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Adunarea activului
Comitetului municipal de partid

h inHmpinarea
celei de a

XTF-# aniversări 
a proclamării

Republicii

feri, in sala clubului Centralei 
cărbunelui Petroșani a avut loc a- 
dunarea activului lărgit al Co
mitetului municipal de partid 
la care au participat membrii 
biroului și ai Comitetului mu
nicipal de partid, secretari ai 
comitetelor și ai organizațiilor 
de partid din exploatările mi
niere, activiști de partid, de 
sindicat și ai U.T.C., membri ai 
consiliului oamenilor muncii al 
C.C.P., ai comitetelor oamenilor 
muncii din exploatările minie
re, mineri fruntași în produc
ție, șefi ai serviciilor de orga
nizare a muncii și salarizare.

La adunarea activului de 
partid au luat parte tovarășii 
Petre Lupu, membru al Co
mitetului Executiv al Comitetu
lui Central al P.C.R., minis
trul muncii, Bujor Aimășan, 
membru al C.C. al P.C.R., mi
nistrul minelor, petrolului și 
geologiei, Paul Nagy, membru 
supleant al C.C. al P.C.R.. se
cretar al Consiliului Central al 
U.G.S.f^., Constantin Radu, ad
junct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R., Ștefan Aimășan, se
cretar al Comitetului județean 
de partid, Clement Negruț, 
prim-secretar al Comitetului 
municipal de partid, consilieri, 
cadre cu funcții de răspundere 
in Ministerul Muncii și Ministe
rul Minelor, Petrolului și Geo
logiei.

In cadrul adunării, tovarășul 
Bujor Aimășan, a făcut cunos
cute noile măsuri adoptate de 
conducerea partidului și statu
lui nostru, măsuri inițiate in 
urma dialogului viu purtat de 
secretarul general ai partidului, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU,

Despre brigada cond usă de minerul Florea Mioni ci se continuă, Ia mina Petri Ia, a se vorbi ea făcînd parte 
dintre harnicele colective ce înscriu lună de lună rezultate frumoase in producție.

In instantaneul nostr u am surprins, înaintea intră rii în șut, pe șeful de schimb Dionisie Kis din brigada mi
nerului sus amintit împreună cu ortacii I. Vlad, Imre Kovacs Și Adalbert Katona înt r-un viu dialog.

Pionierii întîmpină sărbătoarea de la 30 Decembrie
PETROȘANI:

Unitatea de pionieri de la Școala generală nr. 4 a des
chis recent o expoziție de desen intitulată sugestiv: „Repu- 
publică, măreață vatră". Cu acest prilej pionierii detașamen
tului clasei a V-a B, conduși de prof. ~ 
zentat un frumos program de cîntece 
triei și partidului.

Tot la această școală, s-a realizat 
montajul „25 de ani de realizări 
blică, dragă ne ești", album în 
tății înscriu file din cele mai 
propiatei aniversări.

PETRILA:
La Școala generală nr. 1 a

Tehnologie de fabricație 
a plinii de o cilitate superioară

Poate să-și păstreze plinea 
frăgezimea și toate celelalte 
calități după o săptămînă ? 
Grație introducerii în tehno
logia de fabricație a unui 
nou. tip de ameliorant, de
numit „Vrancea-72“, răspun
sul este afirmativ. Amelioran- 
tul conceput de specialiștii 

cu prilejul vizitei de îucra efee- 
tuate în Valea Jiului. Aplicarea 
acestor măsuri va duce la îm. 
bunătățirea condițiilor de mun
că și de viață ale minerilor, la 
ridicarea nivelului tehnic al 
producției, la stabilizarea șl 
permanentizarea forței de mun
că în industria extractivă, in 
final, la sporirea extracției de 
cărbune și a altor substanțe 
minerale utile. Totodată, mă
surile adoptate cu privire la 
îmbunătățirea formelor de re
tribuire a lucrătorilor din sub
teran și mai ales a celor ce lu
crează direct în abataje, vor 
duce la creșterea gradului de 
cointeresare a muncitorilor, 
tehnicienilor și a altor lucră
tori din subteran în îndeplini
rea și depășirea sarcinilor de 
plan.

După prezentarea detaliată 
a noilor măsuri adoptate de 
conducerea de partid și de 
stat, în cadrul discuțiilor au 
luat cuvîntul tovarășii Andrei 
Colda, secretar al comitetului 
de partid de la E. M. Lonea, 
Augustin Demeter, miner șef 
de brigadă la E. M. Livezeni, 
Petru lacob, președintele co
mitetului sindicatului de la 
E. M. Petrila, Constantin Mora- 
ru, directorul E. M. Aninoasg, 
Constantin Grădinarii, miner 
șef de brigadă la E. M. Uri
cani, Dumitru Opriș, directo
rul E. M. Petrila, Mihai Dudes- 
cir, miner șef de brigadă și 
Marin Tunsoiu, muncitor la E.M, 
Vulcan, care și-au exprimat 
sentimentele de adincă recu
noștință față de conducerea de 
partid și de stat pentru grija 
cu care minerii sînt permanent 
inconjurați, exprimindu-și hotă-

Georgeta Pop, au pre- 
și poezii Închinate pa»

de către pionieri foto 
albumul-ștafetă „Repu-" și

care toate detașamentele uni» 
frumoase acțiuni dedicate a- 

avut loc o adunare festivă în 

întreprinderii de marărit și 
panificație din Focșani, con
feră în plus, aluatului o ex
tensibilitate mflrită, ușurînd 
astfel prelucrarea, omogeni
zează porii și mărește cu 
10 la sută volumul pîinii 
coapte.

(Agerpres) 

rîrea de a răspunde cu noi 
fapte de muncă acestei griji, 
de a nu-și precupeți eforturile 
pentru traducerea în viață a 
hotărîrilor partidului, pentru în
făptuirea programului de dez
voltare accelerată a țării.

Au luat, de asemenea, cu
vîntul tovarășii Vasile Ogher- 
laci, președintele consiliului oa
menilor muncii al C.C.P. și Cle
ment Negruț, care au asigurat 
conducerea superioară de partid 
și de stat că oamenii muncii 
din Valea Jiului, avind în 
frunte organizațiile de partid 
vor munci cu toată energia 
pentru sporirea producției de 
cărbune și îndeplinirea exem
plară a sarcinilor actualului 
cincinal.

In cadrul dezbaterilor au 
luat cuvîntul tovarășii Petre Lu
pu și Bujor Aimășan.

Relevînd însemnătatea deo
sebită a măsurilor stabilite la 
recomandările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu făcute cu 
prilejul vizitei de lucru in județ 
și municipiul Petroșani, tovară
șul Ștefan Aimășan, în înche
iere a scos in evidență faptul 
că aceste acțiuni se înfăptu
iesc cu succes. Vorbitorul a a- 
rătaț că organele și organiza
țiile de partid trebuie să-și in
tensifice activitatea, pentru mo
bilizarea tuturor colectivelor de 
muncă la îndeplinirea exempla
ră a sarcinilor de plan.

Intr-o atmosferă de puternic 
entuziasm adunarea activului 
lărgit al Comitetului municipal 
de partid a adoptat o telegra
mă adresată Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

cadrul unității de pionieri, dedicată aceleiași sărbători. A y 
fost invitat în mijlocul pionierilor, tovarășul Teodor Rusu, >' 
directorul Cabinetului municipal de partid, care le-a vorbit des- y 
pre trecutul glorios al poporului nostru, despre abnegația cu £ 
care clasa noastră muncitoare, întregul popoT luptă penru V 
înflorirea Republicii. ?.

★
Duminică s-a desfășurat festivalul de montaje muzical- 

literare și coregrafice dedicat aniversării Republicii. S-au 
prezentat montajele „Bună dimineața, soare44, de către elevii 
Liceului Petrila, „România, țara mea de dor", — Școala ge
nerală nr. 2 șl „Cîntare României socialiste" — prezentat de 
elevii Școlii generale nr. 5.

Spectacolul s-a bucurat de un deosebit succes, eviden
țiind talentul și priceperea educatorilor și pionierilor de la 
școlile respective. Peste douăsăptămîni va avea Ioc faza 
municipală a festivalului.

In pagina a 2-a:
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TELEGRAMĂ
Comitetului Central ai Partidului Comunist 

Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu 
București

Participanții la adunare® activului Comitetului munici
pal de partid Petroșani, au luat cunoștință intr-o atmosfe
ră de entuziasm, cu sentimente de profundă satisfacție și 
aprobare deplină de măsurile adoptate de conducerea parti
dului și statului nostru menite să conducă Ia îmbunătăți
rea în continuare a condițiilor de muncă și de viață ale 
minerilor din acest important centru minier al țării.

Sîntem conștienți, mult stimate tovarășe secretar ge
neral, că noile măsuri sînt rodul politicii promovate de 
partidul nostru pentru ridicarea continuă a nivelului ma
terial și spiritual al poporului, al grijii permanente pe care 
dumneavoastră ne-o purtați. Ele constituie dovada modului 
operativ, plin de solicitudine pe care-1 manifestă conduce
rea partidului nostru, dumneavoastră, tovarășe Ceaușescu, 
în rezolvarea propunerilor reieșite din dialogul viu pe care 
l-ați purtat cu minerii și cadrele de conducere cu prilejul 
vizitei de lucru in Valea Jiu li,'.

