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Brandt

securi- 
in Eu.

• Conferința pentru 
tate și cooperare 
ropa

• Ministrul afacerilor exter
ne al României a fost 
primit de secretarul ge
neral al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia

g Situația din Franța după 
încetarea din viață a 
președintelui Georges 
Pompidou

• Cancelarul Willy 
despre unele probleme 
ale politicii interne și ex
terne a R.F.G.

Domnului Alain Poher, 
Președintele Senatului, 
însărcinat in mod provizoriu 
cu funcțiile președintelui 
Republicii Franceze

a viitoarelor
succese

La fel ca întregul co
lectiv al minei Vulcan, 
minerii sectorului IV au 
ținut să-și onoreze încă 
din primele zile ale lu
nii titlul de fruntaș cu
cerit pentru activitatea 
bună de pînă acum. 
Astfel, la sfîrșitul zilei 
de 2 aprilie sectorul în
registrează deja o 
pășire de peste 400 
tone a sarcinilor 
plan la extracția de 
bune.

Această primă garan
ție privind îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor 
de plan 
tei luni 
tivității 
lor din 
crări de
tregului personal de de
servire. Menționăm, în 
acest sens, faptul că în 
abatajele frontale din 
sector ritmicitatea și 
buna organizare ce ca
racterizează munca de 
zj cu zi se materializea
ză în productivități ri
dicate. de peste 8 tone 
pe post.

de-
de
de 

căr-

în cursul aces- 
este rodul ac- 
bune a mineri- 
abataje și lu- 
pregătiri, a în-

Ton MUNTEANU, 
tehnician, E.M. Vulcan

dezvoltă realizările
La E. M. Dîlja

Toate sectoarele peste plan
Debut convingător înregis

trează. după două zile de 
muncă în luna aprilie, colec
tivele de mineri ale celor pa
tru sectoare de producție de 
la E.M. Dîlja: fiecare și-a de
pășit sarcinile de plan la pro
ducția de cărbune. Ca și în 
perioadele precedente, colecti
vul sectorului Maleia. ..osatu
ra" pe care se dezvoltă în ritm 
ascendent tînăra mină a ani
lor viitori — Livezeni, se situ
ează. prin volumul suplimen
tar de cărbune extras în acest 

. început de trimestru, de 131

tone, în fruntea întrecerii. Ur
mează în ordine, prin sporul 
de producție obținut, colecti
vele sectoarelor II (+ 99 to
ne) III (+ 52 tone) și I (+ 27 
tone). i

Așadar, la mina Dîlja și ce? 
de-a treia zi a lunii, așa cum 
ne relata la finele schimbulu 
I dispecerul de serviciu, a de 
butat cu semne de bun augur 
Numai de la sectorul Maleia 
de pildă, s-au transportat că 
tre preparația 
tone mai mult 
nărui 
lei.

primului

Petrila, cu 6: 
decît prelimi- 
schimb al zi

ț

a

Productivități
în abatajele minei

înalte
Aninoasa

i t
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Plenara comitetului județean
Ieri a avut loc la Deva ple

nara comitetului județean 
de partid. Au luat parte 
membri și membri supleanți 
ai comitetului județean, 
membrii comisiei de revizie, 
activiști de partid, secretari 
ai comitetelor de partid mu
nicipale, orășenești, comuna
le și din marile unități 
conomice. conducători de în
treprinderi și instituții, 
organizațiilor de masă 
obștești, precum și membrii 
comisiei organizatorice a co
mitetului județean de partid.

Pe 
rilor 
se :

e-

ai
Și

ordinea de zi a lucră- 
plenarei au fost inscri-

desfășurată 
îmbunătăți- 
compoziției

de partid

Sectoarele I, II și IV ale minei Aninoasa obțin succese re
marcabile in acest inceput de trimestru. In cadrul sectorului I, 
care înregistrează deja o depășire de 344 tone de cărbune, 
se remarcă, prin nivelul înalt al realizărilor obținute, brigada 
condusă de CONSTANTIN BROASCA. Lucrind in abatajul ca
meră nr. 7, acești harnici mineri au extras peste prevederile 
celor două zile 180 de tone, înregistrînd o productivitate re
cord la 13,7 tone pe post. Rezultate bune obțin și colecti
vele sectoarelor II și IV, unde în fruntea întrecerii se situea
ză brigăzile conduse de NICOLAE BOKOR, si, respectiv, 
TEODOR TĂRBUZAN.

întrecerea socialistă care se desfășoară la mina Aninoa
sa in condițiile unei largi participări a brigăzilor de mineri 
și a unor frumoase tradiții ale hărniciei generează incă din 
aceste zile succese de muncă care confirmă reputația aces
tui harnic colectiv.

— Activitatea 
pentru continua 
re a efectivului, 
și structurii organizatorice a 
organizației județene de 
partid, precum și pentru se
lecționarea, creșterea și pro
movarea cadrelor în lumina 
Hotărîrii Plenarei C.C. 
P.C.R. din iunie 1973-

— Informare privind 
gajamentele asumate de 
lectivele întreprinderilor

de construcții, 
din agricultură și 
de cercetare și 
în întrecerea so-

al

an
co- 
in-

dustriale, 
transport, 
institutele 
proiectare
cialistă pe anul 1974 și rezul
tatele îndeplinirii principa
lilor indicatori de plan pe 
trimestrul I a.c.

In cadrul dezbaterilor au

luat cuvîntul tovarășii : 
Gheorghe Vasiu. prim-secre
tar al Comitetului municipal 
de partid Hunedoara, Vasile 
Ogherlaci, director general 
adjunct al Centralei cărbu
nelui Petroșani. loan Farcaș, 
secretarul Comitetului 
șenesc de partid 
Dumitru Bucur, 
I. V. Călan, 
prim-secretar 
municipal de 
Ion Dumitru, 
mitetului de 
mărie Orlea, 
prim-secretar 
orășenesc de 
Petru Lungu, 
mitetului de 
Hunedoara, 
inspector general al Inspec
toratului școlar județean, 
Nicolae Zamora, secretarul 
Comitetului orășenesc de 
partid Hațeg.

Desfășurîndu-se în clima
tul de analiză exigentă și 
puternică angajare, generat 
de recentele lucrări ale Ple
narei C.C. al P.C.R. și sesi
unii Marii Adunări Naționa
le. materialele prezentate și 
dezbaterile din cadrul ple
narei s-au axat îndeosebi pe 
necesitatea intensificării pre
ocupării pentru îmbunătăți
rea calitativă a muncii de 
primire în partid, de selec
ționare, creștere și promova
re a cadrelor, a activității

oră- 
Simeria, 

directorul 
Aron Colcer, 
al Comitetului 
partid Deva, 
secretarul Co- 
partid Sîntă- 
Ion Rădulescu, 
al Comitetului 
partid Petrila, 
secretarul co- 
partid al C.S. 

Cornel Stoica,

de educație partinică și de 
ridicare a nivelului politic 
și profesional al comuniști
lor, al tuturor oamenilor 
muncii. Un accent deosebit 
va trebui să se pună în vi
itor pe cuprinderea unui nu
măr cît mai mare de oameni, 
mai ales tineri în forme de 
calificare și ridicare a cali
ficării în meserii de care are 
nevoie economia județului, 
pe stabilizarea forței de 
muncă, întărirea ordinii și 
disciplinei. S-a arătat că este 
necesară o urmărire mai a- 
tentă a modului cum se res
pectă programul de recicla
re a cadrelor. Dezbaterile 
s-au referit, de asemenea, !a 
concluziile ce s-au desprins 
din adunările generale ale 
oamenilor muncii privind 
îmbunătățirea stilului și mej 
todelor de muncă ale organe
lor colective de conducere.

Plenara a adoptat angaja
mentele organizației județe
ne de partid în întrecerea 
socialistă în cinstea celei de 
a XXX-a aniversări a Eli
berării patriei și a Congre
sului al XI-lea al P.C.R.

In încheierea lucrărilor 
plenarei a luat cuvîntul to
varășul Ioachim Moga, 
prim-secretar al Comitetului 
județean Hunedoara al 
P.C.R.. președintele comite
tului executiv al consiliului 
popular județean.

Palatul Elysee — Paris
Am aflat cu multă tristețe vestea încetării din viață a 

președintelui Republicii Franceze, Georges Pompidou. împăr
tășim durerea poporului francez, care pierde o mare perso
nalitate.

Ca președinte al Republicii Franceze. Georges Pompidou 
a adus o contribuție importantă la întărirea și dezvoltarea re
lațiilor de prietenie tradițională româno-franceze. Vizita pe 
care am realizat-o în 1970 în Franța, convorbirile pe care 
le-am avut cu regretatul președinte au constituit o etapă im
portantă în adîncirea acestor relații, contribuind la întărirea 
securității europene, la stabilirea unui climat de pace si în
țelegere între popoare.

întregul popor român mi se alătură în a vă exprima sen
timentele mele de compasiune și cele mai sincere condoleanțe.

NICOLAE CEAUȘESCU 
președintele Republicii Socialiste România

Doamnei Claude Pompidou
Palatul Elysee — Paris

Soția mea și cu mine am aflat cu multă tristețe despre 
încetarea din viață a președintelui Republicii Franceze, Geor
ges Pompidou.

Această veste tragică ne-a mișcat profund.
Păstrez o vie amintire întâlnirilor și convorbirilor pe ca

re le-am avut cu președintele Georges Pompidou în Franța, 
în 1970, și contribuției de seamă aduse de regretatul președin
te la dezvoltarea relațiilor de prietenie dintre România și 
Franța.

Vă rog să primiți sentimentele noastre de compasiune 
și cele mai sincere condoleanțe.

NICOLAE CEAUȘESCU 
președintele Republicii Socialiste România

După o lună de la declanșarea acțiunilor
gospodărești de primăvară

Ce fac tinerii pe șantierele
înfrumusețării ?

30 martie a.c. S-a mai prevă
zut pentru organizația munici
pală a tineretului participarea 
la acțiunile de eliberare a u- 
nor amplasamente pe străzile 
Ion Creangă și Barbu Ștefă- 
nescu Delavrancea, intersecția 
Livezeni și amenajarea în a- 
ceste locuri a unor zone verzi.

Pentru popularizarea vizuală 
a acțiunilor politico-educative 
inițiate de organul municipal 
U.T.C., am stabilit, la cererea 
lui, construirea unui panou de 
stradă, conform amplasamen
tului stabilit în 1973. In acest 
scop consiliul popular a asigu
rat materialele necesare, dar 
munca trebuie s-o facă uteciș- 
tii. Un alt obiectiv, foarte im
portant ce revine comitetului 
municipal U.T.C., este mobili
zarea studenților de la I.M.P. 
la acțiunile de construire și a- 
menajare a stadionului și par
cului de agrement din pădurea 
institutului. Pentru finalizarea 
și darea în folosință a acestor 
obiective, consiliul popular a- 
sigură în permanență asistența 
tehnică necesară.

Trebuie să precizez însă că, 
pînă în prezent, comitetul mu
nicipal U.T.C. nu a manifestat 
nici o inițiativă pentru tradu
cerea în fapte a obiectivelor a- 
mintite. Repetatele noastre în
cercări de a stabili măcar un 
dialog cu tovarășii din activul 
organizației de tineret s-a sol
dat de fiecare dată cu eșec. In- 
această situație n-am avut alt
ceva de ales decît să acționăm 
singuri, apelînd direct la con
ducerile școlilor din municipiu.

Tntrucît luna martie s-a în
cheiat, putem face o scurtă e- 
valuare a lucrărilor executate 
de elevii școlilor din munici
piu pentru gospodărirea și în-

Arătam în urmă cu trei săp- 
tămîni, într-o convorbire cu 
tovarășul Emilian Tomulescu, 
vicepreședinte al Consiliului 
popular municipal, că obiecti
vele din planul de dezvoltare 
economico-socială în profil te
ritorial pe 1974 au fost eșalo
nate pe luni și trimestre, pe 
secții și sectoare de activitate, 
în același timp, s-au adus la 
cunoștința factorilor interesați, 
a organizațiilor de masă și ob
ștești, a tuturor cetățenilor a- 
tît sarcinile fizice cît -și cele 
valorice ce le revin.

Printre organizațiile cărora 
li s-au repartizat o seamă de 
obiective din acest plan se nu
mără și comitetul municipal al 
U.T.C. Organizațiile de tineret 
au luat cunoștință de sarcini
le’ce le revin pe linia gospodă
ririi Și înfrumusețării localită
ții încă de la începutul lunii 
februarie.

Acțiunile edilitar-gospodă
rești sînt in plină desfășurare 
în toate localitățile municipiu
lui. Cum participă la ele orga
nizațiile U.T.C. — tineretul ? 
Spre a găsi răspuns la această 
întrebare, am considerat util să 
recapitulăm mai întîi, princi
palele obiective din planul a- 
mintit. Iată-ne, așadar, din 
nou la Consiliul popular mu
nicipal. Tovarășul Emilian To
mulescu ne precizează : „După 
o consultare prealabilă în ca
drul biroului nostru permanent 
ținînd seama și de numărul 
mare al organizațiilor de tine
ret, am stabilit pentru comite
tul municipal U.T.C. cîteva 
sarcini mai importante. între 
acestea amintesc : efectuarea 
unui număr de 6000 ore de 
muncă patriotică la lucrările 
de întreținere a zonelor verzi, 
plantări de arbori și arbuști, 
nivelări și taluzări de pămint. 
Aceste lucrări aveau termen

Constantin DANILA 
tehnician, E.M. Aninoasa

E.M. Aninoasa.ceferist

Foto: B M.
pâ-

Ing. Bujor BOGDAN
Iosif DAVID

(Continuare in pag. a 3-a)

ca-
era

frontalul nostru produc- 
evacuează pe o rețea 

de lungă de transpor-

își 
nu- 
mi-

utilaje, a-, 
la condiți- 

realizează ex-

ECONOMICITATE SPORITA
CONDIȚIE ESENȚIALĂ

A MECANIZĂRII ÎN SUBTERAN
I

La mina Lupeni, la fel ca la 
toate celelalte unități miniere 
din Valea Jiului, sporurile de 
producție și evoluția ascenden
tă a indicatorilor tehnico-eco- 
nomici din ultimii ani au fost 
corelate cu un amplu program 
de creștere a dotării tehnice. 
Exprimată sintetic, această 
creștere a gradului de înzes
trare tehnică a muncii este re
flectată de sporirea valorii a- 
mortismentului utilajelor 
portat la tona de 
trasă cu peste 71 
nul 1973, față 
de anul 1971 
In acest inter
val. in dotarea 
minei au intrat 
numeroase u- 
tilaje, al căror 
amortisment
intervine cu o 
pondere însem
nată în prețul de cost al pro
ducției. De pildă numărul grin
zilor metalice a crescut de peste 
2.8 ori. al stâlpilor hidraulici 
de abataj cu 60 la sută, iar nu
mărul transportoarelor TR-2 
și TR-3 a crescut de la 101 
bucăți în 1971. la 355 in 1973. 
în mod corespunzător, amor
tismentul aferent principale
lor utilaje de transport minier 
și de susținere în abataj s-a 
triplat în perioada celor trei 
ani.

