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îmbunătățirea activității
de extracție presupune:

Soluționarea
promptă, corectă

a tuturor
măsurilor stabilite

Incâ din primele zile ale ex
perimentării programului de 
muncă în schimburi de 6 ore 
la fronturile de lucru din sub
teran s-a evidențiat faptul că 
rezolvarea promptă, corectă, pî- 
nă in cel mai mic amănunt, a 
tuturor măsurilor stabilite pen
tru trecerea la noua structură 
organizatorică, că adoptarea u- 
nei atitudini ferme, pline de 
răspundere in transpunerea în 
viață a tuturor prevederilor ..de

buri ale zilei, asigurarea la 
timp, cu o regularitate neabă
tută. a formațiilor de lucru cu 
tot ceea ce trebuie ca să-și rea
lizeze ritmic norma, randamen
tul cerut, iată cîteva argumen
te ale unor indici de bilanț me
ritorii obținuți. îndeosebi, la 
E.M. Uricani și E.M. Petrila, în 
răstimpul celor aproape 3 luni 
trecute de la introducerea la 
programul de 6 ore.

Realizările frumoase ale sec-

PROGRAMUL 
DE 6 ORE 

la fronturile de lucru 
din subteran

detaliu*, specifice fiecărui punct 
al fluxului extractiv, constitu
ie premisele sine qua non ale 
reușitei vastei acțiuni întreprin
se.

Acolo unde factorii de con
ducere — atît politici cît și teh- 
nico-administrativL — au por
nit cu convingere la soluțio
narea eficientă și operativă a 
problematicii puse de confrun
tarea cu realitatea minei a no
ului program, acolo unde s-au 
tăcut pași fermi pe calea orga
nizării superioare a producției 
șl a muncii, în direcția folosi
rii corespunzătoare a capacită
ților de producție, a utilajelor 
din dotare și a forței de muncă 
rezultatele bune — pe măsura 
așteptărilor — n-au întîrziat 
să-și facă apariția.

Plasarea chibzuită a liniei de 
front eșalonarea judicioasă a e- 
fectivuluî pe cele patru schim-

torului II de la mina Uricani 
(sporul de cărbune cumulat a- 
ici de la începutul anului de
pășește 3500 de tone) își găseș
te explicația în aceea că un o- 
biectiv esențial al planului dc 
măsuri a prins contur real : 
s-au creat și se mențin în per
manență, zi de zi, schimb de 
schimb stocurile — tampon de 
materiale șl piese de schimb 
pentru cel puțin 24 de ore, la a- 
xurile 1, 3, și 4, de la orizontul 
500. S-a proiectat o galerie in ste
ril. în centrul blocului IV, care 
va rezolva și apropierea, în 
toate zonele, a materialului de 
formațiile de lucru fixate prin 
norme.

In scopul creșterii cointere
sării efectivului de regie pen
tru asigurarea cu material lem-

(Continuare în pag. a 3-a)

SOLEMNITATEA INMINARII
UNOR DECORAȚII

I-a Palatul Consiliului de Stat 
a avut loc, joi dimineața, solem
nitatea decorării unor munci
tori, maiștri, tehnicieni și ingi
neri care au contribuit la rea
lizarea podului de șosea peste 
Dunăre de la Giurgeni — Vadul 
Oii.

Distincțiile au fost înmîna- 
tc de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, președintele Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România.

La solemnitate au luat parte 
tovarășii Emil Dodnaraș. Manca 
Măncscu, Iile Verdeț, Constantin 
Stătescu, secretarul Consiliului 
de Slat, Ioan Avram, ministrul 
industriei construcțiilor de ma
șini. precum și membri ai con-

ducerii 
lurilor

Prin
Stat, pentru contribuția deose
bită adusă la realizarea podului 
dc șosea peste Dunăre de la 
Giurgeni — Vadul Oii, a fost 
conferit „Ordinul Muncii", cla
sa I, tovarășilor Ioan N. Baicu, 
directorul Institutului de pro
iectări transporturi 

tin R.
Șantierul 
mitrie E. 
al Uzinei 
ce și mașini agricole — Bocșa, 
Valeriu I. Moldovan, lăcătuș la 
aceeași uzină, Constantin I. Po

Ministerului Transpor- 
și Telecomunicațiilor, 
decret al Consiliului de

i auto, nn- 
aeriene, Constan- 

Cărăuș, sudor la 
naval din Galați, Di- 
Galu, director tehnic 
de construcții mctali-

pescu, inginer la Trustul de 
construcții drumuri, poduri, por
turi și aeroporturi, Paul N. Ro
șu, dulgher la Grupul de șantie
re pod Dunăre — Galați, Con
stantin D. Țintea, inginer la 
Trustul de construcții drumuri, 
poduri, porturi, și aeroporturi, 
și Gheorghe V. Țugui, mecanic 
la întreprinderea dc utilaje 
pentru construcții în transpor
turi — București; „Ordinul 
Muncii", clasa a Ii-a, tovarăși
lor Gheorghe—Rudi Gh. Buzu- 
loiu, Inginer șef al Institutului 
de proiectări transporturi auto, 
navale și aeriene, Ion Gh. Bar-
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iiiitiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiininiHiiiiiiHiiiiiiHiniiHiiNiiiiiiim.niii/iiif/iiiiii/niHi/iiiiiiii/iiiiHiiiiinHiNiniii

Faza municipală 
a concursului

gazetelor de perete
și satirice

Ieri, după-amiază, a avut loc, 
în sala Intim-clubului din ca
drul casei de cultură a sindica
telor din Petroșani o întîlnire 
de lucru a reprezentanților co
lectivelor de redacție a gazete
lor de perete și satirice din mu
nicipiu, prilejuită de încheierea 
fazei municipale a concursului 
acestor forme ale muncii politi
ce de masă.

La întîlnire au participat to
varășul DAVID LAZAR, secre
tar al comitetului județean de 
partid. tovarășul CLEMENT 
NEGRUȚ, prim-secretar al co
mitetului municipal de partid, 
secretari ai comitetelor de 
partid orășenești și din marile 
unități economice, președinți ai 
comitetelor de sindicat din în
treprinderi ale municipiului.

Cu prilejul întilnirii au fost 
comunicate rezultatele concur
sului dintre colectivele de re
dacție ale gazetelor de perete 
și satirice. Astfel, la gazetele 
de perete locul I. pe munici
piu a fost atribuit colectivului 
de redacție de la E.M. Petrila,

UNDE DUCE UȘURINȚA, LIPSA j
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FA [A DE PROBLEMELE VITALE 
ALE CETĂȚENILOR

iar locurile II și HI colectivelor 
dc redacție de la E.M. Lupeni, 
respectiv E.M. Lonea, iar la ga
zetele satirice pe locul I s-a 
clasat colectivul de redacție de 
la E.M. Petrila, locurile II și 
III revenind în ordine colecti
velor de redacție de la E.M. 
Lonea, respectiv. E.M. Lupeni.

Referindu-se la experiența a- 
cumulată prin intensificarea a- 
acestor mijloace deosebit de e- 
ficace ale muncii politice do 
masă, la neajunsurile ce mai 
persistă pe alocuri au luat cu- 
vîntul numeroși vorbitori, res
ponsabili al colectivelor de re
dacție care au exprimat hotă- 
rîrea lor de a spori continuu 
eficiența gazetelor de perete și 
satirice.

Pentru activitatea laborioasă 
desfășurată au fost acordate 
premii în obiecte următorilor 
membri ai colectivelor de re
dacție : Eugen Strikberger. res
ponsabil. Ernest Kiss, Vasile 
Biter. Susana Hedeșan și La- 
dislau Schmidt membri de la 
E.M. Petrila, Mircea Suba, res
ponsabil, Vasile Rușitoru, A- 
vram Mica, Dumitra Cimpea- 
nu, Gavrilă Vîjdea și Pavcl 
Beke — membri de la E.M. Lu
peni, și Grigore Mischie, res
ponsabil, Aurelia Onici, Petru 
Bălănescu, Dumitru Rusticea- 
nu, Aurel Popa și Ghiță Po
pescu — membri ai colectivului 
de redacție de la E.M. Lonea.

In încheierea întîlnirii au luat 
cuvîntul tovarășii David La- 
zăr și Clement Negruț care avi 
făcut recomandări prețioase 
pentru activitatea de viitor, co
lectivelor de redacție ale gaze
telor dc perete și satirice.

In cursul dimineții dc joi. 2 
martie 1972, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat, 
a primit grupul dc ziariști alge
rieni, condus de Belkir Moha
med. consilier în Ministerul In
formațiilor, care ne vizitează 
țara.

Din grup fac parte : Mayouf 
Souissi, redactor la .El Moud- 
jahid", principalul cotidian al 
Frontului de Eliberare Naționa
lă, Hafidi Mohamad Tayeb, re
dactor al ziarului „An-Nasr . 
organ al F.E.N. pentru orașul și 
regiunea Constantine, Ilamcl

Ayachc, șef uc secție Ia .Ach 
Chaab", organ nl F.E.N , Rom- 
danc Sadmi, comentator dc po
litii ă externă la revista .Revo
lution Africainc", săptămînai te
oretic ai F.E.N., Mouloud Chi- 
kaoui, secretar general dc redac
ție Ia Radiotelcviziunca algeria
nă. Abdcrahmanc Kaouadji, re
dactor, Abdelkader Tebari și 
Mouloud Zabbar. operatori tele
viziune. Ahmed Harb, inginer 
de sunet televiziune.

Grupul dc ziariști algerieni se 
află in România în legătură cu 
apropiata vizită pe care o va 
întreprinde în Republica Alge
riană Democratică și Populara

o delegație de partid și dc stal 
o țării noastre, condusă de to
varășul Nicolae Ceaușescu.

La întrevedere, In cursul că
reia tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a acordat ziariștilor algerieni un 
interviu, a participat Constan
tin Mitca. consilier la Comitetul 
Ccntr.il al Partidului Comunist 
Român.

A luat parte, de asemenea, 
Larabj Demțighlatrous, ambasa
dor extraordinar Și plenipoten
țiar al Republicii Algeriene 
Democratice și Populare la 
București.

Convorbirea s-a desfășurat In
tr-o atmosferă de cordialitate.

Editorul italian Nicola feti
.Joi după amiază, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat, a primit pc Nicola Teti, 
directorul general al casei de 
editură „Edizioni doi Calenda- 
rio" din Milano, care face o 
vizită în România.

In 1971 în editura milaneză 
.Edizioni del Calendario" a a- 
părut lucrarea „Nicolaw 
Ceaușescu. Scrieri alese", înmă- 
nunchinc’ într-o grupare tema
tică «o selecție de texte, de arti-

cole, interviuri și cuvîntări din 
perioada 1965—1970 ale secre
tarului general al Partidului 
Comunist Român. Scrierile alese 
înfățișează publicului italian 
principalele aspecte ale politi
cii interne și externe a țării 
noastre. Lucrarea s-a bucurat 
de mult succes. Recent, in a- 
ceeași editură a ieșit de sub 
tipar volumul al doilea .Nicolae 
Ceaușescu. Scrieri alese", vo
lum cuprinzînd. în aceeași în
grijită selecție, articole, inter
viuri și cuvîntări din 1971 ale

secretarului general al parti
dului nostru.

In semn de 
Nicola Teti a 
rului genere' 
ediție special 
două volume ..Nicolae Ceaușescu. 
Opere alese".

La convorbirea care a avut 
loc cu acest prilej a participat 
Cornc-l Burtică, secretar al C.C. 
al P.C.R.

Întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, prie
tenească.

omagiu, editorul 
înmfnat secreta- 
al partidului, o 
legată a celor

școală
a muncii,
pepiniera 
de noi 
cadre

O zi. ca multe altele din alte 
săptămîni trecute și viitoare. 
Muncitori puțini, aplecați asu
pra lucrului lor cu răbdarea 
specifică unor cercetători știin
țifici. Printre ei se află și Du
mitru Truță, Rodica Bej, loan 
Comaroni, elevi ai școlii uzina
le ce funcționează pe lingă 
UiU.M.P. Ioan Florian, Carol 
Biaris, Alexandru Kibedi, trans
formați ad-hoc în profesori, ur
măresc atent felul în care tinerii 
execută lucrările încredințate. 
Toți ne vorbesc laudativ despre 
hărnicia și priceperea învățăcei
lor în tainele metrologiei. 
Stînd de vorbă cu elevii aflăm 
că nu întîmplător au ales me
seria aceasta, că toți au optat 
pentru ea în urma vizitelor re
petate în uzină, încă pe timpul 
cînd erau elevi la școala gene
rală, și a discuțiilor de la om 
la om avute încă de pe atunci 
cu viitorii lor dascăli. Toți au 
medij bune la studiu, dar și la 
practică ceea ce demonstrează 
din plin că alegerea lor nu a 
fost forțată și 
ici influențați

.Părinții au 
mine", iată în 
celor trei elevi la 
privind opțiunea lor pentru me
serie și dacă au fost influențați 
de cineva în

nici nu au venit a- 
de opinia altora, 
fost c’e acord cu 
esență răspunsul 

întrebarea

mod deosebit. Și

Expresie
a muncii
și modestiei

Interviu cu Angela SIMILEA
Recent, la Casa de cultură din Petroșani, a 

avut loc un concert, la care și-a dat concur
sul și Angela Similea, cunoscută interpretă 
de muzică ușoară, deținătoare a multor suc
cese de prestigiu, printre care și a cerbului 
de argint de la Brașov. Cunoscind simpatia 
deosebită de care se bucură în rîndul publi
cului spectator, s-a socotit în interesul aces
tuia, discuția pe care o redăm in rîndurilc 
de mai jos. Consemnînd-o. s-a urmărit com
pletarea portretului unei foarte îndrăgite me
sagere a cîn tecul ui.

...lată-ne deci in culise
le scenei, urmărind pasiu
nea, dăruirea unui glas de 
autentică frumusețe. Angela 
Similea. e siăpina sălii, a 
oamenilor care o ascultă și 
o privesc nemișcați, purtați 
pe aripa melodiilor in niște 
sfere de liniște și vrajă. 
Apoi, ropotele de aplauze 
o recheamă, o recheamă 
mereu, iar ea răspunde che
mărilor, animată de ace
lași Umbel suav și cuce
ritor.

Ne acordă cîteva minute, 
cu toată justificata obo
seală, însoțită și de o u- 
șoară afectare a stării de 
sănătate. Răspunde concis 
întrebărilor și impresionea
ză prin modestie, in gene
ral, succesul amețește și im
pinge spre înfumurare. An
gela Similea a reușit să se

ferească. $i, din 'întreaga 
ei ținută se poate înțelege 
clar că felul său de a fi 
nu e in nici un caz „con
fecționat" din... interese pu
blicitare. E determinat de 
structura. de conținutul 
concepțiilor sale din care 
și-a făcut reguli de viață. 
Dar, Angela Similea nu 
impresionează numai prin 
modestie. Ea impresionează, 
cel puțin tot atit de mult, 
prin vocea caldă, de o ire
proșabilă nuanțare, cit și 
prin — de ce nu am spu
ne — frumusețea cu care 
e înzestrată. Pentru că, da
că ..frumos" înseamnă gin
gășie, candoare, noblețe, 
expresivitate, atunci acest 
cuvînt, e un atribut care 
intr-adevăr i se cuvine.

Iar acum, discuția despre 
Care am amintit.