Avem convingerea fermă că transpunerea în viață a 
măsurilor stabilite se va concretiza in perfecționarea con
tinuă a conducerii și organizării producției și a muncii în 
unitățile miniere, creșterea capacităților, a extracției de 
cărbune pe seama sporirii productivității și a ridicării ni
velului tehnic, asigurarea, calificarea și permanentizarea 
cadrelor, în întărirea disciplinei socialiste a muncii, pre
mise sigure ale dezvoltării mineritului în bazinul carbo
nifer Petroșani.

Comuniștii, toți oamenii muncii din municipiul nostru, 
vă asigură, iubite tovarășe secretar general, că își vor mo
biliza întreaga capacitate și putere de muncă pentru a în
făptui programul stabilit de Congresul al X-lea și Conferin
ța Națională a Partidului Comunist Român, privind creș
terea producției de cărbune, îndeosebi a huilei cocsifica- 
bile, la nivelul cerințelor economiei naționale, asimilarea 
și construirea pe plan local de noi mașini, utilaje și agre
gate de mare randament și tehnicitate adecvate condițiilor 
specifice de zăcămînt, realizarea integrală a importante
lor sarcini puse cu încredere in fața colectivelor de mun
că cu prilejul vizitei de lucru pe care ați întreprins-o în 
anul acesta în Valea Jiului.

Minerii din Valea Jiului își exprimă în cuvinte por
nite din inimă angajarea lor fermă de a înfăptui mărețele 
obiective stabilite de partid, hotărirea de a respecta — ca 
întotdeauna — cuvîntul dat, de a îndeplini sarcinile ac
tualului cincinal înainte de termen.

Petroșani, 13 decembrie 1972.
ADUNAREA ACTIVULUI 

COMITETULUI MUNICIPAL DE PARTID 
PETROȘANIv ________ _______

Vizita delegației 
Ministerului 

Metalurgiei al R.P. 
Chineze în județul 

Hunedoara
Delegația Ministerului Me

talurgiei al R.P. Chineze, 
condusă de ministrul Cen 
Sao-kun, a fost miercuri oas
pete în județul Hunedoara. 
Membrii delegației au vizi
tat principalele secții de pro
ducție ale Combinatului side
rurgic Hunedoara — furnalele 
mari automatizate, oțelăria 
Martin nr. 2 și grupul de 
laminoare — unde s-au în
treținut cu numeroși siderur- 
giști și cadre tehnice.

De asemenea, oaspeții au 
vizitat întreprinderea minie
ră de la Teliuc.

(AgerpreS)

Mașinile unelte din ateliere 
să fie mai judicios folosite!

Ampla expunere a tovară
șului Nicolae Ceaușescu la 
plenara C.C. al P.C.R. din 
20-21 noiembrie a.c. scoate în 
evidență necesitatea realizării 
sarcinilor de plan la nivelul 
maximal și chiar depășirea a- 
cestuia. Oamenii muncii din 
întreprinderi trebuie să-și a- 
sume sarcini suplimentare în 
acest scop, orientîndu-și efor
turile spre materii prime, pie
se de schimb și utilaje.

Pe de altă parte, acțiunea 
de mecanizare și automatizare 
a unor procese de lucru ?n 
minerit, obligă cadrele de 
specialitate să-și pună în va
loare întregul potențial teh
nic și organizatoric de care 
dispun, în scopul asigurării 
unor condiții de muncă din 
ce în ce mai bune pentru mi
neri, reducerii continue a e- 
fortului fizic în subteran, a 
păstrării capacității de mun
că. Ridicarea gradului de teh
nicitate al exploatărilor mi
niere devine astăzi un impe
rativ de prim ordin. In ședin
ța de lucru cu activul de 
partid din municipiul Petro
șani, secretarul general al 
partidului atrăgea atenția a- 
supra acestei sigure căi de 
ridicare în prezent a produc
tivi tățjl muncii minerilor.

în brigada lui 

Vasile Mereuță 

ÎNCREDERE 
TOTALĂ
ÎN
Mmta

Reîntilnirea cu șeful de 
brigadă de la mina Amr.oa- 
sa Vasile Mereuță, în pau
za lucrărilor conferinței or
ganizației municipale de 
partid m-a făcut să constat 
cu adîncă mulțumire că am 
lingă mine același om dirz, 
hotărit, sigur pe el, același 
miner destoinic, intr-una 
frămintat de problemele ri
dicate de viața minei.

...Noi am cerut-o I Toți 
din brigadă se bucură că 
o aiu la front. Ba va crește 
productivitatea cu peste 
două tone pe post, ea ne va 
scuti de eforturi fizice 
mari... O îndrăgim și avem 
încredere în ea...

,.Ea“ este combina intro
dusă la frontul lor de pe 
stratul 15 și care urm-a du
pă puțin timp, să „muște" 
cele dinții tone din masi
vul de cărbune al adîncu- 
lui...

...Sîntem pregătiți și s-o 
mînuim cum trebuie, dar 
și să perseverăm in caz că, 
să zicem, ar fi cu capri
cii Ia început... Nu-i lucru 
ușor ca un asemenea utilaj 
să se „armonizeze44 cu con
dițiile de zăcămînt din Va
lea Jiului... Mare răspunde
re apasă pe umerii specia
liștilor noștri 1 Dar, cum 
a arătat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la adunarea cu 
activul de partid din mu
nicipiul Petroșani, trebuie 
să se depună eforturi sus
ținute în această direcție 
esențială pentru mineritul 
din cel mai mare bazin car
bonifer al țării. Să nu fie 
nici sfei-osiderite, nici de
nivelări de strat nici în
clinări peste cele admise, 
căci combina poate alune
ca... Se cuvine acordată o 
-atenție deosebită, căci — 
oricît de modern ar. fi — u- 
tilajul poate deveni o pova
ră, împiedecînd realizarea 
normei. Cu mecanizarea 
așa-i, nu o faci doar de 
dragul de a o face...

Competența, dezinvoltura 
cu care brigadierul își ar
gumentează opiniile sînt 
normale. II cunosc de 
multă vreme pe Vasile Me
reuță. Tot așa l-am știut... 
Asemenea opinii sînt cîști- 
guri în fapt ale ascensiunii 
vertiginoase a economiei 
noastre, dobîndite și pe pla
nul lăuntric, al conștiinței 
minerului care a urcat înal
te trepte către piscul desă
vârșirii sale.

...Oamenii trebuie să 
cunoască mașina, instalația, 
cum se cunosc pe ei înșiși...

...Aidoma, cuvintele lui 
Vasile Mereuță. Cîteva clipe 
nu-mi mai spune nimic. Apoi, 
înji surîde neașteptat și-mi 
explică cum că în zilele de 
așteptare febrilă a combinei 
„băieții44 lui nu-i mai dă
deau pace : „O aduceți sau 
nu cumva ne-o ia alții ?“... 
Ei, cîte unul din brigadă

Tr. MORAR
(Continuare In pag. a 3-a)

Problema pieselor de schimb 
pentru utilajele, mașinile și 
instalațiile folosite actualmen
te în exploatările miniere, a 
fost și este încă una din... 
scuzele permanente pe care 
inginerii, maiștrii și muncito
rii electro-mecanici le invo
că pentru justificarea (de cele 
mai multe ori neîntemeiată) a 
întreruperilor în producție... 
Mașinile unelte sînt verigi 
principale ale producției și 
devine necesară atenționarea 
orqanelor competente în sen
sul intensificării exploatării 
lor. Ne referim, de data a- 
ceasta, la mașinile unelte din 
dotarea atelierelor mecanice 
din unitățile miniere.

Pentru a scoate în eviden
ță modul în care au fost ex
ploatate pînă acum, în unele 
ateliere, mașinile unelte și 
utilajele din dotare, vom a- 
naliza cazul minei Dîlja, con- 
siderîndu-1 tipic pentru Valea 
Jiului în multe privințe. Ast
fel, în direcția dezvoltării mi
nei s-au investit peste 5 mi
lioane lei pentru construirea 
și dotarea atelierelor electro
mecanice. In baza unor cla'e 
interesante, puse la dispozi
ție de inginerul Ștefan Oc
tavian, șeful serviciului teh
nologic de la mina Dîlja, am 
aflat că în cei doi ani din ur

Generatorul

Una din secțiile de bază ale U.U.M. Petroșani — 
secția de construcții metalice. Munca colea tivului de aici 
se desfășoară în aceste zile la cotele celui mai înalt ritm 
prefigurînd finalizarea const rucției- unor noi utilaje pen
tru abatajele Văii Jiului oare îi vor ajuta pe mineri să ob
țină noi sporuri la extrage rea cărbunilor, noi succese în 
întrecerea socialistă.

de energii
Ne apropiem de jumătatea ultimei luni a anului... Ia ma 

joritatea unităților miniere ale Văii Jiului, noi realizări de 
prestigiu se înscriu în cronica marii întreceri. Colectivele de 
muncitori, cadre medii tehnice și ingineri de la exploatările 
miniere Vulcan. Lonea. Paroșeni, Petrila și Lupeni, prin stră
danii zilnice stăruitoare, prin fapte spornice reușesc să ob
țină succese prestigioase pe care le dedică celei de-a 25-a 
aniversări a proclamării Republicii. Cantitățile de cărbune 
raportate, in ordine, de aceste colective — generatorul tu
turor energiilor — peste sarcinile de plan la zi se ridică la 
„cote" care produc deplină satisfacție: 2 471, 2 307, 1 355, 25.4, 
respectiv 32 tone. Cu certitudine, in zilele care vor urma, 
frumoasa „zestre" adunată in această lună va fi îmbogățită 
tot mai mult, pentru ca bilanțul final pe 1972 să fie cit mai 
grăitor cu putință.