Cunoscînd faptul că în viitor 
creșterea rapidă a eficienței 
activității miniere din Valea 
•Jiului este prevăzut a se rea
liza prin mecanizarea comple
xă a lucrărilor din subteran, 
ne propunem ca în cele ce ur
mează să efectuăm o succintă 
analiză a incidențelor creșterii 
rapide a dotării tehnice asu
pra structurii și nivelului pre
țului de cost. întrucît proble
mele sînt principial aceleași

ra-
cărbune ex- 
la sută în a-

r

LUCRĂRI DE 
ALIMENTARE 

CU APA

Sînt în curs de des
fășurare lucrările de 
introducere a apei po
tabile în cartierele 
Mailat și Firizoni din 
Uricani. Aceste lu
crări fac parte din an
samblul măsurilor ce 
se întreprind în vede
rea extinderii și
creșterii gradului de 
confort urban al pito
rescului oraș al mine
rilor.

a

„diamantul
NEGRU"

In zilele de 6 și 7 a- 
priiie (începînd de la o-

pentru toate aceste 
naliza se va limita 
ile în care se 
ploatarea transportoarelor cu
raclete. utilajul specific minier 
cel mai răspîndit în subteran.

★

In perioada 1971—1973 pre
țul de cost a cunoscut o creș
tere accentuată la mina Lu- 
peni. nivelul realizat în 1973 
fiind cu peste 32 la sută su
perior celui de la începutul 
perioadei. In același interval

■Jl ANUL
/a eficientei 
' ' RIDICATE

producția de cărbune și pro
ductivitatea s-au menținut la 
același nivel, fapt ce explică, 
in parte, creșterea accentuată 
a cheltuielilor specifice de 
producție.

Iată cîteva din problemele 
curente legate de întreținerea 
și exploatarea transportoare
lor. dintr-o discuție avută cu 
cîteva cadre cu responsabilități 
în activitatea economică a mi
nei.

„La 
ția se 
destul
toare și se mai întâmplă să a- 
vem defecțiuni la acestea. 
Consider că se lucrează destul 
de corect cu transportoarele, 
cauza principală a defecțiuni
lor constituind-o calitatea ne
corespunzătoare a acestora" 
(VASILE BRĂDĂȚAN, miner 
șef de schimb, sectorul III). _

„Lucrăm la săparea mecani
zată a unei galerii în cărbune.

ra 9), pe terenul Școlii 
sportive din Petroșani 
Se vor desfășura parti
dele celei de-a Vl-a e- 
diții a competiției de 
handbal dotată cu tro
feul „Diamantul ne
gru", organizată de 
Consiliul municipal al 
Organizației pionieri
lor. Participă 32 echi
pe, de băieți și fete, 
din școlile generale a- 
le municipiului.

ACȚIUNI 
GOSPODĂREȘTI 
LA ANINOASA

Duminică, 31 martie, 
cetățenii din comuna 
Aninoasa au participat 
Ia o amplă acțiune pa
triotică pentru gospo
dărirea și înfrumuse
țarea localității. Mo
bilizați de comitetul 
executiv al consiliului 
popular comunal, locu
itorii din circumscrip-

în general, nu se înregistrează 
staționări ale combinei din 
cauza transportoarelor, de
oarece avem piesele de schimb 
necesare efectuării reviziilor 
preventive" (ION GÎREA, mi
ner șef de brigadă, sectorul II) 

„Dacă transportoarele sînt a- 
duse în număr tot mai mare în 
subteran, aceasta se datorește 
faptului că nu se asigură încă 
o calitate corespunzătoare a a- 
cestora. Durata normată de 
funcționare este de patru ani, 
însă după primele 5—6 luni de 

funcționare în
cep deja repa
rațiile curente" 
(ing. IOAN PO
PESCU, șeful 
sectorului IV).

„Chiar dacă 
calitatea trans
portoarelor es
te încă defici- 

privințe, se imputară in unele
ne o responsabilitate mai mare 
față de exploatarea și recon- 
diționarea lor. Ar fi bine ca a- 
tunci cînd solicită un transpor
tor nou, sectoarele să analize
ze și influența acestuia asupra 
prețului de cost, precum și po
sibilitățile de a le folosi mai 
bine pe cele existente deja in 
inventar" (NICOLAE GOMO- 
IU, contabil șef)

După o discuție mai amplă 
purtată cu ing. TITUS COSTA
CHE, director tehnic adjunct 
cu probleme de dezvoltare se 
desprinde o primă concluzie : 
numărul exagerat de mare de 
transportoare aflate în inven
tar nu reflectă situația reală 
existentă în mină. Un număr 
de 14 transportoare TR-2 și 

. 17 TR-3 au o vechime mai ma-

In seara zilei de 26 mar
tie a.c., lăcătușul de revizie 
Marin Enciulescu executa 
revizia tehnică a vagoanelor 
din compunerea trenului de 
marfă nr. 22 514, aflat în sta
fia Petroșani. Ca de fiecare 
dată, cu conștiinciozitatea 
care-l caracterizează, verifi
ca minuțios fiecare vagon in 
parte. Deodată, la un vagon 
a observat ceva suspect; 
pacul cutiei de unsoare 
strivit.

Defecțiunea, aparent,
rea a nu periclita siguranța 
circulației. Dar comunistul 
Marin Enciulescu, muncitor 
la C.F.R. cu o vechime de 8 
ani de zile și experiență bo
gată, nu s-a mulțumit cu atît. 
Atent, pătruns de un înalt 
spirit de răspundere fată de 
obligațiile de serviciu ce le 
îndeplinește a demontat ca
pacul cutiei de unsoare. Ce
ea ce a constatat l-a făcui să 
se Mioare. Cutia ascundea 
defecțiuni grave. Din cauza 
forfecării capetelor celor 
două șuruburi de fixare a 
șaibei și a fusului de osie 
cu filetul deteriorat, vago-

nul ar fi deraiat pe parcurs.
Cele constatate au fost a- 

duse operativ la cunoștința 
conducerii reviziei de vagoa
ne și a sta(iei Petroșani, ca
re, au luat măsuri imediate 
de înlocuire a osiei deterio
rate.

Prin înalta răspundere cu 
care duce la îndeplinire sar
cinile profesionale execuți nd 
revizii tehnice de calitate, 
E. M. a evitat un eveniment 
de cale ferată.

Aducind cazul la cunoștin
ța regionalei C.F.R. Timi
șoara, organele locale din 
complexul C.F.R. Petroșani 
au propus pe comunistul Ma
rin Enciulescu pentru eviden
țiere, pentru a fi dat ca e- 
xempiu de modul exemplar 
cum își îndeplinea atribuți
ile sale de mare importantă 
pentru desfășurarea în con
diții de siguranjâ deplină a 
traficului feroviar. Un cu- 
vînt de laudă, stimă și pre
țuire la adresa lui se vreau 
și aceste rînduri.

La ieșirea din șut briga
dierul Constantin Broască 
împreună cu ortacii săi Pa
vel C. Dediu, Constantin 
Bisorca, Ion Dragoș și 
Gheorghe Neagu înregis
trează cu satisfacție bilanțul 
rodnic al unei noi zile de 
muncă. O scenă cît Se poa
te de firească pentru colec
tivul sectorului I care 
înscrie cu constanță 
mele printre fruntașii Cornel HOGMAN

(Continuare în pag. a 3-a)

PROIECTE DE VACANTĂ

ția nr. 38 au reparat 
drumul pe distanța de 
1 000 ml, au recondiți
onat zonele verzi și au 
plantat arbori.

In centrul comunei,

elevii de la Școala ge
nerală nr. 1, au execu
tat lucrări de curățire 
a rigolelor și a spați
ilor plantate, au elibe
rat unele amplasamen-

In cartierul 8 Martie din Petnla și lu
crătorii E.G.C. ajută primăverii la...... pri
menirea" spațiului verde.

te realizindu-Se econo
mii în valoare de Pes
te 1 800 lei.

SEARĂ CULTURALĂ

Clubul sindicatelor 
din Lupeni organizea
ză astăzi, (ora 17), la 
căminul muncitoresc, 
o seară cultural-educa- 
tivă și distractivă. In 
programul acestei inte
resante și necesare ac
țiuni se află: simpozi
onul „Posibilități ale 
tinerilor din cămin de 
a participa la activi
tatea culturală a 
bului", urinat de 
program artistic.

peni. S-au discutat 
probleme specifice a- 
le filmului de produc
ție și protecția muncii, 
aspecte organizatorice 
ale apropiatului festi
val al filmului de ama
tori „Amafilm", ediția 
a Il-a. Totodată, a fost 
prezentată și premiera 
filmului „Silicoza".

In cadrul sistemului educa
țional, organizarea vacanței 
de primăvară a elevilor de la 
școala noastră asigură conti
nuitatea procesului instructiv- 
educativ, contribuind la îm
bogățirea ' experienței sociale 
a elevilor, la reconfortarea 
lor fizică și intelectuală. In a- 
cest scop școala, în colaborare 
cu organizația de pionieri, a 
întocmit un plan comun în ca
re acțiunile de vacanță sînt 
în așa fel concepute încît ele 
să asigure odihna activă a e- 
levilor, petrecerea educativă 
a timpului lor liber, antrena
rea lor în acțiuni de muncă 
patriotică, accentul punîndu-se

pe activitățile de mișcare în 
aer liber.

Printre acțiunile recreative 
prevăzute, un loc central îl o- 
cupă excursia interjudețeană 
de 5 zile ce o va face un grup 
de elevi din clasele mari. în 
cadrul catedrei de geografie, 
în nordul Moldovei.

Cu această ocazie elevii, sub 
îndrumarea și supravegherea 
cadrelor didactice de specia
litate, își vor adînci cunoștin
țele despre fenomenele geo
grafice studiate în cadrul o- 
relor de clasă și vor avea po
sibilitatea să cunoască nemij
locit frumusețile și bogățiile 
acestui minunat colț al patri-

ei, 
cii 
strucție socialistă și 
culturii noastre naționale.

Excursia, alături de celelal
te acțiuni de vacanță, va răs
plăti frumoasele rezultate ob
ținute la disciplină și învăță
tură de către elevii noștri și 
va constitui un stimulent pen
tru ei, pentru ca în ultimul 
trimestru al anului școlar să 
se străduiască mai energic 
pentru a obține rezultate și 
maj bune la învățătură.

realizările oamenilor înun- 
în cei 30 de ani de con- 

valorile

Prof. Die MARINESCU, 
Școala generală nr. 4 Vulcan

clu- 
un

CONSFĂTUIRE
CINEAMATORILOR

A

Ieri seară cineama- 
torii din Valea Jiului 
au avut o consfătuire 
organizată la cineclu- 
bul „Amafilm" din Lu-

„COPIII INTIMPlNÂ 
PRIMĂVARA"

Cercul de artă plas
tică de la clubul sin
dicatelor din Lupeni 
a deschis zilele trecu
te expoziția ..Copiii în
tâmpină primăvara". 
Expoziția cuprinde 
lucrări de pictură 
grafică.
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Individ colectivitate
• Oameni ai zilelor noastre. Ion Gîrea : „Mecanizarea im

pune perfecționarea muncii” • „Meșterul bun, și cînd e plecat 
în concediu, se află, parcă, printre noi...” • Tăria oamenilor con
stă în forța convingerilor lor • Cînd „barca” n-are cîrmă și nici 
cîrmaci... • „Exprocuror”, „exasistent universitar”, „ex...“ în 
realitate parazit trîndav, fără bi ografie. (pagina a 2-a)
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OAMENI

ION GIREA

perfecționarea muncii

a ne

me- 
fi Și 
vor- 
mic, 
cere

ritmu 
ezită-

„Mecanizarea

Să fie oare săparea mecani; 
zată a galeriilor de pregătire 
- domeniu in care a obținut 
rezultate deosebit de bune în 
ultima vreme - o adevărată 
specialitate a brigadierului Ion 
Gîrea și a ortacilor săi ? Do 
și nu, în același timp. Nu, 
pentru că după propria-i măr
turisire „în douăzeci de ani de 
cînd lucrez la mină am avut 
parte de tot felul de lucrări 
și am căutat de fiecare dată 
să nu dau prilej de vorbe prin 
treaba pe care am făcut-o". 
Da, pentru că, de cînd a fost 
pus să lucreze cu moderna 
combină PK-7 de săpat galerii 
Ion Girea a făcut cunoștință 
cu o nouă ipostază a profe
siunii de miner, pe care a ono- 
rot-o cu rezultate ce au con
tribuit in permanență la asigu
rarea liniei de front active a 
sectorului II ol minei Lupeni.
- Ce aș putea să zic a-ltceva 

despre „mașina" noastră decît 
că este un utilaj deosebit de 
bun, care ne-a schimbat 
mare măsură munca. 
B privește pe minerii 
noastre observă că 
pătate cu ulei ne fac

V

în 
Oricine 
brigăzi i 
hoinele 
să se

mânăm mai degrabă cu 
conicii. Cam asta ar 
schimbarea despre care 
oeam ; efortul este mai 
dar în compensație se
multă pricepere. Și gîndire. In 
'iecare clipă omul trebuie să-ș 
adapteze mișcările la 
nașinii, care nu admite 
au manevre greșite.
- Această acomodare 

cesitat mult timp ?
- Pot spune că nu. O lună, 

două au fost de ajuns ortaci
lor mei, de altfel oameni vechi 
în ale meseriei, să simtă 
„pulsul" combinei. Doar atît 
a fost necesar pentru ca, pri
vind cu atenția încordată buz
duganul ce mușcă lacom din 
cărbunele din front să ne pu
tem da seama, după forța sa 
și zgomotul motorului, de func
ționarea tuturor mecanismelor. 
Așa ne-am obișnuit, în afară 
de revizii sau reparații mai 
mari ne descurcăm singuri cu 
combina fără a mai fi nevoie 
să chemăm mecanicii.
- Odată stăpînită funcțio

narea și, în egală măsură, în
treținerea combinei calea spre 
viteze sporite de avansare a 
fost deschisă ?

- Realizăm viteze destul de 
bune. Nu mai departe decît 
luna trecută am săpat mai 
bine de 130 de metri. Am pu
tea face și mai mult dacă nu 
am întîlni în cale și unele 
greutăți. Bunăoară, stratul. U- 
leori trebuie să coborîm, al- 
eori să urmărim schimbările 
le direcție ce intervin. Așa e 
mina, îți mai scoate și obsta
cole în față, insă și pe acestea 
le poți depăși tot prin price
pere.
- Care este importanța or

ganizării la săparea mecani
zată a unei galerii ?
- Orice miner știe că la 

frontul de lucru buna gospo
dărire are un cuvînt important 
în obținerea succeselor. Acolo 
unde mecanizarea preia în cea 
mai mare măsură munca noas
tră, organizarea devine hotărî- 
toare în folosirea deplină a 
capacității de lucru a mașinii. 
Pe cît posibil, noi ținem seama 
de acest lucru. Ne-am pregă
tit cele necesare pentru ca în
treruperile în funcționarea 
transportoarelor să fie cît mai 
reduse. Și aprovizionarea cu 
materiale se realizează mulțu-

în toamna anului 1972, tînă
rul Iosif Pricop — zis „Fredy" 
— care de abia împlinise fru
moasa vîrstă de 21 de ani, a- 
junge la miliția din Petroșani. 
De ce ? își atribuise, față de 
mai multe persoane, calitatea 
de procuror. Ba mai mult, a 
început să întocmească, chipu
rile, și unele 
rale", ducînd în 
multe persoane;..

