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In întîmpinarea
celei de-a XXV-a aniversări

a proclamării Republicii

Inițiativa se extinde 
și dă roade

9
prinzind un număr tot mai mare de cadre 
tehnice, îndeosebi din rindul comuniștilor. 
Pe șantier sint bine cunoscute acum nu
mele unor raționalizatori cu bogată activi
tate ca ale maistrului Gheorghe Negoes- 
cu, secretarul organizației de bază nr. 1, 
Lainici, maistrului Gheorghe Avram și in
ginerului Gheorghe Procop din cadrul ace
leiași organizații de bază, tehnicianului 
Visarion Lateș, șeful sectorului tehnic al 
șantierului, inginerilor Gheorghe Șincai și 
Gheorghe Matei, șefului de brigadă Eugen 
Burnaz și ale multor altora.

După cum ni s-a relatat la conducerea 
șantierului, ca urmare a susținutei activi
tăți a organizațiilor de partid și a exem
plului personal al comuniștilor care au răs
punderi pe linie tehnică in procesul de 

producție se
estimează că
prin aplicarea 
diferitelor mă
suri de ratio- ,
nalizare pro
puse pină a- 
cum se pot 
realiza econo
mii suplimen
tare numai in
sectorul defi.

Am scris cu cîtva timp în urmă despre 
inițiativa ing. comunist Florin Trifu de 'a șan
tierul 71 construcții căi ferate exprimată 
in conferința organizației de partid a șan
tierului, ca fiecare inginer și tehnician de 
pe șantier să realizeze in activitatea sa 
inovații sau raționalizări, să propună so
luții tehnice mai economicoase față de cele 
prevăzute inițial in proiecte a căror aplicare 
să aducă in final economii care să aco
pere salariul său pe un an de zile.

Revenind asupra acestei chemări sin
tem astăzi in măsură să informăm citito
rii ziarului că inițiativa — și mai ales e- 
xemplul personal al inginerului Florin Trifu 
— a găsit un larg ecou în rindul cadrelor 
tehnico-inginerești de pe șantier. Se im
pune a fi relevat mai intîi meritul incon
testabil al co
mitetului de 
partid nou a- 
les care a do
vedit o sensi
bilă receptivi
tate la o ase
menea inițiati
vă menită să 
contribuie mult 
la creșterea 
p r o d u c t i - 
vității muncii
scurtarea termenelor de execuție, sporirea 
volumului de economii, ridicarea eficienței 
economice a întregii activități a șantieru
lui. După conferința pentru dare de seamă 
șl alegeri, comitetul de partid a luat mă
suri ca prin diverse mijloace ale muncii 
politice de masă - gazetele de perete, 
munca de la om la om, felurite adunări - 
să fie larg popularizată chemarea adresa
tă cadrelor tehnico-inginerești ale șantieru
lui, demonstrîndu-se in același timp marea 
ei valoare economică. Comitetul de partid 
s-a folosit, de asemenea, de adunările de 
sindicat și de tineret ce se desfășoară în 
această perioadă pentru a explica între
gii mase de salariați conținutul și impor
tanța inițiativei, îndrumind comuniștii care 
participă la aceste adunări să ia cuvîntul 
in sprijinul acțiunilor menite să mobilizeze 
întreaga masă a membrilor de sindicat și 
U.T.C. Io înlăturarea pierderilor de mate
riale, reducerea consumurilor specifice, îm
bunătățirea unor soluții tehnologice prin 
care să se obțină în final un volum cit mai 
mare de economii.

in prima plenară a comitetului de partid 
care a avut loc după conferință — la care 
au participat și secretarii organizațiilor de 
bază, precum și conducătorii punctelor de 
lucru comuniști - s-a ridicat și această 
problemă deosebit de actuală, indicindu-se 
birourilor organizațiilor de bază să se o- 
cupe de fiecare inginer și tehnician in 
parte, să urmărească îndeaproape răspun
surile la chemări și să le popularizeze larg.

Cu toate că se află încă la inceput, ac
țiunea pentru atragerea cadrelor tehnico- 
inginerești la sporirea volumului de eco
nomii prin extinderea inovațiilor și rațio
nalizărilor și prin optimizarea soluțiilor 
tehnice se soldează cu rezultate bune, cu-

leului Jiului 
in sumă de 1 750 000 lei. (înlocuirea proce
sului tehnologic de excavație cu pichame- 
re prin sistemul de perforare și umectare 
continuă va aduce șantierului o economie 
de 1 milion lei, schimbarea soluției de mu
tare a traseului liniei c. f. pe o 
lungime de 600 m se va solda cu o eco
nomie de 500 000 lei, iar înlocuirea sche
lelor de inventar metalice cu schele glisan
te va permite realizarea unei economii de 
250 000 lei). In sectorul Petroșani-Simeria, 
pe lingă inovațiile și raționalizările intro
duse de inginerul Florin Trifu, despre care 
am mai scris în „Steagul roșu" au fost i- 
nițiate și alte importante raționalizări cum 
este cea realizată sub studiul și îndruma. 
era secretarului de partid Constantin Ro- 
șoga (înlocuirea Ia podul de la km 62-I-840 
a sistemului proiectat cu eșafodaj din 
lemn de stejar greu, cu schelă metalică 
de inventar), conduce la realizarea unor 
importante economii de material lemnos și 
metal. •

După cum am fost informați preocupă
rile organizației de partid, ale comuniști
lor de pe șantier nu se opresc aici. Co
misia economică a comitetului de partid 
precum și Comisia inginerilor și tehni
cienilor a comitetului sindicatului au 
fost îndrumate să studieze eficiența și 
posibilitățile de extindere a inițiativei, să 
prezinte propuneri, măsuri concrete, ac
țiuni menite să ducă in continuare la fo
losirea cit mai deplină a utilajului și fon
dului de timp, la economisirea materiale
lor deci a banilor prin îmbunătățirea procese
lor tehnologice și introducerea de inova
ții și raționalizări cu eficiență asupra creș
terii productivității muncii și eficienței eco
nomice generale.

C. MAGDALIN

Ca întotdeauna, vin toți ortacii... 
caș împreună cu șeful de schimb 
sectorul V al minei Lupeni plănuiesc înaintea intrării în 
șut, rezultatele viitoare.

Brigadierul Iosif Țur- 
Teodor Moraru de la

Prin valorificarea
rezervelor interne

Randamente înalte
în abataje

Manifestări 
cultural-artistice dedicate

v g v rt ■■sarbawns 
de la 30 Decembrie
Spectacol 

comemorativ
Sîmbătă, 9 decembrie, ora 

18, pe scena sălii clubului 
sin-dicatelor din Petrila va 
avea loc un spectacol' dedi
cat aniversării Republicii. 
Spectacolul este oferit de e- 
levii Școlii generale nr. 
din oraș.

i

Expoz»tie de 
aria plastici

aniversării Repu- 
trecute în holul

In cinstea 
blicii, zilele 
Casei de cultură din Petroșani 
a avut loc vernisajul expozi
ției de artă plastică aparținînd 
artiștilor amatori din județul

Amprentă a marilor muta
ții pe harta industrială a 
Văii Jiului — Preparația 
Coroești.

Foto : L. ION

in dorința de a întîmplna 
cea de-a 25-a aniversare a 
Republicii cu realizări cit 
mai mari, brigăzile din abata
jele sectorului I de la mina 
Aninoasa, imprimă întrecerii 
socialiste un ritm din ce în 
ce mai viu. Sporurile obținu
te la producția de cărbune în 
luna trecută, cit și cele din 
primele zile ale lunii în curs, 
confirmă acest lucru și toto
dată relevă pasiunea șl dărui
rea în muncă a majorității 
brigăzilor din sector. Avînd 
ca preocupare principală or
ganizarea amănunțită a lucru
lui în abataj și valorificarea 
rezervelor interne existente 
aici, brigada condusă de co
munistul Ilie Nicolae a reu
șit să extragă peste plan, din 
frontalul nr. 3 al
1 052 tone cărbune 
trecută, la care a 
gat incă 70 tone

sectorului, 
pe luna 

mai adău- 
in primele

zile ale lunii în curs. Ca ur
mare a acestor deosebite rea
lizări, această brigadă ocupă, 
in prezent, locul I în întrece
rea socialistă pe exploatare.

In condițiile sporirii produc
tivității muncii cu aproape 1 
tonă/post, conducătorii de bri
găzi — comuniștii Aurel Cris- 
tea, din frontalul nr. 1, Con
stantin Crișu din abatajul-ca- 
meră nr. 4, Iuliu Demian, din 
abatajul-cameră nr. 8 precum 
și Vasile ~ 
meră nr. 
cinile de 
cuprinse 
ne.

Prin propulsarea producției 
de cărbune peste nivelul 
niiicat, brigăzile amintite 
situat întregul colectiv al 
torului pe primul loc în 
trecerea ce o desfășoară 
lectivul minei pentru a intîm- 
pina ziua de 30 Decembrie cu 
depășirea angajamentelor asu
mate.

Tass din abatajul-ca- 
13 și-au depășit sar- 
plan cu producții 

între 110 șl 280 lo

pla- 
au 

sec- 
in- 
co-

Hunedoara. Participă artiști 
amatori din Deva, Petroșani 
și Lupeni. Cele mai bune lu
crări vor fi trimise la Bucu
rești pentru a participa la 
faza pe tară a concursului 
rezervat amatorilor și dedicat 
măreței sărbători 
propie.

care se a-

filme
de cultură 

avut loc o
Marți, la Casa 

din Petroșani a 
gală de filme artistice reali
zate de cineamatorii din Pe
troșani, Lupeni și Vulcan. Pai 
tic prinții au apreciat calitatea 
artistică a peliculelor 
nate între care s-au aflat 
cîteva 
mii si 
a fost 
cii.

vizio- 
ș, 

distinse cu diverse pre 
mențiuni. Manifestarea 
dedicată Zilei Republi

în pagina a 2-a:

Pasionat de tehnica de 
calcul electronic, ing. loan 
Muntean, șeful secției Ba 
nat a întreprinderii „Ser- 
vice-calculatoare" (I.R.U.C.) 
București, a demonstrat că 
mașina electronică de calcul 
I.R.I.S.-50 de la centrul teri 
torial de calcul electronic 
Timișoara, destinata rezol
vării sistemelor de ecuații 
cu n necunoscute, ținerii e- 
vidențelor de gestiune, o- 
ptimizării lucrărilor de in
vestiții și a proceselor de 
producție, este capabilă și 
de „puțină"... artă muzicală. 
Pentru aceasta, specialistul 
a conceput o metodă și un 
limbaj propriu de programa
re cu ajutorul cărora se pot 
interpreta, la imprimanta 
sistemului de calcul, melodii 
din toate genurile muzicii 
Liniile melodice ale corapo 
ziției muzicale dorite se pot 
interpreta fie prin program 
perforat pe cartele, fie direct 
de la claviatura mașinii de 
scris a sistemului. Avînd de 
acum o fonotecă proprie, cu 
muzică imprimată pe carte 
le perforate^ tinărul cercetă
tor timișorean a oferit o 
primă audiție — un micro- 
recital cu „Oda bucuriei" 
din Simfonia a IX-a de Be
ethoven, „Ana Lugojana". 
„Hora Unirii" și alte piese 
Înscrise in reportoriul
muzical al calculatorului 
I.R.I.S.-50.

