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Inccpind dc ieri, la mina 
Uricani pe stratul XV, blo
cul 5/3, a intrat in funcți
une un complex do tăiere 
II — O.M.K.T. — al cinci
lea agregat dc acest fel ca
re funcționează in Valea 
Jiului șl primul la Urlcani.

Abatajul in care a fost in
trodus acest utilaj modern, 
de mare capacitate este un 
frontal lung de 100 in in ca
re transportul este mecani
zat cu transportoare metali
ce TR-3 și benzi dc cauciuc. 
In cursul zilei dc miercuri, 
cu ajutorul noului utilaj s-au 
extras primele tone de căr
bune, după ce în prealabil 
s-au executat lucrările au
xiliare privind îndreptarea 
frontului, centrarea benzilor 
dc transport și efectuarea... 
„rodahilui* respectiv Brigăzii 
conduse de experimentatul 
miner Ștefan Neagu, unul 
din comuniștii de nădejde

ai minei, i s-a acordat cins
tea și încrederea de a lucra 
in acest abataj pe care și l a 
pregătit ca însăși. Ca un a- 
niănunț in legătură cu aceas
tă formație de lucru — toți 
șefii de schimb din brigadă 
sînt combainicri și au făcut 
practică la complexele simi
lare de la Lupcni și Paro- 
șeni.

Introducerea primului com
plex de tăiere arc o Impor
tanță deosebită pentru vii
torul minei Urlcani. In afa
ră de sporul dc producție și 
de creștere a productivității 
muncii ce se va obține prin 
mecanizarea complexă a lu
crărilor de tăiere, încărcare 
și transport aici se vor for
ma cadre necesare pentru 
noile complexe ce se vor in
troduce in viitor, in scopul 
concentrării producției, ex
tinderii mecanizării, creșterii 
produc livilății muncii.

Informin<lu-ne despre o- 
ccastă realizare, tovarășii Mi
luță Rugină, secretarul comi
tetului de partid și Ing. Ni- 
colac Nicorici, directorul mi
nei, nc-au rugai să 
larizăm 
dentiaf 
bit pe 
fată de 
munca 
in conducerea lucrărilor de 
montare, șl prin interesul a- 
cordaf in asimilarea dc către 
mineri a cunoștințelor ne
cesare muncii in noile con
diții tehnice. Le satisfacem 
dorința publicind aceste nu
me : ing. fonică Darie, in
giner șef al minei, ing Mar
cel Tomoiu, mecanicul șef 
al minei, tehnicienii Fran- 
cisc Mihai și Ștefan Gîrjoa 
bă — la care adăugăm din 
partea noastră: FELICIT ARI 
ȘI MULT SUCCES!

popu- 
pc cei care «-au ci i 
prin interesul denie 
<ar<| l-au manifestai 
acest mecanism, prin 
de concepție depusă

Start reușit al
constructorilortchnico-mâtcrlalc!

făuritorilor
de utilaje

Obiective noi

M. CRISTESCU

minieri

Ancheta noastră la mina Lonea

SUNETUL VIORILOR

PREOCUPĂRI, ACȚIUNI

OCOLUL
TARII

din incinta 
M. Livczcni.

vastă bibliografie, 
muncă patriotică pe 1971 
planificat să realizăm un 
de economii finanțate de 
lei, cifră pe care ani

Ion MISCIIIE
secretarul Comitetului executiv 

al Consiliului popular 
municipal

Micro-dialog cu Marin Cucu, 
secretarul comitetului U.T.C. 

de la mina Vulcan

EXACTITATEA Șl 
OPORTUNITATEA
condiții obligatorii 
ale aprovizionării

Am spune că intră in fireu 
lucrurilor ca tu, cel ce te ocupi 
și răspunzi de bunul mers al 
procesului de producție să iei 
din timp măsurile adecvate pen- 

irarea desfășurării ne- 
că din primele 
puțului de an, a 

unitatea în care 
munca. Or. după 

? bine știi, ca să ex- 
m. o anumi

lună, problemele care frâmîn- 
tă, fără îndoială, pe factorii de 
răspundere integrați efectiv în 
această sferă dc activitate.

Spun fără îndoială, pentru că 
rămînerea in urmă la extrac
ția de cărbune, după 10 zile 
de lucru din 1972, depășește, 
aici. 4 000 de tone, și asta nu 
poate liniști în nici un caz... 
Importanta măsură n conduce
rii de partid și dc stat privind

la fronturile de lucru 
din subteran

de cărbune 
front de lucru, într-o unitate 
dc timp determinată, trebuie să 
ai li fața locului (sau în a- 
propiere) ceea ce-ți trebuie pen
tru a executa oportun și efica
ce operațiile înscrise in grafi
cul ciclului. Dacă aproviziona
rea tehnico-materială „șchioa- 
pătă“. «scîrțîie* și mecanismul 
productiv. Precizia și punctuali
tatea in funcționarea fluxului 
aprovizionării e principala con
diție a onorării întocmai a sar
cinilor de plan.

In drum spre mina Lonea, 
unde intenționam să pornesc cu 
blocnotesul pe itinerariul apro
vizionării, mă puneam în si
tuația (pe cît îmi era îngăduit 
șl posibil) celui în atribuțiile 
căruia intră și asigurarea, cu 
tot ceea ce-i necesar, a for
mațiilor de lucru. încercam să 
intru .în pielea lui“ și dialo
gam cu mine însumi, surprfri- 
zînd. desigur într-o măsură in-

introducerea programului de lu
cru în schimburi de 6 orc în 
subteran a început să prindă 
viață nu dc mult și ea trebuie 
să se dovedească rodnică. Sar
cinile de plan se cuvin înde
plinite. E o cinste și o datorie. 
Dacă lucrăm mai puțin, dacă 
ni s-a dat minunatul prilej să 
ne sporim timpul dedicat fami
liei, culturii, apoi trebuie să 
muncim mai bine, să ne orga
nizăm superior lucrul, să dăm 
adică, măcar cit ni se cerea 
înainte în cele 8 ore.

...Cu unii dintre factorii im
plicați am și... dialogat, de 
fapt, ulterior. Cu cîteva dintre 
„replicile" culese în filele car
netului găsesc că c bine să vă 
punem la curent de la început.

Dumitru Costinaș, miner, șef 
de brigadă la investiții, la fron
tul galeriei transversale princi
pale a puțului nr. 8, orizontul 
480: „Mergem cam prost cu 
aprovizionarea. N-avem șină și 
asta ar trebui să fie de nelip
sit, așa cum, să spunem, se 
cere să fie armat... Dacă îți 
cade vagonetul în brinci, din
colo de șina care-o ai, mai poți 
lucra ? De multe ori, chiar cînd 
materialul intră în mină, în 
loc să ne vină unde-i necesar, 
se duce pe altă direcție și noi 
tot așteptăm..."

Alexandru Hiticâș, miner, șef 
de brigadă la abatajul frontal 
nr. 32, sectorul IV1 «Lucrăm 
sub tavan deranjat, sus au fost 
abataje cameră, dar cu cît îna
intăm către feliile inferioare 
cu atît nu vom mai avea bătaie 
de cap. Noi sîntem aprovizio
nați destul de bine. Materialul 
dc bandajare mai lipsește insă 
din cînd in cînd..."

Traian MULLER
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...Decembrie, 1971... Ora 9 
seara. Telefonul din locuința lui 
Ștefan Tenczler zbîrnîie pre
lung...
- Alo, domnu' șef? La „13" 

nu se poate prăbuși ! Plasa nu 
vine jos...

Intreborea .,Ce facem ?" n-a 
mai avut cind să fie pronunța
tă la punctul de emisiune...
- Așteptați ! Sosesc imediat...
La ora 10 fără un sfert șeful 

de sector cobora pe puț. Baiul 
se-ntimplase la frontul 13 vest, 
unde urma tocmai să se por
nească cu extragerea cărbune
lui, cu banc subminat. Aici, 
minerii pușcaseră susținerea în 
lemn de molid pentru a crea 
spațiul de care avea nevoie 
tavanul artificial ca să se la
se, lin, pe vatră. Dar, prăbu
șirea îndărătnică, frate, n-a 
vrut să aibă loc... Și ea tre
buia provocată neapărat căci, 
altfel, n-ar fi fost posibil să 
se meargă mai departe... O 
suprafață de tavan 
crește prea mult 
frontului, ai 
col iminent pentru 
menilor de la ort. Și, iată că 
plasa metalică rămăsese în 
consolă, undeva deasupra, in
tre hotar și capătul grinzilor, 
de-a lungul întregului abataj.

...Șeful de sector dă ordin 
să se răpească încă „un rind". 
Se perforează găuri în șiragul 
de stilpi de lingă hotar, se în
carcă cu exploziv și se puș- 

incăpăținolă,

care ar 
în spatele 

însemna un perl- 
viața oa-

rămîne in consolă, neclintită.
A, nu, trebuie răzbit ! Se ri

dică in grabă un perete des
părțitor de scinduri pe linia a 
treia de stilpi dinspre front. 
Nici o clipă de ' ~ ■
trebuie asigurat! 
crează tăcut, cu 
ne. Este adusă o 
la ziuă și cineva 
ierea platbandelor. 
mentele de rezistență nu 
dează. Lamele foarfecii se 
cesc. Unealta se dovedește 
putincioosă...

Deodată „cerul" începe 
se clatine ; pentru cîteva mo
mente toți încremenesc, cu pu
pilele dilatate de groază, țin
tuite pe grinzile care se pu
seseră intr-o mișcare drăceas
că, pur și simplu dansau, par
că de beție cuprinse. Vezi-le 
cum vin spre front, cum se lo
vesc de peretele de cărbune, 
cum se opresc cit o bătaie de 
inimă și cum dau înapoi... Și 
cum iar pornesc... Legănarea 
încetinește și, în sfirșit, respi
răm din nou...

...Mă bate gîndul : dacă
n-ar fi fost calmul, stăpinirea 
de sine a tehnicianului Tencz
ler — care, cu un singe rece 
incredibil o spus domol, po
tolit „Nici un bai, trece și as
ta...", nu, nu-i era frică, sim

țea altceva, așa, ca un soi 
cumplit de supărare, după cum 
ii știa firea, fiecare - mă 
întreb s-ar mai li mon
tat, exact, din oproape in a- 
proape, cite doi stilpi sub lie- rq 
care grindă, spre a consolida LI 
susținerea de-a lungul între
gii fișii ? ..S-o-ntărim, că zboa
ră ca Vlaicu, cînd o să puș
căm..."

...E oro 1 
dor cine își 
de pulsația reală a 
Șeful de sector hotărăște :

răgaz. Ortul
Fiecare lu- 

gesturi puți- 
foarfecă de 
încearcă tă- ~ lor... Trec

Dar ele-
ce-
to-
ne-

să

„Pușcăm tavanul de plasă I" 
Se curăță cu grijă vatra pe 
care urma să coboare - in 
fine — plasa... Dar, brusc, 
bolta intră, iarăși, în mișca
re. Retragere de pe tot fron
tul in preobatajul de la cul
cuș 1 Reîncepe pendularea a- 
meț'toare o stilpilor și grinzi- 

minute grele. Osci
lația încetinește iar. Lacătul 
clipelor se cere forțat. Soseș
te artificierul chemat in gra
bă. Cu o atenție înfricoșată, 

se fixează explozivul la încru
cișările elementelor de rezis
tență. Sînt, deja, montate pul- 
verizatoarele și jeturile de a- 
pă îndreptate înspre zona „mi
nată". încă odată - refugiul... 
Posturile de pază - la locuri
le indicate ! Ora 14... Explo
zia e declanșată ! 15 minute

Traian MORAR
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Incepînd cu data de L ianu 
ie 1972 a intrat în vigoare 

Legea organizării contribuției 
bănești și în muncă pen- 

efectuarea unor lucrări 
interes obștesc, adopta- 
de ultima sesiune a 

Marii Adunări Naționale. Fiind 
o emanație a propunerilor ve
nite din partea cetățenilor și 
deputaților, a consiliilor popu
lare. noua lege condensează în
treaga experiență dobîndită pî- 
nă acum în efectuarea de lu
crări obștești prin contribuție 
bănească și în muncă. Spiritul 
acestei legi constă în sprijini
rea dezvoltării tuturor localită
ților. slujirea omului, pentru a 
i se crea condiții de viață tot 
mai frumoase și mai civilizate.

Avind la bază deplina liber
tate a cetățenilor de a hotărî 
asupra organizării contribuției 
în bani și în muncă, legea reco
mandă să se execute acele lu
crări care au la dispoziție ma
teriale de construcție din re
surse locale, statul ajutînd e- 
fectuarea lucrărilor din fondul 
centralizat.

Un capitol important al Jegii 
este consacrat principiilor de
mocratice de stabilire a contrl-

buțiej bănești și în muncă.
îndeplinirea acestor preve

deri, constituie la ora actuală 
un obiectiv de mare însemnă
tate in activitatea consiliilor 
populare din localitățile muni
cipiului Petroșani. Concomitent 
cu acțiunea de înregistrare a 
populației — pentru care echi
pe speciale se deplasează pe 
teren în vederea recenzării tu
turor locuitorilor — comitetele 
executive analizează toate pro
punerile făcute de deputați, co
misiile permanente, organizații 
socialiste și grupuri de cetățeni 
hotărînd asupra obiectivelor cc 
urmează să se realizeze în fie
care localitate, ținînd seama 
dc utilitate, condiții și perspec
tivele de dezvoltare.

Aceste obiective urmează să 
fie dezbătute în adunările locu
itorilor pe circumscripții elec
torale, care aleg 3—5 delegați 
pentru adunarea delegaților pe 
comună, oraș și municipiu. In 
acest fel,-s-a creat practic po
sibilitatea ca toți cetățenii să-și

spună cuvintul atît asupra ob: 
ectivelor stabilite, cit și asupi 
conținutului contribuției bă
nești șj numărului dc zile munco 
necesare efectuării lucrărilor.

Potrivit legii, contribuția bă
nească se stabilește pe familii, 
pînă la 300 lei, iar contribuția 
in muncă nu poate depăși 6 zile 
pe an și se efectuează de către 
toți cetățenii de la 18 ani pî
nă la 55 ani bărbați și pînă la 
50 de ani la femei.

Hotărîrile adoptate de adună
rile delegaților, devin obligato
rii pentru toți cetățenii de pe 
raza localităților din munici
piul nostru. In cazuri excep
ționale legea dă competențe 
largi adunării delegaților pen
tru a hotărî scutirea unor ce
tățeni de contribuția bănească 
sau in muncă, parțial sau to
tal. după greutățile materiale 
ale fiecărui caz.

Ceea ce trebuie evidențiat în 
aplicarea acestei legi este fap
tul că întreprinderilor și orga
nizațiilor economice le .-evin 
îndatoriri precise in sprijinirea 
lucrărilor de interes obștesc. 
Acestea sînt obligate prin lege

Există în tradiția cercului 
foto al clubului din Lupeni 
organizarea unor interesante 
expoziții tematice cu scopul 
popularizării activității mem
brilor cercului. După cum 
ne-a informat directorul clu
bului, tovarășul Dumitru 
Făiniș, anul acesta un set 
de 100 de exponate vor face 
ocolul țării, fiind expus la 
numeroase case de cultură și 
cluburi din țară. Printre 
semnatarii lucrărilor se vor 
număra unii dintre cei mal 
activi și talentați membri 
ai cercului foto : I. Fiorii, 
I. Arghirescu, I. Bocșa, T.

mortalizatc cu pricepere și 
pasiune pe peliculă.

