAGINA A 2-A:
COLECTIVITATE

• „De ce-ați venit ? De ce plecați ? — o anchetă realizată la E.M. Pe- 
trila pe tema integrării in colectivele de muncă a tinerilor noi angajați 
• Un reportaj-portret despre valențele organizatorice în asigurarea cali
tății muncii la fronturile de lucru din subteranele minei Uricani • O re
venire asupra unui articol vizînd climatul de muncă dintr-un colectiv de 
la mina Vulcan • Pe banca acuzării: două acte antisociale săvîrșite sub 
influența alcoolului, judecate în procese publice.
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l .Simion Budescu

Negrul curat al cărbunelui se naște
din calitatea muncii noastre

In curind tenocitotea sfrede- 
lului și șocul exploziei vor fa
ce co primele tone de cărbune 
din noile panouri pregătite 
pentru exploatare in blocul 
V/3 al minei Uriconi să por
nească pe drumul complex al 
valorificării, purtind in ele is
toria nescrisă și nespusă a u- 
nor fapte de muncă de mare 
densitate. Deși noile fionturi 
nu au produs incă cărbune, 
freamătul muncii a cuprins de
ja aceostă zonă. Se foc revi
zii amănunțite ale transpor
toarelor existente sau se mon
tează oițele noi, se amenajea
ză alimentarea cu energie și 
se lucrează la ultimele modi
ficări și întrețineri ale lucrări
lor miniere, ostfel, incit, in mo
mentul cind se va raporta că 
abatajele au pornit, totul să 
decurgă in cele mai bune 
condițiuni. fără întreruperi, fă
ră stagnări.

In iureșul acestor pregătiri 
pot fi zăriți zilnic ortacii briga
dierului Simion Budescu. Oa
meni harnici, bine cunoscuți și 
apreciați pentru munca lor, a 
căror prezență aici, in blocul 
V/3 nu constituie cituși de pu
țin o noutate. De luni și luni 
de zile, numele lui Simion Bu
descu este asociat stadiului de 
realizare al pregătirilor din a- 
ceostă importantă capacitate 
de producție viitoare, voinței 
neabătute de a învinge difi- 

\_______________

cultățile care mai surveneau 
uneori, precum și bucuriei in
tense, optimismului robust care 
însoțeau succesele mereu re
înnoite reprezentind ultimul cu- 
vint al ocestor mineri in încleș
tarea aprigă cu tăria plină de 
neprevăzut a rocii.

Pregătirile odată terminate, 
Simion Budescu împreună cu 
ortacii vor rămine aici pentru 
a continua in abatajul frontal 
strădaniile începute in galerif, 
pentru a valorifica cărbunele 
pregătit pentru extracție.
- Vom lucra in frontal, folo- 

sindu-ne de galeriile săpate 
chiar de noi. Știam de la în
ceput că vom rămine aici și 
ocest lucru a fost un motiv in 
plus pentru o acorda o deose
bită atenție calității lucrărilor 
de pregătire. Consider că a- 
ceostă soluție este foarte bu
nă. mai ales dacă ne gindim 
că nu o dată superficialitatea 
unora de la săparea pregăti
rilor o însemnat greutăți pen
tru cei din abataje.

— Numai din punct de vede
re organizatoric apare avan
tajoasă această metodă ?

- Mai sînt și alte avantaje. 
In mină fiecore strat, bloc sau 
ponou iși are secretele stile 
mereu altele și care, odată cu
noscute de mineri, nu vor mai 
putea sta in calea unei munci 
rodnice. Sint luni de zile de 
cind cercetăm stratul metru cu

metru, la fiecare pușcă tură ur- 
mărindu-i cu atenție grosimea, 
coperișul și culcușul, emanați
ile ... Cine ar putea ști mai bi
ne decit noi care ii sint „se
cretele" pină la scoaterea 
completă ’a panoului ?

- Activitatea succesivă la 
pregătiri și in abataje permite 
realizarea unor performanțe la 
fel de bune in ambele genuri 
de lucrări ?

- Minerul nu este un școlar 
care se scuză că nu a avut 
timp să învețe o lecție. Cel ca
re pătrunde zilnic in mină tre
buie să stăpinească toate tai
nele acestei meserii, pe care 
uneori o apreciem pripit că a» 
fi simplă, dar care iți ia tare 
mult timp pină s-o stâpinești. 
Este foarte bine ca minerul 
din 
Pă 
cut 
te 
ea 
„miște".

- Să fie o promisiune pentru 
succesele viitoarei formații de 
frontaliști ?

— Brigada nu e nouă, pen
tru că întotdeauna Io cele 
2—3 fronturi de pregătiri afla
te in lucru era nevoie de pla- 
sore numeroasă. Cunoscindu- 
ne cu toții bine, nu ne îndo
im că va ieși mult cărbune 
din abatajul nostru. Pe lingă 
asta, insă, vrem să urmărim

obotaj sa știe cum se 
o galerie și ce trebuie 
după aceea pentru ca 

folosești cit mai bine 
cind abatajul începe

a

De ce-ați venit ? De ce plecați ?“
Citeva ore am fost martorii ..fluxului" do angajări și lichidări la mina Polrlla. 

Ca și la.............................................................. ....
Se vor c 
nul), la angajare șl a altora la lichidare, cărora le-am
De ce vin ? De ce pleacă ?

altc exploatări miniere, zilnic vin oameni, zilnic pleacă oameni. Cauzele? 
•ontura in opiniile câtorva muncitori (cei mai mulți tineri între l'.i—26 de 

întrebări :adresat două

SCRISOARE „Vom crea un climat
DESCHISĂ

noastre"
o 

un 
ia 

ruqă- 
am 

in iala citito
ri ri.

și calitatea lui. Am discutat cu 
ortacii și ne-am hotărit să fa
cem niște nișe in pereții gale
riei colectoare, unde să depo
zităm sterilul ales. Urmărind 
cu atenție calitatea, vom reuși 
ca tonele de cărbune produse 
de noi să aibă negrul lucios 
și curat atit de cunoscut mi
nerilor. Acestea nu sint doar 
gindurile mele, ci și ale șefi-

lor de schimb Aurel Mocovi- 
ciuc, Ion Sălăjan, Ion Lefter, 
precum și ale tuturor ortacilor 
noștri, cărora le place să va
dă stratul de cărbune de la 
primul metru din pregătiri și 
pină la ultima prăbușire din 
abataj. Și să-l respecte prin 
lucrări minerești de bună ca
litate.

Bujor BOGDAN

J

armonios de muncă'...

La redacție a sosit 
scrisoare semnata de 
grup de student i de 
l.M. Petroșani. La 
mintea semnatarilor, 
■„deschis-o* 
iilor

.Dorim >c adresăm a- 
ceste rinduri unui edu
cator care ir. 25 de ani 
de profesorat a îndru
mat și îndrumă sute și 
suie dc elevi pe drumul 
împlinirii lor ca membri 
utili societății. Sase pro
moții de elev'i (curs 
zi) si cinci promoții 
seraliști. printre care 
noi. aducem cuvinte 
recunoștință profesoarei 
CI .M DI A CONST ANTI- 
N'ESCU, de la Liceul din 
Petroșani.

Acum cind am îmbră
țișa! fiecare o meserie, 
cind pășim pe calea de
venirii ca specialiști cu 
pregătire superioară pen
tru industria extractivă 
noi. din cea de-a cincea 
promoție a prolesoarei, 
dorim ca aceste mo
deste rinduri să constitu
ie un .buchet" de since
re mulțumiri și recunoș
tință. oferit din inimă 
dirigintei noastre din 
ceu“.

de 
de 
si 

de

li-

IN GRUP DE 
STUDENT!, 

foști elevi ai Liceului 
din Petroșani - secția 

serală

In nr. 7527 din 17 ianuarie 
a.c. al ziarului nostru publi
cam. în pagina „Individ coloc- 
tivitate". sub titlul ..Cui îi 
place munca nu știe să mintă", 
o scrisoare semnată de.. ..un 
grup de muncitori ai sectoru
lui XII. mina Vulcan". Autorii 
scrisorii iși exprimau, in 
final, speranța că vom publi
ca scrisoarea lor pentru ea, 
cităm : ..să afle întreg colecti
vul minei Vulcan și în tot mu
nicipiul să se știe că noi. mun
citorii sectorului XII, iubim 
munca și că dacă mai avem 
printre noi chiulangii, nu-i co
coloșim deloc, luptăm contra 
lor și nu e departe ziua cind 
vom reuși să-i aducem pe ca
lea cea bună". E adevărat, ne 
așteptam atunci ca cei ce ne 
solicitau să le publicăm scri
soarea sî nu ocolească nume
le concrete ale celor ce pro
duc perturbații in procesul 
muncii, dar. în tot cuprinsul 
scrisorii, nu apărea decit un 
singur nume (-De exemplu 
B. M. Pavel spune ortacilor lui 
că el e șef și șefii nu lucrea
ză"). In completarea celor sesi
zate de autorii scrisorii res
pective — repetăm, era vorba 
de deficiențe reale, constatate 
și de noi. anterior, in ancheta 
..Rezcmațl de stîlpi. cu lopata 
in mină, obosiți", apărută în

nr. 7505 din 20 decembrie 1973 
al ziarului — solicitam, .a 
nota redacției un răspuns din 
partea organizației de pqrtid a 
sectorului, a conducerii aces
tuia. Am intrat, intre'timp. în

curmarea neplăcerilor anteri
oare — atenția să fie cit mai 
exigent. Nu este greu de de
dus că, la început, lucrurile nu 
au mers prea bine; maistrul 
minier Vasile Negrescu era

Revenire asupra articolului
„Cui îl place munca nu știe să mintă"

răs- 
pro- 

de-al 
Pa- 

„Am

Tânăra frezoare Mariana 
Pasternak de la I.U.M. 
Petroșani se numără printre 
meseriașele pentru care îm
părtășirea secretelor mese
riei constituie o obligație 
personală și pe care o face 
cu multă dăruire.

Iat-o în clișeul nostru o- 
cupindu-se îndeaproape de 
ucenicele Aurelia Ionică și 
Magdalena Manț.

posesia acestui răspuns și vi-1 
redăm in continuări; : ... . Pină 
acum citeva luni, la formația 
de transport lemn și materia
le din cadrul schimbului nos
tru a funcționat ca suprave
ghetor tov. Virgil Cristea, 
schimbat pentru abateri repe
tate. Descurcăreț de altfel, a- 
ccsta iși atrăsese toate neamu
rile in echipă (Gheorghe Cris
tea — frate, Toader Asanai — 
cumnat, Gheorghe Purice și 
Mihai Stoichici nepoți,
Gheorghe Aftenie — unchi). 
După înlăturarea lui Virgil 
Cristea. ca supraveghetor, in 
loc a fost numit tovarășul Pa
vel Marușka Bilanciuc, un om 
cu multă experiență in mină. 
Maistrul de transport, Carol 
Ecsedy. i-a atras acestuia de 
la început — avînd în vedere

plecat în concediu de odihnă; 
multor membri ai formației nu 
le era pe plac noul suprave
ghetor, care punea accent pe 
disciplină și pe respectarea 
programului de lucru (M. B. 
I’avcl este, în prezent, și loc
țiitor al secretarului organiza
ției de bază nr. 12 A).