Judecat 
condamnat 
un an închisoa
re, pentru uzur
pare de cali
tăți oficiale, 
„Fredy" își lua 
angajamente — 
ce păreau sin
cere, firești — 
pe care dacă 
le-ar fi respec
tat, astăzi nu 
ar mai fi de
venit „eroul" 
rîndurilor de 
față.

Eliberat după

„acte procedu- 
eroare mai

Și 
la

n

totuși, se 
ca din cauza 
sosite cu

mitor.
tîmplă 
teriale 
pierdem timp prețios. Să nu u- 
tilizăm în întregime capacita
tea de lucru a combinei. Ceea 
ce tot pierdere înseamnă.

Prin prisma celor spuse 
acum, care apreciați că 
principala schimbare pe 
a produs-o mecanizarea 

față

unor ma- 
intîrziere să

pină 
ar fi 
care
- prezentă în cazul de 
prin combina PK-7 - în munca 
din subteran ?

— Pe lîngă reducerea efortu
lui fizic, mecanizarea înseam-

nă cerința de a organiza, de a 
gîndi mai bine. Intrînd în rit
mul constant al utilajului, mun
ca devine mai rodnică. Și poa
te că tocmai aceasta ar fi una 
din învățămintele pe care le-am 
tras împreună cu ortacii mei 
în perioada de cînd lucrăm 
la săparea mecanizată a ga
leriilor : mecanizarea oferă po
sibilitatea creșterii vitezelor de 
avansare, dar impune în per
manență perfecționarea oame
nilor, a muncii lor.

B. MIHAI

— așa 
miner, 
șt bun 
muncă.

out potfMi de statură. 
Vorbăreț și nu prea 
mm Ji stă bine unui 
E aprig, dar chibzuit 
gospodar - la locul be
Ișt eunoaște meseria și o res
pectă. E firesc. Meseria de 
miner impune respect prin 
răsprinderea ei și bărbăția cu 
care trebuie făcută.

„Oamenii iui Knnti'. turn

să ducă pe alții în spate? Zic 
asta de cei pe care oricît am 
Încercat să-i dăm 
n-am reușit. Dar 
mai ■ intîmplat de 
me.

Acesta e Brutu.
din abataj, dar care are cea 
mai stabilă brigadă. Intransi
gent, neiertător cu cei ce se 
abat de la „normele" stabili-

pe brazdă, 
asta nu s-a 
multă vre-

Omul „dur"

Tăria oamenilor
constă

în forța convingerilor lor I
I

r
„Meșterul bun, și cînd e plecat în concediu, 

se află, parcă, printre noi U
■ ■■

se prezintă cu emfază. Cu a- 
cest prilej îi jură dragoste pe 
vecie studentei R. M. Aceas
ta îi oferă, în urma insisten
țelor lui, un inel, pe care apoi 
amorezul de ocazie nu pre
getă a-1 da în gaj pentru... o 
ladă de bere (!).

Urmează un alt șir de „is
prăvi", una mai incredibilă 
decît alta : cîteva deplasări 
in calitate de „conducător al

sint cunoscut! membrii bri
găzii de frontaiiști condusă 
de Nicolae Brutu, de la mina 
Paroșeni știu să muncească. 
E greu să desprinzi dintre a- 
cești oameni pe cei mai bum. 
Buni sînt toți, pentru că toți 
muncesc. „Nea Nicolae", cum 
îi spun minerii, are un prin
cipiu.

| atît cît muncesc eu. Nu î 
mult". Trecind prin abataj, 
găsești pe nimeni stînd 
„ciutac" sau căutînd să se 
fie în treabă. Iată cum, 
principiu lapidar enunțat

• dovedește deosebit de efici
ent în practică.

— La noi in brigadă nu 
prea se pomenește om care 
să nu știe ce are de făcut. 
După putere și pricepere fie
care are sarcina lui, bine 
xată, pînă în detaliu.

— Și dacă totuși mai e 
te unul care încearcă să 
„strecoare" pe lîngă muncă?

— Ei! Și dacă totuși... A- 
tunci e clar! Nu mai are ce 
căuta în brigadă. Oamenii 
sînt disciplinați și hotărîti 

I să-și facă sarcinile de plan 
. și angajamentele ce și le-au 
I luat; vor să și câștige.» atît 
I prestigiu cît și salar. De ce

Fiecare să muncească 
mai 
nu 
pe 
a- 
un 
se

fi-

el
se

I

te recunoscute unanim in bri
gadă. „Azi 11 iert eu, miine 
șeful de schimb și poimîine 
vine muntele pe el. Așa că 
nu iert. Nici mina nu iartă".

Este prezent peste tot lo
cul. Acum e la stafia de ac
ționare, acum e la „șpon ‘ și 
imediat ÎI vezi lingă combină. 
Atent la fiecare om, la fieca
re operafie. Aici dă un sfat, 
dincolo pune mina 
cum trebuie iacul, 
ascultă și execută 
că soluția dată de 
este și cea mai bună.

„Nea Nicolae e om cu ex
periență. Știe ce să ceară de 
la om și cit să ceară, ă as
pru, dar e drept. Mai strigă 
el, dar nu strigă degeaba".

Sini cuvinte care le auzi 
des la oamenii lui Brutu. 
Cuvinte care arată omogeni
tatea, osmoza sufletească din
tre oameni și șeful de briga
dă. Și explică in bună măsu
ră 
care permit acestui 
să-și depășească 
propriile fapte de 
de destoinicie.

și arată 
Oamenn 
convinși 

brigadier

I 
I
I
I

...Pe meșter, de fapt, 
nu l-am cunoscut. Era ple
cat în concediu. Aș fi 
e adevărat, să schimbăm 
măcar cîteva cuvinte, dar la 
urma-urmei portretul fizic 
contează prea puțin...

Comunistul Gheorghe Tefe- 
leș, șeful unei echipe de re
parai compresoare de la 
I.U.M. Petroșani, nu stă de
loc pe gînduri. întrebarea, 
îmi- dau seama, i se pare da
că nu puerilă, oricum exce
siv de ușoară : „Modelul 
meu? Fără îndoială, mește
rul..."

In hala uriașă a „reparați
ilor mecanice", un zumzet 
înăbușit mă împiedică să re
cepționez ce-și spun — pen
tru că, lucrînd chiar fără 
contenire, de zor. oamenii 
totuși mai Și vorbesc — cei 
pe care îi asist din ,,umbră“. 
Sînt convins însă că ei între 
ei se înțeleg. Se apropie unu] 
de celălalt. Se ajută. Vin aici 
la reparat tot felul de utilaje 
din subpămînturile Văii Jiu
lui. Mașini de extracție. Ma
șini de încărcat electrice și 
pneumatice. Combine. Pompe. 
Sînt și locomotive Diesel elec- 

k

nici

vrut,

—ftift

solidaritatea, coeziunea 
colectiv 

continuu 
vrednicie,

I
I

Dorin
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• I. VASILE, Lupeni : De acord cu dumneavoastră, fa

milia trebuie să exercite o puternică influență pozitivă asupra 
educației copiilor și tinerilor. în familie, copiii invață regu
lile de conviețuire socială, invață să-i respecte pe cei din jur, 
să fie cinstiți și drepți. Familia trebuie să insufle, prin pro
priul ei exemplu, dragostea de muncă, respectul muncii și al 
celor ce muncesc. Familia este totodată un prim nucleu în 
formarea patriotică a tinerilor, a atașamentului lor față de 
patria socialistă și popor. Familia trebuie să fie și primul nu
cleu al formației științifice, ateiste a copiilor ; ea poate și tre
buie să reprezinte un mijloc important de respingere a ori
căror idei și prejudecăți mistice, un mijloc de promovare a 
unei înțelegeri științifice corecte a lumii înconjurătoare, a 
vieții... V-am numit doar cîteva dintre importantele atribuții 
ale familiei socialiste pe planul rolului ei educativ. Dacă ac
ționați potrivit acestor atribuții, totul va fi bine.

I
N

I
I
I

I

• MATEI POPA, VULCAN : Rostul întrebării dumnea
voastră e limpede. Trebuie să dezvoltăm la fiii noștri asenie- 
ne^ principii și deprinderi, incit ei să devină părinți buni 
gateoăețioi următoare.

I
*

I*
I

Pășesc întotdeauna cu a- 
ceeași sfială în sanctuarul vi
eții intime a cuiva din con
vingerea că dincolo de un 
anumit prag al acestei vieți 
nu avem dreptul să pășim de
cît atunci cînd interese socia
le — implicate, nu rareori, 
în chestiuni personale — ne 
obligă să o facem sau, ca în 
cazul de față, cînd ni se cere 
s-o facem. Astfel. într-o scri
soare recent adresată redacți
ei de către Mircea C. din Vul
can, acesta ne mărturisește 
frust și, pînă la un punct, 
naiv, că are o prietenă inti
mă, deși este căsătorit de doi 
ani și ne întreabă, de aceeași 
manieră : „Ce să fac : să îm
pac soția mea legitimă sau 
să-mi împac intima prietenă ? 
€um să-mi acopăr rușinea fa
ță de populația care m-a vă
zut la cinematograf cu priete
na și nu cu soția ?“

Ascultîndu-1, pe un astfel de 
ton cu accente de naivă since
ritate nu lipsite de zbucium in
terior, nu te poți opri, parcă, 
să nu-i acorzi circumstanțe u- 
șurătoare și chiar să-1 com
pătimești pentru „dramatica" 
dilemă (în care s-a vîrît sin
gur). Numai că, sincerității 
fruste și naive îi urmează 
brutalitatea civică a unei men
talități cu miros de mucegai: 
„îmi iubesc soția, dar numai 
în chestie de familie (sic !), 
gătește mîncare bună, îmi spa
lă hainele, umblu curat îm
brăcat, cu cravată la gît. Iar 
cînd îmi cere s-o duc la un 
film. îi zic ; „stai acasă, pros- 
tuțo".

Sa vede, fără prea multe co- 
m«fcarîî, că omul nostru n-a

trice și compresoare și multe 
altele. Toate necesită repara
ții rapide. Și bune. Ludovic 
Hosch, specialist in repara
rea Dieselelor, îmi zice că a- 
ici se muncește mult. Și cu 
tragere de inimă. îmi laudă 
cîțiva tineri. ..Buni băieți, se 
descurcă în fel de fel de si
tuații, sînt ascultători și în
vață". Nu le notez numele. 
.Au mai fost înscriși in ziar. 

Să mai găsim și alte exem
ple. Lucrează foarte mulți 
tineri aici, în uzină..."

Sudorul loan Murăreț îmi 
vorbește despre satisfacțiile 
pe care i le-a oferit și i le 
oferă din plin munca în u- 
zină. A terminat liceul dar 
pasiunea pentru munca în u- 
zină l-a reținut aici 
tinuare. încearcă o 
nentă mulțumire de 
de cîte ori reușește 
„la bun sfârșit" 
mare grad de
„Meșterul îmi dă
„ca la carte." Și cînd îmi fac 
bine treaba, îmi spune, tutu
ror pe drept ne spune, nu
mai vorbe frumoase. Mește
rul e modelul nostru, al tu
turor..."

în con- 
perma- 

sine ori 
să ducă 

o piesă cu 
dificultate, 

indicații

Și tînărul frezor Oprea 
Barbu are același model în 
muncă. „Meșterul. Caut să-l 
urmez în tot ceea ce face. E 
un om excepțional. Datorită 
dînsului nu cred că am 
mă despart niciodată de 
za mea".

Cine-i meșterul ? Știe 
re, maistrul principal Petru 
Voinea — pentru că despre 
el mi-au vorbit în uzină toți 
tinerii interpelați, amintiți 
sau nu în rîndurile de mai 
sus — că, în atelierul meca
nic, poate nu mai există 
muncitor, mai ales din pleia
da tinerilor, care să nu-1 
aibă drept model de condui
tă în activitatea profesiona
lă și în viață? Poate că da, 
poate că nu. Dar nu aceasta 
contează. Principalul e 
meseriașii de aici au ce 
văța de la acest meșter 
munist. Important e că 
învață, ascultă, pun umărul 
la întărirea unui colectiv de 
muncă omogen, unitar. De la 
meșterul Petru Voinea au în
vățat să fie astfel. De la meș
terul Petru Voinea au învă
țat totul...

Dan RAREȘ

scăpat de tributul acelei pre
judecăți care făcea, nu de 
mult, din femeie, o „eternă 
minoră" supusă bărbatului, iar 
din soție, acea triplă funcție 
casnică rezumată în faimoasa 
formulă a celor trei K: ,. Ku- 
he. Kinders, Kirche" adică să 
meargă la biserică, să stea la

tudine de „mamă grijulie" 
care-și menajează în acest 
mod fiul. înlesnindu-i astfel 
trîndăvia devenită... cronică. 
L-am deranjat, în cele din 
urmă din somn. pe Fredy. 
Era doar 8,30...

Laconic, cu seninătate, chiar 
vădit indignat, încearcă' să se 
argumenteze. „Ce aveți cu 

din ce trăiesc ? 
bine că sînt între

ținut cu mincă- 
re și ban1 
către 
(sic!).
nere. ești între
ținut de către 
părinți la a- 
ceastă vîrstă și 
o spui • ca 
ceva firesc! 
bizu încă 
acela car ■

mine, cum 
Doar vedeți

„Exprocuror", 
exasistent universitar", „ex..." 
in realitate parazit trindav,

fără bingrafie

K

luni din 
martie

de
p.'-r'nți" 

Dar, ti-

7 
penitenciar. în luna 
1973, „Fredy" se părea că a 
luat-o pe drumul cel bun. 
Spunem aceasta, deoarece în 
luna aprilie 
șantierul T. 
șani. Dar 
10—15 zile 
ceput din nou o cavalcadă de 
abateri, un șir de absențe. Ea 
început lipsise de la servici 
pentru că a fost „bolnav", al
tă dată că a avut ceva de „a- 
ranjat" și, în final, pur și 
simplu nu mai mergea la lu
cru pentru că s-a... plictisit. 
A urmat desfacerea contrac
tului de muncă.

Datorită „condiției" de para
zit, acest tînăr, a intrat iarăși 
în vizorul organelor de mi
liție. A fost avertizat să se 
angajeze, și „Fredy" își ia din 
nou un angajament scris că 
în termen de 10 zile se va în
cadra în cîmpul muncii, că-și 
va face un rost în viață. Dar 
comportările sale ulterioare au 
infirmat promisiunile.

