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230 tone cărbune |

La U. F. E. T. Petroșani

Tovarășul Nicolae Ceaușescu
a primit pe președintele 

Confederației generale 
a industriei italiene 

(Confindustria)

în luna aprilie: 
sortimente 

lemnoase peste plan
în primele două decade a- 

le lunii aprilie, forestierii din 
Valea Jiului au livrat supli
mentar beneficiarilor din țară 
un volum de sortimente lem
noase concretizate într-o pro
ducție marfă de peste 
100 000 lei. Dintre sortimente
le principale la care se în
registrează depășiri fac par
te buștenii de fag pentru ga
ter - 300 mc peste sarcina 
planificată, bușteni rășinoa- 
se - 50 mc și lemn de foc 
în steri - 500 tone.

Cele mai însemnate depă
șiri la masa lemnoasă ex
ploatată continuă să le ob
țină colectivul sectorului Lo- 
nea al U.F.E.T., care, numai 
în primul trimestru al anu
lui a produs peste plan 1350 
mc masă lemnoasă. Așa cum 
ne spunea, de curînd, ingine
rul Gheorghe Tudorache, șe
ful sectorului Loriea, aseme
nea succese sînt condiționa
te deopotrivă de pregătirea 
tehnico-organizatorică temei
nică a punctelor de exploa
tare, ca și în mobilizarea e- 
xemplară a formațiilor de fo- 

«. „stieri, mobilizare stimulată 
și de faptul că, începînd cu 
această lună, toți forestierii 
beneficiază de majorarea re
tribuției.

Un eșec numit compromis și minciună

nume 
în- 

ro- 
foar- 

I mai

Vă mai aduceți aminte 
de noiembrie, cînd 
vara rătăcește în 

miez de nuci, iar soarele își 
rostuiește cuib în ciutura 
fintînii? Cînd vinul de via
ță lungă rotește in pahare, 
limpezimi de cer și vine vre
mea nunților de-o viață? Ei, 
bine, în noiembrie trecut, 
un miner harnic de la Li- 
vezeni, cu i 
de ctitor al.
vățămintului 
mânesc, era 
te trist. Nu-I 
impresionau ciorchinii de 
belșug al toamnei, il pără
sise netam-nesam soția. Pen
tru el acea toamnă a des
părțirii sfîrșea printr-o cerere 
de divorț. La 32 de ani, șe
ful de schimb din cea mai 
bună brigadă a Livezeniu- 
lui; Gheorghe L„ are insă 
toată viața înainte, un e- 
șec sentimental ii provoa
că răni și poate cicatricele 
se vor cunoaște multă vre
me, are însă dreptul de a 
fi fericit, lată de ce frății 
săi l-au îmbărbătat, au ho- 
tărit să-l ajute pentru a su
porta mai ușor singurătatea.

ÎN ÎNTÎMPINAREA MARII 
SĂRBĂTORI A Ml/NCII

La I. M. Paroșeni

S milioane lei depășiri la investiții
De la începutul anului pînă în prezent, la mina Pa

roșeni, în activitatea de investiții s-au obținut realizări 
remarcabile, concretizate în depășirea cu peste 5 milioa
ne lei a prevederilor valorice. In strînsă corelare cu rit
mul intens de execuție, planul punerilor în funcție a fost 
realizat în proporție de 153 la sută, în timp ce planul lu
crărilor de montaj a fost depășit cu 68 la sută. In aceste 
zile au loc ultimele operații ale unor lucrări de montaj 
tehnologic care preced intrarea în exploatare a două 
noi complexe mecanizate de susținere de abataj. Se află, 
de asemenea, în stadii avansate de execuție o serie de 
lucrări de deschideri ale viitoarelor cîmpuri miniere care 
vor asigura sporirea continuă a capacităților de produc

ție, sporirea extracției de că rbune.

Reporter în post fix la Bărbăteni

ABSENȚE Șl ABSENTOMANI
• Din 704 absențe 

nemotivate, 517 
sînt la sectoarele 
de producție.

• Pentru 10 nemoti
vate, un miner șef 
de schimb a pier
dut 3 413 lei. 

în interviul publicat în» 
ziarul de miercuri, 19 apri
lie, directorul întreprinderii 
miniere Bărbăteni amintea, 
vorbind de indisciplină, de 
numărul ridicat al absențe
lor nemotivate, dar și al ce-

De la o inimă la alta

lorlalte categorii de absen
țe (motivate, recuperări, foi 
de boală etc.), număr de 
absențe care crește simțitor 
în zilele de plată și avans.

O scurtă analiză a absen
țelor înregistrate în cele 15 
zile lucrătoare ale acestei 
luni, în care producția nu 
depășește, cu excepția a 
două zile, 80 la sută din sar
cina de plan, aduce în prim 
plap o situație de-a drep
tul îngrijorătoare. Totali- 
zînd absențele înregistrate 
la toate categoriile, in
clusiv concedii, dar care 
au o pondere mică - 
acestea depășesc de aproa
pe 4 ori efectivul scriptic al 
întreprinderii. Cu alte cu

Ana Ioana D. ar fi vrut 
să se căsătorească peste 
vreo doi ani, in preajma 
vîrstei de 20 de primăveri. 
Argumentele oaspeților, sta
turile tatălui și fratelui ei, 
discuția cu Gheorghe au 
amețit-o și, ca în poveștile 
de dragoste la prima ve
dere, a doua zi a consimțit 
să meargă la Petroșani, 
______ pentru a se pre

zenta în fața ofi
țerului stării civi
le. „Eu, prin căsă
torie va scrie ea 

mai tirziu intr-o declarație 
către organul de miliție, am 
înțeles și ințeleg ca să in-
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cheiem actele de căsătorie J 
(certificatul de căsătorie) ’

!
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la ofițerul stării civile, con
form procedurii legale, și nu 
numai să conviețuiesc cu 
un bărbat". Definiția căsă
toriei, prin prisma Anei, 
comportă multe discuții; oa
re cu bună știință a uitat 
să vorbească despre senti
mentele celor care iși intoc-

lon VULPE

(Continuare în pag. a 3-a)

I peste prevederi j
: Pînă ieri, la sectorul :
i VII al I.M. Vutcan - sec- ; 
i tor care dispune de cea i 
: mai bogată zestre de uti- j 
i laje de mecanizare în a- • 
: bataje - se înregistra un :
■ plus de 230 tone. Aici se ; 
i află în fază avansată de : 
i montaj un nou complex ș
■ mecanizat de susținere, i 
; urmînd ca prin noua ca- ;
■ pacitate de producție să : 
; se asigure sporirea volu- : 
« inului de depășiri a'e co- î
■ lectivului. Cele mai bune :
■ rezultate pe sector le ; 
I obțin, la zi, colectivele : 
î brigăzilor Ion Calotă și : 
i Constantin Popa - briga- '■ 
: dă care utilizează un corn-
i plex românesc de susți- ; 
S nere mecanizată. (Gheor- i 
! ghe POPESCU, coresp.).

vinte, patru zi|e lucrătoare 
mina a fost „în repaus**.  Nu
mai absențele nemotivate se 
ridică în perioada amintită 
la 704 ; din acest număr, 
mai mult de 70 la sută - 
respectiv 517 - aparțin oa
menilor de la cele două 
sectoare de producție. Dacă

De necazul lui Gheorghe 
au aflat și vecinii. L-au 
compătimit, dar i-au dat 
și curaj. Nu se poate ca un 
bărbat așa de chipeș și har
nic să nu-și găsească o a- 
leasă pe plac, care să-i pre- 
țuiască sentimentele. Din 
vorbă in vorbă, Ștefan, fra
tele lui Gheorghe, a pus 

la cale intilnirea șefului de 
schimb cu o fată a unui 
vecin, Nicolae D.

A laiul a descins la Ba- 
ia de Aramă in sea-

* ra zilei de 20 noiem
brie. Tatăl și fratele fetei 
i-au prezentat pe oaspeți. 
Ștefan și soția erau pe post 
de pețitori, I-au ridicat in 
slăvi pe candidatul (ilegal) 
la însurătoare. In general 
s-a discutat „dacă numitul 
era om serios, dacă este 
încadrat în cimpul muncii, 
dacă este căsătorit (și el a 
spus că nu, cu acceptul ta
tălui fetei) sau dacă a fost".

