
Q k PROlETARI DIN T0ATE TARILE, UNIȚI VA I(^Steagul roșu Tovarășul Nicolae Ceausescu a primit 
pe ambasadorul Republicii Guineea

bruorie, tovarăș ui' Nicol.,e 
Ccaușesctl, secretar gfnnal al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului d-- Stat, 
.i primii pe Ftissou Mithi.

Morilm, ambasadorul Republi
cii Guineea la București.

Cu arest prilej, a avut loc o 
convorbire In codrul’ căreia am
basadorul guincez a transmis 
tovarășului Nicolae Ccaușescu 
un mesaj din partea președin

telui Republicii Guineea, Ahmed 
Sekou Toure.

La întrevedere, care h-u des- 
fășural într-o atmosferă de 
cordialitate, a participat Corne
lia Mânescu, ministrul afaceri
lor Externe.
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In primul trimestru — 25 la sutâ Intîlnirea directorilor
din planul anual de investiții

SA ASIGURAM CONJUNCTURA OPTIMA 
DE REALIZARE ÎNTOCMAI

așezămintelor de cultură 
ale sindicatelor

$c<in(Q Comisiei permanente 
pentru industrie, 

conslruetii $1 transporturi 
a Fiorii Adunări Naționale

SI LA TIMP A
In ciuda timpului friguros și afectat de precipita

ții — moi ales in ultimele zile — colectivele șantie
relor de construcții ale Văii Jiului depun eforturi 
pentru a imprima un ritm de lucru corespunzător la 
obiectivele care prind viață, pentru a scurta dura
tele de execuție a lucrărilor înscrise in grafic, pen
tru a asigura tot arsenalul conjuncturol propice ono
rări sarcinii primordiole trasată de portid - oceeo

de o realiza in primul trimestru cel puțin 25 la su
tă din planul anual de investiții.

In ce măsură răspunde la ora prezentă acestor 
deziderate colectivul de constructori al Grupului de 
șantiere „Valea Jiului" al T.C.H. Deva ? Acesta a 
fost scopul principal al itinerariului parcurs pe la 
punctele de lucru ale grupului, al chestionării unor 
foctori care răspund nemijlocit de mefsul activită
ții pe șantiere.

...Ne aflăm față în față cu 
cel ce va fi blocul H 2—1 Ae
roport VI. cu 40 de apartamen
te... Se execută tencuielile inte
rioare. pardoselile de mozaic și 
stratul suport pentru parchet, 
montarea și păsuirea tîmplăriei, 
zugrăveli, vopsitorii și instala
ții... La obiectivul în cauză sînt 
ocupați 80 la sută din muncito
rii calificați ai șantierului nr. 1 
Petroșani.

...In perimetrul viitorului 
bloc D 1—6 cu 30 de aparta
mente se lucrează la betoane 
în elevație și se fac pregătiri 
în vederea începerii montării 
panourilor mari. Macaraua se 
află, deja, montată... La blocul 
D 1—8, tot cu 30 de apartamen
te. se execută săpături și be
toane în fundații.

...La Liceul industrial din Pe
troșani au început, deja, lucră
rile !•" fundațiile afectate clă
dirii principale, internatului și 
sălii de gimnastică. Aici lu
crează o echipă de dulgheri și 
muncitori necal if icați---

...La motelul GamKrinus se 
efectuează zidăria, tencuielile 
interioare și instalațiile.

„.S-au inițiat, de asemenea. 
Lucrările Ia obiectivele spălăto
rie și boiangerie Livezeni și la 
creșa din Petrila...

Șantierul Vulcan... Se lu
crează la finisajele interioare, 
la zugrăvelile, vopșitoriile, par
doselile și instalațiile în ca
dru] blocului 13 b, cu 22 de a- 
partamente. Obiectivul c prevă
zut să se predea în luna curen
tă... La blocul 11 a—b, cu 
60 apartamente, se zidește 
ultimul nivel Se efectu
ează zidăria, tencuielile interi
oare și instalațiile. Se execută 
fundațiile la blocul 7 a, care va 
avea 30 de apartamente și se 
face trasarea Ia blocurile G 8 
preconizate a îngloba 119 gar
soniere. De asemenea, se lucrea
ză la stația de transformare 
110/15/6 KV, la dezvoltarea 
F.S.H. Vulcan, la alimentări cu 
apă. canalizări, rețele termice...

La șantierul respectiv, fron
tul de lucru deschis asigură fo
losirea integrală a forței de 
muncă existente.

Intîlnirea noastră cu șeful 
șantierului H. Tămaș, ne prile
juiește o convorbire mai amplă 
asupra activității constructorilor 
de aici. Aflăm că toate lucră
rile se fac conform unui grafic 
de execuție, echipele lucrînd în 
acord global în proporție de 
peste 70 la sută. Șeful de șan
tier ne explică: ..Ducem lipsă 
de cherestea pentru cofraj. iar 
binalele pentru casa scării Ia 
blocul 11 nu ne-au sosit încă ; 
avem instalația de încălzire în 
funcție pe trei nivele, dar im
provizațiile ce le facem în ab
sența materialului nu creează 
condițiile cele mai bune lucră
torilor". Aflăm că le sînt nece
sare cel puțin încă două auto- 
crane pent.-u transportul fîșiilor 
sosite în gară în ziua interven
ției noastre pe șantier. Pentru 
execuția laboratoarelor F.S.H. 
Vulcan se așteaptă alte fîșii F 
36x3. pentru a fi așezate pe 
zidăria executată din luna oc
tombrie a anului trecut.

Proporția de 6 la sută, cit se 
prevede a se realiza în ianua
rie a.c. este foarte mică pen
tru a asigura realizarea a 25 
la sută din planul anual în pri
mul trimestru. Sigur, au influ
ențat negativ și desele înghe
țuri din cursul lunii, mai ales 
In condițiile terenului acciden
tat în care se construiesc blo
curile și care au condus la pro
ductivități mici. Dar cauza rit
mului încetinit, pe lîngă cele 
precizate pînă acum, ni se 
spune ar fi și întîrzierea docu
mentației pentru blocurile G 8, 
sosite după 20 ianuarie (blocu
rile trebuiau atacate în prima 
zi a anului).

In concluzie, trebuie reliefat 
că este necesar sprijinul Gru
pului de șantiere Petroșani și 
al T.C.H. Deva în asigurarea cu 
materiale și în completarea u-

tilajului, cu scopul de a se găsi 
căile de realizare a unor ran
damente sporite, de a alerta 
ritmul de construcții al șantie
rului.

...Ne aflăm pe șantierul Lu
peni. La blocul B-4, cu 40 de

Tr mOller
A. HOFFMAN

(Continuare în pag. a 3-a)

Ieri, l.i sediul Consiliului muni
cipal al sindicatelor din Petroșani, 
directorii cluburilor și Casei de cul
tură ale sindicatelor din falca 
Jiului s-au intilnil cu tovarășul 
Gavrila David, președintele Consi
liului, pentru a analiza eficiența ac
tivității cultural-cducativ-politice 
desfășurată de sindicate în rîndul 
maselor largi de oameni ai muncii. 
Pornind de la analiza planurilor de 
muncă pe luna in curs, s-a subli
niat necesitatea unei mai solide an
corări a acțiunilor culturale de ma
să în viața de toate zilele conform 
doleanțelor minerilor, care, prin 
trecerea la programul de lucru de 
6 ore, au mai mult timp liber, și

A
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Individ - 
colectivitate

Spirit dinamic
și entuziasm tineresc

Crepuscul de iarnă Ia po
ligonul de prefabricate Live
zeni.

Foto T. LICIU

cerințelor etapei ce o parcurgem. 
S-au analizat și făcut propuneri de 
îmbogățire (atit în ce privește con
ținutul, forma, cit și cantitatea și 
calitatea) a actualelor activități. 
Din discuții s-a desprins ideca că 
planurile de perspectivă, semestriale 
și anuale, pot și trebuie să consem
neze utile, interesante și atractive 
manifestări, ncnierzîndu-se din ve
dere nici o clipă prețioasele idei 
ale plenarei din 3—5 noiembrie 
1971, căci numai așa așezămintele 
de cultură vor putea îndeplini cu 
succes sarcinile ce Ic revin în do
meniul educației permanente a a- 
dultului, al ridicării necontenite a 
nivelului conștiinței socialiste.

A 
începuturi

care 
pulsează 
esență...

„înțeleg, aveți dreptate. Pă
rinții credeau, cind eram mi
că, firește, că o să devin ar
tistă. Îmi plăcea să tint, am 
făcut... Da' ce n-am făcut 1 
Eu speram să mă fac docto
riță. Era convingerea mea 
și n-am renunțat, chiar și a- 
I tinci cind eram la liceu — 
„Decebal"-ul din Deva... Vreau 
să mă înțelegeți bine, nu-mi 
puteam scoate ideea din cap. 
După absolvirea liceului, am 
dat admitere, dar n-am reu
șit, adică am „reușit"... fără 
loc. Asta n-a însemnat re
nunțate.

A absolvit facultatea a- 
bia anul trecut. E mult, e 
puțin, pentru -un subiect de 
biografie, nu știu ! O privesc. 
Tăcem citeva minute. S-a 
născut intr-un cartier mărgi
naș al Devei. Sau poate in 
centru, zonele nu se mai pot 
azi delimita. A avut o do
rință, un vis, care a stăpi- 
nit-o incă din copilărie și 
pe măsură ce creștea, con
vingerea căpăta contururi. 
Știa, era convinsă că va fi 
greu. Poate ! Adică nu, sigur 
că a fost. Dar totul din do
rință, din dragoste.

...In cabinet au intrat doi 
mecanici. „Controlul" de ple
care in cursă. Fără aceasta 
depoul nu-i lasă „drum liber" 
mecanicului adică fără acest 
„test" medical de un sfert de 
oră. 'E greu să dai un verdict 
„de sfert de oră", să-l știi 
pe omul căruia îi pui viza de 
„liberă trecere" pentru a se 
urca, la pupitrul de comandă 
al locomotivei, să-i încre
dințezi, cu girul tău, poate 
și cu conștiința, viața călăto
rilor* și siguranța circulației... 
La început n-am prea înțeles 
cum vine asta ! Dar cind am

Dem. D. IONAȘCU

(Continuare în pag. a 3-a)

In ziua de 3 februarie 1972, a 
avut loc la Palatul Marii Adu
nări Naționale ședința Comisiei 
permanente pentru industrie, 
construcții și transporturi, care 
a dezbătut raportul, concluzi
ile și propunerile privind ana
liza activității Ministerului Mi
nelor, Petrolului și Geologici, 
efectuată din însărcinarea Con
siliului de Stat.

Lucrările au fost conduse de 
Alexandru Sencovici. președin
tele comisiei.

La ședință au participat Bujor 
Almășan, ministrul minelor, 
petrolului și geologici, adjuncți 
ai ministrului, Dumitru Nicules- 
cu, inspector general de stat

pentru controlul calității pro
duselor, reprezentanți ai unor 
organe de sinteză și ministere, 
precum și specialiști din apa
ratul de stat.

In cursul dezbaterilor, depu
tății și invitații au scos în evi
dență eforturile deosebite ce se 
depun în această ramură pen
tru asigurarea unor cantități 
sporite de materii prime și com
bustibili, necesare dezvoltării în 
ritm susținut a economiei na
ționale.

In același timp, a fost su
bliniată necesitatea intensifică
rii eforturilor pentru autoutila- 
rea unităților miniere, în scopul 
extinderii mecanizării și auto

matizării lucrărilor. Un loc 
important au ocupat problemele 
legate de sporirea preocupări
lor ministerului și unităților 
sale pentru creșterea indicilor 
de utilizare a fondului de timp, 
a productivității muncii, folo
sirea intensivă a utilajelor, pre
cum și pentru acordarea unei 
atenții sporite acțiunilor de pro
tecție a muncii și măsurilor so- 
cial-culturalc In unitățile, zonele 
și orașele miniere.

Raportul împreună cu con
cluziile și propunerile rezultate 
din lucrările comisiei vor fi 
înaintate Consiliului de Stat.

(Agerpres)

„Trofeul 
minerului"

In colaborare cu conducerile 
exploatărilor, comitetele U.T.C. 
de Iu E.M. Lupeni și E.M. Băr- 
bătenj au inițiat la începutul 
acestui an concursul ..Trofeul 
minerului*, concurs care are 
men rea de a aduce o contribu
ție prețioasă la ridicarea con
tinuă a calificării profesionale 
a tinerilor.

Pină in prezent, la cele două 
exploatări miniere a fost prelu
crat regulamentul concursului 
cu toți tinerii, a fost populari
zat. prin intermediul stațiilor de 
amplificare și al afișelor, au 
fost stabilite comisiile de orga
nizare ale întrecerii pe sectoa
re șl exploatări, s-a recoman
dat tinerilor bibliografia pe ca
re trebuie să o studieze. In ca
drul tezei de masă au fost cu
prinși 345 tineri de la cele două 
exploatări, urmind ca fazele pe 
exploatare să se desfășoare în 
ziua de 17 martie a-c.

Două șantiere 
ale tineretului
In acest an, tinerii din orașul 

Lupeni își vor aduce contribu
ția la realizarea a două obiec
tive importante în cadrul ora
șului. Este vorba de construi
rea telescaunului, care va face 
legătura intre oraș și masivul 
Straja. Lucrările în cadrul a- 
cestui șantier al tineretului vor 
începe în ziua de 1 martie, in 
cinstea semicentenarului U.T.C. 
Aici tinerii vor avea de c- 
fectuat defrișarea pădurii 
pe 6 km, amenajarea dru
mului de acces, ridicarea 
pilonilor de susținere, ame
najarea unor locuri de agre
ment. Al doilea obiectiv, pe 
care tineretul s-a angajat 6ă-l 
realizeze este construirea bazei 
de agrement Braia ce se va 
compune din ștrand, terenuri 
sportive etc.

In cadrul acestor lucrări, u- 
teciștii din Lupeni vor realiza 
peste 4 milioane lei economii 
nefinanțate.

Dialog cu 
cadre tehnice
In scopul cunoașterii apro

fundate a sarcinilor de plan ce 
revin minei Lupeni, tinerii din 
cadrul sectoarelor II, III. V au 
organizat întîlniri cu șefii sec
toarelor. Aceștia le-au arătat 
sarcinile importante ce le revin 
în cel de-al doilea nn al cinci
nalului, posibilitățile și condi
țiile de realizare a acestora.

De remarcat perseverența a- 
cestei acțiuni, faptul că recent 
comitetul U.T.C. a luat inițiati

va înlîlnirii tinerilor de la toa
te sectoarele cu ing. Popeanăș 
Dumitru, directorul exploatării. 
Intîlnirea a fost deosebit de 
importantă pentru sporirea e- 
fortului tineretului la realiza
rea sarcinilor economice ce 
stau în fața exploatării.