Profitînd de naivitatea, ori 
de încrederea prea largă a 
unor tineri, în vara anului 
1973 s-a prezentat la Institu
tul de mine din Petroșani drept 
„asistent universitar* și... ne
pot al unei persoane „influen
te". încredere^ celor față de 
care își atribuite ’ asemenea 
calități a fost cimentată mai 
ales la tradiționalul bal al 
bobocilor, la care „asistentul"

se angajase la 
C. M. M, Petro- 
n-a lucrat decît 
după care a în-

studenților la culesul porum
bului", în C.A.P.-urile de pe 
Valea Streiuhii. Cunoștințelor 
mai recente. „Fredy" s-a pre
zentat drept student la I.M.P 
în ultimul an. Dar n-a uitat 
că el a mai fost și procuror și 
revine din nou la această ca
litate care i s-a părut mai... 
impunătoare și care i-a favo
rizat șansele de a candida la 
un alt mariaj, de data aceas
ta cu I. B., contabilă la C.A.P 
Ostrov.

Situația acestui tînăr, im
plicațiile infamei lui compor
tări deveniseră un pericol 
public, 
chemarea lui la ordine, 
acesta evita „să dea ochii1 
organele de miliție, 
găsit însă acasă, la 
săi...

...în holul bucătăriei ne în- 
tîmpină pensionarul Gavrilă 
Pricop și soția acestuia, Iuli- 
ana — părinții lui „Fredy" — 
care ne spun că „copilul 
doarme încă" și, conformîn- 
du-ne rugăminții lor, discu
tăm mai încet ca... să nu-1 
trezim. Tatăl stă pe gînduri. 
ochii îi strălucesc, apoi i 
umezesc 
din 
Intervin, 
că

deveniseră un
Se impunea din nou

Dar 
“ cu 

A fost 
părinții

ei
ie 

să

se 
și e gața-gata ca 
să scape lacrimi, 
mama și încear- 
justifice într-un

fel comportarea odraslei : „De 
să nu-1 hrănesc, de ce să 

nu-1 spăl și îmbrac, oare nu-i 
copilul meu ? !“ Ciudată ati-

ce

o» 
Te 
pe 

•t
lucrat în sub
teran peste 2s 
de ani și care 
la cei 59 de. ani 
ai săi. în loc 
să se bucure 

tre- 
s-o împartă vrînd-ne- 
cu tine — clientul ne- 
al barurilor 
putem să încheiem aces-

de binemeritata pensie, 
buie 
vrînd 
lipsit

Nu
te rînduri fără să menționăm 
că de faptele pe care le-a 
comis, de comportarea și ati
tudinea ce a etalat-o tînărul 
Iosif Pricop precum și alți in
divizi de teapa lm. conside
răm că se fac răspunzători 
mai mulți factori, care au fa
cilitat printr-o aprobare taci
tă comportările iresponsabil» 
ale acestor tineri lipsiți de 
biografie. Nu ne referim nu
mai la părinții care-și mena
jează pînă la incredibil odras
lele, transformîndu-i în para- 
ziți sociali. Tagma acelor 
„gură-cască" se lărgește : ab- 
sorbindu-i și pe cei ce nu cu
tează să privească și să ia 
pieptiș viața căutîndu-i căile 
lăturalnice, urmărind ajunge
rea la țel prin necinste. ..pile", 
aranjamente de tot felul ..

...Pașii prin viața lui sear
bădă, lipsită de idealuri 
vor coborî cu timpul jos 
tot. La periferia societății, 
nere Iosif Pricop. E timpul 
te trezești la realitate, să 
apuci de muncă, mal ales 
ai o calificare. De tine d<»; 
de în ce direcție vei face 
mul pas : pasul fatal spre 
cădere totală sau pe cel 
vator al recuperării.

îl 
de 
ti
să 
•e 
-■ă 

p'n- 
pri- 
de- 
sal-

Cpt. Avram HOBAN

Ca să își găsească „rostul" 
Nu făcea deloc pe... prostul 
Și-narmat cu... „posturi" bune 
Circula cu ele-n... lume.

..Postul" cel mai iubitor 
fi era de... procuror, 
Apoi doctor, inginer...
Ce-i mai trist, e, cum să spui, 
Că găsea creduli destui !!

are un copil și e însărcinată 
cu al doilea". Complicată și 
„urîtă tărășenie, într-adevăr !

Explicația impasului la ca
re duce un asemenea mod de 
opțiune trebuie căutată însă 
nu numai în mentalitatea — 
evident retrogradă — cît, mai 
ales în neseriozitatea cu care

C. — de a ți se „găti o mîn
care bună" și „de a umbla cu
rat îmbrăcat". In lipsa unei 
„încărcături" afective, a unei 
dragoste adevărate, impasul 
conjugal, ca cel în care se gă
sește Mircea C. — numai după 
doi ani de căsătorie — este i- 
nevitabil. De aceea, o confrun-

dintre soți exced acest cadru, 
ele exprimînd morala bunului 
Plac, a unei libertăți greșit în
țelese ce generează atîtea ne
înțelegeri și crize familiale. 
„Căsătoria — spunea tot Marx 
— nu se supune bunului plac 
al celui ce se căsătorește. Dim
potrivă, bunul plac al acestu-

CÎND „BARCA” N-ARE CÎRMĂ 
SI NICI CÎRMACI...

• Prejudecata celor trei K... • Invitație la luciditate și ade
văr. • O întrebare ce-și așteaptă răspunsul: Ce să fac ?

bucătărie și să facă copii), ce 
spoliază femeia de orice atri
but al feminității. Cît de depar
te este o asemenea prejudeca
tă de ceea ce spunea Goethe 
în capodopera sa „Faust" : 
„Eternul feminin ne înalță" ! 
Și cît de departe este ea de 
realitatea zilelor noastre în 
care atitudinea față de femeie 
— emancipată social și eco
nomic —- reflectă gradul de 
autorespect al unei societăți.

Ceea ce este mai grav în 
cazul pe care-1 dezbatem, es
te însă ușurința — frizînd i- 
responsabilitatea — cu care 
Mircea C. înțelege să iasă din 
impas: „Eu vreau să-mi las
soția, dar prietena mea concu- 
binează (?!) cu un alt cetățean.

se contractează o căsătorie și 
se întemeiează o familie. Căci, 
așa cum ne prevenea Engels ; 
„dacă numai căsătoria înteme
iată pe dragoste este morală, 
morală este numai căsătoria 
in care dragostea continuă să 
existe". Desigur, este vorba de 
dragostea ca pricipiu ce stă 
la baza căsătoriei și nu ca sim
plă atracție naturală, dragos
tea ca sentiment profund șl se
rios, legat de țeluri, idei și 
năzuințe nobile. implicînd 
răspunderea fiecăruia dintre 
soți de a o cultiva neîncetat. 
O uniune dintre bărbat 
meie se încheie pentru 
meierea unei familii. Ea 
poate rezuma la scopuri
tariste la care se referă Mircea

și fe- 
înte- 

nu se 
utili-

la 
este

tare serioasă de sentimente 
întemeierea căsătoriei 
singura cale de a evita o în
fruntare a lor ulterioară.

Dincolo, însă, de aspectul a 
fectiv, mai este și un alt as 
pect al problemei, ținînd ma 
mult de etica familiei. Ași 
cum scria Marx : „nimeni ni 
e constrîns să încheie o casă 
torie, dar fiecare trebuie con 
strîns ea o dată ce 
lat căsătoria, să se 
gilor ei".

întemeierea unei
seamnă asumarea unor obliga 
ții și răspunderi. Familia tre 
buia să se întemeieze pe prin
cipii și norme, pe mutualitatea 
onestității. Arbitrariul, vio
lențele sau infidelitatea unuia

a contrac 
supună le

familii în

ia trebuia să se supună că
sătoriei".

Desigur, a respecta principi
ile și normele căsătoriei nu 
este un joc naiv și simplu. U- 
neori, conștiința se face greu 
ascultată, iar omul este, a- 
tunci, ca o barcă fără cîrmă, 
fără cîrmaci. Este nevoie de 
curaj, de renunțări și luptă cu 
tine însuți, ce nu odată îți ră
pesc liniștile. Dar ce se reali
zează în această lume fără ast
fel de arme

...Un om e slab sau chiar laș. 
Ar vrea să fie tare și demn. 
O dorește cu ardoare cînd în
treabă : ..Ce să fac ?“ Evident, 
nu se 
există 
impas 
să te .
ciuni. A-ți stinge o primă do
rință o/ mai ușor decît a le sa
tisface pe cele ce urmează. A

pot da rețete. Dar nu 
altă cale de a ieși din 
decît aceea de a învăța 
opui propriilor slăbi-

încerca să renunți o dată sau 
de două ori la mierea artifi
cială a unei legături nepermise 
— căutînd să descoperi in ea 
ceea ce nu-ți place — înseamnă 
a nu mai vedea în respectarea 
principiilor doar pilula ..ama
ră" din ele. Iar a te obișnui cu 
gîndul că trebuie să trăiești 
întotdeauna ca și cînd ai trăi 
în văzul lumii, este semnul 
înțelepciunii. Aceasta nu în
seamnă deloc să trăiești de o- 
chii lumii — cum pare a 
gîndi Mircea C. Moralitatea nu 
e conservată numai de opinia 
publică. Dar a nu înțelege ne
cesitatea principiilor. înseam
nă a te deprinde cu propriile-țî 
slăbiciuni și cel ce nu-și dă 
seama că merge spre prăpas
tie. nu mai are nimic de fă
cut.

Mircea C. trece. evident, 
printr-o criză temporară. Din 
această experiență ' dureroasă 
va ieși mai adevărat, mai bun, 
mai înțelegător. O va depăși. 
Și aceasta va fi numai și nu
mai în folosul familiei.

Dar niciodată o criză con- 
juncturală în familie, nu jus
tifică un divorț. Opțiunea lui 
Mircea C. nu poate fi decît u- 
na : să părăsească aventura 
derizorie în care s-a vîrît 
să revină la căminul său. 
nu trebuie să uite zicala 
mult tîlc și înțelepciune 
„un cămin bun și o
cumsecade prețuiesc aur și 
mărgăritare".

Și 
El 
cu 
că,

femeie

DAVID MAM©
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Continuatori ai tradițiilor 
din Valea Jiului

♦ Acționînd cu hotărîre, 
pionierii și elevii de la Școala 
generală nr. 5 Petroșani sînt 
pe punctul de a raporta rea
lizarea sarcinilor privind an
gajamentul economic asumat. 
Au reușit să fie printre frun
tași următoarele detașamente: 
clasa a II-a A (comandant in
structor Maria del Mondo), 
clasa a M-a D (comandant in
structor Ildiko Somle), clasa 
a Iii-a B (comandant instruc
tor Melania lacob), clasa a 
IH-a D (comandant instructor 
Irma Donin). clasa a IV-a A 
(comandant instructor Maria 
Voiculescu), clasa a IV-a D 
(comandant instructor Irma 
Ferenczi), clasa a Il-a C (co
mandant instructor Victoria 
Muru), clasa aVI-a C (coman
dant instructor Dorina Pogan) 
clasa a VII-a A (comandant 
instructor Dumitru Bădules- 
cu), clasa a VII-a B (coman
dant instructor Felicia Con- 
stantinescu).

♦ Pionierii unității de la 
Școala generală nr. 6 Petrila 
au început o intensă campa
nie de muncă patriotică pen
tru amenajarea curții școlii, 
semănatul ierbii, plantări de 
pomi, nivelarea terenului de 
joacă și sport. S-au efectuat 
peste 1 000 ore muncă patrio
tică dîndu-se un aspect plă
cut curții școlii și împrejuri
milor. La aceeași școală, o de
legație de 20 de pionieri a a- 
dresat un călduros salut mi
nerilor E.M. Petrila cu ocazia 
„Zilei brigadierului", organi
zată la clubul din localitate. 
In euvîntul ei, pioniera Mi-

nodora Marchidan a felicitat 
pe toți șefii de brigadă care 
au reușit să realizeze planul 
pe trimestrul I, înainte de ter
men.

♦ Unitatea de pionieri de 
la Școala generală nr. 1 Vul
can a organizat acțiunea „Pio
nierii primei generații se 
destăinuie", în cadrul căreia 
și-au depănat amintirile des
pre primii ani ai pionieriei 
tovarășul Cîmpeanu. secretar 
al comitetului de partid de la 
Secția de stîlpi hidraulici, în
vățătoarea Elvira Kinski. Pi
onierii au raportat cele mai 
frumoase fapte ale lor, anga- 
jîndu-se să se înscrie pe linia 
tradițiilor de muncă și de via
ță ale înaintașilor lor și au o- 
ferit oaspeților un program 
artistic format din cîntece pa
triotice, poezii și montajul 
„Pionieria raportează".

Pionierii de la Școala 
generală nr. 3 Petrila se do
vedesc a fi iubitori ai folclo
rului local și continuatori ai 
celor mai frumoase tradiții în 
această privință. Ei au prezen
tat la căminul cultural din 
localitate programul artistic 
folcloric ..Cîntec, joc și voie 
bună", care a cuprins cîntece, 
dansuri populare locale și 
dramatizarea cunoscutelor o- 
pere literare „Păcală argat" și 
„Capra cu trei iezi".

Pionierii detașamentului 
clasei a VII-a A de la Școa
la generală nr. 3 Lupeni, con
duși de comandantul instruc
tor Ioan On, au organizat du
minică o activitate in aer li
ber la cabana Straja din ma

sivul Vîlcan. La cabană s-au 
organizat jocuri distractive și 
educative.

♦ In cadrul manifestărilor 
consacrate celei de a XXV-a 
aniversări a înființării Orga
nizației de pionieri, clasa a 
Vl-a C de la Școala generală 
nr. 5 Vulcan, sub îndrumarea 
comandantului instructor prof. 
Gheorghe Vladu. a desfășurat 
recent activitatea tematică 
„Un sfert de veac de pionie- 
rie". După prezentarea istori
cului și semnificațiilor eveni
mentului. a urmat un moment 
emoționant pentru întregul 
colectiv al clasei: doi dintre 
colegii lor au primit în cadru 
festiv cravata roșie cu trico
lor.

♦ La Școala generală nr. 4 
Petroșani, detașamentul clasei 
a IlI-a A (comandant instruc
tor Ecaterina Cristea) a orga
nizat concursul „Municipiul 
Petroșani, azi". Cele două ' e- 
chipaje — „Șoimii" și „Aurul 
negru" — au fost bine pregă
tite, departajarea s-a făcut 
numai prin întrebările de ba
raj. Formațiile artistice de la 
aceeași școală au prezentat, 
pentru pionierii din Vulcan, 
spectacolul „Pe drumurile ță
rii" care s-a bucurat de un 
deosebit succes.