In prezent, treburile merg 
destul de bine, nu avem recla- 
mații din partea sectoarelor 
pe care le deservim. Nu este 
mai puțin adevărat că, in sec
torul nostru, mai există încă 
abateri disciplinare, care însă 
se reduc mereu ca număr. Co
lectivul nostru este ferm ho
tărit de a înlătura toate nea
junsurile și de a crea un cli
mat armonios de muncă, bază 
a unor succese in activitate 
din ce în ce mai mari" (sem-

ncază i secretarul comitetului 
dc partid pe sector, loan Ho- 
mescu; secretarul organizației 
dc bază, schimbul A, Nina 
Nâstasc, șeful sectorului 
Gheorghe Stoican)...

...Nu comentăm acest 
pus, cum nu vom
ceda nici cu... cel
treilea, aparținînd lui 
vel Marușka Bilanciuc :
rămas mirat. Nu puteam cre
de că, totuși, despre mine este 
vorba. Lucrez la mina Vulcan 
(lin 1950, mă cunosc oamenii, 
mă apreciază. N-am fost sufi
cient de bine înțeles cînd 
le-am pretins oamenilor să-și 
facă conștiincios datoria și 
in-au blamat... Cer să faceți 
publică și scrisoarea mea, spre 
a Se corecta ceea ce nu-mi a- 
parține11. De acord. Re
gretăm „accidentul" și to
todată ‘ ne cerem scuzele 
de rigoare pentru medierea a- 
cestuia. Rămânem, insă, în 
continuare, cu convingerea că 
cei cărora le-am solicitat, 
17 ianuarie, un răspuns 
vind măsurile ce se cer între
prinse pentru curmarea defici
ențelor, a abaterilor de ia 
disciplină, nu vor întîrzia să 
ni-1 dea...

în

în
pri-

V. TEODORESCU

• 1ACOB GUȘE, din Reșița 
19 ani, nu are nici o califica
re și a mai fost angajat se
zonier pc diverse șantiere:

— Am venit aici ca sâ cîș- 
lig bine. Cum stau alții, m-am 
gîndit că pot sta și cu.

— Ca să ciștigi bine, va tre
bui să și muncești bine...

— Așa m-am gîndit și eu ; a- 
poi o să mă calific.

— Cum ti se pare cantina, 
căminul ?

— In cămin e frumos, iar 
masa este foarte bună.

O I LIE (’AR
PA, 19 ani din 
Lonea, a mai 
fost angajat ia 
mina Petrila. 
la suprafață. 
Din iulie 1973 
pină în prezent 

muncit 
unde. A- 

dore$te 
nou să-și 

cîștige singur 
existența :

— Deci, ai 
numai 6 clase 
și vrei să ciștigi 
singur. Cît timp 
vei lucra aici ?

— Știu eu, pînă plec la ar
mată...

— Și după armată ?
— Mai am timp să mâgîn- 

desc. Poate voi reveni tot aici.
La angajare, toți, declară că 

vor să cîștige, că VQr rămine 
și se vor califica. Iată însă, nu 
peste mult timp de la angaja
re, ce spun cei care pleacă :

@ ALEGU P1NZARUt 
„Plec de la mină, nu pot face 
fată condițiilor de muncă din 
subteran".
• JENIGA MAXIM: „Nu 

pot rezista acestei munci, plus 
că sînt suferind...**

Cei doi, însă, știau cît de cît 
(din timpul instructajului) ce 
înseamnă mineritul, și-au făcut 
la angajare vizitele medicale 
și' au fost desigur, apți pentru 
munca în subteran.

Alții sînt mai sinceri :
• CONSTANTIN ANTO

NESCU : „Trebuia sâ plec la 
armată, nu am avut încă or
din de încorporare, și am fă
cut niște nemotivate'1...
• ALEXANDRU MERLAK 

își cere lichidarea conștient 
totuși că a beneficiat de niște 
drepturi, fără a le- onora însă 
prin mutică : „Sper ca cererea 
mea (lichidarea) se va aproba 
în ccl mai scurt timp și vă 
mulțumesc pentru tot ce ați 
făcut pentru mine".

Printre cererile celor care 
au plecat, am găsit-o și pe ur
mătoarea, semnată dc VASILE 
COȘCODAR, care inspiră amu
zament, dar și amărăciune: „Vă 
rog să binevoiți a-mi desface 
contractul de muncă deoarece 
am lipsit nemotivat patru zile, 
fiind in stare dc ebrietate. Vă 
mulțumesc anticipat" (?!-n.n.)

Cu majoritatea angajaților 
care pleacă, nu se poate insă 
sta de vorbă. Ei nu pot fi în
trebați. de ce pleacă, de ce au 
venit. Sini ..dezertorii". Nici 
linul din of nu a lucrat 
mai mult de o lună. Și nimeni 
nu știe, deocamdată, unde se 
ascund Marcel Bică, Ștefan 
Herein. Irinel Butnariu, Toa- 
der Dascălu. Apostu Frunză 
și mulți alții.

Așa stînd lucrurile, ce păre
re au factorii educaționali de 
la E.M. Petrila ?
• PETRU IACOB, pr< ședin

țele comitetului sindicatului :

BBBBBBBBB8BBBBBB

l’e banca
acuzării

dintre cei rârnra 
munca, sini obis-

pleacă sint 
nu ie place 
nulțl să hoinărească, alergînd 
după 
chiar necinstite.
mai puțină'.
• Ing PETRU TUDOR, 

șeful sectorului IX' : ..Do azi 
dimineață am semnat citeva 
discontări. Așa este, cind șe 
angajează toți spun că cămin. 
Pe unii nici săptămina nu-i 
prinde. Cred că cel care plea
că sint „certați" cu munca, 
sint obișnuiți cu viața de va
gabondai P- nlru că. la secto
rul nostru,

câștiguri ușoare, sau
•u muncă cit

dacă 
bine.
pri- 
pot

Dialoguri, la E. M. Petrila,
pe tema „netezirii"
drumului realizării

în minerit a tinerilor

„De ce vin ? Toți, spun că vor 
să cîștige. că pe unde au mal 
lucrat, n-au cîștigat mai mult 
de 1000 de lei. Apoi, ei știu că 
beneficiază de locuință gratui
tă, de cămin și cantină, că pri
mesc indemnizație de instala
re. Și toți promit la început că 
vor cămine în minerit.

De ce pleacă ? Ați văzut — 
nu se pot acomoda cu munca, 
zic că o prea grea pentru ei ; 
deși majoritatea sint tineri vj- 
guroși, cu multă putere de 
muncă. In orice caz, sint și ti
neri care rămîn, se integrează 
in colective, sint harnici, se 
califică. Majoritatea celor care

Din discuțiile cu [actori

de exemplu, 
muncesc 
chiar din 
ma lună 
clștiga 130 lei 
pe post. Noi. ne 
străduim să-i 
repartizăm pe 
toți în brigăzi 
bune, să le asi
guram cazare și 
masă în cele 
ma; bune con- 
dițiuni'.
• 

GIIE 
secretarul 
mitetului 
partid : „Cauze- 
s-ar putea s:n- 
In primul rînd

G1IEOR- 
PAVEL, 

co
de

le plecărilor, 
tetiza astfel : 
nici unii șefi de brigadă, nici 
organizația de tineret nu se 
preocupă îndeajuns pentru e- 
dudarea noilor angajați. Am 
spus îndeajuns. pentru că, 
preocupări există, s-au luat ini
țiative cum ar fi „Prietenul 
noului angajat11, se organizea
ză întâlniri. discuții : apoi sînt 
îndrumați și atrași la cursuri
le de calificare. O bună 
parte din noii angajați 
sînt stabilizați. Dar. sînt (des
tul de mulți) și din aceia că
rora nu le place deloc mun<a. 
Aceștia ne încurcă foarte mult: 
vin. stau o sâptămînă, două și 
apoi pleacă1.

de răspundere de la mina Pe
trila am reținut că noilor angajați li se asigură, din punct 
de vedere material, condiții optime, că aceștia beneficiază 
de toate drepturile ce le revin. De ce pleacă totuși oamenii ? 

Pentru a nu mai avea dezertări de la locul de muncă 
se impune ca o necesitate, selecționarea, atit cit c posibil, a 
celor care se angajează. Și apoi, pentru a stabiliza cit mai 
mult forța de muncă, pentru cei care au fost angajați găsim 
că nu este suficientă numai asigurarea condițiilor materiale. 
Tinerii care vin la mină provin din diverse medii sociale, din 
regiuni diferite. Destul de mulți fac aici, in Valea Jiului, pri
mul contact cu munca. De aceea, satisfacerea nevoilor ma
teriale se cere echilibrată cu împlinirea unor nevoi spiritu
ale. în acest sens toți factorii educaționali, începind cu di
rectorul exploatării, continuînd cu șeful sectorului, gospo
darii, maiștrii și mai ales organizația de tineret, trebuie să 
ducă de la început o muncă mai susținută de educație, de 
atragere. Căminul tinerilor mineri să nu ofere noului angajat 
numai un pat și o masă. Dispunînd de o bibliotecă, televi
zor și club, dotat cu cele necesare, căminul poate și trebuie 
să devină și un lăcaș al educației, al petrecerii reconfortante 
și atractive a timpului liber, un lăcaș undo noilor angajați 
să li se ofere posibilitatea ridicării nivelului spiritual. A găsi 
căile și metodele eficiente de apropiere spirituală față de ti
nerii veniți să înceapă drumul realizării lor in minerit în
seamnă a-i stabili definitiv aici, unde, ani dc-a rîndul. mine
ritul a modelat puternice caractere umane, muncitori de 
prestigiu, vrednici și destoinici.

Ionica 1TERARU
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Grave acte antisociale, săvîrșite
sub influența alcoolului

PE MARGINEA A
Sala mare a Casei de cultură din Petroșani a devenit 

pentru citeva ceasuri sală a pașilor pierduți. In fața com
pletului de judecată, și a sutelor de cetățeni - adevărați 
judecători morali - doi tineri. Două procese. Acuzații deose
bit de grave: tentativă de omor - IOAN MUCENIC; loviri 
cauzatoare de moarte - NICOLAE TAMAȘ. Pe rind, cele do
uă rechizitorii, de rezonanță aparte datorată dezagreabilei 
incurcâturi de fapte pe care-o revarsă, cad sentențios peste 
capetele acuzaților in aprobarea unanimă a unei asistențe 
stupefiate. Murmure reprobatoare necontenite. Actele anti
sociale săvîrșite sub influența alcoolului de către cei doi 
inculpați, cu punct de pornire intr-o falsă concepție despre 
comandamentele eticii noastre socialiste, despre normele 
conviețuirii sociale care ne guvernează, răpesc, parcă, a- 
vocaților apărării orice posibilitate de a mai prezenta ele
mente in favoarea clemenței... Să-i urmărim, insă mai intii 
pe cei doi in fața instanței. Reflecțiile - după aceea I

Solidari împotriva violenței
...Inculpatul loan Mucenic, 

de 26 de ani. arc un copil re
zultat din concubinaj, a lo
vit dc rnai multe ori un om, 
un semen, pe care nici măcar 
nu-1 cunoștea. Acum îl cunoaș
te insă. Are lingă el. in fața 
completului dc judecată. pe 
acela pe care l-a lovit într-o 
noapte de toamnă, pe acel cun 
care a supraviețuit cu greu și 
care nici acum nu și-a recăpă
tat pe deplin vorbirea.

