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Tovarășul
Nicolae Ceaușescu 

a primit pe 
ambasadorul 

Turciei
Marți, 14 noiembrie a.c., to

varășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, a primit pe Nazif 
Cuhruk, ambasadorul extraor
dinar și plenipotențiar al Tur

ciei la București, în legătură 
cu plecarea definitivă a a- 
cestuia din țara noastră.

Cu acest prilej a avut loc 
o convorbire care s-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială.

Comunicat.
Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. a ho- 

tărît să se convoace plenara Comitetului Cen

tral al Partidului Comunist Român în ziua de 

21 noiembrie a.c.

DECRET
pentru convocarea 

Marii Adunări Nafionale
In temeiul articolului 64 punctul 1 din Consti

tuție,
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România 

decretează:
ARTICOL UNIC. - Se convoacă Marea Adunare 

Națională în a noua sesiune a celei de-a șasea le
gislaturi, în ziua de 22 noiembrie 1972, ora 10,00 
dimineața.

Președintele 
Consiliului de Stat, 

NICOLAE CEAUȘESCU

N CINSTEA
CELEI DE-A
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„Eficiența" unei mese rotunde
despre eficiența

Bilanțul realizărilor colectivului fruntaș al minei Petrila 
— sectorul IV — se cifrează la 6 300 tone cărbune date pes
te plan de Ia începutul anului, plus din care aproape 1 000 
tone au fost extrase In luna noiembrie.

Despre ce vorbește acest succes al fruntașilor minei Pe
trila ?

In primul rind, despre strădania brigăzilor de mineri din 
abatajele sectorului de a obține randamente înalte, pe calea 
unei judicioase organizări a lucrului, folosirii din plin, cu 
maximă eficiență a timpului de muncă, a utilajelor moderne 
din dotarea abatajelor. Pe această cale, brigăzile conduse de 
comuniștii Gheorghe Toma, Eugen Voicu, Constantin Alexe, 
Stelian Mafiei au reușit să-și întreacă sarcinile pe pe-

Producție forestieră
realizată suplimentar

Cu cîteva zile în urmă, o 
competentă remarcă a putut 
fi reținută de mulți salarfați 
ai minei Vulcan, „Nu trebuie 
să căutați fruntași care să 
vă împărtășească . din expe- 
rința lor, în alte unități mi
niere. Acești fruntași exis
tă aici, în sinul colectivului 
dumneavoastră" — suna re
marca la care ne-am referit. 
Cît de îndreptățită era, a- 
veam să ne convingem pes
te puține zile, cu prilejul u- 
nei mese rotunde organizate 
de comitetul de partid al o- 
rașului Vulcan, acțiune la 
care am ținut să participăm 
din numeroase considerente.

Iată-ne, deci, o mînă de 
oameni, în jurul unor frun
tași din două exploatări mi
niere (Vulcan și Paroșeni) și 
în jurul unei teme de Larg 
(și chiar acut) interes : „Pro
cedee și mijloace folosite 
pentru sporirea eficienței e- 
economice prin creșterea vite
zelor de avansare la lucră
rile de investiții și pregăti
re". Largul și acutul interes 
izvorau din locul pe care-I 
dețin investițiile și pregăti
rile noilor fronturi de lucru, 
în economie, ca obiectiv e-

sențlal pentru asigurarea di
namicii el, a dezvoltării ar
monioase, echilibrate și rit
mice a întregii țări. Dacă a- 
ducem și o precizare In plus, 
pentru ramura cărbune, pen
tru municipiul nostru, unde, 
se știe, s-au înregistrat seri
oase rămîneri în urmă la cele 
două genuri de lucruri, a-

cializate. In acest sens, pe 
structura unui nucleu de oa
meni primit de la o altă mi
nă a fost consolidată o bri
gadă bună, capabilă cte rea
lizarea unor viteze sporite, 
o brigadă în care fiecare 
component își cunoaște cu 
minuțiozitate sarcinile și es
te în același timp posesorul

Considerații pe marginea 
unui schimb de experiență

vem și mai completă imagi
nea acestui interes care ne-a 
determinat să ocupăm un loc 
la masa rotundă.

Pentru început,-■ cîteva cu
vinte despre dezbateri. Du
pă o scurtă prezentare a 
specificului minei Paroșeni, 
ing. Victor Beserman, șeful 
sectorului investiții, a făcut 
o interesantă prezentare a 
succesiunii formării și omo
genizării unei brigăzi. De 
menționat că. în investiții se 
cer brigăzi compacte, spe

unor deprinderi aparte. Prin- 
tr-o susținută muncă de se
lecție și formare, brigada a 
ajuns astăzi pe treapta unei 
responsabilități superioare, 
fapt care ne îndreptățește să 
o înscriem printre puținele 
formații de lucru în care 
producția merge mînă în mî
nă cu educația, anticipînd 
(neformalizat) o acțiune năs
cută din cerințele vieții. Con
chidem deci, ca o primă 
concluzie: secretul unor vi

teze sporite de avansare, ca 
de altfel garanția unor trai
nice lucrări de investiții, con
stau în primul rind din omo
genizarea, calificarea și specia
lizarea brigăzii ce Ie execută.

Preluînd multe din ideile 
celui ce dăduse curs obiec
țiilor, minerii șefi de brigadă 
Simion Pădureanu și Gheor- 
ghe Buță de la mina Vulcan 
au orientat atenția spre o 
a doua concluzie: necesitatea 
creșterii gradului de mecani
zare a unor lucrări, a asi
gurării unei aprovizionări 
ritmice, operative, complete, 
a introducerii pe cît posibil 
a unor utilaje ușor de mî- 
nuif, cu parametri de lucru 
superiori. Completări compe
tente, de un real interes, 
despre experiența acumulată 
în executarea lucrărilor au 
adus apoi loan Grlgorescu 
și Alexandru Laszlo, mineri 
șefi de brigadă de la mina 
Paroșeni, ing. Iulian Filip, șe-

I. MUSTAȚA

(Continuare in pag. a 3-a)

Deviza fruntașilor:

mereu in frunte
rioada scursă de la începutul lunii cu cantități între 100-250 
tone cărbune. Succesele minerilor din abatajele sectorului 
se explică, de asemenea, prin strădaniile comuniștilor pen
tru omogenizarea brigăzilor, pentru crearea în fiecare aba
taj a unui climat de înaltă responsabilitate profesională șt 
de emulație între schimburi, pentru integrarea în sinul co-‘ 
lectivului și educarea noilor cadre de mineri. Precum ne-au 
relatat șefii de brigăzi, fiecare șl-a completat colectivul In 
ultimele 3 luni cu noi angajați care sînt ajutați să devină 
cadre de nădejde. De altfel, rezultatele meritorii în forma
rea noilor cadre minerești, obținute concomitent cu succe
sele înscrise pe graficul întrecerii, denotă primele roade ale 
îmbrățișării de către cele 4 brigăzi a inițiativei comunistului 
loan Cojocaru din Lonea : „brigada de producție și educație".

O contribuție hotărîtoare la succesele minerilor au a- 
dus-o cadrele tehnice din sector, care, așa cum ne-a relevat

(Continuare în pag. a 3-a)

Colectivele de muncitori 
din cadrul Unității de explo
atare a lemnului Petroșani, 
avînd asigurate toate condi
țiile tehnico-organizatorice 
necesare pentru realizarea 
sarcinilor de plan, au obți
nut o depășire de 383 mii 
lei la producția globală ra
portată pe primele 10 luni 
ale anului, iar indicele pro
ductivității muncii pe cele 
trei trimestre l-au îndepli
nit în proporție de 100,2 la 
sută. Aceste rezultate au fost 
dobîndite prin realizarea u- 
nor cantități suplimentare Ia 
producție: fag pentru 
loză (1 500 mc), lobde 
dustriale (24 000 mc) și 
restea rășinoase (peste 
mc).

Dintre sectoarele de exploa
tare care s-au evidențiat în 
realizarea sarcinilor de plan

merită a fi amintite în mod 
deosebit cele din Lupeni și 
Cîmpu Iui Neag. Colectivele 
de forestieri conduse de 
maiștrii AUGUSTIN CALO
TĂ, STELIAN NICOLAESCU, 
VASII.E OPREA, muncitorii 
IOSIF COMAN. IOVAN TO- 
DEA, SIMION POPOVICI, 
CONSTANTIN ANGHELINA 
și alții își continuă în aceste 
zile eforturile pentru îndepli
nirea înainte de termen a 
planului 
cest an 
asumate 
listă.

Predarea
zile a cabanei de la exploa
tarea forestieră Roșia con
stituie de asemenea o reali
zare însemnată pe care co
lectivul de muncă al U.E.L. 
Petroșani o va dedica cinsti
rii aniversării Republicii.

de producție pe a- 
a angajamentelor 
întrecerea socia-

Șl 
în

celu- 
in- 

che- 
1 000

cu devans de 15

I

I
fife. . . '

Minerii de la abatajul cameră nr. 2. str. III al sectorului 
IV Aninoasa obțin în ultima vreme realizări tot mai remar
cabile — rezultat al hărniciei lor. Acest lucru se poate citi 
pe fețele șefului de schimb Virgil Vasiliu, ale ortacilor lui 
care întrețin un viu dialog cu maistrul miner Constantin 
Anton.

Ș ................. .. Ș

CASA CADRELOR 
DIDACTICE 

ce este și 
ce ar trebui să fie

Sfîrșitul anului școlar 1970
— 1971 coincidea în Petroșani, 
cu deschiderea unei institu
ții destinata cadrelor .didac
tice, muncii lor de perfecțio
nare și — de ce nu — unor 
activități cu caracter cultural 
și distractiv. Este vorba des
pre Casa corpului didactic 
care era pusă la dispoziția 
tuturor slujitorilor școlilor 
din ' Valea Jiului, adică din 
binefacerile ei trebuiau să se 
înfrupte cei peste 1 000 de 
învățători și profesori din 
municipiu. Era un fapt inedit 
în Petroșani și plin de pro
misiuni, una mai atrăgătoare 
și mai plină de perspective 
decît alta. Pentru acest lăcaș 
a fost afectată o parte din 
clădirea actualei școli nr. 7.

După un an și jumătate de 
existență a acestei Case a 
corpului didactic se poate 
considera că a trecut destul 
timp pentru a ne opri și, con
tura o părere asupra activită
ții desfășurate într-o destul 
de lungă perioadă. Am soli
citat opinii ale profesorilor 
și învățătorilor, cei mai în 
măsură să vorbească despre a- 
cest subiect.

— In timpul anului școlar
— ne spunea prof. Simion Pă- 
răian, directorul Liceului teo
retic din Petroșani — în ca
drul Casei corpului didactic 
sînt organizate diverse acți

uni destinate perfecționării 
învățămîntului. Tot aici se află 
șr două catedre de științe so
ciale la nivelul municipiului.

— Casa cadrelor didactice 
a avut și un program de ac
tivitate, într-un timp, își a- 
mintea prof. Victor Iațenco, 
președintele Consiliului muni
cipal al organizației pionie
rilor. Exista și interes pentru 
pregătirea cadrelor didactice 
care urmau să-și susțină exa
menele de definitivat sau de 
grad (conferințe, expuneri 
etc). Inițial erau prevăzute și 
unele cercuri, dar nu s-au 
făcut. Un lucru e limpede, că 
a funcționat un timp corect, 
ancorată în scopul urmărit.

Nu mai reproducem și alte 
opinii pentru că nota lor co
mună constă în referințe la 
ce a fost, dar nu mai este. 
Din opiniile culese am mai 
reținut o anumită monotonie, 
chiar sărăcie a conținutului 
activităților, multe, puține, ci
te au fost, conferințe, expu
neri.

Cum era și firesc am cerut 
detalii despre această temă 
de Ia inspectorul școlar al 
municipiului, prof. Victor 
Bădău. Am fost îndrumat că-

T. SPĂTARU

(Continuare în pag, a 3-a)
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EXPERIENȚĂ - 

cartea lor de vizită

România socialistă in imagini și fapte
Catalog al stelelor 
slab strălucitoare

Un colectiv de specialiști ai Observatorului astronomic 
din București a elaborat un Catalog al stelelor slab strălu
citoare.