★
Pe șantierele Ministerului 

Construcțiilor Industriale,

decembrie, este luna efec
tuării probelor. recepțiilor 
și a inaugurării unor impor
tante obiective ale econo
miei naționale, intr-un cu- 
vînt — luna satisfacțiilor. 
Și in acest an. rezultatele 
lunii decembrie vin să întă
rească o asemenea aprecie e. 
Astfel. încă din primele zi
le, s-a consemnat încheierea 
construcției nc:'cr canaci-

iăți de producție din cadrul 
Uzinei de la Govora, pentru 
fabricarea sodei caustice 
electrolitice și a capacități
lor de la Combinatul chimic 
Rîmnicu Vîlcea, destinate 
sporirii producției de sodă 
calcinală. De asemenea, a 
fost terminată construcția 
secției de tricotaje a între
prinderii „Crinul" de Ia Leh 
liu. Decembrie este intr-ade
văr o lună spectaculoasă 
pentru constructori, dar ea 
singură nu constituie bilan
țul muncii generale. Potri 
vit datelor centralizate, de 
la începutul anului și pină 
în prezent, s-au realizat a- 
proape 250 de capacități in
dustriale, agrozootehnice și 
social-culturale. multe din
tre acestea înainte de ter
men. Preocupările construc

torilor se concentrează in di
recția predării la timp a 
noilor obiective, in direcția 
asigurării unei colaborări e- 
ficiente cu unitățile furni
zoare de materiale de con
strucții. de utilaje și insta
lații tehnologice.

★
Un colectiv de cercetă

tori de la Clinica medicală 
nr. 2 din Tg. Mureș studi
ază de mai mulți ani efec
tul mofetelor și apelor car- 
bo-gazoase din județele Har
ghita și Covasna. Probele 
de laborator și observațiile 
clinice au evidențiat o sea 
mă de caracteristici balneo 
fizioterapeutice tămăduitoa- 
re. într-o serie de afecțiuni, 
ale mofetelor și apelor mi
nerale din această zonă a 
țării. Mofetele din Covasna 
de exemplu, bogate in suit 
și în alte elemente mine 
rale, cunoscute încă de pe 
vremea romanilor, prezintă 
o eficacitate deosebită pen 
tru ameliorarea unor forme 
variate de reumatism. Stu
diat pe mai mult de I 000 de 
cazuri, efectul mofetelor în 
asemenea afecțiuni arată că 
circulația sanguină sporeș 
te de 3-4 ori în decurs de 
două săptămîni. asigurînd 
bolnavilor o ameliorare sub; 
stanțială. Efecte deosebite 
prezintă acești agenți nații 
răii și pentru ameliorarea 
arteriosclerozei. a unor stări 
postoperatorii cardiace pre
cum și în alte aiecțiuni.

(Agerpres)

EFICIENȚĂ CONCRETĂ 
A IM I UTILE ACȚMl EDUCATIVE

Convorbire cu tovarășul ANDREI COLDA 
secretarul comitetului de partid al minei Lenea

Din dorința de a cunoaște eficiența unei acțiuni de amploare, inițiată de 
comitetul de partid al minei Lonea, în urmă cu mai bine de un an, pentru îmbu
nătățirea muncii de educație a salariaților, ne-am adresat, recent, tovarășului 
ANDREI COLDA, secretarul comitetului de partid al acestei unități. Astfel, am a- 
dus în discuție, incă o dată în acest an, dirigenția muncitorească — o acțiune u- 
tilă, declanșată imediat după elaborarea „Tezelor din iulie" și generalizată Ia 
toate sectoarele minei Lonea după Plenara C.C. al P.C.R. din 3—5 noiembrie 
1971. Deci, subiectul convorbirji noastre îl constituie dirigenția muncitorească,
sau, mai exact, eficiența acestei acțiuni.

— De obicei, tovarășe 
Andrei Colda, cind cineva 
pornește o acțiune educa
tivă, după ce ii trasează 
coordonatele și ii prevede 
eficiența, recurge la o pru
dentă formulă prin care 
atrage atenția că rezulta
tele „nu pot fi imediate" 
dar vor putea fi consta
tate intr-un viitor mai 
mult sau mai puțin apro
piat.

— Este foarte adevărat. Tot 
așa ș-au petrecut lucrurile și 
cu noi, cînd am lansat „diri
genția muncitorească". Noi 
am fost înțeleși, însă, din ca
pul locului, și nimeni nu 
ne-a pretins rezultatele edu
cative a doua zi, sau a doua 
săptămînă, după lansarea ei. 
Dimpotrivă, am fost tot tim
pul sprijiniți pentru ca ini
țiativa să-și atingă scopul.

Dar acum, după 
scurgerea unui an de la 
existența dirigenției, se 
poate vorbi de rezultate ?

---- Se poate, desigur ' Cu 
toate că nu sintem nici la ju
mătatea drumului ce ni l -am 
propus să-l parcurgem. to
tuși rezultatele noastre pot 
fi exprimate chiar în cifre, 
putem să ne referim în mod 
concret la eficiența acțiunii.

— Atunci, vă dăm cu- 
vintul.

— Să încep cu fondul de 
timp și <u productivitatea 
muncii, doi indicatori ai stă
rii disciplinare și ai... con
științei. In medie, pe întrea
ga mină a scăzut timpul ne
utilizat cu o oră pentru fie
care muncitor productiv. A 
ceasta ca urmare a activității 
rodnice a maiștrilor minei ca

re au desfășurat o susținută 
muncă politică, de la om la 
om, și care și-au luat în se
rios îndatoririle de educatori, 
de c onducători politic i la 
locurile de muncă. Lunar în
registrăm o creștere a fon
dului de timp cu 2 350 ore, 
echivalente cu 391 posturi...

— Iar posturile sint e- 
chivalente, la rindul lor...

— ...Cu 623 tone de cărbu
ne calculate la productivita
tea pe exploatare. Vă pot e- 
numera și alte exemple ale 
eficienței dirigenției. In bri
gada lui Nicolae Rălăuță. pro
ductivitatea muncii a rwut 
cu 100 kg pe post, numai în 
luna noiembrie, față do oc
tombrie. Creșterea e ș: mai
Convorbire consemnata de

I. Mi'ST AȚA

(Continuare in p.m a 3-a)
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TRAIAN BLAJ, prim-

Consiliului popular mu
nicipal Petroșani

evoluția

V. TEODORESCU

PAGINIIPOȘTA

mina 
ajute 
rezol- 
acces.

știe 
Ex-

AI.E 
menite 

deplină 
întreaga

la 
făcut 
vre- 
par- 
ani

siști, neputincios, la 
rarea liniștii publice 
ridici nici un deget, 
inadmisibil!

vicepreședinte al Co-
mitetului executiv al

Convorbire cu tov.

la 
a-

secret, 
munca la 

cel mai... 
M-am străduit 

un

ce con- 
societa- 
în cîm-

de timp este

noi

I
David MANIU

lă-
Pe

su-

păcate, ignorăm de multe ori, aceste 
adevăruri dorind cu nerăbdare să vi- 

mîine și uitînd, cu o uluitoare 
că fiecare clipă pierdută

GOETHE
în mișcări, semnele 
I se citeau în ric-

văzând că în clepsidra 
■au strîns mormane de clipe i- 

niciodată nu le vei redobîn- 
de fier a timpului este irever-

timpului au măsurat, de cînd 
și urmele 

colectivității.
create

tașament

oreseoi

a

Ne aflăm in biroul 
directorului E. M. Dil- 
ja, unde fără să vrem, 
asistam la o discuție 
aprinsă intre acesta, 
secretarul comitetului 
de partid și cițiva maiș
tri mineri.

— Un alt exemplu: 
... — spunea directorul 
Ion Sabău — 
din zilele trecute 
schimburi 
chipurile, 
un carambol.
de la un schimb la al
tul. Și iată că in schim
bul. IV omul ăsta a 
venit, a pus mina și 
„dă-i rucăl“!. Văzîn-

n-au 
să

înt.r-una
■ trei 
putut, 

rezolve 
II lăsau

cum pune 
au sărit toți să-l 
și într-o oră s-a 
vat cu calea de 
Are simțul datoriei și
știe unde să intervi
nă... De aceea propun să-l 
premiem și să-i înmî-. 
năm premiul acolo, in 
sala de apel, să vadă 
și restul maiștrilor, să-i 
urmeze exemplul.

Intr-un tîrziu am a- 
flat că era vorba de 
maistrul comunist
Gheoi ghe Pîrțac. Nu
mele ne era cunoscut 
de cu ani în urmă... 
Scriau ziarele încă pe

atunci, despre frumoa
sele rezultate ale bri
găzii conduse de mine
rul Gh. Pîrțac de 
E. M. Dilja, Am 
o investigație în 
me. L-am revăzut 
că, acum 20 de aw 
cînd, adolescent fiind, 
a sosit de pe melea
guri moldovene. A 
schimbat atit de ușor 
munca de... pedagog cu 
meseria de miner. Se 
vede că aceasta i-a plă
cut mai mult, spre ea 
și-a simțit chemarea. 
S-a stabilit aici în Va
le. Mina i-a devenit 
dragă și după un timp

faptul că a fost și a 
rămas omul in care toți 
avem mare nădejde. E 
un bun organizator, știe 
să lucreze cu oamenii, 
iar aceștia îl stimează. 
E și locțiitorul secreta
rului de partid la sec
torul I.

...l-am lăsat rugă
mintea ca intr-o zi, 
cind își va găsi timp, 
să ne viziteze la re
dacție. Și a venit. Era 
intr-adevăr așa cum 
mi-l închipuisem. L-am 
înregistrat pe peliculă, 
apoi i-am adresat o în
trebare ce mă frămin- 
ta încă de 
sem

cînd auzi- 
mai întii despre el: 
Care este secretul 
care ați reușit să 
deschideți drum 
stima și simpatia

preț ca prețul unei„Ce este mai de
zile ?“

a ajuns șef de briga
dă. Bun organizator, 
bun ortac și om de nă
dejde, brigada lui a 
scos la ziuă mii, sute 
de mii de tone de căr
bune...

L-am căutat la mină 
în mai multe rînduri. 
Niciodată nu l-am gă
sit. Cînd în schimbul I, 
cind II, cînd III... Am 
recurs, ca de obicei, la 
bunăvoința secretaru
lui de partid, Radu 
Lupașcu, rugîndu-1 să 
ne dea câteva relații.

— Multe vă pot spu
ne despre Pîrțac... dar 
esențialul constă in

prin 
vă 
spre 
ortacilor ?

— Cred că nu e vor
ba de nici un 
îmi place 
modul său 
concret.
întotdeauna să fiu 
exemplu bun atit pen
tru colectivul de la 
mină cit și pentru... fiul 
meu ce este un foarte 
bun elev... Cum aș pu
tea să mă las mai pre
jos ?! Doar nu e atit 
de greu...

Intr-adevăr nu-i greu... 
Modestia, simplitatea și 
sinceritatea cu care a 
încercat în cîteva cu
vinte să se descrie acest 
comunist par, la prima 
vedere, obișnuite. Insă 
tocmai în acest fapt, 
în aparență simplu, se 
prefigurează omul cres
cut- în marele detașa
ment al comuniștilor, 
omul care s-a autocreat 
prin muncă și se iden
tifică cu ea.

Ion LEONARD

unul din apreciat ii mun
citori ai Poligonului de pre
fabricate Eivezeni, om de 
nădejde al șantierului. A- 
cesta este șeful echipei de 
dulgheri, Constantin Onu.