„Cunoașteți 
meseriile ?“

Fiind în cel de-al doilea an 
de organizare, concursul ..Cu
noașteți meseriile?', inițiat de 
către Comitetul orășenesc U.T.C. 
Lupeni în cele șase școli gene
rale, se bucură și în acest an 
de apreciere din partea elevi
lor. In prezent se desfășoară 
faza premergătoare a concursu
lui, în cadrul căreia elevii în
treprind vizite documentare la 
E.M. Lupeni, F.F.A. Viscoza, 
preparație, cooperativa ..Deser
virea". se întîlnesc cu conducă
torii unităților, cu muncitori 
fruntași și specialiști, vizionea
ză filme documentare pe profi
lul unor meserii. Urmează apoi 
desfășurarea etapei pe clase și 
pe școală care are menirea de 
a cristaliza anumite cunoștințe 
acumulate la elevi. Etapa oră
șenească se va desfășura în da
ta de 15 februarie sub forma 
unui concurs cu public. Orga
nizațiile U.T.C. din cadrul șco
lilor generale din Lupeni acor
dă o importanță deosebită con
cursului, acesta inscriindu-se 
în complexul de preocupări 
pentru cultivarea interesului și 
dragostei elevilor pentru mun
că.

Valeriu COANDRAȘ
pri”' 1 -cretar al Comitetului 

orășenesc U.T.C. Lupeni

Suporți ai energici
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® Moscova : Adunarea festi
vă consacrată aniversării 
Tratatului româno-sovictic

® Din țările socialiste

® Deschiderea Jocurilor O- 
Iimpice de iarnă — Sap
poro ’72

$ Ample acțiuni revendica
tive in Spania

Q Pe scurt

• Un comunicat ai Comi
tetului de conducere al 
M.P.L.A.

B Arestări în Coreea de sud

• Președintele Austriei a 
primit pc loan Avram

< N
Sesiunea de examene la I.M.P.

Grupuri mai mari sau mai 
mici în fața ușilor de la am
fiteatre. gesturi rotunde sau 
zvicnitc, priviri calme sau 
înfrigurate și zumzet ca in
tr-un stup de albine — iată 
atmosfera ce premerge orice 
examen, de cînd există aceas
tă formă de verificare, at
mosferă pe care o întilnim și 
in a doua zi a sesiunii ce a 
inceput la Institutul de mine 
din Petroșani.

★
In fața amfiteatrului A 1. 

un student cu un caiet în 
mină. Alături, altul explică 
ceva cu gesturi largi.

— După cite se vede ur
mează să intrați la examen. 
Ce ne puteți spune despre 
felul cum v-ați pregătii * 
topografie ?
— Eu, ne 
Crăciuncscu, 
grupa 1 166, am reușit să 
pet materia de două ori.

Colegul său, Iosif Boythe 
mai arc un curs pentru a pu
tea spune același lucru, 
mindoi își exprimă 
rea in cunoștințele 
cred că s-ar fi putut 
mult.

răspunde 
anul IV

Ia

13.
E,

re-

A- 
încrcde- 

lor, deși 
face mai

★
Intr-Un alt grup slum de 

vorbă cu Liviu Ilrenaru, Cris
tina Knebell și Dorel Iuga 
din anul II care așteaptă să 
intre la examenul de geolo
gie. Sint emoționați, „con
form tradiției", dar ceva din 
privirile, gesturile, vorbele 
lor ne creează un sentiment 
de încredere, de plenitudine. 
Dar iată că din sala de exa
mene iese plîngînd Lucia La- 
zăr. Colegii se înghesuie în 
jurul ci.

— Cît ? o întreabă toți.
— Zece, răspunde și plea

că.
Aflăm că plînsul nu se da

torează emoției, ci unei mari 
încercări familiale ce a pre
mers această confruntare. Cu
vintele nu-și mai au rostul, 
sînt prea palide.

★
Dăm o raită prin bibliote-

că unde întilnim pe loan Jia- 
nu, anul V E, aplecat deasu
pra .Circuitelor logice", pe 
Ion Spătaru, același an, ce-și 
repetă pentru ultima oară 
materia la „Conducerea acti
vității de minerit", pe Adrian 
Pop, anul IV E, ce frunzăreș
te cursul dc topografie tot 
pentru ultima oară.

★
Rcintorși în fața sălii unde 

dă examen anul II ni se spu
ne că interlocutorii noștri 
Ilrenaru, Knebell și Iuga au 
ieșit și au luat 9, 10, 9. Ne 
pare rău că nu le-am putut 
adresa personal felicitările.

★
Curiozitatea, legitimă de 

altfel, ne facg să ne intere
săm de rezultatele primei 
zile. Ele confirmă încrederea 
pe care nc-o arătam la înce
putul acestei sesiuni, afir- 
mînd că studenții noștri au 
înțeles poate mai bine ca 
niciodată misiunea lor de vi
itori factori de răspundere 
ai procesului productiv, că au 
conștientizat faptul că nota 
dc aici, de pe băncile facul
tății, stă la baza .notei" de 
mîine care Ic-o va da colecti
vul în care vor munci, viața. 
Oglinda primei zile a exa
menelor de la facultatea de 
mine este mai mult dccit e- 
locvcntă. Cinci grupe. 103 stu- 
denți, din anii III, IV, V au 
luat startul sesiunii cu re
zultate bune și foarte bune, 
puține note mici, un singur 
căzut. Spiritul de răspunde
re pe care l-au dovedit stu
denții cu care am stat de 
vorbă, rezultatele obținute 
pînă acum, acele repetări 
pentru ultima oară, ne dau un 
sentiment stenic: convingerea 
că sesiunea care a luat un 
start bun, datorită autoexi- 
genței studenților și exigen
ței sporite a cadrelor didac
tice, va demonstra pină la 
capăt deplina maturitate a 
studenților noștri.

I. MIRCEA

________ /

Deva într-o zi însorită de iarnă.COORDONATE HUNEDORENE

ACTUALITĂȚI
Șl PERSPECTIVE

TURISTICE
Valea Jiului - o gazdă tot mai primitoare <> In cu-

rind, oaspeți la noul punct 
„voiaje" cu telescaunul 

Și altele...

Deși uneori statisticile înlocu
iesc exprimarea in cuvinte, nu 
vom începe aceste rinduri cu cifre 
despre numărul oaspeților care 
vizitează meleagurile hunedorene. 
Pe aceste locuri vin mulți turiști 
din țară și de peste hotare dornici 
de cunoaștere sau amatori de posi
bilități mai deosebite pentru odihnă 
și recieere. Județul Hunedoara 
le oferă multe satisfacții și sur
prize plăcute. Vestitele muzee 
din Deva, Orăștie, Petroșani, 
Brod, Sarmizegetusa sint niște 
puncte importante de atracție 
pentru oospeți tocmai pentru că 
ele conțin o bogăție de documen
te din piatră, metal și hirtje, din
tre care multe sint unice in lume. 
La aceste comori și dovezi isto
rice, se adaugă darurjle naturii 
presărate cu măiestrie pe cuhni
le Paringului și Retezatului, în 
„Cimpia plinii" și in alte părți. 
Peste toate acestea domină sjlu-.

turistic Valea de Pești O Primele 
Un nou complex hotelier la Deva

etele noilor construcții - de toate 
felurile - ridicate de oamenii 
harnici ai acestor meleaguri in 
ultimii ani, ca rod al politicii ști
ințifice a partidului nostru. Aces
te meleaguri sint ca un fel de 
chemare la cunoaștere, chemare 
la care răspund mii de oameni 
djn țară și din restul lumii. De a- 
ceea este foarte bine că, paralel cu 
alte înfăptuiri de valoare, se a- 
cordă o atenție tot mai mare 
dezvoltării și modernizării bazei 
turistice. Complexul hotelier din 
Hunedoara, hanul din Hațeg, mo
dernizarea drumurilor și constru
irea mai multor cabane și cam
pinguri constituie numai o parte 
din ce s-o făcut pentru primirea 
și deservirea turiștilor. Amănunte 
despre ce se va mai face în a- 
celoși scop ne-a furnizat tovară
șul Vasile Furjr, directorul oficiu
lui județean de turism, j

N. C.HENA

— Sint programate mai multe 
măsuri foarte importante - spu
nea dinsul - dintre care unele 
trebuie realizate pină la sfirșitul 
acestui an. Toate înseamnă dez
voltarea și modernizarea bazei 
turistice.

— Care sint cele mai semnifi
cative noutăți ?

— In primul rind trebuie amin
tit noul complex hotelier din De
va care va avea 222 de locuri 
pentru cazare, restaurant, bor și 
alte anexe. Dacă se vor respecta 
planurile stabilite, înseamnă că 
va fi dat in folosință anul acesta. 
S-ar maj putea vorbi despre dez
voltarea stațiunii balneoclimate
rice de la Geoaglu Băl sou des
pre amenajările și dotările care 
ș.o fac Io mal multe cabane tu

ristice din județ. Deosebit de im
portant mi se pare însă faptul că 
in Valea Jiului se dezvoltă mult 
baza turistică, prin construcții noi 
sau amenajări.
- Ce obiective se realizează în 

această zonă ?
— La Valea <le Pești vor fi da

te în folosință noul hotel turistic 
care are peste 100 de locuri, res
taurantul șl barul. Cred că Valea 
de Pești va deveni un loc mult 
căutat de turiști, bineînțeles dacă 
vom asigura și o deservire la ni
velul cerințelor moderne. Mai sint 
și alte noutăți care merită să fie 
cunoscute. După cum s-a maj a- 
nunțat, incă de anul trecut a in
ceput instalarea unui telescaun 
care să transporte amatorii de 
alpinism sprq Înălțimile Paringu

lui. Probabil că anul acesta se 
vor face primele „voiaje" cu tele
scaunul. In 1972, urmează să se 
pună in funcțiune alt telescaun 
care va facilita mult accesul tu
riștilor spre cabana Straja. Tot 
pentru primirea și deservirea tu
riștilor la Petroșani se construieș
te un motel cu 100 de locuri. Aces
tea sint numai citeva dintre obi
ectivele care se realizează pen
tru dezvoltarea bazei turistice.

De fapt tovarășul director al 
oficiului județean de turism n-a 
spus totul despre ce se face. Tu
riștii vor avea posibilitatea să a- 
precieze mai bine valoarea bazei 
turistice de pe meleagurile hune
dorene, noile roaljzări ți osplta-, 
lltatea „gazdelor".

Dan CIMPEANU
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UNEI VIZITE DELOC ÎNBMPLÂTOARE
Omul, făcind part 

integrantă din socic- 
latc. arc obligai ia um i 
anume conduite mora
le. a une: atitudini co
respunzătoare gradului 
înaintat de dezvoltare 
o jorictâfii, a unei 
comportări etice in j>as 
<w pnigrcsul. Desigur, 
nimeni nu se naște 
Inrăfat ; școala. Jami- 
Ihi. soeictat^ra arfnd 
menirea dc a forma 
omul. personalitatea 
lui. conform cerințelor 
de conduită ah’ colec- 
tirUăfii. Tinăra gene
ral ic se află la rlrsto 
lu care capacitatea dc 
însușire, de asimilare 
a cunoștințelor este 
maximă, la vinta la 
care se 'ormează și se 
dezvoltă trăsăturile dc 
conduită morală, poli
tică fi profesională, a- 
titudim și concepții ce 
li cor călăuzi apoi în
treaga comportare in 
societate, la locurile dc 
muncă.

Pentru concretltarea 
celor de mai sus nu 
Intimplător ne-am în
dreptat fn aceste zile 
spre Școala comcrnală 
dtn Petroșani, ai cărei 
absolvenți sint perma
nent fn relații cu oa
menii la locul lor 
muncă. Aici c dc 
swse Înțeles că, elevi
lor nu li se transmit 
numai cunoștințe lega
te strict de profesiune. 
Prin orele educative se

formează 
pentru toate 
comerțului, cu 
profesională i 
— concordată 

unei

co re

de 
la

lucrătorii 
romurile 

4 O «-Ură 
tuainfutrî 
I cu ce

rințele unei >o*i<'1ă|i 
aflate pc drumul pro
movării deplinei echi
tăți socialiste.

Specifică școlii 
mcrciale este materia 
.națiuni de psihologic 
și etica servirii cum
părătorului", prin van 
levii primesc cunoș- 

tin|' despre întreaga 
artă de a t'inde mărfu
rile, despre aptitudini
le, deprinderile. lim
bajul. imaginația cre
atoare, relațiile indivi
duale <c trebuie pro
movate in cadrul <x>- 
lectivului de muncă. 
Elevii — proveniți de 
la diferite școli gene
rale din municipiu sau 
din alte județe — aș
teaptă din partea celor 
ce predau ștafeta for
mării lor, o muncă in
tensă. In acest sens es
te lăudabilă strădania 
colectivului de cadre 
didactice de la școala 
comercială pentru re
zultatele obținute in 
procesul jormativ-in- 
formativ. Convingătoa
re sint rezultatele bu
ne obținute de elevi la 
toate disciplinele, ținu
ră lor morală, ordinea 
și disciplina ce pre
domină in școală. Âm 
asistat cu plăcere la o

co

o fl ■ la anul ii 
B tvin âtmi O. C. I. 
Produse industriale) 
unde nc-am putut con
vinge că nivelul gene
ral al elevilor este mai 
mult derff mulțumitor, 
elevii dovedind 
ret și străduință 
tru formarea lor 
și profesională,
discuțiile avute cu elic
ea < ierc de In >> <>ala 
respectivă, a veirșit că 
și-ou fiksușit nofiunile 
de comportare >i va
lorile morale ntit de 
neresare relațiilor din
tre oameni Dc altfel, 
mai edificatoare dcit 
'uvintcle noastre Unt 
mediile înscrise in 
rubrici la numeroa
se materii și mai 
mult. notele obți
nute la practica in 
producție, note ce re
flectă gradul dc însu
șire a cunoștințelor 
teoretice și modul apli
cabilității lor in prac
tică. O contribuție dc 
netăgăduit la jorninrea 
viitorului lucrător din 
comerț, privind com
portamentul cerut dc 
normele unei societăți 
civilizate o au, in toa
te școlile (indiferent de 
profil) orele de diri- 
genție. La Școala co
mercială din Petroșani 
ne-au reținut atenția 
citeva din temele pro- 
pu'c pentru trimestrul 
•i'-'-'fa . .Respectind pe 
alții, te respecți pe

lînd justificări, deoorace in 
veniturile oliciole (pe stat dc plo- 
tă) ole gestionarilor sint inferioo- 
re celor efectiv acumulate

tine însuți*, .Compor
tarea omului în socie
tate*. ..Socialismul și 
valorile morale*, ,Mr- 
scrin pe care mi-am 
ales-o ți... voi ba dulce 
mult aduce . .Etica 
profesională* și altele.