Lucrarea — care continuă o veche tradiție românească 
în acest domeniu de cercetare — cuprinde pozițiile a 4 000 
de stele existente într-o zonă aflată pe sfera cerească între 
plus 11 grade și minus 11 grade de o parte și de alta a E- 
cuatorului, poziții calculate pe baza observațiilor efectuate 
între anii 1952-1962 cu ajutorul marii lunete meridionale a ob
servatorului și a altor aparate de precizie.

Datele furnizate de catalog contribuie la studiul mișcă
rilor din cuprinsul sistemului solar, ale planetelor, sateliți
lor naturali și artificiali, precum și ale navelor cosmice, miș
cări raportate la pozițiile cunoscute ale stelelor slab luminate.

De menționat că această lucrare face parte dintr-o temă 
comună, de cercetare a spațiului cosmic a Observatorului as
tronomic din București și a Observatorului de la Pulkovo al 
Academiei de Științe din U.R.S.S.

Excursii
Oficiile județene de turism și filialele acestora organi

zează excursii interne cu turiști români în cinstea celei de-a 
25-a aniversări a Republicii. Ele prevăd vizitarea unor obiec
tive turistice de interes cultural și a unor centre industriale 
care s-au dezvoltat în anii construcției socialismului. Pe 
această linie, oficiile județene de turism și unitățile lor or
ganizează excursii la București pentru vizitarea orașului, ca 
și a muzeelor sale, cum sînt: Muzeul de istorie a partidu
lui comunist, a mișcării democratice și revoluționare din 
România, Muzeul de istorie a Republicii, Muzeul de isto
rie a orașului și altele. Sînt organizate, de asemenea, ex
cursii la Hidrocentrala de la Porțile de Fier, la cele de pe 
Argeș (Vidraru), de la Bicaz, de pe Lotru.

Pentru elevi și studenți se organizează o gamă variată 
de excursii, atlt de studiu, cit și de agrement.

In preocuparea oficiilor județene de turism intră șl pre
gătirea excursiilor și taberelor pentru elevi și studenți din 
timpul vacanței de iarnă. In stațiunile montane și In cele 
de pe litoralul Mării Negre se fac încă de pe acum pregă
tiri peritru petrecerea revelionului.

Se extind livezile
In Maramureș, Olt, Vîlcea și în alte județe au Început 

plantările de pomi și arbuști fructiferi. In toamna aceasta, 
unitățile agricole cooperatiste din întreaga țară au prevă
zut extinderea livezilor cu încă 5 800 ha situate îndeosebi In 
ferme specializate din bazine pomicole cu tradiție și cu con
diții favorabile obținerii unor producții mari de fructe. Ca 
și în anii precedenți, în noile plantații predomină mărul, 
prunul, caisul, piersicul, cireșul, vișinul, precum și nucul. 
Materialul săditor este asigurat de stațiuni experimentale și 
unități agricole, specializate din soiuri valoroase de mare 
producție, apreciate și solicitate de consumatori.

Toamna fiind cel mai bun sezon pentru această impor
tantă acțiune, în toate județele sînt necesare măsuri în vede
rea grăbirii plantărilor, precum și pentru executarea celor
lalte lucrări obișnuite în livezi. (Agerpres)

In vecinătatea termocentralei Ișalnița se întinde 
cel mai mare complex de sere din țară pe cca 140 ha.

In foto: Trafic Intens de electrocare spre stația 
de sortare a gospodăriei.

fi J oi volume de literatură 
[fwj beletristică românească 

și universală își fac a- 
pariția in librării. Astfel, în 
prima jumătate a lunii no
iembrie, Editura Ion Crean
gă reeditează o serie de 
cărți pentru copii. în rîndul 
cărora figurează mai multe 
opere cunoscute. cum sînt: 
„Pe drumuri de munte" de 
Calistrat Hogaș (Seria ..Bi
blioteca pentru toți copiii"), 
poveștile, povestirile și nuve
lele lui Ion Slavici, reunite 
în volumul „Florița din co
dru" și Al. Odobescu „Fecio
rul de împărat cel cu noroc 
la vînat" — o carte ce va a- 
pare în limbile română și 
germană. Se află, de aseme
nea, sub tipar volumul al 15- 
lea de „Povești nemuritoa
re", o culegere de basme
populare din arhiva Institu
tului de Etnografie și Fol
clor etc.

Alături de basmele și po
vestirile lui Vasile Mănucea- 
nu — „împăratul Nimeni" și 
Lotte Berg — „Buhnă Bucă",

colecția „ABC“ a Editurii Ion 
Creangă va pune în curind 
la dispoziția micilor săi citi
tori două cărți aparținînd li
teraturii de informare : „Ga
laxiile", ce satisface curiozi
tatea copiilor în domeniile 
vaste ale astronomiei, și „Va
lea bucuriei", care, la nive
lul elevilor din clasele I-IV,

Bogată 
agendă 

editorială
prezintă, prin texte și ilus
trații, aspecte ale vieții mi
nerilor români.

Colecția „Prima mea biblio
tecă" se va îmbogăți cu două 
cărți din literatura străină: 
Clemens Brentano — „Piticul 
isteț", lucrare care readuce 
atmosfera fantastică a poves

tirilor cunoscutului romantic 
german, și Cehov — „Poves
tiri", în limbile română și 
germană, o selecție a celor 
mai îndrăgite povestiri ale 
scriitorului.

Editura Eminescu pregăteș
te pentru cititorii interesați 
de literatura românească con
temporană poemele de debut 
ale lui Ion Ghiur — „Rătăci
rea prin lucruri", romanele 
„Spune-mi unde duce acest 
drum ?“, al lui Ion Marin 
Almăjan. și „Numărătoarea 
inversă", de Petru Vintilă, 
volumele de nuvele și poves
tiri „Hora de duminică", ale 
lui Constantin Georgescu, 
„Jaguarul", de Vasile Rebrea- 
nu, precum și seria de re
portaje „Cartea Lotrului", a- 
parținînd lui Valentin Hos- 
su-Longin.

In rîndul apropiatelor a- 
pariții se înscrie și antolo
gia alcătuită de Ovidiu Bîr- 
lea și Ioana Șerb — „Horia și

(Continuare în pag. a 3-a)



2 MIERCURI 15 NOIEMBRIE 1972Steagul roșu
^r>^«®*HJS«Be-Hsrj!arts ''r«vw.w»u.cu.«ijLMj-r^ff.wi

3

Femeile stat angrenate 
astăzi în soluționarea pro
blemelor din toate domeni
ile de activitate. Rolul în
semnat ce-1 au in educarea 
copiilor necesită găsirea u- 
nor îorme mai interesante 
și eficiente de atragere a 
tuturor mamelor in munca 
educațională. In acest sens 
lectoratele pentru femei, 
care își desfășoară activita
tea pe lîngă școlile muni
cipiului nostru au un deo
sebit aport în educarea fe
meilor, înarmarea lor cu 
cunoștințe pedagogice, ast
fel ca familia, să fie per
manent în concordanță cu 
școala, cu cerințele educa
ției în etapa actuală. In 
contextul acestor realități 
și deziderate, am avut o 
convorbire cu tov. prof. 
Maria Surcel, președinta 
consiliului orășenesc al Fe
meilor din Lupeni.

— Vă rugăm să ne spuneți 
mat amănunțit, tovarășă Ma
rla Surcel, ce sînt și cum își 
desfășoară activitatea, cum își 
îndeplinesc rolul educativ a- 
ceste lectorate pentru femei 7

— Lectoratele sînt dezba
teri ample la care participă 
un număr mare de femei, în 
special mamele. Temele sînt 
legate de educația copiilor, 
sînt adecvate fenomenelor și 
greutăților intîmpinate în mun
ca de educație a tinerelor 
vlăstare, Ne întrunim la aces
te discuții odată pe lună.

— Cite asemenea lectorate 
sînt în orașul Lupeni 7

—- La noi în oraș s-au des
chis anul acesta, la 1 octom
brie, trei asemenea forme de

Cîteva „secrete” pentru gospodine
E BINE SĂ ȘT T> ■

înainte de a bate albușu
rile de ouă, adăugați-le cite- 
va picături de lămîie. Veți 
obține astfel o sensibilă e- 
conomie de energie, prin a- 
ceastă intervențio elo trans- 
formîndu-se mult mal repe
de în spumă.

@ Atunci cînd pregătiți 
clătite, după ce ați uns tiga
ia cu unt sau untdelemn, îna
inte de a introduce aluatul, 
aruncați pe fundul tigăii — 
cite un vîrf do cuțit — za
hăr tos; clătinațl astîcl re
cipientul îneît cristalele să 
se difuzeze pe toată sunrafa- 
ța. Rezultatul sigur: clSlite- 
le nu se vor mai lipi de ti
gaie.

@ Dacă v-a rămas un rest

educație a mamelor
Convorbire ou prof. Maria SURCEL, președinta con

siliului orășenesc al femeilor Lupeni

sprijinire a școlilor în activi
tatea de educație; ele func
ționează pe lîngă școlile ge
nerale nr. 1, 2 și 3 șl sînt în
drumate do cadrele didactice.

— Ați spus „anul acesta". 
Anul trecut n-an existat 3

— Desigur, au existat. Pu
tem spune mai exact că lec
toratele șl-au reluat activita
tea, pentru că avem deja o 
tradiție de cîțiva ani, iar re
zultatele sînt materializate în 
ajutorul prețios adus dirigin-' 
ților, în numărul tot mai scă
zut de fenomene negative da
torate lacunelor muncii edu
cative.
. —- Puteți să ne dați cîteva 
teme care su fost sau care 
urmează a fi discutate în ca
drul lectoratelor ?

— Noi lucrăm după un pro
gram stabilit pentru un an de 
zile care cuprinde tematico, și 
mijloacele de realizare, de or
ganizare a dezbaterilor. Clte- 
va din temele prepuse pentru 
anul acesta sînt: „Rolul fa
milie! în educarea elevilor în 
spiritul cinstei, al dragostei 
față de patrie și partid"; 
„Copiii cu educație neglijată 
— rezultat al familiilor dezor
ganizate" ; „Formarea deprin
derilor de comportare civiliza
tă" ; „Bolile acute la copii și 
prevenirea lor".

— După cite se observă, te
mele Implică șl o preocupare 
pentru educația politico-ideo- 
logică a femeilor.

— Exact. Acesta este un 
deziderat important al mun
cii noastre. In acest sens pri- 

de bere, amestecați-o in 
părți egale cu alcool și oțet: 
obțineți astfel un amestec 
nespus de potrivit pentru a 
spăla și apreta dantele negre. 
Fiecare <lln elementele ames
tecului își are atributul s«iu t 
alcoolul degresează dantele
le, ' oțetul însuflețește culoa
rea iar berea le dă un as
pect fin.

0 Fateul de ficat sau ori
ce altă conservă de carne se 
scoate întreagă dacă, înainte 
de a o deschide, o puneți 
sub un jet dc apă caldă; a- 
pol scoateți cu grijă cor ținu
tul, scuturînd puțin. Pentru 
ca să-l tăiați in felii, înmuîați 
de fiecare dată cuțitul în a- 
pă caldă. 

mele ședințe au fost rezerva
te dezbaterii documentelor 
Conferinței Naționale a P.C.R. 
— mai ales a problemelor le
gate de dezvoltarea economî- 
co-socială a României în ur
mătorii ani ai cincinalului și 
în perspectivă, a aspectelor 
privind politica internă și in
ternațională a P.C.R. etc.

— Spuneți-ne cum se des
fășoară concret o dezbatere ?

— Sînt prezentate informa
ții, referate pe temele fixate, 
apoi se discută, se lămuresc 
neînțelegerile, se dau exem
ple concrete, se fac propuneri 
pentru eliminarea neajunsuri
lor. Și întotdeauna participă 
invitați, cadre competente, de 
specialitate fie profesori, ju
riști, medici etc. De multe ori 
abordăm conversația, colocviul, 
consultația. Căutăm ca întot
deauna să fie elucidate toate 
amănuntei e.

— In ce constă aportul con
siliului orășenesc al femeilor 
la finalizarea muncii cu fe
meile prin aceste lectorate ?