I se citeau, pe chip și 
unei blazări pretimpurii, 
tușul amar al gurii, în aerul trist al obraji
lor de pergament, în privirea de sticlă abu
rită a ochilor... Și totuși acest om abia tre
cuse de prima jumătate a vieții. Cu ani în 
urmă însă, îl cunoscusem altfel i vivace și 
cu veleități reale și îndreptățite. Absolvise 
liceul pe un loc fruntaș. Apoi nu l-am mai 
întâlnit. Poate de aceea revăzmdu-1 mi s-a 
părut atît de mult schimibat. Nu mi-am putut 
opri curiozitatea de a-i cere, pe ocolite, ex
plicația. Mi-a dat-o, spre surprinderea mea 
cu aerul cel mai firesc (dar și cu un rest 
de amărăciune): „M-am cheltuit foarte dezor- 
donal. Poate și dintr-o incurabilă plictiseală, 
de care eram mereu stăpânit. Ore întregi ru
megam gînduri și proiecte pe care știam, si
gur, că nu le voi realiza. Dar mă complă
ceam în astfel de lungi reverii... Dac-aș mai 
avea acum 18 ani! Cît pTeț aș pune pe fie
care clipa..."

Mi-am reamintit despre această penibilă 
dar semnificativă discuție, zilele trecute cînd 
am auzit întrebarea unui tînăr adresată fe
tei care tocmai se așezase lingă el, la o ca
fea : „Cu ce-ți mai omori timpul?". Și mai 
ales cînd am auzit răspunsul ei : „Dragă, mă 
plictisesc de moarte în orașul ăsta!". I-am 
apropiat atunci în gînd — cu toată depărta
rea în timp dintre ei — pe cei doi tineri și 
pe „amicul" meu blazat. Și nu mi-am putut 
stăpâni un gînd: că nicăieri (și în nici o 
altă problemă serioasă de viață1) nu se ma
nifestă atîta inconștiență ca în cetatea bătrâ
nului Cronos. Mai ales cînd ești tînăr și ai 
atâția ani înaintea ta... «

odihnă cit și ca timp consacrat unei activi
tăți calitativ superioare — spunea Marx — 
timpul liber îl transformă, firește, pe acela 
ce dispune de el, într-un alt subiect, și a- 
cesta intră în procesul nemijlocit de produc
ție ca un. subiect nou". De aceea, pe drept 
cuvînt, s-a spus că economia 
cheia tuturor economiilor.

Dar o astfel de economie își 
ciudățeniile ei: cu cît cineva

are adeseori, 
are timp li

ber mai mult, cu atît profită mai puțin de 
el. Și dimpotrivă : cu cît este mai zgîrcit cu 
timpul său, drămuindu-1 mai bine, cu atit 
timpul îl îmbogățește mai mult. -Avariția a- 
ceasta este singura avariție generoasă: îți 
oferă o gamă largă de utilizare a timpului 
și îți dă prilejul celor mai veritabile -satis-

„SFATUL OMENIEI"

Atenția constantă pe care 
partidul și statul nostru o a- 
cordă, în etapa actuală, pro
movării în întreaga viată so
cială a principiilor eticii so
cialiste, creării unor condiții

I.

„Despre
noi

vorbesc
blocurile
elegante66
c construc- 

neconte- 
tineri u- 

in

ăutam febril, prin fur
nicarul de 
tori, intr-o 

uită 'mișcare, trei 
te,-iști. Doream să aflu,
imensul „roi de harnice al
bine". trei zidari, care prin 
felul in care au înțeles să 
se dăruiască meseriei le
gendarului Meșter Manole, 
prin participarea lor entu
ziastă la îndeplinirea sarci
nilor încredințate, se situea
ză la loc de cinste in cadrul 
harnicului colectiv de con
structori care, cu pasiune, 
dă viață, pe verticalii, viito
rului gigant edilitar: blo
cul 31 A de pe strada Re
publicii din Petroșani. Și, 
aproape de cota finală a 
impunătoarei construcții, 
i-am găsit. Erau preocupați 
de zor cu tencuitul interior 
al camerelor...

...Tiberiu Vaida, Constan
tin Vulpoi și Ion Teișanu. 
Trei tineri. Uteciști. Har
nici. Inimoși.

Pentru ce îi căutam, pe 
cei trei ? Ce-i caracterizea
ză ? Ce-i deosebește de cei
lalți tineri din brigada lui 
D. Postolache sau a lui Ion 
Militaru ? Sînt figuri comu
ne sau, dimpotrivă, posesori 
ai unor calități de excepție 2 
Aceste întrebări ne frămân
tau și pe noi și nu le-am a- 
flat răspunsul, sincer, suc
cint, vidat de vorbărie inu
tilă, decît, acolo, sus pe 
schele în adierea unui vini 
călduț de toamnă : „V-arn 
fost recomandați ? Oare, de 
ne ? Sîntem trei tineri obiș- 
nuiți. Muncim, conștiincios, 
ea toți ceilalți oameni ai 
schelelor. Ce ne deosebește 
de alții ? Nimic. Poate doar 
faptul că sîntem tăcuți. Ta
citurni. Nu ne place, adică, 
să vorbim mult. Noi n-a- 
vem timp să vorbim. Pen
tru noi vorbesc blocurile ce 
le construim. Nu vi se pare 
că vorbesc frumos, convin
gător ? Sînt elegante, seme
țe. Și zîmbitoare. Zîmbesc 
tuturor. Ele vorbesc pentru 
noi... Aceasta-i explicația 
sărăciei noastre verbale!...“

tot mai prielnice dezvoltării 
armonioase a personalității u- 
mane și-a găsit, în urmă cu 
cîteva luni, in municipiul Pe
troșani, o materializare inedi
tă. Au fost create, pe 
consiliile populare 
și orășenești. < 
„SFATURI 
organisme 
pentru o 
de către 
te a oamenilor, a 
dezvoltării personalității u- 
mane, în ansamblul tuturor 
drepturilor și îndatoririlor pe 
care societatea ]e acordă sau 
le pretinde de la fiecare, pen
tru recuperarea forțe.lor uma
ne aliate, temporar, în derivă. 
Aceste forumuri ale omeniei 
și-au dovedit, de la început, 
eficiența. Covârșitoarea majo
ritate a celor ce au „primit" 
pînă acum... sfatul omeniei (în 
special, tineri la vîrsta între
bărilor existențiale) au înțe
les complexul de exigențe pe 
care trebuie să le satisfacă 
un om adevărat, încadrîndu-se 
— cu convingere — în marele 
front al muncii creatoare.

Pe tema contribuției ..SFA
TULUI OMENIEI" la determi
narea socială, incipientă, a u- 
nor personalități umane, am 
avut o, convorbire cu tov. 
TRAIAN BLAJ, prim-vicepre- 
ședinte al Comitetului execu
tiv al Consiliului popular mu
nicipal Petroșani.

— După cîte știm, în con
ceperea acestor „SFATURI A- 
LE OMENIEI" s-a pornit de 
la ideea că fiecare om, fiecă

lingă 
' municipal 
așa-numitele 

OMENIEI", 
să militeze 
înțelegere, 

colectivita- 
necesității

re individ poate dobândi, bi
neînțeles neapărat în amplul 
proces al muncii, calitatea de 
personalitate. Ce ați avut, în 
primul rînd, în vedere, care-i 
punctul terminus țintit de 
„sfaturile omeniei" în trasa
rea drumului ulterioT al «e- 
lor... sfătuiți ?

— întrucât, în societatea 
noastră, se știe, fiecare om 
tinde și trebuie să fie purtă
torul personalității — înțele- 
gînd prin aceasta o calitate, 
un complex de calități — una 
din preocupările majore ale 
adevăraților membri ai socie
tății, constructori ai socialis
mului. este și aceea de a fa
ce totul pentru scurtarea 
maximum a momentelor, 
șa-zîse de descumpănire, din 
viața semenilor, a unor tineri 
cu lacune în educație și inte
grarea urgentă a acestora în 
producție. Punctul terminus 
este, deci, înglobarea conști
entă a tuturor celor 
sideră că, în această 
te, au doar drepturi, 
pul muncii...

— Se urmărește și 
ulterioară a celor ce au urmat 
„sfatul omeniei" ?

— Categoric 1 îndeaproape 
chiar. Membrii „sfatului ome
niei", diverși factori educațio
nali cu iuncții de răspundere 
în cadrul municipiului sau al 
orașelor, nu numai că urmă
resc drumul celor „sfătuiți", 
dar și corectează anumite si
nuozități survenite pe pri
mul parcurs al unui drum ca
re se cere drept...

— Concret, câți semeni 
de-ai noștri au primit sfaiul 
omeniei la Petroșani și cum 
au fost tăcuți să înțeleagă ro
lul lor în societate ?

— Douăzeci și șapte. Cu to
ții sînt azi angajați în mare
le „șuvoi" al muncii. Pornind 
de la accepțiunea populară a 
omeniei ■ 
om 1“ — 
înțeleagă 
rale ale 
ale cărei 
mează și 
acolo, în 
mijlocul colectivității.

— „Nu tot omul e 
i-am determinat să 
înaltele sensuri mo- 
personalității umane, 
determinante se for- 
se nuanțează numai 
procesuil muncii în

I. ȚABREA

Maistrul miner principal la sect. VI inves
tiții, E.M. Bonea, Eugen Țif, surprins împreună 
cai un colectiv de mineri la o discuție în cadrul 
orei de diri-genție muncitorească.

Foto î Ion EIGIU

erau întrebați, în 
cei ce au asistat 

unui milițian, de 
turbulenți înrăiți 
dacă sînt, cumva 
îmi pare extrem 
nimeni dintre cei

deterio- 
și să nu 
asta e

E intolerabil 1...
Dar... așa se întâmplă cind 
există încă prea mulți din
tre cei care au adoptat alte
ratul principiu: nu te lega 
la cap cînd nu te doare...

© In finalul articolului 
„Sub priviri stupefiate și 
zâmbete reprobatoare, auto
ritatea publică a fost lezată, 
ziua în amiaza mare!“, apă
rut într-una din paginile 
„Individ-colectivitate" — ne 
scrie Victor Morea din Lu- 
peni — 
treacăt,...
la ultrajul 
către trei 
de alcool, 
mulțumiți, 
de rău că
care au văzut „spectacolul" 
nu a răspuns ziarului. Ca 
om, ca cetățean, consider că 
era absolut necesară o inter
venție categorică a opiniei 
publice. Cei trei huligani pu
teau și trebuiau să fie ur
gent imobilizați și predați 
organelor de miliție. Să

® E prea puțin spus 
gretabil", e urât, aliiar 
inuman să se mai întîmple 
— după cum ne povestiți 
dv„ stimate Ion Călin din 
Petrila — astfel de situații, 
ca o femeie onorabilă, să a- 
mintească unei alteia, cu oa- 
recari pete în trecut, la ori
ce ieșire nervoasă, că 
ea... de unde a venit, 
crescențele verbale, să știți, 
dezonorează pe cel ce le 
rostește, nu pe cel căruia îi 
sînt azvîrlite...

★
Timpul liber al tuturor depinde de nivelul 

dezvoltării .forțelor de producție, dezvoltarea 
acestora eliminând, treptat, supramunca. O 
statistică relativ recentă (din R.F. a Germa
niei) ne informa că timpul zilnic liber al 
tânărului din agricultură variază între 1 și 
2 ore, al celui din administrație și comerț 
între 2 și 2,5 ore iar al unor tineri munci
tori specializați, între 3 și 3,5 ore.

Dar timpul liber al fiecăruia dintre
depinde de nivelul de cultură și de educa
ție, de gradul de conștientizare a valorii tim
pului. Se știe, de pildă, cît de judicios își 

organiza timpul Lenin. După cum est.e cunos
cută punctualitatea exemplară a filozofului 
Kant : berlinezii își potriveau ceasornicele 
după ora sa de plimbare,

, Pentru omul modern, întocmirea chibzui
tă a bugetului de timp, pe capitole — mun
că, instruire, recreere, divertisment — este 
nu numai o cerință obiectivă a dezvoltării 
sociale ci și o chestiune de disciplină inte
rioară, ținând de realizarea individului ca 
personalitate multilaterală. „Atât ca timp de

Și îți 
facții.