știu dacă
ă totuși sînt atunci 

sini puține interviurile, care 
să nu înceapă cu întreba
rea : cum ai ajuns să fii 
ceea ce ești? In.ceea ce te 
privește Angela Similea ai 
ajuns ceea ce ești, cum 
s-ar spune, sub ochii noștri 
pe... etape.

— Exact!
— Deci, clasica intre ba

re, aici, nu-și mai află su
port. I rind. nevrind tre
buie Sfl fiu puțin mai... o- 
riginal. Permite-mi deci să 
te Întreb: pasiunea pentru

cumva 
..boală" de familie <

— Nu ! Ea a fost ceva, 
foarte al meu. Primele 
„concerte", le-am dat prin 
tramvaie, la vîrsta de 3-4 
ani, în timp ce însoțeam 
pe mama in diversele ci 
treburi. Călătorii au con
stituit cel dinții „auditoriu" 
al cîntccelor mele. Mai tîr- 
ziu, am devenit mhi timi
da, mai neîncrezătoare.

Interviu consemnat dc
V. DAN

INDIVID-COLECTIVITATE

(Cont. în pag. a 3-a)

PROGRAMUL TV SAPTAMÎNAL

Dinlr-o condamnabilă ușurin
ță căreia nu-i găsim nici o ex
plicație, din superficialitate și 
nepăsare față de condițiile de 
viață ale unor familii, dintr-un 
exces de zel greu de înțeles, 
două unități economice cărora 
pe parcurs li s-au adăugat și 
altele, au creat înlr-un cartier 
mărginaș al Petroșaniului o si
tuație pentru descrierea căreia 
e dificil să găsim cele mai po
trivite cuvinte...

Cu cîteva luni în urmă. Șan
tierul Valea Jiului al T.C.M-M. 
a început o lucrare pentru a- 
menajarea unui suitor și a u- 
nei stații de aeraj pentru mina 
Petrila. Singurul traseu găsit 
de constructori pentru transpor
tul utilajelor (dar nu cel mai 
potrivit) a fost acela care tra
versa cartierul compus din stră
zile „Fero*, ..Progresul" și „Po
ligonului" situat între hotarul 
dintre Petroșani și Petrila. Și 
singura perioadă de luciu în 
care constructorii au găsit de 
cuviință să execute lucrarea a 
fost aceea, total nepotrivită, din 
timpul iernii cînd drumul de 
acces tl cartierului devenise, și 
așa. desfundat, greu accesibil. 
Fără a obține aprobările nece
sare pentru folosirea drumului 
în scopuri industriale, fără a a- 
nunța din timp organele locale 
ale puterii de stat despre înce
perea acestei lucrări și, mai a- 
5es. fără a lua toate măsurile 
necesare păstrării viabilității 
drumului, constructori au înce
put lucrarea. Rezultatul ? In 
scurt timp drumul a devenit im
practicabil. Autocamioanele, ba
sculantele, ‘ ‘ ’■ ” 1
buldf 
tul astfel 
mă doar 
trundeau ___
autocamioanele înnămolite.

Aceasta ușurință a construc
torului — director Ioan Lăsat,

..... tractoarele și apoi 
■rele au răscolit pămîn- 

incit în cele din ur- 
buldozerele mai pa
pe ntru a remorca

inginer șef Constantin Nichita
— a lovit în mod direct în in
teresele a peste 40 de familii 
din cartierele amintite, al că
ror singur drum de acces spre 
Petroșani, a devenit, repetăm, 
impracticabil. Aprovizionarea 
locuințelor cu cele necesare fie
cărei gospodării a fost stinjeni- 
tă. iar aprovizionarea cu com
bustibil pentru iarnă întrerup
tă. Mai mult, lucrarea T.C.M.M 
a determinat acumularea ape
lor din amonte care băltesc in 
apropierea cartierului constitu
ind un iminent pericol de vi
ituri și infiltrații de apă chiar 
pentru o unitate economică, 
Preparația cărbunelui Petrila. 
Intre alte consecințe, mai a- 
mintim doar faptul că pentru 
copiii familiilor din cartier dru
mul spre școală a devenit un a- 
devărat chin iar pentru vîrsticî, 
de asemenea.

In același timp a fost deterio
rată și conducta care alimen
ta cu apă cartierul. întreprin
derea de gospodărie comunală
— director Gheorghe Romoșan
— a fost sesizată, cetățenii so- 
licitînd sprijinul pentru a fi a- 
provizionați cu apă de la sta
ția de filtre a preparației, afla
tă în apropiere. Răspunsul 
I.G.C., care nu prea denotă in
teresul de a rezolva o proble
mă vitală a oamenilor din car
tier („Preparația nu ne aprobă 
să luăm apă dc la stația de fil
tre") pare destul dc bizar. In 
ultimă instanță I.G.C. este un 
furnizor de apă care are egale 
îndatoriri atît față de cetățeni 
cît și față-de preparație. Ori
cum, serviciul prestat este plă
tit și de unii și de alții. Nu 
poate fi admisă deci această si
tuație în care — după cum se 
vede — I.G.C. Petroșani nu a 
găsit o cale de a rezolva pro
blema cartierului, preferind sâ

se resemneze în fața unei situ
ații care nu cerea decit puțină 
înțelegere, puțină bunăvoință.

Despre greutățile create fa
miliilor din aceste cartiere a 
fost încunoștințat și deputatul 

. circumscripției electorale res
pective — loan Cosma — care 
a promis că se va rezolva, dar 
promisiunea a rămas, ca atare, 
o simplă promisiune.

Deși cunoșteau prea bine si
tuația creată conducerile celor 
două întreprinderi, reprezenta
te prin inginerul șef Constantin 
Nichita, (T.C.M.M.) și director 
Gheorghe Romoșan (I.G.C.) ca 
și deputatul Ion Cosma au gă
sit de cuviință să lase lucrurile 
în voia soartei să-și găsească 
singure rezolvarea. Dovada că 
nu s-au preocupat de a solu
ționa problema cartierului o 
consLituie faptul că nu au încu
noștințat organul local al pu
terii de stat din municipiu — 
consiliul popular municipal — 
șl, bineînțeles, nici comitetul 
municipal de partid. Această 
ultimă constatare ne edifică pe 
deplin asupra modului în care 
respectivii tovarăși au înțeles 
să se preocupe de o problemă 
vitală a unor oameni.

La indicația comitetului ju
dețean de partid, sesizat dc ce
tățeni, comitetul municipal și 
consiliul popular municipal au 
trei ut de îndată la îndreptarea 
situației. Au fost trasate terme
ne de remediere a deteriorări
lor săvîrșite cu atîta ușurință 
și lipsă de responsabilitate, ter
mene care — deși, scurte — au 
fost însușite fără comentarii de 
cel în cauză.

Cit privește prevenirea pen
tru viitor a unor asemenea a- 
bateri, cei vinovați au fost 
sancționați pe măsura faptelor.

Red.
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COEFICIENTUL
DE SIGURANȚĂ

Orașul Hunedoara, cu cele 
șase cartiere noi ale sale, in 
care s-au construit aproape 
15000 de apartamente, cunoaș
te in acest an noi și ample di
mensiuni. In aproape fiecare 
cartier a început să prindă con
tururi precise noile obiective 
cuprinse in schițele de detalii 
privind sistematizarea centru
lui civic al municipiului și do
tarea celorlalte zone ale sale 
cu construcții de un larg inte
res cetățenesc.

Caracteristic pentru actuala 
etapă de dezvoltare urbanistică 
a Hunedoarei socialiste este 
faptul că in acest an orașul si
derurgicilor de pe Valea Cer
ne!, beneficiază de cel mai ma
rc fond de investiții pe care 
l-a avut vreodată. Cum este și 
firesc, cea mai mare pondere, 
in aceste fonduri, o au con
strucțiile de locuințe. Așa se 
face că in cursul acestui an, 
se vor construi și preda pentru 
minerii, siderurgiștii și construe, 
torii liuncdoreni, din fondurile 
alocate «le stat, 1 700 de aparta
mente Ritmul acesta înalt, se 
va menține Ș> in anii următori.

astfel că, in perioada actualului 
plan cincinal, se vor construi și 
preda circa 7.000 de aparta
mente.

Peisajul urbanistic al Hune
doarei se va împlini in anul 
1972. cu alic importante obiec
tive social-culturale. In micro- 
raionul nr. 4, constructorii au 
început lucrările la un com
plex de creșă și grădiniță, ca
re va dispune de mai multe 
clădiri cu o capacitate «le 34(1 
de locuri. In zona complexului

sportiv „Corvinul". Se află >n 
plină construcție bazinul de 
înot acoperit, o construcție mo
dernă care Va cuprinde două 
bazine, vestiare și tribune pen
tru 300 de spectatori. Ambele 
obiective se vor preda in cursul 
trimestrului patru din acest an. 
Tot in cursul anului 1972. vor 
începe lucrările la complexul

înfățișat înaintea comisiei 
tehnice de incodrare de la o 
mină din Vale, un component 
al unei echipa de lăcătuși a 
fost întrebat ce coeficient de 
siguranță are cablul (revizuit 
de ei periodic I) de la puț. Ci- 
teva clipe omul nostru a făcut 
ochii mari, apoi — în parte sin
cer indignat, in parte sfidător 
- a ripostat cu nonșalanță : 
„La așa cevo să răspundă 
maiștrii, Cîf despre

văzul lumii, arhisuficiența __ . 
La unul dintre sectoarele minți 
in cauză, din cota anuală de 
50 de oameni, repartizată pen
tru acordări de trepte, cu re
ducere de stagiu, 25 - deci 
jumătate ! - au primit numai 
in luna ianuarie patalamauo 
la plină... Se pune chestiunea: 
cită exigență, cită răspundere 
se atestă in promovare ? Ce 
coeficient de siguranță poate 
garanta un asemenea

mine, mă descurc și fără coe
ficientul ăsta I..." Schimbul de 
replici dintre examinatori și me
seriașul cu sarcina de a-supra
veghea instalații complexe de 
extracție și care pretinde chiar 
să urce „virtuțile" promovării 
progresiste, s-a încheiat cu un 
avertisment „de sus", tot al 
ultimului Dacă nu mi se dă 
treapta, am plecat de-aici I..."

Ceea ce mi se pare grav 
nu-i atît lipsa de cunoștințe 
a respectivului, cil modalitatea 
aproape agresivă, de a-și eta
la incompetența. In ce măsură 
insuficiența, pe alocuri, a per
sonalului calificat il poate în
dreptăți pe cineva — șirtncă pe 
un deținător al „brățării de 
aur" - să-și semețească așa, in

trecut prin „sita" lui „lasă-mă 
să te las" ? Și-apoi, in felul a- 
cesta nu se explică, cel puțin 
parțial, și insolența pe care ți-o 
moi flutură în nas cîte unul ?

...Se spune despre utilaje că 
încheagă o „zestre" pentru co
lectivitate. Asta vrea să însem
ne că ele sînt nu numai scum
pe, ci și destinate să fie trans
misibile : eu, ca om care am 
în grijă o mașina trebuie să 
mă străduiesc să o dau celui 
care mă urmează - dacă se 
poate - în aceeași stare în 
care am primit-o. In actul de 
„moștenire" a dotării, coefici
entul de siguranță al bunei- 
stări e clouza esențiala.

I
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Lauda

mîinilor
Ziua ac 4 februarie 1972 a fost ziua unei frumoase sur

prize. («estul foștilor noștri elevi, inițiativa lor atit dc dis
cret cultivată si dirijată de conducerea școlii si organizației 
I T.( din unitatea dv ni se par răscolitoare...

Sculele primite, așezate in cutia in care ati fost expedia
te ta niște bijuterii, ne vorbesc cu un glas tainic că acolo la 
Lupeni. la conducerea școlii se află nu numai niște tehni
cieni de o înaltă clasă ei si niște pedagogi do o autentică va
loare.

Privind aceste unelte ne dăm seama că acolo la dv. 
lenea, tendința de a trăi comod s-au topit de mult la tem
peratura vieții contemporane. Gestul dv este cunoscut azi de 
cei 609 elevi ai scolii, de învățători, de profesori, de toți ce
tățenii din comună, de organele județene.

\m așezat sculele in atelierele noastre, incă modeste ca
re la ora actuală au doar valoarea începutului. Vă mulțu
mim mult dv.. tovarășe director, cadrelor didactice ale șco
lii. tovarășilor profesori-maistri. rugindu-vă ca alături de 
îndrumările i»e care le dați dv. zilnic elevilor, să-i sprijiniți 
pe cei șase elevi din Mărgineni să nu uite ceea ce li s-a 
spus, în atîtca rinduri. la orele educative, că, „omul nou nu 
apare Ia ordinul vreunei întâmplări. omul nou e o ipoteză în 
marș, el nu apare ca un desen pe o cutie de bomboane ci 
in procesul muncii: omul nou c o stăruință, o asiprațic. un 
efort, fruct al unei speranțe colective, un pisc de atins, o 
redută de cucerit prin luptă, prin eforturi tie amploare .

Foștilor noștri elevi t'ANlCA XBRÂDOIU, GRIGORE 
APOSTOL. D\MIAN PI 11 , VASILE GtDIOl, ION DORO1 - 
TE, PETRI TODIRICA le mulțumim și le cerem să parti
cipe si pe mai departe Ia toate acțiunile întreprinse de școa
lă.

Conducerii scolii, cadrelor didactice și elevilor Ic trans
mitem cele mai frumoase si sincere urări «le spor in muncă 
•lin partea celor din Mărgineni.

Director coordonator
NICOLAE BUDEU

Director adjunct
PETRU MÂNDRU

R iodurile de moi sus sini 
grăitoare pentru o nota 
cu colificotivul maxim 

activitatea multiloterolo o șco
lii căreio i-ou fost odresote. 
Ele pornesc de lo un gest ne
spus de frumos, ocelo de a 
dărui unei școli core și-o tri
mis cîțivo elevi Io Lupeni, să 
învețe o meserie, un mic dar 
care vorbește despre munca 
și preocupările de ostăzi ole 
foștilor săi elevi. Dorim să vă 
focem cunoștință moi amănun
ții cu colectivul de profesori ol I

acestei școli, cu elevii săi, cu 
munco lor plina de pasiune și. 
implicit, cu nenumăratele lor 
satisfacții.

Așezot la poalele munte
lui intr-un pitoresc ca
dru al naturii, Grupul 

școlar minier din Lupeni se do
vedește a fi din copul locului 
„ccso“ unor buni gospodari, ce 
uimește vizitatorii prin ordinea 
core stăpineșle peste tot, prin 
grija cu care sînt întreținute 
curtea, bazo sportivă, coridoa-

Un „record“ ce-și așteaptă 
omologarea..

...Dar pe care nu-l dorim nici întrecut de către alți 
.concurenți" in viitor, și nici cel puțin repetat. Căci „recor
dul" (rețineți ghilimelele) a avut drept teren de desfășurare 
comerțul, și s-a petrecut în dauna avutului obștesc. Este 
un record al delapidărilor...

In mai puțin de trei luni de zile, Ana Ardcleanu din 
Lupeni a reușit următoarele performanțe : a creat o lipsă în 
gestiune de peste 17 mii lei. a încercat, și s-a pretat la 
întocmirea unor acte fictive (contracte de vinzare cu plata 
in rate), a cheltuit la cîteva petreceri sume mai mari deciț 
li permitea cîștigul legal cuvenit, și-a părăsit familia și 
altele.