— întreaga activitate a lec
toratelor este coordonată de 
noi; incepînd de la concepe
rea tematicii, organizarea dez
baterilor — pînă la mobiliza
re. Membrele consiliului parti
cipă Ia toate întrunirile, ur
măresc gradul de eficiență. A- 
vem șl multe satisfacții: se 
observă simțitor creșterea 
răspunderii părinților față de 
educarea copiilor. Nu odată o- 
pinia colectivă a luat atitudi
ne împotriva unor mame ca- 
re-și neglijau copiii sau a in
tervenit și a împiedecat des
trămarea unor familii.

— In Încheiere, am dori să 
ne relatați cum vedeți în vi
itor evoluția lectoratelor pen
tru femei în orașul dv. ?

— Bineînțeles, că viitorul va 
aduce forme inedite, calitativ 
superioare, modalități noi și 
un conținut mult mai bogat și 
variat. Experiența bună și 
noul le vom îmbina astfel in
cit să ridicăm munca de edu
cație 8 femeilor — a mame
lor in special — la nivelul 
cerințelor tot mai mari ale 
timpului nostru.

iI
I

O
Hărnicia colectivului de 

muncitoare, inginere și teh- 
nlciene de la F.F.A. „Vîs- 
coza" Lupeni este binecu
noscută în municipiul nostru. 
Una din fruntașele secției I- 
răsuclt a Viscozei, care se 
numără printre muncitoarele 
ce dau fire de calitate es
te și comunista Maria Ciur- 
te, pe care am surprins-o în 
exercițiul funcțiunii.

$ Pentru a păstra untul 
ieriți 1 de aer. lumină șl căl
dură. Dacă nu aveți frigider. 
iuveljți-I înlr-un șervet în
muiat în apă acidulată cu o- 
țet și bine stors, sau pune- 
ți-l într-un vas de pămînt și 
acoperiți-l Cu apă.

@ O bucată de brinză În
tărită înveliți-o într-un șer
vet îmbibat cu viu alb șl ți
neți-o Ia rece timp de o oră.

@ Un rest de apă oxige
nată poate fi valoriiicat în 
gospodărie pentru a înlătura 
petele de petrol ca și cele 
de grăsime do pe podele. Se 
șterge locul maculat de un
soare cu un tampon de vată

I
II
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Al fiMi 110!!
VULCAN

Femeile din Vulcan participă intens la viața soc!al-po- 
litlcă a orașului. In toate domeniile dc activitate — la lo
cul de muncă, in domeniul cultural, educativ, social — 
aportul lor este materializat prin acțiunf de o reală efici
ență. Am spicuit cîteva din activitățile recente inițiate și des
fășurate de consiliul orășenesc ai femeilor, a cărui președin
tă este tovarășa MARIA MIHUȚ.

Acțiuni
voluntar-
patriotice

Se evidențiază iu mod deo
sebit participarea activă și 
hotărîtă a femeilor la toate 
acțiunile voluntar-patriotice 
pentru înfrumusețarea orașu
lui — amenajarea zonelor 
verzi din cartiere, demolarea 
unor clădiri vechi, curățenia 
cartierelor etc. Vrednicia lor 
și-a spus cuvîntul prin sutele 
de ore de muncă patriotică e- 
fectuate. Viima Bucurică, Va
leria Jurca, Ana Coroi, Ag
neta Naradi, Aurora Domșa. 
ste numără printre cela mai 
harnice. .

Ob munca
obștească

Membrele consiliului orășe
nesc al femeilor au participat 
împreună cu reprezentanți ai 
consiliului popular șl sectoru
lui I.G.L. la un raid prin locu
ințele orașului. S-a urmărit în 
mod deosebit curățenia, func
ționarea instalațiilor sanitare 
și spațiul excedentar. Acest 
raid a fost deosebit de efici
ent — ș-au luat pe Ioc măsuri 
de îndreptare a deficientelor 
găsite, tirmînd ca sectorul 
I.G.L. și consiliul popular o- 
rășenesc să ia masuri operati
ve pentru înlăturarea tuturor 
aspectelor negative găsite.

*

De curînd în Vulcan și-a

Pagină realizată de:
f. FiERARU

. I. LICIU

bine îmbibată. în apă oxtge- 
nată, repetîndu-se operația 
pînă dispare pata.

@ Vreți să nu crape ouăie 
puse Ia fiert 7 Iată soluția 
cea mai sigură: împungeți 
cu un ac gros sau cu vîrful 
andrelei metalice capătul 
gros al ouălor. Cind apa dă 
în clocot, adăugați o lingu
riță de sare.

® Vreți ca geamurile dv. 
să aibă un luciu deosebit 3 
Turnați în apa cu care Ie 
spălați cîteva picături de a- 
moniac. Dacă vă lipsește to
tuși amoniacul, obțineți rezul
tate mulțumitoare adăugind 
apei o ceașcă de spirt medi
cinal. 

reluat activitatea comitetul de 
sprijin al femeilor de pe lingă 
spital și creșă — condus de 
președinta Laura Barbu, Edhit 
Dolinger, vicepreședintă și Iu- 
dita Bogos, secretară. Cu mult 
devotament, femeile casnice, 
membre ale acestui comitet, 
ajută la servirea mesei, la 
confecționarea unor obiecte de 
lengerie, ca și a jucăriilor 
pentru copii, efectuarea cură
țeniei la spitalul șl creșa din 
oraș. Copiii și bolnavii sînt 
înconjurați zilnic 'de căldura 
și priceperea femeilor care-și 
consacră cîteva ore pe zi pen
tru îngrijirea lor.

Femeia 
a locul

e muncă!
în curînd, în Vulcan se va 

deschide o interesantă expo
ziție de fotografii și obiecte 
de artizanat șl de uz casnic 
care va cuprinde aspecte din

0 tînără cunoștință... veche
‘1

După-amiaza toamnei tîrzli 
încheia pactul la crepuscul. 
Turnurile domului minier ai 
Livezeniului erau scăldate în- 
tr-o lumină roșiatică, tremu- 
rîndă de amurg,

— Am auzit că-I căutati 
pe secretarul nostru de 
U.T.C., mi se adresă o tînără 
muncitoare pe care salopeta 
și cascheta o prindeau de mi
nune. O mai cunoscusem în 
peregrinările mele pe șanti
er. I-am răspuns :

— Exact. Ai idee pe unde 
este ?

— In concediu. Dar eu sînt 
locțiitorul de secretar, așa 
că sper să vă pot servi... a- 
vet> nevoie de niște date, 
nu 7 Să știți că brigada de 
tineret condusă de i 
tul Nicolescu e tot 
te...

începusem să-mi 
cu precizie cine era.

In urmă cu aproape 8 ani. 
pe cind avea abia 15 ani, a- 
ceastă fată — că nu arată 
deloc a fi mamă a doi copii 
— a făcut parte integrantă 
din viata șantierului. La în
ceput era muncitoare necali
ficată. In scurtă vreme însă 
s-a calificat, după 
cursurilor, ca mecanică, 
participat și 
castelului de 
Dîlja... da, da,,. Acum nui-a- 
mintesc bine. Am revăzut-o 
intr-o duminică dimineața cu 
cei doi copii Claudia și Mir
cea la cinema.

— Trebuie să găsesc timp 
și pentru film.' Seara, acasă, 
după ce-i adorm pe ăștia mici, 
mai citesc. Soțul face și el 
Ia fel. Uneori iese el cu co
piii... — mi-a răspuns atunci 
Nicoleta Belgun, muncitoare 

. de la T.C.M.M. — lotul Llve- 
( zeni.

Acum o aveam în fată din

comunis- 
în frun-

amintesc

urmarea 
A 

la ridicarea 
apă al minei

re»

și de calitate — deviza
bobinatoarelor de la U.U.M.P.

Ne aflăm la Uzina dc uti 
laj minier Petroșani aproa 
pe de încheierea unei zile 
de muncă. In atelierul de 
reparații electrice, prinse cu 
munca, bobinatoarele uita
seră de trecerea timpului 
Toată forța și priceperea 
lor era concentrată in exe
cutarea unei lucrări urgente 
— repararea motorului de 
700 kW pentru mina Pe- 
trila.

Fiecare în parte, migălea 
cu atenție încordată la fire
le roșiatice, cu care urzeau 
bobinele motoarelor. Păreau 
că se joacă cu sîrmele pe 
care le adunau și le așezau 
într-un fel anume, știut foar
te bine de ele, muncitoare
le. Deși munca în uzină 
este oarecum mai dură decît 
în altă parte, delicatețea și 
gingășia mamelor (pentru că 
toate au copii) a rămas a- 
ceeași; se dăruiesc cu ace
eași pasiune muncii lor ca 
și familiei, creșterii și edu
cării copiilor.

Ambiția bobinatoarelor de 
a fi mereu primele s-a im
primat întregului colectiv 
din atelier, format în ma
joritate din femei. Secreta
rul comitetului de partid, 
tovarășul Dumitru Boța și 
șeful secției, tovarășul 
inginer Spirea Suditu, ne-au 
vorbit în cuvinte elogioase 
despre ele, despre rezulta
tele muncii lor (lună de lu
nă își aduc contribuția la 
realizarea planului secției,

activitatea femeilor din oraș. 
Ele sînt surprinse pe pelicu
lă la locul de muncă, la club, 
la diferite acțiuni sociale; 
gama variată a obiectelor ce 
vor fi expuse va evidenția 
preocupările cotidiene ale fe
meilor în timpul liber.

De asemenea, unele din o- 
biectele de artă populară vor 
fi destinate expoziției initia
te Ia nivel județean. Merite 
deosebite în organizarea a- 
cestei expoziții au tovarășele 
Doina Matei, Fiorica Drob. 
Maria Mlhuț, membre ale bi
roului orășenesc al consiliului 
femeilor.

Sub îndrumarea prof. Ale
xandrina Constantinescu s-a 

nou. Din auzite știam că e 
„sufletul organizației" de ti
neret, că e o muncitoare bu
nă, după cum afirma și șeful 
lotului, I. Chelaru. Placardele 
din șantier unde scria : „Aici 
lucrează echipa condusă de 
comunistul Nicolescu Miron", 
„Aici lucrează echipa..." erau 
scrise de ea. O vedeai peste 
tot animînd munca tinerilor. 

sînt evidențiate), despre lu
crările importante pe care 
le efectuează, despre neobo
sita lor activitate, obștească.

Să facem cunoștință cu 
cîteva din ele: Hermina 
Burghel, secretară a organi
zației U.T.C.

Carnet de reporter
— Ce meșteriți acolo ?
— Niște bobine pentru 

motorul acesta. Aflăm, din 
propriile-i spuse că s-a ca
lificat la locul de producție, 
că are o fetiță, că profesea
ză meseria cu dragoste. și 
pasiune.

— ...Deși uneori mi se 
pare grea, nu-mi pierd cu
rajul căci mă pasionează 
mult, este foarte interesan
tă, acum, după ce am des
coperit-o, după ce o stăpt- 
nesc.

Altă cunoștință: Lidia Mi- 
clea, mamă a doi copii (foar
te tânără — 25 de ani). Lu
crează tot la o bobină.

— Ce' va determinat să 
deveniți bobinatoare ?

— De fapt eu voiam să 
învăț strungăria, dar direc
torul școlii m-a îndemnat 
spre meseria asta și nu-mi 
pare rău de loc.

— Cum reușiți să vă în
depliniți cu succes sarcinile 
de producție. ?

— Altceva decît discipli
nă, lucru de calitate și fă

organizat o dezbatere în ca
drul lectoratelor pentru femei 
de pe lîngă Școala generală 
nr. 4, cu temu „Acordarea 
primului ajutor". Discuțiile 
conduse de dr. Ladislau Bala- 
șlu s-au dovedit fructuoase : 
participantele au fost inițiate 
privind modul concret de a- 
cordare a primului ajutor co
piilor în caz de îmbolnăvire 
ori accidentare.