Din 
simple 
nă ziua de 
inconștiență, că fiecare clipă pierdută în
seamnă o irosire de valori potențiale ines
timabile și de nerecuperat. Le irosește tână
rul cînd își amînă răspunsul la marile în
trebări ale vieții ; adultul, cînd îl folosește 
pe nimicuri sau îl consumă fără folos. Și a- 
mîndoi, cînd trag de timp cu bună știință 
sau, mai ales, cînd, iresponsabili, își omoară 
timpul, ceea ce este mult mai grav. Căci 
dacă timpul mort ține de chiul — alternând, 
deci, cu timpul muncit —, timpul omorât ți
ne de plictiseală, de o anumită patologie a 
spiritului suprasaturat de inactivitate (din 
lene, indolență sau resemnare). Să nu uităm 
și un alt aspect: plictisitul aTe nocivitatea 1u- 
moarei canceroase căci, de regulă, el nujsi 
pierde timpul singur ci cu alții, devenind ast
fel, „pacostea oamenilor ocupați" (De Bo- 
nald).

Vine însă vremea cînd, privind cu lucidi
tate înapoi, te apucă panica și regretele pen
tru timpul irosit : 
Și n-am realizat 
pul e viclean

„Vai ce repede trec anai. 
aproape nimic!". Căci tim- 

și amăgitor. Iți dă iluzia că 
trăiești numai în prezent. Uiți, astfel, că ol 
nu-i niciodată același. Te trezești atunci |— 
prea târziu însă 
timpului tău s- 
rosite pe care 
di. Căci legea 
sibilitatea...

...Clepsidrele 
lumea, vîrsta omului. Dar nu 
sate de el, în inconștiința 
acestea le măsoară valorile create cu 
doarea frunții și osteneala brațelor lui.

De aceea dăm dreptate generosului literkt 
francez Letourneur, care ne sfătuia : „Să fim,, 
deci, zgârciți cu timpul. Să nu dăm nici [o 
clipă... fără să primim în schimb valoarea ei. 
Să nu lăsăm orele să ne scape din mîiniie 
n-oastre decât cu rod și economie".

...... At ' Ni 1 i «Mi

Wi 'â ■ - ri. KM

înt atit de dese situa
țiile, în viața diurnă, 
cînd oamenii, noi toți — 

ou sau fără vrerea noastră — 
în relațiile cu semenii, ținem 
neapărat să ne autodefinim. 
Prin vorbe sau fapte. De o- 

sînt 
sînt,

însă, cum încearcă să 
autoflageleze cu mărinimie, 
reperîndu-i răspunsurile go
lite de inteligență, vagi ca 
și amintirile sale îmbibate de 
alcool, nu puteam să nu de
ducem că cel pe umerii că-

nu posedă antecedente 
nale. Deși, a fost de nenu
mărate ori sancționat con
travențional de către orga
nele de miliție, pentru tul
burarea liniștii publice și să- 
vîrșirea de acte indecente

ceput în local, apoi afară. 
Organele de miliție au inter
venit prompt'. I-au invitat pe 
recalcitranți să plece aca
să {! ?). Dar Nicolae Adam 
a refuzat categoric, refuzând 
apoi și să se legitimeze și tre-

bicei, mai grăitoare 
laptele. Gînd acestea 
însă, reprobabile, vorbele — 
de cele mai multe ori — sînt 
insistent chemate să... re
pare „dărâmăturile" faptelor, 
să mute intențiile, să trans
bordeze altundeva esența 
greșelilor. Uneori, asemenea 
tentative disperate reușesc. 
Uneori! Dar nu întotdeauna. 
De obicei, cei anchetați — 
intr-un caz sau altul — de 
organele de urmărire pena
lă, oricât ar dori (și, în ma- 
rfea lor majoritate, doresc cu 
ardoare) să interzică adevă
rului să transpară, intenția 
le este divulgată. Și întrebă
rile meșteșugite îi împing, 
inevitabil, pe panta afirmării 
adevărului. Și autodefinirea 
respiră, în acest caz, prin 
toți porii răspunsurilor...

...Nu știam că Nicolae A- 
dam ■— fost conducător 
to Ia U.M.T.F., sectorul 
croni — e posesor doar 
unui certificat de patru 
se elementare. Nu aveam de 
unde să știm. Ascultîndu-1

au-
Is- 
al 

cla-

Scurtă pledoarie contra unei atitudini

„CURAJUL44 de a ...ignora

ruia este așezată grava acu
zație de ultraj, manifestă 
grave lacune de educație. 
Nicolae Adam a împlinit de 
curînd 30 de ani. E căsăto
rit, și nu are copii. Această 
situație însă, nu îl poate 
motiva, în nici un caz să 
nu-și perceapă responsabili
tatea îndatoririlor familiale. 
Se simte foarte tînăr și li
ber și... independent. Și mai 
ales, curajos...

E cunoscut, în lumea cli- 
enților restaurantelor de du
zină ca un inveterat scanda
lagiu. In ciuda aparențelor,

în public. Toate — roade a- 
le presupusului curaj, pe ca
re nu numai fără jenă dar 
chiar cu ostentație nu uită 
să-1 afișeze în orice ocazie...

Să ne ocupăm puțin de ul
tima sa bravură.

...A intrat, în acea zi fru
moasă de septembrie, pe 
ora 12, în bufetul „Jiul" 
la Petroșani. A intrat 
„prietenii, la o bere“. Și
rămas acolo la... mai multe 
beri, pînă spre ora 20. Din 
cauza unei neînțelegeri, în 
legătură cu o halbă spartă, 
s-a iscat o încăierare. La în-

la 
de 
cu 

a

cînd la acte agresive față de 
lumea din jur, față de oa
menii ordinei. Desigur, pînă 
la urmă a fost condus la se
diul miliției și bineînțeles că 
va trebui să Tăspundă, așa 
cum se cuvine, pentru firos- 
coasa lui ispravă.

Așadar Nicolae Adam, 
pornit pe rele, a mers verti
ginos pînă a ajuns aici undo 
se găsește acum ! Identifi- 
cînd atitudinile de scandal 
cu vitejia, a pășit nepăsător, 
din nesăbuință în nesăbuin
ță, sfidînd și ignorînd legea 
regulile de cuviință.

fost mereu tolerat, 
Familia, școala, 
de tineret al cărui 
a fost, colectivul 
din care a făcui 
lăsat cu ușurință 
de cap. Și, și-a făcut așa 
pă cum s-a putut 
un zel deosebit...

Nicolae Adam, 
ani, e chemat să 
pentru săvârșirea 
de ultraj. Și aceasta pentru 
că și-a insușit o concepție 
total deformată despre viată 
și oameni. Rigurozitatea con
cordantei intre gîndire și ac
țiunile acestui tînăr exe 
rează, pur și simplu, pe 
cine. Deci, nu e vorba 
pre o inconștiență. 1 
nu e vorba despre 
modificare a direcției 
tiunilor sub influența 
civă a alcoolului. Și cu 
mai grav e totul, cu atît 
mare răspunderea că munca 
preventivă s-a dovedit nepu
tincioasă. Iar acest caz nu e 
consemnat aici pentru sen 
zație sau pentru a se acope 
ri un spațiu ci pentru a tre
zi la realitate atît pe tinerii 
care s-ar mai găsi in... deri
vă cît și pe toți acei factori 
educativi chemați să-i adu 
pe drumul firesc.

.,iertat" ! 
organizația 

membru 
de muncă 
parte l-au 
să-și facă

vedea.



(Urmare din pag. I)

la sută la locul de

frumos

oițe
- O

tr-o 
nită 
dică 
unei

de bri
de 10 își 
de plan, 
a o altă

preocupărilor, 
depuse de 

tuturor locu- 
- muncă începînd 
director, șefi sec
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..Sus in munte, Ia 
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Spun că vine-un 
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ție Iar 
Răscolind pădn-!'e".

mare dacă o raportăm la al
te luni. In brigada condusă 
de Stancu Albu, la același 
indicator, s-a obținut un 
spor de 170 kg pe post. în 
timp ce la brigada lui loan 
Cojocarii productivitatea mun
cii a fost depășită 'cu 540 kg 
pc post.

— Unul din criteriile 
muncii pollltiice ale diri- 
genției cct și ale celeilalte 
inițiative izvorită din ace- 

i eași dirigenție muncito
rească, brigada de produc- 

I ție și educație, se referă
!.a disciplină. Vreți să ne 
dați un exemplu in acest 
sens 1

■ — Cred 
menționez 
Co-jocar u, 
trau în 
30-40 
nă, și 
ajuns 
să n u 
nemotivate — și acestea fă
cute de un singur om, 
care colectivul l-a 
din mijlocul său. Cu 
s-a ajuns la o stare 
nară sănătoasă, care 
limitează, bineînțeles, 
la asigurarea unei prezențe 
de sută 
muncă.

că e suficient să 
că în brigada lui 

unde se înregis- 
mod frecvent cite 

de nemotivate pe lu- 
chiar mai multe, s-a 

ca în luna noiembrie 
se înregistreze decît 4

creșterii conștiinței lor pro
fesionale, a 1 
strădaniilor 
conducătorii 
rilor de 
de la 
toare, maiștri și șefi de bri
găzi. pentru educarea, mar- 
xist-leninistă a tuturor sa- 
lariaților, pentru formarea li
nei alte conștiințe socialiste 
în colectivul nostru.

— Vă rugăm in înche
iere, să ne răspundeți cum 
vedeți acum, după un an 
și ceva de existență, diri- 
genția muncitorească ?

O acțiune izvoa-îtă din- 
necesitate obiectivă, me
să sprijine producția. A- 
să sprijine înfăptuirea 
primordiale îndatoriri a 

de comu- 
exempla- 
plan. 

ajutat 
acești 

cheie ai procesului

pe 
repudiat 
aceasta, 
disci pli
nii se 

numai

Care este situația in 
brigăzi ?
analiză pe ansamblu 

a rezultatelor tuturor brigă
zilor noastre scoate la ivea
lă următoarele: de la situa
ția în care din 47 
gâzi, mai puțin 
realizau sarcinile 
s-a ajuns, astăzi, 1 
situație. In lunile octombrie 
și noiembrie, din același nu
măr de brigăzi, numai 11 
au rămas sub plan, celelalte 
35 realizîndu-și și chiar 
depășindu-și sarcinile 
plan în mod substanțial, 
te. desigur, o urmare a 
surilor luate începînd cu 
mestrul IV, dar și o dovadă 
a intensificării muncii poli
tice în rîndul salafiaților.

noastre, în calitate 
niști : îndeplinirea 
ră a sarcinilor de 
acțiune care i-a 
maiștrii mineri — 
tori '_ . .
producție, eu acțiune comple
xă și funcții multiple — să-și 
înțeleagă pe deplin rolul de 
organizatori și conducători 
tehnici și politici ai locurilor 
ce muncă. Este o acțiune pe 
care o recomandăm tuturor 
colectivelor să o generalize
ze, să o perfecționeze astfel 
ca după un alt an de mun
că, , să putem vorbi de diri
genție ea metodă de lucru a 
tuturor organizațiilor de 
partid, instrument de acțiu
ne în sprijinul îndeplinirii co
mandamentelor puse de partid 
pentru formarea unor oameni 
eu o conștiință înaintată, pe 
măsura societății ce o con
struim.