Promoțiile de absol
venți ale școli» din 
Petroșani sint mărturii 
ei idente ale eforturilor 
depuse pentru pregă
tirea celor mai cores
punzătoare cadre pen
tru corner), pentru c- 
ducarca lor multilate
rală. Fără teama că 
rom exagera, afirmăm 
efi fnttlnmdu-i la locu
rile lor de muncă fie
care dintre noi, in ca
litate de cumpărători, 
ne putem con linge pe 
viu, de rațiunea cji's- 
tențel acestei școli.

Nu m-a 
nicidecum, zilele
trecute, aurind o tfnâ- 
»<I rinzătnare înconju
rata de clienții cărora 
le vorbea cu amabili
tate (e puțin spus, 
poate ar fi trebuit să 
scriu cu foarte multă 
amabilitate), care la în
trebarea cam neopor- 
tund a unui client, a 
răspuns :

— Am absolvit Școa
la comercială din Pe
troșani.

Ionica HER ARII

Dc la o eroare In 
planul gîndirii, la 
uciderea

Despre
echitate

numai cea socialistă

SI

In domeniul eticii, puține 
noțiuni dispun dc utila su
port moral ca aceea dc echi
tate. In dicționarul limbii 
noastre, in dreptul cuvîntului 
echitate aflăm sensurile care 
îl caracterizează : dreptate, 
nepărtinire, cinste, omenie. O 
egalitate care vizează" cele 
mai nobile laturi ale raportu
rilor dintre membrii unei 
colectivități, dintre intere
sele acestora și interesele co
lectivității din care fac parte.

Echitate. Nenumărate orîn- 
duiri au încrustat pe fron
tispiciul social această deviză, 

a

CHITATE - înțelegere teo
retică și practică a rapor
turilor dintre oameni... ba

zată pe dreptate și egalitate ; 
comportare fondată pe respecta
rea dreptului reciproc, pe satisfa
cerea in mod egal, a intereselor, 
a drepturilor și a îndatoririlor. 
Ne-om ingoduit, drept introducere 
la oncheto noastră, aceste puține 
cuvinte din multele ce pot li rosti
te Io adresa unei noțiuni tot mai 
uzuole in relațiile noastre cotidi
ene. Și, ne vom moi îngădui ca, 
in comporație cu definiția des
prinsă dintr-un dicționar, să rela
tăm citevo fopte. Pentru o înțele
ge echitotea, sâ vorbim, deci, 
mai intii, despre inechități. Cu 
toată gravitatea foptelor sau cu 
toată vostitateo corurilor de ca
re ne vom ocupo, ne vedem ne- 
voiți să le trecem in revistă pe 
scurt, uneori oproape telegrofic. 
Altfel, dacă le-om relata in ple
nitudinea lor, ar ocupa cel puțin 
o pagină de ziar...

afara întrebărilor de strictă spe
cialitate juridico, 
intrebore „suplimentară" : 
de unde 
străine ?
muncă benevolă, gratuită, 
doar de drogul aprovizionării Io 
timp o fomiliilor noostre ? Și în
că cevo : docă de remune
rarea lor se îngrijeau gestionorii, 
oare ce torife aplicau ?

se ridică și o 
oare 

erou plătite persoanele 
Sau, poote, foceou o 

oșo.

CONSTATĂRILE ACELORAȘI 
COMPETENTE ORGANE nu s-ou 
oprit oici. Urmează olte couze, 
cu olte consecințe :
- Menținereo in funcții de ges

tionari o unor persoane incom
patibile cu oceostă funcție, ovind 
antecedente penole. Spre știința 
cititorilor, enumerăm citeva cazuri: 
loan Stan (condamnare 5 luni

Co o deficiență o întreprinderii 
icține loptul că, pentru ges

tionarii cu antecedente penole, 
intreprindereo a așteptat (!) co 
oceștio să-și obțină rcobilitorao, 
oșo cum metoforic vorbind aș
tepți să scoți o recoltă sporită 
din vio pc care încă n-oi sădit-o.

Oare, ce încredere prezintă un 
fost geslionor cu cinci condom- 
nări Io activ ? Sau, după care 
criterii dc selecție o fost ongojot 
ca minuitor ol volorilor bănești 
un fost gestionor condomnot pen
tru speculă ? Specula inseomnă 
cumvo pentru unji, calificare ?

★
INSPIRAȚI DIN 

STATARI, (co și 
care le vom 
jos) om făcut

ACESTE CON- 
din oițele pe 
enumera moi 
in zilele tre-

- Din comuna Gorunești
— Tovarășe Lupu Gheorghe sin

teți saloriot lo C.L.F. ? Din ce co
mună sinteți ?

— Comuno Gorunești, Rimnicu 
Vilceo

In oceeoși zi, lo 
C.L.F. din Lupeni.

— Tovorășe Dumitru 
veți funcțio de șef de 
C.L.F. De unde sinteți, de loc ?

— Din comuna Gorunești...
— Unde locuiți ?
— In Lupeni, in str. Gh. Șin- 

coi bloc 200, oportamenlul...
— Cind ați primit oportomentulî
- De moi mult timp, om făcut 

schimb cu fratele meu, care o 
primit oportomentul de lo mină.

— Fratele unde locuiește ?
— In gozdă. Io cineva din 

peni.
- Unde-I putem găsi ?

dflpoiitul

Sondo, o- 
depozit Io

Lu-

*

din (olpâ
Se știe că există mai mulți 

factori care generează încălcă
rile legii. Aș aminti, printre 
•nițele, reminiscențele mentali
tății vechii orînduiri sociale în 
conștiințe, golurile de educație 
în familie și școală, influențele 
dăunătoare ale pseudoculturii... 
Dar, sc maj știe, pe alocuri — 
și cil am vrea să știe acest lu
cru toți cei ce încă mai sînl 
tentați de... ’ -------
principii ale societății noastre 
socialiste ! — că acestor factori 
li se adaugă. în planul gîndirii 
individului, o eroare în plus. 
O gravă eroare! Infractorul 
speră, cu o convingere demnă 
•le cu totul alte „întrebuințări", 
cu adevărat nobile, că atit fap
ta sa ilicită cit și autorul ei nu 
vor fi nicidecum dcscopcriți. 
Niciodată, unui infractor in de
venire nu-i va trece prin cap 
că adevărul va ieși la suprafa
ță. Toți infractorii, dar absolut 
toți, pornest de la ideca câ pre
decesorii in situații similare au 
fost prinși pentru că au fost 
„proști" pe cind ci... Și, bi
neînțeles. și ei vor fi...

Pentru că nici o infracțiune 
nu poate fi scutită dc imperfec
țiuni. Să revenim, însă, Ja acea 
gravă eroare.-

Silviu Tirea, fost angajat al 
S.C.S.M., conducător auto pe 
camionul 21 HD. 2433, a fost 
trimis, în noiembrie, în interes 
de serviciu, la Tîrnăvcni. La î- 
napoîerea din .misiune*, s-a a- 
bâtut de la traseul normal (cu 
3 Ion), „deplasîndu se pină in 
localitatea Zăvoi — Sălașul dc 
sus, să-și .vadă părinții".

Aici, se lasă tentat de o pro 
punere, ușor evitabilă dacă s-ar 
fi gindit măcar o clipă că ceea 
ec i se cere contravine obli 
Rațiilor de serviciu. Si o accep 
lă. In fond, nu era cine știe ce : 
i se cerea doar să transporte 
dintr-o pădure pÎDă-n sal niște 
lemne. Și 150 dc lei nu sînt dc 
iei de colo ' Pornește împreună 
cu .ofertantul", Samoilă Zecâ- 
naru. Înapoierea nu putea fi fă
cută decit pe un drum de țară, 
neîngrijit și foarte accidentat, 
accesibil doar căruțelor de mic 
.gabarit". La o panta, una din 
roțile din față se blochează, 
urmează deraparea și prăbuși
rea în prăpastie. Însoțitorul es
te accidentat mortal...

1 se poale imputa lui Silviu 
Tirea că a declanșat șii’ul in
fracțiunilor pornind de la eroa
rea despre care vorbeam ? Da. 
Tenebrele nopții dc noiembrie 
i-au mediat, facil, încolțirea i- 
deii că nimeni nu va avea de 
unde afla ce va „comite". Și de 
la idee pînă la transpunerea ei

sint 
nesocotirea unor

in 
(in 
jutat, deci, de întuneric, Silviu 
Tirea își ticluiește infracțiunea, 
nebănuind urmările. Iși dă sea
ma (sperăm !) că circulă fără 
forme legale, știe, probabil, că 
acest lucru nu înseamnă, juri
dic, altceva decit abuz, de ser
viciu contra intereselor obștești 
(infracțiune prevăzută și pedep
sită de articolul 248 din codul 
penal), dar .ciubucul" nepre
văzut i sc pare în neputință de 
a fi refuzat. Răsturnînd auto
camionul și pricinuindu-i aces
tuia daune importante (pentru 
recuperarea cărora a fost ne
cesară o sumă de aproximativ 
2 500 lei), Silviu Tirea a .atins* 
încă un articol al codului penal, 
cel cu nr. 249 («neglijență în 
serviciu"). Ultima infracțiune — 
uciderea din culpă, prevăzută 
și pedepsită dc articolul 179 din 
codul penal — a pus capăt u- 
ncj „aventuri nocturne cu peri
peții". O aventură ! A fost, oare, 
o simplă aventură ? Nu. Silviu 
Tirea și-a așezat, cu bună știin
ță, in față o rezoluție delic- 
tuoasă (din care excludea, din 
capul locului, ipoteza că va 
putea fi prins) pe care și-ar fi 
dus-o, poate, foarte ușor la în
deplinire dc n-ar fi intervenit... 
neprevăzutul. Și din acest .ne
prevăzut" s-a născut ultima in
fracțiune. Cea fatală ! Și cea 
mai gravă .' Accidentul s-a pro
dus ca urmare a nercspectării 
dispozițiunilor legale privind 
circulația autovehiculelor. Cel 
aflat în culpă, în plină noapte, 
împins de dorința dc a pune 
mina cit mai repede pe banii 
.clientului", nu s-a gindit (sau 
poate s-a gindit, dar nu a con
siderat... necesar) să ia cele 
mai elementare măsuri pentru 
eviiarca accidentelor pe drum 
periculos, ncrecomandabil cir
culației auto.

Sint, <■ adevărat, mai mulți 
factori care generează infracțiu
nile. Dar tuturor acestor fac
tori — luați Ja un loc, ca 
.izvor- a) unor încălcări ale le
gii, sau acționînd fiecare în 
parte — Ij se adaugă eroarea, 
despre care aminteam, pe pla
nul gîndirii, marea eroare care 
11 .ajută* pe cel ce simte ten
tația fraudei să nu râmină prea 
mult pe., gînduri, să intre în 
acțiune, pentru că el (el, sin
gur !) va fi cel ce nu va putea 
fi prins, escamotînd adevărul.

Cit e de lung drumul de la 
.încolțirea" seminței acestei 
mari erori și pină la acci
dent mortal — ați văzul I...

faptă nu c un drum lung 
acest caz, bineînțeles !). A-

izbutit să-i creeze, cu adevă- I 
rat, cadrul vital, etic și legal • 
de afirmare, într-o simbioză I 
pe care noi o denumim, sim- | 
piu și firesc : echitate socia- ■ 
listă. Am plămădit-o ca să I 
avem o unitate de măsură ' 
dreaptă și justă în relațiile I 
noastre sociale, un punct de I 
referință prin care să ne I 
cîntărim atitudinile față de | 
alții, față de noi înșine și fa- ■ 
ță de lucrurile care ne în- I 
conjoară.

Orice abatere dc la acest c- I 
ehilibru, produs și menținut • 
de viața noastră însăși, sfi- I 
dează sensurile scopului pen- | 
tru care muncim, dă false i 
dimensiuni existenței.

Oare din efectul cărei edu- . 
cații pornește concepția în I 
virtutea căreia unii își pot ' 
aroga dreptul să se năpus- I 

tească asupra mesei cu bu- 
nuri ale colectivității, cu | 
scopul să smulgă o cotă parte | 
după bunul lor plac la care | 
nu au dreptul, pe care nu o I 
merită minați fiind numai I 
de interesele lor meschine Ș> J 
egoiste ?

Organismul nostru social ■ 
produce suficienți anticorpi I 
capabili să respingă intrușii I 
veroși, capabili să salubrize- ' 
ze cadrul social de cei ce I 
și-au înscris ca singur țel în ’ 
viață să preschimbe drepta- I 
tea, nepărtinirea, cinstea, o- 

- - - - - - 'J

V.T.

FAPTUL CA O SINGURA 
MUNA (Gorunești, formată 
satele Bblcești, lancu Jianu, 
ghio) a furnizot C.L.F. Petroșoni 
moi multe cadre decit o școală 
comercială, ne-o inspirat și nouă 
citevo sondoje asupra fenomenu
lui. Constatările le redăm, de o- 
semeneo, pe scurt :
- C.L.F. Petroșoni o încheiat 

(co octivitote de onsomblu) onii 
1969 și 1970 fără beneficii (I) Pa
gubele m gestiuni inreglstrote ir» 
oceostă perioadă sint de >83, 
respectiv. 213 mii lei ; sorcirsile 
de pion ou fost realizate door in 
proporție de 85,3, respectiv, 94,5 
lo sută.
- In oceeoși perioodo (1969- 

1970) gestionarilor care... ,s-ou 
ochitot cu conștiinciozitate de 
sarcinile ce le aveau" - după 
cum am reținut dintr-un document 
de premiere - li s-ou ocordot 
prime pentru „modul cum ou răs
puns Io chemorea conducerii cen
trului de o organiza expoziții cu 
vinzore, de o se ocupa de buno 
aprovizionare, o atrage consuma
torii'' etc. etc.
- Pentru recrutarea forței de 

munco colificote, C.L.F. Petroșoni 
o cerul sprijinul oficiului de re
sort din localitate. Lo odresele 
prin care ou fost solicitate per
soane care să întrunească condi
țiile prevăzute de lege. Oficiul 
forțelor de munco nu a răspuns. 
Pe un olt plan, deși in lo
calitate se află o școolă comeici- 
olă (cu care C.L.F. Petroșop oie 
relații de aprovizionare, căreia ii 
furnizează legume și fructe) 
C.L.F. ore in prezent contracte de 
școlarizare cu olte școli (Tg Jiu, 
Blaj). Desigur, ca specific, Voleo 
Jiului nu se inscrie intre localită
țile unde populația cunoaște, din 
munca de toate zilele, o bogată 
și utilă practică in legumicultura. 
Dar. se inscrie printre locali
tățile care dețin forță de 
muncă excedentară (îndeosebi 
femei) pentru utilizorea căreia la 
întregul ei potențial se pot face 
încă multe lucruri. Una dintre re
zervele existente o vedem chior 
in atragerea și orientarea multor 
tinere înspre meseria de vinzotor 
in toate unitățile comerțului de 
stot.