Dorin GHEȚA

• (Continuare în pag. a 2-a)
• (Continuare în pag. a 2-a)

Echipo condusă de lăcătușul Iosif Nagy, din cadrul formației „service" < 
sectorului V electromecanic al minei Paroșeni, montează transportorul unui nou com
plex în vederea probelor de atelier. e Foto : Ion LICIU

in formam
COMITETUL MUNICIPAL 

U.T.C. a organizat pe șan
tierele de construcții de 
locuințe din Petroșani, o 
amplă acțiune de muncă 
patriotică. Timp de două 
luni, brigăzi formate din 
cîte 6 uteciști vor lucra 
la săparea fundațiilor blo
cului 96. Printre brigăzile 
de tineri aflate acum în 

cele 
ti-

. șantier se remarcă 
alcătuite din 60 de 
neri de la minele Aninoa-

Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit, 
miercuri după-amiază pe 
președintele Confederației 
generale a industriei italiene 
(Confindustria), Guido Carii.

în cursul convorbirii au 
fost apreciate rezultatele po
zitive obținute în cooperarea 
dintre organismele de spe
cialitate românești și Conf
industria, subliniinduse fap
tul că această evoluție se 
înscrie în cadrul dezvoltării 
generale a colaborării eco

ADMITEREA Șl ABSOLVIREA 
momente de maximă 
importanță în viața 

învățămîntului
în vederea îmbunătățirii 

continue a calității învăță
mîntului superior minier, în 
Institutul de mine Petroșani 
există o preocupare sistema
tică pentru depistarea, cu
noașterea și selecționarea 
studenților din rîndul celor 
mai înzestrați și bine pre
gătiți absolvenți din licee, 
în special din cele de spe
cialitate. în acest scop au- 
fost luate sub patronaj cele 
18 licee și grupuri școla
re de specialitate din ța
ră, în care cadrele didac
tice universitare fac o în
drumare metodologică și de 
conținut, prezentînd seriilor 
de absolvenți specificul și 
posibilitățile de specializare 
în învățămîntul superior mi
nier.

Pentru a veni în sprijinul 
absolvenților care doresc 
să se pregătească pentru 
admitere, Institutul de mine 
a organizat, începînd de la 
1 octombrie, cursuri de 
pregătire la Petroșani și De
va, susținute de cadre uni
versitare la disciplinele de 
algebră, geometrie, trigono

sa și Dîlja, l.U.M.P. și 
C.F.R. (M.P.).

SFÎRȘITUL VACANȚEI i-a 
găsit pe cei 40 de elevi ai 
Școlii generale nr. 1 din 
Petroșani, îndrăgostiți de 
drumeție, la sfîrșitul unui 
intinerariu ce a cuprins 
munții Apuseni, Oradea, 
bălile Felix, precum și o- 
rașul Budapesta. (M.P.).

DONARE DE SÎNGE O-
NORIFICA. I eri, membrii 
grupei sanitare de car
tier din Aninoasa au do
nat sînge la Laboratorul de 
recoltare și conservare a 
sîngelui din Petroșani. Prin

nomice româno-italiene. A 
fost exprimată dorința de a 
se acționa pentru lărgirea și 
diversificarea în continuare a 
cooperării tehnice și indus
triale, a relațiilor econo
mice dintre întreprinderi ro
mânești și firme membre ale 
Confindustria și, în general, 
a cooperării dintre industri
ile română și italiană pe 
baze reciproc avantajoase. 
S-a subliniat necesitatea des
fășurării pe termen lung a 
relațiilor economice bilate
rale, și, totodată, a conlu- 
crăriiWte terțe piețe.

metrie, fizică, exploatări mi
niere, mașini miniere și to
pografie. Această formă 
de pregătire a viitorilor noș
tri studenți se va desfășu
ra pînă la 4 iunie. Partici
pă peste 400 de absolvenți, 
de la aproximativ 40 de u- 
nități școlare și industriale 
din toate localitățile Văii 
Jiului, județului Hunedoara 
ca și din județele Jimitrofe 
(Alba și Gorj).

Examenele de admitere la 
Institutul de mine Petroșani 
au devenit de la an la an 
mai exigente și ^obiective. 
Probele de concurs* * cuprind 
obiecte care solicită în pri
mul rînd capacitatea candi
datului de a-și exprima gîn- 
direa și personalitatea, de 
a-și pune cultura și imagi
nația în serviciul unor pro
bleme concrete ale socie
tății noastre. De pe această

Prof. dr. ing.
Dumitru FODOR, 

prorector al Institutului de 
mine Petroșani

tre donatori se numără Ma- 1 
ria Dumitraș, președinta I 
Comisiei comunale de Cru- I 
ce Roșie, Ileana Pantelimon, • 
Elisabeta Diaconu, Olga 
Copil și alții. (Iosif ȘIMO, 
învățător, Aninoasa).

PRIN ORGANIZAȚIA DE 
SINDICAT de la Autobaza 
S.T.R.A. Petroșani în a- 
cest an se pun la dispoziția 
șoferilor și meseriașilor 139 
bilete de odihnă și trata
ment. (V. BELDIE, șofer, 
S. T. R. A. Petroșani).
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AninoasaPARAZITUL

din

losif Kando este 
bărbat tînăr - are 37 
ani - în plină putere 
muncă. Necazul e că, de
și bun de muncă, losif 
K. nu muncește, ci trăieș
te din te miri ce. De i- 
responsabilitatea aces
tui parazit, de meserie 
strungar, se leagă din 
păcate și- soarta familiei 
sale, în care se află o 
soție bolnavă și doi co
pii minori. - Pînă în sep
tembrie anul trecut, cînd 
a părăsit ultimul său loc 
de muncă, Kando losif a- 
v*a  la activ nu mai 
puțin de 15 desfaceri ale 

muncă, 
nemoti- 

curînd 
în

strungar 
' j a 

I.C.M.M.

contractului de
j pentru absențe 

vote. Obligat de 
să se reintegreze

‘ muncă, fostul 
s-a angajat pentru
16-a oară la I.C..Ț 
Sperăm să se oprească 
aici.

Schimb de
în ziua de 19 aprilie, co- 
itetul comunal de partid 

Aninoasa a organizat la 
punctul de documentare po
litico-ideologic, un schimb 
de experiență avînd ca te
mă propaganda vizuală în 
sprijinul realizării sarcinilor 
economice. Au participat se
cretari ai organizațiilor de 
bază din localitate, secre
tari cu propaganda, ai co
mitetelor de partid, condu
cători ai unităților econo
mice și instituțiilor din raza 
comunei.

experiența
Avînd un pronunțat < 

racter de lucru, schimbul de 
experiență a constituit un 
bun prilej de împărtășire a 
diverselor forme ale pro
pagandei vizuale, rolul și 
eficiența ei în mobilizarea 
colectivelor de muncă la în
deplinirea și depășirea in
dicatorilor de plan și a an
gajamentelor asumate în în- 
fr&cerc.

Valentina CERCHEZ, 
secretar adjunct al comitetului 

comuna! de partid, 
Aninoasa

Azi, vești

Verticalele „turnurilor" de locuit ale Petroșaniuiui de azi au pus entă
nouă asupra orașului de odinioară. Foto : Ion LEONARD

BOLNAVUL ÎNCHIPUIT

Cum licoarea cu care 
se „tratează" adesea a 
început să-i provoace a- 
mețeli și dureri de 
Ionel Cioarcă din 
trila și-a închipuit 
grav bolnav. Fără

Dr untul a f ost reparat
Partea carosabilă a străzii Cocoșvar din comuna A- 

ninoasa era aproape impracticabilă. Locuitorii de aici 
au luat hotărîrea să repare strada prin muncă patriotică, 
într-una din zilele însorite de aprilie, 11 gospodari, sub 
conducerea lui Nuțu Racheș, membru in comitetul.de ce
tățeni din circumscripția nr. 11, au muncit 6 ore fără 
întrerupere pentru amenajarea și repararea străzii. în pre
zent se acționează în continuare, prin muncă patriotică, 
pentru înfrumusețarea străzii.