★

Numeroase fete din cartie
rul Coroești au luat parte Ia 
tntîlnirea cu dr. Ion Rădules- 
cu, directorul Spitalului din lo
calitate. Cu această ocazie 
s-au discutat probleme lega
te de igiena personală, contri- 
buindu-sn și în acest, fel Ia e- 
ducația sanitară a tinerelor 
fete. De organizarea acestei 
acțiuni s-au ocupat cu spirit 
de răspundere uteclstele Vio
rica Pop, Lidia Tomarciuc, Ma
ria Teglas și Maria Ioiogan. Din 
partea consiliului orășennsc 
al femeilor a participat tova
rășa Fiorica Drob.

La muncile patriotice, ia ini
țiativele de strîngere a fieru
lui vechi, oriunde.

Acum, în fată aveam și 
locțiitorul secretarului 
U.T.C. Datele furnizate de
ceastă muncitoare și pe care 
le-am notat cu grijă vor fi 
necesare însă pentru un vii
tor material...

pn 
de
a-

cut la timp, nu este necesar
Și o altă cunoștință, cu o 

experiență bogată, foarte si
gură pe sine, îndemânatică : 
Elena Băcan, absolventă a 
școlii profesionale din Si
biu.

— Cum ați ajuns la. Pe
troșani, la. această uzină ?

— Acum 19 ani, ci nd am 
absolvit școala, am fost re
partizată aici, unde m-am 
și căsătorit și unde am ră
mas definitiv.

Dialogul a fost întrerupt 
de Viorica Păstrăveanu, se
cretara organizației de. ba
ză din atelier, tot una din
tre cele mai bune munci
toare :

— Elena este o muncitoa
re. model, fruntașă. Expe
riența și indemînarea ei își 
spun cuvintul in rezultatele 
bune ce le obține in mun
că, ii și dau stăpînire de 
sine la locul de producție.

Am mai aflat că, aseme
nea lor, sînt Georgeta Chir- 
cu, Catinca Vuzdugan și 
toate cele aproape 50 de fe
mei care muncesc în atelie
rul de reparații electrice al 
U.U.M.P.

Pasiunea, experiența și 
străduința lor își imprimă a- 
dînc amprenta pe aproxima
tiv 120 de utilaje electrice 
care se repară lunar aici.

...Iar pe cartea de vizită 
a bobinatoarelor stă î scris 
cu litere mari — HĂRNI
CIE.

„FEMEILE 
NE FAC 

GREUTĂȚI!“
1

i 
i

Deși femeile au demon- ; 
strat că de multe ori lucrul 
făcut de ele este mai bun, 
sau tot atît de bine făcut ca 
și de bărbați, deși ele con
stituie o adevărată tortă în 
orice domeniu de activitate, 
unele idei (ixe mai persis
tă în gîndirea multora. De. 
pildă, Gheorghe Ilinca de 
la F.F.A. „Viscoza" Lupeni, 
într-o ședință de producție 
a ridicat diverse proble
me legate de activitatea 
colectivului de la secția fi
latură. Una din probleme 
era frapantă... „femeile ne 
fac greutăți" — spunea el.

Cum oare, într-o fabrică 
ce poate (pe drept cuvînt) 
fi numită a femeilor, se fac 
asemenea afirmații ? „Vis
coza" se numără de multă 
vreme printre întreprinderi
le de frunte ale municipiu
lui și — desigur, un mare 
merit II au muncitoarele, 
inginerele și tehnicienele de 
aici. Cît despre „greutățile"

MentalitățiA in 
contratimp

care vin din partea lor, ar 
mai trebui meditat asupra 
lor. Oare, nu se întimplă fe
nomenul invers ? Nu cumva 
ca să-și ascundă propriile 
lipsuri, unii dau vin-a pe fe
mei 7 Și — mai ales atunci 
— atitudinea lor este necru
țătoare față de orice lipsuri.

★

Preparația Lupeni. La sec
ția transporturi — rezulta
tele muncii au adus colec
tivului locul de frunte. Cu 
toate acestea, cineva se 
plîngea nu de mult, într-un 
cadru mai larg, că secția 
duce „lipsă de personal și 
că la manevră se angajează 
femei"...

Cum adică, femeile nu in- 
j seamnă nimic, ele nu pot 
• face parte din acest „perso- 
i nai" ?. Tovarășul Constantin 
1 Stanciu (el fiind acel „cine- 
; va") încă nu știe, nu a a- 
: flat că în cele mai diverse 
j domenii de activitate nu- 
; meroase femei au funcții de 
i mare răspundere, că-și 
; îndeplinesc cu deosebită 
i conștiinciozitate sarcinile 
; profesionale ? Ba mal mult, 
; uneori aceeași muncă e fă- 
; cută de femei mai atent, cu
■ răspundere mai sporită, cu j 
i vrednicie și pricepere, de- ;
■ pășind în multe privințe ; 
; bărbații.
; Asemenea mentalități în- 
i vechite trebuie să dispară. 
; Să gîndim în pas cu timpul 
i și... să acordăm femeilor 
j încredere și prețuire depli- : 
I nă I î
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Ce responsabilități v-a încredințat organizația U.T.C. Casa cadrelor didactice
(Urmare din pag. 1)

se

n-

$i cum vă achitați de sarcinile primite ? “

(șah, table), 
ii tele. Dar 

modalitatea 
conducere 
se face pe

O întrebare ia care răspund tineri de la 
U. U. ML P., exprimîndu-și opfiunea pentru

Tinerilor ucenici, muncitori, ingineri și tehnicieni de la 
U.U.M.P. le revin mari responsabilități impuse de obligația 
îndeplinirii exemplare a sarcinilor profesionale, de participa
rea lor activă la întreaga viață obștească. Ei au răspuns și 
răspund cu abnegație tuturor chemărilor partidului, organi
zației de tineret. Dorind să aflăm opinia unora din acești ti
neri dt* Ia susamintita uzină, despre răspunderea fiecăruia 
pentru sarcinile ce Ie revin, le -am adresat întrebarea :

„CU CE RESPONSABILITĂȚI V-A INVESTIT ORGANI
ZAȚIA U.T.C. DIN CARE FACEȚI PARTE Șl CUM VĂ A- 
CHITAȚI DE SARCINILE PRIMITE

Toți cei care au răspuns în
trebărilor noastre sint membri 
ai comitetului U.T.C. din între
prindere :

Ing. Ștefan Kostin :
„Organizația noastră de ti

neret m-a investit cu o sarci
nă de mare răspundere și anu
me acena de a conduce comi
sia politico-ideologică. Aceas
tă muncă de educație politică 
se desfășoară la noi printr-o 
complexitate de acțiuni la ba
za cărora stau recomandările 
desprinse din documentele de 

. partid. Personal, caut să fiu 
un exemplu pentru ceilalți u- 
teclști, mă preocupă concepe
rea celor mai potrivite ți efi
ciente metode în scopul edu
cării și maturizării politice a 
'uturor tinerilor. Am organi
zat astfel învățămîntul politic 
■ - care este una din respon
sabilitățile mele concrete ■ • 
Încît acesta se desfășoară în 
bune condițiunf. FiecaTe din 
noi răspundem pentru felul 
cum ne-am achitat de îndato
ririle ce ne-au revenit în fața 
comitetului, dar eu cred —- 
avînd fii vedere sarcinile com
plexe din viitor - că mîine 
putem 'și trebuie să facem mai 
mult decît azi".

Ing. Ștefan Kostin :
„Ca șef al comisiei sporl- 

turism sînt conștient de sar
cinile asumate. In afară de «- 
cestea, desigur, ca membru al 
comitetului. U.T.C. din uzină, 
răspund alături de ceilalți, de 
întreaga activitate a tinerilor. 
In ce mă privește, organizez 
excursiile, drumețiile, întrece
rile sportive, mobilizez tinerii 
și particip împreună cu ei la 
toate acțiunile. Pentru a-ml 
realiza îndatoririle, astfel îmi 
orînduiesc totul Incit să știu 
exact ce trebuie să fac șl cum. 
să fee.

am o tri-
— sini 
între co-

Mă străduiesc să Înving greu
tățile și dacă am reușit in ma
re parte, aceasta este și meri
tul membrilor comisiei sport- 
turism, al secretarilor organi
zațiilor U.T.C. care 
permanent.

Ion Rotam :
„Fiind elev ucenic, 

plă responsabilitate 
cel care fac legătura
mitetul U.T.C. și marea masă 
de elevi ucenici ni școlii uzi
nale, sint secretarul organiza
ției anului III-H și responsabil 
cu presa pentru tineret 
zină. Voi răspunde pe scurt 
la întrebarea a doua, 
ședințele comitetului mă 
nesc cu toți secretarii organi
zațiilor, port discuții cu colegii 
mei asupra acțiunilor prevăzu
te în plan, mă consult cu ei 
asupra tuturor modalităților 
de realizare a obiectivelor pre
conizate. Este necesar să <1- 
mintesc ajutorul prețios primit 
din partea maiștrilor, a pro
fesorilor.

In legătură cu abonamente
le, am reușit să avem un nu
măr însemnat de tineri abo
nați la publicații centrale și 
locale, am insistat mai mult 
pe înrădăcinarea în conștiința 
tinerilor a dorinței de a se in
forma, ric a-și acumula cit mai

pe u-

După 
întîl-

diverse cunoștințe în scopul 
întregirii personalității lor.

Ca secretar al organizației, 
am căutat să transpun în fap
tă, împreună cu toți uteciștii, 
programul nostru de acțiune 
și, fără să exagerez, noi, ne 
situăm printne fruntași, toți 
ne înțelegem sarcinile, dato
ria. Aceasta nu înseamnă că 
ne vom opri aici, că nu putem 
face mai mult pentru ridicarea 
conștiinței fiecăruia".

Am ținut să alăturăm aces
tor răspunsuri, opinia tovară
șului Gheorghe Olariu, direc
torul Uzinei de utilaj minier 
Petroșani: „Tinerii noștri, mai 
ales ucenicii care reprezintă 
o forță însemnată pentru uzi- 
n», — ne-a declarat d-sa — 
sînt disciplinați, s-nu integrat 
in viața uzinei, a organizați
ei de tineret. Realizările lor 
sint remarcabile fn toate do
meniile. Mulți tineri tehnici
eni și ingineri din comparti
mentul conceptiv sînt preocu
pați continuu de perfecționa
rea procesului de producție. 
Cazurile izolate de nepăsare 
se izbesc de opinia puternică, 
intransigentă a colectivului. 
Față de anii trecuți se remar
că progrese însemnate privind 
responsabilitatea tinerilor atît 
fată de colectivitate cît și fa
tă de propria lor conștiință. 
Este meritul organizației noas
tre de tineret în frunte cu co
mitetul U.T.C. de a fi acțio
nat permanent și eficace pen
tru atingerea ncestui grad de 
maturitate politică a tinerilor 
și desigur că țelul ei este de 
a continua cu perseverentă a- 
ceastă muncă de educație la 
un nivel superior, pe măsura 
cerințelor actuale".

„Eficiența" unei
mese rotunde

(Urmare din pag. I)

sectorului de investiții 
la mina Vulcan, ing. Do- 

Gheța, secretarul de

Dar această situație nu este 
decît e.fectul firesc al unui șir 
de cauze, principala fiind ca, 
in mod nenatural, mai întîi a 
luai ființa aspectul formal și 
apoi cel de conținut — cine 
și ce conduce? De o asemenea 
instituție care-și propune sco
puri atît de salutare trebuie 
să se ocupe >2—3 oameni, nu 
nn colectiv formal din două
zeci și ceva care așteaptă ți
nui de la altul să facă ceva. 
Dacă privim lucrurile 
alt unghi credem că 
echitabil ca 
didactice să 
președintele
perfecționarea

a întregului 
intră doar în

cația copiilor de vîrstă pre
școlară" sau consultații pen
tru cadrele didactice înscri
se la definitivat.