♦ La Casa pionierilor din 
Lupeni, membrii cercurilor 
tehnice, artistice și sportive 
s-au întîlnit într-o ședință de 
lucru cu cadrele didactice ca
re au condus casa pionierilor 
de la înființare și pină în 
prezent. In cadrul discuțiilor 
s-au prezentat preocupările e- 
xistente pentru formarea ba
zei materiale, posibilitățile ce 
le oferă activitatea în cercuri.

♦ Pionierii de la Școala ge
nerală nr. 2 Petroșani. în ca
drul activității „Să cunoaștem 
din tainele muncii locuitorilor 
orașului nostru", au organizat 
vizite la Institutul de mine 
Petroșani (clasa a V-a B). la 
I.U.M.P. (clasa a Vl-a B), la 
Fabrica de piine (clasa a II-a 
A).

♦ La școlile generale nr. 4 
Petroșani și nr. 2 Lupeni au 
apărut numere festive ale ga
zetelor „Semafor" care cu
prind materiale ce ilustrează 
activități din viața unităților 
respective de pionieri.

CE FAC
(Urmare din pag. 1)

frumusețarea orașului. Pentru 
aceasta ne adresăm tovarășului 
loan Dascălu, tehnician princi
pal în cadrul serviciului de 
gospodărie al Consiliului popu
lar municipal. Din evidența în
tocmită la zi rezultă că elevii 
și-au adus contribuția la exe
cutarea lucrărilor stabilite în 
planul de măsuri al comitetu
lui executiv. Astfel, în ziua de 
3 martie, elevii liceului indus
trial au adus 400 mesteceni de 
la Sașa. au plantat 200 arbuști. 
In aceeași zi, elevii școlii co
merciale au curățat 600 mp de 
teren în spatele stației C.F.R. 
Numeroși elevi de la Școlile 
generale nr. 1 și 6 au curățat 
parcurile și zonele verzi. In zi
ua de 17 martie, 160 elevi de 
la școala profesională au adus 
320 de mesteceni de la Sașa și 
820 salcîmi de la Sălașul de 
Sus, care au fost plantați în 
cartierele municipiului. Sîmbă- 
tă 23 martie, 400 elevi ai liceu-

IINERII PE
lui teoretic au săpat 6000 mp 
zone verzi pe strada Republici: 
iar in 24 martie, elevii grupului 
școlar minier ad recondiționat 
4000 mp zone verzi. In aceeași 
zi, elevii liceului industrial au 
curățat și întreținut 8000 mp 
zone verzi în cartierul Aero
port. Un număr de 400 elevi 
au încărcat 160 tone de mate
riale rezultate din aceste lu
crări. au plantat 400 arbori, au 
așternut pămîntul vegetal. In 
zilele de 30 și 31 martie, 200 
elevi de la școala comercială 
au executat în cartierul Aero
port.

Iată deci, un volum mare de 
lucrări pe care elevii din șco
lile municipiului l-au efectu
at luna trecută. Au lipsit de la 
acțiuni tovărășii din activul 
comitetului municipal U.T.C.. 
celelalte organizații de tineret 
din cadrul unităților economice. 
Probabil că aceste probleme 
nu au stat pe agenda de lucru 
a secretariatului comitetului 
municipal U.T.C. ,

ȘANÎIEIHELE ?
Intr-adevăr, a ținut să ne 

explice tovarășul Nicolae Ha- 
neș, prim-secretar al comitetu
lui municipal U.T.C., la trans
miterea de sarcini din luna fe
bruarie ni s-a comunicat lista 
cu lucrările ce le avem de e- 
xecutat. Dar această listă pre
vede cîteva anexe care lipsesc 
Noi nu le-am primit. Recunoaș
tem că de fapt nici nu le-am 
cerut. Tovarășii de la consiliul 
popular s-au mulțumit să re
partizeze sarcinile și atît... Noi 
n-am știut cu cine să luăm le
gătura, deci n-am acționat nici 
pentru mobilizarea studenților. 
Așteptăm anexele... De altfel 
nici tovarășul Nicolae Napro- 
dean, președintele Consiliului 
TINERET MUNCITORESC nu 
a întreprins nici o inițiativă în 
acest sens...

Fără să comentăm „explica
țiile" date, ne permitem con
cluzii. Din cele constatate re
zultă că a lipsit o conlucrare 
permanentă, efectivă între co
mitetul executiv al consiliului 
popular municipal și comitetul 
municipal U.T.C. atît în peri

oada dinaintea declanșării ac
țiunilor patriotice pentru gos
podărirea și înfrumusețarea o- 
rașului. cît și în timpul organi
zării și desfășurării acestor ac
țiuni. S-a manifestat mult for
malism în stabilirea și reparti
zarea sarcinilor pe organizații 
de masă și obștești. A lipsit a- 
portul concret al factorilor de 
decizie în executarea lucrări
lor ce reveneau organizațiilor 
de tineret.

Experiența lunii martie de
monstrează că au lipsit iniția 
'.iva și elanul dea munci, iar 
dorința de afirmare a comite
tului municipal U.T.C., nu s-a 
manifestat îndeajuns.

Pe șantierele înfrumusețării, 
munca este în toi. Este nece 
sar să se privească cu toată 
răspunderea problema organi
zării și desfășurarea acțiunilor 
patriotice ale tineretului pen
tru înfrumusețarea și gospodă
rirea orașului, pentru înfăptu
irea obiectivelor stabilite prin 
planul de dezvoltare economi- 
co-socială a municipiului. Nu

putem încheia aceste scurte 
considerații fără să reamintim 
atît tovarășilor din cadrul con
siliului popular municipal, cit 
și celor din cadrul comitetului 
municipal U.T.C. în sarcina 
cărora revin aceste obligații, 
că pentru dezvoltarea edilitar- 
urbanistică a municipiului es
te necesară munca concretă. 
Și încă un fapt care, ore- 
cum s-a evidențiat și la 
ultima plenară a comite
tului municipal U.T.C. nu 
poate fi tratată ca o proble
mă secundară de către organe
le U.T.C. : MUNCA PATRIO
TICA TREBUIE SĂ DEVINĂ 
O ȘCOALA ÎN CARE TINE
RETUL SA ÎNVEȚE SA MUN
CEASCĂ ȘI SA TRĂIASCĂ 
ÎN CHIP COMUNIST.

Planuri avem, angajamente 
ne-am luat, timpul ne ajută, 
deci la lucru ! Să facem totul 
pentru ca luna aprilie să de
vină pe bună dreptate luna 
prezenței și participării plena
re a tineretului pe șantierele 
înfrumusețării. Dar prin fapte...

Pionier în fiecare clipă
In zilele trecute am 

avui ocazia să con
stat că pionierii de la 
Școala generală nr. 6 
din Petroșani Iși În
scriu laptele lor pe 
genericul chemării pe 
care au lansat-o cu 
ani in urmă către toii 
pionierii din Valea 
Jiului — „In fiecare 
zi din viata de Pio
nier, o faptă demnă 
de un viitor comunist".

Printre blocurile de 
lingă școală aleargă, 
plîngind o mamă. ..De 
ce plingi, tanti?" — 
întreabă un grup de 
copii. Femeia au răs

punde, dar copiii in
sistă — „Ati pierdut, 
cumva, un portmo- 
neu?" Da, asta era, 
copilul de trei ani, 
care acum a'erga du
pă mama sa, se juca
se cu un portmoneu. 
in care era .tot sala
riul luat în ziua a- 
ceea, și-l pierduse pe 
alee. Elevii Pavel 
Cruceru (clasa a II-a 
D), Camelia Cepoi 
(clasa a IV-a B) și Ca
melia Cruceru (clasa 
I A) au ridicat port- 
moneul încercînd să 
refină copilul pină

vine cineva să-l cau
te. Și pentru că pri
chindelul se simțea 
nevinovat și continua 
să se joace, cei trei 
elevi au hotărît să aș
tepte. Și au așteptat 
aproape o oră pe ban
ca din fata blocului 
pină a apărut mama 
îngrijorată. I-au dat 
banii și au calmat-o 
pentru a nu-1 pedepsi 
pe copil. Mare le-a 
fost mîhnirea cînd au 
văzut că, femeia, în 
loc să le mulțumeas
că, s-a Întors spre 
cel mic și i-a tras o 
bătaie zdravănă.

Mă apropii de ei, 
le cer detalii. „Dacă 
nu apărea femeia pă
gubașă ce-aji fi fă
cut?" „Ne-am ii dus 
la școală sau am fi 
Întrebat la blocul un
de ar fi intrat copilul 
și tot am ii găsit-o".

Fapte de copii cres
cuți și educafi în spi
ritul cinstei și ome
niei. iapte care, prin 
intermediul acestor 
r'rnduri, am dorit să le 
cunoască și al/i pio
nieri.

Prof.
M. RADUCAN

In cadrul unei activități pionierești, corul detașamentului clasei a Il-a de la Școala 
generală nr. 4 Petroșani evoluează cu un cîntec în limba germană.

(Urmare din pag. 1)

re de patru ani, termenul de 
amortizare. Există, de aseme
nea, transportoare descomple
tate sau cu un grad avansat 
de uzură care, deși nu sînt 
complet amortizate, vor trebui 
casate pentru că nu mai pot 
fi utilizate în producție.

O altă explicație a număru
lui mare de transportoare o 
constituie menținerea unor ti
puri depășite cum ar fi TR-2. 
Acest lucru explică, alături de 
concentrarea scăzută a pro
ducției. faptul că sectorul Băr- 
băteni are în inventar un nu
măr de 95 de transportoare, 
față de numai 34 cît are, în 
condițiile unei producții mai 
mari, sectorul IV de exemplu.

Transportoarele se uzează 
într-un timp mult mai redus 
față de durata normată dc 
funcționare, ilustrând astfel

I

ECONOMICITATE SPORITĂ
problema mult dezbătută a ca
lității necorespunzătoare a u- 
nor piese sau subansamble. 
Piesele nu sînt călite și ca ur
mare rezistența lor iii cazul 
transportoarelor TR-3 și TR-2 
nu reprezintă decît două tre
imi din valoarea corespunză
toare a celor provenite din im
port. Se întrevăd unele îmbu
nătățiri calitative prin asimi
larea transportorului TR-3 cu 
două viteze intersanjabile co
respunzătoare unor debite di
ferite. sau ca urmare a rezul
tatelor concludente a experi
mentării în cadrul sectoarelor 
V și VI a unui lot de patru 
stele de acționare călite.

Alături de toate aceste as
pecte tehnologice, faptul că as

tăzi transportoarele au ajuns 
să reprezinte aproape 25 la su
tă din totalul mijloacelor fixe 
se datorește și unor cauze... 
mai puțin obiective. Un son
daj întreprins nu cu mult timp 
în urmă în subteran a relevat 
serioase deficiențe în ceea ce 
privește gospodărirea și ex
ploatarea numeroaselor trans
portoare valorînd zeci de mili
oane de lei. Persistă deficien
țe în ceea ce privește exploata
rea transportoarelor în confor
mitate cu prevederile tehnice, 
in depozitarea și recondiționa- 
rea lor. Exemplul sectorului 
V. unde la exploatarea unei 
felii noi au fost găsite în spa
tele plasei de susținere părți

componente aflate în bună sta 
re ale transportorului de la fe
lia precedentă, constituie un 
caz care, din păcate, nu repre
zintă o excepție.

O altă rezervă de îmbunătă
țire a utilizării transportoare
lor o constituie sporirea frec
venței reviziilor și recondițio-

nărilor pentru a prelungi du
rata efectivă de funcționare. 
Această măsură se impune de 
urgență pentru că se constată 
că, deși se afirmă că piesele 
de schimb sînt furnizate în
tr-un ritm mulțumitor, volu
mul reparațiilor curente și ca
pitale a crescut doar în pro
porție de 124 și, respectiv. 180 
la sută, din 1971 pînă în 1973. 
Ceea ce este, oricum, inferior 
creșterii numărului de trans
portoare, care s-a triplat în a- 
r-v'ași perioadă.

LUNA FURIOASA"

ocolită de 
din como- 
soi de pe-
Adevărul

„Luna furioasă" — amin
tind de cunoscuta dramă a 
lui O’Neill, „Luna dezmoște
niților” — este un film deo
sebit de șocant, inspirat dm- 
tr-o lume stranie, 
artiști, in genere, 
dilate sau dinii r-un 
danterie estetică,
este, însă, că problema trpi- 
cităfii cedează -adesea în fa
ta dramatismului intens al 
situației de excepție și acest 
fapt nu înseamnă, desigur, 
o abdicare condamnabilă de 
la rigoarea unui criteriu al 
creației realiste. ci, dimpotri
vă, lăfgirăa âriil ' investigă
rii, dilatarea orizontului ob
servației, prin consemnarea' 
ineditului.

Bryan Forbes (care semnea
ză și scenariul inspirat de 
romanul omonim al rai Peter 
Marshall) se angajează prin 
această peliculă într-o aven
tură de creafie ioarte puțin 
obișnuită, prosper: tind un mi
crocosm obsedant, sfîșiat de 
pasiuni trăite la cote mult ri
dicate fafă de cele obișnuite.

Analogia titlului filmului 
cu eel al dramei lui O'Neill 
este continuabilă atît in sfe
ra tematicii cit și in aceea 
a caracterologici. Personaje
le lui Bryan Forbes sînt și 
ele aidoma celor create de 
O'Neill, niște dezmoșteniți ai 
destinului. Acest destin, ju- 
cîndu-le o farsă sinistră, 
plantează în trupul lor sufe
rințele unei maladii neiertă
toare, făcindu-i infirmi sau, 

' in cel mai bun caz, cvasiin-

firmi. Implicațiile bolii sînt 
multiple. Imobilitatea relati
vă creează senzația 
rit, angoasa unei 
căscate între lumea 
nătoși și a celor 
De la această 
și pină la conflictul latent 
societatea nu este decît 
pas.

Conștiința personajelor 
ceptionează, firește, că acest

claustră- 
prăpăstii 
celor să- 
suferinzi. 

circumstanță 
cu 
U’l

re-

Carnet
cinematografic

conflict, în felul in care ele 
îl privesc, este așezat pe te
meiuri false. Dacă dezmoște
niții lui O’Neill și-ar putea 
identifica sursa nefericirii lot 
intr-o cauzalitate socială, per
sonajelor lui Bryan Forbes li 
se răpește această alternati
vă. Este adevărat că suferin
țele lor sînt privite uneori 
cu impasibilitate de către cei 
sănătoși, dar cauza nenoro
cirii este totuși infirmitatea 
provocată de sechelele polio
mielitei.

Din acest motiv „Luna 
rioasă" nu este o dramă 
cială ci una psihologică, 
centul fiind monopolizat,
restituirea acelor procese 
psihice care se petrec uneori 
paroxistic în conștiința per
sonajelor. Aceste procese, 
poate bizară pentru noi, sînt

fu- 
so- 
ac- 
de

deosebit de interesante deoa
rece ele sînt declanșate prin 
prisma unei viziuni care redi- 
mensionează lumea conieiin- 
du-i sensuri ce scapă celor 
sănătoși.