Pentru toate aceste greșeli, nu gestiunea este de vină, 
după cum afirmă unii Vinovat este omul, care printr-o 
optică deformată vede avutul obștesc ce-i este dat spre păs
trare. ca pe propriul său avut personal.

Omologarea recordului (poate exagerăm, or fi și alte ca
zuri mai exemplificative, dar oricum, e vorba totuși de o 
performanță...) nu o face, in aceste cazuri, vreo comisie de 
arbitri, ci completul de judecată al tribunalului...

V_______________ _____ /

adus cadrelor 
Grupul școlar 

rele, sălile de cJosă - liecore 
colțișor - prin ingeniozitatea 
cu core ou fost omenojote ca
binetele diferitelor cercuri - 
adevărate bijuterii — înzestra
te in ceo moi more porte prin 
forte proprii.

Veniți aici din toate colțuri
le țării (excclind ploturile în
depărtate ole Moldovei) cei 756 
de elevi ai școlii se bucură de 
grijo părinteasca o pedagogi
lor - acei pedagogi formați 
pe raportul unei bogote expe
riențe de vioță, de muncă. 
Timp de trei ani elevii își pe
trec oici onii de ucenicie, anii 
formării lor, învață o meserie 
utilă și moi mult, sub priviri a- 
tente, sint pregătiți pentru vio
ță. Aici se pune temelio per
sonalității lor, aici le sint că
lăuziți primii posi in muncă și 
violă.

Fost elev al școlii, direc- 
torul Gheorghe Filip, o 

gazdă bună și ospita
lieră, ne vorbește simplu. cu 
sentimentul că nimic nu-i ieșit 
din comun.

— Cum ați reușit să schim
bați totul ?
- Numoi și numai prin mun

că.
Intuind o întrebare nerosti

tă, directorul o continuat :
— Desigur, nu-i ușor să lu

crezi cu unii elevi aproape neo- 
bișnuiți cu o anumită discipli
nă, cu specificul muncii, chior 
și cu învățătura. Ne străduim 
de io început să-î Integrăm, 
să-i odoplom lo condițiile de 
vioță și de munco ole mineri
tului și metodele sint multe.?. 
Ceeo ce este însă esențial, Io 
core se reduce totul, rămine 
tot munco atentă, cu fiecare 
elev in parte. D" la început, 
elevii lucrează in orele de 
practică lo confecționarea u- 
nor scule, de la început ajung 
să-șl dea seomo de ulilitoteo 
muncii lor. Tot ce se vede In 
școală este făcut de mina 
noastră, o tuturor : profesori, 
maiștri, elevi.

— Am văzul aici multe lucruri 
interesante, aparate, scule, mai 
ales cabinetul de electrotehni
că este unic in felul său, com
plet automatizat. Aveți o ba
ză sportivă bine cunoscută —

didactice de la 
minier Lupeni 

cine s-a ocupat de toate ame- 
1 najările școlii ?

Drept răspuns, Gh. Filip zim- 
bește de unde se înțelege to
tul, opoi...

— Toți om muncit zilnic in va
canță, in afara programului...

După ce vizitam școalo ne 
dăm seomo că nu-i lip-

- sește nimic : foarte bi
ne dololo otit cu material ne
cesar formării minerilor, elec
tromecanicilor, preporotorilor 
cil și tot ce trebuie pentru ca 
elevii să-și petreacă timpul li
ber cit moi plăcut. Simbăta 
după program, au loc ore de 
destindere, de multe ori se 
pleacă in excursii, drumeții, a- 
cesteo constituind prilejuri de 
discuții, opropieri, cunooștere, 
educație.. Ar moi fi multe de 
spus, despre activitatea cul
turală, despre ceo a uteciști- 
lor, a grupelor de control care 
urmăresc continuu tootă acti
vitatea din incinta școlii. Exis
tă aici un mecanism umon per
fect căruia nu-i lipsește niciun 
șurub, un meconism al cărui 
impuls este datorat in primul 
rind cadrelor didactice - pro
fesori, maiștri - cu toții peda
gogi pasionați și devotați mun
cii lor plină de noblețe și răs
pundere.

Absolvenții, intrati in ritmul 
nou nl vieții, după ce și-au 
impreqnot odînc dragosteo de 
învățătură, sînt nu de puține 
ori întilniți la cursurile serale 
ale liceelor, în facultăți. Cu 
toții rămîn însă, pe mai depar
te, legați de școala unde s-ou 
format, de școolo care cunoaș
te îndeoproope rezultatele lor 
la locul de muncă.

Crupul școlar minier din 
Lupeni, cu o veche șl 
bogată tradiție, adau

gă zilnic în albumul familiei 
faptele grăitoare a celor care 
și-au unit forțele din contopi
rea cărora vor Ieși generații de 
viitor ole Industriei noastre 
corbonifere Aceste generații vor 
aiunae la rîndul lor să creas
că altele mentinînd funcționa
rea acestui meconism, cu In
tensificări spre o continuă și 
înolto perfeclionore.

1 Ionica FIERARU

LUDOVICA CIMĂRNEANU. o 
fată mică și durdulie. < u 
rîr.sta ascunsă de turbanul ma
re și de halatul prea alb. La 
prima vedere m-am înșelat, spu- 
tiindu-i : „Nu te grăbești de 
loc !" M-a privit Itfng și.., bănu- 
indu-mi neștiința a zimbit îngă
duitor. /lin descoperit, in ochii 
de un verde marin, o tinerețe 
primăvăratecă ce-i însenina 
chipul. Așa cum trona peste ma
șina căreia toți ii spun „Lia", 
cu capul ușor plecat, părea des
prinsă dintr-o pinză, de undeva 
dintr-un muzeu. „Lia" este agre
gatul are produce înghețata 
.Polar", o mașină ce nu pare Să 
te impresioneze. La prima vede
re. se lasă stăpinită de miini
le indeminatice ale fetelor. In 
jurul mașinii, observi de la pri
ma vedere, miinile neastâmpă
rate, veșnic neobosite ale ielelor 
parcă anume făcute pentru a 
mintii dispozitivele și tăietoarele 
„l.ie.i". Ludovica imi spunea: 
„Se împachetează greu și de a- 
ceea mai avem și rebuturi. Dar 
merge, totuși, scoatem >iteva 
mii de pachete „Polar" pe zi, 
cîtera tone care cer muncă, 
timp, răbdare... Și miini inde
minatice... După asta, adică se
rile, învăț. Un „pic" — și..."
zimbește Un zîmbet senin, cald, 

dincolo de care licărește ne- 
ast im părul tinereții. „Lucrez cu 
„Lia" de la începutul începutu
rilor... înghețata produsă de noi 
are căutare, e solicitată și mult 
apreciată de consumatori. Ma-

□ șina face totul. Absolut totul. .
□ Noi o minuim. o ținem, o șlru-
□ nim“.
® Miinile, inteligenta sînt „unel- 
* lele" Ludovicăi așa cum dalta e 
® unealta sculptorului, penelul al 
" pictorului, condeiul al scriitoru- 

miinilor indemina-
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„Las pe mine, 
am vorbit cu șefule g

- FOILETON - 0
— Ce cheltuieli, domUe! 

Ce preveniri, dom’le ? Ce gre
utăți...

— ...Dom’le !
— Chiar așa, dom’le.' De 

unde să răspund eu, să fiu 
tras la răspundere tocmai eu, 
că nu mă ocup de fel de fel 
de treburi care-s ale altora ?

— Sint și ale noastre, nu 
numai ale altora !

— Mă rog, teoretic or fi, 
dar eu sint maistru miner, 
sint. cum s-ar spune, tehni
cian. eu sint cu producția, cu 
productivitatea, cu introduce
rea utilajelor n6i, cu scoate
rea celor vechi. îmbunătăți
rea calității, ritmicitatea, asi
gurarea fronturilor de lucru, 
aprovizionarea brigăzilor, evi
tarea caramboalelor. ponta- 
jul, normarea pe lucrări și 
dacă vrei iți mai înșir incă 
vreo zece d-astea Dar ce 
să ți le mai spun că le știi 
prea bine și tu, colega. Ești 
sau nu ești maistru ca și mi-

— Și ? Vrei să „îmbunătă
țești' repertoriul nostru de 
sarcini ? Ce-ți mai veni și cu 
< heltuielile astea ?

— ...De producție !
— Și ce dacă ?
— Adică sint de producție. 

Și noi, maiștrii. sintqm cu 
producția, productivitatea, ca
litatea și toate celelalte pe 
care dacă vrei ți l" înșir și 
eu.

— N-am nevoie! Le știu 
pe de rost, PE FIECARE'N 
PARTE.

— Dar, in munca noastră

ele nu sint separate in 
„părți". Și, in ansamblul mi
nei nu sini împărțite — une
le sarcini in exclusivitate ale 
tehnicienilor, altele in exclu
sivitate ale economiștilor. 
N-auzi că toată ziua se vor
bește să știm cu ce cheltu
ieli producem ceea ce pro
ducem ? *

— Și ? Dacă știm ?
— l^e vom reduce, dacă e 

nevoie. Prima condiție ca să 
le reduci e să le cunoști. Dar 
noi habar n-avem.

— Ei, și 2
— Păi cum, ei și ? Vine 

azi, miine unul și ne-ntrea- 
bă măi tovarăși, voi cunoaș
teți cu ce cheltuieli se reali
zează • utare și cutare ?

— Vezi-ți de treabă, dom’
le ! Nu ne-ntreabă nimeni.

— Ne-ntreabă. măi. ne-n
treabă. Ce-o să-i răspun
dem ?

— Că nu-i problema noas
tră.

— Dar, a cui ?
— A inginerului, șeful de 

sector.
— Păi, el nu-i tot tehnici

an ?
— 13a da ! Dar intii ii în

treabă pe el. și după-aia pe 
noi. Și. află de la mine, pe 
noi nu ne-ntreabă alții stră
ini, ne-ntreabă el, șeful de 
sector.

— Și ce-i răspundem dară, 
după-aia, el. șeful de sector, 
ne-ntreabă cum pot fi reduse 
cheltuielile de producție ?

— Las* pe mine Am vorbit 
eu șeful. Niri EL NU 
ȘTIE ! 1!

I. ELIAS
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Drumuri
B greu s-o găsești pe MARI- 

OARA FĂGAȘ printre felele de 
la „Fabrica de produse, lactate". 
Foarte greu. Dar se vede trea
ba că reporterul are noroc. A 
picat, turn zic unii „la țanc“. In
tre două .destinații' — am gă
sit-o fu birou — abia se intor- 
sf.se de la Bănifa. Bruna voini
că, cu un veșnic suris pe buze, 
ii ii pare dispusă să stea la tacla
le. Și lotuși : .Mă ocup de con
tractări. de la Cimpu lui Neag 
și piuă la Banița, din 1971. 
Drumuri nu glumă... Alerg de 
In o casă la alta, de la un om la 
altul. Noroc că-s linără, altfel..." 
Ilămine pe ginduri. Se întreabă, 
probabil, cind îmi vorbește de 
Petru Matei din Dealul Babei, 
de Rozalia Todea din Cimpu lui 
Neag, de Cornel Marcu sau 
Gheorghe Pantilie din Bănița. 
cit de anevoios este, cind ii 
cauți și nu-i găsești. Și totuși, 
Mărioara, fata care abia cu un 
an in urmă părăsea liceul cu 
diploma de absolvire in buzu
nar. știe rostul drumurilor. Și. 
printre drumuri: .Vizionez fil
me. spectacole de teatru. îmi 
place lumea cărților, dar... mu
zica ușoară in mod special !' 
Un OF și cam atit. I.a 23 de ani 
— nimic nu ne miră. Mărioara 
se grăbea. Relua drumurile în
trerupte...

zile ei. ale altora...

Ceva mai mult

un zîmbet
O codană vioaie și sprințară 

se apropie. Mă privește de sus.

cu ochii mari, de cicoare. Se 
poartă cu mine de parcă aș fi 
d.e-al fabricii. Am impresia că 
o i uno.se de cind lumeu. încerc 
să-i ghicesc pe cei din jur.

— Dumneata trebuie să fii 
Cornelia ?

— Nu... Sint Mariana.
Rid" aprobînd fericită și min- 

dră că ea. fetișcana de la hala 
unde se fabrică brinzeturile, 
nu-i cunoscuta. Caut nedumerit 
in carnetul cu însemnări. Nu
mele nu mi-e cunoscut. Mariana 
glumește:

— Nu sint acolo, abia am 
venit... Sint schimbul doi. așa 
că...

Lucrează in fabrică de -I ani. 
Tot aici a obținut și calificarea, 
la locul de muncă, imi spunea. 
Cu toate se obișnuiește tinere
tul, mai ales fetele. MARIANA 
COST1NAȘ, aninoseancă de ci- 
teva generații, un fel de „na
vetistă" veselă, zglobie, o mun

citoare apreciata, stimată dc 
colectivul fabricii, e un model. 
Un model de tinerețe. Visul pre
zent al Marianei: „Acum imi 
doresc un cămin, copii și toate 
celelalte. Tinerețea nu-i veșni
că, deși intr-un fel...'

/lșa este. S-a obișnuit să-și 
facă vise — tinerețea e plină de 
imagini, imaginile viitorului — 
și Mariana are încredere în ziua 
de miine. In numele viitorului 
— atit de drag oricărui om — 
pornește la drum, adunind res
pectul și stima semenilor.

★

Pe poarta fabricii oamenii vin 
și se dur. Rămin insă legați de 
marile înfăptuiri, legați de 
munca plină de abnegație, de 
entuziasm. Ludovica Cimărnea- 
nu, Marioara Făgaș, Mariana 
Costinaș, sint trei tinere cuteză
toare in suișul lor spre viață, 
spre treptele împlinirii.

Dem. D. IONAȘCU
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Din motive ușor de înțeles, care 

nu necesită prea multe comentarii, 
două familii din Vulcan au con
venit să facă un schimb de locu
ințe. Pentru familia minerului Va- 
sile Țărțărău (secTorul IN, mina 
Vulcan), compusa din 6 (șase) mem
bri, spațiul locativ ce-l deținea in 
strada M. Eminescu (o cameră ți 
bucătărie) devenise insuficient. In 
același timp, pentru familia lui 
Ioan Ropoiă (E. M. Paroșeni) spa
țiul locativ din str. Republicii, blo
cul III, devenise izvorul unor da
torii ce se acumulau tot mai ver
tiginos pe listele de plată ale aso
ciației de locatari. Nefiind nici pri
nțul schimb dc locuințe de acest gen 
(cursul vieții aduce permanente co
rectări in problema repartizării 
.spațiului locativ; practic, e cu ne
putință să prevezi totul, să asiguri 
din capul locului o repartizare a 
londului locativ care să-și păstreze 
valabilitatea pentru totdeauna), și 
neitind cu siguranță nici ultimul, 
cele două familii aduceau prin ini
țiativa lor. o rezolvare de la sine 
a unei probleme majore din viața 
lor, problemă care pe un alt plan 
face și obiectul preocupărilor ace
lor organe care răspund de repar
tizarea echilibrată, după necesități, 
a locuințelor.

O primă concluzie deci : schim

bul dc locuințe pentru ambele fa
milii devenise o necesitate. Nu. a- 
firmăm că rezolvarea acestei nece
sități avea în față o singura solu
ție. Desigur, familiei care locuia în 
..casa de colonie" îi putea li re
partizat un alt apartament dccît cel 
din strada Republicii, și, viceversa, 
pentru locuința din strada M. Emi-

cauză. Se pare, însă, că soluția gă
sită de Vasile Jarțărău și loan Ro- 
potă nu se abatea cu nimic dc la • 
această condiție. Oricum, probleme
le celor două familii se cereau re
zolvate și repetăm, se pare că oa
menii, prin înțelegerea directă, au 
găsit cea mai scurta cale de re
zolvare, venind într-o bună măsură

schimbul de locuințe dacă cele două 
unități — mina Vulcan și mina 
Paroșeni — iși dau acceptul.