Elan amplificat 
în întrecerea 
forestierilor

La sfirșitul primei decade a lunii decembrie, colectivul 
Unității de exploatare a lemnului din Petroșani raportează în
semnate plusuri de produse Ia indicatorii principali ai pla
nului pe acest an. Astfel, cantitatea realizată peste plan la 
sortimentul lobde industriale însumează 550 metri cubi, la 
cherestea — 550 metri cubi, la traverse înguste — 100 bu
căți, iar la traverse speciale 10 metri cubi. Factorii care 
au condus la obținerea plusurilor de producție constau in
tr-o sortare atentă și o valorificare superioară a lemnului in 
depozitele finale de la Iscroni și Uricani (șefi de depozite 
OLGA PÎRVULESCU. respectiv. DUMITRU BADICU), in mun
ca bine organizată la gaterul Petrila, punct de lucru in care 
o contribuție constantă și eficientă la sporirea volumului 
de producție aduc gateriștii IOAN GYDRGY și VASILE 
NASUI, în aportul punctului de mecanizare condus de VA- 
SILE CIOBANU, în realizările frumoase ale sectorului fo
restier Lonea (maistru ION IIAJDA). Forestierii folosesc din 
plin timpul prielnic, caracterizat de lipsa zăpezii, pentru a 
da viață angajamentelor cu care întîmpină) a XXV-a ani
versare a Republicii.

mă, o dată cu elaborarea u- 
nor normative pentru munci
torii atelierelor, s-au făcut 
observații și asupra mașinilor 
și mașinilor-unelte, pentru a 
se determina indicii lor de u- 
tilizare. S-a constatat atunci 
că din trei strunguri care 
funcționau în atelier, unul 
era încărcat în procent de
14.9 la sută, altul în procent 
de 13,1 la sută și al treilea
15.9 la sută. O raboleză lucra 
22,3 la sută din timp, o fre
ză 18 la sută, o mașină de 
găurit 6,8 la sută etc. Desi- 
qur, în urma măsurilor luate 
la acea dată, încărcarea aces
tora a crescut simțitor, strun
gurile fiind utilizate în pre
zent în proporție de 67-85 la 
sută. E un fapt pozitiv.

Acordînd importanța care 
se cuvine activității ateliere
lor mecanice și urmărind in
dicațiile conducerii superioa
re de partid, comitelui oame
nilor muncii de la E. M. Dîl
ja a făcut recent o amplă a- 
naliză a posibilităților de 
creștere a producției de pie
se de schiiyb, in vederea 
realizării nivelului planificat 
pe anul 1973.

Din situația prezentată de 
inginerul șef adjunct cu pro
bleme electro-mecanice, Ti- 
herlu Blndea. se desprind 

principalele orientări ale con
ducerii unității în acest do
meniu. Avînd în vedere că a- 
telierele minei sînt subuni
tăți auxiliare de intervenție 
operativă, cu o gamă foarte 
largă de preocupări, în gene
ral nu execută piese de 
schimb în serie, acestea asi- 
gurîndu-se prin Baza de apro
vizionare și transport de pe 
lingă C.G.P., în baza planu
rilor anuale. In ateliere, în 
funcție de dotarea amintită 
mai sus, se execută în pre
zent unele piese de schimb 
ca : lagăre, lanțuri, bucșe, 
axe, angrenaje, eclise pentru 
transportoarele cu raclete, 
cuplaje etc. Nomenclatorul 
pieselor de schimb produse 
întrece 200 de tipuri. Din a.- 
nul 1970 și pînă în prezent 
planul valoric la piesele da 
schimb a fost realizat în ate
lierul electromecanic al E. M. 
Dîlja în procent de 169 la 
sută. Realizările sînt lăudabile.

Deși activitatea atelierelor 
este apreciată în ultima pe
rioadă ca bună, se mai fac 
simțite încă o serie de defi
ciențe în respectivul compar
timent, pe care găsim de cu-

T. MULLER

(Continnase ta pag. a 3-a)
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Interlocutor :

AUREL COMȘA,

riei Petroșani

în fața ilegalității merită

a-1 ajuta, 
i-a oferit

cetățenii, 
ar trebui 
tovarășul 
Petroșani, 

transcriere

de respon- 
pe care-o au în 

sînt priviți cu oa-

COMȘA. președintele Judecătoriei din 
ce urmează. înfățișăm cititorilor noștri o 
a convorbirii.

președintele Judecăto

—■ Covîrșitoarea majoritate 
a cetățenilor respectă de bu
năvoie legile țării. Le tratea
ză ca exigențe pe care ei în
șiși și le impun, ca buni gos
podari ai țării. De unde, anu
me, decurge această atitudi
ne, de a îndeplini de bună 
voie cerințele lor?

— Firește, din responsabili
tatea morală a cetățenilor 
pentru respectul legilor...

— Firesc, de asemenea, ar 
fi și ca această responsabili
tate, proprie imensei majori
tăți a oamenilor, să... nască 
și marea dorință a acestora 
de a milita pentru generali
zarea unei atari atitudini I

— Ar fi 1 Mai este însă „de 
lucru”, pentru ca cei ce au 
conștiința respectării 
a legilor să înțeleagă 
și numai 
te.e să-i 
cetățenii, 
în „sfadă" cu cerințele socie
tății. să priceapă că legea 
pentru toată lumea are una 
și aceeași semnificație.

Respectarea legilor 
este, deci, numai o exigentă 
a statului socialist...

— ...E a întregii societăți. 
E o cerință a moralei socia
liste. face parte din ir".toi 
rile mari, de esență, ala, omu
lui societății socialiste. A- 
ceasta, de altfel, explică și de 
ce împotriva celor ce ignoră 
legile se ridică nu numai 
statul socialist ci și zidul o- 
piniei publice, al cetățenilor 
înaintați. în frunt" cu comu
niștii.

înțelegem prin aceasta 
că orice om conștient al so
cietății noastre știe că pină 
și cea mai neînsemnată aba
tere de, la lege aduce preju
dicii interesului comunității-Să 
deducem că, cei ce consideră 
veghea asupra a-plicări'i legi
lor doar o atribuție a... apa
ratului de stat, sînt lipsiți de 
conștiința responsabilității mo
rale ?

lor, Ie stă 
determine 
pe semenii

că 
în 

pe

nu

Absolut ! Statul socialist 
propune și nici nu va 
să supravegheze aplica-

nu-și
reuși
rea legilor doar cu sprijinul 
aparatului său. Acesta are,

Transformarea pe baze noi a relațiilor sociale și făuri
rea conștientă a unei societăți superioare care să asigure 
bunăstarea materială și spirituală a tuturor cetățenilor, nu 
putea fi îndeplinită decîi prin munca emu ziuStui ■ ». 
și disciplinată a milioanelor de oameni. Mai mult decît 
oricare orinduire, însă, socialismul are nevoie imperioasă 
de ordine, de legi — expresie a voinței întregului popor — 
care să organizeze întreaga viață socială, de legi care să 
fie înțelese și respectate cu sfințenie de către toți

Pe tema modului cum sînt înțelese — sau 
să fie înțelese — legile, am purtat o discuție cu 
AUREI. 
In cele 
sumară

după cum 
oarecum limitate de 
ție. Dacă organele în drept 
nu observă, să zicem, o re
petată încălcare a unei legi 
de către un cetățean, aceas
ta nu înseamnă că cel aflat 
în culpă n-a lezat interesele 
generale. Ce se poaie, oare, 
spune despre unii tineri, care 
„admiră" faptele ce lovesc în 
avutul obștesc, considerîn- 
du-'e acte de eroism ?... D? a- 
ceea, vedeți, 
lor trebuie 
absolut toți

— Fiecare

se știe, posibilități 
interven- 
în 

zicem, 
încălcare a 

un cetățean, 
înseamnă că 

n-a lezat 
Ce se poaie,

respectarea legi- 
să intereseze pe 
cetățenii !
om, cu compor

tare demnă, deci, e obligat — 
după cum susțineți 
voastră — 'nu numai 
pecte legile dar să și 
ze asupra semenilor, 
determina să aibă o 
ne similară...

— Fără doar și poate 1 Noi, 
toți locuitorii acestei țări sin- 
tem statul. Și legile 
voința noastră. Sînt, 
legi, o expresie clară, 
reselor noastre, ale

— Se mai întîmplă, 
< a sesizarea conștientă 
nei nerespectări a legal 
făcută de- cîte un cctă'țc 
găsească, în mințile 
ale unor semeni — 
pă cum se zice, 
banca lor" — o 
eronată...