Filmul lui Forbes este 
foarte bine făcut, am putea 
spune că este impecabil din 
punct de vedere profesional. 
Imaginea, compusă excelent 
de cameraman-ul Tony îmi; 
dialogurile firești, ferite de 
orice tentafie literaturizantă; 
muzica expresivă a lui Stan
ley Myers, au o netă funcție 
dramatJSâ. Accentuăm aceste 
lucruri- deoarece grafie lot a- 
pate - eriedibilă, elaborată cu 
gust și fără artificii, o poves
te de dragoste dintre doi in
firmi. L.a acest capitol se o- 
feră de la sine posibilitatea 
unei noi analogii, de această 
dată cu celebra „Love Story". 
Ca și acolo, în „Luna furioa
să" fericirea este de scurtă 
durată, prin dispariția pre
matură a eroinei. In contex
tul în care iubirea este o 
șansă de supraviețuire, dez- 
nodămintul trist are zgudui
toare reverberații. Cuplul 
Malcom McDowell — Nanet
te Newman este excelent in 
acest film care ne atenționea
ză că 
nu au 
tră, ci 
că de 
o punte a înțelegerii 
prăpastia dintre destine dife
rite.

dezmoșteniții soartei 
nevoie de mila noas 
de un ajutor real, adi- 
acea mină ce aruncă 

peste

Al. COVACI

I

Fără a fi epuizat un subiect de analiză deosebit de vast 
și de complex, se conturează cîteva concluzii referitoare la 
implicațiile economice ale pătrunderii masive în subteran 
nu numai a utilajelor de transport, ci a tuturor utilajelor și 
instalațiilor de o complexitate sporită.

Rațiunea investițiilor făcute pentru dotarea unităților 
miniere cu echipament de lucru tot mai perfecționat se re
găsește în reducerea efortului fizic în îmbunătățirea continuă 
a nivelului de eficiență economică prin sporirea productivi
tății muncii și reducerea consumurilor de materiale, și de
sigur. creșterea securității muncii.

Situația existentă la mina Lupeni, unde creșterea rapidă 
a dotării tehnice a avut implicații nefavorabile asupra prețu
lui de cost, este caracteristică, dat fiind nivelul ridicat al 
producției minei, însă nu este singulară, putînd fi regăsită la 
majoritatea unităților miniere din bazin.

Sarcinile de mare însemnătate trasate de partid mineri
lor Văii Jiului, de a dezvolta în ritm rapid producția de Căr
bune prin mecanizarea complexă și adecvată a lucrărilor 
din subteran impune analizarea acestui fenomen cu toată res
ponsabilitatea, atît de către factorii de decizie, cît și de per
sonalul de execuție. Efectuarea tuturor demersurilor necesa
re îmbunătățirii calității transportoarelor și, în general, a tu
turor utilajelor miniere de fabricație proprie, creșterea com
petenței și responsabilității în exploatarea și întreținerea a- 
cestora constituie căi sigure prin care programului vast de 
creștere a dotării tehnice a minelor i se va putea asigura o e- 
ficiență economică ridicată rezultînd din mecanizarea lucrări
lor miniere, asigurîndu-se astfel tot mai buna satisfacere a 
necesităților energetice ale economiei naționale.

UZINA ELECTRICĂ
PAROȘENI

angajează de urgență:
• impiegat de mișcare C.F.R.
• manevrant
• acar C.F.R.
• șef echipă întreținere C.F.R. (picher)
• meseriași întreținere căi ferate
• strungari

Salarizarea conform prevederilor H.0.M. 914/1968 și Regii 
nr. 12/1971.

PRIMĂVARA — PERIOADA A ANULUI PROPICE IZBUCNIRII INCENDIILOR

Să acționăm cu toții pentru ocrotirea pădurilor, gospodăriilor proprii — 
a întregii avuții obștești!

Pădurea, bogăția inestimabi
lă a țării este, în același timp o 
podoabă de neprețuit a plaiuri
lor noastre românești, un vast 
și minunat laborator de regla
re a echilibrului biologic, de 
protejare a solului. Pentru o- 
crotirea acestui bun al tuturor, 
Inspectorul silvic a întreprins 
în anii socialismului o seamă 
de masuri. Acțiunile de pro
pagandă. conferințele sînt doar 
cîteva din preocupările ce 
le-au avut organele silvice și 
de pompieri. Dintre acțiunile 
întreprinse, menționăm în mod 
deosebit popularizarea H.C.M. 
2285/1969. In ședințele cu lo
cuitorii din mediul rural, aceș
tia au fost informați despre ce 
anume trebuie întreprins pen
tru apărarea pădurii împotriva 
focului.

în dorința ca toți cetățenii 
județului nostru, indiferent de 
funcția pe care o dețin, să a- 
p«re pădurea de incendii, spi
cuim cîteva din prevederile a- 
cestei hotărâri. Astfel, la arti
colul 1 se menționează : „con
stituie contravenție la normele 
de prevenire și stingere a in
cendiilor următoarele fapte :

• neluarea măsurilor de 
prevenire și stingere a incen
diilor de către întreprinderile, 
instituțiile de stat, organizați
ile obștești și persoanele fizice 
care îndeplinesc o activitate în 
păduri ;

• neinstruirea de către uni

tățile, organizațiile socialiste 
cu privire la prevenirea și 
stingerea incendiilor în păduri, 
a tuturor salariaților sau neor- 
ganizarea lor în echipe care să 
acționeze la stingerea incendi
ilor dacă vor izbucni ;

Q neinstruirea paznicilor de 
parchete în vederea prevenirii 
și stingerii incendiilor ;

® aprinderea focurilor Ia o 
distanță mai mică de 100 m de 
pădure fără aprobarea organu
lui silvic sau în afara locurilor 
special amenajate acestui scop 
ori părăsirea focurilor fără a 
le stinge ;

• instalarea și folosirea în 
pădure a instalațiilor și utila
jelor de exploatare fără luarea 
măsurilor de prevenire și stin
gere a incendiilor prevăzute în 
dispozițiile legale ;

• neluarea de către părinți 
sau cînd este cazul, de alți re
prezentanți, a măsurilor nece
sare pentru a împiedica pe mi
norii care nu au împlinit vîrsta 
de 14 ani de a mînui materiale 
ori substanțe care pot provoca 
incendii".

Deci, în lumina legii, datoria 
noastră, a tuturor, este să în
treprindem tot ce este posibil 
pentru ca în păduri să nu se 
producă nici un incendiu.

Cetățeni !

— Pădurea este o mare bo
găție națională. Feriți-o de in

cendii. Nu faceți foc în pădu
re. Nu lăsați copiii să se joa
ce cu focul în pădure sau să 
aprindă foc la mai puțin de 200 
m de liziera pădurii.

— Nu aruncați resturi de ți
gări sau chibrituri aprinse în 
pădure și în alte locuri ce pre
zintă pericol de incendiu.

— Fumatul este permis nu
mai în locuri fără frunze usca
te unde sînt gropi pentru fu
mat, amenajate și indicate în 
păduri.

— Nu dați foc resturilor ve
getale de pe pășuni și finețuri 
la o distanță mai mică de 200 
m de pădure.

— Pe timp secetos sau cu 
vînt nu faceți foc !

Turiști !

Stingeți focurile după pregă
tirea hranei, cînd vă aflați în 
apropierea pădurii !

Cabanieri !

Verificați bine coșurile și so
bele și remediați orice defecți
uni înainte de aprinderea focu
lui !

Nerespectarea acestor preve
deri se pedepsește cu amendă 
de la 300 la 3000 lei.

Turiști !

• Pe timp secetos și cu vînt 
nu aprindeți focuri în pădure.

• Nu aruncați capete de ți
gări sau chibrituri aprinse în 
pădure sau în alte locuri care 
prezintă pericol de incendiu.
• Fumatul este permis nu

O îndatorire civică 
la ordinea zilei

mai în locuri special amenaja
te, undă se află gropi pentru 
aruncarea resturilor de țigări,

Participare activă, a fiecărui 
cetățean, la prevenirea și stingerea 
incendiilor, la apărarea avutului 

obștesc !
Interdicții importante 

pentru fiecare gospodar :
In scopul prevenirii incendi

ilor aveți datoria elementară 
ca in gospodăria dumneavoas
tră să vă conformați următoa
relor reguli :

— Verificați, reparați’ și cu- 
rățați la timp sobele și coșurile 
de evacuare a fumului.

— NU așezați în apropierea 
sobelor obiecte de îmbrăcă

locuri care sînt marcate prin 
tăblițe indicatoare !
• Pregătirea hranei se face 

numai în locuri special amena
jate prevăzute cu indicatoare.

• Părăsiți focul numai du
pă ce l-ați stins cu apă sau cu 
pământ!

minte, lemne, hîrtie și alte ma
teriale care se pot aprinde cu 
ușurință.

— NU lăsați fără suprave
ghere focul aprins în sobe sau 
lămpi cu petrol aprinse, reșo- 
uri, radiatoare în prize.

— NU folosiți instalații elec
trice improvizate și nu utili
zați la tablourile de distribuție 

a energiei electrice siguranțe 
supradimensionate.

Cetățeni!

Pentru a vă apăra gospodă
ria și bunurile împotriva in
cendiilor, respectați următoa
rele reguli de prevenire a in
cendiilor :

— nu fumați și nu aruncați 
la întîmplare resturi de țigări 
aprinse în magazii de materia
le, grajduri, depozite de furaje 
sau alte asemenea locuri care 
prezintă pericol de incendiu ;

— nu folosiți siguranțe im
provizate și nu supradimensio
nați rețeaua electrică ;

— nu executați improvizații 
Ia instalația electrică ; pentru 
verificări și reparații apelați 
numai la personal calificat;

— nu faceți focul la întîm
plare lîngă case, grajduri, ma
gazii.

Atenție părinți !

— Nu lăsați copiii singuri în 
încăperile în care este aprins 
focul în sobă sau în încăperile 
unde se găsesc în stare de func
ționare lămpi cu petrol pentru 
iluminat ori pentru gătit sau 
alte asemenea aparate.

— Folosiți orice prilej pentru 
a arăta copiilor dumneavoastră 
pericolul ce-1 prezintă jocul cu 
focul atît pentru avutul vostru 
cît și pentru viața lor ;

— Nu amenajați afumători 
improvizate în păduri, șoproa- 
ne, șuri etc.

— Verificați și reparați so
bele și coșurile de evacuare a 

fumului. Pe timpul funcționă
rii, coșurile se vor curați la 
interval de cel puțin două luni.

— Nu instalați burlane me
talice pentru evacuarea fumu
lui prin ferestre, prin pereți 
din material combustibil sau 
prin acoperișuri fără ca aces
tea să fie izolate în mod co
respunzător.

— Nu păstrați lemne, îmbră
căminte sau alte materiale 
combustibile mai aproape de 
1 m față de sobele metalice și 
de burlanele acestora.

— Depozitați cenușa în vase 
metalice, după ce în prealabil 
a fost stinsă cu apă.

— Nu lăsați sobele cu foc. 
fără supraveghere și nu le 
supraîncălziți.

— Nu folosiți buteliile cu 
gaz lichefiat fără regulator de 
presiune, cu garnituri uzate, 
cil furtun care prezintă crăpă
turi sau lărgiri la capace.

Rețineți deci !

• Nu faceți focul deschis 
Ijngă case, magazii, grajduri, 
pădure etc.
• Depozitați cenușa din so

be într-o groapă special ame
najată.

Gospodine !

• Nu puneți rufe la uscat 
in apropierea sobelor sau a al
tor surse de încălzire.
• Nu lăsați obiecte electri

ce de uz casnic (mașini de 
călcat, reșouri, radiatoare) în 
priză nesupravegheate.

• Nu fumați în locuri cu 
pericol de incendiu — păduri, 
magazii etc.

Atenție părinți !

Manipularea focului de către 
copii provoacă cele mai multe 
incendii, cele mai grave neno
rociri. De aceea nu lăsați co
piii singuri în încăperile unde 
este aprins focul în sobă sau 
unde se găsesc în stare de 
funcționare lămpi de petrol, a- 
ragaze, reșouri electrice, ma
șini de călcat etc. Nu lăsați 
chibrituri la îndemîna copiilor.

Cînd plecați de acasă veri
ficați cu maximum de atenție 
dacă ați închis robinetul de la 
butelia de aragaz, focul în so
bă a fost stins, chibriturile au 
fost ascunse pentru a nu fi gă
site de copii, aparatele electri
ce de uz casnic (fierul de 
călcat, reșoul. radioul, televi
zorul etc.) au fost scoase din 
priză, vasele cu lichide infla
mabile au fost ermetic închise 
și evacuate din încăpere.

Numai după ce v-ați convins 
personal că ați luat toate mă
surile pentru a fi îndeplinite 
aceste cerințe majore la ple
carea dumneavoastră de acasă, 
puteți părăsi locuința și puteți 
fi liniștit că nici un pericol 
de incendiere nu vă amenință 
gospodăria și copiii dumnea
voastră.

Material publicitar
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A FOST PRIMIT Df
AL C.C. AL P.C.

PRAGA 3 — Corespondentul 
Agerpres, Constantin Prisăca- 
ru, transmite : Gustav Husak, 
secretar general al C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, l-a primit, 
miercuri' după-âmiază, pe 
George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe al Republi
cii Socialiste România.

Ministrul român a transmis 
secretarului general al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia un căl
duros salut, urări de sănătate 
și fericire din partea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România.

La rîndul său, tovarășul Gus
tav Husak a transmis tovară
șului Nicolae Ceaușescu salu
tări cordiale, cele mai bune u- 
rări de noi succese, multă să
nătate și fericire,

Secretarul .general al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia și-a ex
primat convingerea că relați-

® 'WAuiwle sUp'l © Uduuete ®
ile de prietenie tradițională 
dintre Partidul Comunist din 
Cehoslovacia și Partidul Co
munist Român, dintre popoa
rele celor două țări socialiste și 
prietene se vor dezvolta conti
nuu, în folosul cauzei păcii și 
socialismului.

La primire, desfășurată în- 
tr-o atmosferă cordială, prie
tenească. a participat Vasil 
Bilak, membru al Prezidiului, 
secretar al C.C. al P.C. din Ce
hoslovacia.

★

In aceeași zi, ministrul afa- I 
cerilor externe al României a 1 
fost primit de președintele gu
vernului R.S. Cehoslovace, Eu- 
bomir Strougal.

★
Marți și miercuri, tovarășul 

George Macovescu a vizitat în
treprinderi din orașele Libe
rec, Jablonec și Podebrady.

PREȘEDINTELE SIRIEI L-A PRIMIT 
PE TOVARĂȘUL MIHAI DALEA

în Europa
Lucrările Comitetului pregătitor 

al Conferinței pentru examinarea Tratatului 
privind neproliferarea armelor nucleare

Conferința pentru securitate 
și cooperare

DAMASC 3 — De la Cores
pondentul Agerpres, Crăciun 
Ionescu: La 3 aprilie, Hafez 
Al Assad, președintele Repu
blicii Arabe Siriene, secretar 
general al Partidului Baas 
Arab Socialist, l-a primit pe 
Mihai Dalea, membru suple
ant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului Central al Uniunii 
Generale al Sindicatelor din 
România.