Admiterea și absolvirea
• (Urmare din pag. I) (mine, topografie, prepara-

poziție acționăm întrucît în 
etapa actuală a dezvoltării 

orien- 
selecționarea și ie- 

sînt 
ale

I 
I
I
I
I

cap, 
Pe- 
că-i 

mul
tă vorbă s-a prezentat la 
policlinica din Petroșani. 
Cum boala sa își avea o- 
riginea în pahar, unul din 
primele semne s-au fă
cut observate încă din 
sala de așteptare, unde, 
nerăbdător să intre la 
medic, „bolnavul" a înce
put un scandal, de pomi
nă. Cum nu există boală 
fără leac, s-a găsit și 
pentru Ionel Cioarcă tra
tamentul potrivit. 'Amen
dă de 500 de lei pe care 
i-au administrat-o prompt 
organele de' miliție l-au 
vindecat, credem pentru 
multă vreme.

I 
I

HAINE l-AU TREBUIT

Burcea, un indi-Ștefan
vid fără ocupație, s-a pri
pășit de la sfîrșitul lui fe
bruarie prin Petroșani. Și 
cum avea el un anume 
nărav, s-a gîndit Că n-ar 
fi rău să dea o lovitură. 
A ales în acest scop casa 
unui ceferist din zona gă
rii din Petroșani. Dar ul
ciorul nu merge de multe 
ori la apă și... lovitura a 
dat greș. în casa ceferis
tului se află fiica a- 
cestuia, așa încît hoțul 
n-a putut înșfăca decît o 
haină de pe cuier. Fata 
nu s-a lăsat intimidată, 
mai ales că i-au sărit 
și vecinii în ajutor. Ho
țul a fost prins, și pre
dat organelor de mili
ție. Haine i-au trebuit, 
haine a găsit. Unde mai 
pui că sînt și noi !

VOIEPAZNIC DE BUNĂ

în noaptea de 1 
2 martie, la Școala 
nerală nr. 6 din Petro
șani s-a produs o spar
gere, în urma căreia s-a 
constatat dispariția unei 
butelii. A doua zi, la lo
cul faptei, milițianul în
sărcinat cu anchetarea 
cazului zărește un indi
vid, ce se plimba fără 
rost în jurul școlii. Inter
pelat, Nicolae Oprea, 
căci despre el este vorba, 
declară că a trecut în- 
tîmplător pe lîngă școa
lă, a văzut spărtura în 
geam și acum așteaptă 
hoțul. N-a trebuit să aș
tepte prea mult. Hoțul 
cu pricina era chiar el, 
așa că nu i-a fost prea 
greu să aducă înapoi bu
telia furată. De unde i-a 
plăcut să facă de „pa
ză", va fi de acum pă
zit.

Maria PREDOȘANU, 
cu sprijinul 

cpt. Constantin STOICA

spre 
ge-

Aprovizionare și servire
Sînt mai bine de trei ani 

de cînd în comuna noastră 
își desfășoară activitatea o 
unitate de . desfacere Agro- 
coop. Dacă înainte vreme 
aprovizionarea din această 
unitate lăsa de dorit, după 
preluarea gestiunii de către 
tînăra Doina .Bacinschi, situa
ția s-a îmbunătățit substan
tial. Există acum o preocu-

pare permanentă pentru o a- 
provizionare abundentă și 
cu o largă gamă de pro
duse a magazinului, iar ser
virea cumpărătorilor satis
face exigențele. Așa se și ex
plică afluența mare a gos
podinelor 
nitate, de 
țumite de 
perativ și 
servite.

spre această u- 
unde pleacă mul- 
modul civilizat, o- 
corect în care, sînt

societății românești, 
tarea, 
rarhizarea valorilor 
condiții fundamentale 
progresului și afirmării noas
tre naționale. în vederea 
atragerii spre institutul nos
tru a celor mai dotați ab
solvenți ai liceelor din ju
dețele țării, am continuat 
eforturile de popularizare a 
institutului prin broșuri, pli
ante, afișe difuzate în 
Iile din țară.

Cele două facultăți 
pregătesc studenții pînă 
anul IV pe un trunchi 
mun, iar din acest an 
denții au posibilitatea 
opteze pentru speciali:

șco-

SIMO, învățător

Acțiunile de primăvară au început să cunoască o tot mai viguroasă animație. 
Instantaneul nostru pezintă doar un crîmpei din această animație : locatarii blocului 
F-7 din Vulcan își amenajează viitoarele ronduri de flori de sub ferestrele apartamen
telor. Foto : Gh. OLTEANU

re, tehnologia construcți
ilor de mașini miniere, elec
trificări și automatizări în 
industria minieră, exploata
rea, întreținerea și repara
rea utilajului minier).

învățămîntul superior 
nier îl pregătește pe 
ner atît ca specialist de 
cepție - și am spune 
acesta este unul din 
tivele principale -, cir și 
pentru a conduce procesul
de producție și a aplica cu 
responsabilitate și eficien
ță în practică ceea ce s-a 
conceput, s-a creat. Numai 
un astfel de specialist va 
face joncțiunea cu omul de 
știință. Și, pentru că nu
mai acest tip de inginer es
te cerut de societatea con
temporană, de producția mo
dernă, cadrele didactice din 
Institutul de mine se stră
duiesc, an de an, să pre
gătească specialiști capabili, 
care să poată rezolva cu 
competență și randament 
sporit atît obiectivele și sar
cinile curente, cît și cele noi, 
de viitor, determinate de 
noile cuceriri, de exigențele 
progresului științifico-teh- 
nic contemporan.

Rezolvarea temelor 
proiect de diplomă

mi- 
ingi- 
con- 

că 
obiec- 

cit și

Absențe și absentomani
• (Urmare din pag. I)

de 
depin

de nu numai de efortul per
sonal al studentului absol
vent, dar și de calitatea în
drumării cadrelor didactice 
și a specialiștilor din pro
ducție, antrenați în condu
cerea acestei activități. La 
repartizarea temelor pentru 
proiectele de diplomă la ab
solvenții ingineri s-au avut 
în vedere instrucțiunile Mi
nisterului Educației și în- 
vățămîntului care prevăd ca. 
aceste proiecte să constitu
ie părți din tematica de cer
cetare a cadrelor didacti
ce sau din planul de pro
iectare - cercetare g insti
tutelor de profil ce aparțin 
ministerului de resoft, iar pen
tru subingineri rezolvarea u- 
nor probleme de producție.

Toate temele luate Jn. stu
diu în anul acesta privesc 
probleme majore ale in
dustriei noastre miniere, cu 
aplicabilitate directă 
producție (metode de . 
ploatare a zăcămintelor 
cărbune și minereuri în 
derea creșterii gradului 
mecanizare, și îmbunătățirea 
indicatorilor tehnico-econo- 
mici ; organizarea lucrări
lor și a proceselor tehno
logice- în cariere și în a- 
batajele din stratul 3 din 
Valea Jiului ; modelarea ma
tematică a proceselor tehno
logice de producție în a- 
bataj, deschiderea, pregăti
rea și exploatarea zăcă
mintelor etc.).

Proiectul de diplomă 
primul act de creație al 
dentului. De aceea, în m- 

ceastă perioadă, cadrele di
dactice se preocupă îndea
proape pentru a-i obișnui pe 
absolvenți cu exactitatea cal
culelor numerice, cu buna 
organizare a materialului, 
pentru dezvoltarea unei gîn- 
diri flexibile și formarea as
pirației de autodepășire.

Perioada de f 
practică specială, de 
beneficiază absolvenții 
tri, împletește organic 
ința cu producția, ciarifi-
cînd cel mai bine concep
tul și imaginea despre pro
fesia inginerească, dezvol-
tînd și valorificînd totoda
tă posibilitățile practice de 
specialitate și cetățenești. Ca
drele didactice și specialiștii 
din producție se preocupă 
îndeaproape de dirijarea cît 
mai atentă a viitorilor ab
solvenți în așa fel . în<‘ 
să se integreze în viața sc . 
cial-economică cu maximum 
de randament. Avem 
vingerea că numai 
muncă susținută a 
studenților și cadrelor 
dactice din institut vom reuși 
să pregătim specialiști de
nădejde în dezvoltarea mi
neritului României socialiste.

în 
ex- 
de 

ve
de

este 
ștu- 
a-

pregătire
' i care

noș- 
sti-

i con- 
printr-o 
tuturor 

di-

curba absențelor, de la 68,5 
la sută în 12 aprilie, zi pre
mergătoare plății, la 50,4 la 
sută luni, 17 aprilie.

Să vedem cine sînt cei 
care fac absențe. Surprinză
tor a fost că între cei care 
îngroașă numărul absentoma
nilor am întîlnit mineri șefi 
de schimb și chiar de bri
gadă, adică cei care trebuie 
să fie un exemplu.