Cu scrisoarea i/f
viitoare le miins

in fată
© Nu am înțeles prea bine, stimate tova

rășe Nyerges Benedek 
nos, nr. 122), pentru ce 
ționat. - deși posedați 
presta anumite servicii 
nilor dv. — iar alții, 
în voie ? V-am sfătui să sesizați organele lo
cale ale puterii de stat, 
ra, despre starea de fapt 
mește.

(Uricani, str. Stermi- 
anume ați fost sanc- 
o autorizație spre a 

în gospodăriile setne- 
neautorizați, lucrează

eventual procuratu- 
care vă nemulțu-

cooperativa „Parîngul" Vulcan. Șeful atelie
rului de reparații radio și televizoare din A- 
ninoasa, după cum susțineți dv., mai are și 
obiceiul de a lipsi cam mult din unitate, pen- 
tju că „nimeni nu-1 controlează". Aducem și 
acest lucru la cunoștința conducerii coopera- 

„taie“tivei „Parîngul" Vulcan. Poate i se 
prima pentru... punctualitate!

© Dosarul despre care 
te tovarășe Simion Popa 
mult clasat...

ne povestiți, stima- 
din Petroșani e de-

dreptate, tovarășe© Credem că aveți 
Gheorqhe loan Burlec (Iscroni, str. Martinești, 
nr. 59), e foarte răspîndit, la cooperativele 
meșteșugărești, răul obicei de a amina 
nesfîrșit onorarea comenzilor clienților. 
nu sini străini de acest obicei nici cei de

la

@ Este adevărat, tovarășe C. Aurel 
la, cartierul 8 Martie, bloc 24, ap. 1), 
circulației interzic motocicletelor, de 
fel ar fi acestea să circule cu defecțiuni teh- 

Sigur că nu sînteți vinovat dv. că nu 
în magazinele de specialitate din în- 

i Vale a Jiului, piesele de schimb ne- 
■ ,,IJ-ului“, dar, în nici un caz, aceasta 
i îndreptățește să ignorați „prescripțiile" 

cadrul miliției din 
Petroșani. Ce să vă sfătuim ? Să așteptați, cu 
calm și răbdare, piesele necesare...

nice. ! 
găsiți 
treaga 
cesare 
nu vă 
serviciului circulației din

Margarete întirziate.

I-oto : ELISABETA 
GRIGERCSIK NOTE

Bietele
galinacee !

(Pet-.i- 
leqile 
orice

Prin aportul 
cetățenilor, 

orașul devine 
tot mai

Anul acesta, în orașul Pc- 
trila s-au finalizat numeroa
se obiective gospodărești-edi- 
litare inițiate de consiliul 
popular, prin contribuția în 
muncă a tuturor cetățenilor. 
Astfel, s-au canalizat porțiuni 
însemnate din străzile Tran
dafirului, Al. Sahia și Prun
dului. In cartierele orașului 
s-au amenajat terenuri de 
sport și terenuri de joacă 
pentru copii.

De asemenea, în parcurile 
dr. Petru ~ 
beirtății 
vea la 
volei și 
pul de 
Petru Groza un patinoar.

Toate aceste roade 
muncii cetățenilor petrileni 
dovedesc interesul lor deose
bit față de înfățișarea ora
șului, dragostea față de loca
litatea unde trăiesc și mun
cesc, dorința de a o înfrumu
seța tot mai mult.

Groza și Li- 
amatorii vor a- 

dispoziție terenuri de 
tenis iar în ano.im- 
iamă, în parcul

Prețul unui abonament este de 
48 lei semestrial și 96 Iei anual.

Abonamentele pe anul 1973 se 
presă din întreprinderi și instituții,

Aprovizionarea cu păsări 
vii ,<i pieții Petroșaniului, se 
știe, este corespunzătoare. 
(In treacăt fie spus, nu de 
același avantaj se bucură, de 
exemplu. 
Aninoasa, 
multe ori 
șoferilor de 
por tind 
minai... 
tante 
zitatorii 
puține ori, constată 
ultifnul timp, fără cea 
mică nuanță de surprindere 
— că abundenta cărnii de 
pasăre vie este deparle de 
a corespunde tuluror 
gențelor. Sînt vinovate 
ceste necuvântătoare că 
buie să-și ...schimbe „stăpî- 
nul" într-o stare de plîns: 
slăbite, plouate, urît mirosi
toare ? Nicidecum. E vino
vat, în primul rînd, gestio
narul acestui punct de des
facere, care, în loc să-și vîn- 
dă cu conștinciozitate „mar
fa", e mai mult... clientul 
restaurantului „Gemă". „Ta
raba" păsărilor vii se' des
chide, astfel, mai întotdeau
na, la liberul arbitru al so
liei gestionarului Toriiță, ca
re nu oricînd are chef să 
respecte un orar, 
facă „produsul" < 
operativitate. Și, 
condiții, bietele 
nebeneficii nd de 
corespunzătoare 
temreriilor,

UNSO

comunei 
toarte 
furcă" 
trans- 
săptă-

locuitorii 
care de 

„dau de 
la I.G.C., 

pe autobuze 
qălăqioase reprezen- 

ale qalinaceelor !). Vi- 
pieței insă, nu de 

ori, constată — în 
mai

lume, în ploaie, sa pri
mească cit mai rapid acea 
oarecare „scutire" "■■■ i 
toare dinaintea... cuțitului. 
Și greutatea lor scade vi
zibil și mirosul neplăcut, de
gajat de cotețele improviza
te, se răspîndește în jur cu 
mai multă intensitate...

De ce ? Inspecția sanita
ră de stat, cea comercială, 
controlul obștesc nu au ob
servat oare pînă acum a 
ceasta stare de lucruri caro 
dăinuie și a cărei repetabi
litate stăruitoare exasperea
ză ?

Zgomote
și promisiuni

8 Iei lunar, 24 de lei trimestrial.

fac la 
pînă ia

chioșcurile și difuzorii de 
data de 31 decembrie a.c.

ASIGURAȚI-VĂ DIN TIMP ZIARUL DUMNEA
VOASTRĂ PREFERAT!

CALENDAR
JOI. 7 DECEMBRIE 1972

Soarele răsare la ora 
și apune la ora 16,36. 
trecute din an — 342. 
rămase — 24.

EVENIMENTE

© 1884 — S-a născut Petru 
Groza, patriot de seamă, e- 
mrnent om politic și de 
stat (m. 1958) : @ 1896 —In 
Cuba a murit Antonio Ma
ceo, erou național. „Zi na
țională de doliu în memoria 
eroilor" : ® 1972 — Ziua
presei în R.P. Ungară.

PETROȘANI_ 7 
brie: Tora... Tora... 
Republica: Sfînta
și diavolii : Peirita :
Și un marinar ; LONEA — 
Minerul : Livada din stepă: 
Aninoasa : Inima e un vînă- 
tor singuratic :Vuican : M ..- 

sperantă albă : Lupcni 
Cultural .- Vedere de pe 

pod : Urîcani : Neînfricatul 
Gyula vara și iarna.

PROGRAMUL 1. 6.00 
zică și actualități; 7,00 
diojurnal : 8.00 Sumarul 
sei ; 9,30 Odă limbii române: 
9,50 Din creația lui Vasilc
Veselovski ; 10,00 Buletin de 
știii ; 10,05 Folclor muzical 
oltenesc ț 10,3(1 Clubul că
lătorilor ; 10,45 Piese pentru 
pian interpretate de 
Ciccolini ; 
știri ;
11.15 Din țărjilc
11.30 Mîndra mea. 
multe — album 
crări corale. 12,00 
lei : Lucio Dalia : 
citai Zenaida ! Pally : 
Intîlniie cu melodia popula
ră și interpretul preferat : 
13,00 Radiojurnal ; 
Avanpremieră
13.30 Concert de prînz : 14.00 
Compozitorul i 
Richard Strauss :
Dan 
15,00 
15,05 
Aspecte de 
„Cîntare patriei" : 
zică do estrada : 16.00 
jurnal. Buletin meteo-rutier :
16.15 Piese instrumentale de 
virtuozitate : 16.30 Știința !a 
zi : 16.50 Publieitu.te radio; 
17.00 O oră la dispoziția 
dumneavoastr ă ; 18.00 Ore
le serii : 20,00 Republica la 
un sfert dc veac ; 20,10 Ze
ce melodii pref°rate ; 20,45

Aldo
11,00 Buletin de 

11,05 Muzică ușoară ; 
socialiste : 
sprîncene 
de prelu- 
Discul zi-
12.15 Re-

12,30

săptămînii : 
; 14,45 Mia 

— muziyă populară ;
Buletin de știri : 

Tribuna: radio : 15,20
la concursul 

15.40 Mu- 
tadio-

exi- 
a- 

tre-

, să-și des- 
cu ma-ximă 

, în aceste 
qalinacee, 

o ocrotire 
contra in

to ci-

Consemnări ; 20,;>0 Cinta Ni- 
colae Sabău ; 21,00 Revista 
șlagărelor ; 21,25 Moment
poetic ; 21,30 Bijuterii muzi
cale ; 22,00 Radiojurnal ;
22.30 Concert de seară ; 24.00 . 
Buletin de știri ;
Estiada nocturnă.

0.03—6,00

emisiuniiDeschiderea
Telex ;
România în

O viață pentn
Angliei Saligny ;
Curs de limba
Lecția 31-a : 
De la Alfa la 
Enciclopedie 
tineret;
Teleobiectiv :
Telecinemateca : „Ho

ții de biciclete":
Variațiuni pe muzică 

de Haydn;
Telejurnal :
_  17,00 Teleșcoală.

Geografia României 
l-.nul IV liceu — Dună
rea.)
— Biologie — Planta 
în natură. Film didac
tic.
— Economie politică
— Construcții.
Emisiune în limba 

maghiară:

lume ; 
u o i dee i

Omega, 
pentru

„Ar fi inutil să deschidem 
aici, acum, o... discuție" pe 
tema efectelor nocive î'o 
zgomotului asupra sănătății 
oamenilor, mai ales cînd se 
vorbește azi atît despre 
combaterea, prin orice mij
loace, a... vibrațiilor sonore 
aducătoare de nervi și su
rescitare — ne spunea Ana 
Molnar, membră în comite
tul asociației locatorilor blo
cului nr. 6 din cartierul 8 
Martie al Petrilei. Să intrăm 

■în subiect. Pentru că e vor
ba, in primul rînd, după pă
rerea mea, de pasivitate. De 
tărăgănări. De promisiuni a- 
runcate in vînt... La parte
rul blocului în care 
se află o centrală 
rare alimentează cu 
re blocurile nr. 1, 4
un coșmar I Un chin I Pen
tru toți locatarii blocului 
nostru existența acestei cen
trale e un adevărat calvar I 
Zgomotele pe care le pro
duci motoarele acestei cen-

locuiesc 
termică 
încălzi
și 6. E

18,50
19,00
19.20
19,30

20,10

20,30

21,30

21,50
22,30

La volan — emisiune 
pentru conducătorii 
auto;
Cronica literară ;
Satul contemporan ; 
1001 de seri ; 
Telejurnal.
In cinstea aniversării 
Republicii — Cronica 
marii întreceri;
Comentariu la 40 de 
steme — Județul Olt; 
Studioul de poezie al 
TV prezintă specta
colul literar-muz.ical 
coregrafic: ,.La por
țile dorului" — partea 
a II—a;
Pagini de umor ; Re
trospectivă Walt Dis
ney;
Tinerii despre ei înșiși; 
„24 de ore".