Cu acest prilej, tovarășul 
Mihai Dalea a transmis șefului 
statului sirian un mesaj de cal
dă prietenie din partea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Co
munist Român, președintele 
Republicii Socialiste România.

Președintele Hafez Al Assad 
a adresat mulțumirile sale căl
duroase pentru mesajul pri
mit, transmițînd președintelui 
Nicolae Ceaușescu cele mai 
bune urări de fericire perso-

nală și de prosperitate poporu
lui român prieten. Șeful statu
lui sirian a evocat cu multă 
plăcere momentele importan
tului eveniment în istoria rela
țiilor dintre cele două țări — 
vizita întreprinsă în luna fe
bruarie de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în Republica Arabă 
Siriană, subliniind cu profun
dă satisfacție că acordurile de 
cooperare româno-siriene în
cheiate în cursul acestei vizite 
prind viață, concretizfndu-se 
în multiple domenii, în intere
sul ambelor state și popoare, 
al colaborării internaționale.

GENEVA 3 (Agerpres). — La 
Geneva continuă lucrările Co
mitetului pregătitor al Confe
rinței pentru examinarea apli
cării Tratatului privind nepro- 
liferarea armelor nucleare.

Luînd cuvîntul în ședință de 
marți, reprezentantul țării 
noastre, ambasadorul Constan
tin Ene a relevat că „România 
a participat de o manieră ac
tivă la negocierile pentru ela
borarea Tratatului privind ne- 
proliferarea armelor nucleare, 
prezentînd propuneri concrete 
tinzînd să amelioreze textul 
inițial al acestui acord, pornind 
de la ideea fundamentală că e- 
sența unui tratat de neproli- 
ferare constă, pe de o parte, 
în a ridica o barieră eficace 
în fața desemnării armelor 
nucleare și, pe de altă parte, 
în a asigura realizarea unor 
pași concreți pe calea dezarmă
rii nucleare, în a oferi garanții 
de securitate statelor care re
nunță la producerea și achi
ziționarea armelor atomice și 
să permită accesul, fără pie
dici, al tuturor statelor la bine
facerile oferite de utilizarea 
în scopuri pașnice a energiei 
nucleare.

Ratificînd Tratatul de ne- 
proliferare — a declarat dele
gatul țării noastre — România

a considerat că acest acord 
constituie un prim pas pe ca
lea măsurilor destinate să li
miteze și să lichideze dezvol
tarea cursei înarmărilor ato
mice. în același timp, Româ
nia a subliniat necesitatea ca 
acest pas să fie urmat, cît mai 
repede posibil, de noi măsuri 
în domeniul dezarmării, al u- 
tilizării pașnice a energiei a- 
tomice, al creșterii securității 
statelor care au renunțat la 
producerea și achiziționarea ar
melor nucleare.

în continuare, vorbitorul a 
subliniat marea importanță pe 
care o acordă țara noastră pre
gătirii și desfășurării conferin
ței ce va avea loc în 1975. ro
lului pe care aceasta, ca și ce
le care o vor urma, trebuie 
să-1 joace ca mijloc de verifi-

care colectivă pentru toate 
statele părți cu privire la ma
niera în care fiecare dintre e- 
le își îndeplinește obligațiile 
asumate și participă la coope
rarea în vederea realizării o- 
biectivelor tratatului.

Referitor la ordinea de zi a 
conferinței — a spus reprezen
tantul român — ne pronunțăm 
în favoarea pregătirii unei a- 
gende detaliate, care să conți
nă puncte referitoare la prin
cipalele probleme cuprinse în 
tratat.

în ceea ce privește modul de 
organizare a Conferinței, dele
gația română se pronunță în 
favoarea unei proceduri demo
cratice pentru desfășurarea lu
crărilor. de natură să permită 
participarea egală a tuturor 
statelor părți la dezbateri.

Cancelarul Willy Brandt 
despre unele probleme 

ale politicii interne 
și externe a R.F.G

-----♦-----

Consultările
în vederea formării
noului guvern belgian

BRUXELLES 3 (Agerpres). 
— La Bruxelles continuă, sub 
auspiciile lui Leo Tindemans, 
consultările în vederea for
mării noului guvern de coali
ție bipartit belgian. In ciuda 
climatului favorabil — relevă 
agenția France Presse — în 
care s-au desfășurat pînă în 
prezent, convorbirile între re
prezentanții Partidului Socia
list și ai Partidului Social- 
Creștin nu au dus la nici un 
rezultat, nefiind redactat în
că un program comun de gu
vernare, 
sultările 
ședinția 
juns la 
numai asupra problemei regi- 
onalizării Belgiei. Celelalte 
probleme importante și mai 
ales, controversate, cum ar fi 
cheltuielile economice publi
ce și învățămîntuî. s-au aflat 
în studiu luni și marți, fără a 
se ajunge la un acord.

Participanții la con- 
desfășurate sub pre- 

lui Tindemans au a- 
o înțelegere parțială

♦

Întîlnirea 
dintre Sufanuvong 
și Suvanna Fuma

VIENTIANE 3 (Agerpres). 
— Prințul Sufanuvong, pre
ședintele Comitetului Central 
al Frontului Patriotic Laoți
an. a avut o convorbire cu 
prințul Suvanna Fuma, pri
mul ministru al guvernului de 
la Vientiane.

Prințul Sufanuvog a sosit, 
miercuri, la Vientiane . pentru 
a participa la activitățile le
gate de formarea guvernului 
provizoriu de uniune naționa
lă și a Consiliului politic de 
coaliție națională în virtutea 
Acordului din februarie 1973 
de restabilire a păcii și înțe
legere națională în Laos.

Situația din Franța după încetarea 
din viață a președintelui 

Georges Pompidou
• întrunirea Consiliului de Miniștri • De

semnarea lui Alain Poher în funcția de pre
ședinte interimar al Franței

PARIS 3 (Agerpres). — Du
pă cum s-a anunțat președin
tele Republicii Franceze. Geor
ges Pompidou, a încetat din 
viață marți seara la Paris. Con
siliul de Miniștri al Franței 
s-a întrunit, miercuri, sub pre
ședinția primului ministru. 
Pierre Messmer, pentru a ana
liza situația creată după înce
tarea din viață a președintelui 
Republicii Franceze, Georges 
Pompidou.

La sfîrșitul ședinței a fost 
dat publicității un comunicat 
oficial în care se arată că, res- 
pectînd dorința președintelui 
Pompidou și la cererea famili
ei sale, a fost fixat un servi
ciu religios pentru ziua de joi ; 
vor asista membrii familiei, 
membrii guvernului și colabo
ratorii apropiați ai președinte
lui. înhumarea va avea loc la 
Orvilliers. la 50 km de Paris, 
în cadrul unei ceremonii strict 
familiale.

O ceremonie solemnă de o- 
magiu președintelui Georges

Pompidou va avea loc sîmbătă, 
la ora 10,00 G.M.T., la Cate
drala Notre-Dame din Paris, la 
care vor asista membri ai gu
vernului. ai Parlamentului și 
ai delegațiilor străine.

Sîmbătă va fi declarată zi de 
doliu. Conform uzanțelor, toa
te drapelele vor fi coborîte în 
berna pînă la sfîrșitul lunii.

La Palatul Elysee a fost des
chis un registru de condolean
țe.

★

Tot miercuri, s-a întrunit și 
Consiliul Constituțional fran
cez. care a hotărît desemnarea 
oficială a președintelui Sena
tului, Alain Poher. în funcția 
de președinte interimar al Re
publicii Franceze. Alain Poher 
va rămîne în această funcție 
pînă la alegerea noului pre
ședinte al țării, alegere care, 
potrivit prevederilor constitu
ționale, urmează să aibă 
între 22 aprilie și 7 mai.

BONN 3 (Agerpres). — Can
celarul R.F. Germania, Willy 
Brandt, a făcut o declarație 
de presă în care s-a referit la 
situația internă a partidului 
și la alte probleme ale politi
cii interne și externe a R.F.G. 
El a subliniat, astfel, necesi
tatea ca membrii Partidului 
Social-Democrat — principala 
formațiune politică a coaliți
ei guvernamentale — să-și 
strîngă rîndurile. Brandt a a- 
rătat că această coeziune a 
devenit cu atît mai necesară, 
cu cît P.S.D. a suferit mai 
multe eșecuri succesive în re
centele alegeri parțiale des
fășurate în landurile Renania- 
Palatinat, Renania de Nord- 
Westfalia și Schleswig-Hols
tein.

Willy Brandt a cerut ca 
P.S.D. să rămînă unit pentru 
îndeplinirea rolului său în 
stat și în societate.

In ce privește colaborarea, 
în cadrul coaliției guverna
mentale, cu Partidul Liber- 
Democrat, vorbitorul a apre
ciat că ea se caracterizează 
prin respect și lealitate reci
procă. exprimîndu-și convin
gerea că remanierea guverna
mentală, care va fi necesară 
după alegerile prezidențiale 
din luna mai a acestui an, (la 
care candidează, cu mari șan-

---------------

se de victorie, actualul vice
cancelar și ministru de exter
ne Walter Scheel — n.n.) va 
prilejui o confirmare clară a 
viabilității coaliției P.S.D. — 
P.L.D.

Referindu-Se Ia poziția țării 
sale față de cererea guvernu
lui de la Londra de a renego- 
cia condițiile de aderare ale 
Marii Britanii la Piața comu
nă, cancelarul a precizat că 
R.F.G. este gata să coopereze 
pentru ca Anglia să obțină 
condiții mai bune de partici
pare la C.E.E.. dar că se va o- 
pune modificării prevederilor 
de bază ale Tratatului de la 
Roma, care constituie actul de 
naștere al comunității.

GENEVA 3 (Agerpres). — In 
această săptămînă, în organele 
conferinței general-europene 
pentru securitate și cooperare 
care se ocupă de problemele 
cooperării economice, repre
zentanții țărilor mediterane
ene neparticipante — Algeria, 
Tunisia, Israel, Egipt, Maroc 
și Siria — au expus punctele 
de vedere ale guvernelor lor 
cu privire la schimburile co
merciale, cooperarea industria
lă, cooperarea tehnico-științi- 
fică, protecția mediului încon
jurător și la alte sectoare ale 
activității economice.

Pronunțîndu-se pentru lăr
girea raporturilor lor de co
operare cu țările europene, 
reprezentanții țărilor medite
raneene neparticipante la con
ferință au evidențiat necesi
tatea diversificării și intensi
ficării schimburilor comerci
ale, așezării acestora pe baze 
noi, echitabile, 
rea obstacolelor 
rilor existene. 
s-au pronunțat 
rea sferei și îmbogățirea con
ținutului sistemului de prefe
rințe de care beneficiază ță
rile în curs de dezvoltare.

Un loc important în discuți
ile purtate a revenit probleme
lor privind protejarea mediu
lui înconjurător, lupta împo-

asemenea, 
manifestă 
stabilirea 
cooperare 
contribuie

COMITETUL O.N.U. PEN
TRU DECOLONIZARE și-a în
cheiat dezbaterile asupra pro
blemei rhodesiene, începute la 
22 martie. Au fost adoptate 
două rezoluții care condamnă 
politica regimului rasist din 

_ Rhodesia, represiunile săvîrși- 
> te împotriva poporului Zim- 
‘ babwe și violarea de către u- 

nele guverne străine a rezolu-

I

loc

Convorbirile 
intercipriote 

în impas

prin elimina
și discrimină- 
Totodată, ei 
pentru lărgi-

trîva poluării Mării Meditera- 
ne, combaterea extinderii de- 
șerturilor.

A fost reținut, de 
interesul pe care îl 
aceste țări pentru 
de forme noi de 
industrială care să
activ la accelerarea dezvoltă
rii lor economice, la facilita
rea transferului de tehnici și 
tehnologii avansate.

In acest context, reprezen
tanții 
au 
de 
ția 
la . _
naționale de dezvoltare eco
nomică.

în intervențiile lor, nume
roase delegații ale țărilor par
ticipante la conferință au ma
nifestat interes pentru rezol
varea problemelor ridicate și 
s-au referit la perspectivele 
relațiilor de cooperare bilate
rală și multilaterală cu țările 
mediteraneene neparticipante.

în intervențiile sale, delega
ția română a relevat, printre 
altele, atenția cu care Româ
nia — ea însăși țară în curs 
de dezvoltare — urmărește și 
sprijină eforturile acestor 
țâri, menite să le asigure o 
dezvoltare și consolidare a in
dependenței lor

1*1
Ițiilor O.N.U. privind sancțiu

nile împotriva regimului rasist

i rhodesian.

I
Marocului și Tunisiei 

evidențiat, în documentele 
lucru prezentate, contribu- 
pe care România o aduce 
realizarea programelor lor

economice.

I

MARTI SEARA. LA ALE
XANDRIA PREȘEDINTELE E- 
GIPTULUT, ANWAR SADAT, 
a început convorbirile oficia
le cu președintele Sudanului,

| Gaffar Numeiri, care întreprin
de o vizită de o săptămînă în 
această țară. Au fost examina
te mijloacele de natură să con
tribuie la dezvoltarea, în con
tinuare, a relațiilor bilaterale 
pe multiple planuri între cele 
două state și actuala situație 
din Orientul Apropiat.

i
i

I

A

încheierea sesiunii 
Consiliului ministerial al

BRUXELLES 3 — Corespon
dentul Agerpres, N. Popescu- 
Bogdănești transmite : Marți 
seara au luat sfîrșit, la 
Luxemburg, lucrările se
siunii Consiliului Ministerial 
al C.E.E. Una din principalele 
probleme înscrise pe agenda 
primei 
decizia 
a cere 
lor de
Piața comună. In acest sens,

zile a sesiunii a fost 
guvernului laburist de 
renegocierea termeni- 
aderare a Angliei la

Decernarea premiilor
Oscar pe anul 1973

C.E.E.
ascultat expu-

Demisia șefului 
al armatei

statului major
3 (Agerpres). 
relevă agenția 

Press

I*
I*
I
I

marți, în capitala al
geriei, au început convorbi
rile dintre Houari Boumediene 
și Fam Van Dong, primul mi
nistru al guvernului R.D. Viet
nam.

TEL AVIV 3 (Agerpres). — 
Generalul David Elazar și-a 
prezentat, marți noaptea, de
misia din funcția de șef al 
Statului Major .al armatei is- 
raeliene, după ce o recomanda
re în acest sens fusese făcută 
în primul raport al comisiei 
guvernamentale însărcinate cu 
cercetarea unor aspecte privind 
războiul arabo-israelian din 
octombrie 1973 — transmit a- 
gențiile Reuter, United Press 
International și Associated 
Press. Guvernul israelian, în
trunit în ședință extraordina
ră, a acceptat demisia șefului 
Statului major, care l-a numit 
ca locțiitor temporar al său pe 
generalul Itzhak Hofi, șef al 
operațiunilor în cadrul Co
mandamentului armatei.