Tomescu. Astfel se vor f.ne
cunoscute, în întreaga ui a,
activitatea fructuoasă a cer-
cui ui foto cît și viața, pei-
sajul nou al Văii Jiuh 1 i-

(Continuare tn pag. a 3-a)

In 1972 colectivului Șantierului Valea .Jiu
lui al T.C.M.M. i se pune in față, o dată cu 
predarea unor obiective recent finalizate și a- 
tacarea unor lucrări noi.

Două din obiectivele aflate in atenția oameni
lor de aici vizează completarea dotării prepa- 
rațici de la Coroești. Primul, servind la epu
rarea apei reziduale, este compus dintr-o stație 
de pompe și conducte ce a și fost predată bene
ficiarului și un iaz ce va fi recepționat pinâ 
la sfîrșitul lunii ianuarie. Al doilea, instalația 
funicularului, a intrat in probe de rodaj. La 
realizarea acestor obiective s-a remarcat, gra
ție unui efort susținut, brigada comunistului lă
cătuș Dumitru Costică, care și-a depășit ritmic 
sarcina de plan exccutînd in același timp lu
crări de calitate, ce au grăbit darea în funcțiune 
a instalației.

Pe alte cote ale Văii Jiului, sub muntele 
Paring, un colectiv de constructori finalizează 
înălțarea unei noi baze a I.E.F.S.-ului. Cu toate 
condițiile climaterice dificile în care se lucrea
ză, ritmul este destul de alert. Fruntași în exe
cutarea unor lucrări ce pretind un înalt grad 
dc precizie sînt dulgherii din brigada condusă 
de comunistul Alexandru Balint.

La Lupeni, constructorii de la T.C.M.M. 
au atacat lucrările de modernizare și lărgire 
a preparației. De menționat că lucrările se des
fășoară în paralel cu fluxul tehnologic al bene
ficiarului, constructorul piasîndu-și șantierul in 
secțiile de sortare și spălare O bună organizare 
și o rodnică cooperare a celor două unități eco
nomice vor permite desfășurarea în bune condi- 
țiuni a lucrărilor de investiții. Tot aici au în
ceput săpăturile pentru decantorul dc epurare 
a apei.

Consemnam zilele trecute, primele succese în
registrate în acest an de muncitorii, inginerii 
și tehnicienii din secțiile turnătorie și mecanică 
dc la Uzina de utilaj minier Petroșani. Iată că 
ne-au parvenit vești îmbucurătoare și în legă
tură cu startul bun a! unui alt colectiv din 
aceeași uzină petroșăneană, acela al secției con
strucții metalice.

încă din prima zi de muncă a anului, în a- 
ccastă secție s-a pus un’accent deosebit pe fina
lizarea unui lot de grinzi pentru abataj. Minerii 
din Vulcan au și preluat 220 de grinzi încă în 
ziua dc 5 ianuarie. In prima decadă a lunii, pe 
ușile halei constructorilor de utilaje metalice, 
au ieșit cea. 400 de asemenea grinzi pentru aba
taj, grație ritmului alert impus în procesul de 
fabricație de brigada condusă de Nicolac Ni- 
coară. In paralel, tovarășii de muncă ai lui 
Ion Gît și Constantin Vișan apasă pe accelera
tor în execuția unor importante repere pentru 
telescaunul din Paring. Foarte curind vor fi în
cepute și lucrările de asamblare a pilonilor.

Montorii conduși de Teofil Kiss au început 
montarea a 3 colivii basculante, care, după toata 
probabilitățile, vor fi expediate exploatărilor 
chiar în această lună. Colectivul secției, și-a 
adus o importantă contribuție și la finalizarea 
unui lot de 3 trolii manuale de 15 tone, precum 
și a unui însemnat număr de transportoare 
TR-2. O mare parte a acestor sortimente sînt 
așteptate de beneficiaj i la data de 15 ianuarie.

— Ce ne puteți spune, tova
rășe MARIN CU CU, fu calitate 
de secretar al comitetului U.T.C. 
al E. M. Vulcan, despre mo
dul cum tinerii din organiza
ția minei intimpină sărbători
rea semicentenarului creării 
U.T.C. ?

— Pornind de la indicațiile 
Plenarei U.C. al U.T.C. din 2-3 
decembrie 1971, am stabilit un 
program de măsuri căruia sîn- 
tem holărîți să-i dăm viață pînâ 
la marea sărbătoare. Pe plan

economic, acțiunea căreia îi 
vom acorda o atenție deosebită 
constă în formarea unor bri
găzi dc producție, în excluși-' 
vitate ale tineretului, la sectoa
rele Ill. IV și VI, reînviind 
astfel o veche tradiție.

— Am dori să cunoaștem 
cițiva din viitorii conducători 
ni acestor brigăzi.

— Este vorba de tinerii Tu
dor Moldovan, Ilic Bogheanu, 
Ștefan Toth și alții, unanim cu
noscut i și bine apreciati pentru 
gradul dc pregătire profesio
nală, pentru pasiunea și dărui
rea în muncă, precum și pen
tru activitatea desfășurată în 
cadrul organizației noastre.

— înainte de a părăsi dome
niul activității economice, cîteva 
cuvinte despre preocupările co
mitetului U.T.C. pentru perfec
ționarea profesională, pentru ri
dicarea continuă a nivelului de 
pregătire al uteciștilor.

— Această problemă, dc prim 
ordin, a fost analizată într-una 
din adunările noastre generale. 
Am început prin a ține o evi
dență riguroasă a tinerilor cu 
studii incomplete, pe care îi 
îndrumăm spre școli: o mare 
parte din ci urmează la fără 
frecvență din acest an școlar 
cursurile școlii generale. Pentru 
ridicarea calificării profesionale 
sînt organizate cu sprijinul con
ducerii tehnice a minei și a sec
toarelor, toate condițiile, ca în

cadrul atelicielor-școală, ținerii 
noștri să se inițieze în meserie, 
să-și îmbogățească atit cunoș
tințele teoretice cît și cele prac
tice. Desigur, în această direc
ție, a calificării și completării 
studiilor, rezultatele nu vor fi 
imediate.

— Mai aveți și alte acțiuni 
edificatoare prin care veți in
tim pina sărbătoarea tineretului?

— Ne-am propus să partici
păm la concursul inițiat de C.(\ 
al U.T.C. în colaborare cu Mi
nisterul Minelor, Petrolului și 
Geologiei intitulat : «Trofeul mi
nerului". Concursul cere atît o 
temeinică pregătire profesională 
cît și stăpînirca pe deplin a 
cunoștințelor teoretice indicate 
într-o ......................

Prin 
ne-am 
volum 
90 000 . ___ r_ ___ __
depășit-o cu 23 000 lei. Anul a- 
cesta uteciștii ca și numeroși 
tineri din oraș vor participa la 
acțiunile de muncă patriotică pe 
cclc două șantiere ale tinere
tului. Unul este șantierul dc la 
baza de agrement „La brazi", 
deschis încă de anul trecut. Cel 
de-al doilea șantier al tinere
tului pe care-l vom inaugura în 
cinstea semicentenarului creării 
U.T.C. este stadionul orașului 
Vulcan.

Ionica FIERARII
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— Deci, fa/â in (afâ cu 
conștiința IntlJnirca prileju
iește de licoare dată un exa
men inedit 
ne temem, 
tiinci cînd 
temeri ?

— Câ am
cu cui nostru, cu eon- 
Câ am știut întrebâ- 
pe bilet dinainte, sau 
am formulat intrebă- 
funcțic dc răspunsu- 

mai 
’nea,

de care uneori 
Ce fnseamuu a- 
nu există aceste

ajuns la un 1*01»
promis 
știința, 
rile dc 
invers, 
rile în 
rile oare nc conveneau 
mult, cunoscute, dc asemet 
dinainte.

— Obișnuiești să formulezi 
dinainte răspunsul și in june- 
fie de acesta, întrebarea ? 
Sau. cu să jim in același ton, 
obișnuiești să cunoști biletul 
dinainte ?

— Nu. E greu să fiu cre
zut, dar cînd c vorba de un 
examen serios, nu-mi convi
ne să-mi fur căciula. Tot cu 
ajung în pagubă. Aș mai a- 
dăuga. din dorința de a fi 
crezut, un lucru ____
simplu 1 Ia ce ini-ar folosi ?

— Atunci sâ intrăm in sala 
de examen. Prima întrebare: 
ești capabil să-ți apreciezi 
singur, activitatea din 
care a trecut ?

— Este necesar ?
— Foarte necesar.

— Ajung acestea două, Altă 
întrebare 7

— Ocolești, după cum râd, 
să te referi la uite dovezi ca
re nu fin de domeniul strict 
projcsional. Dar, în line. Vor
bește-mi, te rop, despre O 
GREȘEALA, o singură gre
șeală mare pe care a-i să
virșit-o.

cft mineritul este o prufesiu- i
nc de mrnv utilitate în so- !
cictatca noastră, o profesiu- |
ne care sc bucură de fonte
oiwi urile ’

a enorm de

anul

pri
mul pas înspre o recunoaște
re critica a lipsurilor proprii, 
prima garanție câ vei fine 
seama de ele.

— Am să încerc. Înțeleg 
că trebuie sâ fie o aprecie
re scurtă, nu ?

— Sinceră. Dar sâ nc gră
bim. Deci, consideri in an
samblu. activitatea din 1971._
- XE-SA-T1S-FA-CA-TOA- 

I1E ! Pentru a fi crezut că 
nu o spun nici din exces de 
modestie și nici ca să „fra
pez" voi aduce dovezi. Pri
mele se referă la date stricte, 
de producție ; deși am reali
zat sarcinile de plan ale bri
găzii. sectorul nu și lc-a rea
lizat. $i facem parte și noi 
din sector, dintr-o familie, 
mai mare decît brigada, 
care brigăzile trebuiau să 
ajute reciproc.

— Următoarea dovadă ?
— Deși ne-am realizat

E

în
se

celeași sarcini — de produc
ție — am înregistrat și in
succese regretabile, cauzate 
de neatenție, superficialitate. 
Sau, de... nepricepere. Acum 
îmi dau seama mai bine că. 
a fi multilateral pregătit nu 
înseamnă a privi la supra
față îndeplinirea planului, 
fără a înțelege esența feno
menului economic. Scopul 
nostru nu este producția în 
sine, ci bunăstarea, progre
sul la care aspirăm cu toții, 
și pentru înfăptuirea cărora 
trebuie să realizăm o produc
ție tot mai sporită. Fără ca, 
în același timp, să neglijăm 
prezentul...

— Alte dovezi ?

SIGENI
Al

0 posibilă 
discuție dintre un 

miner, set de 
brigadă și o 

conștiință severă
— Prefer să vorbesc des

pic o greșeală pe care e posi
bil să o repet. Din brigadă 
au plecat in anul trecui după 
ce au lucrat deja cîteva 
luni, trei tineri. Din sector, 
douăzeci și șapte. Pc majo
ritatea nu am reușit să-i cu
nosc și, poate, unii erau tot 
așa cum am fost și cu la în
ceputul meseriei. Dacă-mi a- 
duc bine aminte, după trei 
luni de muncă eram deja 
familiarizat cu mina, dar nu 
mina în sine și nici sala
riul, nu acestea m-au deter
minat să rămîn, ci oamenii. 
Categoric, nu am făcut to
tul pentru a-i cunoaște, pen
tru a sădi in ei convingerea

A (reio întrebare, căci 
ne apropiem de sfirșit. Vor
be ște-mi despre -un fapt po
zitiv, despre unul .singur 
rirșit in anul trecut.

— M-am prezentat la 
cui dc muncă dc trei sule opt 
ori și nu-mi fac cunună de 
lauri câ. In plus, am fost și 
în alte zile cind interesele 
colectivului au ecrul-o. Dar 
aceasta este numai o latură 
a faptului pe care eu nu 
Laș numi pozitiv, ci firesc. 
De trei sute șase zeci și cinci 
de ori de cîtc două, trei ori 
pe zi, sau chiar mai mult, 
mi-am privit cu atenție copiii 
înccrcînd să-i împiedic dc la 
lucruri care mi-ar aduce ru
șinea în casă, să-i îndemn 
înspre fapte cinstite, curajoa
se, civilizate. Tot dc trei sute 
opt ori, sau mai mult, în timp 
cc lucram în subteran am 
încercat să ntă port ca și cind 
m-aș afla în fața organiza
ției în care activez, să insuflu 
și altora ideea că organizația 
noastră nu trăiește altundeva 
mai plenar decît aici, în a- 
bataj. I^a suprafață, adunarea 
generală c doar o sinteză, 
niciodată completă, a activi
tății noastre de comuniști. 
Activitatea în sine tot aici 
își are ponderea, în modul 
în care înțelegem .fiecare să 
răspundem sarcinei noastre 
de partid cu caracter perma
nent — producția.

— Răspunsurile par sincere. 
Întrebările de bază s-au e- 
puizat, așa că, încheiem cu 
citeva întrebări suplimenta
re. neînscrise pe bilet. Vor
beam la început despre cei 
care se tem in fufa unui a- 
semenea examen. Există a- 
cești temători ? li tntilnești 
și în viața de toate zilele ?

— Dacă îi recunosc, adică, 
în afara sălii lor de examen? 
Pe majoritatea cred că-i recu
nosc, mai ales după faptul că 
își repetă greșelile an de an. 
Deci în fața conștiinței, se 
eschivează dc la un examen 
sever, capabil să-i ajute în 
corectarea comportamentului, 
în sădirea unor convingeri.

— Există și oameni care nu 
au temeiuri in fața exame
nului. deoarece il privesc cu 
ușurință ? Cine sint aceștia ?

— Există ! Sînt cci care de 
multă vreme au săvîrșit com
promisul de care vorbeam la 
început Dar, și oamenii care 
într-un anumit fel, au pără
sit parcă o brigadă, fără să 
stea cineva de vorbă cu ei 
pentru a le sădi convingerea 
că e util să rămînă, înfrun- 
tînd mustrările brigăzii, ale 
propriei lor conștiințe.

Io-

In tumultul clocotitor al accs 
lor zile, cu efervescența coti
diană n marilor sale energii, 
poporul nostru își făurește cn 
patos o viață nouă, «> culiurfi 
numi, o istoric nouă. Dar pen 
tru a scrie acest nou Letopiseț 
al țării șj pentru u compune 
Simfonia Eroică a zilelor noas 
tre, au curs și vor mai curge 
rîuri de sudoare. Dc aceea, ce) 
dinlîi monument ridicai in 
mile noastre a fost .............
MUNCII. Și oca dinții lovitură 
de lîrnăcop a izbii în cuțape 
lesmclc huzurului: și cea dinții 
vorbă de ocară, am aruncat-o 
în obrazul dc toval al celor ce 
vroiau să mănîncc, dar sâ nu 
muncească.

Desțelenim și azi rămășițele 
acestui respingător nărav din 
conștiința unor paraziți care 
n-au învățat din „gramatica" 
vieții să conjuge altceva decît 
verbul a primi: să primească 
fără să dea. să primească mai 
mult decît «Iau, sau mai mult 
ilocit |i sc cuvine înșclînd so
cietatea.