— E 
rat. De 
că mult, 
vesc cu 
ferență 
nu-și 
fond 
norm 
mină 
infractor, Ioan Agapi, din Pe
trila, profitînd de neasigura- 
rea cuvenită pe timpul nopții 
a magazinului alimentar nr. 
29, a fost prins cu sprijinul 
minerilor Constantin Grosu și 
Gheorghe Dobrițan. Fapta a- 
cestora merită stimă, au ac
ționat cum le-a cerut conști
ința lor de cetățeni demni. 
Dar, cu uimire am aflat ulte
rior că cei doi cetățeni, cu a-

dumiiea- 
să res- 
acțione- 
spre a-i 

a titudi-

exprimă 
aceste 

a inte- 
tuturor. 
uneori, 

a u- 
ității, 

: Q n, S cl 
„umbrite" 
care, du- 

stau... „în 
interpretare

dar adevă- 
gre.șește în-

regretabil
aceea se 
pentru că cei ce pri- 
ingăduință sau indi- 

ilegalitățile din jur
dau seama că și ei, in 
greșesc. Și greșesc e- 
de mult. Am la inde- 
un exemplu. Un tinăr

Conștiincios și pasionat de meseria sa, așa cum >i stă 
bine unui tînăr al zilelor noastre — frezorul utecist Carol 
Roșia de Ia Fabrica de stilpi hidraulici Vulcan.

devărat conștienți 
sabilitatea 
societate, 
recari suspiciuni, pentru că 
au îndrăznit să „denunțe" pe
un tinăr de 18 ani, care-ar fi 

priceput, chipurile, mai multe 
dintr-o simplă „observație" o- 
rală. Eroare I Reacția promp
tă. curajoasă a opiniei publi
ce _ ..... -
să fie dezvoltată, reliefată. A- 
șa ar trebui să acționăm toți... 
Dacă toți semenii noștri ar 
înțelege că într-un fel, devin 
părtași cu cei ce comit ile
galități dacă se fac că nu le 
văd 1... Observăm, e adevă
rat, unele lipsuri, în jurul 
nostru, dar „nu îndrăznim" să 
sesizăm organele de stat pen
tru a lua măsuri, 
asista la proteste 
pe loc, împotriva 
vuri care ignoră 
legalitate ?

— Atunci cînd vom lecui 
toți semenii noștri, atinși 
boala indiferenței, a

la tot ce-i înconjoară...

Cînd vom 
vehemente, 
unor 
starea

năra- 
de

iii

pe 
de 

nepăsă-

Convorbire consemnată 
de V. TEODORESCU

înălțimea

recentă întrunire a 
omeniei" din Petri- 

cunoscut pe C. Teo-
„Sfatului 
la, l-am 
fii. Face parte din rîndul ce
lor care, ignorând totalmente 
munca, se simt subit...nedreiF- 
tățiți, ori de cite ori li se a- 
m'intește că au și ei această da
torie. C. Teoîil este în depli
nă putere fizică. Are 34 de 
ani. S-a calificat în meseria 
de electrician dar are și stu
dii liceale. De doi ani și ju
mătate. însă, se complace să 
trăiască din pensia bătrînului 
său tată (?!?).

La numeroasele întrebări

care i-au fost adresate, n-a 
răspuns cu prea multă bună
voință. Dar nici monosilabic, 
ca alții. „Nedreptățitul" are... 
„argumente".

— De ce nu vă angajați ?
— Am multe motive, 

personale. Cred că vi 
putea enunța, dar sînt 
că 
eu 
de

Pur 
le-aș 
sigur 
apoinu v-ar interesa. Și 

muncesc cînd vreau și un- 
vreau...
Am insistat să aflăm „mo- 

I-am spus că ne in- 
Zadarnic. Interlo- 

nostru a ținut să-și 
„taina". Cu insolen- 
,,atotștiutor", dorea 

că... „legea nu-i 
și...

tivele". 
terespază.
cutorul 
păstreze 
ta unui
să remarce 
obligă să se angajeze" 
„am considerat că nu supăr 
pe nimeni cu modul meu de 
viață"... Intuind răspunsul ce 

l-am între
ce s-ar întîmpla 

oamenii ar gindi la 
răspuns că...

Intuind răspunsul 
ni l-ar putea da, 
bat totuși 
dacă toți 
fel. Ne-a 
gurul...

Tocmai 
fii! Nu 
gîndești 
cipoli". 
rat, dar 
aiișînd 
pină la 
indiferenți, 
muncii, 
tr-o problemă existențială 

noastră

e sin-

aici e aici, C. 
ești singurul 
astfel. Mai ai 
Nu mulți, 

există încă tineri care.
o experiență dusă 

limitele blazării, trec, 
pe lingă poezia 

transformînd-o din- 
în 

societatea noastră într-una 
de minoră importanță. E vor
ba despre acei tineri tentați 
să vulgarizeze sentimentul an
gajării în marele șuvoi al

e

. Teo- 
care 
„dis- 

ad evă-

muncii creatoare, care ne a- 
par, ca aflîndu-se în singula
ritatea lor, în postura melcu
lui din basmul lui Andersen 
ce-și lăsa urmele scabroase 
pe petalele de trandafir...

Din dorința de 
„Sfatul omeniei"
cîteva locuri de muncă, unde 
ar... putea fi angajat, imediat.

— Excludeți Centrala căr
bunelui, I.G.L. și I.G.C. Cu
nosc eu și viața de șantier I 
Iar la U.E.L. nu mă angajez 
pentru... 1 200 lei !

E cert că lui C. Teofil nu-i 
place munca. Deși ar vrea să 
c-îștige mult. Mulți bani. Dar 
fără eforturi. Meseria nu-I 
pasionează. Cîștigul doar îl 
interesează. Cinic de circum
stanță și voit... nonconformist 
(deși, sîntem siguri că nu 
cunoaște izvoarele străine ale 
unei atari atitudini!), C. Teo
fil îndură, pare-se suferința 
însingurării. O îndură sau o... 
adoră 1 In orice caz, după 
cum se exprimă, după cum 
gîndește, cu siguranță că nu 
știe încă drumul spre actul 
demnității omului — MUNCA.

Să adăugăm doar că „ne
dreptățitul" C. Teofil a fost 
lipsit de ajutor în momentul 
în care a pierdut...... punctele
cardinale" ale vieții? E pu
țin. Și totuși... Dacă factorii 
educaționali care au acționat 
in trecut asupra formării a- 
cestui tînăr pentru muncă 
și viața, s-au di 
prea p retențioși, 
„Sfatul omeniei" 
eficiența.

Sînt zile în care locuito
rii orașului Lupeni, trecînd 
pe lingă Monumentul eroilor 
mineri, își domolesc pașii 
pentru a privi activitatea u- 
nor grupuri de copii care se 
îngrijesc de acest loc. Dar, 
din acest act de participa
re, se desprinde o semnifi
cație. De ordin mai profund 
și de natură educativă: e- 
leviî cresc și se pregătesc 
pentru viață învățînd și res
pectând memoria acestui o- 
raș, leagăn al luptei mineri
lor pentru o viață demnă și 
fericită. Este viața de as
tăzi a pionierilor de la Școa
la generală nr. 1 din Lupeni, 
a tuturor copiilor acestei 
țări prospere.

In astfel de împrejurări, 
neîndoios o întâlnești pe pro
fesoara de limba română, 
Augustina Feldmann, coman- 
dant-instructor al unității de 
pionieri, iubită de copii pen
tru că, la rîndu-i, îi iubește 
și îi înțelege. A munci cu 
pionierii înseamnă a te de
dica fără rezerve educației, 
găsirii unor punți de le
gătură Spre sufletul fiecă
ruia în parte și al tuturor la 
un loc. De patru ani, profe
soara Augustina Feldmann se 
călăuzește după acest crite
riu. Și a reușit, în acest răs
timp, să-i atragă pe cei a- 
proape 800 de pionieri la o 
activitate complexă, in care 
fiecare își află un cadru 
prielnic structurii sale inte
rioare.

Latura principală, care 
concentrează atenția și efor
turile acum, este educația 
politico - ideologică, civică, 
științifică a copiilor prin for
me atractive, lipsite de ri
giditate didactică. Simpozioa
nele și vizitele la întreprin
deri, schimburile de experi
ență interșcolare sînt doar 
cîteva din căile eficiente, u- 
tilizate pe scară largă în 
școală. Aceste activități sini 
completate de cele organiza
te în cercuri.

Să notăm o cifră : 14 cer
curi, frecventate cu pasiune. 
Aici afli mici electricieni de 
mină, pompieri ori infirmie
re, prieteni ai științei. Tea
trul de păpuși din școală, în 
care pionierii sînt ■ creatori 
și animatori, reflectă inven
tivitatea și frumoasa colabo
rare cu familiile.