Al doilea pas, după îndrumarea 
primită la consiliul popular a fost 
făcut la E. M. Vulcan și E. M. 
Paroșeni unde cerințele celor doi 
salariați, Vasile Tărțărău și loan 
Ropoiă au fost înțelese cum se cu-

Cum sînt, uneori, înțelese și soluțio
nate problemele oamenilor muncii

PRINCIPIAL, DAL. DUPĂ APARLNIE
nescu nr. 5 putea li emisă o repar
tiție și altei familii decit celei in 
cauză. In acest caz Schimbul de lo
cuințe s-ar fi petrecut nu între 
două, ci poate între trei, sau patru 
familii fapt care nu constituia nici 
un impediment dacă avea să con
ducă a același rezultat, adică la 
echilibrarea repartizării spațiului lo
cativ după necesitățile familiilor in

în sprijinul celor care erau datori 
să Ic soluționeze.

Primul pas pentru a obține a- 
probarca de a clectua schimbul dc 
locuințe a fost făcut la consiliul 
popular orășenesc, unde, in biroul 
tovarășului vicepreședinte Alexandru 
T'udor au primit și primul răs- 
.puns;

— Consiliul popular admite

vine. Obținind acceptul unităților, 
.ivind aprobarea prealabilă a consi
liului popular orășenesc, oamenii au 
trecui la efectuarea schimbului do
rit de o vreme destul de îndelun
gată. Problemele celor două fami
lii păreau deja rezolvate. Dar, dru
mul atit de scurt pe care l-au gă
sit oamenii s-a dovedit în cele din 
urmă, destul de întortocheat, dato

rită unei note dc neprincipialitatc 
greu de înțeles.

Pentru locuința la care aspira 
Vasile Tărțărău a mai apărut un 
pretendent. Și cerința acestei terțe 
familii se cerea rezolvată dar nici 
în acest caz unica soluție nu consta 
în a-i fi repartizat un anumit apar
tament. In alt sens, acceptul pen
tru schimbul de locuințe a fost ob
ținut de către Vasile Țărțărău (de 
la mina Vulcan) și Ioan Ropotă 
(de la mina Paroșeni) cărora condu
cerile celor două unități le-au în
țeles cerințele, au înțeles să-i ajute 
pe fiecare în pane. Parc bizară deci 
hptărîrea luată la consiliul popu
lar ca apartamentul din strada Re
publicii să fie repartizat unei terțe 
familii, caz în care tocmai familia 
cea mai numeroasă, pentru care 
schimbul era cel mai imperios ne
cesar, urma să se înscrie din nou 
pe drumul lung al așteptărilor, al 
tărăgănărilor.

Fără a reda și alte amănunte pe 
marginea acestui caz, care ar aduce 
in discuție alte dovezi .dc aceleiași 
„principialități" orientate (lupă apa
rențe, ne exprimăm convingerea că 
soluțion.ue.1 problemelor celor două 
Iamilii se va face corespunzător ce
rințelor acestora, un criteriu oricum, 
superior oricăror aparehțe.

Nu intîmpiător ideea aces
tor rinduri s-a născut în a- 
ceeași localitate — Vulcan — 
și are drept subiect aceeași 
problemă a spațiului locativ. 
Constatările noastre au fost 
prilejuite, de această dată, de 
un caz tola] opus celui în ca
re se afla minerul Vasile Tăr
țărău Dar să relatăm faptele !

Am vizitat, de două ori. o 
locuință situată intr-un bloc 
modern, cu un anume grad de 
confort (încălzire centrală și al
te avantaje asupra cărora nu 
mai insistăm). Locuința este de
ținută — în mod abuziv, fără 
ordin de repurtiție — de o fa
milie pe jumătate pasageră 
(capul familiei. Constantin Tu- 
ță a dispărut în urmă cu un an. 
sub presiunea unor încurcături 
profesionale) și pe jumătate „fă
ră ocupație* (tinerei Margareta 
Tuță nu i s-a găsit un servi
ciu c-mform ..studiilor" sau ap
titudinilor sale, deși, dacă e să 
facem o socoteală, numărul fe
meilor angajate numai intr-un

an la unitățile economice din 
Vulcan, in posturi de muncitoa- 
i-e. este de ordinul citorva sute). 
Intre acești doi tineri, nu prea 
pătrunși de responsabilitățile 

•ce le au față de societate, se

.pilul de circa doi ani, puțin 
cam bolnav, și mama acestuia, 
o femeie căreia îi era peste inîhă 
să se prezinte în societate așa, 
oricum. Ajutorul ..de la ma
ma* nu mai ajunge, însă pen-

dresat acesteia un serios aver
tisment să-și clarifice situația, 
rccomandîndu-i să se angajeze 
cil mai grabnic in cimpu! 
muncii.

— Dar nu găsesc serviciu —

Și cum sînt uneori sancționate abuzurile unor contravenienți

IMUNI, DÂK... CU DUHUL BUNDEIII
află un copil...

La prima vizită, clin mica lo
cuință lipsea capul familiei. 
Am încercat să aflăm de la 
ALT. cum se descurcă, lipsită 
fiind de sprijinul material al 
soțului. In lipsa altor explica
ții am dat crezare aceleia ce 
ne-a fost „oferită-* :

— Mă ajută mama, locuieș
te in Lupeni.

Acest ajutor acordat poate 
din puținu) agonisit de o altă 
familie, era împărțit între co-

(ru achitarea datoriilor față de 
asociația de locatari, fapt pen
tru care pe listcic acesteia de
bitul creștea dc la o lună la 
alta. Astfel, la prima încălca
re a unor legi, prin intrarea 
in mod abuziv în locuință, 
M.T. a adăugat o altă încăl
care, a altor legi. devenind 
eeea ce în limbajul de toate 
zilele se numește un rău plat
nic- In fața acestei situații, se
sizat de vecinii lui M.T. con
siliul popular orășenesc i-a a-

a replicat ALT. Găsiți-mi un 
serviciu și eu mă angajez.

După această vizită, am pără
sit locuința rămînînd în gînd 
< u ideea unui adevărat com
promis al intransigenței. Deci, 
Al. I \a sta liniștită pînă cind 
consiliul popular ii va găsi ser
viciu...

Ui cea dc a doua vizită, cu 
totul întîmplător am făcut cu
noștință cu capul familiei, tî- 
nârul l'onstanlin Tuță. Sosit, 
de la Ar id Calafat -și de prin

al le localități, tânărul ne-a po
vestit că venise în Vulcan să 
vadă ce mai c cu ..procesul" lui, 
fiindcă a auz.it că citațiile tri
mise de tribuna) nu l-au găsit 
la domiciliu. Ne-a mai povestit 
că în tot acest timp s-a gîndit 
mult la copil, la soție, făcîn- 
du-.și într-adevăr griji pentru 
faptul că sînt lipsiți dc spriji
nul lui material. Dar și el a 
fost lipsit de sprijin, a avut 
greutăți ș.a.m.d.

Acestea sînt doar cîteva amă
nunte pe care le-am relatat 
despre doi tineri care nu sînt 
suficient de pătrunși de respon
sabilitățile ce le au fată de so
cietate, care au conb-avenit în 
mod repetat de la normele le
gale. dar fală de care intran
sigent • unor factori s-a înmu
iat subit. Doi tineri care ocu
pa de aproape un an. în mod 
abuziv, o locuință în orașul 
Vu'can.

O locuință dintr-un bloc mo
dern cu un anume grad de con
fort, situată pe Aleea Muncii...

Ion Ml-STAȚA
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> ELENA BOCSO, Vulcan.
— Pentru cele relatate in 
scrisoarea dv. vă recomandăm 
să vă adresați comisiei de ju
decată a consiliului popular 
orășenesc, un organ in măsu
ră să vă ajute ta reciștigarca 
liniștii de care aveți nevoie. 
Dacă nu veți fi sprijinită, vă 
rugăm să reveniți cu o a 
doua scrisoare, relatind mai 
pe larg cum se desfășoară lu
crurile

IOSIF RUSAN, Vulcan.
— Am reținut din scrisoarea 
dv. un lucru esențial, și anu
me. că nc cereți să vă sfă
tuim cum să procedați intr-o 
problemă familială destul dc 
dificilă, fără să comileți vreo 
încălcare a legii. E un fapt 
pozitiv că procedați așa; alții 
găsesc de cuviință să-și facă 
singuri legea și. bineînțeles, 
greșesc, iar apoi regretă. 
Sfatul nostru este să vă adre
sați comisiei de judecată a 
consiliului popular orășenesc.

4 ANONIM, Vulcan - 
Răspundem unui tînăr r>u 
prea bine intenționat, care a 
încercat să ne comunice -a- 
devărata stare de lucruri" 
despre un alt tînăr care a fă
cut recent obiceiul unor rin
duri elogioase în coloanele 
ziarului. Semnatarul scriso
rii trimise redacției a să
vârșit însă cîteva erori : 
Prima : ascunzindu-se sub 
anonimatul unei semnături 
indescifrabile, și al unui 
„X" tendențios, ne-a anihilat 
posibilitatea de a-1 cunoaște, 
de a verifica autenticitatea 
celor reclamate. A doua : prin 
cîteva afirmații cam pripite 
ne-a dovedit că nu prea cu
noaște adevărata fată a lu
crurilor. că nu c chiar atit 
de bine documentat. Nu. ti
nere „X". tovarășul Crislea 
Ilăcaru nu mai deține man
datul încredințat de uteciștii 
orașului, nu mai este prim- 
secrclar al Comitetului oră
șenesc l'.T.C., fiind promovat 
in altă funcție. Nc miră fap
tul că nu știți. ' ’■ in to
nul folosit in scrisoare prea 
aduce a subiectivism, a răfu
ială personală cu tinărul des- 
pro care am scris.
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am solista corului la școa- 
ewrul dc muzică mia în- 
piimn'paM Apoi, am a- 

ca. a< putea z,ce. să-1 în- 
pe compozitorul George 

Acest nume ca și al pro- 
Florica Orâscu, au însem- 

t in destinul meu muzical. 
dm pai ie 

Cunoști acest lucru r
— Știu că publicul îndrăgește a- 

paripa mea. Dc aceea, caut sa n.it-1 
dezamăgesc și să-l atrag vil mai 
mult spre mine 1

— Iți pot spune ca publicul te 
simpatizează nu numai pentru vocea 
deosebita, pentru farmecul perso
nal, ci și pentru dăruire și mai 
ales pentru că ai rămas aceeași 
Angela Similea sobră și ca mult 
bun gust in felul de a se îmbră
ca, elegantă in mișcarea de pe sce
nă, fără rimeluri și vOpsituri exa
gerate. Nu ți se pare totuși că în
câlci o anumită modă ?

— Nu merg eu la modă, ci aduc 
mod» la mine.

— Te vedem, in orice coz nu 
•nîi de des pe cît am Vrea. la te
leviziune. Ne poți eventual ajuta, 
sX găsim o explicație ?

— Tn primul rînd sint foarte 
ocupata. Aceasta, bineînțeles nu e 
cea mai satisfăcătoare explicație, re- 
ferindu-mă la faptul că, în condi
țiile actualei etape dc mari înnoiri 
p prefaceri a țarii, toată lumea 
muncește intens. De aceea, ma văd 
silită să-mi desconspir ttn mic se
nei : ma feresc sa plictisesc. Prefer 
să tiu dorită. In acest scop, tot tim
pul de care dispun, il consacru ac
tivității melc de perfecționare, ca 
pe această baza, sa pot satisface la 
cel ma» bun nivel dorințele.

— Ai mai fost pe aici, pe et
erne meleaguri minerești'

— Da. am mai fost !
— Ne poți spune cîteca din im

presii ?
— Drumurile spre această parte 

a frumoasei noastre țări, mi-att fost

tîJnesc j
Grigonu. 
fewarci I 
nat mult

— Te bucuri dr o m.:r 
la public

în totdeauna 
Peoajul. de 
da o 'scuzai 

i hni dat 
muncii șj hărniciei.

11 artistă, pot spune
i-am intui 

hitori dc Jrtt
- Cine dv: melodiile interpr 

le. iți place mai mult
- loate melodiile compo/iron 

Im George Grigoriu.
Iți place citești}
Da. chiat toarte mult. In pn 

•ent citesc ultima traducere d 
pera lui C, Dickens ( asa i

Mni 
țtr,

deosebit dc plăcute, 
'•o pitoresc -np:ib. îmi 
'? de liniște, iar oame 

o dcsavirșiiă imagine 
Și, pentru ca 
ca »-am sim- 

ca pe niște mari

— Preferințe ?
— In general clasicii noștri. Dar 
vrîiiorii contemporani mă atrag. 

Revent, am citit „Moartea lui Jpu" 
Je Eugen Barbu, după care s-a tur
nat și un film. Pol spune că m-a 
impresionat toarte mult.

— In muzica ușoară, an răsărit, 
at it în compoziție cit și in inter- 
i ret.tre o... imensitate de nume. Ne 
/•'<(i spune aici vreo preferință I 

Îmi plac lîntărcții americani 
1 Sinatra $i D. Marrin. SX nu ex 
tinzi întrebarea, ca aici nu vreau 
kî spun mai mult.

— Preocupări ?
— Sînt Ioane mult plecată în 

turnee in țara, sau peste hotare. 
Dc pilda, după turneul pe care-l 
întreprind acum, ‘ 
hoslovacia, 
pentru un spectacol televizat, cu 
public. In luna mai. va trebui <5 
fiu la Praga, pentru un film-mc- 
dalion Angela Sinrika, intitulat 
..Primăvara României", apoi în iu
nie, concurentă la trofeul „Orfettl 
de aur".

— Năzuiești, desigur, să-l cuce-

voi pleca în Ce
ea invitată de onoare,
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DU MINK. A 5 MARTIE i ultură
18,40 Vetre folclorice: Pe diu

8.15 Gimnastica pentru toți. muri de munte.
8,30 Cravatele roșii. 19,00 Oameni și fapte.

10,00 Viața satului. 19,15 Tragerea Ptonoexpres.
11,10 Sa înțelegem muzita. 19.20 ICC1 de «or

Folclorul. 1920 Telejurnal.
12.CC De strajă patriei. Intîmplări cu Prii.
12.30 Emisiune în limba maghiară. 2020 Aventuri în epoca de piuit..
14,CO 1ele-spc.rf. 20,45 Tele-iinemoitca 1 „Afurisitul
16,CO Postmeridian. de bunic".
17.10 Film serial pentru tineret : 22,15 Omagii. Emisiune muzical-

„Planeta giganților". literară.
IR.CO ( iritare patrei. Concurs co 22,35 24 de ore

ral interjiidețean Participă
Corul Combinatului siderur JOI 9 MARTIE
gic din Hunedoara; Corul
Casei de cultură din Orăș- 9.CO Deschiderea emisiunii 'de di
tie; Corul Căminului cultu mineață. Telex
ral din comuna Marga; Co 9,05 Ritm, tinerețe, dans (re
rul Sindicatului Uzinelor luare).
Mecanice Buzău; Corul de 9,50 Desene animate.