Adjunctul șefului de 
tor, de la sectorul I, 
Strul minier principal 
telimon Gogan, 
zintă cîjiva

care

un șef de brigadă, pe lacob 
Maxim".

Am discutat și cu unul 
dintre șefii de schimb care 
are- numeroase absențe ne
motivate, cu Gheorghe Ca
nea, om trecut de prima tiv 
nerețe și care ne spunea cu 
o sinceritate dezarmantă : 
„Mai m-am încurcat la cîte 
un pahar și de aia am lip
sit. Se mai întîmplă. Văd 
că nu e bine, că tot eu am 
de pierdut...".

; Cît are de pierdut pentru 
cele 10 absențe nemotivate 

nici 
de- 
re- 
zi- 

ve-

facem un calcul simplu, re
zultă că, mina nu ar fi a- 

I vut nici o tonă de cărbune 
I sub pian, dacă absențele 

s-ar fi redus la jumătate I
Dar să revenim la absen

țele nemotivate. O privire 
; asupra numărului absențelor

| înregistrate în zilele de
, plată și asupra producției

extrase în aceste zile este 
suficient de convingătoare. 
Referindu-ne numai la secto
rul II producție, trebuie să 

| spunem că în 12 aprilie, deci
cu o zi înainte de plată, 
erau 24 de nemotivate, iar 
în 13 - 27. Producția ex
trasă a scăzut de la 68,5 la 
61 la sută. Aici însă, în a- 
ceste zile, nu intervin numai 
absențele nemotivate. Absen
țele „motivate" de foi de 
boală cresc și ele de la 23 
în 12 aprilie la 29 în 13, 
27 în 14, 29 în 15 (era sîm- 
bătă) și 30 în 17 aprilie 
(luni). Același lucru se în- 

| tîmpla și cu absențele mo
tivate : una în 12 aprilie și 
cîte trei în 13 și 14 aprilie. 
Totalitatea absențelor reflec
tă și mai bine situația : în 
12 aprilie -69 ; în 13 - 85 ; 
în 14 - 77; sîmbătă, în 15 
- 82 ; iar luni 85. Firesc, și 

, producția extrasă urmează

I 
I
I
I
I 
I
I

I

Cuvîntul cititorilor

Plată pentru o lucrare 
care nu s-a făcut?

ne 
șefi 
fac 

„Vasile

sec- 
mai- 
Pan- 
pre- 

de 
ast- 
Ca-

zintă 
schimb 
fel de absențe : 
targiu și Geza Fodor de la 
brigada de pregătiri a lui 
Șandru, Ciortan Nicolae de 
la abatajul lui Neagu și 
Constantin Pascu din briga
da lui Constantin Ciobăniță 
fac cele mai multe absențe 
nemotivate și dezorganizea
ză procesul de producție. Lip
sind șeful de schimb, nu pu
tem plasa locul de muncă...". 
Astfel de exemple ne-au 
fost prezentate și la sectorul 
II de Tudor Mocan u, secre
tarul organizației de partid : 
„printre cei cu absențe ne
motivate se numără șefii de 
schimb Gheorghe Canea, 
Pavel Andraș, dar mai rău 
este că printre ei avem și

fâcuțe în trimestrul I ? - 
mai mult, nici mai puțin 
cit 3 413 lei, sumă ce 
prezintă remunerarea pe 
lele lipsite, sporul de 
chime, chiria și valoarea 
cotei de cărbune. Pamfil Iri- 
mia, lăcătuș subteran, pentru 
7 absențe făcute în ultimele 
două luni, a pierdut 1 533 
de lei.

Ce trebuie făcut pentru a 
stăvili valul absențelor ne
motivate, pentru educarea 
absentomanilor, este o pro
blemă la care va trebui să 
se gîndească și să acțio
neze pentru rezolvarea ei 
nu numai conducerea între
prinderii, ci și organizațiile 
de masă și obștești. Dar 
asupra acestei probleme 
vom reveni.

în data de 15 
subsolul blocului 
da M. Eminescu 
can, s-au spart două con
ducte. Am adus personal, 
încă în aceeași zi, la cu
noștința maistrului instala
tor Ion Avasiloaie, de la 
secția Vulcan a E.G.C.L., a- 
pariția defecțiunii. Mi-a pro
mis că va veni să ia mă
suri, dar s-a 
tat două săptămîni, 
în care subsolul 
s-a umplut cu apă, 
partamentele de la parter au 

~ mai
s-au de-

Du-

martie, în 
nr. 8, stra- 
din Vul-

lăsat aștep- 
timp 

blocului
iar a-

fost inundate. După 
multe intervenții, 
plasat la fața locului 
mitru Poenaru, șofer, și Pe
tru Rizi. Au desfundat sub
solul și au închis apa calda, 
în timp ce lucrau în subsol, 
au cerut de la fiecare 
partament cîte 7,20 lei pen
tru reparația ce o vor

a-

, . e-
fecțua, deși blocul este încă

264 
a 

veni 
o

în garanție. S-au strîns 
lei, în speranța că 
doua zi instalatorii vor 
să sudeze țevile. După 
altă săptămînă de insisten
țe din partea locatarilor, au 
venit, în sfîrșit, au dat dru
mul la apa caldă, dar de re
parat nu au reparat 
mic și subsolul s-a 
plut din nou cu toate că și 
atunci cînd au dat drumul 
la apă caldă, cineva a strîns 
cîte 3 lei de la fiecare 
partament, iar blocul are 
în total... 65 de apartamen
te.

Ne punem întrebarea : oa
re este admis ca lucrătorii 
E.G.C.L.-ului să strînaă bani 
de la locatarii blocului pen
tru o lucrare care nu a 
fost făcută ?

ni-
um-

a-

Gheorghiță ACASANDREI, 
responsabilul blocului 8, 

strada M. Eminescu,.Vulcan

comitetul.de
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60 de fire micronice se împletesc într-un 
celor 6 000 de rotații pe minut.

Foto: Ion LICIU

I1

„Ce producem ? Fibre ar
tificiale. Cum producem ? 
Tn trei faze distincte, chi
mică, filar,e și prelucrare 
textilă. Rezultate ? Superi
oare anului trecut. Merite ? 
în mare parte și ale . femei
lor de la noi, de la „Vîs- 
coza“ din Lupeni..."

Cuvintele aparțin direc
toarei Rodica Taiulici. Și care mai fac parte și 
căldura din glas. Tovarășa tecistele Virginia Trușchici 

și Elena Floroiu.
- Care-i secretul plusu

lui de productivitate ? Prin 
ce se distinge brigada de 
tineret față de celelalte 
patru brigăzi ?

- Mai întîi prin omoge
nitate, răspunde tînăra ră- 
sucitoare. Ne-am studiat,

cronice se împletesc 
tr-un fir al celor 6 000 
tații pe minut. Ne oprim 
în dreptul mașinilor 7 și 8, 
două din cele zece utilaje 
n°i de mare productivitate cu 
care a fost dotată între
prinderea. De serviciu pe 
schimb, mezina brigăzii 
Floarea Căilă, brigadă din 

i u-

ip- 
ro-

Maria Tomșa, secretara co
mitetului de partid, îmi 
propune o deplasare pe 
fluxul tehnologic. Up flux 
al faptelor exprimate ple
nar. Trecem printre reci
pient în reacție chimică, 
apoi intrăm la „răsucitorie", 
acolo unde 60 de fibre mi

ne-am dat seama ce pu
tem și am cerut să lucrăm 

. împreună.
-. Și au spor toate trei 

în ceea ce fac, adaugă și 
secretara comitetului de 
partid. Zilnic dau cu 20-25 
kilograme mai mult ca cele
lalte. Rezultate care țin 
de atenție, de îndemînare 
și de-o înaltă conștiință 

muncitorească. Aici dis
ciplina e la ea acasă... .