Potrivit agențiilor de presă, 
comisia specială guvernamen-

tală, condusă de președintele 
Curții Supreme, a mai reco
mandat demiterea șefului ser
viciilor de informații militare 
și a altor ofițeri din acest de
partament.

★

TEL AVIV 3 (Agerpres). — 
Parlamentul israelian a adop
tat, miercuri, cu 65 de voturi 
contra 32. în prima lectură, 
proiectul de lege cu privire la 
modificarea sistemului electo
ral actual. Noul proiect de le
ge stipulează ca actualul sis
tem electoral, în baza căruia 
întregul teritoriu al Israelului 
constituie o’ singură circum
scripție, să fie suprimat, ur- 
mînd ca teritoriul țării să fie 
împărțit în 18 circumscripții, 
care vor desemna un total de 
90 de deputați în parlament.

NICOSIA 
După cum 
nited Press International, 
convorbirile intercipriote par 
să fi ajuns, marți, intr-un im
pas, întrerupîndu-Se fără să 
fi fost stabilită o dată pentru 
ținerea viitoarei reuniuni.

Intr-o declarație făcută la 
sfîrșitul întrevederii pe care 
a avut-o cu reprezentantul 
comunității turce, Rauf Denk- 
tash. Glafakos Clerides, a sub
liniat că întreruperea în acest 
mod a convorbirilor nu în
seamnă, totuși, că ele au fost 
abandonate. Totodată, repre
zentantul comunității grecești 
a cerut lui Rauf Denktash o 
serie de clarificări în legătu
ră cu recenta declarație a pre
mierului turc, Bulent Ecevit, 
potrivit căreia cea mai bună 
soluție pentru stabilirea viito
rului constituțional al Cipru
lui ar fi o soluție federativă.

După cum se știe, sistemul 
federativ este respins de gu
vernul președintelui Makarios 
și de comunitatea greacă din 
insulă.

U-

HOLLYWOOD 3 (Agerpres). 
— Intr-o atmosferă specifică 
strălucitoarelor ceremonii de 
odinioară, deși adaptată la 
noile evoluții ale industriei 
cinematografice (printre cele 
mai aplaudate apariții numă- 
rîndu-se cea a unor staruri a- 
le filmului de televiziune, ca 
Peter Falk, popularul Colum
bo), la Centrul Muzical din 
Hollywood au fost decernate, 
marți seara, premiile Oscar pe 
anul 1973.

Cel mai bun actor al anului 
a fost desemnat Jack Lemmon 
(pentru creația din „Save the 
Tiger"), care, la primirea fai
moasei statuete a declarat că, 
„indiferent dacă unele dintre 
criticile formulate la adresa 
Academiei, în ultimii ani, sînt 
sau nu justificate, distincția 
este pentru el o mare onoa
re, care îl emoționează". Ob- 
ținînd deja un „Oscar" pentru 
roluri secundare, în 1955, 
Lemmon devine primul actor 
încununat cu ambele distinc
ții pentru interpretare. El a 
fost preferat lui Al Pacino, 
Robert Redford, Jack Nichol
son și... Marlon Brando, al că
rui nume fusese reținut și în 
acest an pentru faza 
competiției. Premiul 
interpretare feminină 
nit actriței britanice 
Jackson (pentru 
din „A Touch of Class"), care 
primește pentru a doua oară 
înalta distincție în ciuda con
curenței puternice a Barbrei 
Streisand și a Joannei Wo
odward.

Ceremonia din acest an a a- 
dus, însă, consacrarea filmului 
„The Sting**, carg a cucerit 
nu mai puțin de șapte premii 
(între care cel mai bun film

al anului, regie — George Roy 
Hill —. scenariu original și 
aranjament muzical). Marele 
învins — „The Exorcist*1, spre 
care se îndreptau preferințe
le majorității comentatorilor, 
dar care a trebuit să se mul
țumească doar cu premiile 
pentru sunet și cel mai bun 
scenariu elaborat după un 
material deja publicat.

Pentru roluri secundare au 
fost premiați Tatum O’Neal, 
9 ani, fiica lui Ryan O’Neal 
(..Love Story"), și John Hou
seman, 71 de ani, cunoscut 
regizor și producător, care nu 
mai apăruse pe ecran de 30 
de ani. Cel mai bun film stră
in al anului a fost considerat 
„La nuit Americaine", realizat 
de Francois Truffaut. In sfîr
șit, Oscarul onorific a fost 
decernat ultimului dintre fra
ții Marx rămași în viață — 
Groucho.

participant» au 
nerea ministrului de externe 
britanic, James Callaghan, ca
re a prezentat opiniile guver
nului de la Londra în această 
problemă, solicitînd, 
altele, modificări de 
tanță majoră în ceea ce pri
vește politica agricolă comu
nitară. Totodată, el a cerut e- 
laborarea unor metode noi de 
finanțare a bugetului comuni
tar.

O altă problemă majoră a- 
flată pe ordinea de zi a reu
niunii, problemă asupra căreia 
s-a ajuns la un acord, a fost 
poziția care urmează să fie 
adoptată de membrii C.E.E. la 
apropiata sesiune extraordi
nară a Adunării Generale, 
consacrată problemelor ener
giei, materiilor prime și dez
voltării.

Totodată, Consiliul Ministe
rial a examinat relațiile din
tre C.E.E. și S.U.A.

printre 
impor-
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baNca centrala a su
ediei a anunțat creșterea ta
xei de scont de la cinci la șase 
la sută.

LA 3 APRILIE, IN UNIU
NEA sovietica a fost lansat 
satelitul artificial al Pământu
lui „Cosmos 638“. După plasa
rea pe orbită aparatele au în
ceput să transmită informați
ile care se prelucrează la Cen
trul de Coordonare și Calcul.

IN ZONA CENTRALA A 
PĂRȚII EUROPENE A UNIU
NII SOVIETICE, meteorologii 
au constatat o temperatură ne
obișnuit de ridicată pentru a- 
ceastă perioadă a anului. La 
Moscovat de exemplu, mercurul 
termometrelor indică, ziua, 
plus 14 grade Celsius, iar tem-

| peratura medie a aerului este 
» cu 6—8 grade superioară celei 
1 obișnuite.

Puternice atacuri 
ale patriotilor angolezi

BRAZZAVILLE 3 (Agerpres) 
— Luptătorii Mișcării Popu
lare pentru Eliberarea Angolei 
(M.P.L.A.) au întreprins, în 
cursul lunii martie, puternice 
atacuri împotriva pozițiilor în
tărite ale trupelor colonialiste 
portugheze din enclava Cabin
da — anunță un comunicat al 
acestei organizații, dat publici
tății la Brazzaville. La 22 mar
tie, patrioții angolezi au lan
sat o acțiune ofensivă împotri-

va centrului administrativ por
tughez de la Alto-Sunda, reu
șind să facă prizonieri 18 sol
dați ai trupelor colonialiste și 
să captureze o importantă can
titate de material militar. De 
asemenea, la 25 martie, luptă
torii M.P.L.A. au bombardat cu 
obuze de artilerie tabăra mili
tară portugheză din localitatea 
Mikona, provocînd inamicului 
pierderi în oameni și material 
de luptă.

finală a 
pentru 
a reve- 
Glenda 

realizarea
AGENDA CAM PION ACU! UI

JUDEJEAN DE EOTDAL
Minerul Uricani
E.Q.O. Petrila 5-1

JOI, 4 APRILIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Cidul ; Republica : Lu
na furioasă ; PETRILA : Fe
meile ; LONEA — Minerul: 
In munți crește un brad ver
de ; ANINOASA: 
Templar intervine; 
CAN : Livada din 
LUPENI — Cultural :
toarele iubiri ; URICANI: O- 
perațiunea „Atomul marcat*1.

Simon 
VUL- 

stepă ; 
Trecă-

5,00 Buletin de știri; 5,05 
Cîntec și joc pe plaiurile ță
rii; 6,00 Radioprogramul di
mineții; 8,08 La microfon, 
melodia preferată; 9,00 Bu-

letin de știri; .9,20 Orchestra 
„Crișana" din Oradea; 10,00 
Buletin de știri; 10,10 Muzi
că ușoară; 10,40 Din cîntece- 
le și dansurile popoarelor;
11,00 Buletin de știri; 11,05 
Ritmuri de fanfară; 11,20 
Triptic solistic; 12,00 Buletin 
de știri; 12,05 Intîlnire cu 
melodia populară și interpre
tul preferat; 12,35 Formații 
participante la concursul co
ral interj udețean „Cîntare 
patriei"; 13,00 Radiojurnal;
13.15 Revista șlagărelor; 14,00 
Buletin de știri; 14,05 Varie
tăți muzicale; 14,40 Muzică 
populară; 15,00 Buletin de 
știri; 15,05 Meridian-club; 
16,00 Radiojurnal; 16.15 Cîn- 
tecele noastre; 16,25 Fonote
ca de aur; 16,45 Un disc cu 
Cornel Constantiniu; 17,00 
Buletin de știri; 17,15 Tribu
na radio; 18,00 Orele serii; 
20,00 Muzică populară; 20,40

Muzică pe adresa dumnea
voastră; 22,00 Radiojurnal; 
22,30 Meloritm ’74; 24,00 Bu
letin de știri; 0,05—5,00 Es
trada nocturnă.

16,00-17,00 Teleșcoală. 
16,00 - "Științe sociale. (Con

sultații). Elemente de 
materialism și dialec
tică în filozofia anti
că.
Fizica (anul IV). f as- 
cicole de ioni, plasma. 
Botanica (clasa a V-a). 
Floarea soarelui.
Geografie (clasa a V-a) 
Fenomene carstice.

17,30 Telex.

16,20

16,40

16,50

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

17,35

18,05

Curs de limba germa
nă — Lecția 87. 
Teleglob. La sud
Balaton. 
Universitatea TV.

de

18,25
19,00 Film serial pentru 

pii. George — Episo
dul „Ursulețul lui 
George".
1001 de seri. Bugs 
Bunny și prietenii săi. 
Telejurnal.
Seară pentru tineret.
Mai aveți o întrebare? 
Omul în cosmos; Cît 
poate trăi omul în spa
țiul cosmic ?
24 de ore.

19,25

19,30
20,00
21,40

co-

Pronoexpres
La tragerea Pronoexpres 

din 3 aprilie 1974 au ieșit

Campionatul 
municipal 
de popice

cîștigătoare următoarele nu
mere:

Extragerea I:
18. 38. 13, 19, 25, 30

Extragerea a
31, 14. 21,

Fond general
1 080 801 lei.

II-a:
23, 42.
de premii:

Valorile temperaturii 
registrate în cursul zilei 
ieri :

Maximele:
grade; Paring

Minimele:
grade; Paring

în
de

Petroșani
4 grade.
Petroșani — 5
— 7 grade.
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PENTRU URMĂTOARE
LE 24 DE ORE : Vreme re
lativ frumoasă cu cer varia
bil. Vînt slab pînă la potrivit 
din sectorul sudic.

Meci frumos, spectaculos, a- 
greabil. Fotbaliștii localnici, 
mult schimbați în bine față 
de ultimele evoluții, nu și-au 
dezamăgit de această dată 
spectatorii. După ce Coșa des
chide scorul, în min. 4, atacan
tul central .Pușcaș, în mare 
vervă, sporește avantajul e- 
chipei sale pînă la pauză cu 
încă 2 goluri: 3—0. Același 
Pușcaș, la reluare, majorea
ză scorul la 4—0, după care 
Rus dă ultima „lovitură" u- 
nei echipe în... „cădere" con
tinuă. Oaspeții, după 5—0, au

totuși o zvîcnire și reduc 
handicap prin Pui. Scor final 
5—1.

Formațiile; MINERUL U- 
RICANI: Comănoiu — Ven- 
czer, Bodea, Săndulache, Su- 
ciu — Rus (Nicula) Udrescu — 
Coșa, Gocsadi, Pușcaș (Giube- 
leanu), Țigantele; E.G.C. PE
TRILA: Tokeș — Feher, Neag, 
Rusu, Kreibik — Duck, Urs 

— Bejan, Pui, Pilea, Bartha.

Ilie COANDRAȘ, 
corespondent

Minerul Aninoasa
Energia Paroșeni 6-2

început echilibrat. Se ratea
ză cîteva bune ocazii la am
bele porți, după care în min 
7, Gagy deschide scorul pen
tru localnici. Oaspeții egalea
ză prin Nemeș. Presingul mi
nerilor se întețește și la pau
ză conduc deja cu 3—1 (mai 
înscriu Trică — autogol și 
Todea). In partea a doua a jo
cului, gazdele domină autori
tar și marchează încă 3 goluri, 
prin Gudacu, Ionică și din

din

nou Todea. Scorul final e sta
bilit de energeticieni, grație 
unui penalty.

S-au remarcat: Balint, Tri- 
că, Deak și Jzsak (Energia), 
Rotaru, Tomuș, Gagy, Donciu 
David și Todea (Minerul). A 
arbitrat bine Francisc Barna 
(Petroșani).

R. VALEDI, 
corespondent

Cu cea disputată în zilele de 
30 și 31 martie, s-au consumat 
pînă în prezent 12 etape din 
actuala ediție a campionatu
lui municipal de popice, în 
care după cum se știe sînt an
grenate un număr de 9 echipe 
de băieți și una de fete. In 
clasament, continuă să condu
că echipele Utilajul Petroșani 
și Parîngul Lonea, fiecare cu 
cîte 20 puncte, urmate de Mi
nerul Vulcan care totalizează 
18 puncte. In cele șase etape 
care au mai rămas pînă la 
terminarea campionatului, de
sigur că mai pot interveni 
modificări în clasament, ținînd 
seama' că .toate aceste trei 
candidate, la cucerirea titlului 
de campioană municipală măi 
au de susținut jocuri dificile 
în deplasare.

Iată rezultatele etapei a 
XlI-a: Vîscoza Lupeni — Pa
rîngul Lonea 4 447 — 4 602
p.d.; Constructorul minier Pe
troșani — Minerul Vulcan 
4 302 — 4 565 p.d.; Utilajul Pe
troșani — Preparația Petrila 
4 712 — ----- ’ ‘ '
trila — 
— 4 311 
dențiați 
mințim 
(831 p.d.) și Ion Pop (807 p.d.) 
ambii de la Utilajul petroșani, 
Marin Dogaru (804 p.d.) de la 
Minerul Vulcan, Ermogen 
Magda (782 p.d.) de la Prepa
rația Petrila, Bella Vereș (869 
p.d.) de la Minerul Uricani și 
pe juniorul Arpad Cristea 
(752 p.d.) de la Jiul Petrila.

s. bAloi

4 351 p.d.; Jiul II Pe- 
Minerul Uricani 4 294 
p.d. Printre cei evi- 

la aceste jocuri îi a- 
pe Alexandru Halasz

Tiparul - întreprinderea poligrafică Hunedoara - Subunitatea Petroșani 40 396