Oamenii curioși, au venit 
pur și simplu să vadă cum a- 
ratâ un om care, deși atit de 
tinăr, a săvârșit o faptă atit de 
gravă, să asiste la ceea ce i 
se va intimpla la judecată. Și 
au asistat la condamnarea lui 
la 7 ani închisoare (cu obrăz
nicie, pentru că nu-i putem 
-pune curaj, inculpatul a cerut 
recurs).

Evident, oarnenM mai veni
seră la proces muiag du do

rința să afle ce l-a împins pe 
loan Mucenic la o distanță mi
nimă de culmea violenței — 
crima ? Și au aflat : ALCO
OLUL. Poate că dacă nu era 
sub influența acestei băuturi 
care „dizolvă" gindirea pină 
la inconștiență, nu s-ar fi in
tim plat nimic. Așa. insă, și loan 
Mucenic și Aurel Voinea (păr
taș la fapta degradantă) au tă- 
bârit înveninați dc alcool pe 
Llie Despa; și aiît de cruzi au 
fost, incit, l-au lăsat să zacă, 
lovit, fără a le trece prin min
te că, omul ar putea să-și piar
dă viața. Poate că acesta le era 
și scopul. Ceea ce, insă, nu 
vrem s-o credem ! Chiar da
că am înțeles clar, că cei doi 
nu erau deloc inconștienți cind 
au săvîrșit tentativa dc omor, 
declarația lui Mucenic suna 
limpede ; „eu l-am lovit cu 
ciomagul peste cap. cetățeanul 
a căzut și i-a mai dat și Aurel 
cițiva pumni".

DOU P R CESE PUBLICE
Pe măsură ce era rostit re

chizitoriul, șj după ce apăra
rea a făcut obișnuitul apel la 
clemența completului de jude
cată. (am luat acest apel drept 
expresia supremei înțelegeri 
umane) unanima curiozitate a 
mulțimii, a dispărut pentru a 
fi înlocuită cu sentimentul de 
revoltă, de compasiune pentru 
părinții inculpatului. pentru 
victimă și familia sa, pentru 
însuși loan Mucenic.

Cineva din sală a șoptit 
(...auzit !) ca pentru sine ; „Ce 
multă lume vine sâ asiste la 
necazul altuia !" Aceste cuvin
te au sunat ca un fel de re
voltă amestecată cu uimire,

la adresa mulțimii. Nu, nu 
este deloc adevărat că mulți
mea s-a adunat aici, să asis
te la condamnarea unui om, 
din plăcerea cu care sint a- 
sistatc, de pildă, coridele. Cu 
siguranță, oamenii au avut de 
tras învățăminte. Și ei știau 
acest lucru, cînd și-au răpit 
din timpul lor, trei ore. .Apoi, 
de ce să nu avem convingerea 
că au venit la un proces pen
tru a fi solidari cu părinții 
care au trebuit să-și vadă fiul 
pc banca acuzaților, solidari 
împotriva violenței, a cauzelor 
ce o „hrănesc", solidari împo
triva a lot ce este inuman.

Pedeapsă exemplară recidivistului I
Pe scurt. Nicolae Tăinaș (36 

ani, fără ocupație), in timp ce 
iși căuta de lucru, perfectin- 
du-și formele de angajare, își 
permite o zi (27 septembrie 
1973) de totală „destindere". 
Iși vîntură pașii, de dimineața 
pină seara tîrziu. prin bodegi 
și restaurante, in jurul orei 23 
il întâlnește, pe o străduță in 
petroșani, pe Vereș Bella, ^flat 
și el tot in stare de ebrietate. 
Izbucnește o... altercație. In
culpatul apelează la „servici
ile" unui briceag și fuge la 
Petrila, in apartamentul con
cubinei sale. Victima e găsită, 
peste un timp, în apropierea 
locuinței sale, o transportată 
la spital, dar aici nu se mai 
poate constata nimic in afara... 
decesului. ♦

....Capetele de acuzare" sint 
ferme, precise... Inculpatul și-a

recunoscut inițial vina. Probe
le in defavoarea sa aveau da
rul du a străpunge eventualele 
subterfugii ale acestuia in fa
ța instanței. Și totuși, sfidînd 
fățiș faptele, inculpatul încer
ca încă...... marea cu dege
tul11...

Apărarea are cuvântul ! „Nu 
putem ocoli niște evidențe. 
Cel mult putem arunca o ten
tă ceva mai dulce peste tablo
ul întunecat al acuzării... Să 
nu se excludă din capul locu
lui posibilitatea ca inculpatul 
sâ fi fost provocat: ...măcar o 
fărâmă pozitivă există în orice 
om. oricând poate fi recupe
rat pentru societate"...

Președintele completului dc 
judecată acordă dreptul la cu- 
vînt inculpatului Nicolae Tă- 
maș. Ea început cuvintele lui 
se rostogolesa fluent, Împo

triva a tot ceea ce se discuta
se anterior. Repeta. in fond, 
inculpatul o „lecție", probabil 
îndelung meditată, de discul
pare totală, agățîndu-so de 
un... fir fragil șj incredibil. 
(„Eu m-am bătut doar, n-a- 
veam briceag, m-a doborît și 
a plecat, nu sînt vinovat, 
vreau să fie restabilit adevă
rul !“).

Insolența exacerbată a celui 
care pină acum arc „la activ" 
nu mai puțin de 9 (nouă) con
damnări — dintre care mai 
multe pentru violență, ultraj, 
huliganism — șj despre care 
însăși soția sa. Paulina Tămaș 
și fiica sa spun că „e violent, 
irascibil, atacă și lovește fără 
milă cînd e beat" — nu cu
noaște margini. Spațiul nu ne 
îngăduie să înșiruim aici toa
te detaliile reieșite din dosar 
— pledoarii in favoarea cere
rii exprimate de acuzare ca 
inculpatului să i se aplice o 
pedeapsă exemplară. De alt
fel. ar fi de prisos. Faptele 
sînt fapte .și au o putere a ade
vărului. Un tinăr a întrerupt 
cursul vieții unui semen al 
său. Nu l-a cunoscut mai îna
inte, victima nu-i pricinuise 
niciodată un rău. Cu creierul 
înfierbintat de alcool, inculpa
tul ridică dreptul la viață 
(conform articolului 183 din 
Codul penal — pedeapsa e în
chisoare dc la 3 la 10 ani) al 
unui alt tinăr, dreptul la feri
cire al soției acestuia și al ce
lor doi copii... Un recidivist 
„in materie" refuză, în ceasul 
al 12-lea, să-și facă un proces 
de conștiință, sfidează murmu- 
rile prelungite de condamnare

ale celor ce asistau la proces, 
vălul cernit al soției cehi' lis- 
părut. Nu-1 mai' impr. una 
nimic, cerind In final recurs 
pentru... restabilirea adevăru
lui. In spiritul strictei legali
tăți socialisto — avînd în ve
dere gradul înaintat al pericu
lozității sociale pc cai'e-1 im
plică — infractorul Nicolae 
Tămaș a fost condamnat la 9 
ani închisoare.

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

Obsedantă a revenii, in 
țoale luările de cu unt 
din cele două procese, 
expresia „sub influența 
alcoolului". Toți, sau a- 
proape toți, cei ale că
ror nume s-au auzit in
tr-un fel sau altul striga
te în proces, |a ora fap- 
1'9 anfiso |:>l- nu fost 
sub influența nefastă a 
alcoolului, Doi tineri, 
după ce consumă canti
tăți apreciabile de alco
ol, pleacă la furat de 
seînduri, alți doi sint a- 
flațl de primii într-o 
grădină furind fasole (în 
prima cauză), și Inculpa
tul ș| victima (in a doua 
cauză) au avut de lucru 
in ziua fatală doar cu.. 
lărla al'^nlnln' dezono
rant. Toți cei stăpiniți de 
forța morbidă a alcoolu
lui încep prin a săvirși 
infracțiuni dintre cele 
mal mici șl sfîrșesc prin 
a încălca flagrant legile 
noastre penale, suferind 
sancțiuni aspre dar me
ritate 1

Lla MANGLE 
Adrian CONDOR
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Consiliul de Miniștri al Republicii 
Socialiste România a dezbătut
și a aprobat rezultatele vizitei

tovarășului președinte 
Ion Gheorghe Maurer

R. P. Ungară
dexbâtut și aprobat rezultat 
le recentei vizite oficiale c 
prietenie a președintelui Cor 
siliului de Miniștri al Republ 
oii Socialiste Româna. Io 
Ghcorghe Maurer. în R P. Ui 
g^râ, precum și aide-memoire- 
ul convenit cu acest prilej

In cadrul dezbaterilor 
arătat că cei doi prim-m 
tri au analizat stadiul re 
ilor dintre Republica Soci; 
tâ România și R.P. Ungară, 
au apreciat evoluția lor pozi-

i evidențiat posibili- 
lozvoltarc in continuJ 
ultiple planuri a co- 
bilatoralo. S-a sub-

- ml ftt a. că roi doi 
au efectuat un 

? păreri referitor la 
actuale internaționa- 
■ros comun, acordlnd 
deosebită Conferin
țe pentru securi ta- 
poraro. Consiliul de 
i exprimat satisfacția 
faptul că cele doua 
subliniat necesitatea 

se folosi și in continuare

toate posibilitățile pentru ex
tinderea colaborării dintre po
poarele celor două țări veci
ne și socialiste, pentru destin
dere internațională, pentru pa
ce șl întărirea unității țârilor 
socialisto.

Consiliul do Miniștri a dat 
indicații ministerelor și altor 
organe economico să ia toate 
măsurile în vederea îndeplini
rii înțelegerilor convenite, a 
convențiilor semnate cu pri
lejul vizitei, să se acționeze cu 
fermitate pentru lărgirea co
operării româno-ungare 
multiple planuri.

Pentru fehsirea

Rcccnta plenari a consi
liului orășenesc al sindica
telor Pptrlla a analizat 
preocuparea organelor sin
dicale din localitate pentru 
economisirea combustibili
lor și energiei.

Cu aepst prilej s-au sub
liniat rezultatele hune ob
ținute in acest domeniu la 
cele două exploatări mini
ere, preparațla cărbunelui 
și alte întreprinderi și au 
fost criticate neajunsurile 
ce se mai manifestă.

Plenara a adoptat un plan 
de măsuri cu obiective și 
responsabilități concrete 
menite să ducă la îmbună
tățirea activității organelor 
sindicale pentru folosirea 
rațională a combustibililor 
și energiei electrice.

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
In campionatul județean de fotbal

(Urmare din pag. T)

re în transportul ..ia zi“ afec
tează direct schimbul de vago- 
netp plin — gol cu subteranul, 
grevează aprovizionarea for
mațiilor de lucru. In discuțiile 
purtate, factorii tehnici de la 
mină ne-au făcut cunoscut că 
asemenea stagnări au avut și 
au loc deseori din cauza de
fecțiunilor ivite la mașinile 
utilizate pentru transport.

De ce st» defectează mașini
le ? iatA o Întrebare legată de 
asemenea — așa cum ne-au 
declarat factorii de conducere 
ai secției de transporturi din

Tărăgănarea
finalizării

drumului Maleia

Prin Decret al Consiliului 
de Stat al Republicii Socia
liste România. începînd din 
ziua do 21 martie a.c., se des
ființează sistemul de apro
vizionare a 
benzină auto pe

ii martie a.c., 
sistemul d<

a populației cv 
bază do ti-

chele, reglementat prin De
cretul nr. 620 din 17 noiem
brie 1973.