La bobinaj facem cu
noștință cu alte vîrfuri ale 
fluxului exprimat în fap
te deosebite. Irina Hribal, 
organizator al grupei sin
dicale, în 18 zile pe apri
lie, 122,5 la sută. Olga 
Busci, secretară U.T.C., 
117,3 la sută. Munca de 
conducere implică fapte, 
exemplu personal. Urmea
ză brigada mașinii nr. 1 
(Anica Zaharia, Maria Cor- 
noiu și Melania Naiiciu) 
cu 116,3 la sută și așa mai 
departe.
- Aici, în această sală a 

măiestriei profesionale, 
lucrează și bobinatoarea 
Edith Foldesy, aflată în 
drum spre București, unde 
ne va reprezenta la Con
ferința Națională a Femei
lor, ține să mă înștiințeze 
tovarășa Maria Tomșa. E 
o tînără de 25 de ani, vîrf 
al muncii de calitate. Duce 
cu ea angajamentul nos
tru solemn de a ne reali
za și depăși obligațiile pro
ductive asumate în acest 
an... m' -..
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Un angajament pe mă- ț 

sura faptelor.

comu-

o- 
să-

-,aur 
peste 
ambi- 

primă-
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I se spune „Cartierul a- 
eroport". Există desigur și 
o legendă. Priveliștea îți o- 
feră însă o întindere a 
„navelor" din fier-beton 
armonios dispersate și su
praetajate. Blocuri de lo
cuințe ancorate la țărm de 
Jiu și zăcămînt de 
brun", adăpostind 
15 000 locuitori în 
ânjă de confort și 
vară florală.

- Dumneata, ești
nista Gheorghița Ciobanu, 
membră a comisiei de fe
mei din ocest cartier fru
mos și una din delegatele 

...............* la
a 

i-

municipiului Petroșani 
Conferința Națională 
Femeilor. Adică „inima 
nimilor feminine din raza 
„aeroportului"...

- Ca mine sînt sute, mii 
de inimi th orașul nostru și 

' ‘ ' ' • i ardelegată la conferință 
fi putut fi oricare...

- De acord. Dar 
tacul acestor inimi 
ne s-a distins cu 
bire una anume, o bătaie

în tic- 
comu- 

ose-

într-un ritm mai alert, 
osebit. Am aflat că 
biți florile. .

- Toate femeile de p 
Jiu și din țară iubesc flc 
rile. Zilele trecute am 
dit irandafiri. Roșii, albi, 
roz. Minerilor, cind ies din 
șut, le plac trandafirii. Și 
solului meu, care-i meca
nic de locomotivă, și co
piilor mei. La drum sau 
la școală iau cu ei întot
deauna o floare.

- Dar merji și vișinii, po
mii și copacii sădiți în car
tier, pentru cine-s ?

- Și pentru cei mari și
pentru cei mici. E rodul 
muncii patriotice depu
se în special de femei.
Vrem ca bărbații și copiii 
noștri să trăiască în am
bianța naturii depline. în
că din cămin și din creșă, 
unde predomină desenul 
vegetal, conceput tot de 
mame, fetelor și feciori
lor li se inspiră frumosul 
montan populat de vi- floare... 
etăți blînde. Cine învață ■ 
să iubească de mic natu-

ra, mare fiind, va iubi și 
munca.

— Ce mesaj duceți Con
ferinței Naționale a Fe- 
meilor ?
- Dragostea femeilor din 

Valea Jiului pentru con
ducerea partidului și sta
tului și, în special, pentru 
tovarășul N i c o I a e 
C e ă u 
ducătorul

ț • s c u, con- 
nostru iubit, o

Ștefon GHEORGHIU

Bărbați care onoreaiă titlul de miner

Un „destin“ clădit pe 21 de 
ani de muncă in subteran

De trei luni, consecutiv, 
pe panodl intitulat sugestiv 
„Inițiativele muncitorești în 
acțiune", din sala de apel 
a minei Uricani, figurează, 
pe primul loc în întrecerea 
pentru productivități înalte, 
numele brigadierului Gheor
ghe Scorpie. Desigur, sporu
rile la indicatorul produc
tivității muncii, ca urmare a 
aplicării valoroasei iniția
tive muncitorești „Brigada î- 
naltei productivități", cons
tituie rodul eforturilor 
nite ale minerilor 
de pe toate cele 
patru schimburi con
duse de Mihai Vi
ton, Vasile Hărăn- 
guș și de frații 
Gheorghe și Spiri
don Scorpie. Dar un 
merit incontestabil 
revine șefului de bri
gadă care, după 
cum apreciază to
varășul Miluță Ru
gină, secretarul co
mitetului de partid, 
„știe să lucreze cu 
omul, să se facă 
ascultat cu respect 
și stimat de toți 
ortacii".

într-adevăr, nu-i 
ușor să coordonezi 
activitatea a 100 
de oameni, desfă- 
șurațî pe trei aba
taje frontale pe un 
front de lucru 
200 m, într-unul din 
cele 'mai îndepărta
te locuri de mun-

u-
brigăzii,

ne ivită la utilajele din 
dotare".

îl întîlnim, în sfîrșit, pe 
brigadier, printre ortaci, în 
abatajul nr. 3. Om cu vor
bă domoală, de moldovean, 
ne destăinuie cîteva date 
biografice. De 21 de ani a 
venit „cu traista-n băț",
din comuna Epureni, jude
țul Bîrlad, la Uricani, la sec
torul II. Și a rămas la a- 
celași sector pînă azi (pe 
parcursul anilor, sectorul II 
s-a unit cu III la mina U- 
ricani). De la doi șefi de

(Urmare din pag. ‘I 

mese cămin de piatră? Cert 
este insă că Ana a consim
țit din capul locului, doar 
să conviețuiască cu un băr
bat, cu primul ei bărbat din 
viață, Gheorghe L

După numai 10 zile de 
„miere", au început neca
zurile. „Am auzit o femeie 
că sus-numitul a mai fost 
căsătorit și că are 32 de 
ani" (și nu 25 cum se reco
mandase), scrie cu multă 
obidă in suflet Ana, supă
rată in același timp <și pe 
tatăl ei care ocolise ade
vărul cu gîndul la... ferici
rea letei sale. De altfel, 
spre cinstea lui, Nicolae D. 
va recunoaște: „Eu am cu
noscut că sus-numitul a mai 
fost căsătorit (hotărîrea de 
divorț nu s-a pronunțat nici

acum — n-n.) și este des
părțit de soție (in fapt — 
n.n.), insă cu toate acestea 
nu am spus la soție și nici 
la fiica mea, fapt pentru 
care fiica mea a fost de 
acord să se căsătorească".

căsătorie clădită pe 
minciună nu poate 
să dureze, lată de

ce după nesfîrșite certuri și 
amenințări, după un Reve
lion al despărțirii iremedia
bile, cei doi tineri ajung in 
fața tribunalului, imputîn-
du-și, cu o sinceritate de
zarmantă, eșecul căsniciei
lor, privită doar ca o afa
cere sentimentală. De fapt, 
cine sînt autorii morali și 
reali ai nefericirii lui 
Gheorghe și Anei? In primul 
rînd ei doi, pentru că au 
crezut in fulgerătoarea dra

că din cadrul minei. Oame
nii din brigada lui Gheor
ghe Scorpie străbat 3 km 
de galerii pentru a fi pre- 
zenți la locul de muncă. E- 
vident, aceasta înseamnă și 
greutăți în evacuarea căr
bunelui, în aprovizionarea 
cu vagonete goale, materi
ale și piese de schimb a ce
lor trei abataje. Și, totuși, 
minerii din această brigadă, 
învingînd dificultățile cu care 
se confruntă, dînd dovadă 
de hărnicie și abnegație, își 
înfăptuiesc cu succes sar
cinile, depășesc randamen
tul planificat în cărbune, si- 
tuîndu-se printre primii în în
trecerea socialistă cu cele 
1 500 tone de cărbune ex
trase peste planul ța zi în 
acest an. „Nu e numai mi
ner, ci și un mecanic de 
primă clasă - ne spurie mais
trul principal electromecanic 
Vintilă Florescu. Are în do
tare pompe hidraulice de 
înaltă presiune; transpor-' 
toare cu bandă și trans
portoare blindate și este ca
pabil să depisteze și să 
remedieze orice defecțiu-