PI IRO.ȘANL In -..h <h- lc<m- 
u. la ora 12 : I I 'PTA l’l \I RU 

CK , acțiune în cadrul <nlub'i 
,1urnea basmelor", la nra 18. 
n foaier, \ FRNIs \|l I I \ 

PO71ȚII 1 Dl ARIA 1OTO 
' ■ H AI I• X \ >. ■
In sala marc, la ora 12...

..SPECTACOI MU/ICAL- 
( OREGRAFIC

...prezentat de Ansamblul 
listic ..Doina Gorjultu" din I 
|in. La reușita spectacolului iși 
aduc aportul tinerele și indragi- 
'cle solivc dc muzică populară 
Sica Rnsu-Durlai, 1 Holteia la 
canișii, Stefania Eregan, Ileana 
1 come, mstrumentișiii Nelu Cio
can. Marin Popa, ( ostcl Burlea- 
nu și alți interpreți ai cintecclui 
și dansurilor gorjenești.
• CLUBURI. H’PENI la 

ora 18 — MASA ROTUNDA 
In dezbatere liberă rîteva pro
bleme tchnico-economicc actuale. 
\ LI CAN. La ora 18 S1M 
PO/1ON MliDlCAL. Se vor 
dezbate temele: Ce este alcoolis
mul ?; Cum influențează alcoolis
mul starea dc sănătate ?; Este 
alcoolul un aliment, dă energie, 
apară dc îmbolnăviri ? PI TRL 
I.A. In sala dc lectura a biblio
tecii. la ora 18 MEDAI ION 
I III RAR. AN1NOASA. 1 a ora 
18 HM i i FEMEILOR 
organizat de comitetul comunal 
al femeilor în cinstea Zilei .1 
8 Martie.

■

Gal
FORMAȚIA 

MILESTONES —
AUSTRIA, 

PETROȘANI

VINERI I MARȚII

ocal-instrumentală 
“lustria, in sadtul 

organizat de ARI 1 . 
martie. în ala 

ndicatclor 
spectacole

VINERI 3 MAR 111
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9,00 Deschiderea 

dimineață. Telex; 9.05 Mai 
o întrebare?; 9.45 Muzică 
>.i, tO.CO Curs de limba vet 
nă (lecția a 5-a); 10.3 
rial . ..Sebastian și se< 
vei"; 11,00 Portretul

'. 1140 Pagini < 
Charlie Chaplin; 12.10 Iclcj 
iul; 15.30- 16.30 Tclc-școalâ; 
17.30 Deschiderea emisiunii de 
după-amiaza; 17.35 Prietenii lui 
Ațchiuță; 18,15 Reintîlnirc cu 
surorile lirica; 18.20 Ana plas
ma, 18.35 Stop-cadru; 18,45 
Maroc — film documentar; 19.10 
Tragerea I mo; 19.20 1 COI dc 

seri; 19,30 Telejurnal; 20,00 
Cronica politică imernă; 20,10 
1 landbal masculin : România — 
Iugoslavia repriza a 11-a;
20.40 Film artistic : ..Băirina
pianină"; 22.20 Drumuri in is
tm ic; 22.35 ..24 de orc"; 22,50 
Din țările socialiste : I R.S.S

■
• 186 3 \ murii Tartcil
carescu (n. 1792); 1901 - - 
i născut comunistul Dumitru 

Popa, asasinat în timpul erojer- 
lor lupte dc la Atelierele ( 1 R. 
„Grivița" (in. 1933); 1‘»02 - A
murit pornii Samson Bodnărcscu 
(n. 1840); 1921 S-a născut 
tovarășul losil Banc, membru 
supleant al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.( ,R„ s tcepreședinie 
al Consiliului de Miniștri, minis
tru) agriculturii, industriei ali
mentare și apelor; 1949 — A 
avut loc ședința plenară a C.C. 
al P.C.R. caic a adopi.n rezo
luția privind întărirea alianței 
dintre clasa muncitoare și țără
nimea muncitoare pentru trans
formarea socialista a agricultu
rii; 1956 - - Proclamarea înde 
pendenței Marocului; 1961 - - 
„Sărbătoarea tronului", încoro
narea regelui Marocului, I Tassan 
al H-lea; 1972 — Alegeri pen
tru consiliile provinciale in Si
ria; 1918 — A fost semnat Tra
tatul dc pace dc la Brcst-I.itovsk, 
intre guvernul sovietic și Ger
mania, prin care a luat sfirșit 
participarea Rusiei la primul 
război mondial.

■
femei al (iaminului cultural 
din roniinia Nicidițel.

19.20 1 001 de ,en.
Intîmplari cu Peti

19 ij TtltjttrmJ
20,10 Handbal marcului: Româ

nia — Suedia (repriza a 
ll-o).

20.40 Astăzi e ziua la. Program 
muziral-distractrc dedii al 
„Zilei Femeii".

22.40 Telejurnal.

10.00 Curs de limba engleză, 
(Lecția a 6-a). ■

I0J0 Tele-cinemateca : „Afuri’iinl ■ 
de bunic" (reluare). ■

12,CO Telejurnal 
I6J0-17.C0 Curs

mană Lecția 
luare

17.30 Deschiderea 
după-amiază.

17JȘ Emisiune in limba maghiară.
IBJ5 Confruntări. Cum opinăm, 

legea ? încadrarea și promis- 
varea in muncă a persona
lului.

I960 Muzica ușoară m jonnațiu 
„Savoy".

19,15 Publicitate.
19,20 1 COI de seri.

Intîmplari cu Peti.
19.30 Telejurnal.
20.00 Reflector

de limba ge>- U 
a 5-a - >' ■PROGRAMUL I : 6.C0 Mu 

zii.» și acumliiăți; 7,00 IUdi«> 
juiiMl; 9.30 Memoria pănrintii- 
Jui românesc (reluare); 10,05 
Jnterpreți dc muzică! popularii; 
10,45 Potpuriuri din operete; 
11.00 Buletin dc știri; 11.05 Mu
zica popoarelor; 11.15 Pe teme 
juridice; 11,25 Cîntcce și pre 
lucrări corale; 12.00 Discul zi
lei; 12,30 lntîlnire cu melodia 
populară și interpretul preferat; 
I ECO Radiojurnal; 13.30 Scri
sori către copii; 13,40 Melodii 
dc ieri și dc azi; 14.44 Cîntcce 
populare; 15,00 Buletin de știri; 
15,05 Radioracheta economică;
15.30 Pagini din muzica dc es
trada; 16,00 Radiojurnal; 16,35 
Soliști de muzică populară; 17.00 
Pentru patrie; 17,30 Microrcci- 
taJ I larry Bclafonte; 17,40 Ra- 
diocabinci dc informare și do
cumentare; 18,00 Orele scrii; 
20.05 Zece melodii preferate; 
20,40 Din pilnia gramofonului; 
21,00 Revista șlagărelor; 21.45 
Gintă grupul vocal feminin 
..Miorița”; 22,00 Radiojurnal;
22.30 Concert dc seară; 22,55 
Moment poetic; 23,00 Concert 
de scara (continuare); 24,00 Bu

PUNI 6 \tAHTH.

•misiunii dt ■

£

mergem
• ('ASA
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Noi împliniri in orașul siderurgiștilor
. (Urmare din pag. 1)

școală a muncii, pepinieră de noi cadre
(Urmare din pag, /)

U.U.M.P.

fost publicat un articol, ce lă
murește tocmai intreborea pe 
care o puneți. Citiți preso și 
veți oveo din ce in ce moi pu
ține nelămuriri.

— Năzuiesc să fiu la cel mai 
înalt stadiu dc pregătire, pentru a 
satisface juriul în fața căruia, în
totdeauna ma simt datoare — ma
rele public.

— Ch ce ai vrea sa încheiem 
cest interviu ?

— Cu

* PETROȘANI - 7 NO
IEMBRIE : Decolarea; Rl 1’1 
BL1CA: Domiciliul conjugal; 
PETRII.A : Fața pierdută; LO
NE A — MINERUL: ICO dc 
dolari pentru șerif; ANIjNOA- 
SA : Aeroportul, Periile 1 — 11: 
\ 1'1 CAN: Frații; I.UPEN1 - 
CULTURAL: Castanele sint 
hune; BARBATENI : Circ fără 
frontieră; URÎCANI : Orologiul 
Kremlinului.

VREMEA
Ieri, temperatura maxima 

acrului a fost de plus 6 grade 
la Petroșani și de plus 3 grade 
la Paring. Minimele au fost de 
plus 1 grad și, respectiv, minus 
3 grade.

Grosimea stratului de zăpadă 
la Paring : 4 3 cm.

Pentru următoarele 24 de ore : 
V remea în general călduroasă, 
ccr variabil. Vini slab pînă la 
potrivit din sectorul sudic. Di
mineața. pe alocuri, ceață.

15.30 lecții TV pentru lucrătorii 
din agricultură. Recoman
dări pentru producția anu
lui 1972. Generalizarea a- 
mrduhii global în coopera- 
ti’-ele agricole de produc
ție. ■

P ROGRAMUL

TV pentru 
săptâmîna 

viitoare

comercial din micro-raionui nr. 
6 și ]a școala cu 24 dc săli de 
clasă, cea dc-a 11 școală nouă 
a orașului.

Deși siutem abia la începutul 
unui nou an. unele obiective 
de interes cetățenesc au și fost 

c in folosință. Este vorba, 
o modernă hală de alimcn- 
construilă in piața centrală

■

■

■
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PECSAY MARIA Lupen 
In cozul cind soțul dv. monifes- 
td o comportare co oceeo des
pre core ne vorbiți in scrisoo- 
re, oveți tootă posibilitatea să-l 
chemoți în judecată, cerind să 
fie obligat Io pensie de întreți
nere, pentru cei doi copii pe co
re-! oveți împreună.

Cu privire Io celelolte aspecte 
pe core le relotoți, ele por 
mult prea încurcote, incit să 
poată fi înțelese complet, din- 
tr-o simplă scrisoore. In conse
cință, cind veți oveo posibilita
tea, vă invităm să treceți pe Io 
redacție.

vă satisfacem dorința și să vă 
scriem. Credeți, in acest coz, 
că odreso „E.C. Petroșani" ero 
suficientă ? Sinteți chior otit 
de cunoscută ? Noi, in forma 
in core va prezentați, vă putem 
informa, că nu am ouzit de dv. 
pînă acum. Și, dolorită mese
riei, cunooștem și noi ceva lu
me...

Deci, docă țineți în continu
are să fiți enigmatică, puteți fi, 
dor atunci, puneți-ne moi lim
pede, moi detoliot intreborea. 
Altfel nici unul din noi nu ar 
ciștigo... puncte. Pe cuvint 1

a orașului. Aceasta are o 
suprafață dc circa 3 000 
de metri patrați și dispu
ne dc spații pentru unitățile 
C.L.F., Intercooperatist, I.A.S. 
și producători individuali, de
pozite. spații frigorifice și un 
laborator pentru controlul ali
mentelor.

De Ia tovarășul VIOREL RA- 
CEANU, prim-viccpreședinte al 
consiliului popular municipal. • 
am mai aflat că in cursul anii- ] 
lui se vor mai preda noua se- < 
ră floricolă cu o producție a- 
nuală dc peste 5 milioane de 
lei, sc va pune în funcțiune 
sursa de apă potabilă cu o ca
pacitate de 200 de litri pe se-

cundă, precum și alte lucrări 
de utilitate publică.

Am reținut și faptul că in 
afara construcțiilor amintite, la 
Hunedoara sc vor realiza și 
alte importante obiective so- 
cial-culturalc, prin contribuția 
voluntară bănească și prin mun
că patriotică a tuturor locuito
rilor din municipiu. Pentru că. 
iubindu-și orașul, care a crescut 
prin munca Ior, hunedorenii 
au știut întotdeauna s<i parti
cipe, cu entuziasmul bunilor 
gospodari, la împlinirea și în
frumusețarea cartierelor cu 
noi fapte ale vredniciei. Este 
concludent faptul că numai in 
acest an hunedorenii și-au pro
pus să efectueze lucrări prin

muncă patriotică în valoare dc 
35 000 000 dc lei.
Tot în cursul acestui an, prin 
participarea locuitorilor vor fi 
finalizate toate lucrările de la 
noile zone de agrement ame
najate in pădurea Chizid și. 
lacul de acumulare Cincîș, un
de in zilele libere vin mii de 
hunedoreni.

Cu hărnicia și priceperea lor 
recunoscută, oamenii Hunedoa
rei vor finaliza cu succes «>- 
bicctivclc preconizate pentru 
anul 1972, cu convingerea de
plină că ceea ce realizează prin 
munca lor este pentru ei, pen
tru orașul în care trăiesc șl 
muncesc.

■
■

I6J0—17,00 Curs de limba rusă. 
17J5 Deschiderea emisiunii de 

după-amiază.
17,40 / a volan — emisiune pen

tru conducătorii auto.
18,00 Căminul.
18.45 Scena. Emisiune de actuali

tate și critică teatrală.
19,10 6 martie 1945.
19,20 1CO1 de sen. 

Intimplări cu Peti.
19.30 Telejurnal.
20,00 Handbal masculin : Româ

nia — R.D.G. (repriza a 
ll-a).

20.30 Teatru foileton : „Mușali- 
nii". Seria a V-a: Cum
păna vremurilor.

21.30 Steaua fără nume. 
Floarea din grădină.

22.30 24 de ore.
22.45 Contraste in lumea capita

lului.

20.10 Tinerii despre ei înșiși. ț
20.40 Pagini de umor . Charlie g

Chaplin. -
21.10 Fotbal. Ujpe.i budapesta — g 

Celtic Glasgow (Cupa Ca g 
pionilor Europeni). Inregis- g 
trate de la Budapesta. ■

22.40 24 de ore. ■

VINERI 10 MĂRITE

MARTI 7 MARTIE

E.C. Petroșani. Să presupu
nem, că scrisoarea dv. or fi 
fost moi explicită și in conse
cință, ințelegînd despre ce o- 
nume e vorbo, om fi căutat să

FILIMON GH. - Petrila. 
Primo problemă pe care o ridi
cați, privește orgonizareo inter
nă o întreprinderii la core lu
crați. Așa stind lucrurile, orice 
hotărîre s-ar lua de către 
organele de conducere ole a- 
cesteia, în interesul bunului 
mers ol muncii, devine obliga
torie. Respectați și dv. hotori- 
rile ce se iau ! !

In legătura cu obonamentul, 
vă informăm (observînd că dv. 
nu oți oflot acest lucru) că in 
nr. 6929 din 11 februarie o.c. 
al ziorului „Steagul roșu“ c

CONSTANTIN VASILE - Lo- 
neo. Am lecturat cu atenție 
lunga dv. scrisoore și ne pare 
rău că, nu ovem posibilitatea 
să vă fim de ajutor. Situația 
împotriva căreia vă plingeti. 
trebuie cercetată „pe dosar", 
ior toate lucrările privind liti
giul, au avut loc Io judecătoria 
si Tribunolul Cluj. Noi conside
răm că, trecindu-$e Io executa- 
reo dv. asupra soloriului, s-o 
făcut acest lucru în bazo unui 
titlu executor. Acesta ar trebui 
căutat, verificat, văzute temeiu
rile. probele existente și încă 
multe olte asemenea chestiuni.

Ținînd seomo de zona teri
torială in care ne desfășurăm 
activitoteo. noi nu avem posi
bilitatea de o face așa cevo. 
Adresoți-vă ziarului pentru ju
dețul Cluj _Foclio“, cit șl Minis
terului de Justiție.