Și toată această activitate 
prodigioasă de educație se 
află condensată în faptul că 
unitatea de pionieri a fost 
distinsă cu Diploma de onoa
re' a Consiliului Național al 
Organizației pionierilor. Pro
fesoara Augustina Feldmann, 
președintă a Consiliului oră
șenesc al pionierilor din Lu
peni și membră în Consiliul 
Național al acestei organiza
ții, își află satisfacția unei 
munci pasionante care arc 
un scop nobil : formarea u- 
nui tineret la înălțimea tim
pului pe care-1 trăim.

Ionica

nu

găsi
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Era pe la mijlocul primă
verii acestui an. N. Iacob 
împlinise doar patru zile de 
cînd era în poses.a permisu
lui de conducere. După-amia- 
za era frumoasă și împreună 
cu soția au hotărît să facă 
o „ieșire" prin împrejurimi. 
Și a invitat încă un piieten 
Cu soția și mama acestuia. 
Raidul a fost doar pină la 
Hațeg. Era prima sa cursă 
cu... „pasageri". Bucuria de 
a-și vedea visul de atita vre
me împlinit era de nedescris. 
Nu vom insista asupra aces
tei stări sufletești. Și nici 
nu stăruim să intrăm în amă
nuntele privind îndelungatul 
„stagiu" de materializare a 
acestui vis...

Vom zăbovi doar asupra 
momentului întoarcerii spre 
casă. Se înserase de a bine- 
lea iar șoseaua nu prezenta 
„probleme" de trafic intens. 
Lăsase in urmă serpentinele 
de la Peștera Bolii și „Re- 
nault“-ul se înfigea în întu
neric, cam -?u 7C km pe oră. 
Deodată, prin dreptul Triaju
lui C.F.R.. in fața mașinii a- 
părură, ca din pământ, trei 
tineri. Au putut fi văzuți 
doar o clipă ridicînd mîiriile. 
O clipă - - pentru că-n urmă
toarea, bolovanul, aruncat ! cu 
putere de unul din feij a 
transformat parbrizul în cio
buri...

...La nici 20 metri, „Re- 
naulr‘-ul s-a oprit. N. Iaco-b ai ie
șit dan mașină. Avea ochiul 
insinigerat, din cauza așchi
ilor sticloase. Nu trebuia 
mult ca să „zboare" în pîriu. 
Și-a imaginat mașina 'rans- 
formată intr-un deșeu de ta
blă plutind pe apă cu... cinci 
cadavre. A tatonat împreju
rimile, dar întunericul îi 'as
cunsese bine pe infractorii 
care, undeva piliți, își pri- 
veau„opera“... La cîteva se
cunde, un alt autoturism, din 
același sens, a luat „in plin" 
spatele „Renault"-ului, deșij a- 
vea stopurile aprinse...

Au sosit organele de mi
liție, care au stabilit ceea ce 
aveau de stabilit — cauzele. 
Dar... nici un indiciu despre 
direcția în care aiu luat-o in
fractorii.

— Cum era să mai dorm ? 
— rie spunea N. Iacob. Mi-am 
lăsat soția și prietenii acasă 
și - m-am întors, pe la miezul 
nopții, |.e drumul de la Dă- 
rănești spre tunel. Aveam 
presimțirea că acești inși sînt 
de prin Petrila. Și nu m-am 
înșelat. In stație la tunel, pe 
cînd încercam să reconstitui 
figurile celor trei, întipăriți 
în acea fracțiune de secun
dă, i-am observat în autobu
zul care tocmai oprea. Am 
urcat și eu... M-au observat 
și... au coborit, cu toții, i-

Notații

mediat. In rest, m-au ajutat 
organele de miliție din Pe
trila...

★
Narîndu-mi intirnplarea, am 

ajuns la sediul miliției din Petri
la. In birou, „cei trei muș
chetari" iși scriau, pe înde
lete, declarațiile. Le facem 
cîte o fotografie. După 
aceea le notăm numele : Din- 
iă Iulian (19 ani), Bontea A- 
fostol (19 ani), Enaru Iosif 
(22 ani). Doi din Galați, unul 
din Petrila. Toți trei — an
gajați ai E. M. Lonea.

— De ce-ați făcut asta ? —- 
i-am întrebat.

— Păi ne-am pilit... puțin... 
la cabana de la Peștera Bo
lii și am vrut să ne distrăm...

O „distracție" <are se pu
tea solda cu 5 morți...

— Vă rugăm nu ne dați la 
ziar. O să ne faceți un mare 
rău. De-ab'ia ne-am stabilit 
aici la mină și nu vrem să-și

piardă încrederea oamenii în 
noi...

'Sîntem tineri. Am greșit. 
Și promitem să ne reparam 
greșeala, plătind la salariu 
toate pagubele pînă la un 
leu ne-a rugat Bontea. 
(Devizul reparațiilor depășea 
cu puțin 1 000 lei).

Numai că... în ziua salariu
lui am aflat despre cei trei 
inși că au dispărut fără a- 
dresă. Cel mai puțin vinovat 
— ni s-a spus — se află încă 
în Petrila.

Dar ceilalți ? Poate „se dis
trează" cine știe pe unde a- 
tentînd la integritatea altor 
oailneni pașnici. Organele 
noastre de miliție, sîntem 
convinși, le vor da de urme... 
Și că vor fi pedepsiți cum se 
cuvine.

Și, dacă ne gîndim bine că 
majoritatea tinerilor se fac 
remarcați la locul lor de 
muncă, la strung, freză, în 
mină, la școală, pe scenele 
caselor de cultură — fapt a- 
tit de obișnuit al zilelor 
noastre, „eroismul" celor trei 
tineri e cu atît mai grav și 
condamnabil. Și pe care legea 
nu va trebui să-l ocolească 
cu nici un fel de circum
stanțe.

Pentru acești „curajoși" ex
pediem aceste notații. Și ce
lor care sînt chemați să ve
gheze asupra lor.

Ion I.1CIU ENARU IOSIF

Mărturisesc, a trebuit să 
treacă o perioadă destul de 
îndelungată pînă cînd m-am 
hotărît să pun pe hîrtie a- 
ceste gînduri. Și aceasta 
pentru simplul motiv că, pro- 
punîndu-mi să scriu despre 
medicul Sergiu Drăgan, am 
vrut, mai înlîi, să-l surprind 
în mai multe ipostaze.,.. Oa
re am reușit ? Nu știu <• 
xact. Poate da, poate nu !

...Avea program de asis
tențe. Consultații. Policlini
ca din Vulcan înregistra, în 
acea zi, o mare afluență de 
pacienți. Cînd l-am vizitat în 
cabinet, medicul pediatru 
Sergiu Drăgan nu mi-a ară
tat registrul. Era însă acolo, 
pe-o măsuță, și l-am privit : 
48 de consultații I Seara, ci
fra se ridicase la 65... Ma
mele și copiii îl cunosc 
foarte bine pe medicul Dră
gan. Și-l stimează. O mamă, 
fără s-o întreb, poate doar 
așa pentru a schimba o vor
bă cu cineva, mi-a mărturi
sit că e absolut sigură cînd 
susține că medicul Drăgan 
tratează copiii de parcă ar fi 
ai săi, proprii săi copii... 
L-am „asistat" cîteva mo
mente. Numai zîmbete pe fe
țele micilor 
deosebită in 
dicului...

...In secția

„dă în scris
-are nici o pretenție". Me

dicul Sergiu Drăgan i-a răs
puns, calm, omenește: „O 
bucată de hârtie e o bucată 
de hîrtie. Și niciodată o hâr
tie nu va avea valoarea unui 
suflet de om!...“ Femeia, cam 
la 40 de ani, l-a privit în 
ochi pe medicul de 28 de ani. 
\ înțeles. Și-a cerut scuze, 
pierind liniștită acasă.

...In sala de ședințe a spi
talului, l-am văzut pe medi
cul Sergiu Drăgan în cea 
de-a treia ipostază. Era a- 
dunare generală a organiza
ției de partid. Stătea, oare
cum retras, într-un colț, și 
n-am înțeles de ce nu luase 
loc lingă soția sa, tot me
dic... Și-a expus autobiogra
fia... Colegii săi, medici la 
aceeași unitate spitalicească, 
au vorbit mult despre Sergiu 

amintesc 
cel ce-și 
de a fi 
comuniș- 

săi de breaslă, 
Ladislau Ba-

„n

grijă
me-

pediatrie a 
talului din Vulcan, pe 
o conduce cu pasiune 
competență, medicul 
Drăgan stătea de vorbă cu o 
femeie. O mamă care pre
tindea că fiul ci e sănătos 
deja și poale fi externat. 1 
s-a recomandat, cu calm și 
înțelegere, 
și să vină peste două 
„Atunci va fi complet sănă
tos". Femeia insista,

spi- 
care 

și 
Sergiu

să meargă acasă,
zile

Drăgan. Să mai 
cej-au spus despre 
exprimase dorința 
prjmit în rîndurile 
Iilor colegii 
Ion Rădulescu, 
laș sau Mircea Dan ? Ar fi 
prea multe de spus. Toți au 
reliefat, în cuvinte simple, 
sincere, neostentative, („un 
coleg harnic și pricepui"... 
„faptele, rezultatele lui sînt 
fapte bune"...) personalitatea 
proeminentă a tînărului me
dic Sergiu Drăgan. S-a vor
bit despre pasiune, despre 
responsabilitate, despre satis- 

• facții adust1 colectivului, 
despre rezultate minunate...