— In general, pentru oporto- 
mentele in core locuiesc, in Va
lea Jiului, gestionarii din Gonj- 
neștj nu posedă ordine de repor- 
tiție. Lucrurile s-ou petrecut, 
unele cu oni în urmă, dar oițele 
moi recent, printr-o practică ce 
vo trebui să i se pună copăt: 
schimburi de apartamente nele
gale, neautorizate de consiliile 
populare. (Ne referim îndeosebi 
lo locolitățile Lupeni și Vulcon)

Și altele...
Socotim că, otit consiliile popu

lare, cit și alți foctori vor ntra 
in otribuțiunile ce le ou.

CO- 
din 
Bo-

CĂTRE 
o ne- 

volumului 
din 

o i
Au sporit, 
respectiva ( 
1969-1970)

S-A CONSTATAT DE 
ORGANE COMPETENTE, 
admisă creștere o 
pogubeloi provenite 
le reprobabile. |o 
comercială.
Io 
bo 
nle de .iniore cu lipsă |o gro.

j, delopidore. deservire prefe- 
">1'010. neglijență loiă de o™, 
'ui obștesc. Unjtoleo in cousă es- 
le C.L.F. (Centrul de legume și 
fructe) din Petroșani. După pr|. 
mele controale efectuate ou Ieșit 
la iveală (e bine ,i acum, nldo- 
dalo nu e prea llnlu, dor se pu- 
leo moi devreme) căușele core 
OU determinat oceostă situație sl 
pe care - telegrafic - după' cum 
om promis - le „om enumera:
- Existența in codrul C.L.F. in 

anul 1970 o.unui număr de 9 
(nouă) persoane care îndeplineau 
otribuțiuni de geslionor (vlnrore, 
depozitote, manipulare, recepția- 
oare de mărfuri) fără să fie an- 
gojale (I I I) ca de exemplu : I» 
mogasinut nr. 4 Petroșani, 
ponsobllo Roman Jenlțo era o- 
futoto de fiica el Doino Roman,

V.rstă de 16 ani (minată) ,i de 
>o|ul ei. Dumitru Romon (cu an
tecedente penole, condamnat 
pentru delop.date ,i neglijență in 
serviciu) ; Io mogozinul nr. 32 
Pelrilo, responsabilul Nlcoloe Po- 
Pescu eio ajutat de cetățeanul 
Cheorgh. Albulescu (,|,ăi„ dc 
mogosin, străin si de comerț ,i re. 
Sălile sole) , Io magazinele nr. 46 
Vulcon, 54 Aeroport, 13 Vulcon 
26 Petroșani, 33 Pelrilo. >5 Petri- 
IO. responsabilii Gheorghe Flo.o- 
Iu. Victor Călinoiu. Stono Put, 
Gheorghe Roșu, George,o Pasăre. 
Constantin Bilă foloseau lo vin- 
zare și manipulare, persoone ne
angajat. (rude, moi mult sau 
moi puțin apropiate).

Consecințele acestei p.oclicl 
OU lost evidente : In 1970, volu. 
mul pogubelor o crescut față de 
”6’ Io peste 200 mii lei. eonii- 
nutnd să se mențină lo o cotă 
ndreoto si in primo porte a onu- 
ui 1971. p,in oceostă practică 

S-O permis unor persoone, incom
patibile calității de gest,onor, ca 
re nu oveou calitatea de ongojoț 
s° ""nuioscă valori (marfă s 
bani). Prin eludoreo legii, adevă 
«tul necesar de cadre pentru 
mogozine nu a moi reflectat rea- 
liloteo, intrucit persoanele nean
gajate blocou posturi obiectiv-ne- 
c«4O,e ce puteau fi ocupate de 
absolvenții scolilo, comerciale.

Ee marginea acestor fopte, in

unitotco 
de onii

î fop- 
unitote 

deci, 
(e vor- 

cozu-

res-

4/0 / frigider, 2 locuințe, 3 aroga re

cu 4 butelii etc., etc

GHICI, CIUPERCA,
CE-S?

pentru delopidore), Gheorghe 
Stan (un on și jumătate pentru 
speculă, 6 luni pentru delopido
re), Ion Cjmpoieru (2 luni pentru 
neglijență), Dcaconu Sovu (3 
luni pentru neglijență, 10 000 lei 
amendă pentru sabotaj, o lună 
condamnare pentru speculă, din 
nou 600 lei amendă pentru sa
botaj și alte 500 lei omendo pen
tru octe de sabotaj), loan Cioian 
(condamnare un an pentru infrac
țiuni economice). Ifrim Closz 
(3 ani pentru delopidore) și al
ții pe core nuri mai enumerăm 
pentru a nu plictisi cititorii.

O parte din gestionarii cu an
tecedente penole au obținut, 
intre timp, reobilitorea îngăduită 
de lege. Dor, chior și în cazul 
reabilitării, conducerea de a- 
tunci a întreprinderii era dotoo- 
re, lo angajarea in funcții de ges
tionor să procedeze la o anumi
tă selecție. Criteriul primordial 
de selecție consta in faptul că 
persoana trebuie să fie de în
credere. Reabilitarea unui fost 
salariat înseamnă revenirea lui 
la starea de apreciere, de stima, 
de considerare din partea colegi
lor și opiniei publice de care se 
bucura altădată, și pe care a 
pieidut-o datorită unor 
de comportare. După un
timp se constata că de la săvir- 
șirea abaterii, soloriolul nu a 
mai greșit. Dor, actul reabilită
rii nu inseomnă nicidecum o 
acoperire totală a prudenței, o o- 
rientării, de cere trebuie să dăm 
întotdeauna dovadă.

greșeli 
anumit

cute mai multe vizjle prin ma
gazinele C.L.F. In afara progra
mului de lucru, pe unii solorioți 
l-om găsit Io domiciliu. Din dis
cuții vom redo ceeo ce ni s-o pă
rut o fi moi esențial :

— Tovorășe Nițulete Gheorghe, 
lucrați, după cite știm. Io maga
zinul nr. 46 Vulcon. De unde sin- 
teți, de loc ?

— Din comuna Gorunești, Vil
ceo.

— Ce școala oți absolvit ?
— Cinci close primare.
- Unde locuiți ?
— Aici (Aleeo Pojiștei, D 1 score 

II ap. 6), cu chirie Io tovarășul 
Floroiu.
- Ce chirie plătiți pe lună ?

— Păi, nu știu, vreo... nu știu să 
vă spun exact I
- Familia dv. unde se află ?
- Lo Gorunești, soția și copiii.
— Sinteți membru al C A P. din 

aceostă comună ?
— Do, sigur că sint.
— Cite zile de munco oți presto! 

in 1971 la cooperativă ?
— A lucrat soția, eo e membră 

la C.A.P., eu sint saloriot oici lo 
C.L.F. cum puteom să lucrez in 
două locuri ?

— Soția e membră, sou fomi- 
lio ?
- ?!... ?!...
Un alt interlocutor :

— Tovarășe Floroiu loan, lucrați 
lo C.L.F. Vulcon ?

— Do, din anul...
- De unde sinteți, de loc ?
- Comuna Gorunești, Rimnicu 

Vilceo.
- Unde locuiți ?
— Aleeo Pojiștei, blocul...
— Aveți mutațio pe buletin ?
- Nu !
— Cite close aveți ?
- Patru.
— Virsto ?
- 36 de oni.

In rest co moi sus, plus olte c- 
mânunte — un orogoz cumpărat, 
după cum ne-o declorat I. F., de 
Io un miner de care nu moi știe 
cum il cheamă și core s-o și 
mulat o doua zi din Vulcon.

Alți interlocutori :

— Tovorașe Cioianu Savu, lu
crați lo C.L.F. ?

— Do, oici in Vulcon (de la 
conducerea întreprinderii om oflot 
intre timp că nu moi deține coli- 
loteo de ongojot)
- De unde sinteți de loc ?

- Poi, e oîci in depozit, il chem 
imediat.

Fratele ne-o declarat că intr-a
devăr a cedat apartamentul și 
locuiește in gazdă Io un pensio
nar. Nu ne-o dat amănunte des
pre valoarea chiriei pentru că... 
nu știa cit plătește pe lună.

— Tovorășe Marin Sondo, sîn- 
teți șef depozit Io depozitul unde 
ne oflăm (depozitul din Lupeni 
are doi șefi de depozit). Din ce 
comună sînteți ?
- Din Gorunești
— Moi lucreozâ cineva din co

muna dv. Io acest depozit ?
- Do, tovarășul Dinescu Morin, 

ca ajutor șef depozit (Depozitul 
din Lupeni ore în schemă doi 
șefi de depozit și un sef depozit 
adjunct)

Apoi, tot Morin Sanda :
— Ștju de ce ne întrebați, dor 

să știți și dumneavoostră că noi 
am muncit și degeabo ne-au che
mat acuma și ne-om dus cu au
tobuzul in sat, să ne facă inven
tor că noi...

— Ciți gestionari ați lost in au
tobuz ?

— Vreo douăzeci și ceva...
- Din aceeași comună ?
— Da, din Gorunești I
Desigur, nu am făcut decit o 

polidă reconstituire o unor cerce
tări onterioore efectuate de orga
ne competente. Am recurs insă la 
aceostă reconstituire pentru a-i 
introduce pe cititori in miezul on- 
chetei noostre.

c AILE DE ÎMBOGĂȚIRE ILI
CITA sint tot ma' îngus
te. Posibilitățile - lorgi 

J — ale unora, de
venituri peste 

o înțelegerii 
mult ingrodite. 

noostrâ sint tot

★
IN CADRUL C.L.F. PETROȘANI 

sint angajați co gestionari (sau 
ca șefi de depozite) oproape 30 
(treizeci) de locuitori din Goru- 
nești-Vilceo. Dintr-o eventuolă 
preientore de onsomblu o aces
tora nu pot fi omise omonuntele 
privind virsto (în medie 36 de ani) 
studiile (intre 4-7 clase) vechime 
in comerț (nedefinită, sou greu 
de definit). Aceostă situoție o in
spirat, celor curioși, cum era și 
firesc o vizită in această comună. 
In urma vizitei, precum și in ur
ma constatărilor privind bunurile 
acumulate atit Io Gorunești (lo
cuințe proprietate personală, oro- 
goze cu una sou două butelii 
frigidere, mobilă și olte bunuri 
de folosință indelungoto - co- 
voore persone, garduri din fier 
forjat, ba chior și outoturisme). 
cit și in municipiul nostru (din 
nou mobilă, oragoze, frigidere etc.) 
oigonele procuraturii ou deschis 
cercetări pentru o ollo căile de 
proveniența ale bunurilor, solici-

pină deunăzi 
a-șj realizo 
ce limită 
tot moi 
societaleo . __
mult stăvilite actele de necinste 
și tot moi mult deschise căile 
spre o deplină echitate socialis
tă. Pentru aceasta este necesoro, 
insă, intervenția promptă o opini
ei publice, înainte ca fenomene
le ce strideoză cu preveder Ic nor
melor de echitate, să copete am
ploare. Este necesară participa
rea tuturor cetățenilor. Tocmoi de 
oceeo nu înțelegem de ce un c- 
semenea cetățean (intimplotcr. c- 
les de locuitori co președinte cl 
unei osociații de locatari, cămio 
i-am solicitat sprijin pentru o 
constota cum se achită de datoriile 
obștești un gestionar - ero vor
bo de ploto încălzirii centrale) 
ne-o replicat :

— Nu aveți dreptul să veriPcoțl 
situația personala o membrilor o- 
sociației noostre.

Replică Io core ii putem răs
punde :

- Știi dumneoto. onorabile ce
tățean. docă nu oi cumvo in co- 
muno Gorunești, Vilceo un pere
te de cosă ? Șou poote. doo» un 
stilp

ori- 
sint

In’ 
moi

de beton Io vito poorto ?

*

și cu alte prilejuri ne expii- 
convingereo câ aceste Iu- 

nu se vor lepeto in viitor.

Co
mom 
cruri
Câ. prin masurile ce vor fi luote
in bozo Legii n». 18 privind sonc- 
ționareo cazurilor de îmbogățire 
ilicită, se vq restabili ocel echili
bru atit de necesar intr-o socie
tate bazata pe echitate și drep
tate. colități ole căror unice cri
terii de opreciere constau in 
munca cinstita a fiecărui cetățean 
al (orii...

I. MUSTAJA
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ÎNCEPUTURI CARE
PULSEAZĂ

Mărci noi 
de oțeluri 

asimilate la 
Hunedoara

ebogore de seo- 
mo, moi din „ciupeolâ" 
Balogh Arm, din Pe- 

troșoni o reușit să producă u- 
nîtățîi Io care o fost gestiona
ră, o pagubă de 26 610 lei. 
Cind i s-o odus Io cunoștință, 
s-o oiălot îoorte surprinsă de- 
clcrincl că „nu știe de unde 
provine ocest minus". Poete pe 
timpul celor doi oni inchtsoore, 
cît o primit, vo găsi totuși ex
plicația.

Specialiștii Combinatului sid< 
i-urgie dc la Hunedoara au asi
milat două mărci noi dc oțeluri, 
destinate fabricării țevilor pen
tru cazancle termice de mare 
> opacitate. Primele șarje au ți 
fost expediate uzinelor dc țevi 
..Republica- din Capitală. S-au 
elaborat, dc asemenea, primele 
■ antitâți dc metal dintr-o mar- 
â de oțel inalt aliat. Totodată 

continuă acțiunea de elaborare 
a oțelului necesar fabricării 
pieselor pentru autoturismele 
.Dacia 1300".

țfosf asigurat efl, prrtr 5 000 
de asemenea „sferturi* trec 
prin fota medicului lună de 
Ițind, oameni care gonesc in 
lungul drumului de tier, cu 
mii de tone in „sjxit. -, o pri
vesc altfel. Consultația con
tinuă. Mă uit la Aurelia Să- 
trulescu — la „doctorul*, cum 
ii zic mecanicii depoului —. 
nu fără cinibctr, dornică de 
activitate. ambițioasă, gene
roasă in planuri. Vorbește cu 
cineva care gesticulează... 
Frinluri de Irazc ajung și 
pină la mine . Cinci mii la 
..sfert." fi < .im I 500 „obișnuit" 
— controale și vizite '... Cei 
doi au plecat. După chipurile 
pline de Hinbct, ca și cind 
ar fi spus nu numai ^mulțu
mesc, doctore", am bănuit că 
au „cale liberă*.