E.M.

.1

fiindcă opțiunea și-au făcut-o 
singuri, devine evidentă de la 
sine evoluția lor ulterioară du
pă terminarea școlii.

Atelierul mecanic șef, un fel 
de doctor al oricărei întreprin
deri, indiferent de profil, loan 
Bota, Viorel On. Dumitru Che- 
leș elevi în anul II C, electro
mecanică de la Liceul industri
al minier Petroșani își încheie 
ultima săptămînă c’e practică 
din cele 6, în acest loc de 
muncă. Strungarul Ioan Magda, 
căruia ne adresăm, nc spune 
numai cuvinte frumoase despre 
comportarea lor în această pe
rioadă. Iar maistrul Ion Gălâ- 
țon, dc 32 de ani în acest ate
lier, ne confirmă același lucru.

Ghcorghe Mitrea, șeful birou
lui personal .și învățămînt, pe 
carc-1 întîlnim Ia ieșire în pra
gul atelierului, aflînd ce dorim 
să surprindem, ne declară :

— Veți căuta mult și bine c- 
levi care să nu-și înțeleagă mi
siunea lor aici. E drept, unii sînt 
maj zburdalnici, mai nu știu 
cum, dar toți își înțeleg rostul 
lor în viața de mline. E meritul 
lor, al familiilor ce i-au crescut, 
și poate, și al nostru. Au avut 
ocazia să vadă în uzina noastră 
un colectiv care Știe ce vrea. 
Și-n direcția aceasta noi le-am 
oferit ceea ce au învățat : disci
plina muncii, aspră de multe 
ori, dar făuritoare dp caractere. 
De altfel mai mult sau mai pu
țin toți s-au ocupat de ei. Și să 
știți că nu avem puțini : 508 la 
școala noastră uzinală, cei de la 
industrial care își fac practica 
tot aici, cei de la liceul de cul
tură generală pe care-l patro
năm tot noi, plus...

Oprit între timp lîngă noi, 
Ghcorghe Maghiar, președintele

comitetuluj sindicatului, inter
vine :

— Tocmai din cauza/număru
lui foarte marc de elevi pe ca- 
re-i creștem se. simte nevoia 
construirii unui atelier-școa- 
lă în incinta uzinei. Se poartă 
încă discuții în această proble
mă, dar cumva o scoatem noi 
la capăt. Dar dacă vom primi 
și ajutorul pe care-l scontăm 
nu ne vom face de rușine cum 
nu nc-am făcut credem, nici 
pînă acum.

Intr-adevăr, nu s-au făcut dc 
rușine nici pînă acum și credem, 
pornind dc Ia cele văzute și a- 
uzite, nu odată în drumurile 
noastre la U.U.M.P., că nici nu 
se vor face și își vor păstra fai
ma de școală a muncii, de pe
pinieră de noi cadre de nădejde 
pentru timpul dc mîine.

9,CO Deschiderea emisiunii de di
mineață. Telex.

9.05 Felc-școală. Mișcarea circula
ră. Mișcarea de rotație. A- 
naliza literară a poemului 
„Luceafărul" dc M. Emi- 
nescii.

10,00 Curs de limba m ă. Lecția 
_ a 6-a.
■ 10,30 Căminul (reluare).
■ 11,10 Film serial: ..Patru tan-
B chiști și un dine" (V) —
• reluare.
■ 12,05 Telejurnal. ‘

15,25 Deschiderea emisiunii de du- 
„ pă-amiază. Fotbal: U.T.A.
P — Tottenham. Transmisiu-
P ne directă de la Arad.
g 17,15 Curs de limba franceză. 
— Lecția a 5-a — reluare.
ț 17.45 Steaua polară.
g 18.05 Micii meșteri mari... din jii- 
g dețnl Prahova,
g 18,25 Recital de poezie. Silvia Po- 
g povicL
g 18,55 Pe muzică de Bach (Inter- 
B viziune).
B 19,15 Publicitate.
■ 19,20 1C01 de seri.
■ Intîmplari cu Peti.
■ 19,30 Telejurnal.
B 20,00
■

■

2/JO
22,10
22 ÎO

Searăi de teatru: „Micul 
Eyolf“ de ll. Ibsen, premie
ră TV.
I edete ale muzicii ușoare. 
Tele-glob — Algeria.
24 de ore.

Soluționarea promptă,
corectă a tuturor măsurilor stabilite

CONCURSUL 
de admitere 
în instituțiile 

militare 
de învățămînt

(Urmare din pag. I)

nos și armături TH a brigăzi
lor din cadru] blocului III, sec
torul 1 al aceleiași mine, s-a 
pus problema acordării salariu- 
Jut tarifar in raport cu nivelul 
mediu de îndeplinire a norme
lor de către formațiile deser
vite. independent de realizarea 
de ansamblu a sarcinilor de 
plan pe sector. S-a pornit la 
cont. ci.zarea inițiativei, dar a- 
ici nu s-a mai întîlnit hotărî- 
rea și perseverența in a da via
ță măsurii o dată luate. Ce s-a 
inlhnplat : Maiștrii au început 
să încredințeze oamenilor res
pectiv; cu lotul alte sarcini, li
nele chiar de prisos (curățiri 
pe lîngă transportoare), decit 
cele ce ie reveneau prin atribu
țiile de serviciu...

Am dori să .se rețină un lu
cru : ca. oricare ar fi forma de 
anlrenarc a personalului care 
deservește formațiile producti
ve — fie gruparea pe locuri de 
muncă, fie introducerea acor
dului global pe schimburi in 
cadrul unui sector, etc. — a- 
tunci cind se pornește să se 
pună in practică, trebuie să se 
acționeze hotărit pentru mate
rializarea intocmai a măsurii 
luate, pentru valorificarea a- 
vantajelor care decurg din ea !

Aplicarea muncii în acoj-d 
global la efectivul care execu-

lă extracția alît pe puțul orb 
nr. 12, cil .și pe puțul centru al 
E.M. Petrila a sporit, în mod 
vădit, cointeresarea celor 60 de 
muncitori care lucrează in a- 
ceste locuri — cheie din flux. 
Ei știu bine că cu cit se vor 
Elrăduj să mărească numărul 
de vagonele extrase, într-o anu
mită unitate de timp, cu alît 
le va crește și cișligul. In prea
labil s-au operat fotografieri .și 
cronometrați pentru stabilirea 
unor norme corecte, echitabile. 
Efectul acestei măsuri concre
tizate ■’ S-a văzul nu după mul
tă vreme: sectorul V. circ e.a 
necorespunzător aprovizionat .șl 
nu reușea să-și onoreze sarcini
le de plan, de la 1 februarie 
u.c. de cind s-a trecut la pro
cedeu! îmbunătățit de retribu
ire. raportează zilnic realizarea, 
chiar depășirea planului (plusul 
lunar se ridică la peste 1000 de 
tone!).

Unde s-au făcut simțite preo
cuparea. interesul, strădaniile 
pentru ca procesul tehnologic 
să aibă o desfășurare normală, 
ca ciclul prevăzut pentru fie
care formație de lucru să se 
.închidă* cu rigurozitate în tim
pul stabilit, realizările au o 
curbă ascendentă. Astfel, la 
E.M. Petrila colectivul a reușit 
să depisteze timpii neproduc
tivi la abatajele cu trepte răs-

turnate, și la abatajele cameră, 
s-au întocmii programe dc lu
cru în vederea obținerii unor 
avansări sporite, urmărindu-sc 
cu strictețe, de la șeful de 
schimb sau de brigadă, pînă la 
șeful serviciului tehnologie, 
respectarea tuturor factorilor 
care concură la efectuarea în
tocmai a ciclului productiv. 
Prevederile din planul de mă
suri subordonate atingerii dezi
deratului ca atare au căpătat 
viabilitate. Și eficiența a ieșit 
neinlîrziat în evidență : la fron
tul cu trepte răsturnate, unde 
își desfășoară munca brigada 
condusă de Mihai Țigăieru s-a 
obținut în luna trecută o avan
sare de 80 de metri, ceea ce 
constituie un salt spectaculos 
(ață de cei 45 de metri — me
dia obișnuită de înaintare în- 
ti-un interval de timp similar. 
Intr-un abataj cameră, brigada 
condusă de Constantin Alexe 
a atins în luna ianuarie o avan
sare de 126 metri, cu cea. 25 la 
sută mai mult decît realiza în 
mod obișnuit. Sigur, numărul 
brigăzilor cu realizări peste ce
le medii va trebui să crească și 
se impune și pe mai departe o 
preocupare susținută în acest 
sens din partea tuturor factori
lor răspunzători de soarta pro
ducției minei.

Ministerul Forțelor Armate 
organizează concursuri de 
admitere, pentru anul școlar 
1972/1973. jn următoarele in
stituții militare de învăță
mînt :
• Liceele militare, anul I, 

între 15 iunie și 3 iulie 1972
• Școlile militare dc ofi

țeri activi între 1 și 9 iulie 
1972.
• Facultățile tehnice din 

Academia Militară și Institu
tul medico-farmaceutic Bucu
rești, secția mililară, ii 
și 20 iulie 1972.
• Școlile militare de 

tri și subofițeri între 28 Au
gust și 8 septembrie 1972.
• Școala militară de mu

zică :
— pentru ofițeri dirijori 

militari intre 1 și 9 iulie 1972:
— Pentru ciclul profesional 

Intre 28 august și 8 
brie 1972.

Tinerii care doresc 
cipe la con'ursul de admite
re la una din aceste institu
ții militare de învățămînt 
vor depune cereri dc înscrie
re la centrele militare județe
ne pe raza cărora dornicilia- 

• pri-ză, pînă la data de 20
Ii. 1972.

Detalii suplimentare pot fi 
cerute de la centrele militare 
județene (municipale).

(Agerpres).

MIERCURI 8 MARTIE

di-
■

9,CC Deschiderea emisiunii de di- ■ 
mineață. Telex. ■

9,05 Panoramic științific (re- ■ 
luare). ■

9,45 Muzică populară (reluare). ■ 
10,00 Curs de limba german ■ 

Lecția a 6-a. -
10,30 Film serial: ..Sebastien șt ■ 

secretul epavei". Episodul ® 
..O foarte lungă așteptare"Ah 

11,CO Pagini de umor:
Charlie Chaplin (reluare) ® 

11J0 Anchetă TV „Minori în^ 
derivă". Emisiune de Mthv ® 
Stoian (reluare).

12.20 Telejurnal.
15AC—16 ĂO Tele-școală. l

/7J0 Deschiderea emisiunii ■
după-amiază. _

17,35 Prietenii lui Așchiuțâ.
18, C0 Momente din istoria muzicn J

ușoare romanești.
18.20 Arta plastică. 

Cronica expozițiilor.
18A5 Stop-cadru.
19, C0 Oameni și fapte.
19,15 Tragerea Loto.
1920 1 001 de seri b

Intîmplări cu Peti. B
1920 Telejurnal _i
20, C0 Cronica politică internă dt ■

Eugen Mândrie.
Film artistic: -1
„Călătorie fmitastică". 
Documentai TV :
.■(noiimpuri în Deltă. —
Muzică ușoară.
24 de ore.
Din țările socialiste.

20.1 S

21.55

S1MBATA II MARTIE

9,05

9.45
10,00
10,45

11,15

12,15

9.CO Deschiderea emisiunii de 
mineață. Telex.

9,05 Teleglob. Algeria (reluare).
9.25 Vedete ale muzicii ușoare' 16,35

(reluare). 18,15
9.50 Desen animat. 19.00

10,00 Curs de limba fra iceia. 
lecția a 6-a.
Tele-ciiiemateca pentru co
pii și tineret : „Jack și fa
solea fermecată" (reluare). 
Telejurnal.
Deschiderea emisiunii de 
după-amiază. Fotbal: Steaua 
— Bayern Mimchen (Cupa 
Cupelor). Transmisiune di
rectă de la Saldionul „23 
. \ugust".
Curs de limba engleză. Lec
ția a 5-a — reluare.
O viață pentru o idee : 
Fabre (II).
Timp și anotimp in agri-

'0,30

■ 12.00
■ 15,25

■ 17,45

II

9,C0 Deschiderea emisiunii de di- ț 
mineață. Telex. ■«
Fi/nj serial: „Doamna dtn^ 
Genova" (IV).
De vorbă cu gospodinele. g 
Tele-eneiclopedia (reluare).
Biblioteca pentru toți... b 
I reluare). q
Emisiune de divertisment. b 
Clujul... pe adresa dv. B 
(selecțiuni). B
Emisiune de educație am- B 
tară. B

1220 Telejurnal. B
16.30 Deschiderea emisiunii de B

după-amiază. B
Emisiune in limba germa S 
Ritm, tinerețe, dans. ■
Campionatele europene de B 
atletism pe teren acoperi: ■ 
Transmisiune de la Gre “ 
noble.

19,20 1C01 de seri.
Intîmplări cu Peti.

19.30 Telejurnal.
20,00 Săptămînă internațională.
20,10 Avanpremiera. 
20,15 Tele-enciclopedia. 
21.00 Film serial: .Jnvadahm" 
21.50 Emisiune de divertisment

„Ce faceți astă-seară
22.30 Telejurnal
22,45 Campionatele europene de g

atletism pe teren acoperit g 
Transmisiune de la Gre- ■ 
noble

■

■■

TINEftE (OXItEIE
l-a Casa de cultură din Petroșani a avut loc faza muni

cipală a concursului de creație al liceenilor intitulat „Tinere 
condeie", concurs organizat dc Comitetul municipal U.T.C. 
Au participat loan Bota, Magdalena Ștefan (Liceul Urieam), 
Cristina Schrot, Ana Hălmăciu, Adriana Reif (Liceul Lit- 
peni), Mihai și Daniela Purice (Liceu) Vulcan), Augustin Frâ- 
țilă, Mihai Dragolea și Valeria Butulescu (Liceul Petroșani).

In urma leclurării celot 3 piese obligatorii la această 
fază, juriul a oferit premiul 1 lui Valeriu Butulescu (Liceul 
Petroșani), premiul 11 lui Mihai Dragolea și premiul 111 A- 
drianei Reif (Liceul Lupeni). Demn c’e notat că întregul con 
curs a oferit o seară de autentică și sensibilă poezie.

mica publicitate:
B VTND autoturism Re

nault 10, Petroșani, telefon 
1073.