Pc aceste coordonate ale u- 
nci ..geografii" morale, străine 
modului nostru dc viață, răsar 
specimene dc paraziți sociali 
din cele mai diferite t de la ti 
pul de parazit care nu mun
cește „din lene" (întreținutul) 
sau din ostilitate față dc mun
că (hoțul și speculantul dc pro
fesie, prostituata. proxenetul 
ș. a.), la tipul de parazit care, 
deși muncește, obține cîștiguri 
necuvenite (unii delapidatori, 
speculanții mărunți, cei cc în
șeală „cu picătura", cei ce pri
mesc bacșiș, sau cel cc trăiește 
din expediente), și dc la aceș
tia, la tipul de parazit care 
cochetează 
moditate. 
Indolență, fidel întruchipat 
persoana CHIULANGIULUI Dc 
acesta ne vom ocupa în lan
durile de față. Dar șă-i dăm 
o identitate, înainte de a-i face 
„radiografia".

ini- 
inubinal

cu munca — din co- 
superficialitate sau 

în

I MUSTAȚA

NEDUM E R I R I

lui Ilea Florian nn mandat de 
mure încredere și răspundere. 
gcxliun a magazinului 7 Gostat 
din Petroșani. Răspundea, prin 
urmare, alături dc alții, dc a 
previziunii rea oamenilor mun
cii. Cum a înțeles însă, nccst 
gospodar al unei părți din a- 
vuția obștească să-și facă da 
lori o ?

Bețiv notoriu, era mai mult 
absent de la serviciu, chiar dc 
era prezent Cînd pleca „în te
ren", semna condica dc pre
zență la... cabane, „ocupai" cu 
libnțiuni bahice pe care le .0 
ficia" înconjurai, întotdeauna 
de un sobor d ’ „preoți" și .preo

un deficit de peste 20 000 Ici.
★

('hiulniigh.il posedfl urla disi
mulării și dexteritatea traves
tiului, ea nimeni altul, reușind 
să mimeze tocmai ceea ce nu 
arc : conștiința profesională. El 
este aidoma jucătorului dc 
cărți . trișează conștient că... .nu 
sc face" dar o face ca pc ceva 
normal ce ține — dacă nu dc 
regulile jocului dc noroc — dc 
natura alini joc*. “ 
asemenea poziție, cu alît 
antisocială cu cît este mai bi
ne disimulată ? Dintr-o infir
mitate ele optică, urmare a vi
dului său ideologic, întreținut

De unde o
mai

cînd — nelucrind sau luvrînd 
dc mînluiolA - «rozi efi trișezi 
pc alții ?

In ivcaslă falsă opoziție de 
interese (dintre general și per 
sonal), ce are fu bază u auto 
amăgiri-, rezidă lipsa dc râs 
punderr n chiulangiului și a 
altor paraziți sociali.

Dar mai este și un uit uspe l 
țmînd dc echitatea socialâ. 
Chiulangiul - in ciuda faptu
lui că prestează <> muncă .pc 
jumătate" sau chiar mai pu
țin, lotuși primește o rulribu 
țiu intreagă. Dc ce plătim oare 
o astfel dc activitate rtepres 
lată sau prestată deficitar ? '!n

parazitul trișor
♦ „Eroica" zilelor noastre ♦ Chiulul — parazitism deghizat ♦ Cine pe cine 
trișează ? ♦ Drama inutilității și remediile ei

țese", credincioși, ca și el, ace 
luiași zeu — Bachus.

Plătea — ospețe și plimbări 
cu taximetrul (slăbiciunea sa) 
— cu generozitatea risipitoare a 
nababului și cu inconștiența 
prodigului pus sub interdicție. 
Numai două asemenea plimbări 
.acasă"... in județul Bihor, l-au 
costat aproape 3 000 dc lei. Ca 
Șă nu mai vorbim despre atî- 
tca alte curse pe la numeroa
sele sale popasuri.

Cu o asemenea obositoare ..o- 
cupațic" și mereu în stare... dc 
ebrietate, sc văila că... n-are 
timp. Drept pentru care, tre
burile lui mai importante. — 
recepția mărfurilor și predarea 
banilor proveniți din vânzări — 
le făceau ajutoarele sale, iar 
treburile mai mărunte, proprii 
săi simbriași plătiți, se înțele
ge, tot din banii unității !

Nu este, deci, dc mirare că 
după numai nouă luni dc .ac
tivitate gospodărească" gestiu
nea magazinului soldat cu

de influențele moralei vechi și 
dc ignorare a unor principii 
noi de muncă și viață. Idcca 
de interes general, regula .toți 
pentru unul și unul pentru toți" 
nu-i spune chiulangiului — și 
paraziților în general — ni
mic decît atunci cînd le re
vendică pentru sine și în inte
resele sale. El ignoră un ade
văr ce ține de bunul simț : că, 
prelinzînd de la altul ceea ce 
și altul ar putea pretinde de 
la el, nimeni nu poate fi nu
mai consumator nici chiar în 
societatea apuseană dc con
sum. Cu atît mai puțin în 
tr-o societate ca a noastră, în 
care fiecare sîntem și producă
tori și proprietari. In această si
tuație, cine pe cine trișează : 
proprietarul pe producător (ca 
in societățile presocialisle) sau 
producătorul pe proprietar (ceea 
ce este imposibil din moment 
ce ei sini unul și același) ? Nu 
înseamnă, oare, a te autotrișa, 
..a-ți fura singur căciula" atunc’

ar fi fost mai echitabil ca zi
lele sau orele „bahice" ale lui 
Florian llca, zilele dc „lucru* 
ale acelei casiere dc filială 
C.E.C. (citată într-np articol an
terior) din a cărei ușurință s-a 
putut fura peste 40 000 Ici, să 
nu fi fost plătite din moment 
ce, un astfel dc minus, este o 
plată nedatorată ? Este, oare, 
suficientă și echitabilă, in a- 
cesle cazuri, simpla acoperire 
o pagubelor

Răspunsul 
negativ.

Este, 
echitabilă, 
simpla ; 

produse ? 
nu poate fi decît

★
Mentalitatea de trișor a chiu

langiului își are drama ci. Poa
te, cea mai teribilă : a inuti
lității. Pradă inerției, consu- 
mînd mai mult decît produce 
el și dind altora mai puțin de
cît primește de la ci, chiulan
giul nu Irăicștc ci vegetează. 
Ncavind ideal, sc cheltuiește fă
ră orizont numai în centrul în
gust al egoismului său. El nu 
știe ce este bucuria muncii căci 
nu muncește, și nici chiotul vic
toriei, pentru că aceasta îi este 
străină. Nu-și face scrupul din 
inutilitatea sa și nici griji dacă 
îndemnurile sale la datorie a-

dresate altora, suu văicăreala 
.nu-mi văd capul dc treabă'*, 
sunn fals *

Cu irricrca timpului, senti
mentul inutilității îl dine pe 
cliiulangiu la rugină suflctcas- 
<ă. la plictiseală și stagnare. 
(,’fnd sc trezește din această to- 
ro|x alft 11 conștiinței, tncep« sâ 
se plingă că lim])ul trece prea 
r<-|> de și câ nu a realizai ni- 
mii fn viață. Ncmaiputlnd re
cupera < < ea ce a pierdut, se 
resemnează Dc aici, ptnă la 
blazare și apoi la ratare nu 
este dccii un pas. Consecința 
inutilității este, într adevăr, una 
teribilă ucide lent.

★
Parazitismul social, indiferent 

dc înfățișarea Im — este un pe
ricol public. Împotriva unor a- 
ii'ndini iresponsabile, ca aceea 
la care ne am referit, generate 
dc lipsa dc răspundere, dc le
ne, indolență sau superficiali
tate, și care transformă munca 
dintr-un efort intensiv de inte
ligență și pasiune. într-o poză 
exterioară, iar retribuția, din- 
tr-un echivalent al muncii în- 
Ir-o plată nedatorată, nu dis
par de la sine chiar dacă ne 
indignăm. Cu atît mai mulf 
dacă le tolerăm. Ele trebuie 
izolate.

Clasa muncitoare este corectă 
căci trăiește din munca sa Sâ-i 
facem pe toți să respecte mun
ca. „Să facem — cum spunea 
în expunerea sa la recenta ple
nară a Comitetului Central al 
P.C.R. secretarul general al 
partidului. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ca fiecare cetățean 
să-și consacre energia și ca
pacitatea, creșterii avuției na
ționale. înfloririi vieții tuturor 
oamenilor muncii: numai astfel 
va crește și fericirea fiecăruia 
în parte..

Să folosim în acest scop toate 
mijloacele, cu grije de părinte, 
dar și cu holărîre și spirit par
tinic.

Poate nu atil de mult căutam explicația fap 
tclor unei tinere — Georgeta D., absolventă a 
unei școli profesionale — care a săvirșit un șir 
dc greșeli și imprudențe, cît căutăm să ne ex
plicăm vinovăția unor terțe persoane. Desigur, 
pentru ceea ce a săvirșit tinăra rămîne, într-un 
anumit fel, singura răspunzătoare și, fără să 
minimalizăm cu ceva răspunderea ei, vom scoa
te în evidență contextul în care s-au petrecut 
laptele.

G. D. îl cunoștea de puțin timp pe tînărul 
Petre Ghioc, (de meserie zugrav) din Lupeni. 
Lăsîndu-se înșelată de anumite aparențe (apar
tament, mașină etc.) a crezut cu prea multă 
ușurință în sentimentele de prietenie și afec
tivitate afișate de P. G. Doar după un timp, 
cînd cunoștința a cuprins și sfera caracterului,

• • •
Este nemăsurată satisfacția 

pc rare o trăim cînd inlîJnim 
în apropierea noastră o familie 
unită in care domnește armo
nia, echilibrul. Tatăl — încon
jurai de copii, răspunzind cu 
mullă răbdare și mult tact u- 
nor întrebări pline do farmec, 
mama — imbrățișîndu-i pe toți, 
deopotrivă de cald, cu dragos
tea și devotamentul ei fără 
margini — bunicii, chiar — 
înțeleaptă lor tăcere din ci

de 
cu 

urc 
ies totuși pentru a da un sfat, 

rajare — iată (fără pre-o în*, un 
tenția de a le fi descoperit 
noi) elemente ce ne sugerează 
imaginea unei familii trainice, 
solide care a găsit prin dra
goste șj înțelepciune, drumul 
spre fericire. O astfel dc fami
lie, cu cît este mai unită, cu a- 
l)1 suportă mai ușor inerentele 
greutăți ale vieții. Și, cu cit este 
mai numeroasă, iar liantul nu
mii înțelepciune și dragosic îi 
unește mai deplin pe membrii 
săi, cu alît familia se va în- 
diepta spre aceeași fericire, pe 
un drum fără ocolișuri, cunos
când satislacție după satisfacție. 
Succesele din câmpul muncii a- 
le tatălui sau ale mamei vor 
deveni o mîndrie a tuturor; 
dragostea și respectul reciproc 
dintre soți vor deveni un bun 
de preț greu d<- estimat ; din 
grija pentru copii, din răspun
derea părinților în fața societă
ții dc a forma oameni utili, ta
tăl și mama își vor face, in 
condițiile deplinei armonii, o 
preocupare cotidiană căreia le 
va fi nespus de drag să-i răs
pundă. Vor urma apoi primele 
izbînzi ale copiilor, primele

încredințat

David MANIU

Colectivitate;

VIORILORSUNETUL
(Urmate din prii), i)

• © • © ® © •

simte

010 8 seora, 
stația minei,

su- 
is-

oceștia urcă, și

acolo, pe jos, câ 
dor de toote

J
atunci 
șile pe 
total nepotrivit ; într-una din zile, a sustras din 
apartamentul lui P. G. suma de 3 500 lei. Ca să 
nu fie reclamată, a solicitat tardivul sprijin al 
organelor de miliție, acuzîndu-și prietenul (de 
ce credeți ?) tocmai de... viol.

Acestea sînt faptele. Oare, la cei 18 ani ai 
săi, tînăra Georgeta va găsi creditul necesar 
pentru a se disculpa în totalitate ?

Pe parcursul micro-anchelei noastre ne-a sur
prins un amănunt in seama lui Petre Ghioc, 
amănunt care ridică întrebarea din titlu. Pen
tru el ,toate-s bune", dar, dc unde mașină ? De 
unde apartament ? Oare chiar așa cî.știgă un 
zugrav, din munca sa onestă, ca salariat al unei 
unități economice ?

și-a dai seama de imprudențele săvîr- 
care a căutat să le răzbune într-un mod

succese care se vor răsfrînge 
ca un autentic certificat de în
țelepciune și maturitate acor
dat părinților, aducând cu sine 
nemăsurate satisfacții.

Există multe asemenea familii. 
Multe se află la un singur pas 
de a deveni ideale (în accepția 
de mai sus a cuvînlului) și 
acest pas nu mai înseamnă do
cil renunțarea ia ambițiile în
guste personale, la acele mani
festări dc comportament care 
slrideazâ: ineâpălinare, vani
tate, trufie. Dar. totodată, e- 
xistă și familii din care armo
nia a dispărut, poale, cu de-

nuntă și patru de la abandon 
nu este de loc o invenție, ci un 
caz adevărat Grav, prin ușurin
ța soților — amîndoi tineri — cu 
care au înjghebat o căsnicie, 
și foarte grav prin iresponsabi
litatea cu care și-au părăsit, 
deopotrivă, copiii.

Ajunși în acest stadiu, cînd 
nimeni nu le mai adresează u-

în locul unui toast, un rechizitoriu

copiilor — familia unui mais
tru minier — o dorință dc a 
nu păla numele copiilor nc îm
piedică să dezvăluim numele 
lor. Sîntem convinși însă că se 
vor recunoaște singuri.

Renunțînd, sau mai corect, 
părăsindu-și soția și copiii, (du
pă cum aflăm dinlr-un rechizi
toriu întocmii dc organele

pentru o aniversare nedorită, regretată

bieclul va scădea în valoare a- 
jungînd la nivelul unui oare
care bun dc întrebuințare cas
nică. Va putea cineva să-i îm
piedice pe copii sâ aprecieze 
gestul egoist de azi al tatălui, 
la valoarea de atunci a automo
bilului ’ Iată pentru cc nc-a 
părăsit tata ! — vor spune cn 
noduri în gît, copiii.

Renunțînd la copii, tatăl și-a 
dorit o viață liniștită. De. lumea 
evoluează. In aceeași măsură 
(chiar fără autoturism) vor c- 
volua și copiii, aflați (nu numai 
după părerea noastră), pe mi ini 
bune. Vor cuceri treaptă cu

Bll
săvîrșirc, familii fără echilibru, 
fără busolă, familii care nu mai 
pol fi numite ca atare Există 
oameni care poartă același nu
me, dar și-au întors definitiv 
spatele. Părinți care se urăsc 
reciproc, tați care-șj ignoră fin 
sau fiicele, mame din a căror 
proverbială dragosic de mamă, 
capabilă să încălzească zeci de 
trupuri plăpînde, nu a mai rămas 
nimic, ca fiind înlocuită de un 
condamnabil și irațional egoism. 
D.i, există egoism de mamă, 
nepăsare d< lată, există părinți 
cărora, în viață, în Jocul aniver
sărilor unei căsnicii fericite, nu 
le-au rămas dccit un jalnic și 
regretabil moment dc răscruce 
care nu va fi niciodată aniver
sat ; abandonul. Cinci ani de la

rări de fericire, cind amintirea 
puținelor clipe sincere, pline 
de farmec ale căsătoriei, este 
umbrită dc certurile care au 
dus la despărțire (certuri al că
ror prim-motiv atît de neînsem
nat, nu ar mai fi recunoscut ca 
atare) in acest stadiu, deci, nu 
mai încercăm nici cel puțin să 
tragem banalul semnal de alar
mă. încercăm In schimb, să le 
arătăm acestor soți, părinți fă
ră echilibru, că umblînd fie
care după fericirea lui, după 
câștigul lui meschin, personal, 
nu au câștigat de fapt nimic, 
dar au pierdut bucurii enorme 
la care, viața nu le va mai ; 
corda, poate, niciodată, acces.