Și continuăm, In facultate. 
Aurelia Săvulescu a fost prin
să, repede, puternic, în .fire
le" idealului său. Acum e 
medic. Si nu urea să facă me
dicină pentru performante 
științifice. Nici pentru a avea 
o ocupație plăcută și ușoară, 
care să-i umple timpul liber. 
Vrea o profesie. O spune 
simplu, fără sublinieri, parcă 
fără nuanțe. Cind a fost vor
ba de răspundere, Aurelia a 
părut că meditează. Apoi: 
„Firește că da. Sint abia la 
început. Frica nu mi-a fost ni
ciodată/ N-am îndoieli; tata 
îmi spunea că există începu
turi leneșe, palide și fără a- 
coperire. Am și eu cunoștin
țe, tineri ca și mine, poate 
că exagerez pc ici pe colo, 
dar observ la ei false tenta
tive inoportune, vizirul răsu-

oetul cu orice preț. Asta du- 
)*} opinin mea preîintd ris
cul depărtării dc sens. Pen
tru o meserie, indiferent ca
re, e un risc aproape fatal. 
Nu este ade.t urat < d .trebuie" 
să fii mare, adică să parvii 
cu orice preț..."

Și Aurelia o tficut. E un 
semn. Miinile fi joacă oproa- 
pe bărbătește pe dunga inc- 
s-i, iar ochii, senini, blfnzi, 
nu par liniștiți in jocul lor, 
Ar urca, parcă, să-și confir
me : „nu mă credeți ?* Are o 
experiență scurtă, aș zice, sin- 
fpftzfnd glndurilc femeii care 
se destdinuie at ft de greu 
și-mi vorbește despre ca, des
pre munca ei nobilă și des
pre viața ci, detașată par, ă 
dc orice preocupare, perso
nală, care apare atit de o- 
biectivă, incit o bănui de 
prea multă modestie, ori dc 
prea mult orgoliu. Dar cind 
este vorba de Aurelia Săvu- 
lescti, unul din medicii depo
ului de locomotive din Petro
șani, c ușor să constați că iși 
iubește meseria, iubește oa
menii pentru care a stăruit 
fu idealul său. Cu un simplu 
zirnbet, nu contrafăcut, o sin
gură clipă e poate mai mult 
decit suficientă pentru im- 
bărbătare.

Cind este vorba de tineri — 
și i>e comunista Aurelia Să
vulescu n-o excludem din 
riudul acestora, deoarece n-a 
împlinit decit un sfert de 
secol — păstrăm pentru ci un 
nemăsurat respect, o stimă 
deosebită începuturile sint 
logice. Societatea așteaptă în
totdeauna aceste începuturi 
— tinerețea — care să-i pul
seze esența...

ESENȚA

FILME
VINERI i 11 BRIJARIE

No-JE

g

sala ric lectură : < E SA 
TTM? — prezentare mi 
poziție. Programul

G1 eoigescu Petru, din Pe- 
[ troșoni o introt Io res

taurantul „Cocoșul 
din Vulcon cu gindul să 
Dor cum sâ bea docă nu 
boni ? S-o descurcat to-
Pindind o clipă în care

de Să asigurăm conjunctura optimă de realizare
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4 februarie
■Soarele răsare la 

și apune la ora 17. 
trecute din an — •'! 
rămase — 331.

EVENIMENTE
1809 — S-a năsCUt poetul 

Vflșili 1 îîrlova (tn 1831); 
1859 — A murit scriitorul 
Alccu Russo (n. 1819) ;
1948 — A fost semnat Tra
tatul dc prietenie, colabo
rare și asistență mutuală 
dintre România și U.R.S.S.; 
1982 — A murit Aurel Ji- 
qtiidi, pictor și grafician 
(n. 1896) ; 1961 — începe 
mișcarea dc eliberare n 
Angolei de sub dominația 
colonialiștilor portughezi. 
1948 — Proclamarea inde
pendenței Ceylonului. Săr
bătoare națională; 1972 — 
Cel dc al XVIII-lca Con
gres al Uniunii scriitorilor 
Cin Polonia ; 1945 — A avut 
loc Conferința de la Yalta 
(Criincca) a conducătorilor 
celor trei puteri aliate: 
U.R.S.S., S.U.A., Anglia, în 
războiul împotriva Germa
niei fasciste (4—12); 1972 — 
Încep Jocurile Olimpice de 
la Sapporo.

PETROȘANI - 7 
lembrle : N-am cîntat nicio
dată pentru tata ; Rrptibli- 
<n: Post restant; PETRII.A; 
Scara curajului ; LONEA — 
7 Noiembrie : Membnto ;
Minerul : Sflptămîna nebu
nilor ; AN1NOASA Aștep
tarea ; VULCAN . Tick... 
tick... tick...; LUPENI — 
Cultural : Oliver, seriile I, 
II. BARBÂTENI ■...... ..
alb al pustiului ; URICANI: 
Secretul planetei maimuțe
lor.

Petroșani : nr. 15, sir. 
Republicii — inventar ; Car
lier Carpați, deschisă în
tre orele 7—21.30, duminica 
întreorelc 8—14; Cartier Ae
roport, deschisă în zilele de 
luni, miercuri și Vineri între 
orele 7,30—15,30, iar marți, 
joi și simbătâ înlrc orele 
7,30—12.30: 16-

TeLeFoAN^U
wj/

our 
beo. 
ovea 
tuși,
bormono o fost moi puțin o- 
tenta, i-o sustras acesteia din 
buzunarul fișului ce se afla la 
vestiar sumo de 350 Iei. Dor, 
pîno Io urmă o incurcot-o to
tuși, in sensul că o fost prins. 
Și. i s-ou dot 7 luni, in core sâ 
descurce ceeo ce o încurcat.

(Urmare din pag. 1)

6e 
in-

și la timp a obiectivelor
|

S

mergem

Io

Știind co O. Gh. din Vul
con se afla Io serviciu, 

9 Alexie Titu și Barobaș 
Samoilâ, tot din Vulcan, s-au 
gindit să-i focă o „vizită"
domiciliu. Au spart lacătul de 
Io ușă, ou introt și, după ce 
cu Iuot tot ce i-o putut inte- 
reso, ou pornit-o Io sănătoo- 
so. Dor nu ou ajuns departe. 
Și pină lo urmă, din toate o- 
biectele furate, util pentru ei 
s-o dovedit a fi doar ceasul. 
Pentru co să le măsoare timpul 
de detenție Alexie Trtu, un an 
și patru luni, iar Barabaș 
moilă un an.

cu

Sa-

Co- 
Pe-Nu i-o fost destul lui

jocaru Mihai din
trilo că a furot de la 

A. I. și D. D. o seamă de o- 
biecte de îmbrăcăminte. S-o 
gindit sa fure celui dinții și 
cartela de mosă. Apoi. s-a 
prezentat frumos Io conțină. 
Numoi că. aici i s-o oprit min- 
coreo in git. A fost „inhătot" 
și acum, timp de un an și 
patru luni, va minco pe grotis.

La primo vedere, înțele
gerea intervenită intre 
Dioconescu Grigore șe

ful depozitului de moteriole de 
Io E.M. Poroșeni și Ciocirlan 
Harolambie de Io depozitul din 
Vulcon, de a sustrage împreu
nă, pe boză de octe fictive, 
contitateo de 30 mc lemne, pă- 
reo destul de perfectă. Pro
dusul faptei lor, adică suma 
de 6 850 Iei, urma să-l impor
ta frățește. Dor, pină Io urmă, 
ou fost nevoiți să importă olt- 
ce-o cite un an închisoare 
liecare. Tot frățește I

N. GH.

apartamente „Viscoza* IV 
execută lucrările de finisaj 
terior, zugrăveli, vopsitorii, 
pardoseli și instalații. In cadrul 
obiectivului -piața Lupeni* se 
realizează zidăriile și tencuieli- 
le interioare.

Datorită faptului că nu s-a 
primit încă documentația pen
tru căminul C.C.P., proiect care 
trebuia (de ce s-o fi întîrziind 
atita ? Oare s-or fi râzgîndit cei 
in cauză ’’) predat constructo
rului la începutul lunii decem
brie 1971. o bună parte din 
muncitorii calificați - ridari, 
dulgheri, fierari-betoniști, mo
zaicari — se găsesc în situația 
de a nu avea front de lucru și 
decf de a fi dirijați spre alte 
șantiere ale Grupului...

Dintr-o discuție purtată
ing. Ion Sitescu, inginerul șef 
.,1 grupului, a reieșit că frontul 
dc lucru asigurat pînâ în pre
zent și cel ce se va deschide în 
? lele următoare permite reali
zarea sarcinii trasate, dc a o- 
nora un sfert din investițiile 
anuale prevăzute, în irimestrul 
I a-c. Pentru aceasta va trebui 
însă, intensificat lucrul la poli
gonul de prefabricate mari Li
vezeni, astfel îneît. în condiți
ile de iarnă, să se realizeze cel 
puțin 1.5 apartamente pe zi. ur
ii.ind ca în Juna martie să se 
ajungă la executarea panouri- 
lor pentru două apartamente. 
_Vom concentra efectivele la 
lucrările cu termen de predare 
in trimestrul I. ne-a declarat 
interlocutorul. Se va imprima o 
cadență normală de lucru la 
toate cele 192 de apartamente 
prevăzute să se construiască. 
Organizarea activității la liceul 
industria] din Petroșani va fi 
de așa manieră, îneît să putem 
realiza lucrări în valoare de 
600—BOO mii lei lunar. Se pre- 
?onizează calificarea la locul 
de muncă, prin cursuri de scur
tă durată, a 50 de zidari. 30 de 
dulgheri și a 15 montori de 
prefabricate, la obiectivele ce 
se vor executa industrializat 
Vom avea forța de muncă ne- 
?esară atit ca număr cît și din 
punct de vedere al calificării, 
pentru a asigura ritmul de exe
cuție dorit, in scopul realizării 
cu cinste a sarcinilor care ne 
stau în față...*

Ce am mai constatat? Că, în 
general, utilajele, dispozitivele 
ți materialele mai importante 
sînt asigurate la majoritatea 
punctelor de lucru. O excepție 
am văzut — o face materialul 
lemnos și fîșiile prefabricate 
pentru planșee F 36x6, în care 
sens se fac, după cum ne-a in
format inginerul șef, demersu
rile necesare la trust și la fur
nizori, în vederea procurării lor 
cît mai grabnice.

Sc poate afirma că și forța de 
muncă calificată este asigurată. 
De asemenea, personalul de 
conducere și de supraveghere 
ile pe șantiere. în concordanță 
cu nivelul schemei de organi
zare transmisă de forul tutelar.

Pentru o mare parte din lu
crări sînt întocmite grafice de 
execuție. In aceste zile (consi
derăm că s-a cam întârziat cu 
aceste operații.. ) se va termina 
(în fine !) cu întocmirea grafice
lor de execuție pentru toate lu
crările.

Am mai constatat că au fost 
stabilite la nivel de șantiere o- 
biectivele la care se va lucra 
în acord global, că s-au prelu
crat, deja, cu întregul personal 
de supraveghere și conducere 
instrucțiunile privitoare la in
troducerea și la extinderea a- 
cestuj sistem de lucru și de 
salarizare, documentele nece
sare fiind în curs de întocmire. 
Acțiunea ca atare va fi încheia
tă — am primit asigurările de 
rigoare — în aceste zile.

In altă ordine de idei, la po
ligonul de prefabricate mari 
Livezeni și la montarea panouri
lor se va lucra și în continua
re în două schimburi prelungi
te. In prima etapă se prevede 
organizarea turnării betoanelor 
și în schimbul 11 la construcția 
liceului industrial Petroșani, 
urmînd ca în perioada urmă
toare — în funcție de cerințele 
planului — să se extindă și la 
alte obiective.

Tovarășul Dumitru Staneu, 
secretarul comitetului de partid 
al Grupului, ne-a relatat că, în 
vederea imprimării unui ritm 
de execuție cît mai accelerat 
pe șantiere, s-au repartizat 
membrii comitetului pe fiecare 
șantier indieîndu-se totodată 
birourilor organizațiilor de ba
ră să repartizeze neîntîrziat 
membrii acestora pe obiective
le mai importante. Aportul co-

muniștilor în asigurarea tuturor 
condițiilor dc lucru — atit sub 
aspectul folosirii raționale a for
ței de muncă, cît și al comple
tării și utilizării eficiente a u- 
tilajelor și materialelor pc .șan
tiere — va trebui sâ sporească. 
Sc cere desfășurată o muncă 
politico-organizatorică intensă 
in scopul înfăptuirii exemplare 
a hotărîrii secretariatului C.C. 
al P.C.R. privitoare la îinbună- 
lățirea lucrărilor de construc- 
ții-montaj, ]a creșterea gradului 
de mecanizare, la utilizarea ju
dicioasă a forței de muncă pe 
șantierele de construcții, la asi
gurarea unui climat optim de 
lucru pentru realizarea întoc
mai și la timp a investițiilor.

Chemarea recentă |a întrece
rea socialistă către toate șan
tierele de construcții-montaj 
din județul nostru, a co
lectivului dc salariați din 
cadrul Grupului dc șantiere 
al T. C. H. prezintă ga
ranții certe de intensificare a 
eforturilor pentru realizarea 
exemplară a sarcinilor de plan 
pe 1972, contiibuindu-se astfel, 
la îmbunătățirea condițiilor de 
trai ale oamenilor muncii din 
Valea Jiului. Nu ne îndoim că 
bilanțul muncii constructorilor 
va fi cel dorit în mod unanim.

Dl MJNICA 6 FEBRUARIE

Gimnastica pentru toți. 
Cravaielc roșii.
Viața satului.
Să înțelegem muzica. Ci
clul dc cdui.Tțic muzicală 
prezentat de dirijorul Leo
nard Bernstein. Compozi
torul Aaron Copland.
Dc strajă patriei.
Emisiune in limba ma
ghiara.
Sport. -Așa a lost la 
Charlotte" — filmul fina
lei ..Cupei Davis" la tenis 
dc < imp — ediția 197). 
Schiul pc înțelesul tuturor 
(emisiunea a IV-a).
Postroct idian.
Film serial pentru tineret : 
Planeta giganplor.
Cintare patriei. Concurs 
coral înterjudețean. Partici
pă Corul de cameră a) Ca
sei de cuhură din Arad, 
corul ..Hîlaria" al Casei dc 
cultură Oradea, corul băr
bătesc „Armonia" al Sindi
calelor dm Brăila, corul 
Casei de cultură din Brăila. 
Publicitate.
1 C01 de seri. Povestiri cu 
ursulcți-
Telcp»rnal.
Rcponajol săptăininii : A 
6-a zăpada. Reportai pe 
șantierul Hidrocentralei de 
dc la Lotru.
Film artistic : Brutarul din 
Valorque, cu Fcmaiidel.