Oare, i-c-aș mai putea a- 
dăuga ? Poate doar că, to
tuși, n-am reușit să surprind 
in întregime profilul medi
cului Sergiu Drăgan...

anun-
(După o corespondență de

Iulian IORDACHE)
la

® Așa este cum susțineți 
dv.,‘ stimate tovarășe C. Ne
gru din Petroșani ; m i 
exista încă tineri care con
cep fericirea într-Un mod 
destul de egoist. „Prin feri
cire — vă spunea dv. un

prieten (căruia, în treacăt 
fie spus, uitați să-i notați 
în scrisoare numele) — eu 
înțeleg înfăptuirea tuturor 
dorințelor mele, dorințe care 
îmi pot aduce numai bucu
rii". Replica dv., promptă, 
convingătoare a fost: „Feri
cit poate fi numai acela 
care a făcut ceva pentru 
oameni". Desigur,,a te rea
liza pentru binele semenilor 
tăi — cale pe care te rea
lizezi pe tine — constituie

ideea dominantă in concep
tul de fericire al tinerilor 
societății noastre socialiste...

@ „Bineînțeles că nu e 
vorba despre o inconștien
ță... Acel Nicolae Adam, pe 
care l-ați criticat în artico
lul „Curajul de a... ignora 
perceptele civilizației" („Stea
gul roșu" nr. 7184 din 7 
decembrie 1972 — n.n.),
scandalagiul de primă mări

me. nu a dorit niciodată 
altceva decît să dovedească 
că munca preventivă a alto
ra n-are influență asupra 
lui" ne scrie I. Avram 
din Petroșani. Dacă toți fac
torii educativi s-ar fi stră
duit să-l aducă pe drumul 
firesc, n-ar fi ajuns așa — 
adaugăm noi. Și totuși, nu-i 
niciodată prea tîrziu... Poate 
că, mîine, singur va înțele
ge; unde și cit. a greșit față 
de semeni, de societate...



Atitudine activă, angajantă a tinerilor
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Cu puțin timp în urmă, 
conferința orășenească de 
partid Lupeni, evidenția con
tribuția deosebit de respon
sabilă a organelor și organi
zațiilor U.T.C. din oraș la în
deplinirea cu succes — canti
tativă și calitativă — a sar
cinilor de producție.

Faptul că tinerii din Lupeni 
situează mai presus de orice 
realizarea obligațiilor profe
sionale a fost relevat elocvent 
și de conferința orășenească 
a U.T.C. pentru dare de sea
mă și alegeri — prilej de am
ple dezbateri • ce au sinteti
zat rezultatele bune obținute 
de coleotivele de tineri în do
meniul profesional.

Darea de seamă prezentată 
precum și discuțiile vii, com
petente și mature au reliefat 
aportul tinerilor de ia E.M. 
Bărbăteni și E.M. Lupeni la 
sporirea producției de cărbu
ne. La fel s-au remarcat orga
nizațiile de tineret de la 
F.F.A. „Viscoza". In acești 
primi ani ai cincinalului, fa
brica a dat peste plfin 18,6 
tone fire mătase artificială, 
realizare la care o contribuție 
de seamă au avut-o și tinerii. 
Asemeni lor, au obținut rea
lizări de seamă în muncă Și 
uteciștij din cadrul prepara- 
ției, al unităților de deservire 
a populației, I.G.C., I.G.L., co
merț, instituțiile de învăță- 
mînt.

Conferința a apreciat me
ritele comitetului orășenesc 
U.T.C. cît și ale comitetelor 
din întreprinderi și instituții, 
în munca politică de educare 
a tineretului în spiritul unei 
atitudini înaintate față de 
muncă, în acțiunile întreprin
se în acest sens.

Dezbaterile fructuoase din 
cadrul conferinței au 
străbătute în permanență de 
ideea că în contextul exigen
țelor sporite ale etapei actua
le de dezvoltare a societății 
noastre, tineretul trebuie să 
participe mai hotărît, mai ac
tiv. cu toată forța, și capaci
tatea sa creatoare la înfăp
tuirea hotărîrilor partidului.

In acest sens, atît darea de 
seamă cît și tinerii care au 
luat cuvânt au reliefat că mai 
există încă rezerve, potențe 
nefructificate, că roadele 
muncii lor ar fi fost și mai 
bune dacă ar fi valorificat în
treaga lor inteligență și pu- 
•tere de acțiuni. Unul dintre ■ 
vorbitori, minerul Ioan Mon- 
<1o;h, șef de brigadă la mi-

a arătat între al-

tele că unele dintre brigăzile 
de tineret ale minei au ră
mas cu angajamentele neîn
deplinite nu pentru că ele ar 
fi depășit puterea lor de mun
că, ci pentru că n-au făcut 
totul pentru întărirea disci
plinei de producție. Vorbi
torul a asigurat conferința că 
tinerii mineri vor fi la înălți
me, și fac un apel tuturor 
uteciștilor din Lupeni ca fi
nul 1973 
totale în 
obținerea 
zultate.

— Pentru a da minelor 
Văii Jiului muncitori cu o 
înaltă calificare, a arătat 
prof. Ion Gheorghe, secreta
rul comitetului U.T.C. de 
la Grupul școlar minier, co
lectivul de cadre didactice 
de la școala noastră se va 
preocupa permanent de în
noirea metodelor de predare, 
găsirea celor mai eficace 
modalități de educare a elevi
lor, de îndrumare cu ma
ximum de atenție a practicii.

De asemenea, tînărul loan 
Fbldesi, secretarul comitetu
lui U.T.C. de la F.F.A. „Vis
coza" a accentuat ideea că 
pentru a ridica și mai sus 
ștacheta rezultatelor muncii 
lor, pentru a se situa la înăl
țimea cerințelor actuale, este 
necesară dinamizarea întregii 
activități, iar în ce privește 
producția — obiectivul prin
cipal al tinerilor — comisiile 
social-profesioniale să organi
zeze acțiuni bine concepute, 
noul organ U.T.C. ales să-și 
intensifice și mai mult munca 
în acest domeniu.

Ne-am oprit succint 
problemei principale 
tută în lucrările conferinței 
organizației U.T.C. din ora
șul Eupeni, dar, trebuie reți
nut că și celelalte domenii de 
activitate au fost analizate în 
profunzime, direcționîndu-sc 
jaloanele activității de viitor 
a noului comitet U.T.C.

Este bine știut faptul că o 
comportare exemplară a tine
rilor în producție necesită o 
muncă politico-ideologică in
tensă pentru ridicarea conștiin
ței acestora — muncă ce 
trebuie să se desfășoare gra
dat prin metode diverse 
adecvate. Această muncă 
se desfășoare începînd 
școlile generale, continuând 
din liceu și școala profesiona
lă și pînă în întreprinderi un
de, cei mai buni tineri vor 
întări rîniddrile partidului.

In dezbateri s-au făcut nu
meroase propuneri pentru or
ganizarea și mai eficientă din 
punct de vedere instructiv- 
educativ a timpului liber al 
tinerilor, îmbunătățirea con
dițiilor de viață, toate acestea 
influențînd pozitiv integrarea 
lor organică în muncă. Din 
întreaga dezbatere a conferin
ței s-a desprins certitudinea 
că tinerii din Lupeni sînt ferm 

să se dăruiască ple- 
muncă, pentru a do- 
sînt demni de tradi- 

hărnicie ale minerilor

I 
I

Coșul imobilului din stra
da Muncii nr. 6 Petroșani 
și-a început de mai multe 
luni demolarea naturală (a 
vremii). Cererea REÎN
NOITĂ a chiriașului a fost 
făcută în 4 aprilie 1972 și 
aprobată de consiliul popu
lar. Administrația I.G.L. a 
făcut referat șefului de 
sector dar... cărămizile care 
cad pe rînd, amenință ca
petele chiriașilor și acum.

Se așteaptă împlinirea 
unui an ?...

Probabil chiriașului, fiind 
chiar angajatul I.G.L.-ului 
— i se preferă plata unui 
concediu medical pentru e- 
ventualul accident (posibil).

In cinstea aniversării Repu
blicii, Consiliul municipal 
pentru educație fizică și sport, 
în colaborare cu Comitetul 
municipal U.T.C., a organizat, 
duminică, la Lupeni, un tur
neu de handbal dotat cu tro
feul „Cupa aniversării Repu
blicii".

Jocurile, viu disputate, au 
adus pe primul loc echipa 
Grupului școlar minier Lupeni 

băieți) și pe cea a Liceu- 
teoretic Petroșani (la fele).