In acest stadiu, doar un sen
timent dc jenă față de bunicii

a-

procuraturii), așa cum îți pă
răsești obiectele dc care nu mai 
ai trebuință, care le încurcă în 
aparlament, Iuliu A. (in vîrslă 
dc 26 de ani) a obținut, în 
schimb, dreptul de a se plimba 
singur in autoturismul pe care 
și l-a cumpărat (direct sau in
direct). După cum se petrec 
uneori lucrurile, prețiosul o- 
biccl pe patru roți, obținut cu 
nn sacrificiu dc care copiii nu 
pol sa fio loial străini, este în
registrat, pină la divorț, pe un 
alt nume decît al tatălui. Astăzi, 
obiectul amintit stirnește invi
die, are o anumită valoare mo
rală pe plan social, exprimînd 
im anumit nivel dc trai. Mai 
tîrziu, cînd cei doi copii vor fi 
capabili să-și judece tatăl, o-

treaptă (avem toate temeiurile 
să afirmăm acest lucru) poziții 
frumoase în ierarhia socială, 
vor obține succese, deși tatăl 
nu se preocupă de soarta lor 
(știindu-i pe mîini bune) cil se 
interesează de autoturismul său 
proprietate personală, dc loci.< - 

personală 
fi îndreptățit laiul, 

măcar 
ale

proprietate
Va " ' ‘ 

sâ revendice vreodată 
unul din viitoarele succese 
copiilor ?

Lucreția A., soția legală a 
Iuliu A. (in vîrstâ de 23 
ani) și-a părăsit soțul și 
piii in schimbul... unui coi 
bin (Pctrică P.) care a fos 
el capabil să facă același 
uru, adică să-și 1

care

legală și doi copii. Firi boeme, 
I. A. și P. P. girează fiecare 
cile o locuință, ambele obți 
nule prin cine știe ce mijloa
ce, in virtutea pretinsului lor 
drept de părinți. Nici una din 
cele două locuințe nu este in- 
trutotul legală, nici una nu a- 
dăpostește decît o fericire ilu
zorie și, nu va trece mult pînă 
cînd ambele vor fi „mobilate" 
cu decepții. O ineăpățînare pes
te care n-au fost capabili să 
treacă, i-a împiedicat să-și recu
noască greșelile, aslfcl că nici 
unul nu-și vizitează copiii, în- 
eercînd să-și clădească ferici
rea pe un suport numit egoism.

★

Cei doi soți, Lucreția și Iuliu 
A. sînt maturi. Orice încerca
re dc dezvinovățire nu poate 
fi luată în scamă. Pentru fap
tele lor vor răspunde în fața 
societății. In fața legii așa cum, 
mai tîrziu vor răspunde în fața 
judecății aspre, neiertătoare a 
propriilor lor copii. Astăzi, în 
loc să-și aniverseze ace) pas 
făcut cu ani în urmă cînd au 
hotărîl să-și întemeieze o fami
lie pe care și-o doreau fericită, 
nu-și pot .aniversa' decît... pă
răsirea domiciliului conjugal, 
neglijarea îndatoririlor dc pă
rinți, un pas nechibzuit care 
s-a metamorfozat într-un jalnic 
prilej de triste aduceri aminte.

Iar mîine, în locul bucuriilor 
la care aspiră toți părinții din 
partea copiilor lor, nu vor cu 
lege decît tardivele regrete.

încordote, de febrilă aștepta
re și, cu toții - la front ! Stu
pefacție ! Nici acum ploso nu 
se culcase pe podituro de jos... 
Ba chiar, in multe porțiuni ta
vanul artificial e intact O 
înjurătură zdravănă — ceo din
ții - izbucnește printre buzele 
lui „nea Ștefan". Apoi, nici 
chior oșo ! Se-aliaseră, oare, 
toate forțele necunoscute ale 
straielor, se concentrase toa
tă tăria muntelui ca să-l răz
bească pe „bătrîn", pe orto- 
cii săi ? A, nu. nu "Se poate ! 
Peretele despărțitor se „cirpeș- 
te" iarăși. ,.Răpiți-i și, rindul 
de grinzi din fotă !..." Deci
zia devine fopt, dar „cerul" 
pornește - o cito ooiă ? - să 
se zbată... Ultima „probă de 
încercare" la care sînt 
puși oamenii ! Intr-adevăr,
tovito — abia acum se vede 
asta - plasa se losă lin pe 
vatră, ca aripa unei păsări lo- 

. Cind s-ou scurs, doam- 
și schimbul de după c- 
ă și, uite aproape și 

schimbul de noopte ?... E oro 
4, in zorii celei de a treia zi... 
„No, in fine, s-o-nchis". Moi 
putea să spună altceva Ște
fan Tenczler ?

Inginerul Francisc Donin mi 
se confesa, cindva : ..Vezi cum 
ii cu el ? E născut pentru as
to... Cunoaște mino co-n pol- 
mă. Cind spune du-te colo și 
io outore lucru, e co și cum 
ar fi acasă și or cere copilu
lui să ia un oc 
de lingă fereastră 
ducă... Un păcot 
nu moi ore 20 de

...Așa e, către 
1971 - țin minte, 
tocmoi iși onorase după cum 
obișnuise de fapt, cel dinții 
dintre colectivele similare ole 
minei, planul onuol — cind 
și-o întregit o jumătate de 
veoc de viață, toți s-ou odu- 
nat, in păr, cu mic cu more, 
in sola de festivități, co să-l 
sărbătorească. In sunel de 
goornă și in bubuit de tobe, o 
tăiat mulțimeo un grup de pi
onieri. O tinără cu cravata ro
șie vibrind deasupra bluzei 
albe, imaculote. o vorbit cum 
o știut eo, cu glosul sugrumat 
de emoție......Discursul" trebu
ia să-l țină copilul lui Ștefan, 
dor el : „nu pol, că-mi dau 
lacrimile". Degeaba l-o în

ghiontit sora lui, elevă intr-o 
nouo... Nu s-a încumetat, și 
pace I Insă, omindoi s-au dus

1 să-l îmbrățișeze, l-om zărit pol- 
1 mo stingă a fericitului tătic, 
1 tremura ca o frunză, cu țigara 
1 uitată intre degete... Prin 
1 ceața ochilor, deodată mi s-o 
l părut că mina descria o ol- 
1 tă mișcare pe care i-o văzu- 
1 sem cu mai bine de trei ani
• in urmă, cind a prins ca in
• chingi un stilp umed și olu-
• necos. la ortul lui Constantin 
> Purdo, cel cu fața trasă, as- 
I pră, puțin întunecată. Totul se 
1 petrecea.
• intr-un 1
• Martor L 
' lui cu trunchiul adus dii 
’ durile dc deasupra, om ovul 
' revelația fuziunii organice din- 
■ tre ființa fragilă, dar tenace,

din pernițo 
și să i-l o- 
tot ii ofli : 
ani..." 
sfîrșitul lui 
sectorul lui

. in tăcere, firesc, ca 
ritual dintotdeouno. 
la imbiățișorea omu- 

" ' ' iin pă-

dîrzo, stăruitoare și realitateo 
minei, a adincului, dură, co
pleșitoare, atil de greu de 
răzbit...

Fusese oles Ștefan Tenczler, 
pe atunci, in comitetul mu
nicipal de partid. I se conte 
rise Ordinul Muncii clasa o 
lll-o... Acum ore, deja, 33 de 
oni de minerit, și e de peste 
20 de oni numai intre orta
cii Petrilei. A acumulat către 
13 000 de schimburi p-es'ote 
doar la sectorul III...

....Și cum unui violonist ii 
ploce sunetul lemnului pe co
re il îmbrățișează, tot așa cei 
300 de oameni ii sint dinsu- 
lui ca un suflet unic, ca o i 
mensă vioară. ." Cuvintele $ 
redote aidoma. Inginerul Pe 
tre Tudor atinsese o oseme 
nea intensitote in arderea i 
dinăuntru, incit poezia se năș
tea parcă de la sine. „Așo-i 
că nu ieșiți la pensie ?“, l-om 
intrebot cind a împlinit 50 de 
oni. ..Măi, să știi că nu m-aș 
putea împăca cu gîndul să 
stau"... Imi spunea socru - meu 

care a fost la dinsul artificie 
un timp îndelungat : „Apo 
s-ojungi Io sectorul III, doct 
vrei să-nveți minerit... Numoi 
să nu încerci să minți, dacă 
oi făcut-o o dotă, te-oi ars. . 
E ca și cind oi vreo să te ri
dici pe nișle culmi care se 
clatină... Adică, mai bine 
cinstit și lâutărește, cum zice 
românu'..." „Țineți minte (mă 
avertiza inginerul) ne vom mo. 
intilni, poate că va ieși înli-un 
tîrziu și Io pensie, dar dînsu’ 
vo veni, o simt asto, să-și vo 
dă ortacii, să-i descoase corn 
cum îi pe 
tare ii vo mai fi 
cele...”

Deunăzi, către 
l-om așteptat in 
știam că va trece cum o foce 
mai de fiecore dotă (acasă Io 
el sunasem, dar nu răspun 
sese nimeni) pentru că 
nevoia să-și intilnească oome 
nii după ce 
inointe co ei să coboare trep
tele adincului, altfel ar fi ca 
bolnav. L-am zărit apropiin 
du-se cu mersul știut, cu pi
cioarele puțin incovoiate de 
Io genunchi in jos. cu umerii 
o idee aplecați in față, cu 
pasul domol. Aveo miinile în
fundate in buzunarele polto 
nului, și ochii albaștri ii scl> 
peou cald în aerul iernii. L-om 
pus in temă ce-i cu portretele 
osleo in cărbune, că doreom 
să scriu despre el. că ne vom 
putea vedea cit mai curind... 
El, insă, nu do atenție la ce
le ce mă dureau pe mine, se 
pornise să-mi vorbească de-olo 
minei, că n-ou una, că nu 
merge alto, că de s-ar face 
oso și moi repede, n-ar strico 
deloc. Era atit de copleșit de 
năduful lui, atil de obsorbit dc 
lot ce-mi povestea, in fine, ră
sufla, incit om renunțat să-l 
moi bot Io cap cu fleacurile 
rr^ele...

...Cred că otuncl, in acele 
clipe imposibil de reînsuflețit, 
l-am simțit cel mai aproape 
pe Ștefan îenczler.

hiulniigh.il
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Shnbâtâ seara. in jurul o»x'i 
>>, am fost vizitați. in timpul 
M*rv teiului la tipografie, de un 
frvp de cetățeni, vechi locuitori 
»> FetrUei. Inițial, deși le pri
ceam utenți fețele crispate de 
fti-vî și revoltă, n-am -cuțit 
«ă descifrăm mobilul vizitei 
nocturne și nu ne-ant dumirit 
di eprc ce c vorba decit după 
re unul din lit „oaspeți" a scos 
•hntr-un buzunar două chifle 
Am mai văzut noi chifle tari, 
pietroase — recunoaștem —. 
R'-anj verificat au odată sim- 
ț’ii tui ij|, pipăind in pripă sau 
lodelung. chifle vechi, puse 
pe masă, spre consumația pu 
•Itcă, in unele restaurante, de 
©-spătari foarte preocupați — 
probabil — de îmbunătățirea e- 
X'etenței... stomatologilor. E a- 
di v;V:d. :n mai văzut noi chi
lie nceomeslibile, indigci abile, 
bune pentru obținere.» de pes
met casnic, dar unele aidoma 
mostrelor care ne-au fost ară
tate, spre „verificare". n-ani 
mai intîlnit ! Erau, cum sil vă 
explicăm, vorba lui \inza Pel- 
ira — .tari, mâ, tari, tari. în
țelegi. tari de tot. ca ghiule
lele'-. Dar. să dăm cu vin tul 
aducătorilor celor două ..expo
nate muzeistice' de la -Tran
silvania’ ! -E revoltător... E in
tolerabil t'e să vă mai spu
nem? Pipăiți-le. dați cu aceas
ta. vă rugăm, de ciment, nu se 
va sparge, sînt ghiulele, sînt 
pietroaie.. Așa ceva un om nu 
poate sparge între dinți I E 
prea de tot! In jurul orei 15. 
la centrul de pîine din preaj
ma restaurantului „Transilva
nia". era o mare înghesuială 
la... -sfertul de intermediară'. 
Oamenii își cumpărau pîine ca 
să aibă cu ce mînca meniul în 
restaurant! Culmea !... Cer’ al
tă pîine. alte chifle, de anul 
Bcesta. nu rămase de la reve- 
t> . există t®-
v.n ă«e de unde să vă dau 1"... 
Ceri condica, o ceri in van... 
nE închisă, ce să vă fac !“... 
„Păi. e posibil 1? Dv. l-ați mai 
hiat jn p- imire pe responsabi
lul •' • dulii- acesta a; n stru. 
dar. cam fără folos... Nu vă 
supăralî! . Direcțiunea T.-X.P;L- 
n’ni nu aude” Nu șt e . Noi 
credem că știe Dar tace' De 
ce ” Fină cînd își pot permite 
nnv responsabili de 'ocaluri 
să-și bată joc de cerințele oa
menilor. să nu țină re.ima de 
nmiic, să se considere mari și 
tari, invulnerabili ?... Fină 

cirul ”... Fină unde se pol ,.m- 
l nete' m totala nepăsare ? Ne 
întrebăm și vâ întrebăm și pe 
dv. E exasperant, de cite ori 
s-a scris despre mospilalitatea 
dc Io -liansilviini.i l Ș> nimeni 
nu ia nici o niăsuiâ— Ce se 
poate face? li lăsăm pc cei ca
re sini convinși că noi consu
matorii, sîntem Iu cheremul 
lor, să-și facă pur șl simplu 
dc « ap ! Fină tind ii lăsăm ?'

...Ne oprim din transcrcrca 
reproșurilor îndreptățite ale 
cetățenilor Peirilci, «arc ne-au 
vizitat inopinat și regretăm că 
n-am avut Iu îndcmînă un 
magnetofon. Am fi .pus*, spre 
..dcscrețirea" auzului, banda, 
atil în biroul responsabilului 
dc la -Transilvania'. Victor 
Geoeea. cit și in cel al direcți
ei T. X.P.L. Și dacă ni se va 
fi dovedit că asta le este -mu
zica preferată*, n-am mai fi a- 
vul nimic dc adăugat. Și așa, 
însă, considerăm că alte cuvin
te — în plus — sînt inutile. 
Să mai adăugăm cuvenitul .aș
teptăm râspuns" ? Nu. Va fi.’ 
fără îndoială, uitat, li așteptăm 
pe oameni, pe aceiași oameni, 
pe ace’..-; locuitori ai Petri’ei 
care au avut încredere în noi, 
să vină și să ne mărturisească 
since» : _Ehe, s-a schimbat trea
ba la „Transilvania" ! E altce
va acum. Sîntem mulțumiți*...