• VLND . . - i liberă > t> ’c- 
ren. lnfoiatațit ia Citzn "lă, 
nr. 56/2 Petroșani, Șolga 
Vilma,
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SOLEMNITATEA
INMINARII UNOR

DECORAȚII
0

bu. inginer Ln Grupul de Șanti
ere pod Dunăre — Galați, Petre 
E. Bucur, lăcătuș ln întreprin
derea de utilnje pentru con
strucții în transporturi — Bucu
rești. Andrei D. Caracostea, 
profesor la Institutul de con
strucții din București. Valeria 
K. Chera, inginer șef la Grupul 
dc șantiere pod‘Dunăre — Ga
lați, Ioan P. Coroban. lăcătuș 
la Uzina de construcții metalice 
și mașini agricole — Bocșa, Ni- 
colac D. Culea. sudor la Uzina 
dc utilaj chimic „Grivița Ro
șie- din București. Petru r. Co
corii. soldat — M.F.A., Victor 
FI. C’aranfil, laminator la Com
binatul siderurgic din Galați. 
Ștefan D Dumitrescu, director 
tehnic ln Trustul de construcții 
drumuri, poduri, porturi și ae
roporturi, Demetru I. Dogărcs- 
cu. maistru la întreprinderea 
de utilaje pentru construcții în 
transporturi București. Ion V. 
Dobrin, dulgher la Grupul dc 
șantiere pod Dunăre — Galați, 
Neagu R. Frigioiu. sudor la U- 
zina .Progresul" din 
Palticl M. Goldștcin, 
șef 11 întreprinderea de utilaje 
pentru construcții în transpor
turi — București. Tudor Gh. 
fon, sudor la Grupul dc șantie
re pod Dunăre — Galați. Ni- 
eolac Z. Istratc. cazangiu la U- 
zina de utilaj chimic — Ploiești, 
Vasile I. Juncu, inginer la Insti
tutul de proiectări transporturi 
auto, navale și aeriene. Iulius 
A. Lupescu. inginer la Uzina 
r23 August" — București. So- 
tir E. Malacos. căpitan în mari
na fluvială, Constantin D. Mari
nescu. director tehnic la Institu
tul dc proiectări transporturi 
auto, navale și aeriene. Ka- 
roly S. Mihaly, maistru la 
Grupul de șantiere pod Du
năre — Galați. Ștefan St. Ma- 
cea, căpitan — M.F.A., Vîl- 
cea. D. Marinescu, mecanic 
la întreprinderea de utilaje 
pentru construcții în transpor- 
turi-București, Ștefan M. Neu
ner, maistru la grupul de șan
tiere pod Dunăre-Galați, Mir- 

Petrescu, inginer la

:uvîn-

de

Brăila, 
inginer

cea A.
Trustul de construcții drumuri 
poduri, porturi ș‘
Boris I. Poenaru,
Grupul de șantiere pod Dună- 
re-Galați, Cristea A. Pascaru, 
inginer șef adjunct la întreprin
derea de utilaje pentru con
strucții in transporturi-Bucu- 
rești. Alexandru D. Stoica, in
giner șef la întreprinderea de 
construcții speciale în'transpor- 
turi-București, Ion V. Strâtes- 
cu, inginer la întreprinderea de 
construcții speciale și instala- 
ții-montaj a Ministerului In
dustriei Construcțiilor de Ma
șini. Dumitru Gh. Taran, mai
stru principal la Grupul de 
șantiere pod Dunăre-Galați. A- 
iexandru M. Ungureanu. dul
gher la același grup de șantie
re, și Gheorghe Gh. Voinea, la
minator la Combinatul siderur
gic din Galați.

Prin același decret al Consi
liului de Stat, au mai fost con
ferite. de asemenea. 107 ordine 
și 59- medalii ale Republicii 
Socialiste România unor munci
tori. maiștri, tehnicieni și ingi
neri care au contribuit la reali
zarea podului de peste Dună
re de Ia Giurgeni-Vadul Oii.

Mulțumind în numele celor 
care și-au adus contribuția la 
proiectarea podului peste Dună
re de la Giurgeni-Vadul Oii. 
ing. Vasile I. Juncu a spus • 
•Distincțiile acordate astăzi sînt 
o apreciere deosebită a condu
cerii partidului și statului nos
tru și. de aceea, înțelegem ca 
în activitatea noastră de viitor 
să depunem toate eforturile, 
toată experiența obținută la a- 
ceastă lucrare, pentru a contri
bui în continuare la ridicarea 
prestigiului tehnicii românești

•i aeroporturi, 
director la

în construcția de poduri, alît în 
țară cît și peste hotare.

Luând, dc asemenea, 
tul. ini Constantin D. Țintea 
a spus i Astăzi, cînd munca 
noastră a primit cea mai înaltă 
prețuire, ne exprimăm recunoș
tința față de conducerea parti
dului, fnțfl dc tovarășul Nicolao 
Ceaușescu, personal, pentru gri
ja părintească și ajutorul per
manent acordat constructorilor 
podului, pentru condițiile cre
ate, care ne-au permis, în fi
nal. stă realizăm în cele mai 
bune condiții această importan
tă lucrare. Asigurăm conduce
rea partidului și statului că în 
viitor vom munci cu abnegație 
să înfăptuim directivele parti
dului, sâ realizăm exemplar 
sarcinile încredințate.

Exprimând sentimentele
gratitudine ale muncitorilor 
constructori, care prin activita
tea lor însuflețită au contribu
it la realizarea podului peste 
Dunăre de la Giurgenl-Vadul 
Oii, maistrul Dumitru Gh. Ta
ran a subliniat că distincțiile 
acordate sînt mărturia vie a 
prețuirii pe care Partidul Co
munist Român o acordă muncii 
devotate a constructorilor po
dului. ele constituind, în ace
lași timp, un imbold în activita
tea lor viitoare.

Luînd cuvîntul. tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCl a spus

.Doresc, în primul rînd, ca, 
în numele Comitetului Central 
a! Partidului, al Consiliului de 
Stat și al guvernului, să vă fe
licit pe dumneavoastră, cei că
rora vi s-au înmînat astăzi a- 
ceste distincții ale Republicii 
Socialiste România, cît și pe 
toți cei care, cu acest prilej au 
fost distinși cu ordine și me
dalii — și să adresez calde fe
licitări tuturor celor care au 
contribuit la realizarea podului 
peste Dunăre.

Realizarea acestei importante 
construcții în cincinalului care 
a trecut a cerut eforturi mari 
atit constructorilor și proiectan- 
ților, cit și uzinelor constructoa
re de mașini — și putem spu
ne . că s-au achitat cu toții în 
bune condiții de obligațiile pe 
care le-au avut, că au reușit 
să depășească greutățile ivite 
pe parcurs. Intr-adevăr, aceas
tă construcție reprezintă o mîn- 
drie a constructorilor, proiec- 
tanților, a uzinelor constructoa
re de mașini, deci a tehnicii 
românești.

Sperăm că experiența acumu
lată pe acest important .șantier 
va fi folosită în realizarea unor 
noi obiective, — poate nu de 
aceeași natură, dar asemănă
toare. Avem în vedere că în 
acest cincinal trebuie să con
struim cîteva poduri, că în in
teriorul țării trebuie realizate o 
serie de construcții asemănătoa
re de dimensiuni mai mici, și, 
desigur. în perspectivă, proba
bil că vor mai trebui realizate 
obiective de acest fel, de înal
tă tehnicitate.

De aceea, doresc să exprim 
convingerea conducerii de par
tid și de stat că toți inginerii, 
tehnicienii, maiștrii, muncito
rii vor depune toate eforturile, 
pe noile șantiere, la noile locuri 
de muncă, spre a-și aduce con
tribuția lor tot mai activă la 
realizarea programului elaborat 
de Congresul al X-lea. la dez
voltarea României socialiste, la 
ridicarea bunăstării întregului 
nostru popor. încă o dată, vă 
felicit și vă urez succese în în
treaga dumneavoastră activita
te”.

Vizita delegației Lucrările
M. A. N

în R.S. Cehoslovacă
PR AGA 2. — Corespondentul A- 

gerpres, G. Prisăcani. transmite : 
Președintele Republicii Socialiste 
Cehoslovace, 1 udvik Svoboda, a pri
mit, joi dimineața, la Bradul din 
Prag?., delegația Marii Adunări Na
ționale a Republicii Socialiste Ro
mânia condusă dc tovarășul Ștefan 
Voitei, membru al Comitetului E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R., președin
tele M.A.N.

La primire erau dc față Alois In
dra, membru al Prezidiului C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, președintele 
Adunării Federale, Jan Marko, 
prim-viccpreședintc al Adunării Fe
derale. Vaclav David și Dalibor 
Hanes, \ iceprcședinți ai Adunării 
Federale, președinții celor două Ca
mere ale Adunării Federale, Jan 
Pudlak, șeful Cancelariei preziden
țiale, Era prezent ambasadorul Ro
mâniei la Praga, Teodor Ilaș.

In timpul primirii, care a decurs 
intr-o atmosferă prietenească, au 
fost discutate aspecte legate de ac
tivitatea desfășurată în cele două 
țări în construcția socialistă, s-att 
evidențiat posibilitățile parlamente
lor ambelor țări dc a acționa în 
direcția întăririi relațiilor 
borarc și cooperare între 
și Cehoslovacia,

In aceeași zi, membrii 
Marii Adunări Naționale, 
dc tovarășul Ștefan Voitcc, au fost 
primiți la Comitetul Central al

Partidului Comunist din Cehoslova
ca dc tovarășii Josef Kcmpny și 
Vasil Bilak, membri ai Prezidiului, 
secretari ai C.C. al P.C.C.. Alois 
Indra, membru al Prezidiului C.C. 
al P.C.C., președintele Adunării Fe
derale.

In cadrul întîlnirii, desfășurate în- 
tr-o atmosferă tovărășească, au fost 
discutate probleme privind stadiul 
actual al relațiilor româno-ccho- 
slovace, perspectivele lor dc dezvol
tare.

★
Delegația parlamentară română a 

avut, de asemenea, o întâlnire cu 
Evz.en Erban, președintele consiliu
lui național ceh, și cu membri ai 
prezidiului consiliului,.

Prezidiul consiliului național ceh 
a oferit un dejun oficial în cinstea 
delegației române,

Seara. Alois Indra a oferit o re
cepție în onoarea delegației parla
mentare romane. Au participat Jo
sef Kempny, vicepreședinți ai Adu
nării Federale și alte oficialități 
cehoslovace.

--------

dc cola- 
România

delegației 
condusă

Deschiderea
Tîrgului
international
de la Cairo

CAIRO 2 (Agcrpres). — In nu
mele președintelui Republicii Arabe 
Egipt, Anwar Sadat, premierul Aziz 
Sedky a inaugurat, joi, Tîrgul in
ternațional de la Cairo, ediția 1972 
— relatează agenția MEN. Ua ce
remonie au participat membri ai 
guvernului egiptean, miniștri ai eco
nomici din țările reprezentate ,la 
Tîrg, precum și membri ai unoi 
misiuni diplomatice de la Cairo.

După inaugurarea oficială, pre
mierul Aziz Sedky a vizitat diferite 
pavilioane ale Tirguluiy la care 
participă 34 dc țări, între care și 
România.

Comisia pentru cornii (ia
femeii a adoptat

dezormare de la Geneva
GENEVA 2 (ARCrpres). — Co

mitetul pentru dezarmare dc la 
Geneva, care și-a reluat lu
crările în sesiunea dc primăva
ră, a ținut, joi, o nouă ședin
ță; au luat cuvîntul reprezen
tantul Canadei, George Ignati
eff, și a) Marii Britanii, lordul 
Lolliian. Vorbitorii au apreciat 
suspendarea experiențelor nu
cleare subterane ca una din 
principalele probleme ce trebuie 
să preocupe comitetul pentru 
dezarmare. Șeful delegației ca
nadiene s-a pronunțat pentru 
completarea Acordului de la 
Moscova, din 1963, privind, in
terzicerea experiențelor nuclea
re în cele trei medii, cu un tra
tat care să prevadă și prohibi
rea experiențelor nucleare sub
terane. Un asemenea acord ar 
putea, a spus delegatul cana
dian, să frîneze cursa înarmări
lor nucleare și să reducă riscu
rile radioactivității.

Sesiunea dc primăvară a Co
mitetului pentru dezarmare arc 
înscrise pe agenda de lucru pa
tru categorii dc probleme: mă
suri rclutivc la încetarea cursei 
înarmărilor nucleare șl la de
zarmarea nucleară ; măsuri cu 
caracter nenuclcar; alte măsuri 
colaterale: dezarmarea generală 
și totală.

Delegația Republicii Socialis
te România, prezentă la actua
lele lucrări ale Comitetului, es
te condusă de Constantin Ene, 
reprezentantul permanent al ță
rii noastre pe lingă Oficiul Na
țiunilor Unite și instituțiile spe
cializate de la Geneva.

o rezolufic prezentată 
<lc România ■

GLNEVA 2 (Agcrpres). — Co
misia pentru condiția femeii — cu 
sediul la Geneva — a adoptat o 
rezoluție prezentata de România 
prin care solicită secretarul general 
al O.N.U. ți directorul general al 
U.N.E.S.C.O. <i acorde o atenție 
specială masurilor ce trebuie luate 
pentru promovarea programelor dc 
educație pentru tineri și tinere, ca 
mijloc de a asigura înflorirea per
sonalității umane și satisfacerea e- 
fectiva și concretă a drepturilor ce 
revin fiecărei ființe umane.

In intervenția sa, reprezentanta 
țării noastre, Florica Paula An
drei, a subliniat necesitatea ca 
U.N.E.S.C.O. să se preocupe mai

mult dc diferitele aspecte ale edu
cației tinerilor și, în special, a ti
nerelor femei, ținind cont de pro
blemele specifice ale acestei cate
gorii umane. Trebuie continuate c- 
forturile, a declarat vorbitoarea, în 
vederea educații tinerilor în spiri
tul datoriei cc-i incumbă pc plan 
social. Este necesar, dc asemenea, 
ca in munca dc educare s.î aibă în 
vedere creșterea și formarea tinere
tului in spiritul respectului pentru 
drepturile fundamentale ale omului.

In cursul discuțiilor pe marginea 
rezoluției, reprezentantele Austriei, 
Belgiei, Columbiei, Indoneziei și 
S. .A. s-au asociat, în calitate d: 
coautoare, la rezoluția inițiată dc 
România.

pe Mujibur Rahman

> La Bonn s-a anunțat că 
ministrul afacerilor externe 
al R.F. a Germanici, Walter 
Scheel, va efectua o vizită o- 
ficială la Oslo, intre 11 și 13 
martie.

MOSCOVA 2 (Agcrpres). — 
Leonid Brcjnev, secretar general al 
O.C. al P.C.U.S., l-a primit, joi, 
pe Mujibur Rahman, primul minis
tru -al Republicii Bangladesh, aflat 
în vizită în Uniunea Sovietică, a- 
nunța agenția TASS. In timpul con
vorbirii care a avut loc cu acest 
prilej, au fost examinate probleme

privind dezvoltarea relațiilor dintre 
Uniunea Sovietică și Republica Ban
gladesh, precum și unele probleme 
internaționale de interes reciproc.

In aceeași zi, Andrei Gromîko, 
ministrul de externe al Uniunii So
vietice, l-a primit pe Mohammed 
Abdus Samad, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Bangladesh.

Bundcstagul a ratificat 
Tratatul privind interzicerea 
plasării de arme nucleare și 
de alte arme de distrugere 
in masă pe fundul mărilor și 
oceanelor. Tratatul fusese 
semnat de guvernul vest-ger- 
nian la 8 iunie 1971.

în legâturâ cu retragerea 
Bangladesh 

cord care stabilea data de 25 mar
tie ca termen limită pentru retra
gerea trupelor indiene din Ban
gladesh.

trupelor din
DELIII 2 (Agerpre-.). — Ultimul 

contingent al trupelor indiene sta
ționate pe teritoriul Republicii Ban
gladesh va fi retras la 12 martie, 
cu 13 zile mai devreme decîc sta
biliseră autoritățile de la Delhi și 
Dacca, anunță agenția France Prcsse, 
citind un comunicat difuzat de pos
tul dc radio indian.