Incvpînd de la aceeași da
tă. prețurile cu amănuntul 
ale benzinelor auto și mo
torinelor sînt următoarele:

Minerul Uricani — Energia Paroșeni 1-0

Benzina CO/R 
Benzina CO/R 
Benzina CO/R 
Motorină

90
98 E

3 lei/litru
4.30 lei/litru
4.50 lei/litru
1.50 lei/litru

Se stabilesc 
prețuri in vali

ito și motorinelor:

z -Benzina CO/R 
Benzina CO/R 
Benzina CO/R 
Motorină

90
98 E

Dolari S.U.A./litru
0.27
0.30
0.31
0.27

Prețurile prevăzute la ali
neatul precedent se recalcu
lează în alte valute pc baza 
raportului dintre 
S.U.A. și valutele
ve, determinat în funcție dc

dolarul 
respecți-

cursul oficial cu primă în 
vigoare.

Benzina CO/R 75 și moto
rina se vînd persoanelor fi
zice sau juridice străine nu
mai pc bază dc bonuri ob
ținute cu plata în valută.

în etapa a 11-a din cadrul 
campionatului județean de 
fotbal, stadionul din Uricani 
a găzduit întilnirea dintre e- 
chipele Minerul Uricani și E- 
nergia Paroșeni. Cum era și 
de așteptat, prima partidă 
disputată pe teren propriu in 
returul campionatului a coin
cis cu o victorie a gazdelor 
Obținută la limită la capătul 
unor mari eforturi. Ne-a ob
sedat însă un lucru : echipa 
gazdă a intrat în teren fără 
cițiva jucători de bază bine 
cunoscuți ca Venter, Ilinescu, 
Giubeloanu. Micșa care au 
lipsit nu prin faptul că ar 
fi fost reținuți la serviciu, ori 
din alte cauze obiective ci 
pur și simplu pentru că... le
gitimațiile celor in cauză se 
aflau închise la comitetul sin
dical (sic !)

Partida, deși viu disputată 
a fost de un nivel tehnic mo
dest, spectatorii — în număr 
destul de mare prezenți la

stadion — așteptau însă să 
vadă ceva mai mult fotbal. 
A fost mai mult un joc al 
apărărilor, ambele echipe a- 
vînd perioade foarte scurte de 
dominare, atacurile combatan
telor dovedindu-se sterile.

în repriza a doua asistăm 
la o dominare ceva mai ac
centuată a gazdelor, care, în 
minutul 60. reuș;>.$c să înscrie 
unicul gol al partidei prin 
Coșa. gol care le-a adus de 
altfel și victoria. Pînă in final 
ocazii dc gol au avut ambele 
formații, dar au rămas fără 
rezultat.

Brigada do arbitri L. Hris- 
tos, N. Predoiu (din Hunedoa
ra) și Gh. Moga din Petroșani 
au condus foarte bine acest 
joc.

I'.a juniori : Minerul Uricani 
—Energia Paroșeni 3—3.

Minerul Aninoasa
- Gloria Hațeg 

0-0

11 STIINTA

Iile COANDRAȘ
corespondent

Cultivarea intensivă a pămîntului,
creșterea producției agricole și animaliere

(Urmare din pag. 1)

de cultivare a pămîntului a 
sporit producția de porumb cu 
18 la sută față de producțiile 
precedente. In același timp, 
în cursul anului trecut, au 
fost predate la fondul centra
lizat al statului 135 tone de 
carne. 38 000 litri lapte. 11000 
kg lînă. Merită să evidențiem 
mai mulți tovarăși care s-au 
preocupat cu simț de răspun
dere pentru realizarea sarci
nilor de plan la contractări. 
Intdt aceștia se numără co
muniștii Ion Marcu. Ion Lun- 
can1. Ionel Ungur. Petru Jitea. 
Aurel Vladislav. Ghcorghe 
Rusu. Petru Munteanu, Avram 
Stoica, Aure] Stoica, 
drei Ungur și alții, 
amintit aceste nume 
oarece la început cetățenii din 
comuna Banița se lăsau foarte 
greu lămuriți pentru a con
tracta animale cu statul. în 
special la porci și miei. Față 
de această situație comitetul 
comunal de partid a luat o 
serie de măsuri privind popu
larizarea avantajelor si a ne
cesității asigurării fondului de 
stat ca o condiție principală 
de ridicare a nivelului de trai 
și sporirea veniturilor țărani
lor. Sigur, acceastă muncă n-a 
fost ușoară dar pînă la urmă, 
prin perseverență și răbdare, 
prin munca do la om la om. 
am reușit ca în acest an ma
joritatea cetățenilor să se pre
zinte din luna ianuarie 1974 
pentru a încheia contracte. 
In prezent planul de contrac
tări pe 1974 este realizat în 
procent de 98 la suta la bo-

In

An- 
Am 
de-

vin;-. 71 'Ia sută tineret bovin’ 
și 83 la sută la miei.

O altă problemă importantă 
in rezolvarea căreia interven
ția comitetului comunal de 
partid a fost hotârîtoare, a 
constituit-o folosirea cît mai 
judicioasă a terenurilor. In 
acest scop s-a desfășurat o 
susținută muncă politico-edu- 
cativă pentru dezvoltarea răs
punderii întregi; colectivități 
față de folosirea pămînturilor. 
In această privință avem și 
greutăți ce le întîmpinăm din 
partea unor unități economice 
cum sînt șantierul 71 C.F. și 
U.F.E.T. Petroșani care încal
că în mod flagrant prevede
rile Legii nr. 12 1968 cu pri
vire la apărarea și conserva
rea pămîntului. Vinovat fa
ță de această stare de lucruri 
Se face și consiliul popular 
comunal, comitetul său execu
tiv care n-a acționat cu o- 
pera ti vitale și eficiență pen
tru aplicarea prevederilor le
gale față de cei vinovați.

Organul nostru dc partid a 
repartizat pe sectoare membri 
comitetului comunal de par
tid și ai comitetului executiv, 
deputați și alți tovarăși cu 
munci dc răspundere care 
urmăresc realizarea lucrări
lor ce sc execută pentru mă
rirea suprafeței agricole. In 
discuțiile cu cetățenii se expli
că avantajele folosirii judici
oase a fiecărei palme de pă- 
mint. Printr-o intensă muncă 
politică și organizatorică 
fost mobilizați 
muncă reușind 
de sub efectul 
inundațiilor și

40 ha teren arabil și fînaț. 
Totuși. în această direcție mai 
avem multe de făcut. De a- 
ceea, comitetul comunal de 
partid își va intensifica efor
turile pentru a obține rezul
tate din ce în ce mai bune 
pe linia îmbunătățirii funcia
re.

In domeniul social am acor
dat atenție dezvoltării activi
tăților de prestări de servicii 
către populație și valorificării 
resurselor locale, apoi reali
zării unor venituri noi la bu
get și executării unui volum 
mai mare de lucrări prin con
tribuția în bani și muncă a 
cetățenilor.

Prin grija comitetului co
munal de partid s-a îmbu
nătățit munca cultural-educa- 
tivă de masă desfășurată la 
căminul cultural. Au fost per
manentizate formațiile de a- 
matori. iar cu sprijinul inte
lectualilor din comună se des
fășoară o largă muncă de 
popularizare â legislației prin 
conferințe, expuneri și dezba
teri publice. Se acordă o a- 
tenție sporită educării cetățe
nilor în spiritul eticii și echi
tății socialiste.

Ținînd seama de 
tea sporirii rolului 
tor al organelor și 
țiilor de partid în dezvoltarea 
agriculturii și în viața satelor, 
comitetul comunal de partid 
depune eforturi din ce în ce 
mai susținute pentru conti
nua perfecționare a întregii 
sale activități conducînd mai 
bine laturile muncii politico- 
cconomice și sociale din loca
litate.

necesita- 
conducă- 
organiza-

Acționînd în spiritul che
mării Conferinței pe țară a 
cadrelor de conducere din a- 
griculturâ, comitetul comunal 
de partid Banița va pune in 
slujba creșterii producție, a- 
gricole întreaga capacitate .și 
experiență a comuniștilor, a 
tuturor locuitorilor prin cul
tivarea intensă a pămîntului 
și întreținerea culturilor de 
porumb, cartofi, fasole, pre
cum și îngrijirea atentă a li
vezilor de pomi fructiferi. 
Pentru dezvoltarea frumoasei 
și străvechii îndeletniciri a 
românilor — creșterea vitelor 
— comitetul comunal de partid 

stimula și mai muit pe 
de animale făcînd 

avantajele contrac- 
statul, înlesnindu-le 
unor avantaje pre- 
lego. In acest sens 

de 
pășunilor și fî-

Duminică dimineața la ora 
3 s-a disputat meciul de fotbal 
din campionatul județean intre 
Minerul Aninoasa — Gloria 
Hațeg.

Minerii au lovitura de înce
pere și pornesc la atac, dar 
sini stopați prompt de apăra
rea hațegană și echilibrul jo
cului se instaurează in teren 
încă din primele minute. A- 
tacurile se succed cînd la. o 
poartă, cind la cealaltă pe tot 
timpul celor 90 de minute. Mai 
mult însă a avut de lucru por
tarul Danciu de la gazde, care 
și-a făcut pe deplin datoria.

Arbitrul jocului a fost nevo
it să arate de cîteva ori carto
nașul galben unor jucători — 
temperind unele faze mai fier
binți din partea ambelor echi
pe.

Gloria a lăsat o frumoasă 
impresie dc joc la Aninoasa, 
iar faptul câ oaspeții au ple
cat cu un punct prețios de pe 
terenul din localitate, ar tre
bui să dea foarte mult de 
gindit formației Minerul. Am 
remarcat de la oaspeți pe por
tarul Andrei și jucătorii I'leșe- 
ru. Armie și Giurău iar dc la 
gazde P'- Danciu. Băicșu, Go- 
gyi, Toinuș, Todea și Rotaru.

Meciul a fost condus de o 
brigadă de arbitri formați din 
loan Bogdan (Deva), la centru, 
Ion Moraru (Simeria) și Anton 
Dobner (Petroșani), la margi
ne.

Cu puțin timp în urmă. în 
coloanele ziarului nostru au 
fost inserate bunele intenții 
ale rugbiștilor de la Știința 
Petroșani de a reveni în plu
tonul fruntașilor acestui foar
te spectaculos și bărbătesc 
sport, pluton pe care în ur
mă cu numai doi ani îl con
ducea cu prestanța unui team 
de certă clasă. In numele e- 
levilor săi. antrenorul Con
stantin Băltăreții sc angaja 
să readucă .,cinsprezecele“ 
studenților mineri la o valoa
re cit de cît apropiată de cea 
avută

Iată
in anii 1971—72. 
însă că startul in noul

genității, coeziunea sufleteas
că dintre coechipieri. Mono
mul omogen, despre care se 
vorbea pînă mai ieri este ca 
inexistent. Și se vorbește a- 
ici de infatuare, de încrede
re exagerată in propriile 
forțe. Ce părere au tinerii 
în care se puneau atitea spe
ranțe. tinerii care trebuiau să 
readucă Științei Petroșani 
strălucirea do ieri ? AVeau 
această obligație morală, ca 
înlocuitori ai lui Dinu, Băr- 
gâunaș, Moromete, Marines
cu. Bucos etc.