Ii așteptăm.

V. TEODORESCU

Foto: V. IORDACHESCU

RĂSPUNDEM
CITITORILOR

• IO AN DRAGOTA, I’aro- 
șeni. Problem., sesizată dc dv. 
se poate elucida dc către co
mitetul sindicatului din unita
tea unde rnvn< iți. la «arc ru
găm a vi adresa In acest scop

4 GHEORGHE ClRMACIU, 
Vulcan Problema ridicată dc 
dv. cs»e elucidată in artieolu! 
34 din legea nr. 880, cu condi
ția ca să vă încadrați intr-una 
din prevederile acestei legi Jn 
orice caz, puteți beneficia dc 
ajutor de boală numai de la 
întreprinderea la care ați fost 
angajat. în cazul dv. ]a sectorul
1. G. C Vulcan, cu condiția 
să redeveniți salariatul acelu-

4 \ \SII.E POPESC l . ( impu 
lui Ncag. Din răspunsul primit 
dc la Sectorul dc metrologie 
Ș» hidrologie Craiova, rezultă 
că dv. nu ați înaintat acestui 
for actele prevăzute dc lege 
pentru obținerea alocației dc 
stat. Ca atare, sînteți singur 
vinovat de ncacordarca alocației, 
situație pentru a cărei soluțio
nare urmează să trimiteți sec
ției M II Craiova, strada Bres
lei nr. 3, declarația tip și co
pia certificatului dc naștere al 
fetiței.

4 KAROL KOVACS, Petrila. 
Dovedindu-sc justețea celor re
latate dc dv. ziarului, sectorul 
I.G.C. Petrila a luat, la 30 de
cembrie 1971. măsuri de exe

cutare .t lucrării despre care 
nc-ați scris.

4 LAURI.NȚIU V., Lupcni. 
Pentru a vă puten răspunde 
la problema care vâ interesea
ză, este necesar sft ne comuni 
câți și unitatea unde slntcț» sa 
lariat.

4 UN GRUP DE CETĂȚENI, 
l.upeni. Centrul de distribuire 
a energiei electrice Petroșani ne 
informează că desele intreru- 
ixri in furnizarea curentului c- 
leelric din cartierul .60 de ca
se" se datorează creșterii exa
gerate a consumului de energie 
tx? cap de locuitor. In situația 
dc mai sus transformulorul din 
zonă nu mni face fața cerințe
lor, motiv pentru care in pla
nul de lucrări pe luna ianua
rie a. c. s-a prevăzut construi
rea unui nou post dc transfor
mare, circ va duce In imbu 
nătățirca deservirii consumato
rilor cu energie electrică cores
punzător cu cerințele.

4 ECATERINA M., Petro
șani. In sectoarele avînd ca 
specific vîrf dc lucrări în a- 
numite perioade, activitatea tre
buie organizată astfel Incit per
sonalul cu muncă ncnormată 
să nu presteze orc suplimen
tare. Orele efectuate în zilele 
de repaus săptămînal se vor 
compensa, obligatoriu, cu timp 
corespunzător liber în cursul 
următoarelor două săptămîni.

VINERI 14 IANUARIE

4 VIZA PERMISELOR DE 
VINATOARE ȘI PESCUIT 

FE ANUL U72

Soarele răsare la ura 7,50 
apune Im ora 1(1,5!). Zile 

li <« Hlc (lin ar» - 14. / lie ră 
mase - 332.

1934 — A murit loan Can- 
lucuzino, savant medic și 
bacteriology fondator al școlii 
române moderne dc micro
biologic și medicină experi
mentală.

4 CLUBURI : Petrila, ora 
18. spectacol cu piesa .. I—0 
pentru noi — băieții veseli”.

4- CASA DE CULTURA 
PETROȘANI. Ora 17, în sala 
mică : România în viața po
litică internațională (cronica 
evenimentelor).

4 TEATRUL
.VALEA JIULUI". Sala clu
bului din orașul Uneam, ora 
18, spectacol eu piesa 
„...Eseu" dc T. Mușatescu.

mergem

4- CINEMATOGRAFE:
PETROȘANI — 7 Noiem

brie: Oliver, seriile I—II: 
Republica: Bătălia de pe 
Neretva, seriile I—11; PE
TRILA : Semnale pc drum: 
LONEA — 7 Noiembrie : Tif
fany memorandum; Minerul : 
Start la moștenire: VUL
CAN : Omul orchestră: A 
NINOASA : ,Z"; LUPENI — 
Cultural: Cermen; BARBA- 
TEN1 : Cîntccele mă 
RICANI i Omul 
poate fi acuzat.

Ca urmare a debitului 
foarte scăzut de apă la ba
zinele <le captare, determi
nat dc înghețul din ultimul 
timp, conducerea I.G.C. Pe
troșani anunță că pentru ur
mătoarele zile, distribuția a- 
pei potabila se va face cu 
restricții, după următorul 
program: dc la ora fi—11 și 
de la ora 14—21.

Comitetele fihulclur de vî- 
nătoare și pescuit sportiv din 
Petroșani și Lupcni au sta
bilit programul și au început 
viza permiselor de vînâton- 
re s» pescuit pe anul 1972. 
Astfel, la Petroșani, viza 
pcimiselor se efectuează la 
biroul filialei în zilele dc 
luni, miercuri, vineri și sîm- 
bălâ intre orele 7—14, iar 
Iu Lupcni in zilele de marți 
Și joi intre orele 7—19. Pcn- 
tru u putea obține viza per
miselor. membrii vînători vor 
prezenta la biroul filialei 
permisul și suma de 350 Ici, 
ec reprezintă prima rată din 
cotizația pc anul 1972, iar 
membrii pescari — permisul 
și suma de 105 lei. ~ 
mese și noi membri, 
nutori cit și jx-scari, 
cererilor depuse și 
pcctarea întocmai a 
țiunilor în vieoare.

Sc pri- 
alît vî- 
pc baza 1
CU I’CS- 
instrue

VINERI

Programul

4 Petroșani t nr. 15, str. 
Republicii. deschisă între 
orele 7—22 ; duminica — 
între orele 14—20; nr 14 — 
Cartier Carpați, deschisă în
tre orele 7—21,30; duminică 
între orele 8—15; Cartier Ae
roport, deschisă în zilele de. 
luni, miercuri și vineri între 
orele 7,30—15,30, 
joi și simbâtă

VINERI 14 IANUARIE
14,00-17,00 Tclcșceală. >n- 

«hicțio electromagnetic*. 
Interesul pentru istoria 
patriei oglindit in ope
rele scriitorilor pașop
tiști.

18,110 Căminul.
18.50 Aplauze pentru români 

— cu Ansamblul artis
tic al U.T.C. în Otamla.

19.10 Tragerea Loto.
19.20 1 001 dc seri — .Aven

turile lui Bobo“.
19,30 'Fclejurnalul dc seară. 
20,00 Cronica politică internă 

de Eugen Mândrie.
20.10 Film artistic : Vremuri 

minunate la Spessart.
21.50 Telejurnalul dc noapte. 
22.00 Campionatele europene

de patinaj artistic. Pro
ba de dans. Transmi
siune directă «Ic la 
Goteborg.

PROGRAMUL 1 : 0,00 Mu 
zică și actualități; 6,30 Gim 
nastică; 7,00 Radiojurnal. 
Buletin meteo-rutier. Sport: 
7,45 Sfatul medicului; 8,00 
Sumarul presei; 8,08 Matineu 
muzical; 8,25 Moment poetic:
8.30 La microfon, melodia 
preferată: 9,00 Buletin de 
știri: 9,03 La microfon, me
lodia preferată (continuare);
9.30 Memoria pămîntului ro
mânesc; 10,00 Buletin dc 
știri: 10,05 Folclor muzical 
din Năsăud: 10,30 Muzică u- 
șoară: 10,45 Uverturi la ope
rete: 11,00 Buletin de știri;
11.05  Din muzica popoarelor;
11,15 Pe teme juridice. 11.23 

unii; 12,<)i 
Cintă Knot Kierewtter; 12.15 
Recital dc operă Ioana Ni
cola; 12,30 Intllnin? cu me
lodia populară și interpre
tul preferat; 13,00 Radiojur
nal: 13,13 Avanpremieră co
tidiană: 13,27 CTntccul e pre 
tutindeni; >4.00 Compozitorul 
săptăminii; >4,40 Buchet dc 
melodii populare; 15,00 Bu
letin dc știri; 13.05 Radio 
anchetă economie*; >5.30 Pa
gini voealp din muzica de 
estradă; 10,00 Radiojurnal. 
Buletin meteo-nifier: 16,13 
Corul Liceului p< dsgogi< 
din București; H.30 Radio 
cabinet de informare și do- 
«Timcntare. In sprijinul în- 
vățămîntului de partid. Sis
temul valorilor morale ah’ 
societății socialiste; 1H,5D Pu- 
blicitate radio: 17.00 Pentru 
patrie: 17,30 Concert de mu
zică popularei. Soliști : Fllof- 
ici.i Lăcătuși), Vlad Dionisic 
și Costel Moisa: 18.00 Orele 
sein: 20,00 Tableta do seară 
do George Maeoveseu; 20,05 
Zero melodii preferate; 20.40 
Doi interpret!, două «eno 
rații : Fănică Luca și Radu 
Simian: 20,55 Știința la zi: 
21.00 Revista șlagărelor: 21,30 
Melodii de neuitat cu Petre 
Alexandru; 21,42 Bijuterii 
muzicale: 22.00 Radiojurnal. 
Bidetin meteorologic. Sport:
22,30 Concert de seară: 
Moment poetic la cerere;
' ultâtorilor: 23,00 (’oncer! dc 
scară (continuare); 24.00 Bu
letin de știri: 0.03—6.00 Es
trada nocturnă.

in careu» zilei de ieri, tem 
peraturai maximă la Petro
șani a fost dc minus 3 grade, 
iar minima de minus 11 gra
de.

Pentru următoarele 24 de 
ore : Vreme in ceneral fri
guroasă. Vor cădea precipi
tații slabe sub formă dc nin-

Exactitatea si oportunitatea - condiții obligatorii 
ale aprovizionării tehnico-materiale!

(Urmare din pag. 1)

Ghcrasjm Piisok, mm- r. șef 
dc schimb la brigada lui Miclca 
Ioan IU. de Ia abatajul fron
tal nr. 44, sectorul IV : „..după 
noi nu mai intră schimb pro
ductiv. așa că pierdem mult 
timp cu asigurarea abatajului, 
ca să nu se presioneze. Avem 
mult fier vechi în preabataj. 
adică armături răpite și defecte. 
Trebuie să oprim crațerul ca 
sâ ne putem strecura cu lem
nul... (N. R. După cîte știm, 
însăși formația de lucru are 
prevăzute, prin normă, - răpirea 
și transportarea armăturii ncu- 
filizabile la locurile dc depo
zitare, situate pină la 100 de 
metri față dc front... Atunci 
dc ce ne plingem ?) Citeodatâ 
se mai intimplă să ducem lipsă 
dc material lemnos, plasă avem, 
suficientă- “

Costache Halunga, miner, șef 
de brigadă, sectorul VI deschi
deri și pregătiri : Cu aprovizio
narea — foarte prost ! Nu pri
mim la timp nici armături, nici 
bandaje.- Să scrieți ă nici re
viziile la mașina de încărcat 
nit sc prea fac. de trei-patru 
ori am spus la cine trebuie, săp- 
lămina trecută, dar văd că lot 
degeaba- Probabil că-s mulțu
miți să treacă așa, ușor, cele 
6 ore Poate n-au nici efecti
vul completat, lotuși cei ciți sini 
se cuvine să ne sprijine.-" 

Ing. Virgil Lupulescu, șeful 
sectorului deschideri și pregă
tiri : .Avem locuri foarte în
depărtate care se aprovizionea
ză cu dificultate, trebuie să rea
lizăm un stoc tampon pentru 
fiecare brigadă, cu cel puțin 
2—3 zile înainte, in puncte cit 
mai apropiate dc fronl. Există 
la ora actuală doar trei locuri
de depozitare, și dc aic» trans
portul e slab— Curind sperăm 
câ se va normaliza atit circui
tul aprovizioiSirii. cit și forma
rea stocurilor ne< csarc pentru 
formațiile de lucru_“

ine. Silvestru Popescu, tocii 
>tor șei ■ •-•tor 111 -O problemă 
mai dificilă care s-a ridicai, in
ultimul timp, a fosi cea a a- 
pro vizionării cu cele necesare 
a locurilor de muncă. Nu a- 
jung, încă, la momentul opor
tun și in cantități suficiente ma
terialele trebuincioase la grupele 

I.G.C. PETROȘANI
Angajează imediat : 

REVIZORI TEHNICI AUTO, 
autorizați, pentru garajele 

Petroșani și Lupeni.
Informații, zilnic la serviciul personal al întreprinderii.

respective. Fină acum existau 
pc fiecare schimb muncitori 
destinați să aprovizioneze for
mațiile de lucru, normal efec
tivul mai mare fiind pe «mar
ca 2*, schimbul cu aprovizio
narea, aflat în rotație. S-a con
statat că acest sistem de or
ganizare nu dâ rezultatele scon
tate, cei doi plasați în schim
burile obișnuite erau insufi
cient, i pentru acoperirea tuturor 
necesităților pc linia aprovi
zionării fronturilor. Adică, dis
persarea efectivului in cauză 
s-a dovedit nefavorabilă pentru 
asigurarea ritmicității în apro
vizionare. S-a luat următoarea 
măsură organizatorică : concen
trarea muncitorilor de pe toate 
schimburile in cel menit, în 
exclusivitate, aprovizionării. 
S-au mai depistat, în ultimele 
zile, unele nereguli în această 
direcție, dar mult mai puține 
de cum ne obișnuisem... Spre 
exemplu, la frontale nu sc asi
gura un stoc suficient și con
stant dc plasă metalică pentru 
realizarea poditurii la front. In 
momentul dc față, se găsesc, 
la fiecare frontal, cantități aco
peritoare și in permanență. Au 
mai fost și unele schimburi ca
re au suferit de lipsa materia
lului lemnos corespunzător. In 
privința aspectului dirijării ma- 
1‘. rialelor unde trebuie și cum 
trebuie, mai întîmpinăm o serie 
de obstacole; citeodată, sectorul 
transport nu ne onorează soli
citările. In viitor, am dori să 
ne sprijine mai substanțial in 
acest sens. O propunere : mate
rialul cerut să fie dat pe puț 
imediat după încărcarea lui in 
depozitul din incintă pentru ca 
să se elimine stagnările, stran
gulările. E de dorit ca sectorul 
depozite să încarce materialul 
lemnos corespunzător, nu avem 
nevoie de lemn supra sau sub
dimensionat in diametru.