Este lesne de observat că la 
Casa cadrelor didactice din 
Petroșani numai muncă me
todică nu se face, lnvățămîn- 
tul are de soluționat încă mul
te probleme (activități lelmi- 
co-prodtictive orientarea șco
lară și profesională, moderni
zarea tehnoloqiei didactice și 
multe altele) pentru care tre
buie elaborate metodologii 
(fiecare învățălor sau profe
sor, avînd experiența persona
lii, poate și trebuie sii facă o 
muncă metodica, în arest sens 
exîstînd o libertate deplină), 
■deci material pentru muncă 
metodică există. Profesorii din 
Valea Țiului sint grupați ’n 
subfi'Llo (do matematică, fizi
că. filologie. Istorie). Care 
este activitatea do cercetare a 
acestora si unda se desfășoa
ră 1

Ne optim aici pentru că în
trebările par a fi retorice. 
Concluzia care se încheagă 
este că această Casă a cadre
lor didactico din Petroșani, 
deși atît de tinără. are o acti
vitate formală. Iar spațiul ce-i 
este destinat o utilizat doar de 
2-3 ori pe an. Paradoxal, pen
tru că e alîla nevoie de cer
cetare metodică, de moderni
zare a învățămîntului 1 De fapt, 
ce muncă metodică să 
dacă biblioteca o ca si 
tentă Jar abonamente 
ratura do specialitate 
xistă ?

tre efe) care se ocupă de a- 
ceastă instituție — Lucian 
Ardeleanu, director al Casei 
pionierilor din Peîroșani și 
președintele comitetului sin
dical din învățămînî.

— In urmă cu doi ani 
înființau case ale corpului di
dactic în centrele județene. A- 
poi ne-am organizat și noi. 
Mai întîi din punct de vedere 
material: am amenajat > sălii 
de conferințe, totodată ser
vind și ca bibliotecă, am cum
părat jocuri 
televizor și 
n-am găsit 
mai bună de 
de ce totul 
de voluntariat.

— Totuși, cine conduce 
coastă instituție?

— Un colectiv care o ales ■ 
în fiecare an. De curînd, de 
pildă, a fost ales altul.

— Ce-și propune sau ce și-a 
propus inițial să facă Casa ca
drelor didactice din ”efroșani ?

— Să fie un centru al mun
cii metodice, al cadrelor di
dactice din municipiu.

— Ce activități s-au desfă- 
1n acest sens, în anul 
1971 — 1972, de 
nu-J aducem în 
cel în curs) ?

Conferințe diverse 
amintesc

și din 
nu este 

de Casa cadrelor 
răspundă numai 

de sindical. Oare 
cadrelor didac

tice si a întregului învăță- 
mînt intra doar în sfera de 
activitate a sindicatului Cre
dem că bsle o atribuție de 
prim ordin a inspectoratului 
școlar.

In Valea Jiului, repetăm, 
muncesc în școli peste o mie 
de învățători și profesori, iar 
învățămîntul ridica o mulți
me de probleme educative ce 
se cer studiate din punct de 
vedere al metodologiei didac
tice. Actuala activitate a Ca
sei cadrelor didactico nn con
tribuie aproane cu nimic la 
impulsionarea spiritului știin
țific creator. Cei în drept — 
inspectoratul școlar 
Iul sindical — vor 
qăsească grabnic 
adecvat acestei forme
sa cadrelor didactice din Pe
troșani. altminteri pare a fi rl- 

spatiu prețios.

șuret, 
școlar 
(ca să 
tie pe

sit din jurul mesei rotunde. 
Din numeroasele mijloace ca
pabile să ajute la desfășura
rea unei activități cit mai bine 
organizate, din numeroasele 
condiții amintite cu prilejul 
mesei rotunde am reținut în 
mod deosebit cele sugerate de 
primul vorbitor, ing. V. Be- 
serman, legate de educație (o- 
mogenizare', sporirea respon
sabilității profesionale). Or, 
tocmai factorii educativi și 
mai ales discuțiile pe tema ro
lului lor, au lipsit din jurul 
mesei rotunde și, se pare, și 
din intențiile organizatorilor 
ei.

E adevărat, repetăm, s-au spus 
lucruri importante, esențiale 
despre aprovizionarea brigăzi
lor, despre asigurarea cu piese 
de schimb, efectuarea reparați
ilor și altele. Dar, nu lucruri 
neștiute pînă acum. Dacă 
chiar nu le știa cineva (sau 
dacă nu știa consecințele u- 
nor lipsuri de preocupări în' 
propriile sarcini de serviciu) 
acel cineva nu Ie știe nici a- 
cum, după discuțiile mesei ro
tunde. Oricum, chiar 
vor fi transmise, nu le 
telege așa cum le-ar fi 
dacă se afla față-n față 
nerii.

Participarea vie, susținută, 
la discuții, a celor care au ma
nifestat interes pentru găsirea 
de noi mijloace în sprijinul 
creșterii eficientei investițiilor 
a condus la un clștig bun 
(deși, apoi, discuțiile au alu
necat pe un făgaș bătătorit și 
cu prilejul altor dezbateri) 
dar unilateral, astfel că, din 
vina unor „absenți", nu
poate vorbi de acel cîștig la 
care 
găti 
acel 
mele

•nilda 
discu-ful 

de 
rin 
partid al minei Paroșeni, și 
ing. Dumitra Ileanu, directo
rul aceleiași unități. Cîtor- 
va observații („mașinile de 
încărcat pneumatice sînt foar
te bune, dar presiunea insufi- 
ciontă de aer comprimat le di
minuează eficacitatea, determl- 
nînd un ritm de lucru egal cu 
cel obținut de 2-3 muncitori 
buni, care încarcă cu lopata" ; 
„unele utilaje grele sint trans
portate pe distanțe de sute de 
metri pînă Ia sursa de repa
rații, in loc să li se asigure 
intreținerea, intervenția tehni
că a lăcătușului, pe loc" ; „or
ganizarea defectuoasă a trans
portului îi determină pe mais
tru să-și rupă din timpul afec
tat supravegherii și îndrumă
rii lucrărilor de investiție" șl 
altele), le facem loc, cu acest 
prilej, subliniind o mai veche 
(a treia) concluzie: în sfera de 
preocupări pentru realizarea 
unor viteze sporite de avansa
re, pentru creșterea eficienței 
economice (nu numai la lu
crări de investiții) acționează 
numeroși factori, de rezultatul 
cărora depinde rezultatul ge
neral.

Ajunși în acest loc cu dez
baterile mesei rotunde, tocmai 
cînd se cuvenea să ascultăm 
părerea acestor factori colate
rali, discuțiile au luat sfîrșit, 
nu înainte însă de a aluneca 
(tocmai din lipsa factorilor 
terți) pe făgașul obișnuitelor 
frămîntări de loate zilele ale 
minerilor •, aprovizionarea bri
găzilor, reparații și revizii teh
nice, piese de schimb și altele.

Nu se poate contesta că în 
cele două ore de discuții nu 
s-au spus lucruri interesante. 
De asemenea, nu se poate con
testa că din experiența împăr
tășită de unii mineri (Gheor- 
ghe Butii, Alexandru L-aszlo) 
nu au învățat șl alții. Dar, 
ne îngăduim să afirmăm că 
nici problemele cheie asupra 
cărora s-au oprit minerii nu 
au fost rezolvate decît într-o 
mică măsură. De ce ? Pentru 
că acești factori colaterali, de 
o majoră importantă pentru 
investiții sau pregătiri, au lip-

(Urmare din pag. 1)

(Urmare din pag. 1)

„Se-

piuă acum, comuniștii sectoruluide

numă- 
Diehl,
Bizăn- 
Teodo-

de 
loc

1 800 tone cărbune, ocupă și in 
în Întrecerea socialistă dintre

MEREU ÎN FRUNTE

de ver- 
la „Cartea

AGENDĂ
EDITORIALĂ

BOGATA se

Doamna

EVENIMENTE

Fe-
19#) 1001 da «wrl;

>0,00 Teleobiectiv;
cu ho- 20,20

24 (ie oiw.

*1

luat 
Iași 
poș-

6,<X) Muzică. 
Radiojurnal;

30,10 
20,rs 

lUliv.

docă-t 
va in- 
tnteles 
cu mi-

Teleglob: Același N'eajiole. 
de Octavian Paler;

organizatorii erau obli- 
de însăși intențiile lor, 
cîștig care să poarte nu- 

doplineî EFICIENȚB.

9,00 Deschiderea emisiunii. 
Telex ;

19.flo Timp - și anotimp- ta agri
cultură ;

13,45 Telejurnal;

16,30 Fotbal: Steaua — F.c. Ar
geș (Divizie. A);

TelocinamatcKui: „Swa Car
rie w. Diipii roatianitl eu a- 
cdași titlu de Theodore 
Dreiser;

10,30 Comentariu la 40 de ste
me: județul Galați;

10,SO Telcciuemaleca pentru ti
neret: „Triumful lui Tar
zan** ;

19„3O Telejurnal.
Tn cinstea aniversării Re- 
pubSicii — cronic» marii 
întreceri;

MIERCURI 15 NOIEMBRIE
Soarele răsare la ora 

șl apune la ora 16,49. 
trecute din an — 320. 
rămase — 46.

9,55 Publicitate;
10.00 Curs de limba franceza. 

Lecția a 39-a;

9,05 Reporterii noștri peMe 
taxe:
• Leipzig, orașul lui Back 

ți al lui Goethe;
• L* (Armul Nevei;

9,35 Prietenii Iul Aijchiuță — 
«sistate pentru preșcolari;

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Nevăzut, necunoscut

13.15 Semnificații. Civilizația spi
rituala a socialismului;

18,35 Festivalul toamnei — Bu
rta ’72;

12,20 Prim-plan: Iulian Cazacu, 
ingfrier-^ef cta concepție la 
Uzinele „Tractorul" Bra
șov;

Știint-a la zi; 16,35 Melodii de 
Temlstocle Popa; 16,50 Publici
tate radio; 17,00 Tinerețea Ia 
puterea 5 000 000; 17,30 Muzica
de balet; 17,30 Fișier editorial. 
Dicționar de fizlcA; 17,40 Sec
vențe sonore oTerite de Gigi 
Morga, Trlni Lopez ți Vicky; 
18,00 Orele serii: 20,00 Republi
ca la un sfert de veac; 
Zece melodii preferate; 
Consemnări de prof.
SMnciu Stoian: 30.50 ClntA Ion 
Lulcan; 21,00 Revista șlagărelor: 
71,35 Moment poetic. Autumna
le; 31,30 Bijuterii muzicale 33.00 
Radiojurnal; 23,30 Concert de 
seară; 34,00 Buletin de știri; 
e,00—6,00 Rstrada nocturnă.

ianeu in tradițiile și ctntece- 
le populare", o selecție a 
principalelor texte in versuri 
și proză, autentic populare, 
in care apar figurile istorice 
ale celor doi neînfricați luptă
tori pentru dreptate ji li
bertate.

Printre noile traduceri ale 
Editurii Eminescu se 
ră cartea lui Charles 
..Teodora, împărăteasa 
tulul" (in tălmăcirea
rei Popa Mazilu), un amalgam 
de real și legendă, și volumul 
de „Poezii" al lui Victor Si- 
vetidis (traducerea aparținind 
Florenței Albu și Aureliei 
Batali). .

A patra ediție revăzută a 
romanului lui Marin Preda 
„Risipitorii" se află sub tipar 
la. Editura Minerva, alături 
de volumul de versuri

al lui Alexandru Clau
de Șerban

nin" 
dian, cu o prefață 
Cioculescu.

intimele volume 
■'tari ce vor apare
Românească" aparțin lui Ma
rius Rodescu „Clar și singu
rătate", lui Grigore Arbore — 
„Auguralia", Ilie Constantin
— „Feleleag" și Eugen Jebe- 
leanu — „Hanibal".

din 
cere amintesc „Rolul famili
ei în formarea personalității 
copilului" — prof. dr. Ion 
Berea; „Perspectivele Văii 
Jiului în cincinalul 197! —- 
1975"; simpozioane — „Edu-

In curînd spectacolul 
„La porțile dorului"

Ansamblul artistic RAP
SODIA ROMÂNĂ din Bucu
rești va fi în curînd oaspe
tele Văii Jiului cu specta
colul muzical „La porțile 
dorului’'. Iși vor da concur
sul printre alții, soliștii vo
cali Elena Merișoreanu, lau
reată a Festivalului interna
țional de la Agrigento — I- 
talia. Aurel Ioniță, Constan
tin Cocriș și Ana Pluaru.

La Petroșani, acest spec
tacol va fi prezentat 
miercuri 22 noiembrie în sa
la Casei de cultură.