Compromis și minciună
goste. Gheorghe, după a- 
mara sa experiență, ar fi 
trebuit să judece cu mai 
multă maturitate urmările 
acestei legături. De fapt, el 
avea nevoie nu numai de 
o lemeie în casă, care să-i 
fie gospodină și concubină, 
ci de o adevărată soție, cu 
care să împartă bucuri
ile și necazurile. Gheor
ghe a greșit, gîndindu-se 
ingust, doar la el și la ziua 
de azi. Dimpotrivă, Ana a 
scrutat, cu multă ambiție 
pentru virsta ei (la 20 apri
lie implinește 18 ani) viito
rul, și-a dorit din toată ini
ma să aibă alături un băr
bat puternic, ocrotitor. A 
crezut însă că acest lucru

e posibil numai 
dacă are în mină 
un certificat de căsătorie. 
A uitat esențialul, un cămin 
nu poate să dăinuie dacă 
nu are temelii de dragoste, 
„contractul" formal de por
nire la drum in doi duce 
de cele mai multe ori la e- 
șec; șubrezenia argumente
lor de felul „hai să ne 
luăm că ne-om împăca noi 
cumva" e dovedită de 
veacuri, lată de ce e nece
sar să-ți cunoști și să-ți în
țelegi cu multă dragoste 
pe cel pe care ți l-ai ales 
partener de-o viață.

u greșit însă și rude
le lui Gheorghe și 
tatăl Anei, angre

brigadâ renumiți la . vre
mea lor a învățat meserie : 
Beniamin Șiclodi și Dănilă 
Gașpar. A lucrat ca vago
netar, s-a calificat ajutor 
miner, apoi miner. în 1964 
a fost primit în rîndul co
muniștilor,. De 12 ani este 
șef de brigadă.

. în acest răstimp, văzînd 
că fratele lor mai mare 
și-a găsit un rost temeinic 
la mină, alți doi frați, Spi
ridon și Panaîte l-au ur
mat. Unul acum e miner șef 
de schimb, celălalt norma- 
tor la sectorul III. Treptat, 
la mina Uricani, din comu
na lui Scorpie și împreju
rimile ei au venit alți și 
alți oameni. Dumitru Mois, 
Toader Scorpie, Gheorghe 
Paraschiv, sînt acum or
taci de nădejde, crescuți și 
formați în această brigadă. 
„Eu consider că la noi lu
crul merge bine fiindcă ne 
înțelegem între noi cu o- 
menie, ne spune Gheorghe 
Scorpie. La intrarea în 
schimb, ortacii discută în
tre ei, se interesează dacă 
unii au necazuri sau bucurii, 
acasă, în familie. în caz

nați, pe poziții diferite, în 
cercul ingust al intereselor 
egoiste. Ei au „văzut" fe
ricirea „cîrpită" doar de 
compromisuri, aranjamente 
între rude, unele avind la 
bază minciuna și au uitat 
cu desăvîrșire faptul că cei 
doi protagoniști ai căsăto
riei proiectate trebuie să 
decidă asupra destinului~ lor. 
Și acum, judecă, cu multă 
dușmănie, obtuzitatea veci
nilor, care nu au vrut să 
fie rude bune cu ei, dar 
la rîndul lor nu-și fac mus
trări de conștiință.

...La Baia de Aramă, cas
tanii, mirificii castani ai 
Băii, dau în floare. La noi 
în Vale, mugurii castanilor 
abia se sparg în frunze, e 
mult mai frig aici, lingă 
Paring. Ieșind din șut, 
Gheorghe privește, poate,

de ceva, îl ajutăm pe cel 
aflat în impas, fie cu vor
ba, fie. cu fapta. în prezent, 
preocupările noastre se în
dreaptă spre doi ortaci, 
Gheorghe Mocanu și Mi-.. 
hai Vătămanu care pun 
probleme brigăzii. Deși au 
familii cu 7 și, respectiv, 
6 copii, ei fac nemotivate șt 
stau „la un pahar de vor
bă" cam mult, îndeosebi în 
zilele de plată. Sîntem con
vinși că în cele din urmă 
ne vor înțelege și ei și se 
vor comporta demn, ca a- 
devărații mineri".

De pe cele 7 colectoare, 
cărbunele curge pe benzi 
neîntrerupt, ca semn că la 
capătul lor munca e în toi. 
Secretul succeselor brigăzii ? 
„Faptul că sîntem uniți, o 
brigadă omogenă. Dar mai 
ales preocuparea pentru 
perfecționarea necontenită 
a cunoștințelor profesiona
le. Faptul că noi lucrăm du
pă metoda „schimbul și 
fîșia", permite oamenilor să 

cunoască toate o- 
perațiile din aba
taj. Și întotdeauna 
ai ceva de învățat 
în abataj 1 Fieca
re schimb asigură 
dirijarea tavanului 
pentru săhimbut ur
mător. De 7 ani, 
lăcătușii îi țin în 
brigadă, lucrea
ză cot la cot
cu noi, au învățat 
și ei minerit, dar
ne-au învățat și ei
pe noi, pe toți, lă- 
cătușerie. Și toți
realizăm cîștigurt 
frumoase. Un mi- 
ner, bunăoară, cîș- 
tigă îre»medie 4 500 
lei pe lună, iar un 
lăcătuș 3 300-3 500 
lei".

Cînd a fost vor
ba să evidențiem, 
pe cei mai buni,

pentru activitatea lor deo
sebită în brigadă, interlocu
torul nostru a ținut să-i 
amintim în primul rînd pe 
cei cu care muncește de ani 
de zile : Dănilă Sas, Ștefan 
Ispir, Dumitru Coruga, Mi
hai Bereș, Gheorghe Me- 
leșcan, Iosif Buda, llie Cos- 
tea, Beniamin Sălăjan, Ște
fan Penciuc, dar nu a ui
tat nici de cei mai tineri, 
printre care Iosif Istvan, ca
re are toate calitățile pen
tru a deveni în scurt timp 
un adevărat miner-tehnician, 
ca atîția alții din brigadă.

Pentru meritele lui, do
vedite cu prisosință de fap
te, minerul șef de brigadă 
Gheorghe Scorpie a fost a- 
les de ortaci, să-i reprezinte 
în C.O.M. al întreprinderii, 
în C.O.M. al C.M.V.J., iar 
cetățenii din Uricani l-au 
ales deputat- în consiliul 
popular orășenesc. A fost a- 
les, totodată membru în 
biroul comitetului orășenesc 
de partid Uricani.

Un om care onorează ti
tlul de miner.

V, strauț

cerul trist și din cind - în 
cind admite faptul că are 
partea lui de vină în po
vestea cu Ana. Ana și-a 
sărbătorit de curînd — dar 
numai sărbătoare nu poate 
fi numită aceasta — majo
ratul. Și ea e tristă, mult 
mai tristă, la primul exa
men al vieții a rămas cori
gentă. Mi-i închipui pe cei 
doi, pe Ana și Gheorghe, 
legați prin jurămînt de o 
viață și nu știu de ce îmi ră
sar în minte florile imacu
late ale magnoliei și verde
le crud al falnicului castan 
din parcul orașului...

In noiembrie, iarna va ră
tăci din nou in miez de 
nuci, soarele își va rostui 
cuib în ciutura fîntînii, iar 
vinul de viață lungă va roti 
în pahare limpezimi de cer 
la nunțile de o viață...
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Prezențe românești

Tovarășul Ion Coman a fost primit 
de președintele Republicii Elene

ATENA 19 (Agerpres).
Președintele Republicii Elene, 
Constantin Tsatsos, l-a primit 
miercuri pe genera'-colonel 
♦on Coman, ministrul apără
rii naționale al Republicii 
Socialiste România, care fa
ce o vizită oficială în aceas
tă țară, la invitația omologu
lui său grec, Evanghelos 
Eroff-Tositssa.

Președintele Republicii Ele-

întrevederi ale tovarășului 
Miu Dobrescu la Atena

ATENA 19 (Agerpres).
Primul secretar al C.C. al Par
tidului Comunist din Grecia, 
Harilaos Florakis, l-a primit 
pe tovarășul Miu Dobrescu, 
membru supleant al Comite
tului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.

A avut loc un schimb de 
păreri în legătură cu activita
tea celor două partide, expri- 
mîndu-se dorința reciprocă 
de a se dezvolta în continua
re raporturile de colaborare 
tovărășească dintre ele.