VREMEA
Ieri, temperatură maxi

mă a aerului la Petroșani a 
fost de plus 4 grade iar la 
Paring de plus 5 grade. Mi
nimele 
grade 
1 grad.

au fost de minus 2 
și, respectiv, minus

PENTRU URMĂTOARE
LE 24 DE ORE : Vreme în 
genere! instabilă cu cer va
riabil. Noaptea și diminea
ța se va produce ceață. Vînt 
slab din sectorul sudic.

trale au devenit de-a drep
tul insuportabile. No 'd-u:i- 
cină și bruma de nervi pe 
care o mai avem... Locuiesc 
în acest bloc mineri, caro 
lucrează în ni;....ei.
suferă din cauza acestui 
„perpetuum mobile" aga
sant... Copiii nu pot învăța, 
se culcă în zgomot, se tre
zesc forțați de același „deș
teptător" nedorit. De ce?...

întîmplat ? Nu ați sesizat 
niciunde, nu se întreprinde 
nimic ?

— Să vedeți. E vorba des
pre niște ru|—ont: c ’r, 
zice, sînt sparți. Și mai zic 
cei pe care-i „pisăm" la cap 
de atîta timp că 
pentru ungerea 
Ne-au servit, în 
promisiuni. Pe 
înțeles, nu uită 
iască cu precizie matemati
că. Zic că e o problemă mi
noră care se va remedia 
curînd... Cît de curînd, în
să, nu ne spune nimeni. îm
puternicitul, la fel. ne scal
dă în amînări, în promisiuni 
calde... Ce să mai vorbesc 
că televizoarele trepidează 
încontinuu și nici qînd să 
putem urinări corect progra
mele emisiunii I Dacă se 
poate să interveniți, că noi 
ne-am pierdut pur și simplu 
răbdarea".

Orice comentariu la o 
„replică" atît de bine „ros
tită" ni se parc complet 
neavenit.

n-au... ulei 
motorului... 
șchimb, cu 
care, bine- 

•ă le e

Hîrtia,
bat-o vina !
Din nou despre ambalaje

le din comerț 1 Despre atît 
de controversata problemă a

ambalajelor din hirtie! Sînt? 
Nu sînt ? Cum se „descurcă" 
lucrătorii de dincolo de tej
ghea din unitățile comerciale 
alimentare? In general, după 
cite am fost informați, în 
urmă cu cîteva săptămâni, 
de către conducerea O.C.L.

liîrtie pentru 
produselor ali- 
magazine există, 
unde, bineînțe-

am 
Cil 

către 
Alimentara, 
ambalarea 
montare in 
Doar 
Ies, : 
rarea 
nifestă responsabilii 
descresc inel, nu ovislă. 
rest —■ toate bune I

Și lotuși. La „autoservi
rea" din proximitatea res
taurantului „Carpați" (Pe
troșani), hîrtia este păstra
tă cu strictețe și se „serveș
te" doar 
Sticlele 
xemplu. 
nu sînt 
ieși cu 
situație 
neapărat 
pe 
se 
Ir-un 
coșă,

De
nu
această direcție, o 
nă oarecare ? Nu 
lă și aici o 
qulile generale de 
Noi credem că da. 
însă tocmai ceea 
cere.

Spiritul comercial 
te !

acolo
interesul pentru procu- 

i hîrtiei pe care-1 ma- 
este...

In

în cazuri extreme, 
de băutură, de e- 
sub nici un motiv 
ambalate. Ca să 
fata curată într-o 
ca stare, trebuie 
să faci o vizită și 

la papetărie. Altfel, ți 
dă sticla nudă s-oviri n- 

buzunar, dacă n-ai 
și să pleci...
ce toate acestea ? Oare 

poate fi intronală, și în 
discipli- 

e posiiii- 
încadrare în re- 

comerț ? 
Lipsește 
ce... se

Adrian CONDOR

NOTE

In vizită
la un mare muzeu

Un grup de 30 de studenți ai anului I subingincri 
cadru) Institutului de mine Petroșani au vizitat recent 
zeul mineralogic din orașul Brad. Considerat unic în 
ropa și cel mai mare din lume din punct de vedere al 
mărului și varietății de exponate aurifere.

La plecare, studenții petroșăneni au scris în carte; 
onoare gîndurile lor : „Am rămas impresionați văzînd co
lecțiile de eșantioane ce le posedă muzeul și avem toată 
stima pentru cei ce le-au colecționa! aduclndu-le aici".

Ion COTOI 
corespondent

generala nr. 1 
s-a manifestat 
multă preocu- 
amenajarea și 

școală.

școala 
Petrila 

în acest an 
pare pentru 
dotarea atelierelor 
In prezent funcționează aici 
atelierele de lăcătușerie, 
tîmplărie, bobinaj, croitorie, 
menaj. La orele de practică 
productivă, sub îndruma
rea maiștrilor Ioan Pollak, 
și Ioan Mihuț, elevii au 
reușit să confecționeze toate 
băncile cu schelet metalic 
necesare pentru o sală de 
clasă. De asemenea, ei și-au 
realizat singuri unele ins
trumente ca echere, compa
suri, raportoare iar, de cu
rînd. au trecut la confecțio
narea unei garnituri de mo
bilier pentru o sală de gră
diniță.
Tinerele fete urmăresc în o- 

rele de practică un scop bine 
precizat: confecționarea a o 
seamă de obiecte de valoare 
cum ar fi gherghefuri bio- 
derii pe pînză, costume na
ționale, sacoșe, pernițe cu
sute cu motive naționale și 
altele care vor fi valorifi
cate după ce vor fi expuse 
într-o expoziție.

In prezent, elevele 
loj- a IX-a și a X-a, sub în
drumarea maistrei Silvia 
Marinescu. confecționează 
coșulețe cu mărgele,| por- 
feuri, coliere. Recent, Școala 
generală nr. 1 din Petfrila a 
fost dotată cu mașini de 
cusut și sub îndrumarea 
maistofiței Maria Pollak e- 
levele învață croitoriei

Un sprijin susținut jbentru 
ca fiii minerilor să poată 
să se bucure de aceste con
diții. 1-ra dat conducerea 
exploatării miniere Pctriila 
și Inspectoratul școlar ju
dețean Hunedoara.

Revista publică interviurile 
acordate în exclusivitate de 
Ferit Melen, primul ministru 
al Turciei, prec um și de Mau
rice Schumann, Ștefan Ols- 
owski și Otto Winzer, respec
tiv miniștrii de externe ai 
Franței, Poloniei și Republicii 
Democrate Germane, care ex
primă opinii privitoare la 
conferința general-europeană 
și la actuala reuniune pregăti
toare de la Helsinki.

Sub litlul „Bodyguard și 
Fortitude îl acoperă pe Nep- 
tun", „Lumea" reproduce un 
nou capitol al unui serial ca
re evocă episoade din istoria 
secretă a celui de-al doilea 
război mondial.

MINERI,
respectați

normele
departa
mentale

de
protecție

a

181 MINELE GRIZUT0ASE. 

LA FIECARE LOC 0E MUNCA 
Și FIECARE CAMERĂ SUBTE - 
RANĂ.TREBuiE SĂ EXISTE 

CEL PUȚIN O LAMPĂ DES
GURANȚĂ CU BENZINĂ SAU 

UN DETECTOR DE GAZE
CONTROLUL EXISTENȚEI 

METANULUI CU LAMPA SE 
ÎNCEPE CU FLACĂRA NORMA-I 

LĂ.DACĂ SE OBSERVĂ FILA

REA SAU ALUNGIREA FLĂ 

CĂREI PÎNĂ LA MARGINEA 
SUPERIOARĂ A STICLEI CON

TROLUL SE OPREȘTE IAR L0 
CUL DE MUNCĂ VA FI EVACU

AT PÎNĂ LA AERISIRE DACA 
NU SE OBSERVĂ ALUNGIREA 

SAU FILAREA PLACARD 

TRECE LA DETERMINAREA 
PROCENTUALĂ A METANULUI 
CU FLACĂRA REDUSĂ

Zo *t/o □ zalw
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— Intervenția reprezentantului român
NEW YORK 6. — Cores

pondentul Agerpres, C. Ale- 
xandroaie, transmite : Comite
tul pentru probleme sociale și 
umanitare al Adunării Gene
rale a O.N.U. a început 
miercuri dezbaterile asupra i- 
nițiatîvei românești: „Tinere
tul, educarea sa în spiritul i- 
dealurilor de pace, respect 
reciproc și înțelegere între 
popoare, problemele și nevoi
le sale, participarea sa acti
vă în dezvoltarea națională 
și cooperarea internațională".

Dezbaterile au fost deschise 
prin discursul reprezentantului 
român în acest comitet, Vir
gil Constantinescu, care a 
prezentat punctul agendei a- 
flat în atenția comitetului, 
precum și două proiecte de re
zoluție inițiate de delegația ro
mână— „Aplicarea Declarației 
asupra promovării in rînduri- 
le tineretului a idealurilor oe 
pace, respect reciproc și în
țelegere intre popoare" și 
„Canale de comunicații cu ti
neretul și organizațiile inter
naționale ale tineretului" —, 
cărora i s-au alăturat nu
meroase alte delegații in ca
litate de coautori.

Subliniind importanța pro
blemei în dezbatere, repre
zentantul român a declarat : 
este general recunoscut fap
tul că abordarea problemelor 
care preocupă tineretul nu 
poate fi izolată de ansamblul 
condițiilor generale de dez
voltare a societăților contem
porane. Este de la sine înțe
les că asigurarea participării 
tineretului la viața socială nu 
poate fi întrevăzută decît în 
efortul național integrat pentru

Tovarășul Ion Pâțan 
a fost primit 

de Indira Gandhi
DELHI 6 (Agerpres). — To

varășul Ion Pățan. vicepreșe
dinte al Consiliului de Mi
niștri, ministrul comerțului 
exterior, aflat la Delhi în vi
zită oficială, a fosit primit de 
primul ministru al Indiei, 
Indira Gandhi căreia i-a 
transmis un mesaj de salut 
din partea președintelui Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, tovară
șul Nicolae Ceaușescu.

Mulțumind călduros pentru 
acest mesaj, Indira Gandhi a 
transmis, la rîndul ei, preșe
dintelui Nicolae Ceaușescu, 
urări de sănătate, fericire și

@ Frontiera comună dintre 
India și Bangladesh „va ră- 
mîne întotdeauna o frontieră 
a păcii și a bunăvoinței", se 
arată în comunicatul comun 
publicat la încheierea vizitei 
de zece zile, pe care a între
prins-o în India președintele 
republicii Bangladesh, Abu 
Sayeed Choudhury.

© Uraganul tropical 
.,Sally", care s-a abătut marți 
asupra Tai landei, a provocat 
moartea a 19 persoane, pre
cum și însemnate pagube 
materiale, ca urmare a dis
trugerii a numeroase locuințe, 
devastării recoltelor pe mari 
suprafețe și scufundării unor 
nave pescărești.

@ In orașul vest-german 
Hamburg a început procesul 
unui grup de criminali de 
război responsabili de moartea 
a peste un milion de per
soane în timpul celui de-al 
doilea război mondial. Este 
vorba de șase foști SS-iști 
care vor trebui să răspundă 
de crimele lor săvînșite în 
lagărele de exterminare din 
Polonia, între anii 1942—1944.

@ Toate spitalele din Marea 
Britanie au fost puse, marți, 
in stare de alertă, pentru a 
lupta împotriva epidemiei de 
gripă care s-a declanșat în 
această țară. Numai la Londra 
au fost înregistrate cîteva mii 
de cazuri de „Gripă engleză" 
— o variantă a cunoscutei 
gripe Hong—Kong.