Sîntem absolut convinși că 
Ortelecan, Fălcușanu, Abri-

1
i

S E M N A L
competițional care, în

R. VALEDI

—

Lupte libere

v; 
crescătorii 
cunoscute 
țărilor cu 
acordarea 
văzute de 
vor fi executate lucrări 
fertilizare a j?’,;
nețolor prin aplicarea dc în
grășăminte organice și chimi
co tare vor dubla producția 
de masă verde.

Comitetul comunal de par
tid va mobiliza deputății, pe 
toți locuitorii ]a acțiunile, de 
creștere a producției agricole, 
la gospodărirea și înfrumuse
țarea localității. Vor fi mărite 
în continuare suprafețele cul
tivate. vom dezvolta activită
țile economice specifice zonei 
do deal și do munte. Comite
tul comunal de partid își va 
îmbunătăți stilul de muncă 
în lumina ultimelor documen
te do partid și de stat, mun
cind în așa fel incit să obți- 

ealizări.

Simbătă. 16 martie a.c.. sala 
dc sport „Constructorul11 din 
Hunedoara a găzduit etapa ju
dețeană a campionatului repu
blican dc lupte libere rezer
vat tineretului. Participînd cu 
un lot dc 12 sportivi (8 dc la 
Școala sportivă și 4 de la Ji
ul Petrila), municipiul nostru 
a cucerit 6 titluri de campioni 
județeni, acești sportivi califi- 
cîndu-se și pentru finală.

lată pe ciștigătorii munici
piului nostru : categoria 48 ki
lograme — Mircea Risipitu 
(Școlii sportivă Petroșani); ca
tegoria 52 kg — Ștefan Fodor 
(Școala sportivă Petroșani): 
categoria 62 kg — Ghcorghe 
Chionea (Jiul Petrila); catego
ria 74 kg — Vasile Făgaș (Jiul 
Petrila): categoria 82 kg — 
Grigore Durlă (Școala sporti
vă): categoria 90 kg — Ni
colae Ștcfânescu (Jiul Petrila).

B. STAICU

sezon
treacăt fie spus, a debutat 
cu etapele restante ale turu
lui, a constituit o puternică 
deziluzie pentru noi toți a- 
ceia care de mai bine de un 
deceniu urmărim cu destule 
emoții, evoluția „alb-albaștri- 
lor'. studenții mineri în pri
mul campionat al țării. Ves
tea că echipa din Valea Jiu
lui a pierdut la București, 
în fața Stelei cu 7—40 s-a 
răspindit cu repeziciune, aș- 
ternînd un val de amărăciu
ne în rîndul suporterilor din 
Valea Jiului. Chiar cunoscu
te fiind „indisponibilitățile 
fortuite-1 (a se citi suspendă
rile dictate de federație), nu 
ne putem explica proporțiile 
scorului înregistrat la 10 mar
tie de Florian Constantin și 
compania, un scor categoric. 
Am fi încercat să trecem a- 
ceastă nereușită pc seama 
hazardului, să considerăm 
ceea ce s-a întîmplat acolo 
un simplu accident, dar. vai, 
atunci cînd martorii oculari 
ai partidei certifică presta
ția oaspeților ca, citez : „la
mentabilă, fără putere de re
plică" no dăm seama că 
ceva nu este în regulă. Ști
ința de astăzi nu mai este 
cea de ieri și asta am înțe
les-o cu toții, dar de la a- 
ceastă explicație și pînă la 
..surpriza1- de la 10 martie es
te un drum lung. Nu am pă
truns în viața intimă a e- 
chipei, dar pare-se, a dispă
rut în primul rînd acel spi
rit al colectivității, al omo-

bula, Florin Constantin. Mo- 
roe vor ști să redea echili
bru] acestei echipe, să-și an
greneze mai tinerii colegi în- 
tr-o atmosferă de pregătire 
intensă, singura capabilă să 
dea cota valorică, unei for
mații sportive. Infrîngerea, 
ceva mai puțin consistentă 
de miercuri 13 martie. 6—16 
în fața Griviței Roșii, tot în 
capitală (partida trebuia să 
se dispute la 17 martie la Pe
troșani, dar terenul studen
ților fiind suspendat, cele do
uă cluburi au convenit ca par
tida să se dispute la... Bucu
rești. De ce tocmai pe tere
nul advers ??) a accentuat 
criza „XV-lui11 din Petro
șani. chiar dacă la victoria 
grivițenilor a pus serios u- 
mărul și arbitrul întîlnirii, 
după cum relatează cores
pondentul ziarului ..Sportul".

Situația actuală, de loc li
niștitoare. trebuie să consti
tuie prilej de analiză exi
gentă. matură a vieții aces
tei echipe, privite din toate 
unghiurile. Majoritatea actu
alilor componenți ai Științei 
Petroșani au demonstrat, nu 
o data, că pot mult mai mult, 
că știu mult mai mult. Aș
teptăm. deci reconfirmarea 
acestei valori, 
absolut posibilă, 
acestei însemnări
semnai de alarmă. Și odată 
tras, așteptăm replica, dar 
nu în vorbe, ci în evoluții 
convingătoare, de valoare !

considerată 
Rîndurile 

se vor un

SL 
a

au 
cetățenii la 

să se scoată 
dăunător al 

băltirii peste
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Săucan 
șoca prin 
in care

Filmul lui Mircea 
are capacitatea de a 
caracterul straniu 
pune problema necesității a- 
lecfiunii dintre oameni, mai 
ales cind ei sini lega/i de 
frăție, în sensul cel mai con
cret al noțiunii. Viziunea lui 
Săucan asupra acestei proble
me este stranie, repetăm, de
oarece ea trece dincolo de 
aspectul socialmente sesiza
bil, forind in acele zone ale 
conștiinței care se supun, de 
regulă, anevoie rigorilor unei 
analize. Aceasta pentru că su
prafața existențială nu mani- 
iestă, in aparență ca elect, le
gături cu o cauzalitate bine 
determinată. Adevărul este 
insă că dincolo de Imaginea 
panoramica a unei vieți — 
superb realizata in cazul fra
telui ador, dezDnată fi des»- 
chisâ condamnării in cazul 
fratelui mai tinăr — se ascund 
surse conilicluale hotăriloare 
pentru evoluția individului.

Pe Săucan îl interesează, 
vizibil, această subrealilale 
paslonindu-i șansa descoperi
rii raportului obiectiv dintre 
ce sc vede și ce nu se ■. edc.

O sursă conflictuală a arc-, 
tui lilm este, bunăoară, ur. 
precedent patern negativ. Per-

șonujul — prezenta căruia se 
simte in reacțiile tindruiul și 
in comportamentul cînd expe- 
diti\, ciad răbufnitor de tan
dru al actorului — nu apare 
nici o clipă. Dar simțim Indu
bitabil că in mod precumpă-

nitor el este cauza derutei ti- 
nărului. el este pricina calci- 
iierii acelei zone de sensibili
tate in băiatul mai mare care 
i-ur permite să depășească un 
prag egoist.

Intr-un iei. ,100 de lei" 
prospectează, etapă cu etapa, 
un proces de alienare. Este 
vorba, intii, de înstrăinarea 
tatălui de căminul său, aban
donând copiii și responsabili
tatea familială, apoi de răcirea 
aberantă și in aparentă inex
plicabilă dintre cei dai frați.

Fratele mai linăr esle un 
tel (le pierde-\ ard. Curios, in 
palida numeroaselor detalii 
negative, băiatul nu este un

Nicolae LOBONȚ
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cadrul B.A.W.P.S. a Centralei 
cărbunelui — de drumul Ma
leia. Zece autobasculante de 
4.5 tone și opt de 10 tone exe
cută Zilnic curse intre mină și 
preparat ie. In ce condiții ? 
Zilnic defecțiunile se țin lanț* 
deoarece drumul, pe cei patru 
kilometri in cauză este aproa
pe impracticabil, bq solicitarea 
noastră, conducerea secției 
ne-a prezentat și o situație din 
care rezultă că față de un 
drum de categoria a Jl-a. cum 
va trebui să devină cel dc pe 
Maleia, cheltuielile suplimen
tare anuale actuale ocazionate 
de transport sînt de aproape 
un milion de lei. Este, deci, 
limpede avînd in vedere în
deosebi acest considerent, că 
finalizarea lucrărilor se cere 
mult grăbită, că întreruperea 
execuției nu avea nici un te
mei. că întîrzierea obiectivului 
nu-și are nici un fel de rațiuni 
economice atita timp cit chel
tuielile suplimentare prilejuite 
de actualul drum, dacă le-am 
însuma pe cîțiva ani sînt mai 
mari decit costul investiției 
însăși.

Dar mai sînt și alte necesi
tăți, de natură socială, care 
pledează pentru urgentarea 
lucrărilor la acest obiectiv.

Corespunzător condițiilor 
create in favoarea oamenilor 
muncii din Valea Jiului, a 
minerilor îndeosebi, care be
neficiază dc un program de 
muncă săptâmînal redus avînd 
astfel posibilitatea de a „eva
da" mai des în mijlocul natu
rii, s-au îmbogățit amenajările 
turistice în zona masivului pa
ring. iar in ctirînd și căile spre 
Eotru vor fi mai intens utili
zate pe măsura ce complexele 
turistice din zona respectivă 
vor fi terminate. Așadar, avem 
și vom avea în continuare 
toții nevoie de căi rutiere, 
cea în cauză mai ales.

Raționamentele ,de pînă 
cum. in principiu coincid 
ale factorilor de resort 
Centralei cărbunelui Petro
șani cărora le-au fost prezen
tate. Dar, după cum am putut 
constata, cel puțin pînă la a- 
ceastă dată, fondurile alocate, 
și deci volumul fizic de lucrări 
planificat a se realiza pe par
cursul acestui an, sint extrem 
de mici. Pe drum, zone în lun
gimi de sute de metri au in
frastructura terminată, pavajul 
pregătit, dar de luni de zile 
nu s-a mai făcut nimic, utili- 
zîndu-se pentru circulație va
riante de drum ocolitoare, re
petăm. aproape impracticabile 
pentru mașini. Este firesc, a- 
șadar. să conchidem că ritmul 
de melc în care se lucrează la 
cîteva podețe și ziduri de spri
jin. nu este, nicidecum, expli
cabil. Modernizarea porțiunii 
de drum dc-a lungul pîrîului 
Maleia trebuie să se urgente
ze ! Este de datoria factorilor 
de răspundere din Centrală să 
facă tot ce e posibil pentru ca 
valorile financiare, efectivele, 
mijloacele tehnice necesare 
execuției, să fie cît mai grab
nic mobilizate pentru ca, în
că din acest an, o bună par
te din traseu să fie pusă în 
funcțiune. Este o necesitate 
stringentă, o soluție al cărui 
efect nu poate fi decit pozi
tiv. atît pentru economia cît 
și pentru oamenii muncii din 
Valea Jiului.

cu 
de

element malefic, antisocial. 
Dimpotrivă, tinărul are o cer
tă disponibilitate de sensibili
tate. Este o lire poetică, ani
mată mereu de dorința de a 
face bine semenilor săi. Dar 
intre scopul său și mijloace-

le sale există, fatalmente, un 
contratimp de neînvins, 
astfel, încercările sale de 
li util sînl sortite eșecului.