★
Tovarășul Miu Dobrescu a 

fost, de asemenea, primit de 
Andreas Papandreu, președin
tele Mișcării Socialiste Pane- 
lene (P.A.S.OK.) și de Bias

Emisiuni de 
radio dedicate 

României.
CIUDAD DE MEXICO 19 

(Agerpres). - Postul de ra
dio „Educacion" - unul din
tre cele mai mari din ca
pitala Mexicului a inițiat 
marți un ciclu de 14 emi
siuni săpiămînale dedicate 
României. Pe parcursul a 
treizeci de minute, cît du
rează fiecare emisiune, as
cultătorii mexicani vor fi in
formați despre personalitatea 
remarcabilă și activitatea 
prodigioasă pe plan intern 
și extern a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, despre 
mersul impetuos al țării 
noastre pe calea construcției 
societății socialiste multila
teral dezvoltate.

ne a dat o înaltă apreciere 
politicii de? pace și coopera
re desfășurate de președinte
le Nicolae Ceaușescu în Bal
cani, în Europa și în întrea
ga lume, exprimînd totodată, 
dorința și hotărîrea Greciei 
de a lărgi colaborarea cu 
România, atît pe plan bila
teral, cît și în domeniul re
lațiilor internaționale.

Iliou, președintele Uniunii De
mocratice de Stînga din Gre
cia (E.D.A.). Tovarășul Miu 
Dobrescu a avut o întîlnire 
cu Gheorghios Plytas, minis
tru pentru cultură și știință al 
Republicii Elene.

Măsuri represive împotriva 
poporului namibian

WINDHOEK 19 (Agerpres). 
- Autoritățile sud-africane au 
adoptat noi măsuri represive, 
în încercarea de a împiedica 
lupta poporului- namibian 
pentru independență. în a- 
cest sens, administratorul 
general sud-african în Na
mibia, Juge Steyn, a decre
tat punerea în vigoare a 
„legislației de urgență".

Potrivit „Legii pentru pre-

0 nouă victimă a
DAR ES SALAAM 19 (A- 

gerpres). — „Cazul Biko" - 
cunoscut luptător sud-african 
împotriva apartheidului, asa
sinat de poliția R.S.A. - se 
repetă - într-o formă dife
rită - și în Rhodesia, unde 
forțele regimului rasist de la 
Salisbury l-au împușcat pe 
George Simbi, vechi militant 
rhodesian împotriva discri
minării rasiale. Versiunea ofi
cială este că Simbi a fost 
omorît în fața casei sale 
pentru că a contravenit res
tricțiilor de circulație în vi- 

I goare în Rhodesia. în reali-

Rapirt 
al secretarului 

general al 0.H.II.
NAȚIUNILE UNITE 19 (A- 

gerpres). - La Națiunile Unite 
a fost dat publicității rapor
tul secretarului general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, cu 
privire la forța interimară a 
O.N.U. în Liban (UNIFIL), 
în care este subliniată necesi
tatea înfăptuirii rezoluției 
425 a Consiliului de Securita
te. în raport se arată că se
cretarul general al O.N.U. 
menține contacte cu toate 
părțile interesate în vederea 
instituirii unei păci grabnice 
în Orientul Apropiat și că 
tocmai în acest scop a între
prins vizita în zonă, despre 
ale cărei rezultate va rapor
ta Consiliului de Securitate.

Raportul relevă, totodată, 
că efectivul trupelor UNIFIL 
era, la 17 aprilie, de 2502 
persoane.

venirea violenței și intimidă
rii44, poliția este autorizată 
să dețină vreme îndelungată, 
cu sau fără justificare, orice 
persoană despre care se 
consideră că „tulbură pacea 
politică în Namibia14.

„Legislația de urgență" 
permite, totodată, adminis
tratorului general sud-afri
can să prelungească „atît cît 
consideră necesar" perioada 
de detențiune.

discriminării rasiale
Iote însă, a declarat un 
purtător de cuvînt al Uniu. 
nii Naționale Africane Zim
babwe (ZANU) este vorba de 
un asasinat.

O hotărîre a Senatului S.U.A.
WASHINGTON 19 (Ager-

preș). - Senatul Statelor U- 
nite a votat, marți seara, cu 
68 de voturi pentru, 32 îm
potrivă, ratificarea tratatului 
privind transferarea Cana
lului Panama și a așa-numi- 
tei Zone a Canalului către 
Republica Panama.

Cel de al IX-lea Congres | 
al F. C. din Spania

MADRID 19 (Agerpres) - 
La Madrid s-au deschis 
miercuri dimineața lucrările 
celui de-al IX-lea Congres al 
Partidului Comunist din Spa
nia, primul organizat în con
diții de legalitate în ultime
le patru decenii. La con
gres participă peste 1 400 de
legați ai organizațiilor parti
dului din' toate regiunile și 
provinciile Spaniei, invitați 
din partea a numeroase 
partide și organizații sindi
cale spaniole, reprezentanți 
ai partidelor comuniste și 
muncitorești din țări socia
liste, ai unor partide comu
niste și socialiste din țări 
ale Europei, Asiei, Africii și 
Americii Latine, ai unor miș
cări de eliberare națională.

Pentru descoperirea corpului lui Moro

Vor continua cercetările 
în lacul Duchessa

ROMA 19 (Agerpres).
Din Roma s-a anunțat 
miercuri după-amiază că cer
cetările în lacul Duchessa în 
vederea depistării cadavru
lui lui Aldo Moro au fost 
temporar întrerupte. Aceste 
cercetări au fost inițiate 
marți, în urma unui mesaj - 
cel de-al „7-lea" - al grupă
rii teroriste „Brigăzile roșii”, 
potrivit căruia Aldo Moro 
ar fi fost executat, iar corpul 
său ar fi fost aruncat în la
cul Duchessa, situat la o alti
tudine de 1 800 m.

„Este foarte puțin proba
bil că în lac ar exista cada
vrul lui Moro", a declarat 
Giovanni Canzio, substitut al 
procurorului Republicii Italie
ne. Tot el a fost de părere, 
deși experții nu au putut da 
un răspuns clar, că cel de-al 
7-lea mesaj al teroriștilor ar 
fi autentic. Giovanni Canzio 
a anunțat presa că ancheta 
va continua în zona lacului

Votul senatului american 
pune capăt prevederilor Tra
tatului Hay - Bunau Varilla 
din 1903, prin care se ce
dase Statelor Unite dreptul 
de a construi și de cJ ad
ministra în perpetuitate a- 
ceastă importantă cale mari
timă între Pacific și Atlantic.

Din partea Partidului Co- 
muhist Român la lucrările 
Congresului participă o de
legație condusă de tovară
șul Constantin Dăscălescu, 
membru al Comitetului Poli
tic Executiv, secretar al I 
C.C. al P.C.R.

în prima ședință, secre- , 
tarul general al P.C.S., San- I 
tiago Carrillo, a prezentat I 
raportul de activitate al Co- I 
mitetului Central. |

în cursul zilei de miercuri, ■ 
din partea Partidului Comu- | 
nist Român, a secretarului . 
general al partidului, tova- I 
rășul Nicolae Ceaușescu, J 
participanților la congres le-a 
fost transmis un mesaj de 
salut, de către șeful dele
gației P.C.R.

Duchessa. Joi, echipele de 
cercetare vor sonda, cu a- 
parate speciale, metru cu 
metru întreaga suprafață a 
lacului, care este în întregi
me înghețat. După cum in
formează agenția A.N.SA., 
ultimul comunicat al teroriști
lor a provocat un nou val 
de indignare în rîndul opi
niei publice italiene, care a 
răspuns prin organizare de 
întruniri și prin alte forme de 
protest împotriva activității 
teroriste.

Guvernul italian și partide- I 
le politice sînt, de asemenea, | 
mobilizate spre â face totul . 
pentru găsirea liderului de- I 
mocrat-creștin. I

Guvernul cipriot a 
respins propunerile 
comunității turce

NICOSIA 19 (Agerpres). - 
Guvernul Ciprului a respins 
propunerile comunității turce 
privind reglementarea proble
mei cipriote, a anunțat, mier
curi, în cadrul unei conferin
țe de presă președintele 
Republicii Cipru, Spyros Ky- 
prianou. „Am respins aceste 
propuneri, considerînd că 
ele nu constituie o bază 
pentru reluarea negocierilor 
intercomunitare", a precizat, 
potrivit agenției France 
Presse, președintele Ciprului.

LA OSAKA, s-a deschis, 
miercuri, ediția din acest an 
a „Tîrgului Internațional 
Osaka 1978", care se orga
nizează din doi în doi ani. 
Participă peste 27 de țări și 
numeroase companii japone
ze și străine, România este 
prezentă cu un pavilion în 
care sînt expuse produse ale 
industriei românești din do
meniile electronicii, metalur
giei, chimiei, industriei u- 
șoare și mobilei, industriei 
alimentare, precum și alte 
bunuri de consum.