Șeful serviciului tehnologic, 
inginerul Eugen Borza, ne-a re
latat fde fapt, declarațiile re
produse mai sus argumentează 
acest lucru) că sînt depistate 
deficiente in aprovizionarea, 
mai ales, a brigăzilor de la 
deschideri și pregătiri, unde a- 
bateri „de la grafic- se sem
nalează frecvent. Sînt sectoare 
care e necesar să înțeleagă ce
rințele striD"ente ale unei apro

vizionări operative, eficiente, a 
brigăzilor in cauză, în ciuda 
faptului că-s destul dc disper
sate. Un caz : in cadrul secto
rului 11, maistrul miner Nâs- 
taso Dragnca a găsit dc cuvi
ință să refuze executarea cu
plări.) la puțul orb nr. 8, in 
vederea aprovizionării brigăzii 
conduse dc Dumitru Costinaș, 
organizată în mod special pen
tru obținerea unor viteze mari 
dc avansare a frontului gale
riei transversale de deschidere 
a blocului VII—VIII, dc la ori
zontul 480 Pentru a reflecta 
cîl mai fidel situația reală, se 
cuvine să atragem atenția că 
in crearea stării necorespunză- 
toarc un „obol" de Ioc lăudeb I 
și-au adus și deservirea de la 
suprafață, depozitele și sectorul 
transport, prin aceea că trenu
rile cu materiale (îndeosebi, dc 
masă) nu se formează ordonat, 
cu destinație precisă, pe lucrări 
și pe puțuri. E bine, totuși, că 
această problemă acută s-a a- 
morsal, cum sc spune, și se 
află în curs de rezolvare, sub 
coordonarea serviciului tehnolo
gic ai minei. Totv.-i ca situația 
să fie reglementată cit mai cu
rind. dacă s-ar putea chiar în 
luna curentă, conform promi
siunii .'

In cec;» ce privește sectorul 
IV, de deficiențele consemnate 
cu aprovizionarea cu material

I DUMINICA 16 IANUARIE 
| 8,15 Gimnastica pentru toți

18,30 Cravatele roșii.
10,00 Viața satului.

111,10 Să înțelegem muzica. 
12,00 De strajă patriei.
12,30 Emisiune in limba ma- 

I ghiară.
I 14,00 Post meridian.
I 16,08 Film serial pentru tine- 
| ret : Planeta Gîganților.
I 16.50 Publicitate.
I 16,55 Campionatele europene de 
I patinaj artistic. Demon

strațiile laureaților. Trans
misiune directă de la

I Goteborg.I 19,00 Vetre folclorice : Mehe
I dinți.
I 19,20 1 001 de seri. Aventurile
I celor doi căței.
I 19,30 Telejurnalul de scară.
* 20,00 Reportajul săptăminii :
! Variantă la o doină. Di-
I mensiuni contemporane
I in Tara .Moților.
I 20.20 Film artistic : Bancnota 
■ de un milion de lire

sterline.
21.50 Alo. Sofia, aici Bucu

rești ! Emisiune realizată 
( in colaborare de Televi-
■ ziunea română și bulgară.
| 22,50 Telejurnalul dc noapte, 

j LUNI 17 IANUARIE

■ 16,00-17,00 Lecții pentru lucră-
| torij din agricultură. De-

mocrația cooperatistă. 

lemnos se face vinovată și echi
pa de deservire cu cele nece
sare a brigăzilor, de aici, care 
nu respectă, așa cum ar tre
bui s-o facă, programul fixat 
pentru activitatea la puț. Mais
trul principal însărcinat numai 
cu aprovizionarea trebuie să e- 
xecute prompt, să respecte cu 
strictețe, programarea o dată 
stabilită, căci doar așa forma
țiile de lucru vor fi mulțumite, 
își vor putea realiza randa
mentele și eiștigul. Vizat și in
terpelat, maistrul principal 
Gheorghe Gavrilescu s-a... scu
zat că dînsul a avut sarcina 
respectivă doar pe o scurtă pe
rioadă de vreme (6—18 decem
brie 1971), că apoi a intrat. în 
concediu de odihnă, că între 
timp s-a încredințat unui alt 
maistru miner și anume Iosif 
Sicoe. „misiunea specială" a su
pravegherii întreținerii și apro
vizionării brigăzilor... Ceea ce se 
impune să se înțeleagă bine este 
că situația ca atare este neco
respunzătoare și ea își reven
dică îndreptarea, prin urmare 
indiferent cine-i numit să co
ordoneze și să indrumcz.e bunul 
mers in sfera respectivă, fie 
că-i tovarășul Gavrilescu, fie 
că-i tovarășul Sicoe, acel pus 
să facă treabă apoi să-și ono
reze așa cum se cuvine atribu
țiile ce-i cad in sarcină !

18,00 Ecranul.
18.30 Aplauze pentru români. 

Cu ansamblul „Tulnicul" 
dip Baia Mare prin Scan
dinavia.

18.50 Stop-cadru.
19.15 Publicitate.
19,20 1 001 de seri. Aventurile 

celor doi căței.
19.30 Telejurnalul de seară.
20,10 Roman foileton : David

Copperfield (V).
21.00 Pro ramul făuririi conști

ente a viitorului.
21.35 Steaua fără nume.
22.35 Din țările socialiste. R.P 

Ungară — Miskolc — re
portaj.

22.50 Telejurnalul de noapte.

MAiq’I 18 IANUARIE

9,00-10,00 Tele-școală.
18,00 Micii meșteri mari.
18.30 Revista literară T.V. 
19,00 Arta plastieă.
19.15 Publicitate.
19,20 1 001 de seri. Aventurile 

color doi căței.
19,30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Reflector.

20.15 Teatru liric TV. In pre
mieră : Opera Alexandru 
Lăpușneunu — de Alex. 
Zira.

21,25 Prim plan. Maria Spiri
don — creatoare de artă 
populară din comuna A- 
vrig. județul Sibiu.

21,55 Parada vedetelor. Cu Ha
rry Belafonte, Diahanne

Dezvoltarea 
urbanistică

(Urmare du» pag. I) 

să participe atîl la contribuția 
bănească cît și la cea prin
muncă, in conformitate cu mij
loacele de transport de care
dispun. O altă prevedere- .. 
constă în aceea că munca cu 
brațele neefeciuată este echiva
lată în bani (25 de lei o zi de 
muncă) și poate fi plătită.

Aplicarea prevederilor acestei 
Jeg; permite ea inițiativa cetă
țenilor să fie fructificată în 
mod judicios. De aceea, peri
oada imediat următoare acțiu
nilor de înregistrare a popu
lației, cere tuturor depulaților 
sâ-și aducă din plin contribu
ția la mobilizarea cetățenilor 
la adunările locuitorilor în ve
derea desfășurării acestora cu 
deplină eficiență, în spiritul 
legalității și democrației socia
liste.

Sarcini deosebite revin in a- 
ceastă perioadă comitetelor e- 
xecutive, care au misiunea să 
concentreze toate forțele spre 
obiectivele de interes major, 
menite să răspundă cît mai bi
ne necesităților localităților, și 
să asigure îmbunătățirea con
dițiilor de viață pentru toți lo
cuitorii Văii Jiului.

Sîntem pe deplin convinși, că 
așa cum au răspuns întotdea
una locuitorii municipiului la 
chemările organelor locale de 
partid și de stat, își vor aduce 
și de data aceasta, întreaga 
lor contribuție la ridicarea ni
velului 'urbanistic al localități
lor. la materializarea tuturo»' 
obiectivelor majore puse in 
fața noastră a tuturor.

Carrok, Mina, Lola Poia
na, Gilbert Becaud, Mar
cel Amont, Sașa Borisov, 
Frida Paine, Franck Fer- 
nandcl, Dean Martin,

PROGRAMUL

TV pentru 
sâptâmîna 

viitoare

Franck Sinatra, Sergio 
Endrigo.

22,40 Telejurnalul de noapte.

MIERCURI 19 IANUARIE

16,00-17,00 Tele-școală.
18,00 Muzică ușoară cu orches

tra Radioteleviziunii.
18.20 Mult e dulce și fru.noasă.
18,35 Timp și anotimp in agri

cultură.
18,55 Interpretul săptăminii : 

A chim Ni ca.
19,10 Tragerea Pronoexpres.
19.20 1 001 de seri. Aventurile 

celor doi căței.

JUNIORII JIULUI IN PLINĂ
In scria în care activează, in 

campionatul național al junio
rilor, cei mai tineri fotbaliști 
ai Jiului s-au clasat, la sfirși- 
tuj turului, pe locul 4, la ega
litate de puiu'le cu ,U“ Craio- 
\t xupanta poziției a 3-a) și 
la 4 puncte de lider — Școala 
sportivă Craiova. Analizînd 
comportarea echipei de-a lun
gul unui întreg tur, se poate 
concluziona că. după un înce
put anevoios (marcat de... sin
gurele două infrîngeri ale echi
pei : 3—4, la Petroșani, cu 
Școala sportivă Craiova și 0—4 
la Pitești cu F.C. Argeș, după 
care, conform relelor uzanțe, 
antrenorul Ștefan Szoke a fost 
înlocuit cu Cornel Cărare, pî- 
nă atunci îndrumător tehnic al 
„tineretului' Jiului), tinerii fot
baliști pelroșăneni și-au reve
nit, angajîndu-se cu toate foi
țele. într-o 'uptă ..acerbă* pentru 
întiietate. Avînd in vedere fap
tul că. in fond, principalul obi
ectiv al acestei echipe, acela 
de a furniza cît mai niulți 
jucători formației de-tineret — 
rezerve a Jiului a fost, într-o 
mare măsură, atins (în acest 
campionat, au debutat în echi
pa ..cadelilor* jîuliști — Cătuț,- 
Constantin. Mathiaș și Kostiy- 
al). locul ocupat la jumătatea 
campionatului de echipa lui 
Cornel Cărare poate fi socotit 
mai mult decit mulțumitor. E- 
chipa a „mers" înlr-un conti
nuu ritm ascendent, deși me
reu modificată în funcție, cum 
spuneam, de necesitățile „tine
retului*. fără a mai pierde vreo 
partida. „Datorită îndrumărilor

19,30 Telejurnalul de seară.
20,00 Reportaj TV : Laudă ti

pografului.
20,21) Tele-cinemateca : Marile 

manevre — o producție

a studiourilor franceze.
22,05 Gala interpreților. Ludo

vic Spiess.
22,25 Teleglob. Noua Zeelandă. 
22,40 Telejurnalul de noapte.

JOI 20 IANUARIE

16,00-17,00 Lecții TV pentru lu
crătorii din agricultură. 
Furajele de volum. Bu
cătăriile furajere. Tipuri 
de construcții, instalații, 
mod de funcționare. Pre
pararea nutrețurilor in 
forme.

17,30 Emisiune in limba ma
ghiară.

primite de la antrenorul prin
cipal al Jiului, Eugen lordache, 
Și de la coordonatorul tehnic 
V. Lazăr — ne spunea Cornel 
Cărare - am reușit |ă imprim 
echipei un stil de joc construc- 
tiv-ofensiv, am pus accent 
Pe pregătirea tehnică a junio
rilor fără a neglij’a aspectul 
fizic, am rulat întregul Iot de 
.juniori pentru că ne-a intere-

FOTBAL

sat, in primul rind, formarea 
lor ca jucători complecși".

— Ce jucători te-au mulțu
mit integral ?

— Mathias. Kosliyal și Vai- 
da. «ștept și cer mai mult de 
la Biro.

— Cele mai bune rezultate ?
— Două „egaluri* : 1—1 la 

Craiova, cu „U* și la Tg. Jiu, 
eu C.l.L. Notați, însă, că am 
jucat numai pe ofensivă...

— Cum va decurge perioada 
pregătitoare, precompelițională?

— Intre 14 ianuarie și 10 fe
bruarie, cicluri de antrenamen
te. la Petroșani, după care, în 
perioada precompetițională — 
jocuri de verificare, în scopul 
omogenizării și găsirii unei for
mule de echipă care să dea re
zultate superioare celor din 
sezonul trecut.

— Lotul...

18.30 La volan — emisiune 
pentru conducătorii auto.

18.50 Confruntări. Cum aplicăm 
legea ? Azi, despre func
ționarea contractului eco
nomic.

19.10 Pentru sănătatea dv. Tul
burările vizuale ale copi
lului.

19.20 1 001 de seri. Aventurile 
celor doi cățel

19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 Festival Mozart. Orches

tra simfonică a Radiotele
viziunii. Soliști : Dino An- 
ciolla și George Hamza.

20.50 Tinerii despre ei înșiși.
21,25 Comici vestit» ai ecranu

lui. Secvențe antologice 
cu : Larry Semon (Zigot- 
to), Lupino Lane. Harold 
Lloyd. Laurel Stan și O- 
liver Hardy.

22.10 Mai aveți o întrebare ?
22,55 Telejurnalul de noapte.
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16,00-17,IM) Tele-școală. 
18,00 Căminul.
18.50 Zilele folclorului biho

rean.
19.lt» Tragerea Loto.
19.20 1 001 dc seri. Aventurile 

celor doi căței.
19,30 Telejurnalul de seară.
20.00 Cronică politică internă 

— de Eugen Mândrie.
20,15 Film artistic: Incredibi

lul Hlamida. O producție

— ...va suferi modificări sub
stanțiale. determinate de fap
tul că o parte din jucători v«»f 
termina stagiul de juntoraf. 
De exemplu . Magyari, Biru, 
Urițescu, Mihai, Mindru. plus 
cei deja înfrăți in echipa de 
„tineret*.

— Și-atunci ?
— Voi introduce in efectiv o 

serie întreagă de juniori cu care 
se poate „lucra" mai îndelung, 
ca Mihaly, Ciot-, Romeo, Con
stantin, Cormos, Imling.

— Cine se distinge, în speci
al. hi antrenamente ?

— Mathias, Vaida, Enaclic, și 
Bolos, on funior foarte teh
nic, plin de talent dar în
că „necopt".

— Obiective?
— Aș vrea să aduc această 

echipă in primele două locuri, 
pentru a putea participa la fa
za zonală Principalul obiectiv 
rămine însă ccl enunțat: de a 
face din această echipă o ade
vărată pepinieră de „cadre*, 
de a da echipei de .tineret' 
jucători valoroși...

Insuflețitoaic gînduri! înce
putul de drum concludent, nt 
determină să credem că, cu a- 
devărat. vom asista. în urmă
torii ani. la o autentică rege
nerare a fotbalului de la ..-Ful* 
datorită infuziei de elemente 
autohtone — cu deosebită dra
goste pentru culorile clubului 
minerilor — ce se... pregătește 
azi în „laboratoarele" Juniori
lor.

V. T.

a studiourilor sovietice 
despre viața lui Maxim 
Gorki. Cu : A fanași Ko- 
cietkov, A Atmorskaia 
AI. Ivanov.

21.50 Cadran internațional. Con
traste in lumea capitalu 
lui.

22,35 Farmecul operetei.
22.50 Telejurnalul de noapte.
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16.30 Emisiune in limba germa
nă.

18.15 Ritm, tinerețe, dans.
19,00 Las vouă mușlcnire' 

Versuri patriotice de Gh 
Asachi. I. Ileliade Rădu- 
lescu. Grigore Alexan- 
drescu, Alecu Russo. V 
Aleesandri. D. HotintineQ- 
nu, M. Eminescu.