Fratele actor (care, in ciu
da profesiunii sale angajate in 
slujba inefabilă a muzelor, es
le înzestrat cu un netăgăduit 
simf practic) sesizează perico
lele iminente ce-l pasc pe bă
iatul cu presupusă vocație a- 
postoljcă. Sesizează lucid, cal
culat și acest Japt declanșea
ză în el o landre/e efemera 
laid de ingenuitatea dezar
mantă a mezinului. \u știm 
ducă-și da seama (dur este 
puțin probabil să nu judece 
in această direcție) că

partea lui sosesc 
crincene atacuri. Vedeta mas
culină — dlspunind de un în
treg arsenal de seducție : nu
me, situație. chip seducător 
— ii răpește fratelui mai mic 
iubita. Hint a care-l completea
ză ca o iire corespondentă și 
cu o gîndire ce evoluează in 
virtutea similitudinii de gene
rație. Se adaugă la aceasta 
un gest umililor, anume /ap
tul că actorul scapă de 
renta sllnjenitoare a 
mai tjnăr frate Contra 
bancnote de 100 de lei. In lu
mina acestor evidente, ruptu
ra, definitivă pe semne, din
tre frați apare motivată. Lo
gic, dar nu și din punct de 
vedere uman.

Excelentul Dan \u(u trăieș
te sensibil drama derutei și a 
setei de tandrele, alături de 
irate le impasibil (Ion Dichi- 
seanu) și o lată oarecare, ră
nind involuntar resorturile a- 
dinci ale partenerului de ge
nerație. In rolul creat de Ho
ția Lovinescu evoluează Ilea
na Popovici, o certă revelație 
a acestui film modern șl Inci
tară la meditație.

FILMUL

C I D U L“
seriile LII

producție a studiourilor 
din S.U.A. rulează 

în municipiul Petroșani 
între 1—7 aprilie a.c.,
DUPĂ URMĂTORUL PROGRAM:

— Cinematograful „7 Noiembrie0 (1—7 apri
lie), zilnic la orele 9 — 12,30 și 16 — 19,30 ;

— Casa de cultură (2 — 7 aprilie), zilnic la 
orele 15 și 19.

Pentru a evita aglomerația, biletele se pur» in vinzare cu anti
cipație la casieria cinematografului „7 Noiembrie*' incepind cu 
data de 20 martie a.c.

Mica publicitate
PIERDUT ecuson cu nr. 24i pc numele Katona Mihal, e- 

liberat de B A.T. Petroșani. 11 declar nul.

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Gilcă loan, 
eliberată de preparați» cărbunelui Coroești. O declar nulă.
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Paul Niculescu-Mizil
Lucrările ALGER

Conferinței

în R. D, Germană Naționale

Din țările socialiste

BERLIN 20 — Coresponden
tul Agerpres. C. Varvara, 
transmite • Tovarășul Paul Ni- 
culescu-Mizîl. membru al Co
mitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al 
PC.R , vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, ministrul 
educației și învâțâmîntului. a 
avut, miercuri, o întîlnirc la 
C.C. al P S-U.G. 
ger. membru al 
litic. secretar

cu Kurt Ha- 
Biroului Po- 
al C.C. al 

P.S.U.G. De asemenea, s-a în
tâlnit. la Consiliul de Miniștri 
cu Gunter Mittag, prim-vice- 
președinte al Consiliului dc 
Miniștri al R.D.G. In cadrul a- 
crstor convorbiri a fost efec
tuat un schimb de păreri și in-

formații privind dezvoltarea 
invățămîntului și științei și a- 
supra altor probleme ale con
strucției socialiste în cele do
uă țări, precum și asupra dez
voltării relațiilor de colabora
re între România și R.D.G.

La convorbiri. desfășurate 
într-o atmosferă caldă, tovără
șească. au participat Hans- 
Joachim Bohme. ministrul în- 
vățâmîntului superior și de 
specialitate al R.D.G.. și Va- 
sile Vlad. ambasadorul Româ
niei in R.D.G.

în aceeași zi. a avut loc o în- 
tilnire cu conducerea Minis
terului Educației Naționale și 
a fost vizitată Școala de spe
cialitate în domeniul construc
țiilor de mașini din Berlin.

a Partidului
Comunist

Bulgar
20 — Corcsponden- 

C. Amariței,
SOFIA 

tul Agerpres, 
transmite: La Sofia au înce
put miercuri 
iermței Naționale a Partidu
lui Comunist Bulgar, la care 
participă delegați reprezontînd 
pe cei 700 000 dc comuniști 
bulgari, lucră-?ri din aparatul 
dc partid și de stat, condu- ă- 
tori dc întreprinderi și insti- 

diverse 
oameni 
fruntași 
își pro- 
analize

lucrările Con-

Reuniunea ministerială a Biroului 
de coordonare a statelor nealiniate

ALGER 20 (Agerpres). — 
In discursul rostit la deschi
derea lucrărilor reuniunii mi
nisteriale a Biroului de coordo
nare al statelor nealiniate, mi
nistrul algerian de externe. 
Abdelaziz Bouteflika. a relie
fat. potrivit agențiilor de pre
să. necesitatea și importanța 
eforturilor depuse de țările în 
curs dc dezvoltare pentru do- 
bîndirea unui control real asu
pra propriilor lor bogății na
turale.

..Adevărata decolonizare a 
țârilor îndelung ocupate și ex
ploatate — a spus vorbitorul 
— constă în cucerirea unei 
independențe economice reale, 
prin recuperarea tuturor bo
gățiilor lor naționale și prin 
revalorificarea acestora". Ab
delaziz Bouteflika a denunțat 
..companiile multinaționale", 
care văd în țările în curs d? 
dezvoltare „simpli deținători 
do materii prime**. Cercurile 
imperialiste, a spus el. trebuie 
să fie confruntate cu hotărî-

unanimă a statelor în cursrea
de dezvoltare de a alcătui un 
front comun și de a acționa 
împreună pentru găsirea unui 
mai just și mai bun echilibru 
internațional.

Succesul obținut de țările 
producătoare în domeniul pe
trolier. a arătat. în legătură 
cu aceasta, ministrul algerian. 
nu reprezintă decît un moment 
din acțiunea concertată a țâ
rilor lumii a treia pentru re
cuperarea drepturilor lor na
ționale și internaționale.

BUDAPESTA 20 (Agerpres). 
— Constructorii de locuințe 
din R.P Ungară au reușit ca 
In cursul primelor două luni 
ale acestui an să dea in fo
losință cu 34 ia sută mai mul
te apartamente decît in peri
oada corespunzătoare a anu
lui trecut. Succesul repurtat 
sc datorează atît utilizării moi 
eficiente a posibilităților de 
care dispun, introducerii pe 
scară mai largă a mecanizării 
și automatizării proceselor de 
muncă, cil și sporirii investiți
ilor alocate de stat pentru ex
tinderea și îmbunătățirea uti
lajelor; in unitățile care pro
duc panouri prefabricate. Ci
fra totală a fondurilor de stal 
destinate creșterii mijloacelor 
și a ritmului dc execuție a 
locuințelor este, anul acesta, 
de peste un miliard de forinfi.

miei târli care este Industria 
zahărului fabricat din trestie. 
Importate deocamdată, com
binele care asigură mecaniza
rea lucrărilor de recoltare vot 
ii In viilor asamblate In Cu
ba, la o întreprindere a cărei 
construcție a și început în 
provincia Oriente.

★

★

întrunirea Asociației
Danemarca=România

COPENHAGA 20 (Agerpres). 
— La Copenhaga a avut loc o 
întrunire a Asociației Dane- 
rr.arca-România cu tema : „Po
sibilitățile actuale și viitoare 
ale cooperării româno-daneze 
in domeniile economic, cultu
ral și politic".

Deputatul K. B. Andersen, 
fost ministru de externe, a e- 
vidențiat cooperarea româno- 
danezâ pe planul politicii in
ternaționale. menționind în
deosebi utilitatea consultărilor 
in legătură cu pregătirea și 
desfășurarea Conferinței pen
tru securitate și cooperare în 
Europa. Vorbitorul a subliniat 
activitatea intensă a Români
ei. a președintelui Consiliului 
de Stat. Nicolae Ceaușescu. în 
procesul de creare si întărire 
a climatului de destindere și 
cooperare pe plan internațio
nal.

Ambasadorul român. Gheor- 
ghe Ploieșteanu. a expus prin
cipiile care stau la baza politi
cii externe a României, relie- 
find modul in care acestea se 
reflectă concret în cadrul rela
țiilor româno-daneze.

tuții, specialiști din 
domenii de activitate, 
de știință și cultură, 
în muncă. Conferința 
pune efectuarea unei 
aprofundate a realizărilor ob
ținute în perioada care s-a 
scurs dc la Congresul al X-lea 
al P. C. Bulgar.

Todor Jivkov. prim-secretar 
al C.C. al P.C. Bulgar, a pre
zentat raportul „Pentru o înal
tă productivitate socialistă a 
muncii".

In continuare, au început 
dezbaterile pe marginea ra
portului. Lucrările Conferin
ței Naționale a Bulgar
continuă.

PE SCURT 1
—♦

DELEGAȚIA PARTIDULUI 
COMUNIST PORTUGHEZ, 
condusă de Alvaro Cunhal. se
cretarul general al partidului, 
care a făcut o vizită în Cuba, 
a părăsit marți Havana. In 
timpul vizitei, Alvaro Cunhal 
a avut o întrevedere cu Fidel 
Castro, prim secretar al C.C. 
al P.C. din Cuba, precum și 
întilniri cu cadre de partid de 
conducere.

LANDUL VEST-GER- 
RHEINLAND-PFALZ 

(Renania-Palatinat) s-au desfă
șurat. la 17 martie, alegeri co
munale. Rezultatele arată o 
oarecare consolidare a poziției 
Partidului Uniunea Creștin- 
Democrată, căruia i-au revenit 
836 locuri în consiliile comu
nale. din totalul de 1 584 (față 
de 660 — în precedentele ale
geri).

Situația
din

Portugalia

GUVERNUL AUSTRALIAN 
a hotărît să oblige societățile 
străine care investesc în Aus
tralia să dețină mai puțin de 
jumătate din capitalul firme
lor la care se asociază iar 
companiile australiene să de
țină minimum 51 la sută.

ORIENTUL APROPIAT
♦

♦

Apelul secretarului general al O.N.U. adre
sat Israelului și Siriei
Orașul Port Said și-a redeschis instalațiile 
portuare
Duel de artilerie pe înălțimile Golan

NAȚIUNILE UNITE 20 (A- 
gerpres). — Secretarul general 
al O.N.U., Kurt Waldheim, a 
lansat marț: un apel către Is
rael și Siria, cerîndu-le să res
pecte în mod riguros încetarea 
focului în regiunea înălțimi
lor Golan.