Cele două întîlniri, progra
mate în cadrul etapei a doua 
a campionatului municipal de 
popice, s-au soldat cu tot atî- 
tea... surprize. Favorita aces
tui campionat, echipa Utilajul 
Petroșani, a fost învinsă de 
Minerul Vulcan, iar Viscoza 

obținut victoria în 
la Minerul Aninoa-

A APĂRUT

Â nr. 51

@ O scrisoare din Vulcan, semnată de Nicolae Petrescu 
(str. Plesnitoarei nr. 22), în numele a 10 locuitori de pe a- 
ceastă stradă, ne înștiințează că drumul pe care transportau 
pînă acum finul, din fînețele montane spre propriile gospodă
rii, a... dispărut, fiind „astupat" cu sterilul haldat de la Pre- 
parația Coroești. Intrucît o comisie specială de la preparați® 
respectivă, solicitată să constate lucrurile la fața locului și 
■să dea o soluție, a indicat... interzicerea circulației pe acest 
drum, cititorul nostru ne întreabă ce e de făcut („iarna nu 
ne-așteaiptă și nici animalele nu pot rămîne fără hrană..."). 
Răspunsul nostru n-u poate fi decît următorul; adresați-vă de 
urgență Consiliului! popular orășenesc Vulcan, în măsură să 
vă satisfacă cerințele. Aveți dreptate în tot ceea ce susțineți...

Astăzi a apărut noul număr 
(51) al săptămânalului do po
litică externă „Lumea", cu
prinzând numeroase articole, 
corespondențe, reportaje și in
terviuri din actualitatea in
ternațională.

„Lumea", publică un amL 
plu articol privind evoluția 
relațiilor României cu țările 
din Africa, Asia și' America 
Latină.

Raporturile româno-indiene 
fac obiectul interviului acor
dat revistei de tovarășul Ion 
Pățan,. vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, ministrul

comerțului exterior. „Lumea 
consemnează, de asemenea 
opinii despre problematica 
securității europene transmise 
în exclusivitate revistei de 
Alec Douglas-Home, ministrul 
afacerilor externe al Marii 
Britanii, și Gaston Thorn, mi
nistrul afacerilor externe a' 
Luxemburgului, Suleiman De- 
mirel. președintele Partidu
lui dreptății din Turcia.

Corespondenții de peste ho
tare ai revistei comentează 
principalele evenimente ale 
săptămînii.

@ Stimate tovarășe loan Pîrvu (Lupeni, str. Brăii nr. 4), 
nu întrunesc 

câteva sfaturi
însemnările" dv. pe tema odihnei prin sport 

condițiile publicării în ziar. V-ați rezumat la 
fur teoretice, neargumentate, ineficiente.

@ Problemele despre bare ne-ați scris, în 
drepturile dv. la reducerea costului încălzirii centrale, nu le 
puteți rezolva, tovarășe Mihai Gîrneală (Petrii®) decît la co
mitetul sindicatului de la E.M. Petrila.

legătură

@ Deși ati sesizat I.G.0.-U1 că în cartierul Bărbăteni 
Eupeni, gunoiul n-a fost ridicat de aproape trei luni de pe 

străzi, n-ați obținut decît promisiuni. E condamnabilă aceas
tă „uitare", categoric, tovarășe Constantin Barbu (Eupeni ste. 
Constructorul nr. 13) 1 Sîntem convinși însă că cei în drept 
vor reveni la sentimente mal bune și fată de cartierul dv 
E absolut necesari-.

viință că trebuie să le 
semnăm :

g) calitatea necorespunză- 
toare a unor lucrări și lip
sa de exigență în recepția 
lor ;

© asimilarea cu 
a unor piese de 
confecții de către 
atelierelor ;

® 
pletă 
către

® 
diții 
liere ;

© aprovizionarea necores
punzătoare a atelierelor cu 
materialele necesare ș.a.

In scopul creșterii produc
ției de piese de schimb la 
mina Dîlja, se impune mate
rializarea unor măsuri de pri
mă urgență.

Pînă Ia data de 31 decem
brie a.c., conducerea ateliere
lor să 
perele 
schimb care se vor putea e- 
xecuta în atelierele proprii și 
să întreprindă adaptările ne
cesare la mașinile-unelte din 
dotare. Vor fi necesare orga
nizarea corespunzătoare a su
prafeței atelierelor și studie
rea posibilităților de reasam- 
blare a unor mașini-unelte în 
scopul înlăturării stagnărilor 
din fluxul tehnologic. Va tre-

bui să se determine volumul 
de muncă suplimentar în func
ție de nivelul realizărilor 
preconizate, să se îmbunătă
țească aprovizionarea tehni- 
co-materială. Preocupările in
ginerilor și tehnicienilor de 
specialitate se cer orientale 
în viitor spre găsirea căilor 
de rezolvare cu mijloace pro
prii a unor probleme care de
pindeau fie de import, fie de 
uzinele din țară și care nu au 
satisfăcut în timp util necesi
tățile curente ale producției.

Sînt sarciqi pe care actualul 
stadiu al economiei noastre 
ni le impune și prin care tre
buie să contribuim la rezol
varea uneia din problemele 
majore ale construcției 
cialiste în tara noastră.

Lupeni a 
deplasare, 
sa.

Iată și 
Vulcan - 
4 748 — 4 720 p.d. și Minerul 
Aninoasa — Viscoza Lupeni 
4 511 — 4 516 p.d.

In cele două întreceri, șase 
jucători au atins sau au depă
șit granița celor 800 p.d. A- 
ceștia sint: Marin Dogaru — 
835 și Constantin Vîlceanu — 
814 p.d. pentru Minerul Vul
can, Ion Panța — 806 p.d. 
pentru Utilajul Petroșani, Ti
bor Vereș — 820
pentru Viscoza Lupeni, 
xandru Kormocsi — 811

p.d.
Ale

și 
Ioan Petrie — 800 p.d., ambii 
de la Minerul Aninoasa. Am 
mai putea evidenția pe Karol 
Doșa — 794 p.d. de la Mine
rul Vulcan, Gheorghe Albu—• 
794 p.d. și Iosif Lazăr 788 p.d., 
de la Viscoza Lupeni, care 
s-au apropiat oarecum de va
loarea posibilităților lor.

Deocamdată, clasamentul a- 
rată trei echipe cu cîte o vic
torie (Viscoza, Minerul Vul
can, Utilajul Petroșani) și Mi
nerul Aninoasa, fără nici o 
victorie, dar cu un joc mai 
puțin.

Să așteptăm, etapa viitoare 
care, oricum, la finele primu
lui tur, va trebui să decidă un 
câștigător al acestei întreceri.

S. BĂLOI

Drum m penumbră ; LUPENI 
Cultural : Cu mîinile cu-

mai avea și o umbră de în
doială : „Dar dacă n-o mer
ge ?“ Mai auziseră 
colo: „Mă. v-ați dus 
vă bagă combina!...". 
unde să ne ducem?... 
trebui să meargă, o vom 
ce să meargă !" Această 
credere a pus stăpînire 
întreaga brigadă. Și pe 
fii de schimb Gheorghe Vîs- 
lă, Constantin Neacșu, Ma
xim Ioan II, Ioan Iliev, pe 
minerul Gheorghe Molo-
cea, pe ajutorii de min^r Ma
xim Ion III sau Orest
Mereuță, fratele... O încre
dere unanimă în capacita
tea utilajului, dar mai ales 
în propriile forțe. în pre
țiosul tezaur al minții și 
brațului

pe ici, 
ducă 
..Ba, 

Va 
fa- 
în- 
pe 
șe-

© 1872 — S7a născut Ila
ri Chendi, critic literar ro
mân (m. 1913) @ 1903 — S-a 
născut luptătoarea comunistă 
Haia Lifșiț (m. 1929) @ 1955 
— Republica Socialistă Ro
mânia a fost primită în Or
ganizația Națiunilor Unite © 
1960 — -A fost înființată Or
ganizația pentru colaborare 
economică și dezvoltare 
C.E.C.D.

După 
gada lui 
spor de 300 tone de cărbune. 
In următoarele zile vom in
forma pe cititorii noștri 
despre evoluția extracției cu 
combina de la frontul bri
găzii

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Călăreții; Republica : 
Evadare din Planeta maimu
țelor ; PETRILA: Naufragiați 
în spațiu ; LONEA — Mine
rul : Ancheta de la Hotelul 
Excelsior ; ANINOASA : Pă
durea pierdută ; VULCAN :

6,00 Muzică și actualități; 
7,00 Radiojurnal; 8,00 Suma
rul presei; 9,30 Odă limbii 
române; 10,00 Buletin de
știri ; 10,05 Folclor muzical 
din nordul Moldovei ; 10,30
Clubul călătorilor ; 10,45 Mi- 
cromedalion Ion : Vasilescu ; 
11,00 Buletin de știri j 11,15 
Din țările socialistei 11,30 
Album de prelucrări corale; 
12,00 Discul zilei; 12,30 In- 
lilnire cu melodia populară 
și interpretul preferat; 13,00 
Radiojurnal; 13,30 Compozi
torul săptămînii ; 13,55 Fot
bal, minut cu minut; 16,00- 
Radiojurnal; 16,15 Arii din 
operete; 16,35 Interpreți de 
muzică populară ; I 17,00 O o- 
ră la dispoziția dumneavoas
tră ; 18,00 Orele serii; 20,10 
Zece melodii
Consemnări; 
șlagărelor ; 
poetic ; 21,30
în opera românească ; 22,00 
Radiojurnal; 22,30 Concert 
de seară ; 24,00 Buletin de 
știri ; 0,03—6,00 Estrada noc
turnă.