8,15
830

10,00
11.10

10.20

22,00 Varietăți la post-restant.
22.40 Telejurnal.
22.50 Duminică sportivă.

71 
LUNI 7 FEBRUARIE

15.30 Lecții TV pentru lucratorii 
din agricultură.

16,30—17,00 Curs de limba rusă. 
Lecția întii — reluare.

17.30 Deschiderea emisiunii.
17,35 Recomandări din programul 

serii.
17.40 l.a volan — emisiune pen

tru conducătorii auto.
18,CD Căminul.
18.40 Scena. Emisiune dc actuali

tate și critică teatrală.
17,10 Noutăți cuhural-ariistice.
19,20 1 001 dc seri : Povestiri cu 

ursuleți.
19.30 Telejurnal.
20,00 Reflector.
20.15 Teatru loiletoD. Mușatinii, 

după trilogia lui Barbu $tt- 
lănescu-Delavrancea. Epi
sodul I — Cintecul fetelor.

21,25 Steaua fără nume. Emisiu- 
ne-concurs pentru tineri in
terpret de muzkă ușoară.

22.30 24 dc orc.
22 45 Contraste în lumea capita

lul uL

MARII 8 FEBRUARIE

9,00 Deschiderea emisiunii dc
dimineață. Telex.

9X5 Telc-școală. Elemente de
geometrie (II). Relații tri
gonometrice.

10,00 Curs de limba rusă. (Lec
ția a 2-a).

10.30 Roman foileton : Patru tan- 
chiști și un dine (I). Film 
serial produs dc televiziu
nea poloneză.

12,05 Telejurnal.
16,30—17,00 Curs de limba fran

ceză. (Lecția întii — relua
re).

17.30 Deschiderea emisiunii de du
pă-amiază.

17.35 Steaua poiată. Cabinei dc 
orientare școlară și profe
sională.

18,C5 Micii meșteri mari.
IX,35 Muzica populară cu Dumi

tru Margine și Ștefania 
Stere.

18.50 Virtuozi ai baletului sovie
tic : Nina Kondradkova, ț> 
caterina Maximova. Ma
rius Liepa, Vladimir Vasi- 

lioy.
19,15 Publicitate.
19,20 1001 dc seri. Povestiri cu 

ursuleți.
19.30 Telejurnal.
20,10 Seară dc teatru: Recital 

CJody Benhola în regia lui 
Livio Ciulei.

21.35 Prim plan ; Ghcorghe Bogza 
— președintele C.A.P. So
meșul din Satu Marc.

21,45 Teleglob — R. P. Congo. 
22,05 Vedete ale muzicii ușoare.
22.30 24 de ore.

PROGRAM» T I ft.CO Mu
zici» și stctualități; 7.C0 Radio
jurnal; 9.30 Memoria pamîntu- 
lui românesc; 10,00 Buletin dc 
știri; 10.05 De-a lung,ul Dunării 
cu cînicc și joc; 10.30 Muzică 
ușoară; 10,45 IJn dix în pre 
tnicră; 11,00 Bulciin dc știri; 
1)05 Din muzica popoarelor; 
11.15 Pc tenie juridice; 12 00 
Muzica ușoară; 12,30 întâlnire 
<ii melodia populată și interpre- 
hiI preferat; 13.00 Radiojurnal; 
I 1.30 Scrisori către copii; 13,40 

< întceul <• pretutindeni; 14,40 
Muzică populară; 15.00 Buletin 
dc știri; 15.05 Radioancheta c- 
entiomică; 16.00 Radiojurnal; 
16.30 Muzică populara; I7.C0 
Pentru patrie; 17,30 Muzică u- 
șoarâ; 17,40 Radiocabinct dc 
informare șt documentare; 18,00 
Orele scrii; 20,05 Zece melodii 
preferate; 20,40 Din pilnia gra
mofonului; 21,CO Revina șlagă
relor; 21,45 Grupul vocal „Mio
rița" 22,C0 Radiojurnal; 22,30 
Concert dc scară; 24.00 Buletin 
dc știri; 0.03—6,C0 Estrada noc-

VINERI 4 ITBRI'ARII.

9.00 Dc .vhiderca 
dimineață.

emisiunii dc

9.05 Mai aveți < > întrebare ?
10.00 ' tir. dc limba germană

(1).
10,30 1 ilm serial ..Sebastian

secretul epavei". Episodul
„( on acul dc la Morsan".

10,55 Goni ruinări.
11 15 Biblioteca pentru toți.
11,55 Publicitate.
12,00 Telejurnal.
15,30 Tcleșcoală,
17.30 Deschiderea 

după-amiază.
emisiunii de

17,35 Prietenii lui Așchiuță.

+ Pompierii militari Pe
troșani — 1150; Serviciul dc 
urgențe Petroșani — 1313; 
Maternitatea Petroșani — 
1427; Miliția Petroșani — 
1212; Inspectoratul comercial 
dc stat — 1220, interior 43.

Pentru anunțarea Și reme
dierea deranjamentelor elec
trice exterioare în Petroșani
— 1651.

Miliția Vulcan — 108. Spi
talul unificat Vulcan, ser
viciul de urgențe — 103. In
specția comercială Vulcan — 
105.

Serviciul dc urgențe I.u- 
peni — 116; Miliția Lupeni
— 134; Pentru anunțarea și 
remedierea deranjamentelor 
electrice — 145; Pentru re
medierea defecțiunilor ivite 
la sistemele de încălzire ccn-

266: 274.

icmpcratura maxima .1 
acrului la Petroșani a fost de 
minus I grad, iar la Paring dc 
minus 8 grade. Minimele au fost 
de minus 12 grade la Petroșani

18,00 Călușelul transilvănean.
18.20 Revista literară TV.
18,45 Stop-cadru.
19.10 Tragerea Loto.
19.20 1001 dc seri.
19J0 Telejurnal.
20,00 Cronica politică in iernă. 

Film artistic : „Melodii 
nemuritoare". 
Drumuri în istorie.
Din dansurile și muzica 
popoarelor.
„24 dc orc".

țările socialiste.

și dc minus 13 grade lâ Pa
ring.

Grosimea stratului dc zăpada 
la Paring: 56 cm.

Pentru următoarele 24 de ore t 
Vremea sc menține friguroasa. 
Cerul va fi mai mult senin. 
Vint din sectorul sudic.

♦ Teatrul de stat .Valea 
Jiului". La ora 18, in sala 
clubului din Uricani — 
spectacol cu piesa Interesul 
general dc Aure) Baranga.

♦« CASA DE CULTURA 
PETROȘANI. La ora 18, în

s

y/z///////////////////////////z/zz/z//zz///zzzzzzzzz/zzzzzzzz//zzzzzzzzzz/zzzz/
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Concurs de 
haltere

La Lupeni a avut loc
cum am fost informați, prin- 
tr-o scrisoare, de cititorul nos
tru Ion Pirvu — un interesant 
concurs dc haltere rezervat ju
niorilor. Cele mai bune rezul
tate le-au obținut elevii Con
stantin Pora și loan Inczc (ca
tegoria 56 kg), primul total i- 
zînd, la cele trei stiluri, 167,5 
kg, cel de-al doilea 190 kg. Nagy 
Attila, la -categoria 82,5 kg. 
totalizat 260 kg. La 
concursului, în cadru 
antrenorul Ghcorghe 
a înminat diplome 
tinerilor participanți, 
iși pune mari speranțe.

Secția Livezeni

sfîrșitul 
festiv, 

Dumitru 
tuturor 

în care

în condițiile prevăzute de H.C.M. nr. 914'1968 
și legea nr. 12'1971

— ȘEF BIROU APROVIZIONARE
— ȘEF DEPOZIT
— MECANICI REPARAȚII AUTO
— TRACTORIȘTI RUTIERI

MIERCURI 9 FEBRUARIE

9,C0 Deschiderea emisiunii dc
dimineață. Telex.

9.05 Teleglob: R. P. Congo 
(reluare).

9.25 Prim plan : Ghcorghe Bog
za, președintele C.A.P. So
meșul, Satu Marc.

9,50 Desen animat.

19,10 Tragerea Pronoexpres.
19,20 1 001 dc seri. Povestiri cu 

ursuleți.

17,35 O viață pentru o idee. E-
misiune pentru copii. Gall
leo Gali ic. (11).

18,10 Timp și anotimp în agrictil-
tură.

18.40 Muzica. Emisiune dc actua-
litate m uzicală.

P ROGRAMUL

TV pentru 
săptâmîna 

viitoare

10.00 Curs de limba franceză. 
(Lecția a 2-a).

10.30 Teatru. Recital Clody Ber- 
thoia.

12,05 Telejurnal.
15.30 Tele-școala. Difracția lumi

nii. Căile externe de îmbo
gățire a vocabularului.

16.30—J7.00 Curs de limba en
gleză (lecția îmii — relua- 
rc)‘

17.30 Deschiderea emisiunii dc 
după-amiază.

19.30 Telejurnal.
20,00 Pasteluri în alb. (Versuri).
20.15 I’elc-cincmateca. Ntt-i pace 

sub măslini.
22,CO Dinamica societății româ-

• nești.
22.30 24 de ore.

JOI 10 FEBRUARIE

9,00 Deschiderea emisiunii de 
dimineața. Telex.

9,05 Mica paradă a șlagărelor.

ȘANȚ IERULVA LE A 'Jîu LUI"
PETROȘANI

2
1
2

ANGAJEAZĂ URGENT
INGINERI CONSTRUCTORI — ȘANTIER

ȘEF SERVICIU SALARIZARE-NORMARE —ȘANTIER 

MAIȘTRI CONSTRUCTORI (1 LUPENI și 1 GHELAR) 
TEHNICIAN1

LAR
1
1
1

TEHNICIAN

TEHNICIAN
CONTABIL

PRINCIPAL CONSTRUCTOR, PENTRU LOTUL GhE-

PRINCIPAL NORMATOR, PENTRU LOTUL GHELAP
MECANIC, PENTRU LOTUL LUPENI

PRINCIPAL, PENTRU LOTUL GHELAR

Condițiile de angajare sînt cele prevă
zute în H.C.M. 914/1968 și Legea nr. 
12'1971.
ȘANT1ERUL ASIGURĂ :
— cazare în cămine gratuită pentru 

nefamiliști, iar pentru familiști lo
cuință imediat ;

Emisiune de muzică ușoară 
realizată dc Televiziunea din 
Bratislava (reluare).

9,30 Dinamica societății româ
nești. Condiția umană în 
socialism (reluare).

10,00 Curs dc limba engleză. 
(Leqia a 2-a).

10.30 Tele-cinemateca. Nu-i pace 
sub măslini (reluare).

12.15 Telejurnal.
15.30 Lecții TV pentru lucrătorii 

din agricultură.
16,30—17,C0 Curs dc limba ger

mană (lecția întîi — re
luare).

17.30 Deschiderea emisiunii de 
după-amiază.

17.35 Emisiune in limba maghia
ra.

18.35 Confruntări.
18,55 Melodii noi, voci tinere.
19.10 Publicitate.
19,20 1 COI dc seri. Povestiri cu 

ursuleți.
19.30 TelcjurnaL
20,00 Reflector.
20.15 Tinerii despic ci înșiși.
21.10 Padini de umor. Retrospec

tiva Walt Disney. Alte a- 
venturi cu Mickey Mouse, 
Donald rățoiul și clinele 
Pluto.

22,00 Panoramic științific.
22.30 24 de ore.

VINERI II FEBRUARIE

9,C0 Deschiderea emisiunii dc
dimineață. Telex.

— spor de șantier conform II. C. M. 
1053'59, pentru nelocalnici.

Informații suplimentare se pot ob
ține zilnic între orele 7—15, de la ser
viciul salarizare-normare al șantieru
lui, str. Mihai Viteazul nr. 11, telefon 
18—35 sau 18—52.

9,05 Biblioteca pentru toți.
9,40 Melodii noi, voci tinete.
9,55 Publicitate.

10,00 Curs de limba germană. 
(Lecția a 2-a).

IC,30 Film serial : Sebastian și 
secretul epavei (reluare). E- 
pisodul „Daca Jonathan ar 
fi vorbit".

10,55 Fotografia. Film documen
tar realizat de Televiziu
nea sovietică.

11,15 Desene animate.
11.30 Panoramic științific (relua

re).
12,00 Telejurnal.
15.30 Telc-școală.
17.30 Deschiderea emisiunii de 

după-amiază.
17.35 Prietenii lui Așchiuță.
18,00 Flori de sticlă.
18.20 Arta plastică, Medalion Oc- 

tav Băncilă.
18.35 Stop-cadru.
19.00 Să cunoaștem legile.
19.10 Tragerea Loto.
19.20 1 001 de seri. Povestiri cu 

ursuleți.
19.30 Telejurnal.
20,C0 Cronica politică internă dc 

Eugen Mândrie.
20.10 Film artistic : 1 a Fayette.
21.45 Ancheta T\ . Arta, hrană a 

sufletului.
22.30 24 dc ore.
22.45 Din țările socialiste.

S1MBATA 12 FEBRUARIE

9,C0 Deschiderea emisiunii dc 
dimineață. Telex.

9,05 Ancheta TV. Ana. hrană 
a sufletului (reluare).

9,50 Dc vorbă cu gospodinele.
10,05 Tclc-cnciclopcdia (reluare).
10.50 Pagini dc umor. Retrospec

tivă Walt Disney.
11,40 Să cunoaștem legile (relua

re).
11.50 Vedete ale muzicii ușoare. 
12,00 Telejurnal.
16,25 Deschiderea ci. sitinii de 

după-amiază.
16.30 Emisiune în limba germa

nă.
18.15 Ritm, tinerețe, dans.
19,00 Bijuterii muzicale Maeștri 

venețieni din secolul al 
XVllI-lea în interpretare.» 
ot chest tei de cameră „Bucu
rești", dirijor și solist Iun 
Voieu.

19,20 I CCI de seri. Povestiri cu 
ursuleți.

19.30 Telejurnal.
20.00 Săptâmma internaționala.
20.15 Tclc-cnciclopcdia.
2.,CO Film serial: Invadatorii.
21.50 Tele-divertismcnt. Dicțio

nar muzical-distractiv : Li
terele U. V.

22.30 Telejurnal.
22,45 Saptămîna sportivă.
23,C0 Seară dc tomanțe.

I 
I
I
I
I
I
I
I
I 
I
I 
I
I
II
I
I
I
I
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MOSCOVA

Adunarea îestivâ 
consacrată aniversării

Tratatului
româno-sovietic

MOSCOV \ 3 — Corespon
dentul Agerpres. Laurent iu 
Duțft. transmite: Cu prilejul 
celei de-a 24-a aniversări a Tra
tatului do prietenie, colaborare 
și asistență mutuală dintre Ro
mânia și Uniunea Sovietică, la 
Casa prieteniei popoarelor din 
Moscova a avut loc Joi o adu
nare festivă, organizată de l - 
nlunea asociațiilor sovietice de 
prietenie și legături culturale cu 
țările străine și Asociația 
do prietenie sovieto-romftnă 
( VP.S.R).