@ La 5 decembrie, preșe
dintele Republicii Islanda, 
Kristjan Eldjarn, l-a primit pe 
ambasadorul Republicii Socia
liste România, Vasile Pun- 
gan, în legătură cu încheie
rea misiunii sale în Islanda. 
Cu acest prilej, a avut loc o 
convorbire care s-a desfășu
rat într-o atmosferă caldă, 
prietenească. 

asigurarea progresului econo
mic, social și spiritual al fie
cărei națiuni, în condițiile 
dezvoltării sale independente 
și suverane. In același timp, 
este de necontestat că pro
blemele ce preocupă tineretul 
au o configurație specifică 
lor, ceea ce impune măsuri 
adecvate pentru pregătirea ti
nerei generații și accelerarea 
integrării ei sociale, în așa 
fel încît să-și poată asuma 
răspunderea pentru progresul 
continuu al societății umane, 
al înțelegerii, cooperării și 
păcii în lume.

România consideră că una 
din preocupările majore ale 
comunității internaționale tre
buie să o constituie examina
rea atentă și aprofundată a 
problematicii specifice tinerei 
generații crearea climatului 
și cadrului necesar pentru ca 
tinerii să-și spună cuvîntul în 
toate chestiunile fundamenta
le ale vieții internaționale și 
să participe nemijlocit la dez
voltarea economică și socială 
a popoarelor, a continuat re
prezentantul român.

Ca țară inițiatoare a Decla
rației din 1965 privitoare la e- 
ducarea tineretului în spiritul 
idealurilor de pace, respect 
reciproc și înțelegere între po
poare, precum și a rezoluțiilor 
Adunării Generale privind «- 
ducarea lui în spiritul respec
tului drepturilor omului, Ro
mânia își manifestă interesul 
constant pentru intensificarea 
activității O.N.U. în acest do
meniu de interes general și 
actual, a arătat în încheiere 
delegatul român.

succese în conducerea Româ
niei pe calea progresului și 
bunăstării.

In cadrul convorbirii care 
a avut loc, desfășurată tntr-o 
atmosferă cordială, au fost 
abordate probleme referitoa
re la promovarea relațiilor 
bilaterale.

Tovarășul Ion Pățan a avut 
convorbiri cu ministrul co
merțului exterior, L. N. 
Mishra, cu ministrul agricul
turii și alimentației, Fakhru- 
ddin Âli Ahmed, și cu mi
nistrul oțelului și minelor. 
Sur end ara Mohan Kumara- 
mangalaim.

@ Participanții la cel de-al 
V-lea Congres al Federației 
oamenilor muncii din indus
tria petrolieră au condam
nat companiile străine care 
încearcă să împiedice înfăp
tuirea programului guverna
mental de utilizare. în intere
sul țării, a principalei bogă
ții naturale a Venezuelei — 
petrolul. Delegații au relevat 
că, în ultimii 4 ani, Venezu
ela a pierdut aproximativ un 
milion de bolivari, ca urmare 
a reducerii producției de că
tre companiile străine, care 
acționează în țară. •

Participanții s-au pronunțat 
pentru adoptarea unei legi de 
naționalizare a țițeiului.

© La Paris au continuat, 
miercuri, convorbirile confi
dențiale dintre Le Duc Tho, 
consilier special al delega
ției R.D. Vietnam la confe
rința în problema vietnameză, 
și Henry Kissinger, consilier 
special al președintelui S.U.A. 
pentru problemele securității 
naționale.

® La Damasc, au început 
convorbirile între șeful diplo
mației algeriene, Abdelaziz 
Bouteflika, sosit luni în Si
ria într-o vizită oficială de 
cîteva zile, și vicepremierul și 
ministrul de externe sirian, 
Abdel Halim Khaddam. Sint

PREZENȚE ROMÂNEȘTI
CONFERINȚA U. C. I. PRIVIND

PROBLEMELE TINERETULUI
BUENOS AIRES 6 (Ager

pres). — Cu ocazia celei de-a 
25-a aniversări a Republicii, 
la Buenos Aires, a fost i- 
naugurată expoziția cărții 
românești.

Deschisă sub auspiciile 
Ministerului Relațiilor Exter
ne al Republicii Argentina, 
municipalității orașului Bue
nos Aires și Universității 
Naționale, expoziția a fost 
prezentată de ambasadorul 
României în Argentina, Vic
tor Florescu. El a vorbit des
pre semnificația acestui act 
de cultură pentru relațiile 
dintre cele două țări, anun- 
țînd totodată că volumele 
expuse vor fi donate Uni
versității din Buenos Aires.

★
MADRID 6 (Agerpres). — 

abordate aspecte ale relațiilor 
bilaterale și probleme ale 
situației din Orientul Apro
piat.

@ Un număr de 1 800 de 
însoțitori de bord ai compa
niilor de aviație italiene au 
declanșat, marți, o grevă care 
a paralizat întregul trafic 
aerian al Italiei. Greviștii cer 
încheierea unor noi contracte 
de muncă la scară națională, 
care să înlocuiască actualele 
reglementări realizate la ni
vel de întreprindere.

© Aproximativ 170 de 
persoane și-au pierdut viața 
și peste 2 000 au rămas fără 
adăpost, ca urmare a taifunu
lui care s-a abătut asupra re
giunilor din sudul țării — a 
anunțat Crucea Roșie filipine- 
ză. Cele mai mari daune sînt 
semnalate în provincia Misa- 
mis, la 760 kilometri sud-est 
de. Manila.

© După întrevederea de la 
4 decembrie dintre reprezen
tanții R.D. Vietnam și S.U.A., 
consilierul special Le Duc Tho 
și ministrul Xuan Thuy au 
avut, la 5 decembrie, consul
tări cu ministrul Nguyen Thi 
Binh și ceilalți membri ai 
delegației Guvernului Revo
luționar Provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de Sud la 
convorbirile de la Paris în 
problema Vietnamului — 
relatează agenția V.N.A.

® Unul dintre cei mai 
bătrîni oameni din lume, 
Marcelino Lopez, în vîrstă 
de 148 de ani, a încetat din 
viață la Bogota, ca urmare 
a unei afecțiuni stomacale 
— relatează Prensa Latina.

Născut in 1824. din părinți 
spanioli, Marcelino Lopez 
s-a căsătorit pentru prima 
dată în 1846, a avut 27 de 
copii șî 724 de strănepoți.

Secția de cultură și artă a 
Centrului de Inițiative și tu
rism din Madrid, în colabo
rare cu Reprezentanța con
sulară și comercială a Ro
mâniei din capitala Spaniei, 
a organizat recent o săptă- 
mînă culturală românească 
in saloanele Institutului mu
nicipal de educație.

Cu acest prilej, a avut loc 
inaugurarea expoziției de fo
tografii „România pitoreas
că" și prezentarea de filme 
documentare românești. De 
asemenea, prof. Joaquin A- 
lonso de la Universitatea 
madrileană a vorbit despre 
„România văzută de un spa
niol", iar poetul Darie No- 
văceanu a ținut o conferință

SPORT- TELEX - SPORT
PARIS 6 (Agerpres). Nume

roși spectatori au urmărit în 
sala Expoziției din Paris me
ciul de box pentru titlul de 
campion al Franței la catego
ria semimijlocie între Ro
bert Gallois și Marcel Cerdan 
jr. Boxînd foarte bine, Gallois 
a obținut victoria la puncte, 
la capătul a 12 reprize. Ger- 
dan a fost numărat de două 
ori în cursul reprizei a doua 
și o dată în rundul 12.

★

NEW YORK 6 (Agerpres). 
Boxerul de categorie semi
mijlocie Armando Muniz și-a 
păstrat centura de campion 
al Americii de nord. In gala 
disputată la Anaheim (Califor
nia), el l-a învins prin K.O. în 
repriza a 8-a pe șalangerul 
său Adolph Puitt. Muniz a 
participat în 1968 la J.O. de 
la Ciudad de Mexico obținînd 
medalia de bronz la catego
ria ușoară.

*
MOSCOVA 6 (Agerpres). 

Peste 14 000 de spectatori au 
urmărit la Moscova meciul 
retur al finalei „Cupei cam
pionilor europeni" la hochei 
pe gheată între echipele 
Ț.S.K.A. Moscova șî Brynaes 
(Suedia). Hocheiștii sovietic' 
au terminat învingători cu 
scorul de 8-3 (2-1, 2-2, 4-0). 
In primul joc, echipa Ț.S.K.A. 
cîștigase cu 8-2.

*
BELGRAD 6 (Agerpres). — 

In cea de-a 4-a rundă a „Tro
feului' campioanelor la șah" 
care se desfășoară la Vrnjacka 
Banja (Iugoslavia) Timmer a 
învins-o pe Meclinh Ivanka 

ilustrată ou diapozitive cu 
tema „România în imagini".

★
HAVANA 6 (Agerpres).— 

Teatrul „Ion CTeangă" din 
București, care a efectuat 
un turneu în Republica Cu
ba, în perioada 19 noiem
brie — 5 decembrie, a pre
zentat, în provinciile Orien- 
te, Matanzas și în orașul 
Havana, spectacole cu pie
sa „Snoave cu măști".

La 2 decembrie a. c., la 
Havana a avut loc un spec
tacol de gală, dedicat celei 
de-a 25-a aniversări a Repu
blicii, la care au participat 
oficialități și reprezentanți 
ai vieții cultural-artistice cu
baneze, membri ai corpului 
diplomatic acreditat la Ha
vana, un numeros public.

pe Eretova și Aleksandria re 
Vetstain. Partidele Erenska
— Polihroniade, Konarkovska
— Verocz' și Pihajlici — Ga- 
prindașvili s-au terminat re
miză. In clasament pe primul 
loc se află Gaprindașvili și 
Veroczi, cu cîte 3,5 puncte 
urmate de Aleksandria 3 p„ 
Ivanka 2,5 p.

*
NEW YORK 6 (Agerpres). 

In turneul internațional de te
nis de la New York, Geru- 
laitis (S.U.A.) l-a învins în 
înod surprinzător cu 6-4, 4-6, 
6-3 pe compatriotul său Con
nors. Alte rezultate: Owens 
(S.U.A) — Santana (Spania) 
6-1, 7-6, Borg (Suedia) — Du
pre (S.U.A.) 6-3, 6-3. S-au mai 
calificat pentru turul următor 
Gerkan (S.U.A.) și Fred Mc
Millan (Republica Sud-Africa- 
nă).

★

KIEL 6 (Agerpres). — Echi
pa masculină de handbal Stea
ua București care se află în 
turneu în R.F. a Germaniei a 
învins în primul joc cu sco
rul de 18-13 cunoscuta forma
ție V.F.L. Gummersbach. In 
cel de-al doilea meci, handba- 
liștii români au întîlnit la 
Kiel formația locală „T.H.W. 
Kiel". Gazdele au câștigat cu 
scorul de 20-14 (6-4).

★

BRUXELLES 6 (Agerpres). 
In turul doi al „Cupei cupe
lor" la baschet masculin, e- 
chipa Steaua București a în
tîlnit la Anvers formația lo
cală Racing-Ford. Gazdele au 
obținut victoria cu scorul de 
80-76 (40-39). Partida retur se 
va disputa la București la 14 
decembrie.

BELGRAD 6. — Corespon
dentul Agerpres, George Io- 
nescu, transmite : Președinte
le Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, Iosip Broz Tito, a 
deschis miercuri. în marea sa
lă a Palatului Adunării Fede
rale a R.S.F.I., lucrările celei 
de-a treia conferințe a U.C.I., 
la care participă aproape 360 
de delegați din toate republi
cile și regiunile autonome iu
goslave. Reuniunea înaltului 
for de partid a fost convoca
tă pentru a examina proble
mele intensificării activită
ții politico-educative a orga
nizațiilor de partid și a tutu
ror comuniștilor în rindurile

h legătură cu colaborarea 
intercoreeană

PHENIAN 6 (AgeTpres). — 
In legătură cu începerea func
ționării Comitetului de coor
donare Nord-Sud, Pak Sen 
Cer, al doilea vicepreședinte 
al Cabinetului de Miniștri al 
R.P.D. Coreene, a relevat, in 
cadrul unei conferințe de pre
să, că la prima ședință, de la 
Seul, a Comitetului a avut 
Ioc un schimb de păreri pri
vind concretizarea colaborării 
între Nord și Sud și s-a a- 
juns la înțelegere în unele 
probleme referitoare la buna 
funcționare a comitetului.