Reînnoifi-vă

sc facă 
inexis- 

la lito-

și comitc- 
frebui să 

un conținut
Ca-

Republica : Batalionul invizi
bil; PETRILA: Riscul; LO
NEA — Minerul: Haiducii; 
VULCAN: Dacii; LUPENI — 
Cultural: Naufragiat! în spa
țiu ; Muncitoresc : 
și vagabondul.

© 1845 — S-n născut 
sile Conta, filozof materialist 
(m. 1882) © 1860 — A 
ființă Conservatorul din 
@ 1972 — Ziua mărcii 
tale românești ' © ! 889 
Proclamarea Republicii
derative Brazilia. Sărbătoare 
națională © 1972 „Ziua 
mobilizării internaționale îm
potriva războiului din Viet
nam" (hotărîre adoptată de 
comitetul internațional de co
ordonare pentru Vietnam, 
(oct. 1969 Stockholm).

PROGRAMUL 1: 
și actualități; 7,00 
8,00 Sumarul presei: 9,30 Viața 
cărților; 9,50 Orchestra Marta 
Capuano; 10,00 Buletin de știri; 
10,05 Interpret de muzică 
populară; 10,30 Vreau «ă ytlu 
(emisiune de știință șl tehnică 
pentru școlari): 10,50 Uvertură
la opereta- „Iubire nemăsurată" 
de Gejza Dirsik; 11.00 Buletin 
de știri; 11,05 Muzică ușoară ; 
11,15 Consultație juridică; 11,30 
Miniaturi instrumentale; 11,40 
frumoasă ne este tinerețea ! — 
cintece; 12,00 Discul zilei: for
mația Equals: 12,15 Recital Ele
na Ccrnei; 12,30 Intîlnirr 
melodia populară interpretul 
preferat; 13,00 Radiojurnal: 13,15 
Avanpremieră cotidiană; 13,30
Concert do prinx; 13,55 Fotbal 
— minut cu minut: 15,45 Muzi
că do estradă; 16,00 Radiojur
nal ; 15,15 Cântare patrfeî;

abonamentele

la ziarul
„Steagul roșu it

Abonamentele pentru 
luna decembrie a.c. se
pot face pînă în ziua 
de 30 noiembrie inclu
siv.

Mica publicitate
VlND 

str. Morii 
troșani.

PIERDUT 
sile, eliberată

PIERDUT 
tan, eliberată

3
Petroșani. Adresațî-vă Dan

convenabil casă particulară
18

camere,
Eugen

nuinelclegitimație de serviciu pe 
de E.M. Lonea. O declar nulă, 
legitimație de serviciu pe numele 
de E.M. Aninoasa. O declar nulă.

tov. Vasile Băluț, secretarul organizației de bază, își înde
plinesc cu prisosință rolul de agitatori, educatori și stimula
tori ai emulației minerești intre schimburi, ai străduințelor 
personalului electromecanic pentru întreținerea în perfectă 
stare de funcționare a utilajului. Secretarul de partid a ți
nut să evidențieze In acest sens pe tinărui inginer Constan
tin, lonescu și pe prim-maistrul minier Mircea Lehaci, al că
rui schimb, prin sporul 
luna noiembrie primul 
schimburi.

Pe baza succeselor
fruntaș sînt hotărîți să-și mențină și în continuare locul de 
frunte în întrecere, să adauge noi succese la bilanțul reali
zărilor de pînă acum, astfel, incit să încheie luna noiembrie 
cn o depășire de 8 000 de tone de cărbune.

bucătărle
I.G.C. Pe-

Borca Va-

Simon Zol-

concurs
pentru ocuparea

unui post de :

șef depozit materiale
Condițiile de angajare și salarizare sînt cele

prevăzute de H.C.M. 914/1968 și Legea nr. 12/1971.

Concursul va avea loc in ziua de 20 noiembrie

1972, ora 9, la sediul exploatării din Paroșeni.

Informații suplimentare se pot obține zilnic între

orele 7-14 de la biroul personal al exploatării.

Petroșani
Atrage atenția salariaților din unitățile sale că le revine obligația să cu

noască și să respecte cu strictețe, în activitatea zilnică, normele de securitate 
și igienă a muncii, instrucțiunile referitoare la aceste norme și legislația muncii.

Pentru a vă Îndeplini obligațiile de servi
ciu în deplină securitate a muncii și a fi fe
riți de accidente, respectați cu strictețe urmă
toarele reguli:

— Să se folosească grilajul metalic si reduc- 
torul cu manometre ia butoiul cu bere; nu 
se vor folosi butoaie care prezintă crăpături, 
iar barmana este obligată sli verifice buna 
funcționare a tubului de bioxid de carbon.

— Depozitele trebuie să corespundă întru- 
totul oper^iunilor în flux continuu, care să 
permită- executarea rapidă a descărcării măr
furilor, a desfacerii, stocării, reambalării și ex
pedierii lor.

— Vasele care au conținut vinuri lari sau 
rachiu să nu fie afumate sub nici un motiv, 
deoarece se pot aprinde vaporii de alcool, și 
da naștere Ia incendii și accidente.

— Manipularea frigiderelor care necesită 
această operație să se efectueze numai de că
tre persoane calificate și care să cunoască bi
ne modul de exploatare a instalațiilor și 
nica securității muncii.

— Este interzisă depozitarea diferitelor 
terîale și ambalaje pe dulapuri, vitrine, 
cum și pe celelalte spații frigorifice.

1 — O atenție sporită se va acorda respectă
rii regulilor manipulării și funcționării mași
nii de preparat înghețată. înainte de a o pune 
în funcțiune, mașina se verifică dacă dispozi
tivul de «mestec este corect montat, dacă ca
zanul este corect instala!.

In timpul amestecării compoziției îngheța
tei, este interzisă introducerea diferitelor o- 
bfecte (lingurițe, scafe) în cazan.

— Spălarea paharelor este necesar să se 
facă cu apă caldă, după care să se clătească 
cn apă rece, așezîndu-se apoi într-o tavă a- 
vînd fundul perforat, ca să se scurgă apa de 
pe ele.

— In toate unitățile, să se asigure o venti- 
' lațfe normală pe cale naturală, prin deschide
rea ușii sau a geamurilor.

— In toate WC-urile unităților trebuie să 
se găsească în permanență dezodorizante de 
tip „Odorgid".

— Tn timpul iernii, grupurile sanitare (re- 
buie sS fie încălzite.

teh-

înn- 
pre-

L A...-1 iW

— La încărcatul șl descărcatul butoaielor 
cu bere trebuie să se folosească pîrghiile în
clinate pentru a nu fi trîntite, căci ar da loc 
la 
la

explozii. Sticlele cu bere nu trebuie ținute 
soare (expuse la căldură).

Interdicții la umplerea și 
manipularea sifoanelor

Vasele de amestec si expansiune,, pre- 
de carbon vor fi 
și ventil de si-

cum și tuburile de bioxid 
prevăzute cn manometre 
guranță.

— Tuburile de bioxid de carbon goale, vor 
fi depozitate numai culcate.

— Tuburile prin care se face umplerea, 
așezate vertical, vor fi fixate de perete prin- 
tr-o legătură cu lanț sau brățară metalică.

— Operațin de umplere, la orice presiune, 
va începe numai'după ce lucrătorii respectivi 
au fost: instrujți și li s-a pus Ia dispoziție dis
pozitivele de protecție prevăzute, si numai 
prin folosirea coșului metalic bine fixat de a- 
parat cu diametru și lungimea corespunzătoa
re sticlei care se umple.

— Este interz.isă depozitarea lăzilor cu si
fon unele peste altele sau pe căile de acces.

I.a manipulare, sifonul nu se va prinde 
de maneta de evacuare a apei gazoase (dis
pozitivul metalic) pentru a nu se rupe 
desface din locul fixat, produetnd astfel 
plozie prin cădere.

— Aplicarea riguroasă a măsurilor de pro
tecție a muncii și tehnica securității la locul 
unde se desfășoară activitatea zilnică în în
treprindere, revine fiecărui salariat din uni
tățile T.A.P.L. iar Împotriva celor care se a- 
bat de la aceste 
disciplinare.

Lucrători din
tind normele de
tia muncii, evitați orice fel de accident, 
puteți îndeplini în condiții optime sarcinile do 
serviciu,

sau
ex-

reguli se iau severe măsuri

unitățile T. A.P. L. ! Respec- 
tehnica securității și protec- 

vă
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0 rezoluție adoptată de Adunarea Generală
Plenara C.C.

privind teritoriile coloniale ale Portugaliei
NEW XORK 14 — Cores

pondență de la Constantin A- 
lexandroaie: Plenara Adună
rii Generale a O.N.U. a adop
tat, marți, cu 98 de voturi 
pentru, 8 abțineri și 6 con
tra, principalul proiect de 
rezoluție supus de 46 de state 
afro-asiatice și socialiste, prin
tre care și România, la punc
tul privind situația din terito
riile coloniale ale Portugaliei.

Documentul condamnă cu 
hotărîre guvernul de la Lisa
bona pentru refuzul de a 
transpune în viață prevederile 
rezoluțiilor Adunării Generale 
și Consiliului de Securitate 
vizînd acordarea independen
ței popoarelor coloniale, de
ploră bombardarea și distru
gerea cu napalm și arme chi
mice a multor sate din Ango
la, Mozambic și Guineea-Bis
sau de către forțele armate 
colonialiste, .precum și viola
rea integrității teritoriale și a 
suveranității statelor africane 
vecine acestor teritorii admi
nistrate de Portugalia. Totoda
tă, documentul condamnă co
laborarea Portugaliei cu Afri
ca de Sud șl regimul minori
tar rasist din Rhodesia, me-

perpetueze dominația 
în sudul Africii, și 

poliție- 
militare ale căpete-

nilă să- 
colonială 
intervențiile forțelor 
nești și 
niilor de la Pretoria și Sa
lisbury împotriva popoarelor 
din teritoriile coloniale por
tugheze.

Subliniind cu satisfacție pro
gresele în lupta pentru inde
pendență și libertate realizate 
de mișcările de eliberare na
țională prin lupta armată și 
programele de reconstrucție, 
rezoluția reafirmă dreptul ina
lienabil al popoarelor din An
gola, Mozambic și Guineea- 
Bissau la autodeterminare și 
independență, subliniază că li
derii mișcărilor de eliberare 
din cele trei teritorii sînt sin
gurii reprezentanți 
popoarelor pe care 
efectiv, iar toate 
interesate, agențiile 
te trebuie să discute numai 
cu aceștia orice probleme ca
re privesc Guineea-Bissau, 
Angola și Mozambic.

Rezoluția subliniază că se 
impune ca un imperativ înce
perea unor negocieri directe 
între guvernul Portugaliei și 
mișcările de eliberare națio-

legitimi ai 
le conduc 
guvernele 
specializa-

nală în scopul aplicării rapi
de și depline a prevederilor 
Declarației Națiunilor Unite 
privind acordarea independen
ței țărilor și popoarelor colo
niale, încetarea imediată de 
către regimul de la Lisabona 
a războaielor coloniale, retra
gerea tuturor trupelor sale din 
cele trei teritorii.

In încheierea acestui docu
ment, se lansează un apel tu
turor guvernelor, organizați
ilor internaționale și agenți
ilor specializate, pentru a-și 
spori ajutorul material șl mo
ral acordat mișcărilor de eli
berare națională, iar guverne
lor acelor state ale N.A.T.O. 
care continuă să sprijine Por
tugalia, li se cere să pună ca
păt facilitării continuării răz
boaielor coloniale în Africa 
australă.

al P.M.S.II

1

BUDAPESTA 14 — Cores
pondentul Agerpres, Al. Pin- 
tea, transmite : In capitala un
gară au început marți lucrări
le plenarei lărgite a Comite
tului Central al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar. 
Pe ordinea de zi a lucrărilor 
figurează dezbaterea raportu
lui asupra felului cum se în
deplinesc hotărîrile Congresu
lui al X-Iea al P.M.S.U., pre
cum și a directivelor planului 
economiei naționale și buge
tului de stat pe anul 1973.

Lucrările plenarei conti
nuă.