POTRIVIT DATELOR OFI
CIALE publicate la Viena, în 
luna martie, în Austria, pre
țurile cu amănuntul au cres
cut cu 3,8 la șută în com
parație cu luna corespunză
toare a anului precedent. Au 
crescut în special prețurile 
unor produse alimentare.

ADUNAREA REPUBLICII A 
PORTUGALIEI a aprobat, 
miercuri, în unanimitate noul 
Tratat de prietenie dintre 
Portugalia și Spania, care 
înlocuiește „Pactul Iberic4' 

semnat de foștii dictatori 
Salazar si Franco.

PREȘEDINTELE R. P. D. CO
REENE, Kim Ir Sen, a primit 
o delegație a Comitetului 
japonez pentru sprijinirea re- 
unificării pașnice și indepen
dente a Coreei, condusă de 
Akira Iwai, secretarul gene
ral al acestui comitet, care 
efectuează o vizită în 
R. P. D. Coreeană. Cu acest 
prilej - menționează agenția 
ACTC - a avut loc o con
vorbire.

PRESA BELGIAN^ infor
mează că în primele trei 
luni ale anului în curs în 
Belgia și-au pierdut locul de 
muncă peste 14 000 siderur- 
giști. Concedieri importante 
s-au înregistrat în zona in
dustrială Charlejțpi.

EXISTENȚA, în ță rile lumii 
capitaliste, a 17 000 000 de 
șomeri constituie o nerespec- 
tare a drepturilor omului - 
a apreciat cancelarul federal 
al Austriei, Bruno Kreisky, 
intr-un interviu acordat zia
rului francez „Le Figaro". 
„Noi nu sîntem capabili să 
menținem deplina ocupare a 
forței de muncă" - a arătat 
cancelarul Kreisky.

ÎNTR-UN COMUNICAT dat 
publicității la Geneva de Or
ganizația Internațională a 
Muncii se arată că, în me
die, în fiecare an 300 000 de 
oameni își găsesc moartea 
în accidente de circulație, iar 
10 milioane sînt răniți. '' 

Agenția Reuter informează 
că, în luna iunie se va ține 
la Geneva o sesiune a 
O.I.M. consacrată examină
rii unor măsuri susceptibile 
să ducă la reducerea acci
dentelor de circulație.
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CUPA ROMÂNIEI

în mijlocul1 unui interes ge
nerat, miercuri, pe 8 terenuri 
neutre s-au desfășurat întîl- 
nirile din cadrul optimilor de 
finală ale „Cupei României" 
la fotbal. în partidele dispu
tate la Pitești și Ploiești au 
fost înregistrate rezultate 
surpriză, două formații din 
divizia B, obținînd victorii 
clare în dauna unor echipe 
din categoria superioară. La 
Pitești, F. C. M. Galați a în
vins cu 3-0 (1-0) pe F. C. 
Bihor Oradea, iar la Plo
iești, F. C. Brăila a 
cîștigat cu 3-1 (2-1), jo
cul cu Politehnica Timi
șoara, care în prezent se 
află pe locul doi în clasa
mentul primei categorii. La 
Sibiu, în prezența a peste 
.10 000 de spectatori, dețină
toarea trofeului, Universita
tea Craiova, a învins cu 
greu : 2-1 (0-0) pe Indus
tria Sîrmii Cîmpia Turzii, care 

activează în divizia C. în 
meciul de la Galați, Poli
tehnica lași a reușit să eli
mine pe Steaua. La sfțrșitul 
celor 90 de minute de joc, 
și după prelungiri, tabela de 
marcaj indica 2-2 (1-1). Au 
urmat două reprize de lovi
turi de la 11 m, care au fost 
favorabile ieșenilor. Scor fi
nal - Politehnica Iași - Stea
ua 8-7 (1-1, 2-2). ’

Alte rezultate : U. T. Arad
- Petrolul Ploiești 3-1 (0-1); 
Buzău : S. C. Bacău - F. C. 
Argeș Pitești 0-1 (0-0) ; Bră
ila : Dinamo București - F. C. 
Constanța 1-0 (1-0) ; Cfuj- 
Napoca : Olimpia Satu Mare
- Corvinul Hunedoara 7-5 
(0-1, 2-2). Victorie obținută 
în urma executărilor lovitu
rilor de la 11 m.

Sferturile de finală ale 
„Cupei României" se vor des
fășura la 24 mai.

(Agerpres)

FOT
Divizia C

Unirea Tomnatic —
Meciul de la Tomnatic, în 

cazul unei victorii la scor a 
gazdelor, avea darul să tri
mită echipa din Vulcan pe 
ultimul loc în clasament. La 
sfîrșitul celor 90 de minute, 
calculele hîrtiei s-au ade
verit și Minerul Vulcan a in
trat în posesia lanternei ro
șii.

Partida debutează prin- 
tr-o dispută de la egal la 
egal, însă pe parcurs, echi
pa gazdă, considerată una 
dintre cele mai constante e- 
chipe ale plutonului frun
taș al seriei a Vlll-a, pune 
stăpînire pe joc, spulberînd 
orice șansă a oaspeților de 
a obține un egal dătător de 
mari speranțe. Minerul de-

B A L

Minerul Vulcan 4-0
pășește tot mai rar mijlocul 
terenului, jocul desfășurîn- 
du-se mai mult la poarta sa. 
Pe fondul acestei dominări, 
fotbaliștii din Tomnatic în
scriu în prima repriză două 
goluri, înaintarea lor fiind 
mai incisivă, depășește u- 
șor apărarea minerilor în 
care Haiduc nu poate face 
față marilor sarcini impli
cate de postul de libero. 
Chiar și handicapul de două 
goluri e greu de recuperat, 
mai ales cum a- jucat dumi
nică Minerul Vulcan. Așa se 
face că în repriza a doua 
oaspeții mai primesc încă do
uă goluri, deși au și ei o o- 
cazie, irosită de Copăceanu 
cu cîteva minute înainte de 
terminarea partidei.

schi Cupa a revenit
tinerelor speranțe din Petroșani

Timp de două zile, în 16-17 
aprilie, pîrtiile din Paring au 
găzduit probele alpine de 
schi dotate cu „Cupa tinere
lor speranțe" oferită de 
C.S.Ș. Petroșani, organizato
rul competiției. Au participat 
tinerele speranțe de la C.S.Ș. 
Petroșani și C.S.Ș. Reșița, la
tă și primii clasați pe ca
tegorii de vîrstă și probe.

CATEGORIA COPII MICI, 
fete, slalom special: 1. Si
mona Nistorică, C. $. Ș. Re
șița, 2. Alina Dorobanțu, 3. 
Simona Costinaș, ambele de 
la C. S. Ș. Petroșani. Slalom 
uriaș: 1. Simona Costinaș, 2. 
Corina Vladislav, 3. Liana 
Grosu. Combinată alpină : 
1. Simona Costinaș, 2. Alina 
Dorobanțu, 3-4 Simona Nis
torică, C. S. Ș. Reșița și 
Liana Grosu. BăiețȚ: slalom 
special : 1. Călin Țipțer, 2.

Claudiu Popa, 3. Robert Slo- 
venschi, toți de la C. S. Ș. 
Petroșani. Slalom uriaș : 1. 
Claudiu Popa, 2. Dan Ne
gru), 3. Călin Țipțer. Com
binată alpină : 1. Claudiu
Popa, 2. Călin Țipțer, 3. Dan 
Negrut.

CATiEGORIA copii mari, 
fete, slalom special : 1. Da
niela Ciortan, 2. ludith Kar- 
da. Slalom uriaș : 1. ludith
Karda, 2. Daniela Ciortan. 
Combinată alpină: 1. ludith 
Karda, Daniela Ciortan. 
Băieți, slalom special : 1. Ho- 
rațiu Țipțer, 2. Cristian Min- 
cic, C. S. Ș. Reșița, 3. Tibe- 
riu Suciu. în aceeași ordine 
a avut loc sosirea la slalom 
uriaș și la combinata alpină. 
C. S. Ș. Petroșani a cucerit 
„Cupa speranțelor" pusă în 
joc. Concurenților li s-au ofe
rit premii, diplome și medalii.
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