După cum s-a mai anunțat, la în
ceputul lunii februarie, premierul 
Indira Gandhi și primul ministru 
Mujibur Rahman semnaseră un a-

—
Reuniunea
guvernului 

libanez

0 In cadrul unei conferin
țe de presă organizate la 
Bonn, unde a sosit pentru o 
vizită oficială în cadrul tur
neului său prin mai multe 
capitale vest-europene, can
celarul federal al Austriei. 
Bruno Kreisky. și-a expri
mat speranța în încheierea 
unui acord între țara sa și 
Piața comuna lărgită. El a 
apreciat că acest acord poate 
interveni în cursul acestei 
veri, urmînd să intre în vi
goare la începutul anului 
1973, după aderarea definiti
vă la C.E.E. a celor patru țări 
candidate.

+ In Maroc s-a desfășurat 
miercuri referendumul asu
pra proiectului de constitu
ție prezentat națiunii, la 17 
februarie, dc regele Hassan 
al II-lea.

Rezultatele oficiale, date 
publicității joi dimineața la 
Rabat, arată că in favoarea 
proiectului de constituție au 
votat 1 434 8G9 alegători, din 
totalul de 4 8G3 995 
Pe listele electorale.

Participarea la vot 
de 92,95 la sută.

Moshc Sneh, născut in a- 
nul 1909, a intrat în 1918 în 
rindurilc Partidului Munci
toresc Unit din Israel și a 
condus aripa de stingă a a- 
cestuia, care s-a alăturat Par
tidului Comunist în 1951. A 
fost ales membru al Biroului 
Politic al C.C. al Partidului 
Comunist, iar. ulterior, a de
venit președintele Comitetu
lui Central al P.C. din Isra
el.

Moshc Sneh era, de aseme
nea, membru al Parlamen
tului israelian.

înscriși

fost

special

La Havana a fost dat 
publicității un proiect de le
ge care interzice activitățile 
ilicite și specula, informează 
agenția Prensa Latina. Nou! 
document face parte dintr-un 
ansamblu de legi referitoare 
la infracțiuni împotriva eco
nomiei naționale și populare 
care urmează să se adauge 
.prevederilor actualului cod 
de ocrotire socială în vigoa
re în Cuba. Printre activită
țile ilicite citate se numără 
procedura sau desfacerea ile
gală de mărfuri, contracta
rea dc mână de lucru în ace
leași scopuri, împrumutul de 
bani cu dobindă, revînzarea 
de mărfuri sau produse cu 
suprapreț,

Intr-un mesaj 
adresat, prin intermediul re
prezentantului Națiunilor U- 
nite in Pakistan, 
ministru Mujibur 
președintele ~
Zulfikar Aii Bhutto, a oferit 
trimiterea unei cantități su
plimentare do 100 000 tone 
de orez în Republica Ban
gladesh, informează agenția 
Reuter, citind un anunț ofi
cial dat publicității la Isla
mabad.

O cantitate de 28 000 tone 
orez a fost trimisă la Dacca 
în urmă cu aproape două 
săptămîni, tot din dispoziția 
președintelui Aii Bhutto din 
considerente umanitare.

primului
R a hm an-.

Pakistanului,

> In Belgia se extinde 
greva declanșată în urmă cu 
o săptămînă în sectorul in
dustriei petroliere. La Anvers 
au încetat lucrul, în total. 80 
la sută dintre muncitori, iar 
la Bruxelles — 50 la suta. 
Greviștii cer îmbunătățirea 
generală a condițiilor de 
muncă și viață. Pînă acum, 
patronatul a refuzat să satis
facă revendicările sinclicatu-

ț
I
I
I
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★ a aprobat
devalorizarea

dolarului
Conferința europeană și necesitatea participam

statelor interesatea tuturorla lucrările sale
să fie

în Irlanda de nord

S. II. A.
După solemnitate, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, ceilalți con
ducători de partid și de stat 
prezenți s-au întreținut cordial 
cu cei decorați.

(Agcrpres).

Evoluția stațiilor automate 
„Marte-2“ și „Marte-3“

.VOSCOI-’A 2 (Agerpres). — 
Stațiile automate sovietice „Mar- 
te-2“ și „Marte-3“ iși continuă 
evoluția pe orbite circummarțiene. 
Pînă miercuri, „Marte-2" efec
tuase 127 de rotații, iar „Marte- 
3" — șapte rotații în jurul Pla
netei Roșii.

Intre cei doi sateliți artificiali 
ai lui Marte și Pământ se menți
ne legătura prin radio. Stațiile 
continuă să cerceteze și să foto
grafieze suprafața planetei, să 
studieze atmosfera marțiană și ca
racteristicile spațiului cosmic pe- 
rimarțian. A fost recepționat un 
mare volum de informații știin
țifice prețioase. Astfel, specialiștii 

constatat, în urma încetării

furtunii (le praf că temperatura 
solului — la o adîncime de cî- 
teva zeci de. centimetri — nu 
depinde, practic, de alternanța 
zilelor fi nopților marțiene. Tot
odată, s-a stabilit că limita infe
rioară a ionosferei lui Marte se 
află la înălțimea de 80—110 km. 
In apropierea lui Marte, concen
trația de electroni sporește brusc, 
ea micșorindu-se apoi treptat, pe 
măsura creșterii distanței față de 
planetă.

După cum informează agenția 
TASS, programul de activitate a 
stațiilor „Marte-2" și „Marte-3“ 
— pe orbitele de sateliți artificiali 
ai Planetei Roșii — se apropie de

BEIRUT 2 (Agcrpres). — Con
siliu) dc Miniștri al Libanului a 
ținut miercuri, la Palatul Baabda, 
reuniunea sa săptămînală, în cadrul 
căreia a fost examinată situația e- 
xistentă in țară după atacurile lan
sate de forțele armate israelicnc a- 
supr.i regiunii din sudul Libanului, 
în’re 25 și 28 februarie — anunță 
agențiile Reuter și France Prcsse.

Președintele Libanului, Suleiman 
Frangieh, a declarat, cu acest prilej, 
că „planul israelian viza provoca
rea unui exod al populației din 
sudul Libanului, prin ocuparea unor 
sate din zona de frontieră". El a 
menționat că „locuitorii din această 
regiune au provocat eșecul planu
lui israelian, deoarece nu și-au pă
răsit casele".

Președintele Frangieh a reafirmai 
sprijinul guvernului libanez față de 
rezistența palestiniană. El a subli
niat, apoi, că ajutorul acordat Li
banului de către celelalte țări arabe 
constituie „o confirmare a legătu
rilor frățești care unesc popoarele

Președintele Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist din Israel. Moshc 
Sneh. a decedat la 1 martie, 
anunță agențiile Reuter 
■'rance Presse.

Senatul

Ideca conferinței pentru securita
te și cooperare in Europa s-a afir
mat, încă din anul 1966, în lim
bajul politic ca un mijloc de rea
lizare a dezideratului major pe ca
re il constituie Dentru toate po
poarele continentului — securitatea 
europeană. Propunînd, prin Decla
rația de la București, întrunirea u- 
nei Conferințe consacrate securității 
și colaborării, România, împreună 
cu alte state socialiste din Europa, 
avea în vedere împlinirea unui ideal 
nobil, de a se crea pe continent un 
nou sistem de relații care să ex
cludă forța sau amenințarea cu for
ța, care să fie bazate pe principiile 
fundamentale ale dreptului interna
țional.

Declarația sublinia că înfăptuirea 
securității europene presupune răs
punderea și contribuția fiecărui stat 
— mare, mijlociu sau mic, — in
diferent de orinduirea sa politică și 
socială, la stabilirea unei colaborări 
demne între state suverane, inde
pendente și egale în drepturi.

Aplccîndu-ne asupra cerinței ca 
o conferință europeană sa fie re
zultatul conlucrării, consensului tu
turor statelor interesate, trebuie să 
clarificăm de ce este aceasta o ne
cesitate.

Conferința pentru securitate și 
cooperare in Europa are drept scop 
principal să elimine războiul, să 
instaureze o pace durabila, să faci-

liteze crearea unei rețele de relații 
interstatale — politice, economice, 
tehnico-științifice, culturale — me
nite să apropie popoarele în efortul 
de a-și construi o viață mai bună, 
încă de la început, ea nu este în
dreptată împotriva nici unui stat 
sau grup de state neparticipante la 
acest fer, ci are în vedere modela
rea unor raporturi internaționale din 
care forța să fie exclusă — obiec
tiv in realizarea căruia este intere
sat fiecare stat iubitor dc pace.

De asemenea, schimburile econo
mice și sociale care au loc în Eu
ropa și in întreaga lume, ritmul fără 
precedent al dezvoltării științei și 
tehnicii deschid, în condițiile actua
le, noi perspective de colaborare cu 
toate țările, conferă noi dimensiuni 
ideii de participare neîngrădită, fără 
nici un fel de discriminări, a fie
cărui popor la tezaurul material și 
spiritual mondial; aceste elemente 
impun înlăturarea oricăror obsta
cole care se mai ridică în mod ar
tificial in calea dezvoltării raportu- 

x rilor normale intre state.
Complexitatea însăși a probleme

lor Europei, divizată în blocuri mi
litare, împărțita in grupări econo
mice. in care interesele statelor mici, 
mijlocii și mari se întretaie, nu-și 
poate găsi soluții prin hotarîrea unui 
stat sau grup de state, pentru că 
chestiunile care privesc soarta în
tregii Europe trebuie rezolvate ai

participarea tuturor popoarelor. In 
ace t scop, țara noastră, împreună 
cu celelalte țări socialiste, a fost ini- 
țiatoarca organizării unei conferințe 
gcneral-curopene consacrate securită
ții și colaborării pe continent, a 
pregătirii și organizării acestei reu
niuni într-un cadru multilateral cu 
participarea directă și egală a tu
turor statelor interesate, a propune
rii dc creare a unuî organism per
manent al tuturor statelor partici
pante la Conferință, în cadrul că
ruia să poată fi continuată activi
tatea comună de convenire asupra 
pașilor concreți spre destindere și 
cooperare. Istoria, viața a demon
strat că orice acord elaborat fără 
contribuția națiunilor implicate, 
orice aranjament încheiat deasupra 
intereselor statelor, nu are viabili
tate.

Avînd în vedere că tuturor sta
telor, indiferent dc mărime sau po
tențial economic și militar, dc o- 
rinduirea lor socială, lc revine răs
punderea pentru menținerea păcii, 
cs'.e necesar să se creeze condițiile 
adecvate ca toate aceste state, fără 
discriminare, să poată să-și aducă 
întreaga contribuție la efortul de 
soluționare, în interesul popoarelor, 
a problemelor cu care se confruntă 
continentul.

In această nouă optică rezidă și 
necesitatea ca o Conferință euro
peană. conceputa ca prima dintr-un

șir de asemenea reuniuni, 
forul tuturor popoarelor interesate. 
Această tribună ar putea să devină, 
locul potrivit de cunoaștere a in
tereselor individuale și conjugate 
ale tuturor participanților, să ofe
re condiții prielnice pentru elabo
rarea dc aranjamente negociate și, 
în acest fel, să constituie un exem
plu bun, demn de urmat, pentru 
popoarele extraeuropene, pentru pa
cea și securitatea întregii lumi.

In scopul asigurării unui aseme
nea caracter Conferinței, țara noas
tră s-a pronunțat întotdeauna pen
tru participarea tuturor statelor in< 
teresate, în mod direct și cu drep
turi egale, la toate etapele dc pre
gătire și organizare a acesteia. Con
siderind ca securitatea europeană nu 
poate fi decît opera comună a tu
turor țărilor continentului, ele tre
buind să fie, în același timp, și bene
ficiarele acesteia, România a adre
sat recent, prin Hotărîrca Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., 
Consiliului de Stat și Consiliului de 
Miniștri, tuturor statelor interesate, 
tuturor forțelor care se pronunță 
pentru securitate și colaborare pe 
continent, chemarea dc a-și uni e- 
forturile pentru a face să triumfe 
acest nobil deziderat, pentru a asi
gura pacea/ destinderea și înțelege
rea în Europa și in întreaga lume.

Apelul român răspunde unui im
perativ al zilelor noastre. Evoluțiile

politice din Europa, înregistrate in 
ultima perioadă, fac posibilă tre
cerea imediată, fără nici o ami- 
narc, la pregătirea practică, în ca
drul unor consultări multilaterale cu 
participarea tuturor statelor intere
sate, a Conferinței europene pentru 
securitate și cooperare. Este cunos
cut că aceste consultări au fost pro
puse încă din anul 1970, statele eu
ropene ajungînd la un acord ca ele 
să aibă loc la Helsinki. De aseme
nea, țara noastră ca și celelalte sta
te socialiste, prin documente .unila
terale sau comune, s-a pronunțat 
pentru desemnarea cît mai grabni
că a reprezentanților care să ne
gocieze, in această etapă pregăti
toare. ordinea de zi, nivelul de 
participare, procedura Conferinței.

Respectarea principiului de parif- 
ciparc directă >i egală a tuturor sta
telor interesate la definitivarea te
maticii Conferinței, la convenirea 
unui cadru procedural democratic, 
la consultările multilaterale, va 
crea posibilități sporite succesului 
Conferinței europene.

România va acționa cu toate for
țele pentru a se trece la pregătirea 
concretă multilaterală a ținerii a- 
cestei conferințe, considerînd că in
teresele generale ale păcii și cola
borării in Europa, ca și în întreaga 
lume, impun fiecărui stat să acțio
neze in această direcție.

Ioan SBARNA

W ASHINGTON 2 (Agerpto). — 
Senatul S.U.A. a aprobat miercuri 
seara cu 86 de voturi contra 1, de
valorizarea cu 7,89 la sută 
a dolarului american și. în 
relație, creșterea prețului aurului de 
la 35 la 38 de dolari uncia. După 
cum se știe, asupra măsurii dc dc- 
valoriz re de drept a dolarului 
S.U.A. (practic, moneda americană 
fusese deja discreditată pc piețele 
de devize occidentale și suferise o 
devalorizare) s-a căzut de acord, in 
decembrie 1971, în cadrul confe
rinței dc la Washington a repre
zentanților țărilor membre ale gru
pului „celor 10".

Prin devalorizarea dolarului (care 
in raport cu alte monede occiden
tale este superioară procentului a- 
mintit), importurile devin mai scum
pe, iar prin revalorizarea prețului 
aurului valoarea rezervelor S.U.A. 
crește (măsuri concepute de Admi
nistrația dc la Washington să con
tribuie la echilibrarea balanței co
merciale deficitare).

Noi acte de violența

BELFAST 2 (Agcrpres). — In ul
timele 36 de ore. in Irlanda dc 
nord s-au produs noi acte de vio
lență. La Belfast, doi membri ai 
forțelor auxiliare de ordine din 
Ulster au fost uciși miercuri, iai in 
cursul nopții următoare doi tineri 
— în vîrstă de 14 și 16 îmi — au 
fost victimele unui schimb de lo-

curi între clemente înarmate și un 
grup de militari britanici.

l.a Londonderry a lost comis un 
nou atentat. In cursul nopții dc 
miercuri spre joi, o violentă explo
zie — cea mai puternică semna
lată in Irlanda de nord din toanuța 

•anului 1969 — a provocat rănirea 
a peste 80 de persoane. Un număr

dc 26 dc chioșcuri și prăvălii au 
fost complet distruse, iar 20 au fost 
grav avariate.

In alte zone din Irlanda de nord 
s-au semnalat, de asemenea, o scrie 
de atacuri teroriste întreprinse de 
clemente înarmate împotriva forțe
lor nord-irlandeze dc ordine și a 
militarilor britanici.
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