Sesiunea Comisiei mixte de colaborare 
româno-cehoslovace

M. II Itinieje'Wr» i
I /

Realități din țările capitaliste

Acord comercial 
coreeano-ungar

PHENIAN 14 (Agerpres). — 
La Phenian a fost semnat un 
acord privind schimburile de 
mărfuri și plățile pe' anul 1973 
între R.P.D. Coreeană și R.P. 
Ungară, Ia încheierea convor
birilor purtate la Phenian de 
o delegație guvernamentală e-

conomică unqară. In cadrul 
prevederilor acordului — men
ționează ACTC — R.P.D. Co
reeană va exporta mașini-u- 
nelt.e, produse chimice și in
dustriale, iar partea ungară 
va livra echipamente de tele
comunicații, instrumentar me
dical și medicamente.

PRAGA 14 — Coresponden
tul Agerpres, Constantin Pri- 
săcaru, transmite: La Praga 
au început, marți, lucrările ce
lei de-a 6-a sesiuni a Comi
siei mixte guvernamentale 
româno-cehoslovace de cola
borare economică și tehnico- 
științifică.

Delegația română este con
dusă de tovarășul Ion Pățan, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, ministrul comer-

țului exterior, președintele 
părții române în Comisia mix
tă, iar delegația cehoslovacă 
de Jan Gregor, vicepreședinte 
al Guvernului R.S. Cehoslo
vace, președintele părții ce
hoslovace în comisie.

In cadrul lucrărilor sesiu
nii, cele două părți ale comi
siei analizează activitatea de 
colaborare și cooperare eco
nomică și tehnico-științifică 
româno-cehoslovacă.

Vizita delegaflel F.U.S. în Iugoslavia
BELGRAD 14 — Corespon

dentul Agerpres, George Io- 
Stane Do- 

Biroului E-

CAPRICIILE VREMII

Bihnfu! distrugerilor 
provocate de furtunile 
din nord-vestul Europei

nescu, transmite: 
lanț, secretar al 
xecutiv al Prezidiului Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, a 
primit, la 14 noiembrie, la 
Belgrad delegația Consiliului 
Național al Frontului Unită
ții Socialiste din Republica 
Socialistă România, condusă.de 
Mihai Gere, membru suple
ant al Comitetului Executiv,

secretar al C.C. al P.C.R., se
cretar al Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialis
te aflată 
vizită 
ență, la 
Federale

în Iugoslavia într-o 
de schimb de experi- 

invitația Conferinței 
a 

a Poporului 
goslavia.

Cu acest 
o convorbire, 
sunat într-o atmosferă de cor
dialitate și caldă prietenie.

Uniunii Socialiste 
Muncitor din Iu-

prilej, a avut loc 
care s-a desfă-

-O/j
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Popoarele Americii latine sînt 
hotărîte să-și apere drepturile

naționale asupra propriilor
resurse naturale

Furtuna care s-a abătut, 
cu începere de duminică 
seara. asupra nordului și 
vestului Europ'ei a provocat 
pagube considerabile și a fă
cut numeroase victime ome
nești, țara cel mai intens a- 
fectată fiind Republica Fe
derală a Germaniei, unde 
potrivit ultimului bilanț, s-au 
înregistrat 29 morți și peste 
50 de răniți. Puternice rafale 
de vînt, avînd intensitatea 
uraganului, au fost semna
late în sudul Suediei, în O- 
landa și Marea Britanie. In 
R.F. a Germaniei, principale
le regiuni care au avut de 
suferit sînt Saxonia inferioa
ră și Renania—Westfalia, un
de vîntul a atins viteze de 
200 kilometri pe oră. Prin
tre pagubele materiale cele 
mai însemnate se numără 
avarierea instalațiilor Ob
servatorului astronomic de la 
Bochum. Institutul va trebui, 
probabil, să renunțe la une
le dintre 
științifice,
servarea
Apollo, deoarece antena pa
rabolică a observatorului 
fost parțial distrusă.

In Olanda, uraganul a pro
vocat moartea a 7 persoane 
și rănirea unui mare număr de 
cetățeni. Traficul maritim în' 
portul Rotterdam a fost se
rios perturbat, ca urmare a 
eșuării mai multor nave an
corate în rada portului.

Importante daune materia
le sînt semnalate și în An- 
qlia, unde furtuna a provo
cat inundații și a dus la 
suspendarea traficului rutier 
în aproape întreaga parte 
sudică a țării. In Franța, 
vîntul, a cărui viteză a a- 
tins pe alocuri — mai ales 
în Bretania, Normandia și 
reqiunea pariziană — vite
za de peste 120 kilometri 
pe oră, a provocat moar
tea mai multor persoane. 
Descărcările electrice din 
atmosferă au stat, de ase
menea, la originea incen
diului care a distrus insta- 
lațiiile centralei electrice de 
la Abbeville, . din departa
mentul , Somme, perturbînd 
grav alimentarea cu energie 
electrică

Portugalia „decolează

LIMA 14 (Agerpres). — Țara 
noastră nu va mai tolera nici 
un fel de măsuri care ar în
semna amenințare, constrîn- 
gere sau presiune, de oriunde 
ar veni acestea, în ce priveș
te exercitarea 
ționale asupra 
surse naturale, 
nistrul peruan 
energiei, generalul Jorge Fer
nandez Maldonado. El a su
bliniat că Peru va continua 
să apere, ca și pînă acum, 
teza privînd stabilirea limitei 
apelor teritoriale la 200 mile 
marine, și, în conformitate cu 
aceasta, să-și exercite suvera
nitatea asupra resurselor de 
pește existente între aceste 
limite. Condamnînd noua lege 
asupra pescuitului, adoptată dt» 
Statele Unite, Fernandez Mal
donado a arătat că aceasta 
este contrară doleanțelor sta
tului peruan, care o respinge 
cu toată hotărîrea. „Apărarea 
resurselor naturale ale țării, 
a spus el, este piatra de te
melie pe care se edifică 
conomin națională”.

+
CARACAS 14 (Agerpres). — 

In condițiile dominației mono
polurilor străine asupra vie
ții sale economice, Venezue
la nu poate deveni o tară cu 
adevărat independentă — a 
declarat. senatorul J. Paz Ca- 
larraga — candidat al blocu
lui partidelor progresiste „No
ua Forță" — la un mare mi
ting organizat în orașul pe
trolier Maracaybo. El s-a pro
nunțat în .favoarea naționa
lizării întreprinderilor petroli
ere și a bunurilor aparținînd 
marilor companii străine, pre
cum și a băncilor, centrale
lor electrice și întreprinderi
lor din toate ramurile indus
triei naționale. Pentru a pune 
capăt exploatării, mizeriei, șo-

drepturilor na- 
propriilor re- 

a declarat mi- 
al minelor și

analfabetismului 
economice — 

este necesar ca 
să

Și 
a 

în 
se efectueze

mațului, 
înapoierii 
spus el — 
Venezuela
profunde transformări structu
rale.

Inlr-o cuvîntare rostită la 
același miting, Jesus Faria, 
secretar general al Partidu
lui Comunist din Venezuela, 
a subliniat, între altele, că 
Partidul comunist acordă spri
jin hotărît programului electo
ral al „Noii Forțe" și sena
torului Paz Galarraga, desem
nat candidat în alegerile pre
zidențiale din 1973. Secreta
rul general al Partidului co
munist a chemat poporul ve- 
nezuelean să susțină progra
mul de luptă al partidelor 
„•Noii Forțe", îndreptat îm
potriva dominației marilor mo
nopoluri străine asupra vieții 
economice a țării.

Operația poliției newyork'e- 
ze împotriva cartierului ge
neral al Mafiei, instalat in
tr-un cimitir de mașini, a a- 
runcat o nouă lumină asu
pra acestei uriașe organizații 
a crimei din Statele Unite.

Oricît de bizar ar păreș, 
știrea că Mafia controlează 
pe puțin 200 de firme, numai 
la New York, nu mai are a- 
erul să surprindă într-o ma
re măsură pe americani. Și 
pe bună dreptate. De mult 
timp americanii știu că Mafia 
nu este numai o pasionantă 
poveste din filme, că gang- 
sterismul de familie a dispă
rut. Acum zece ani, în 1962, 
cîteva ziare publicau o cifră 
de afaceri atribuită Mafiei: 
20 milioane dolari. In modul 
cel mai natural din lume res
ponsabilii Mafiei făceau cu
noscut că ei apreciază cifre
le lor de afaceri nu la mai 
mult de 700 milioane dolari 
pe an.

In septembrie 1963, Robert 
Kennedy, pe atunci ministru 
federal al Justiției, afirma că 
Mafia este „una dintre cele 
mai puternice întreprinderi 
din Statele Unite". Puțin mai 
tîrziu șeriful din 
Richard . Olgivie,
„Cosa Nostra (alt nume pen
tru Mafia americană) este cel 
mai mare industriaș din Chi
cago : beneficiile 
ale se apreciază 
oane dolari.

Mafia a fost, la
Sicilia, în timpul invaziilor, 
o mișcare clandestină de re
zistență, cu secretul, obiceiu
rile și execuțiile sale. Trep
tat, Mafia a devenit un or
ganism al banditismului, de 
teroare, domnind peste în
treaga Sicilie. O dată cu ma
rele curent al emigrării spre

Chicago, 
adăuga:

sah? anu
la 20 mili-

început, în

Statele Unite de la începutul 
secolului, au fost importate 
și metodele Mafiei. La în
ceput a fost o organizație in
dependentă, numită Mina 

'.Neagră. Mina Neagră a deve
nit Cosa Nostra, organizație 
care și-a păstrat relațiile cu 
cea siciliană.

După cel ’ de-al doilea 
război mondial, Mafia devine 
o puternică organizație a cri
mei internaționale. In 1943 
erau recenzați în Sicilia mai 
mult de 300 de „mafioți" cu- 
noscuți ca gangsteri reduta
bili. Din acest moment orga
nizația a devenit perfectă. 
Cel care a pregătit debarca
rea americană în Sicilia, 
Genco Russo, patriarhul Ma
fiei insulare „l-a învățat" pe 
Lucky Luciano să-și organi
zeze perfect liniștea. In a- 
cest cadru al reorganizării 
americane, Mafia atacă într-o 
manieră sigură „Sindicatul 
Crimei" (Murder Incorpora
ted) care controla o bună 
parte a afacerilor cu jocuri
le de noroc și ale plasării 
drogurilor din Statele Unite. 
Atacul s-a terminat printr-un 
compromis. „Sindicatul Cri
mei" și-a păstrat controlul 
pentru un sfert din trafic, iar 
Mafia — restul.

Dar Mafia nu s-a oprit a- 
ici și și-a căutat o anumită 
„respectabilitate" cumpărî- 
du-și o serie de întreprinderi 
în mod legal. Astfel, aceas
tă organizație s-a aflat din- 
tr-o dată proprietara a mii 
de întreprinderi pe tot teri
toriul Statelor Unite, pose- 
dind, de asemenea, privind 
diverși Interpuși, portofolii 
de acțiuni în firmele cele 
mai importante din S.U.A.

(După „Voix Ouvrifere")

(Agcrpres)

proiectele sale 
printre care ob- 
viitoarei misiuni a orașului mențio-

ELVEȚIA. Zăpada căzută foarte devreme, la o dată cu 
totul neprevăzută, a blocat o serie de șosele de mare cir
culație din Elveția. In foto : Semn de circulație „șosea în
chisă traficului" pe șoseaua națională Saint Gothard, în punc
tul Airolo-Ticino.

Portugalia este o țară mi
că, spun portughezii, dar cu 
probleme mari. Intr-adevăr, 
populația țării este de apro
ximativ 9,5 milioane locui
tori, iar suprafața ei de 
92 000 km pătrați. Nivelul 
de viață al portughezilor es
te de patru ori mai scăzut 
în comparație cu acela din 
țările Pieței comune, de pil
dă.

Costul războiaielor colo
niale, emigrarea masivă, 
protecționismul intern, slă
birea investițiilor explică 
încetineala dezvoltării eco
nomice portugheze.

Războaiele coloniale pe 
ctre le duce in Africa înghit 
42 la sută din bugetul Por
tugaliei, iar peste 150 000 de 
tineri portughezi se află an
gajați în permanență în a- 
ceste conflicte.