La adunare au participat N 
A. Pankov. vicepreședinte al 
Uniunii Asociațiilor sovietice 
de prietenie și legături cultu
rale cu țările străine. N. Sika- 
ciov. director in M.A.E. al 
U.R.S.S.. vicepreședinți ai con
ducerii centrale a A.P.S.R.

V. P. Moskovski. prim-vice- 
presedinte al conducerii cen

Întîlnirea delegației P.C.R. 
cu delegația Partidului 

Muncii din Elveția
GENEVA 3 — Trimisul speci

al Agerpres. Paul Diaconescu. 
transmite i Delegația Partidului 
Comunist Român, condusă de 
tovarășul Miron Constantineseu. 
membru supleant al Comitetu
lui Executiv al CC. al P.C.R.. 
tare face o vizită în Elveția, la 
invitația Comitetului Central al 
Partidului Muncii din această 
țară, a avut, joi, la Lausanne, 
o întîlnire cu o delegație a 
P.M.E., compusă din tovarășii 
(Jean Vincent, Andre Muret. 
jakov Lechleiler, membri ai 
Secretariatului colectiv al par
tidului, Franz Duby. Ernest 
Descoster, Frederic- Blaser, Lou
is Sidler, Etienne Lentillon. 
membri ai Biroului Politic al 
partidului, și Edgar Woog. pre
ședintele Comisiei Centrale de 
Control a partidului. A partici
pat. de asemenea, ambasado
rul român la Berna, Ion Geor
gescu.

Cu acest prilej, s-a procedat 
la o informare reciprocă asu
pra problemelor privind activi
tatea Și preocupările actuale 
ale celor două partide, au fost 
abordate aspecte ale relațiilor 
dintre ele. precum și probleme 
actuale ale situației internațio
nale și ale mișcării comuniste 
șl muncitorești. Discuțiile s-au 
desfășurat într-o atmosferă de 
sinceritate, de caldă prietenie 
tovărășească.

--------->----------  

A 

încheierea 
convorbirilor

Kohl-Bahr
BONN 3 (Agerpres). — La Bonn 

»-au încheiat convorbirile desfășu
rate, timp de două zile, între Mi- 
fiiael KohI, secretar de stat la Con- 
flliul de Miniștri al R. D. Germane, 

Egon Bahr, secretar de stat la 
Cancelaria federală a R. F. a Ger
maniei, în vederea încheierii unui 
geord privind transportul între 
R.D.G. și R.F.G. După cum in
formează comunicatul pentru pre
să, convorbirile vor fi continuate 
la 9 manie a. c., la Berlin.
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Deschiderea Jocurilor
Olimpice de iarnă

SAPP0R0'72
SAPPORO 3 (Agerpres). — A 

11-a ediție a Jocurilor Olimpii.: de 
iarnă, prima din istoria competi
ției care se desfășoară intr-o țară 
asiatică, a fost inaugurată joi la 
prînz. pe magnificul Stadion dc 
gheață de la Makomanai, din Sap
poro, in prezența împăratului Hi
rohito al Japoniei, a membrilor Co
mitetului internațional olimpic, a 
numeroase oficialități nipone ți de 
peste hotare.

Peste 53 030 de spectatori se^ a- 
(lau in tribunele stadionului cînd 
drapelele celor 35 de țări partici
pante la Jocuri au fost înălțate în 
sunetele „Uverturii olimpice". Du
pă zilele de viscol ți ninsoare, tim
pul frumos a revenit la Sapporo ți 
în dimineața deschiderii Jocurilor 
cerul se luminare, iar zăpezile seîn- 
teiau pe virfurile munților Enîwa 
ți Teine, gazdele probelor de schi 
ți bob ale Olimpiadei albe.

La ora 11 (ora locală) a început 
parada delegațiilor participante la 
Jocuri, avînd în frunte, potrivit 
tradiției, echipa Greciei — țara de 
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trale a A.P.S.R., n prezentat li
nele aspecte privind dezvolta
rea relațiilor de prietenie și co 
laborare dintre cele două po
poare in această perioadă.

A. V. Riabinin, vicepreședin 
te al conducerii centrale a 
A.P.S.R., a relevat apoi dezvol 
tarea relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre cele două 
popoare, a urat poporului ro
mân noi succese în construirea 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate

A luat apoi cuvintul Ion Ciu
botarii. insărc inatul cu afaceri 
ad-interim al României in V- 
niunea Sovietică.

Cu același prilej, la Casa pri
eteniei din Moscova a fost or
ganizată o expoziție ilustrind 
dezvoltarea relațiilor de priete
nie și colaborare dintre cele 
două țări.

Delegația română s-a întîlnit. 
de asemenea, la Casa Poporu
lui din Lausanne cu membri ai 
Comitetului director al Partidu
lui Muncii din Elveția din can
tonul Vaud, precum și cu Jil- 
bert Baechtold, membru în con
ducerea Partidului Socialist din 
Elveția, deputat în parlamentul 
Federal, membru al Comisiei 
de politică externă a acestui 
organism.

Totodată, delegația a făcut 
o vizită la sediul „Societății de 
lectură* din Geneva, al cărui 
membru a fost, la începutul se
colului nostru, și V. I. Lcnin. 
In cursul vizitelor, delegația a 
fost însoțită de Armand Mag- 
nin, membru al Biroului Poli
tic al Partidului Muncii din 
Elveția.
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£ Agenția China Nouă a- 

nunță că Pai Sian-kuo, minis
trul comerțului exterior al R.P. 
Chineze, a primit și a avut o 
convorbire cordială cu membrii 
unei delegații comerciale japo
neze aflate in vizită la Pekin.

• Un val neobișnuit de frig 
s-a abătut în ultimele 24 de ore 
asupra celei mai mari părți a 
teritoriului Turciei, provocînd 
moartea a 10 persoane. Căderi
le abundente de zăpadă în A- 
natolia Orientală au paralizat 
circulația pe căile rutiere și 
feroviare. Numeroase rîuri, în
tre care și Eufratul, au înghe
țat.

In contrast cu această situa
ție, pe coasta mediteraneană 
temperatura se menține la un 
nivel ridicat.

< CAPE KENNEDY. Re
zervoarele de combustibil a- 
le cabinei spațiale Apollo-16. 
la care s-au constatat de
fecțiuni, au fost înlocuite, iar 
complexul, format din cabină 
și racheta de lansare Saturn- 
5, va fi din nou adus pe plat
forma de lansare marțea vi
itoare — a anunțat Adminis
trația națională pentru aero
nautică și cercetarea spațiu
lui cosmic (N.A.S.A.). Astro- 
nauții John i’oung, Thomas 
Mattingly și Charles Duke 
sînt gata pentru lansarea ca- 

origine a olimpiadelor. Coloana 
sportiva, in care a fost remarcată 
ji delegația României, alcătuită din 
boberi, biatlonișii, schiori alpini și 
un patinator, a fost Încheiată de 
reprezentanții Japoniei.

Sportivii, în număr de peste 
1 233, echipați în costume multico
lore. s-ati aliniat în fața tribunei 
oficiale. Din partea Comitetului de 
organizare a Olimpiadei, Kogoro 
Ucmura adresează tinerilor sportivi 
cuvîntul de bun venit: „Cu opt 
ani în urmă, flacăra olimpică a fost 
aprinsă la Tokio, pentru prima oară 
in Asia și iată acum avem nemăr
ginita cinste de a vă primi din nou 
aici și a vedea arzînd focul olim
pic deasupra munților noștri".

In tăcerea solemnă, președintele 
C.I.O., Avery Brundage, îl invită 
pe împăratul Hirohito să deschidă 
oficial Jocurile Olimpice de iarnă, 
Șeful statului japonez pronunță cu
vintele tradiționale : „Proclam des
chisă cea de-a 11-a ediție a Jocu
rilor Olimpice de iarnă de la Sap
poro din anul 1972".

Fanfara executa imnul olimpic și 
steagul alb, drapat cu cele cinci

Convorbirile 
președintelui 

Sadat 
la Moscova

MOSCOVA 3 (Agerpres). — 
■loi au început la Moscova con
vorbirile între conducătorii so
vietici și Anwar Sudat, preșe
dintele Republicii Arabe Egipt, 
președintele Uniunii Socialiste 
Arabe. informează agenția 
TASS

Din partea sovietică, la con
vorbiri iau parte Leonid Brej- 
nev, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., Alexei Kosîghin, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.U.S., președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., 
Andrei Kirilenko, membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C. 
al P.C.U.S., Boris Ponomariov, 
secretar al C.C. al P.C.U.S., 
Andrei Gromîko, ministrul afa
cerilor externe, mareșalul An
drei Greciko, ministrul apărării, 
și alții. Din partea egipteană, 
la convorbiri mai iau parte Mo
hamed Hafez Ismail, consilier 
al președintelui pentru proble
mele securității naționale, și 
Mohamed Murad Ghaleb, minis
trul afacerilor externe.

Au fost examinate probleme 
ale stadiului relațiilor sovieto- 
egiptene și a fost confirmată 
hotărîrea ambelor părți ca, în 
conformitate cu Tratatul de pri
etenie și colaborare dintre cele 
două țări, să fie continuată nea
bătut dezvoltarea și întărirea 
acestor relații. O atenție deo
sebită a fost acordată situației 
din Orientul Apropiat.

★

BELGRAD -3 (Agerpres). — 
La invitația președintelui R.S.F. 
Iugoslavia, Iosip Broz Tito, 
președintele Republicii Arabe 
Egipt, Anwar El Sadat, va face 
o vizită de prietenie, neoficială, 
în Iugoslavia, în zilele de 4 și 
5 februarie — informează a- 
genția Taniug.
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re urmează să aibă loc la 16 
aprilie, a precizat un purtă
tor de cuvint al N.A.S.A.

• Agenția A.C.T.C. informea
ză că Diung Kuan Son, vicepre
ședinte al Comitetului coreean 
pentru relații culturale cu stră
inătatea, conducătorul delegați
ei Comitetului olimpic al R.P.D.

Coreene, care se află la Tokio, 
a avut o întîlnire cu Tomomi 
Narita, președintele Partidului 
Socialist din Japonia, și Kawa
saki Kanji, directorul Departa
mentului internațional al parti
dului.

• Reprezentanții unor bănci 
din țările care vor contribui la 
realizarea proiectului conductei 
Suez-Alexandria se vor întruni 
la Cairo, în următoarele zile, 
pentru a continua convorbirile 

cercuri colorate, este înălțat pe ca
targ. In acest timp, schioara fran
ceză Ingrid Lafforguc aduce in sta
dion drapelul Jocurilor Olimpice dc 
la Grenoble pe care primarul aces
tui oraș, Hubert Dubedout, îl în- 
mîncază colegului său din Sapporo.

Privirile spectatorilor se îndreap
tă acum spre intrarea stadionului, 
unde o tinără și svcltă patinatoare 
japoneza, Izuri Tsujimura, echipata 
complet în alb, își face apariția ți- 
nînd deasupra capului flacăra a- 
prinsă in Olimp. Cu pași grațioși, 
grijulie să nu cadă, ca parcurge în 
aplauzele asistenței inelul de gheață 
al stadionului și transmite flacăra 
compatriotului său Hideki Tjkada, 
un tînăr de 16 ani. Acesta, cu paji 
figuri, urca cele 103 trepte ale scă
rii ce duce la uriașa cupa de bronz, 
aflată in partea cea mai înaltă a 
tribunelor. El ține torța ridicată 
cîteva clipe, apoi aprinde focul o- 
limpic, ce va arde aici pînă la 13 
februarie, ziua închiderii Olimpia
dei.

Purtătorii drapelelor delegațiilor 
participante se adună in semicerc 
In jurul podiumului instalat în mij

VJENA 3 — Corespondentul 
Agerpres, Petre Stănccscu, trans
mite : Președintele Republicii 
Austria, Franz .Jonas, a primit, 
joi, pe loan Avram, ministrul 
industriei construct iilor dc ma
șini. președintele părții române 
în Comisia mixtă guvernamen
tală de colaborare economică 
între România și Austria.

In aceeași zi, ministrul român 
n* fost primit de cancelarul fe
deral, Bruno Krcisky, și de pre
ședintele Parlamentului, Anton 
Benya.

In timpul întrevederilor — 
la care au fost prezenți, dc a- 
semenea. Pretor Popa, adjunct 
a| ministrului comerțului exte
rior, vicepreședinte al Camerei 
dc Comerț a Republicii Socia
liste România, Dumitru Anino- 
iu, ambasadorul României la 
Viena, precum și Josef Stariba- 
cher, ministrul comerțului, in
dustriei și meșteșugurilor al 
Austriei, președintele părții a- 
ustriece în Comisia mixtă gu
vernamentală — a fost expri
mată, de ambele părți, dorința

CHILE

Intîlnirile președintelui 
Salvador Allende cu liderii 

partidelor politice
SANTIAGO DE CHILE 3 

(Agerpres). — Președintele Re
publicii Chile, Salvador Allen
de, s-a întîlnit dc două ori, în 
ultimele 48 dc ore, cu liderii 
partidelor care alcătuiesc Fron
tul Unității Populare, pentru 
a examina situația politică și 
economică a țării — informea
ză agenția Prensa Latina. La 
aceste întîlnirj au participat, de 
asemenea, membri ai guvernu
lui.

Președintele Allende a decla
rat ziariștilor că s-a procedat

® © © © © ®
începute în luna decembrie a- 
nul trecut — anunță agenția 
M.E.N. Se precizează, de ase
menea, că, în cadrul convorbi
rilor de anul trecut, partea e- 
gipteană și reprezentanții băn
cilor străine au căzut de acord 
asupra unor puncte importante 
ale proiectului și se așteaptă ca 
un acord final să fie semnal la 
sfîrșitul convorbirilor actuale.

• Cel de-al treilea mare ae
roport londonez urmează să fie 
dat în folosință în jurul anului 
1980, a anunțat miercuri în Ca
mera Comunelor Peter Walker, 
secretar de stat pentru proble
mele mediului înconjurător. El 
a precizat că noul aeroport ur
mează a fi construit în locali
tatea Foulness, situată la apro
ximativ 65 km est de Londra. 
El va prelua o parte a traficu
lui aerian a celorlalte două ae
roporturi care deservesc capita
la — Heathrow la vest și Gat
wick în sud în prezent supra
aglomerate.