19.15 Publicitate.
19.20 1 001 de seri Aventurile 

celor doi căței.
19.30 Telejurnalul de seară.
20.00 Săntămîna internaționala.
20.15 Tele-enciclopedia.
21.00 Film serial : Invadatorii 

(X)
21.50 Teledrvcrtisment : Divțio 

nar muzical distractiv • 
litera S.

22.50 Telejurnalul de noapte- 
Sport.

23,00 Program de romanțe și 
clntece de petrecere. In
terpretează Mia Braia. 
Mariana Bădoiu, G«că Pe 
trescu. Petre Alexandru

I 
I 
I 
I 
I

I 
I 
I
I

I 
I



4
Steagul roșu VINERI 14 IANUARIE 1072 '

Festivitatea inaugurării 
unor lucrări miniere în Kenya
NAIROBI 13 (Agcrprcs). — 

In Kenya s-au inaugural, re
cent. lucrările miniere In zăcă- 
mintul de plumb de ța Kinan- 
goni, «arc se rcalizcnză in ca
drul cooperării româno-kcnyenc. 
Cu acest prilej, n avut loc o 
festivitate In care au partici
pai Jomo Kenyatta, președin
tele Kcnyci, O. Omamo. minis
trul resurselor naturale, și alte 
personalități oficiale kenyenc. 
membri ai corpului diplomatic.

\u fost prezenți Bujor Alnift- 
șan. ministrul minelor, petrolu
lui și geologiei, Ion Drinceanu. 
ambasadorul României în Ke
nya. precum și specialiștii ro
mâni care lucrează la acest o- 
bioctiv.

Ministrul român a inminat 
președintelui Republicii Kenya 
lin mesaj de prietenie din 
partea președintelui Consiliu
lui de Stat al Republicii So
cialiste România. Nicolae 
Ceausescu. Președintele Kcnvat-

Succese 
ale forțelor 
patriotice 
laoțiene

XIENG QUANG 13 (Ager 
pres). — Sâplămîna aceasta, 
forțele patriotice laoțiene au 
pus complet stăpîmrc pe secto
rul Ban Nhik, după ce au a- 
lungat trupele inamice canto
nate pe șoseaua nr. 23. la 20 
kilometri vest de Paksong — in
formează agenția Khaosan Pa- 
thei Lao. Cu acest prilej, cîteva 
sute de militari inamici au fost 
scoși din luptă, au fost dobo- 
rîte două aparate dc zbor ame
ricane și capturate diverse ar
me. printre care cinci piese dc 
artilerie grea.

Potrivit aceleiași surse, între 
25 decembrie 1971 și 3 ianua
rie a. c., populația și forțele 
armate ale Pathet Lao din su
dul Laosului au scos din luptă, 
în apropierea orașului Paksong, 
730 militari inamici și au dis
trus și au capturat o cantitate 
importantă de material de răz
boi.

0 circulară 
a secretarului 

general al O.N.U.
NEW YORK 13 (Agerpres). 

— Un" purtător de cu vin t al Or
ganizației Națiunilor Unite a a 
nunțat că secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, a a- 
dresat o circulară tuturor șe
filor de departamente ai Orga
nizației Națiunilor Unite, prin 
care le cere să reducă chel
tuielile, spre a contribui la re
dresarea situației financiare a 
O.N.U. Măsurile inițiate de se
cretarul general vor contribui 
la realizarea unor economii de 
aproximativ 4 milioane dolari 
pe anul in curs. Printre aceste 
măsuri figurează reducerea la 
minimum a consultanților cola
boratori, blocarea temporară a 
angajărilor pe funcțiile dispo
nibile. reducerea consumului de 
maleriale și utilizarea mai efi
cientă a instalațiilor și apara
turii aflate în posesia O.N.U.

După alegerile 
din Finlanda

HELSINKI 13 (Agerpres). — 
După alegerile generale antici
pate, desfășurate la 2 și 3 ia
nuarie, cercurile politice finlan
deze caută acum să definească 
fizionomia viitorului guvern — 
anunță ziarul francez „Le 
Mondc". publicînd o corespon
dență din Helsinki. Totuși, sub
liniază ziarul, liderii evită să
se pronunțe prea clar înaintea 
reuniunii direcțiunilor partide
lor lor. învingătorii recentei 
consultări electorale, social-de- 
mocrații, s-au exprimat — prin 
intermediul secretarului parti
dului, K. Sorsa, — în favoarea 
formării unui guvern dc ccntru- 
stînga. cit mai larg posibil, ca
re să răspundă formulei „fron
tului popular" ce a servit drept 
platformă gu\ornamentală după 
1966.

Accidente rutiere
Două persoane și-ou pierdut 

viața, iar alte 20 ou fost ra
nițe intr-o serie de occidente 
fi riere survenite pe outostroda 
„Serenissima", între orașele Ve
rona și Veneția, datorită difi
cultăților provocate circulației 
de un strat foarte dens de 
ceață.

Poliția italiană a precizat 
că peste 30 de automobile 
s-au tamponat. Ceața a fost 
otît de deasă inert personalului 
salvării i-ou fost necesare ci- 
teva ore pentru a putea veni 
in ojutorul răniților.

Detector de obstacole 
pentru cei lipsiți 

de vedere
Unul din cei moi fecunzi in

ventatori conadieni, care lu
crează in „Consiliul național 
pentru cercetări", este ingine
rul orb James Swail. Ultima sa 
invenție este un detector de 
obstacole pentru cei lipsiți de 

In n exprimat vii mulțumiri 
pentru mesajul transmis.

In discursul ținut In ceremo
nia de la Kinnngoni. președin
tele J. Kenyatta a subliniat 
rezultatele bune ale cooperării 
cu România, caro nu dus la 
crearea acestui obiectiv minier 
in țara sa. elogiind activitatea 
specialiștilor români in valo
rificarea bogățiilor subsolului 
kenyan

In cuvintul său. Bujor \lmă- 
șan. apreciind importanța aces
tei cooperări, și-a exprimat 
convingerea că dezvoltarea ac
tivității miniere din zona Ki- 
nangoni va contribui la progre
sul economiei naționale a Kc- 
nv ei și va marca începutul u- 
nei colaborări reciproc avanta
joase. tot mai st rinse intre Ro
mânia și Kenya.

Ministrul kenyan al resurse
lor naturale, O. Omamo. a ară
tat. in cuvintul sau, că. .dato
rită cooperării cu România s-a 
descoperit zăcămintul intr-o 
zonă caro și anterior a -fost 
cercetată de alte companii, însă 
fără rezultat”.

-- >-----

Protocol 
româno-cipriot
NICOSIA 13 (Agerpres). — La 

Nicosia a fost semnat protoco
lul privind schimburile comer
ciale dintre Republica Socialis
tă România si Republica Cipru 
în anul 1972.

Protocolul prevede o majora
re a acestor schimburi cu 20 
la sută față dc anul precedent. 
România va exporta în Cipru 
tractoare, mașini-unelte. diver
se mașini, produse chimice, 
produse din lemn, bunuri de 
larg consum, materiale de con
strucții etc., și va importa ci
trice, piei, minereuri, produse 
textile, diverse produse manu
facturate, lină și alte produse.

Sesitiuea mutai u 
(le !a rDubita

MOSCOVA 13 (Agerpres). — La Dubna a avut loc se
siunea anuală a Comitetului reprezentanților împuterniciți 
ai statelor membre ale Institutului uni/icat de cercetări nu
cleare. La ședință au participat împuterniciți ai Bulgariei, 
Cehoslovaciei, R.P.D. Coreene, R. D. Germane,' Mongoliei, 
Poloniei, României. Ungariei, U.R.S.S., R.D. Vietnam. Din 
partea guvernului Republicii Socialiste România, la lucrări 
a participat o delegație condusă de prof, loan Ursu. pre
ședintele Comitetului de Stat pentru energia nucleară.

Comitetul imput erniciților a analizat și aprobat raportul 
Institutului de la Dubna asupra activității pe anul 1971, sar
cinile pe 1972 și alte probleme ale activității institutului.

Situația critică a negrilor 
din Republica Sud-Africană
ADDIS ABEBA 13 (Agerpres). 

— Situația a peste cinci mili
oane de negri, care trăiesc în 
rezervațiile din Republica Sud- 
Africană, este deosebit de cri
tică și se agravează ca rezul
tat al politicii de strămutare, 
cu forța, în rezervații a popu
lației africane, politică promo
vată de guvernul de la Pre- 

In fapt, apreciază ziarul, re
zultatele alegerilor nu au 
clarificat în suficientă mă
sură lucrurile, deoarece fin
landezii au ales un parlament 
care nu diferă prea mult de cel 
precedent. Situația din țară re
clamă un cabinet puternic : tre
buie pus la punct un dificil 
acord-cadru asupra salariilor,
pentru a prelungi durata con
tractelor colective de muncă: 
de asemenea, trebuie organizate 
relațiile economice ale Finlan
dei cu Piața comună. Pe de altă 
parte, problema veniturilor a- 
gricolc, care a divizat cabinetul 
premierului Karjalainen și a 
determinat pe președintele Urho 
Kekkonen să dizolve parlamen
tul, în octombrie trecut, a ră
mas tot în suspensie.

FAPTUL 
DIVERS 
PE GLOB 
vedere, care funcționează pe 
bază de ultra-sunete.

„Bucătăria 
majorchiană"

Cartea care cunoaște in pre
zent cel mai mare succes in 
librăriile din Palma de Major
ca este ..Bucătăria majorchi- 
onă" concepută de Moda Co
loma, în virstă de 72 de ani, 
care nu știe nici să scrie și 
nici să citeoscă. Rețetele gus
toaselor bucote au fost scrise 
de o oltă persoană la expli
cațiile bătrinei gospodine.

încheierea reuniunii 
de la Bruxelles 

a reprezentanților 
opiniei publice europene

BRUXELLES 13 (AgcrprCs). 
— La Bruxelles au luat sfîrșit, 
joi la amiază, lucrările reuniu
nii consultative a reprezentanți
lor opiniei publice din 27 țări 
europene, consacrată examinării 
problemelor securității și coope
rării pc continent.

Intr-o scrisoare adresată par- 
licipanților, ministrul de exter
ne belgian, Picrrc Harnici, urînd 
succes lucrărilor reuniunii, s-a 
pronunțat pentru „necesitatea 
îmbinării eforturilor desfășura
te dc către guvern și diverse 
personalități europene în scopul 
realizării unei atmosfere propi
ce pentru începerea marii dez
bateri privind securitatea euro
peană".

In cadrul reuniunii, a fost 
hotărîtă constituirea unui Comi
tet internațional dc inițiativă 
și a unui secretariat tehnic, în 
componența cărora au fost aleși 
reprezentanți din toate țările 
participante. Din partea Româ
niei, în comitet au fost aleși 
Traian Ionașcu, președintele Co
misiei juridice a Marii Adunări 
Naționale, Constanța Crăciun, 
Eugen Jebeleanu, vicepreședinte 
al Biroului Executiv al Consi
liului Național al Frontului U- 
nității Socialiste, Gyorgy Kovacs, 
membru al Consiliului Națio
nal al Frontulu1 Unității Socia- 

toria, se arată intr-un document 
al Națiunilor Unite difuzat la 
Addis Abeba. Raportul intitulat 
„Nivelul de viață al africani
lor din R.S.A." relevă că si
tuația populației de culoare, ca
re trăiește în orașele din Re
publica Sud-Africană, nu se 
deosebește cu nimic de cea a 
negrilor care populează rezer
vațiile răspîndite pe întreg te
ritoriul țării. Salariul real al a- 
cestora este în continuă scă
dere. In cartierele africane din 
Johannesburg, veniturile reali
zate de majoritatea locuitori
lor nu le asigură nici măcar 
condiții minime de trai. Șoma
jul în masă face ravagii în 
rîndurile familiilor africane. 
Potrivit datelor cuprinse în ra
port, fiecare al patrulea african 
este șomer. Pentru africani, 
scriu autorii documentului, în 
R.S.A. nu există, practic, asis
tență medicală, la 100 000 de 
oameni de culoare revenind un 
medic.

Solidaritate cu minerii
greviști

LONDRA 13 (Agerpres). — 
Conducerea sindicatului mun
citorilor din transporturi a 
adoptat o hotărire prin care

Primul tîrg panafrican
Intre 23 februarie și 5 mar

tie a.c. va avea loc la Nairobi 
primul tirg panafrican. Pină a- 
cum și-au anunțat participa
rea 35 de țări din Africa, 
membre ale O.U.A.

Țigări... sintetice
In aproximativ trei ani, fu

mătorii nu se vor mai teme 
de pericolul gudronului din tu
tun. Ei vor fuma țigări sinte
tice, care nu vor mal conține 
gudron. Afirmația aparține u- 
nei autorități in materie, Do- 
nold Gallagher, vicepreședinte 
al societății ,.ICI-America", fi
liala americană a societății 
engleze „Imperiol Chemical 
Industries", care a precizat că, 
in prezent, firma pe care o re
prezintă experimentează un 
produs denumit „N.S.M." (New 
Smoking Material - nou pro
dus pentru fumat), ce ar pu
tea fi amestecat cu tutun na
tural pentru diminuarea efec
tului nociv ol gudronului. 

liste, George Ivașcu, directorul 
revistei „România literară', Pe
tre Dascălii, membru al Consi
liului Central al U.G.S.R.

Comitelui dc inițiativă a a- 
doptat o declarație în care pro
pune convocarea la Bruxelles, 
în zilele de 2—5 iunie a. c., a 
unei noi adunări a reprezen
tanților opiniei publice din ță
rile europene consacrată pro
blemelor securității și cooperă
rii. Țelul acestei inițiative este 
dc a contribui la familiarizarea 
opiniei publice cu problemele 
actuale ale organizării conferin
ței europene pentru securitate 
și cooperare, la mobilizarea tu
turor acelora care doresc să-și 
unească eforturile pentru fău
rirea unui ■’•iilor mai bun și 
pașnic al continentului.

Noi acțiuni greviste 
m italia

ROMA 13 (Agerpres).; — Noi 
acțiuni greviste au fost dedă? 
rate în ultimele zile în Italia, 
în sprijinul unor revendicări 
privind probleme ale calificării 
profesionale, precum și în a- 
părarea locurilor dc muncă. A-, 
semenea greve, însoțite dc ma
nifestații, au avut loc la între
prinderile producătoare de au
tomobile „Alfa-Romco* și la 
firma de radio-magnctofoanc 
„Lesa- din Milano. Personalul 
întreprinderii producătoare dc 
automobile „Lancia", din Bolza
no, a protestat împotriva unei 
acțiuni judiciare pc care condu
cerea a inlentat-0 unui număr

englezi
interzice membrilor acestui 
sindicat să treacă peste li
niile pichetelor instalate de 
minerii aflați in grevă. Alt 
sindicat din Marea Britanic, 
cel a muncitorilor din con
strucțiile de mașini, a decla
rat că membrii săi, care lu
crează în diverse întreprin
deri miniere, aderă la greva 
acestora. Solidaritatea cu mi
nerii greviști și-au exprimat-o 
și sindicatele funcționarilor 
dc stat și comerciali.

Acțiuni laburiste împotriva 
aderării Angliei
la Piața 1

LONDRA 13 (Agerpres). - 
Opoziția laburistă a hotărît, 
miercuri seara, să procedeze la 
o nouă acțiune, dc ultimă oră, 
menită să împiedice guvernul 
Heath să semneze tratatul do 
aderare a Angliei la Piața co
mună.