Apelul este conținut într-o 
declarație a secretarului ge
neral al O.N.U . dată oublici- 
tății de Secretariatul Națiuni- 
lon Unite. „Secretarul general 
al O.N.U. este profund neliniș
tit de agravarea situației în 
sectorul israeliano-sirian. se 
spune în declarație. Știrile 
transmise din zona respectivă 
relevă că situația a căpătat o 
turnură gravă. Secretarul ge
neral face apel la părțile inte
resate pentru a exercita maxi
mum de moderație și a respec
ta în mod strict încetarea fo
cului. ordonată de Consiliul 
de Securitate**.

raeliano-arab din octombrie 
1973. portul, a cărui activitate 
a fost simțitor redusă după 
închiderea. în iunie 1967, a Ca
nalului Suez, poate primi în 
prezent nave cu un deplasa
ment de aproximativ 150 000 
de tone.

DAMASC 20 (Agerpres). — 
Un comunicat militar sirian, 
reluat de agenția United Press 
Internațional, anunță că, 
miercuri dimineața, pe înălți
mile Golan, artileria siriană a 
deschis focul asupra unor uni
tăți blindate israeliene care în
cercau să avanseze de pe po
zițiile lor. Comunicatul preci
zează că schimbul de focuri a 
început la ora 8,45 G.M.T. și 
a luat sfîrșit la 11.05 G.M.T.

PHEN1AU 20 (Agerpres). — 
In prezența lui Kim Ir Sen, 
secretar general al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, 
președintele R.P.D. Coreene, și 
a altor conducători de partid 
și de stat, la Phenian au în
ceput. miercuri, lucrările ce
lei de-a 3-a sesiuni a Adună
rii Populare Supreme a R.P.D. 
Coreene.

Pe agenda sesiunii figurea
ză. între altele adoptarea bu
getului pe anul 1974 și problem 
me privitoare la destinderea 
încordării în Coreea și crearea 
premiselor pentru reunificarea 
pașnică a țării.

----♦----
PLENARA LĂRGITĂ 

A C.C. AL P.M.S.U.

HAVANA 20 lAgerpres). — 
In cadrul actualei campanii de 
recoltare a trestiei de zahăr 
pe plantațiile Cubei lucrează 
aproximativ 700 de combine, 
care realizează tăierea și 
stringerea trestiei de pe su
prafețe însumind circa 20 la 
sută.din totalul ariei afectate 
Pe plan national acestei cul
turi. In următorii ani. suprafe
țele pe care vor lucra aceste 
combine vor crește considera
bil și. in cele din urmă, tra
diționala unealtă pentru re
coltarea manuală a trestiei — 
machete — va părăsi scena 
producției, pentru a ocupa un 
loc de onoare în muzeul de 
prezentare a dezvoltării aces
tei ramuri de bază a econo-

MOSCOW) 20 (Agerpres). 
— Speciallșii Institutului uni
onal pentru problemele elec
trificării agriculturii sovietice 
au construit o instalație expe
rimentală inedită, care reali
zează treiera'ul diferitelor ce
reale cu ajutorul descărcărilor 
electrice.

In cursul funcționării aces
tei instalații, fasciculele de 
seîntei electrice produse in 
mod special lovesc spicele su
puse prelucrării, dislocînd din 
acestea boabele fără a le vă
tăma tegumentul — element 
ce reprezintă un avani ai ma
jor in comparație cu treiera
tul efectuat de combinele ce
realiere obișnuite, in tobele 
cărora multe grăunte sini fă- 
rîmatc sau fisurate. De aseme
nea, noua instalație asigură o 
importantă economie de me
tal. deoarece tocmai confec
ționarea tobelor clasice ale 
mecanismelor de treierat în- 
qhite o mare cantitate de ta
blă. Singurul Incovenient re
zidă in dificultatea asigurării, 
in punctele îndepărtate de re
țeaua electrică, a unui curent 
de tensiune convenabilă, dar 
folosirea unor acumulatori a- 
dccvati rezolvă și această 
problemă.

Ședința Consiliului de Miniștri
al Franței

LISABONA 20 (Agerpres).
— Surse oficiale din Lisabona, 
citate de agențiile T.A.S.S, și 
France Presse, informează că 
amiralul Antonio Bagulho. se
cretar de stat la Ministerul A- 
pjrării Naționale, a fost de
mis din funcție săptămina tre
cută. Demiterea lui Bagulho. 
care urmează după eliberarea 
din funcție de către guvernul 
Caetano a generalilor Costa 
Gomez și Antonio de Spinola
— șeful Mareului Stat Major 
și. respectiv, adjunctul acestu
ia — ilustrează creșterea opo- 
z:tiei unor conducători ai for
țelor armate față de politica 
colonialistă a Portugaliei în A- 
frica și constituie încă un 
‘ mptom al crizei politice a re-' 
gimului Caetano.

IN URMA PLOILOR DEO
SEBIT DE ABUNDENTE ce 
s-au abătut în ultimul timp a- 
supra unor regiuni ale Brazi
liei în statele Mato Grosso, 
Sao Paulo. Parana. Para. Cea
ra și Alagoas s-au înregistrat 
grave inundâții, circa 30 000 
de persoane trebuind să fie e- 
vacuate de urgență.

MAI MULT DE O TREIME 
DIN POPULAȚIA REPUBLI
CII MALI este victimă a se
cetei înregistrate în ultimii 
ani în regiunea Sahelului — 
a anunțat ministrul malian al 
producției, Sidy Coulibaly, pi- 
nă în prezent, a spus el. au 
fost create 29 de tabere pen
tru sinistrați numai în regiu
nea Gao. iar în ce privește 
necesarul de cereale, guvernul 
apreciază 
frează la

CAIRO 20’(Agerpres). -— O- 
rașul egiptean- Port Said și-a 
redeschis, miercuri, instalați
ile portuare traficului mari
tim internațional.

închis în urma războiului is-

—♦—

Convorbiri

TEL AVIV 20 (Agerpres). 
— Purtători de cuvînt militari 
israelieni. citați de agenția 
France Pressă, relatează câ 
Torțele siriene au deschis în 
două rîndu'ri foc de artilerie, 
miercuri dimineața, asupra u- 
nor poziții israeliene din sec
torul nordic al liniei de înce
tare a focului de pe înălțimile 
Golan. Forțele israeliene — se 
precizează — au ripostat, iar 
duelul de artilerie a durat un 
sfert de oră.

BUDAPESTA 20 (Aqerpres). 
— După cum anunță agenția 
M.T.I., ia Budapesta a avut 
loc plenara lărgită a C.C. al 
P.M.S.U. Au fost prezentate și 
aprobate informarea Biroului 
Politic al' Comitetului Central 
al partidului cu privire la 
problemele internaționale ac
tuale, rapoartele cu privire la 
situația clasei muncitoare, ac
tivitatea in domeniul învăță- 
mintului. precum și propune
rile Biroului Politic privind 
unele probleme organizatori
ce.

PARIS 20 (Agerpres). — Re
uniunea de miercuri a Consi
liului de Miniștri al Franței 
a fost consacrată în principal 
examinării unor probleme e- 
conomice actuale. Guvernul a 
aprobat măsurile economice și 
financiare prezentate de mi
nistrul de- resort. Valery Gis- 
card d'Estaing. vizînd contra
cararea consecințelor crizei de 
energie, consolidarea balanței 
comerciale a Franței, precum 
și frinarea tendințelor infla
ționiste.

Intr-o declarație făcută pre
sei. ministrul economiei și fi
nanțelor. Valery Giscard 
d’ Estaing. a anunțat că. înce- 
pînd de jdi. Franța Va eehunța 
la sistemul de cotare dublă a 
francului; în vigoare din au
gust 1971. El a declarat că du
bla piață a francului — con- 
stînd într-un curs comercial 
susținut de Banca Franței pen
tru -tranzacțiile comerciale, și 
alt curs pentru turiști — nu

mai este necesară. întrucît 
francul flotează liber în raport 
cu celelalte monede occiden
tale.

Guvernul francez a anunțat, 
de asemenea, unele reduceri 
în restricțiile privind politica 
în domeniul creditelor pentru 
al
1974. o ameliorare a salariilor 
mici și unele măsuri de finan
țare a exporturilor.

doilea trimestru al anului

-----♦

O statistică
a populației

globului

că deficitul se ci-
350 000 tone.

SEARA, UN POLI- 
NORD-IRLANDEZ a

slrlano-sudaneze

dupA cum am mai a- 
NUNȚAT. în localitatea elve
țiană Montreux s-au deschis, 
marți lucrările unei reuniuni 
de zece zile a reprezentan
ților a 90 de companii de 
transporturi aeriene. Scopul 
conferinței este adoptarea ho-‘> 
tărîrilor privind noile majorări 
ale prețurilor serviciilor pre
state de aceste companii.

MARȚI 
TIST • 
fost omorît la Belfast de ex
plozia unei bombe plasate la 
bordul automobilului stațio
nat în fața locuinței sale.

Explozia 
momentul 
s-a urcat la bordul autovehi- 

Aceasta este cea de-a 
a actelor de 

au avut loc în 
zile în Irlanda

s-a produs în 
în care polițistul

cuiului
noua victimă 
violență care 
ultimele cinci 
de Nord.

Prima întrunire 
a noului guvern brazilian

BRASILIA 20 (Agerpres). — 
Sub conducerea președintelui 
Ernesto Geisel. în capitala bra
ziliană a avut loc prima reu
niune a noului guvern, in ca
drul căreia au fost examinata 
în principal, direcțiile de ori
entare a politicii țării în urmă
torii cinci ani. punîndu-se ac
centul pe problemele priorita
re.

Noul șef al statului a arătat, 
în cuvintul său, că Brazilia in-

tenționează să constituie politi
ca de apropiere și deschidere, 
atît față de vecinii din Ameri
ca Latină, cit și față de țările 
situate pe alte continente. El 
s-a pronunțat pentru o extin
dere a dialogului politic din
tre Brazilia și țările din ime
diata sa apropiere, in vederea 
consolidării relațiilor în emis
fera sudică a continentului la- 
tino-american.

TIRAJUL 
ZIARELOR 
crescut în 1973 cu peste 600 000 
de exemplare, atingînd cifra 
record de 63 147 280 exempla
re pe zi, conform Anuarului 
internațional 1974 al Societă
ții ..Editor And Publisher**.

Tirajul global al publicați
ilor de duminică a fost anul 
trecut, în Statele Unite, de 
51 717 465 exemplare.

GLOBAL AL 
AMERICANE a

DUPA CUM ANUNȚA A- 
GENȚIA T.A.S.S., la 18 mar
tie a decedat, la Moscova, 
Hertta Kuusinen, președinte 
de onoare a Partidului Comu
nist Finlandez.