• Ministerul Afacerilor Ex
terne al Danemarcei a hotărit 
să-l trimită în Finlanda pe T. 
Oldenburg, șeful secției politice 
a M.A.E. pentru consultări în 
legătură cu pregătirea conferin
ței general-europene în proble
mele securității. Oldenburg ur
mează să aibă convorbiri cu o- 
mologul său finlandez, R. Ilu- 
varinen.

locul arenei. Dc aici, patinatorul 
de viteza Kcichi Suzuki, fost cam
pion mondial, rostește jurămîntul 
olimpic: „In numele tuturor concu- 
renților mă angajez că vom par
ticipa la Jocurile Olimpice in spi
ritul loialității sportive, vom res
pecta regulile cc guvernează această 
competiție, dornici să ne întrccem 
pentru gloria sportului și onoarea 
echipelor noastre".

Focuri de artificii, cu cclc cinci 
culori olimpice, brăzdează cerul și 
asistența, în picioare, intonează im
nul de stat al Japoniei.

Oficialitățile părăsesc stadionul. 
Este ora prînzului, aici, la Sapporo. 
Ultimii nori s-au risipit, și soarele 
strălucește puternic in această zi 
geroasă de februarie. In acordurile 
unor marșuri vesele: „Curcubeul 
zăpezii" și „Jocurile de la Sapporo”, 
compuse special pentru această 
grandioasă manifestare, sportivii pă
răsesc stadionul dc gheață însoțiți 
de iureșul celor 800 dc băieți ți 
fete, care in timpul ceremoniei au 
prezentat o reușita demonstrație dc 
patinaj și au lansat deasupra arenei 
mii de baloane colorate, 

dc a extinde relațiile bilatera
le, s-a apreciat pozitiv stadiul 
actual al raporturilor dintre cele 
două țări și au fost confirma
te posibilitățile de dezvoltare 
a relațiilor în toate domeniile.

In cinstea delegației guverna
mentale române, Joscf Stariba- 
chcr a oferit o masă, în clădi
rea Parlamentului. Au partici
pat Anton Benya, președintele 
Parlamentului, E. Veselscy, se
cretar dc stat pentru industria 
etatizată, F. .1. Mayer-Gunthof, 
președintele Uniunii industria
șilor austrieci, directori dc în
treprinderi. oameni dc afaceri, 
precum și ambasadorul român 
la Viena.

★
Tovarășul loan Avram și per

soanele care îl însoțesc au vi
zitat, la 2 februarie, Combina
tul metalurgic .Voest* și Uzi
nele „Stick Stoff Wcrke" din 
Linz, unde au purtat convor
biri cu membrii comitetelor de 
conducere ale celor două im
portante întreprinderi etatizate 
austriece. • 

la o evaluare generală a poli
ticii economice și financiare ce 
va fi urmată de guvernul Uni
tății Populare în noua sa com
ponență, între care și probleme
le legate de renegocierea dato
riei externe a țării. El a de
clarat că, în cursul acestui an, 
Chile va importa 10 000 trac
toare în scopul mecanizării a- 
griculturii. «Ne va fi dificil să 
achiziționăm un număr atît de 
mare de tractoare, a spus Allen
de, dar vom depune toate efor
turile în această direcție ". Pre
ședintele a relevat că ministrul 
agriculturii, Jacques Chonchol, 
a prezentat o informare asupra 
situației din agricultură, pc 
baza căreia s-au hotărît noi 
sarcini pentru sporirea produc
ției agricole în acest an.

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

„Cosmos-473“
MOSCOVA 3 (Agerpres). — 

Agenția T.A.S.S. informează că 
în Uniunea Sovietică a fost lan
sat joi satelitul artificial al Pă- 
mîntului „Cosmos-473“, la bor
dul căruia este instalat apara- 
taj științific pentru continua
rea cercetărilor în spațiul cos
mic.

Slăbește
Dolarul american a înregistrat 

miercuri noi scăderi la bursele de 
schimb, atingînd niveluri conside
rate alarmante, atît în raport cu 
aurul cît și cu principalele monede 
occidentale. La Londra, prețul au
rului a urcat pragul maxim accep
tat pînă acum de experții finan
ciari — de 48 dolari uncia — si- 
tuîndu-se spre sfîrșitul zilei la 49,35 
dolari uncia, față de prețul oficial 
de 35 dolari sau de cel stabilit 
prin acordul de la Washington din 
decembrie anul trecut, la 38 dolari 
uncia.

Banca federală vest-germană a 
trebuit să intervină miercuri pe pia
ța de devize la Bursa din Frank
furt pentru ca prin cumpărările 
sale de dolari să susțină cursul mo
nedei S.U.A., care ajunsese la 3,191 
mărci veșt-germane. De asemenea, 
la Bursa din Paris prețul dolaru
lui a scăzut mult sub nivelul pa
rității oficiale cu francul francez, 
apropiindu-se de cifra de 5,0005 
franci, la care Banca franceză tre
buie să intervină. Știri similare par
vin și de pe celelalte piețe mone
tare occidentale.

Motivul acestor noi scăderi ale 
cursului dolarului constă, potrivit 
agențiilor Associated Press și U.P.l. 
în accentuarea deficitului balanței 
de plăți a S.U.A., anunțarea defi
citului uriaș al bugetului Statelor 
Unite, proiectat pentru anul fis’al

Ample acțiuni 
revendicative în Spania
MADRID 3 (Agerpres). — In 

Spania se desfășoară ample ac
țiuni revendicative, în sprijinul 
dreptului la muncă tșj împotriva 
liberului arbitraj al patronilor, 
care îi concediază pe activiștii 
comisiilor muncitorești (sindi
cate democratice semilegole). 
Astfel, în Catalonia și în Ț>ara 
Bascilor au fost declarate gre
ve la o serie de mari întreprin
deri industriale. Muncitorii cer 
îmbunătățirea condițiilor de lu
cru și de trai. La Pamplona, 
lucrătorii firmei „A. P. Iberica" 
resping hotărlrea patronatului

DIN TARILE
SOCIALISTE

TIRANA. Unul dintre prin
cipalele produse ale industri
ei extractive din Albania, 
minereul dc crom, se bu
cură de o largă apreciere pe 
piața internațională. După 
cum relatca:ă agenția A.T.A.. 
ca urmare a noilor rezerve 
descoperite fn cursul ultimi
lor ani și a mecanizării lu
crărilor de extracție, in a- 
nul 1975 extracția acestui mi
nereu va înregistra o creș
tere de circa 93 la suta in 
comparafie cu nivelul anului
1970, situind Albania pe li
nul din primele locuri în 
lume In privința producției 
și exportului în acest sector. 
In cursul actualului cinci
nal vor intra, de asemenea, 
în producfie noi unități in
dustriale de îmbogățire a mi
nereurilor cu continui re
dus de metal.

In prezent, întreaga pro
ducfie albaneză de crom a a- 
nului 1938 se realizează nu
mai in cinci zile.

Un spor important a înre
gistrat, de asemenea, extrac
ția minereului de nichel, al 
cărei volum a depășit, in
1971, de 4,5 ori nivelul anu
lui 1958.

O

poziția dolarului...

R.P. BULGARIA. La școala primară, ..Kosta Zlatarev* din Plevna se experimentează o 
nouă metodă de învățăinînt, intrebuințindu-se aparataj electric, ca: magnetofoane, aparate 
pentru examinare etc In foto: — Lecții intr-o sală experimentală pentru clasele 1, 2, 3 și 4.

viitor și incertitudinile generate de 
dezbaterile care urmează să se des
fășoare în Congresul de la Wa
shington în legătură cu ratificarea 
deciziei de devalorizare a dolaru
lui în raport cu aurul și de rcali- 
nierc a parității monedei america

MOȚA1
EXTERNA,

ne cu celelalte monede occidentale.
Agenția U.P.L apreciază, totoda

tă, că, o serie de declarații ale unor 
importante personalități financiare 
occidentale, care susțin că deficitul 
balanței americane de plăți se va 
menține la un nivel apreciabil cel 
puțin pînă la sfîrșitul anului 1973, 
au generat noi presiuni speculative 
pe piețele monetare occidentale. 
Sînt citate, printre altele, aprecie
rile grupului de lucru însărcinat cu 
problemele balanțelor de plăți al 
O.E.C.D., ale lui Raymond Barre, 
înalt comisar al Pieței comune pen

de a concedia peste 100 de co
legi de muncă. Au declarat 
greve și metalurglștii din Bil
bao, constructorii din Sestao, 
lucrători al firmei „Seat* din 
Barcelona.

Ziarul ,,L‘IIumanlle' infor
mează, pe de altă parte, că 
funcționarii de la o serie de 
bănci din Madrid, Bilbao și 
Barcelona au participat la de
monstrații, cerînd încheierea 
unor noi contracte colective de 
muncă, care să garanteze drep
turile oamenilor muncii. De
monstranții au fost împrăștiați 
de poliție.

PHENIAN. Anul 1971 a 
marcat dobindirca de noi suc
cese fn producția do mnșini- 
unelte a R.P.D. Coreene, in 
special in introducerea pe 
scară largă a automatizării. 
și semiautomatizării. Ast
fel, pînă la sfîrșitul lunii 
noiembrie 1971. oamenii mun
cii coreeni au reușit să mă
rească producția de mașini- 
uncltc de 2,8 ori, cea de trac
toare de 1,5 ori și cea dc ca
mioane de 10 tone de 1,4 ori, 
in comparație cu aceeași pe
rioadă a anului precedent.

Primele zile ale anului cu
rent au înregistrat importan
te sporuri de producție In 
diferite ramuri industriale. 
Astfel, In luna ianuarie, pro
ducția dc oțel a sporit cu 5,8 
la sută, cea de laminate cu
21.6 la sută, producția de țevi 
a înregistrat o creștere de
67.6 la sută față de perioada 
corespunzătoare a anului tre
cut.

BUDAPESTA. In orașul 
Pccs. din sudul R.P. Unga
re, se află in faza finală de 
construcție complexul de clă
diri al noului Institut poli
tehnic. Institutul va avea 12 
facultăți, dotate cu 40 de săli 
de prelegeri și cu 40 de la-

tru problemele monetare și cele ale 
ministrului de finanțe ale S.U.A., 
John Connally. Acesta din urmă 
a recunoscut, în cadrul unei inter
venții în dezbaterile Comisiei pen
tru căi și mijloace a Camerei Re
prezentanților a S.U.A., că se în
registrează o slăbire a poziției do
larului pe piețele monetare 
occidentale și că „vor con
tinua să existe speculații ba
zate pe aur". El a afirmat că re
centa realinierc a parității dolaru
lui lață de aur și de celelalte mo
nede occidentale „nu constituie sfîr
șitul problemelor pentru Statele U- 
nite — rămînînd în suspensie pro
blema stabilității monetare și reor
ganizării aranjamentelor comerciale 
ce urmează să fie soluționate într-un 
an sau doi“. Connally a mai afir
mat că realinierca dolarului nu va 
soluționa în mod automat nici pro
blema deficitului balanței comerciale 
a S.U.A., recunoscînd că, de fapt, 
se poate ca, în următoarele cîtcva 
luni, deficitul să se agraveze.

P. D.

Arestări 
în Coreea

de sud
SEUL 3 (Agerpres). — In ur

ma proclamării «stării de ur
gență* în Coreea de sud, auto
ritățile de la Seul au arestat 
23 de revoluționari și patrioti 
sud-coreeni din cele mai diver
se pături ale populației — mun
citori, țărani, funcționari, in
telectuali. Aceștia, relevă agen
ția ACTC, au desfășurat la Seul, 
Daigou și Pohang diferite acti
vități în vederea formării unor 
organizații revoluționare, cu 
scopul de a desfășura lupta pen
tru salvarea națională, de a 
realiza democratizarea societă
ții sud-coreene și rcunificarca 
patriei în condiții de indepen
dență.

boratoare. In același oraș se 
construiește un local destinat 
viitoarei facultăți de medici
nă.

MOSCOVA. In orașul si
berian Acinsk a început con
struirea unei mari rafinării, 
care va produce benzină cu 
cifră octanică ridicată, moto
rină și petrol lampant pe ba
za țițeiului extras din zăcă
mintele Siberiei occidentale.

Specialiștii sovietici apre
ciază că această regiune arc 
mari perspective ca zonă pe
troliferă. In 1975, in urma 
valorificării intensive a re
surselor siberiene, din aceas
tă regiune se vor extrage 
125 milioane tone țiței, ur- 
mind ca fn 1980 cantitatea 
să se dubleze.

Pentru a valorifica zăcă
mintele din Siberia, in cursul 
actualului cincinal se vor 
construi două mari complexe 
petrochimice. Unul dintre a- 
cestea, amplasat in apropie
rea orașului Tomsk, va intra 
in funcțiune in 1975.

Planul cincinal de dezvol
tare a economiei naționale a 
Uniunii Sovietice prevede să 
se mărească producția capa
cităților de prelucrare a țițe
iului din U.R.S.S. de 1,5 ori.

Un comunicat 
al 

Comitetului 
de conducere 

al M.P.L.A,
BELGRAD 3 (Agerpres). — 

După cum informează agenția 
Taniug, într-un comunicat al 
Comitetului de conducere al 
Mișcării Populare pentru Elibe
rarea Angolei (M.P.L.A.), dat 
publicității de reprezentanța 
mișcării la Belgrad, se arată că 
acest an deschide noi perspec
tive luptei pentru eliberarea de 
sub colonialismul portughez. In 
comunicat se relevă consolida
rea mișcării de eliberare și spo-* 
rirea dificultăților cu care sînt 
confruntate în Angola autorită
țile colonialiste. Astfel, pentru 
prima oară, trupele colonialiste 
portugheze nu au reușit în pe
rioada sezonului uscat să des
fășoare o ofensivă împotriva 
punctelor fortificate ale patrio- 
ților din estul țării. Mai mult 
ele au trebuit să părăsească po
zițiile deținute într-o serie de 
localități ca Monteiro, Caripan- 
da, Luatamba șl altele.

In prezent, trupele colonia'© 
își propun doar sarcini defen
sive, pentru apărarea zonelor 
centrale ale țării, în care sînt 
concentrate interesele economi
ce ale colonialiștilor.

Avînd în vedere succesele 
strategice înregistrate. Comite
tul de conducere al Mișcării 
Populare pentru Eliberarea An
golei a hotărît să ia o seric de 
măsuri pentru extinderea lup
tei armate șl Instaurarea. în zo
nele eliberate, a noilor autori
tăți. S-a hotărît. de asemenea, 
să se convoace un Congres ul 
M.P.L.A., urmînd ca el să se 
reunească atunci cînd vor fi 
asigurate condițiile necesare. 
Congresul, se arată în docu
ment. va examina crearea ar
matei populare regulate, pre
cum și formarea pe teritoriilo 
eliberate a unor organe politi
co-administrative mal eficiente.
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