In acest scop, liderii labu
riști au formulat o moțiune ce 
va fi supusă dezbaterii Camerei

Lovitură de stat in Ghana
ACCRA 13 (Agerpres). — Lo- 

cotenent-colonclul Mike Ach- 
ampong a anunțat, |u postul 
dc radio Accra, că un grup de 
ofițeri și civili a preluat pute
rea în Ghana, în urma unei 
lovituri de stal care a avut 
loc în noaptea de miercuri 
spre joi Fostul premier. Kofi 
Busin, a fost înlăturat din func
ție. După cum relevă agențiile 
de presă, Kofi Busia se afla la 
Londra, pentru tratament me
dical. în momentul loviturii dc 
sini

Mike Achampong a declarat 
că Icra va fi guvernată de a- 
cuni înulnle de un Consiliu u' 
redeșteptării naționale, compus 
din reprezentanți al armatei și 
lideri civili. Totodată, el a men
ționai vă reprezentanți ai sîn- 
dii-neh.T. formelor și ai u- 
nor organizații obștești vor 
face pai Ic din noul organism, 
cu titlul de consilieri.

Aceasta este cea de-a doua 
lovitură de stat care are loc în 
Ghana, după cucerirea inde
pendenței în anul 1957. Intre 
24 februarie I960, data la care 
a fost răsturnat dc la putere 
fostul președinte. Kwame 
N’ Kj-uinah, șl 30 august 1969, 

dc 35 de muncitori, in urma 
unei greve ce u avut loc in 
luna noiembrie, anul trecut. La 
uzinele „Pirelli" au avut loc 
greve perlate în sprijinul ob
ținerii unor îmbunătățiri ale 
condițiilor de muncă. Greve de 
scurtă durată au declarat și me- 
talurgiștii din Genova.

Rclatînd despre acțiunile gre
viste, presa italiană publică, de 
asemenea, date cu privire la re
ducerea locurilor de muncă în- 
tr-o scrie de sectoare de acti
vitate. Numai în 1971, numă
rul oamenilor muncii ocupați 
în producție s-a redus cu 
339 000, cifra șomerilor atingînd 
1 300 000.

Efecte 
ale poluării 
atmosferei

TOKIO 13 (Agerpres). — Zia
rul nipon „Yomiuri" relevă, în- 
tr-un articol consacrat poluării 
atmosferei și urmărilor vicierii 
mediului înconjurător asupra 
sănătății oamenilor, dale din 
caic rezultă că, în ultimii ani. 
în Japonia, din cauza „smog“- 
ului, au murit aproape 100 de 
persoane. Numai la Osaka, 
Kawasaki și în alte cen
tre industriale nipone numărul 
persoanelor înregistrate oficial 
ca bolnave din cauza poluării 
atmosferei a depășit deja 6 000.

comună
Comunelor la 20 ianuarie, exact 
cu două zile înaintea semnului 
la Bruxelles a acordului de a- 
derarc*.

Moțiunea cere guvernului să 
nu semneze tratatul de aderare 
la Piața comună, alît timp cit 
textul complet ul acestui tra
tat nu va fi fost prezentat spre 
aprobare Parlamentului, 

țara a fost condusă dc un grup 
dc ofițeri superiori, în frunte cu 
generalul Abrcfa Afrifa. In ur
ma alegerilor desfășurate în 
îngust 1969 și câștigate dc Parti
dul progresului, a avut loc 
trecerea la puterea civilă : func
ția de prim-ministru al țâri», 
în septembrie 1969, a fost pre
luată de Kofi Dusia.

★

ACCRA 13 (Agerpres). — Lo- 
colenent-colonelui Mike Acham. 
pong. comandantul brigăzii I 
dc infanterie a armatei ghanc- 
zc. care a preluat puterea în 
Ghana. în urma loviturii de 
stat militare, a anunțat că pre
ședintele țării, Edward Akufo- 
Addo. a fost demis din func
țiile sale. — informează agenția 
France Presse.

Intr-o proclamație radiodifu
zată. Mike Achampong a anun
țat, de asemenea, dizolvarea A- 
dunăril Naționale.

Postul de radio Accra, reluat 
de agenția France Presse. a 
comunicat, pe de altă parte, 
că toate funcțiile administrati
ve în Ghana vor fi exercitate, 
provizoriu, de către comandan
ții militari regionali.

India este gata 
să înceapă 

negocieri cu 
Pakistanul

NEW YORK 13 (Agerpres). — 
Reprezentantul permanent al 
Indici la O.N.U., Sumar Sen, 
a adresat secretarului general 
al Națiunilor Unite, Kurt 
Waldheim, o scrisoare prin ca
re India informează pe mem
brii Consiliului de Securitate că 
este gata să înceapă negocieri 
cu Pakistanul asupra retragerii 
tuturor forțelor armate din zo
na de vest a conflictului, inclu
siv din Jamu și Kașmir.

Samar Sen a cerut secreta
rului general al O.N.U. sâ trans
mită scrisoarea tuturor membri
lor Consiliului de Securitate

II. P POLONA : 
Uzinele mecanice 
pentru industria 
minieră, din Gli- 
wice, au proiectat 
și construit o nouă 
instalație de fora
re, autopropulsată, 
tip WW-2 MS. ca
re poate opera in 
diferite unghiuri. 
O galerie rectan
gulară de 4/5,5 in 
poate fi forată pi
nă la adîncimen 
de 3.5 m.

In foto: Noua 
instalație minieră 
de forare, auto
propulsată.

Imn h îâeiil Wl ji n
Cu puțin înainte de anul 

nou, ziarul londonez ..Daily 
Telegraph" a publicat o foto
grafie in care se poate vedea 
cum cetățeanul Tony Wa- 
keling, împreună cu soția sa și 
cei trei copii sint pur și sim
plu azvîrliți din locuința lor. 
„Portăreii — scrie ziarul — au 
spart un geam și au intrat în 
apartamentul familiei. pentru 
a o evacua". Tony Wakeling, 
șofer de camion, a locuit timp 
«le cinci ani în apartamentul 
respectiv, care aparține firmei 
la care acesta lucra. Răminînd 
fără lucru, el nu și-a mai pu
tut plăti chiria și, în cele din 
urmă, a fost aruncat afară din 
locuința sa.

Cazul său nu este singurul de 
acest fel. Ciți din cei aproape 
un milion de șomeri cit sînt 
in prezent in Anglia nu tră
iesc cu teama că azi sau inli
ne vor împărtăși aceiași soar
tă ? Ciți dinire ei și familiile 
lor nu privesc cu groază ziua 
de inîino ? Ziarul „Times" a 
publicat date statistice arătind 
că in ultimul an numărul per
soanelor care trăiesc în mize
rie in Anglia a crescut cu 
253 791, ajungind la aproape 
3 01)0006. Și aceasta nu se în- 
timplă numai pentru că eco
nomia britanică are de .ăcut 
față unor serioase dificultăți, 
cauzate in special de o îndelun
gată stagnare, de inflație și 
de șomaj. Existențu unor 
„pungi ale sărăcie este după 
cum se știe, caracteristică fie
cărei țări capitaliste.

9 Fa Moscova s-au în
cheiat lucrările unui simpo
zion in problemele utilizării 
mașinilor electronice de 
calcul in dirijarea produc
ției, la care au participat In
gineri sovietici și specialiști 
din partea firmei vest-ger- 
mane „Siemens*

Simpozionul a fost organi
zat in conformitate cu acor
dul de colaborare tchnico-ștl- 
ințiflcă intervenit recent in
tre Comitetul de stal pentru 
știință șl tehnică al U.R.S.S. 
și firma amintită.

a Germaniei. în ul- 
unor 

aer 
Bun-

• Potrivii datelor publi
cate de Ministerul Apărării 
ai nr. a c.: 
timii II ani, în urma 
accidente petrecute în 
s-au pe aerodromuri 
deswehrul a pierdut 146 de 
avioane de țip „Starflghter", 
aparate care mal sînt denu
mi1'- și „sicrie zburătoare". In 
prezent, Bundeswehrul are

încă în dotare 739 de avioa
ne de acest tip.

© La Lusaka au început 
lucrările sesiunii Parlamen
tului Zambici. Intr-o cti- 
vintare rostită la deschide
rea sesiunii, președintele 
Kenneth Kaunda a declarai 
că acordul dintre Londra .și 
Salisbury, referitor la solu
ționarea difercndumului in
tervenit după proclamarea u- 
nilateralâ a independenței 
Rhodesiei de către regimul 
lui lan Smith, a creat in re
giunea de sud a continentu
lui african „o situație ex
plozivă*.

9 Administrația uzine, or 
de automobile ..Triumph" din 
Coventry a anunțat conce
dierea a încă 1 300 de mun
citori. Astfel numărul total 
al salariaților concediați de 
această firmă din uzinele din 
Coventry, Liverpool șl din 
Scoția depășește 15 000 de 
persoane.

In semn de protest împotri
va măsurilor abuzive ale ad
ministrației, o parte din 
muncitorii uzinelor ..Tri
umph* din Liverpool au de
clarat grevă.

• Secretarul Reneral al U- 
niunii Socialiste Sudaneze, co-

Presiuni ale monopolurilor
americane asupra guvernului 

din Venezuela
CARACAS 13 (Agerpres). — 

Ziarul „National" din Caracas 
informează că după anunțarea 
de către președintele Rafaelo 
Caldera a hotărîrii guvernului 
venezuelean de a revoca trata
tul comercial încheiat cu Sta
tele Unite în 1939 și reînnoit 
în 1952, care stipula vînzarca 
către S.U.A. de minereu de fier 
și petrol din Venezuela în 
schimbul acordării unui regim 
preferențial mărfurilor nord- 
americane pc piața venezue- 
leană, companiile petroliere a- 
mericanc. care acționează in a- 
ceastă Iară, au trecut la con
cedierea masivă a muncitorilor, 
la reducerea extracției și a ex
porturilor de țiței. Prin apli
carea acestor măsuri arbitrare.

Evoluția economiei britanice 
rămine, fără îndoială, deosebit 
de nesatistăcător. lată cum 
prezenta situația săptămînalul 
..Labour Weekly" : „In Camera 
Comunelor ministrul Robert 
Carr a declarat nu demult : 
„Noi am ire.a o >m . la 
lumina roșie a stagnării, la lu
mina verde, a mersului înain
te. Tot ceea ce se cere este ca 
națiunea să răspundă”. Dar

Realități 
economico-sociale 

capitaliste
răspunsul nu a venit. Industri
așii au fost deziluzionați de 
guvern. Miniexpansiunea con
sumului, pe care a stimulat-o 
ministrul de finanțe prin bu
getul său din iulie nu i-a de
terminat pe patroni să lăr
gească producția și să angaje
ze noi brațe de muncă. Dim
potrivă, ei s-au gindlt doar 
să-și lichideze mai intii stocu
rile, care crescuseră enorm ca 
urinare a «i cș.er.i prețurilor 
De aceea, șomajul a continuat 
să sporească, încet, dar sigur*.

Săptămînalul respectiv oferă 
o imagine a principalelor ten
dințe, care seamănă mai mult 
cu o invirtirc în cerc decit cu 
mersul înainte. O. oarecare <lez- 

mandantul Mamoun Awa«l 
Abou Said, a primit miercuri 
la Khartum pe Charles C. 
Diggs, membru al Congre
sului american, care a visit 
intr-o vizită in capitala su
danezi.

+ S-a încheiat o lună de 
tind au intrat In grevă mun
citorii unor servicii de tele
comunicații din Australia. 
Cei 20 000 de greviști cer îm
bunătățirea condițiilor 
viață și de muncă.

de

9 Cu prilejul apropiatei 
vizite oficiale a primului mi
nistru tun Niliat F.riin. la 
Paris, ministrul de externe 
al franței. Maurice Schu
mann. a făcut o declarație 
exclusivă ziarului (urc -Mii 
liyel"

Intre allele ministrul Iran 
cez subliniază că Franța >i 
Turcia se străduiesc pentru 
a instaura o cooperare mai 
largă in zona Mediteranei și 

că cele două părți „doresc ca 
această mare interioară să 
devină o zonă a păcii, în ca
re înfruntările să fie exclu
se".

@ „Germinai*, săptămînal 
al Partidului Socialist Bel
gian, înființat în anul 19*19, 
și-a încetat apariția începind 
din luna ianuarie. Tn mesa
jul adresat cititorilor, „Ger
minai" explică rațiunile dis
pariției sale. menționînd 
„creșterea continuă a prețu
lui hirtiei. reportajelor, fo
tografiilor desenelor".

© Senatorul Edward Ken
nedy. care a fost înscris din 
oficiu pe lista candidaților 
în alegerile preliminare «le la 
14 martie din Florida, în ve
derea obținerii învestiturii 
Partidului democrat in cursa 
electorală prezidențială din 
noiembrie a.c., a reafirmat 
joi hotărîrea sa de a nu 
participa la alegerile prezi
dențiale din acest an.

Joi. un nou candidai și-a 
anunțat oficial intrarea in 
cursa pentru Casa Albă Es
te vorba de guvernatorul sta 
tului Alabama, George Wal
lace, care va candida în nu
mele partidului său de extre
mă dreaptă.

monopolurile americane încear
că să exercite presiuni asupra 
guvernului Venezuelei pentru a 
renunța la promovarea unei po
litici de apărare a bogățiilor și 
intereselor naționale.

Referitor la activitatea mono
polurilor americane în Vene
zuela, ziarul „Universal" scrie, 
la rîndul său, că acestea obțin 
anual, sub formă de profituri, 
peste 660 de milioane de do
lari. Interzicerea activității mo
nopolurilor străine în Venezuela 
și adoptarea unei legi care să 
controleze penetrația capitalului 
străin în țară ar con'ribui la 
dezvoltarea și consolidarea eco
nomiei naționale, scrie cotidia
nul ..Universal".

florirea economiei. Dacă ur fi 
să judecăm «lupă datele pe ta
re presa le oferă zilnic iu le
gătură cu creșterea continuă a 
prețurilor, atunci este uș«r de 
înțeles reversul medalie), care 
presupune o scădere continuă 
a nivelului de trai al maselor 
muncitoare. „Nivelul lor de 
viață — scria „Times* — este 
in prezent mai coborit decit tu 
un an in urmă".

Desigur, tabloul situației ar 
fi incomplet dacă nu s-ar a- 
minti de celălalt pol al socie
tății britanice unde recesiunea 
economică, inflația și șomajul 
nu înseamnă altceva decit pro
fit. Un singur exemplu : profi
tul pe o singură zi a compani
ei „British Petroleum" este c- 
gal cu veniturile pc un an de 
zile a 2 000 muncitori. Prin ur
inare, in timp ce la un pol al 
societății sc află milioane de 
oameni care abia <> scot cu 
greu la capăt, pentru care săr
bătorile de iarnă nu au adus 
nici mai multă căldură, nici 
mai multă lumină sau bucu
rie, la celălalt pol se aflu toar
te puțini care dispun de tot 
ceea ce in limbajul obținui se 
cheamă lux, belșug. Aceasta a 
fost situația în 1971 — iar pro
nosticurile pentru 1972 nu a- 
nunță schimbări demne dc luat 
in considerație

N. PlOPEANU 
Corespondent Wcrpres la Lon

dra
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