JOI, 21 MARTIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Misiunea secretă a ma
iorului Cook: Republica: 100 
de lei: PETRILA : Se intim- 
plă n :r.nai duminica; LONE A 
— Minerul : Autostop: ANI- 
NOASA : Ceața: VULCAN: 
Distratul; LUPENI— Cultu
ral: Capcana: URICANI: In
failibilul Raffles.

microfon melodia preferată: 
9.00 Buletin de știri; 9.05 A- 
vanpremieră Radio-TV; 9.20 
Muzică populară; 9.40 Opero-

— • • știri:
10,30 
Din

JOI, 21 MARTIE

5,00 Buletin de știri; 5.05 
Drumeție folclorică muzica
lă; 5.40 Jurnal agrar; 6,00 
Radioprogramul dimineții: 
8,00 Sumarul presei; 8,08 La

tă: 10,00 Buletin de
10.10 Muzică ușoară; 
Fișier editorial; 10,40 
cîntecele și dansurile popoa
relor; 11.00 Buletin de știri;
11,05 Melodiile fanfarei; 11.20 
Instantanee muzicale: 12.00 
Buletin de știri; 12,05 întâl
nire cu melodia populară și 
interpretul preferat; 12,35 
Formații corale; 13.00 Radio
jurnal; 13,05 Revista șlagăre
lor; 14,00 Buletin de știri; 
14,05 Varietăți muzicale;
14,40 Estrada artistului ama
tor; 15,00 Buletin de știri; 
15,05 Meridian club; 16.00 
Radiojurnal; 16,15 Cintecele 
noastre: 16.25 Fonoteca de 
aur; 16,45 Discul zilei; 17,00 
Buletin de știri; 17,05 Radio- 
publicitate; 17.15 Tribuna ra-

dio: 17.25 Noutăți discografi- 
ce; 18.00 Orele serii; 20,00 
Muzică populară; 20.40 Muzi
că pe adresa dumneavoastră; 
22,00 Radiojurnal; 22.30 Me
lon Un '74; 0,05 — 5.00 Estra
da nocturnă.

JOI. 21 MARTIE

16.00-17.00 Teleșcoală.
16.00 Științe sociale (consul

tații). Determinismul 
natural și cel social.

16,20 Botanică (clasa a V-a). 
Vița de vie.

16,30 Matematică. Determi- 
nanți, sisteme de ecu
ații liniare-Matrici.

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

DAMASC 20 (Agerpres). — 
La Damasc au început con
vorbirile siriano-sudaneze la 
nivel înalt, prilejuite de vi
zita pe care o întreprinde în 
Siria șeful statului sudanez, 
Gaaffar Numeiri.

Abordînd situație actuală 
din lumea arabă, președintele 
țârii-gazdă. Hafez Al-Assad, 
și președintele Numeiri s-au 
informat reciproc despre ul
timele evoluții înregistrate 
în Orientul Apropiat și. res
pectiv, despre poziția țărilor 
africane față de cauza arabă. 
Totodată, au fost discutate 
relațiile bilaterale și posibili
tățile de dezvoltare a acestora 
în diferite domenii.

—♦—

„Cosnios-636“
MOSCOVA 20 (Agerpres). — 

In Uniunea Sovietică a fost 
lansat, la 20 martie, satelitul 
artificial al Pămîntului „Cos- 
mos-636". Centrul de coordona
re și calcul prelucrează infor
mațiile obținute de la bordul 
satelitului.

17.30 Telex.
17,35 Curs de limbă germa

nă. Lecția 85.
18.05 Teleglob : Iran 

diție și progres.
18.25 Universitatea TV.
19,00 Film serial pentru co

pii. George. Episodul 
..Dieta lui George**.

19.25 1 001 de seri, 
junglei.

19.30 Telejurnal.
20,00 Seară pentru
21.25 Floarea din

Emisiune-concurs pen
tru tineri interpreți de 
muzică populară.

22,15 24 de ore.

Pronoexpres
La concursul Pronoexpres 

din 20 martie 1974. au fost

angua Principalele probleme ale politicii 
a noului guvern laburistexterne

LONDRA 20 — Corespon
dentul Agerpres, N. Plopea- 
nu. transmite : Ministrul de 
externe al Marii Britanii. Ja
mes Callaghan, a expus. în 
ședința de marți a Camerei 
Comunelor, principalele pro
bleme ale politicii externe a 
noului guvern 
mod deosebit, 
subliniat necesitatea stabilirii 
relațiilor Angliei cu alte țări 
„pe baze mai largi", 
asigure „garantarea 
lor britanice**.

El s-a referit cu prioritate 
la faptul că „negocierile din 
1970 privind intrarea în Pia
ța comună și acordurile rea
lizate atunci nu protejează 
suficient interesele Angliei. 
De aici, a menționat James 
Callaghan, intenția guvernului 
britanic „de a rcnegocia în 
mod fundamental condițiile a- 
derării**. Vorbitorul a promis 
că acest lucru se va face ..nu 
într-un spirit de critică des
tructive. ci într-unul de rea
lism constructiv". In context 
el a arătat că trebuie restau-

laburist. In 
vorbitorul a

care să 
interese-

rat dreptul suveran al Parla
mentului britanic ..de a avea 
posibilitatea deplină să hotă
rască asupra tuturor decizi
ilor luate la Bruxelles** în pro
bleme ale C.E.E. Ministrul de 
externe britanic a subliniat a- 
poi că ..Piața comună trebuie 
să fie mai deschisă către lu
me". referindu-se, între alte
le. la necesitatea de a se sta
bili „o cooperare mai depli
nă și mai intensă cu Statele 
Unite". Totodată, el a men
ționat că pe continentul eu
ropean relațiile Angliei nu 
trebuie limitate la „cei nouă'* 
și s-a pronunțat pentru o mai 
largă cooperare. ..Noi — a 
spus ministrul de externe bri
tanic — vom folosi influen
ța noastră pentru încheierea 
cu succes a Conferinței pen-

tru securitate și cooperare în 
Europa". De asemenea, șeful 
diplomației britanice s-a pro
nunțat în favoarea realizării 
unui acord la negocierile de 
la Viena privitoare la redu
cerea trupelor și a armamen
telor în Europa și măsuri a- 
diacente. In continuare, vor
bitorul a menționat că guver
nul său este favorabil „dez
voltării relațiilor bilaterale 
cu țările Europei răsăritene**. 
El a amintit vizitele făcute 
anul trecut într-o serie de 
țări socialiste din Europa 
printre care și România.

In cega ce privește Orien
tul Apropiat. James Callag
han. a subliniat că „singura 
bază a unei păci trainice es
te rezoluția 242 a Consiliului 
de Securitate**.

NAȚIUNILE UNITE 20 (A- 
gerpres). — Intr-o statistică 
publicată la sediul Națiunilor 
Unite, se arată câ populația 
globului crește cu 76 milioane 
persoane pe an. și atinsese, la 
jumătatea anului 1972 un total 
de 3.782 miliarde persoane.

Mai mult de jumătate din 
populația mondială locuiește 
în Asia (2,154 miliarde). Eu
ropa ocupînd locul al c"‘:lea. 
cu 469 milioane locuitei',? iar 
America de nord — locul trei, 
cu 332 milioane locuitori.

In rîndul statelor cu cea mai 
mare populație. Republica 
Populară Chineză ocupă pri
mul ioc. cu peste 800 milioane 
locuitori, fiind urmată de In
dia — 563 milioane. Uniunea 
Sovietică (248 milioane), Sta
tele Unite (208 milioane), In
donezia. Japonia, Brazilia.

Dintre marile orașe, Șanha- 
iul ocupă primul loc, cu 10 mi
lioane persoane, fiind urmat 
de Tokio — 8.8 milioane. New 
York — 7.8 milioane. Pekin — 
7.5 milioane. Londra — 7,4 mi
lioane. Parisul se află pe lo
cul 25, cu 2,5 milioane locui
tori. In această statistică au 
fost. însă, recenzate numai 
persoanele care locuiesc pe 
raza acestor orașe, și nu în zo
nele urbane apropiate cum es
te cazul majorității orașelou 
menționate.

Poveștile

tineret, 
grădină.

Minimele : Petroșani: 
grad; Paring ; di-6 grade.

Stratul de zăpadă la 
ring : 29 cm.

extrase din urnă următoarele 
numere :

Extragerea
8. 26. 10.

Extragerea a Il-a : 4, 24, 31.
20, 25.

Fond general de premii : 
1 370 110 lei.

valorile temperaturii înre
gistrate în cursul zilei 
ieri :

Maximele : Petroșani ; 
grade; Paring : 14 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE : Vremea se men
ține frumoasă cu cerul mai 
mult senin. Vint slab 
sectorul sudic.

Apa care a 
provocat... incendiu

La Alma-Ata, un acvariu 
de formă sferică a produs un 
incendiu intr-o locuință. Oda
tă cu sosirea primăverii, pro
prietarii casei au adus acva
riul in fala ferestrei, Razele 
solare concentrate de acvariu 
ca de o lupă au aprins tapi
țeria divanului din apropiere 
și astfel... apa a provocat un 
incendiu.

ficat. Ea a explicat că obiec
tul a ■ rămas imobilizat la o 
inălfime de un metru deasu
pra solului, produci nd un zgo
mot scrîșnit și ascuțit. In inte
rior, femeii i s-a părut că ve
de două capete purtind căști. 
Obiectul era in formă ovoida- 
lă și măsura doi metri lungi
me pe un metru lățime. La 
extremități emitea o lumină 
roșie, iar în partea centrală o 
lumină albă.

/////////////////////////////////////

tied. el se 
cu mare vieză pe curat, 
intervenția omului.

redactilograiiază
fără

Inundații in Siria
In regiunile Mayaddine și 

D'Abou-Kemal, din nordul Si
riei, a fost decretată, marți, 
stare de alertă ca urmare a 
inundațiilor produse în ulti
mele zile in această zonă.

in timpul inundațiilor. 10 
sate au fost devastate și 
mari suprafețe de teren culli- 
vabil se află sub apă. Numai 
In localitatea Al Kichmeh, a- 
proximal iv trei sute de locu
ințe au fost acoperite de apă 
și mai multe sute de familii 
au rămas fără adăpost.

'/✓ZZ////Z///////////////////ZZ//////>

Mașină de scris 
cu dispozitiv 

de memorizare

Cuptor de ars 
gunoaie fără fum
Un cuptor construit de in

ventatorul austriac Ștefan 
Hahn permite arderea gu
noaielor provenite din gospo
dării și instituții (materii plas
tice, ambalaje, cauciuc, piele 
etc), fără a produce ium și 
nici mirosuri neplăcute. Mi
nisterul Sănătății Publice și 
al Protecjiei Mediului l-au 
susținui pe inventator în 
timpul cercetărilor sale și, in 
prezent, firma vieneză „Unit- 
herm" a construit un prototip 
de „cuptor Hahn" pe care l-a 
supus unor serii de încercări 
care s-au soldat cu un rezul
tat pozitiv. Bazîndu-se pe ex
periența dobîndită cu acest 
prototip, firma .Unitherm" va 
construi un nou cuptor de di
mensiuni mai mici.

Obiect zburător 
neidentificat

O femeie din Gerena. oraș 
andaluzian situat în apropie
re de Sevilla, a afirmat câ. 
luni seara, a „aterizat" In 
curtea locuinței sale, unde a 
rămas aproximativ 10 minute, 
un obiect zburător neidenti-

Societatea niponă „Nihon 
1MB" a produs o mașină de 
scris cu dispozitiv de memo
rizare, care permite dactilo
grafierea rapidă a documen
telor fără nici un fel de gre
șeală. Initial, documentul se 
dactilografiază In mod obiș
nuit și. în acest timp, se în
registrează pe unul din cele ■ 
50 de blocuri de memorizare 
cu capacitatea de 4 000 de 
semne flecare. După corecta
rea greșelilor din textul ini-

Operație 
de transplant 

cardiac
La spitalul parizian „La Pi- 

tie-Salpetriere" a avut loc o 
nouă operație de transplant 
cardiac. Prof. Dr. Cabrol, care 
a efectuat operația, a declarat 
că starea sănătății pacientului 
— a cărui identitate nu a 
fost dezvăluită — este satis
făcătoare.
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