Pak Sen Cer a declarat 
că organizarea oficială a Co
mitetului de coordonare și în
ceperea activității lui con-

Ultimele 
la Cape

CAPE KENNEDY 6 (Ager
pres).— Echipajul misiunii 
„Apollo-17“— Eugene Cernan, 
Ronald Evans ' și Harrison 
Schmitt —- și-a încheiat pre
gătirile în vederea lansării 
spre Lună, fixată, după cum 
s-a anunțat, pentru noaptea 
de miercuri spre joi — ora 
4,53 (ora Bucureștiului). Cei 
trei astronauți au fost supuși 
unui ultim examen medical, 
fiind declarați pregătiți pentru 
zbor. Antrenamentele din ulti
mele 24 de ore au inclus re
petarea cu ajutorul simulatoa
relor, a manevrelor de salvare 
în cazul situațiilor de urgen
tă care ar putea surveni în 
timpul misiunii. Numărătoarea 
inversă, care a decurs în con
diții bune nefiind aproape de 

tineretului. Krsta Avramovici, 
membru al Biroului Executiv 
al Prezidiului U.C.I. și preșe
dinte al Comisiei pentru pre
gătirea celei de-a treia confe
rințe a U.C.I., a prezentat ra
portul asupra luptei Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia 
pentru orientarea socialistă și 
participarea activă a tinerei 
generații la dezvoltarea socie
tății.

Krsta Avramovici a subli
niat, în continuarea raportu
lui, însemnătatea dezbaterii 
problemelor intensificării e- 
ducației socialiste a tineretu
lui, ca și a unei angajări mai 
largi, mai profunde a tinerei 

stituie un nou pas în dezvol
tarea relațiilor dintre Nord și 
Sud, un succes important al 
poporului coreean în lupta 
pentru reunificarea țării.

Subliniind importanța lichi
dării atmosferei de neîncre
dere dintre Nord și Sud, el 
s-a referit Ia posibilitățile de 
colaborare în diferite domenii 
între R.P.D. Coreeană și Co
reea de sud. Colaborarea, a 
adăugat el, constituie princi
piul relațiilor reciproce are 
trebuie întemeiate între Nord 
și Sud în scopul lichidării 
scindării teritoriale și pentru 
accelerarea reunificării pașni
ce a țării.

pregătiri 
Kennedy
loc afectată de apariția vreu
nor dificultăți neașteptate, a 
prevăzut astăzi dimineață o 
pauză de peste hoiiă ore.

Miercuri, cu mai puțin de 
20 de ore înaintea lansării, 
condițiile meteorologice pu
neau unele probleme oficiali
tăților NASA un front de aer 
rece, înaintînd în acel mo
ment spre zona lansării. Exis
tă pericolul ca înghețarea par
ticulelor de apă la mare alti
tudine să genereze trăsnete in 
timpul zborului trenului spa
țial, așa cum s-a întîmplat în 
cursul misiunii „Apollo-12", 
din noiembrie 1969. Directo
rul lansării, Walter Kapryan, 
a declarat, însă, că este puțin 
probabilă hotărîrea unei amî- 
nări a lansării din cauza con
dițiilor meteorologice.

generații în viața social-poli- 
tică a întregii țări.

Raportul a scos în eviden
ță căile care conduc la rezol
varea acestor obiective, su
bliniind, între altele, necesi
tatea reorganizării Uniunii 
Tineretului și a Uniunii Stu
denților.

De asemenea, raportul men
ționează propunerea privind 
pregătirea și adoptarea unei 
concepții atotcuprinzătoare șî 
consecvente de reorganizare 
a sistemului de învățămînt și 
educație.

Au început, apoi, dezbateri 
pe marginea raportului pre
zentat la conferință de Krsta 
Avramovici.

-----4,-----

Situația Namibiei 
în dezbaterea 

Consiliului 
de Securitate

NEW YORK 6. Corespon
dentul Agerpres, C. Alexan- 
droaie, transmite : Consiliul
de Securitate, care de mai 
multe zile dezbate raportul 
secretarului general asupra 
primelor contacte ale repre
zentantului său special pen
tru Namibia, ambasadorul el
vețian Alfred Escher, cu au
toritățile Republicii Sud-Afii- 
cane, în legătură cu Namibia, 
l-a invitat pe Peter Muehihan- 
ge, secretar pentru alacer-ile 
externe al Organizației ' Po
porului din Africa de | Sud- 
Vest (SWAPO) să prezinte po
ziția mișcării naționale nami- 
biene asupra raportului | afiat 
în atenția consiliului.

Reprezentantul secretarului 
general, a spus vorbitorul, a- 
vea misiunea de a obține răs
punsuri satisfăcătoare din par
tea guvernului sud-african a- 
supra următoarelor probleme 
fundamentale : ’ precizarea po
ziției acestuia față de princioi- 
ile autodeterminării și indepen
denței poporului namibian, re
tragerea din Namibia , a admi
nistrației ilegale sud-afrîcane.

S. U. A.
IN FOTO : Echipajul mi

siunii „APOLLO 17", care 
își va începe misiunea la 6 
decembrie : de la stânga : 
Harrisson Schmitt, pilotul 
modulului lunar, Ron Evans, 
pilotul modulului de coman
dă și Gene Cernan, coman
dantul misiunii : în coltul 
din stingă — sus: emble
ma misiunii „APOLLO-17".

Faptul divers pe glob
WASHINGTON. — O e- 

chi.pă de speologi americani 
a descoperit un riu sub
teran care face legătura 
intre două dintre cele mai 
mari peșteri din lume ; cea 
de la Flint Ridge — 14(1 
— km lungime și cea de la 
Mammoth — 115 km. Cer
cetătorii presupun că a- 
cest curs de apă face parte 
dintr-o rețea subterană în
sumând aproape 480 km.

Ambele peșteri se află im 
Parcul Național din Ken
tucky.

★

RIO DE JANEIRO. — 
Un grup de balene moarte 
au fost observate in apro
pierea localității braziliene 

Bojuru, la 250 km sud de 
Porto Alegre. Se crede că 
acestea au fost victimele, 
poluării excesive a apelor, 
provocată de circulația ma
ritimă intensă din această 
zonă, dar anumiți specialiști, 
nu exclud ipoteza unei cla
sice sinucideri colective, 
observată și in alte cazuri 
la. aceste cetacee, sub im
pulsul unei spaime necu
noscute.

~k

LONDRA. — Peste 20 de 
persoane au fost rănite in
tr-o ciocnire în lanț, în care 
au fast antrenate duminică 
seara peste 60 de autove
hicule pe șoseaua Londra- 
Birmingham, la nordul o

rașului Northampton. Acci
dentul, care a blocat șosea
ua in ambele sensuri, a 
fost provocat de incendiul 
izbucnit pe o cisternă care 
transporta combustibilfrâ
narea a fost lipsită de. efi
cacitate din cauza ploii, 
care, a redus aderența păr
ții carosabile, și a vitezei, 
excesive cu care circulau 
majoritatea vehiculelor din 
spatele cisternei.

★

SEUL. — 51 de persoane 
și-au pierdut viața, iar 78 
au fost rănite in urma in
cendiului care a distrus, 
simbătă seara, cel mai mare 
teatru din Seul.

Ziarul mexican „Lunes de 
Excelsior" relata zilele tre
cute că Alfonso Olhagaray, în 
vîrstă de 90 de ani, a hotărît 
să se însoare pentru a 31-a 
oară cu o fînără de 25 de ani. 
întrebat de un ziarist ce l-a 
determinat să facă acest nou 
pas, Alfonso a subliniat că se 
simte atît de bine încît pare 
a avea 40 de ani. El a men
ționat că datorează această 
longevitate și sănătate per
fectă „liniștii interioare, opti
mismului, coniacului, folosirii 
mierej de albine, în locul za
hărului, și a cărnii crude. A- 
cest regim mă menține într-o 
formă excelentă. Dacă nu cre
deți, încercați și dumneavoas
tră".

★

Guvernul american a pus 
recent în vînzare două milioa
ne de piese de argint, în va

loare de un dolar, datînd de 
la sfîrșitul secolului trecut, 
uitate în seifurile trezoreriei 
americane. Vînzarea acestor 
monede se va face prin cores
pondență, cu ajutorul unor 
formulare distribuite la peste 
100 000 de bănci și birouri 
poștale. Prețul min'm al unei 
astfel de monede este de 30 
de dolari. ,

Dolarii de argint au fost e- 
miși la monetăria hin Carson 
Citv (Nevada) între 1881 si 
1893.

★

Un nou născut nu a putut 
fi trecut. în registrele de stare 
civilă din mica localitate po
loneză Swietochlowice pen
tru că nu corespundea „nor
melor" legale.

Venită pe lume cu două lu
ni mai devreme Karina nu 
cîntărea la naștere decît 450 

gr, iar lungimea sa nu depă
șea 27 cm. „îmi este imposi
bil să emit un certificat de 
naștere pentru fiica dumnea
voastră, a declarat tatălui, o- 
■fi/țerul stării civile întrucât 
nu are cele 600 gr prevăzute 
de lege”.

Internată ulterior într-un 
spital de pediatrie și introdu
să într-un incubator special, 
micuța Karina a început să 
cîștige în greutate, iar astăzi 
cîntărește 1 020 gr. Fericitul 
tată s-a prezentat la sfîrșitul 
acestei săptămîni din nou în 
fața ofițerului stării civile. 
De data aceasta Karina a fost 
trecută, fără ezitare, în regis
trele de stare civilă ale pri
măriei. \

*
Cel mal în vîrstă pacient 

pe care l-a cunoscut pînă în 
prezent medicina a fost operat 
recent de apendicită în Kenya. 
Este vorba de un bătrîn, în 
vîrstă de 158 de ani, tată a 
cinci copii aduși pe lume în 
perioada cînd avea 120-130 de 
ani.

Intr-un interviu cu un zia
rist, bătrînul a declarat că 
tatăl său, un fost șef de trib, 
a avut 173 do copii si 39 de 
neveste.

★

Costul hranei clinilor de 
pază de la închisoarea Leices
ter (Anglia) este de două ori 
mai ridicat de-cit cel pentru 
meniul deținuților, a afirmat 
in Camera Comunelor Mark 
Carlisle, ministru de stat în 
Ministerul de Interne al Ma
rii Britanii.

Fiecare din cei 6 cîini ai 
închisorii primesc zilnic, ca 

hrană, 750 gr carne și o livră 
de biscuiți, în timp ce regi
mul alimentar al deținuților 
„foarte complet și variat", cos» 
tă jumătate din cel al cîini» 
lor.

★

Dacă un hoț este arestat 
în orașul Tallhasse (statul Flo- 
rida-S.U.A.) el riscă să-și pe
treacă o parte din arestul său 
într-un motel. Șeful autorită
ților polițienești din Florida 
a anunțat că, întrucît închi
sorile din acest stat, sînt „su
praaglomerate", a fost nevoit 
să închirieze un motel pentru 
delincvenții periculoși. Apro
ximativ 60 de astfel de indi
vizi profită de o cazare plă
tită în această „închisoare 
aurită".
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