Emigrarea, deși s-a redus 
considerabil în anul 1970, a 
depopulat puternic Portuga
lia și mai ales localitățile 
rurale. In ultimii zece ani 
și-au părăsit locul natal 
peste 800 000 de portughezi, 
emigrînd în străinătate în 
căutare de lucru. Emigrarea 
a perturbat grav capacita
tea de producție a Portuga
liei, mai ales în agricultu
ră, unde este angajată cea 
mai mare parte a popu
lației. Dezorganizarea pro
ducției în agricultură, pre-

cum și comerțul defectuos 
au determinat scumpirea în
grijorătoare a produselor a- 
limentare. 
nul 1964. 
gheză este 
inflație, al 
fost anul trecut între 11 și 
13 la sută, conform estima- 
țiilor oficiale, și de 17 la 
sută, potrivit unui reputat

Incepînd din a- 
economia portu- 
grav afectată de 
cărei nivel a

Din presa
străină

economist, profesorul Perei
ra de Moura. Guvernul Cae- 
tano a contribuit la menți
nerea inflației, majorind o 
serie de prețuri, printre ca
re cel al apei. Chiriile au 
sporit numai anul trecut cu 
39 la sută. După părerea u- 
nor specialiști, inflația s-ar 
datora în parte și cumpără
rilor masive din țări indus
trializate vest-europene și 
S.U.A.

Un alt semn al dezvoltă
rii lente a economiei îl con
stituie deschiderea Portuga
liei pentru capitalurile străi
ne. Hotărîtă printr-o lege a- 
doptată în anul 1965, care a

abolit o lungă perioadă de 
protectionism instituit de 
fostul premier Salazar, a- 
ceastă deschidere a devenit 
efectivă de cîțiva ani. Așa 
se explică faptul că, în a- 
nul 1971, investițiile străine 
în economia portugheză au 
sporit cu 91 la sută, ceea ce 
reprezintă 
investițiile 
cestei țări.

Salariile 
te numai pentru un număr 
mic de angajați, în timp ce 
masa de muncitori și func
ționari publici suferă de o 
stagnare cronică a puterii 
lor de cumpărare. In ce 
privește învățămintul, se 
constată o penurie a sălilor 
de clasă și de cadre didacti
ce, la care se adaugă posi
bilitățile materiale reduse 
ale populației, cauze care 
determină o parte însemna
tă a copiilor de vîrstă șco
lară să abandoneze învăță
tura înainte de a putea ter
mina fie și numai cinci cla
se. Se resimte, de aseme
nea, o lipsă acută a perso
nalului medical cu pregătire 
superioară, precum și a 
spitalelor.

Este o situație social-eco- 
nomică ce reflectă politica 
promovată, de ani de zile, 
de către guvernul de la Li
sabona.

25 la sută din 
generale ale a-

au fost majora-

(„Le Monde")

FRANȚA. In Alsacia, peste 250 de mineri de Ia minele 
de potasiu sînt în grevă, în sprijinul revendicărilor lor de 
ordin economic. In foto : O delegație a minerilor a sosit la 
Paris să-și susțină cauza în fața Parlamentului.

@ Prezidiul Adunării Popu
lare Supreme a R.P.D. Coree
ne a adus la cunoștință că a 
fost instituit Comitetul electo
ral central, în componența 
căruia se numără reprezen
tanți ai partidelor politice și 
organizațiilor de masă. ACTC 
menționează că noul organism 
va fi însărcinat să organizeze 
și să conducă desfășurarea 
alegerilor de deputați în A- 
dunarea Populară Supremă și 
în adunările populare pro
vinciale, orășenești și raiona
le.

există toate condițiile necesa
re pentru . continuarea lucră
rilor acestei organizații după 
plecarea iminentă din rîndu- 
rile ei a Marii Britanii și Da
nemarcei. După cum. se știe, 
cele două țări vor deveni. Ia 
1 ianuarie 1973, membre ale 
Pieței comune, reducînd ast
fel, numărul membrilor A.E.L.S. 
de Ia nouă la șapte.

© Agenția PAP informează 
ca, la 13 noiembrie, un ura
gan deosebit de puternic s-a 
abătut asupra regiunilor sud- 
vestice ale Poloniei. Viteza 
vîntului a atins pînă Ia 25-30 
metri pe secundă. In numeroa
se localități, vîntul a smuls 
acoperișurile de pe case, iar 
în aprovizionarea cu energie 
electrică s-au produs pertur- 

clrcu- 
iar pe

® Potrivit ultimelor date 
statistice populația Republicii 
Populare
10 402 000 locuitori.

Ungare este de

@ Comitetul consultativ 
Asociației Europene a Liberu
lui Schimb (A.E.L.S.), întrunit 
luni Ia Viena, consideră că

al

electrică s-au produs 
bărî. Pe unele șosele, 
lația a fost îngreunată, 
alocuri chiar oprită.

Echipe de salvare alcătuite 
din 
eni 
In 
lor 
stituțiilor 
lucrează Ia înlăturarea 
mărilor uraganului.

mllitari, pompieri, milițî- 
au acordat ■ imediat ajutor, 
prezent, organele consilii- 
populare, echipe ale in

și întreprinderilor 
ur-

3—1 (15—12, 15—8,
15—11).

14—16,

Astăzi se desfășoară jocurile celei de-a 11-a etape a 
campionatului categoriei A de fotbal. In Capitală, cele două 
meciuri vor avea loc în program cuplat pe stadionul „23 
August”, după cum urmează : Sportul studențesc — Farul 
Constanța (ora 14,45) și Steaua — F. C. Argeș Pitești (ora 
16,30). Finalul acestui meci se va desfășura la lumina reflec
toarelor. Intîlnirile care se vor disputa în provincie: Jiul 
Petroșani — Sport club Bacău ; Steagul Roșu Brașov — Uni
versitatea Craiova ; U.T. Arad — A.S.A. Tg. Mureș ; C.S.M. 
Reșița — Rapid ; Petrolul Ploi ești — Universitatea Cluj și 
C.F.R. Cluj — Dinamo București.

Stațiile noastre de radio vor transmite, cu începere din 
jurul orei 13,55, în cadrul emisiunii „Fotbal minut cu minut", 
aspecte de la aceste întîlnirl. Transmisia se va face pe pro
gramul I.

VIENA 14 (Agerpres). — 
Intr-un meci contînd pentru 
primul tur al „Cupei campio
nilor europeni" la handbal fe
minin, echipa Admira Viena 
a dispus cu scorul de 13—9 
(6—4) de formația norvegia
nă Vestar, Returul va avea 
loc la Oslo.

CASABLAN.CA 14 (Ager
pres). — La Casablanca a 
luat sfîrșit meciul de tenis 
dintre selecționatele Marocu
lui și Luxemburgului, disputat 
în cadrul primului tur al „Cu
pei Davis". Gazdele au obți
nut victoria cu scorul de 5—0.

In urma acestei victorii, e- 
chipa Marocului s-a calificat 
în turul următor al competi
ției, în care va întîlni forma
ția Suediei.

★
La Viena, în cadrul 

iași competiții, echipa 
thinaikos Atena a învins cu 
scorul de 3—0 (15—7, 15—10, 
15—12) echipa austriacă D. 
T. J. Viena.

acele-
Pana-

PARIS 14 (Agerpres). — Se
lecționata feminină de volei 
a U.R.S.S. și-a început turneul

a înlîlnit, la Pekin, selecțio
nata
români au reputat o frumoa
să și 
scorul
prilejuit o 
spectaculoasă, 
condus la un 
11—9, însă
namoviști au 
tigînd setul cu 15—12. In se
tul doi, dinamoviștii, în ver
vă, și-au impus jocul, termi- 
nînd victorioși cu 15—5. Se
tul trei a revenit echipei bu- 
cureștene cu 15—8. Din rîn- 
dul echipei Dinamo, o bună 
impresie au lăsat Udișteanu 
și Tîrlici.

orașului. Voleibaliștii

aplaudată victorie, cu 
de 3—0. Primul set a 

luptă sportivă 
Gazdele au 

moment dat cu 
voleibaliștii di- 
remontat, cîș-

ROMA 14 (Agerpres). — 
' Muncitorii care lucrau la 
restaurarea Catedralei din 
Brescia au avut surpriza să 
găsească, în globul de aur 
fixat deasupra cupolei cen
trale, o... ghiulea de tun. 
S-a stabilit că ea a fost 
trasă de armata austriacă 
la 27 martie 1849 împotri
va răsculaților din 
Ghiuleaua, devenită 
biect de muzeu, are 
sionantul diametru 
centimetri.

k
COLOMBO 14 (Agerpres). 

Un crisoberyl — piatră pre
țioasă denumită și „Ochi 
de pisică" — de 2 050 cara
te, considerată drept una 
dintre 
lume, 
Sadao 
ționar 
ma de 400 000 de franci.

Celebra bijuterie a fost 
descoperită in urmă cu doi 
ani la Ratnapura.

★
DELHI 14 (Agerpres). — 

Un leu și doi tigri, care 
au scăpat din cuștile cir
cului, în orașul indian Go
rakhpur, au ucis, în ulti
ma săptămînă, două per
soane și au rănit alte 30 
din localitățile învecinate.

•k
TEHERAN 14 (Agerpres). 

Zăpezile abundente care 
au căzut în ultimele zile a- 
supra regiunilor din nord- 
vestul Iranului au deter
minat întreruperea circula
ției pe numeroase șosele. 
Peste 50 de localități sînt 
complet izolate de cele 
mai apropiate localități ur
bane. Potrivit 
presei, datorită 
mari de zăpezi 
s-au înregistrat 
menești.

oraș. 
azi o- 
impre- 
de... 9

cele mai mari din 
a fost cumpărată de
Hamado, un colec- 
japonez, pentru su-

relatărilor 
straturilor 
și frigului 
victime o-

*
14
cum arată

(Agerpres).
în

(Agerpres)

Astăzi, în sala Dinamo, cu 
începere de la ora 19,30, e- 
chipa de baschet Steaua în- 
tîlnește, în meci retur, for
mația Maccabi Ramat Gan

(Israel), într-o partidă contînd 
pentru „Gupa cupelor". In 
primul joc, oaspeții au obți
nut victoria cu 83—72.

(Agerpres)

PARIS 14
Montpellier, 
tru „Cupa 
peni"

în Franța, jucînd la Paris, în 
sala „Coubertin”, în compa
nia selecționatei „Ille-de- 
France". Voleibalistele sovie
tice au obținut 
scorul de 
16—14),

3—0
victoria cu

(15—12, 16—14,

Redacția șl administrația ziarului i Petroșani, strada Renublîclî Kr. ©0. telefon i 1662

14 (Agerpres). — 
în competiția în
de tenis „Cupa 

după prima zi, e-

(Agerpres). — La 
în meci tur pen- 
campionilor euro- 

îa volei masculin, s-au 
întîlnit formația Universității
din localitate și echipa sue
deză L. K. Stockholm. Volei
baliștii francezi ’ au terminat 
învingători în patru seturi cu

PEKIN
Continuîndu-și
R.P. Chineză, 
nă de volei Dinamo București

14 (Agerpres). —- 
turneul în 

echipa masculi-

HELSINKI 
La Helsinki, 
ternațională 
europeană”, 
chipa Franței conduce cu 2—0 
în meciul cu reprezentativa 
Finlandei. Rezultate tehnice: 
Contet — Timonen 8—6, 6—0; 
Leclercg — Saeilae 4—6, 
10—8, 6—3.

★
La Zurich, echipa Cehoslo

vaciei a învins cu 3—2 se
lecționata Elveției, într-un joc 
contînd perttru aceeași com
petiție.

LONDRA 
Picasso, așa 
1972, și-a făcut intrarea în 
muzeul figurilor de ceară 
al d-nei Tussaud. Persona
jul de ceară care, potrivit 
impresiilor primilor spec
tatori, seamănă uimitor cu 
originalul său. este repre
zentat șezînd pe un scaun 
de paie, părînd să fie cu
fundat în contemplarea u- 
nei picturi aflate încă pe 
șevalet. Noua atracție a 
originalului muzeu londo
nez va fi expusă pentru 
public cu începere de la 
5 decembrie.
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