Deschiderea emisiunii. 
Telex ;
România în lume ;
O viață pentru o idee i 
Constantin Levaditti ;
Curs de limba rusă — 
lecția a 32-a ;

Micii meșteri mari ; 
..Miliardul 5“ — emi
siune de Galina En-iș- 
leanu ;

11,10 Telecinemateca : „Cine
va acolo sus mă iubeș
te ;

13.05 Telejurnal ;
13,20 Rezumat filmat al misi

unii spațiale „Apollo- 
17";

14,00 Fotbal : Steagul Roșu 
— Steaua. (Divizia A). 
Transmisiune directă 
de la Brașov ;

16,00-17,00 Teleșcoală. Bio
logie (anul III liceu). 
Activitatea 
superioară
Biocenoza alpină, 
lozofie și socialism ști
ințific. Forme și me
tode ale cunoașterii 
științifice. Particulari
tăți ale cunoașterii ști
ințifice contemporane 
(I);

Deschiderea emisiunii 
de după-aimiază. Emi
siune în limba ma
ghiară ;

La volan -— emisiune 
pentru conducătorii 
auto ;

Revista literară T,V. — 
emisiune realizată 
Cluj ;
1001 de seri;
Telejurnal, 
aniversării 

■— Cronica 
ceri;
Comentariu
steme — județul Sălaj; 
Cinstire țării. Emisiune 
de cîntece
Pagini de 
venturi în 
piatră;

Tinerii despre ei înșiși; 
Interpretul săptămînii i 
Florica Ungur ;
„24 de ore" ;
Baschet masculin : Stea
ua — Racing Ford An
vers — meci retur în 
„Cupa cupelor".

In cinstea
Republicii 

marii între-

Valorile temperaturii înre
gistrate în cutsuI 
ieri :

Pentru următoarele 24 
ore: Vreme în general 
moașă, cu cerul variabil. 
Vînt slab din sectorul sudic.

Echipele 
fotbalistic 
pută azi, 
rii, șansele, în ultima etapa a 
turului.

Desfășurata in întregime, 
pe parcursul întregului sezon, 
sub semnul... instabilității (mai 
ales în zona sa superioară), 
întrecerea celor 16 divizio
nare va cunoaște azi, în sfîr- 
șit, „campioana de toamnă". 
Șanse teoretice la acest rîvnit 
titlu au, după cum ne arată 
clasamentul, nu mai puțin de... 
șapte echipe, 
hîrtiei — fie el 
ochii „sufletistului" 
de dorințe — ar fi 
Incercînd totuși, un 
notăm 
Steaua

Jiul 
revelațiile 

’•întîlnește, azi, Sportul 
dențesc București. O
nire, la prima vedere, 
puțin echilibrată. ' Oaspeții,
deși în momentul actual —
după „achiziționarea" lui Cu- 
perman, Moldoveanu și Lucaci 
— constituie un „team" oare
cum redutabil, nu reușesc 
să...adune puncte, finalul tu
rului atlîndu-i în posesia 
„lanternei roșii". Un loc pe 
care, cel puțin deocamdată, 
nu se întrezăresc speranțe 
l-ar putea ceda unei alte 
chipe...

După înfrângerea de la Tg. 
Mureș (dacă Rozsnai n-ar fi 
ratat incredibil, în acel minut 
in care Hajnal a înscris go
lul victoriei, am fi scris acum, 
aici... „după egalul merito-

Un calcul al 
chiar privit cu 

măcinat 
hazardat, 

pronostic, 
denumiri : 

Dinamo...
una dintre 
campionat, 

stu- 
întîl- 
prea

nu... ), Jiul va primi 
replică viguroasă din partea 
echipei antrenate de Glmor- 
ghe Ola. Ne așteptăm la o a- 
tare, ripostă. Studenții bucu- 
reșteni sînt din ce în ce mai 
ambițioși. In pofida aparen
telor și a așteptărilor, sîntem 
convinși că, abordînd partida 
cu dezinvoltură, cu elan și 
aplomb, așa cum ne-a obiș
nuit în jocurile de acasă, Jiul 
va ști să-și adjudece victoria, 
do ,o manieră care să satis
facă totul pe inimoșii 
suporteri. Avem încredere 
tr-o .apărare fermă, decisă, 
cei doi mijlocași, Naghi 
Libardi, care 
au devenit i 
redutabilă, 
zenia 
ofensiv
ca
giunii" să 
nare cu... 
portari de 
Jiului ! Și 
conform prezumțiilor, 
cupa 
tapă 
bert 
titlul
îmbogățindu-și „zestrea", 
toții 
miți...

In meciul de azi, Jiul 
folosi," 
echipă : 
gescu, 
țan — 
Urmeș 
Rozsnai,

săi 
in- 
în 
Și 

în timp, record 
o linie mediană 

în talentul și dîr- 
cvartet 

A. Fie 
„sta- 

încunu- 
unei com- 

a 
nostru, 

va o- 
15-a e-

celui mai tînăr 
din divizia 

acest ultim meci al 
însemne o 
lauri a 
ansamblu bune 
dacă Jiul

după cea de-a
locul 3 sau 4, iar Adal- 
Rozsnai își va păstra 
de golgeter al diviziei,

cu
ne vom declara mulțu-

probabil,
Ion Gabriel — 

Tonca, Ștocker, 
AI. Naghi,

(Făgaș),
Szabados

QSKi

Condițiile de angajare și salarizare sini cele prevăzute de 
H.C.M. 914/1968 și Legea nr. 12/1971.

Informații suplimentare se pot obține zilnic între orele 7-15 
de Ia biroul personal al întreprinderii din Petroșani, str. Repu
blicii, nr. 90, telefon 1804.
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In Comitetul pentru problemele politice 
și de securitate Manifestări

al Âdunării Generale a O. 1¥. U* aniversării
consacrate 
Republicii

Trupele
indiene și

Cores- 
C. Ale- 
: Prin-

A dunării

NEW YORK . 13 — 
pondentul Agerpres. 
xandroaie, transmite 
cipalul comitet al
Generale a O.N.U. și-a înche
iat marți sera dezbaterile a- 
supra ordinii sale de zi, apro- 
bind in prealabil rezoluția 
elaborată de 48 de state, prin
tre care și România, privind 
„transpunerea în 
clarației asupra i 
rității i

Luînd 
de faptul 
tendințe 
bunătătirea t 
state pe. plan 
nai si 
la 
naționale, 
in același 
grijorare 
conflictelor armate 
situații periculoase 
se zone ale lumii 
tă atenția urgentă 
tații internaționale 
întăririi serurității

In document 
că abordarea 
ronf' rmitale 
asupra întăririi

i viață a De- 
întăririi șecur 

internaționale1'.
1 nolă ’ cu 

ca evoluția 
încurajatoare 

relațiilor 
) bilateral, regio,- 

multilateral contribuie 
întărirea, secîirității- interi 

rezoluția exprimă, 
timp,- profunda ,în- 

față de- persistenta 
și altor 

din dîver- 
care soliei- 

a comuni- 
în scopul 
lumii.

recunoaște

satisfacție 
unor 

și. im- 
dinlre

se 
coordonată în 
u Declarația 
securității in-

terniaționale. a problemelor 
strîns legate de securitatea 
lumii, dezarmarea și dezvol
tarea, inclusiv concey tul se
curității economice colective 
.. ar duce la identificarea 
mai precisă a domeniilor in 
care s-ar putea realiza pro
grese.

Rez.oluția reafirmă in mod 
solemn principiile și prevede
rile conținute in Declarația 
asupra întăririi securității in
ternaționale și apelul 
gent adresat, tuturor 
lor de a transpune in
fără nici o amina.re, toate pre
vederile declarației.

In document se cere tutu
ror statelor să ia măsuri pen
tru eliminarea conflictelor 
mate care amenință țacea 
securitatea internațională, 
r-adic-area ’ colonialismului. .
sismului si dominației străine, 
precum și a altor situații pre
sante din diferite zone ale lu
mii, care împiedică popoarele 
să-și exercite 'dreptul la au
todeterminare și independen
ță. De asemenea, se reafirma 
că orice presiuni îndreptate 
împotriva oricărui stat pen-

exer-a-i imp îedica 
cite in mod liber drepturile 
sale suverane de a dispune 
de propriile resurse naturale, 
constituie o violare flagrantă 
a principiilor autodetermină
rii popoarelor și neinterven
ției — 
Cartă 
tinuării;
amenințare la adresa păcii 
securității internaționale.

In închierea rezoluției, 
subliniază 
bordarea 
blemelgr 
securității

VARȘOVIA — Corespon
dentul Agerpres, I. Dumitraș- 
cu, transmite : In cadrul ma
nifestărilor prilejuite de ani
versarea unui sfert de veac 
de la proclamarea Republicii, 
la Varșovia au fost inaugu
rate Zilele filmului românesc. 
Cu acest prilej, la cinemato
graful Skarpa a fost prezen
tat un spectacol de gală cu 
filmul „Pădurea pierdută". A 
îost prezentă o delegație 
cineaști . români, condusă 
regizorul Andrei Blaier. 
participat reprezenianți
Centralei Difuzării Filmelor 
din Polonia și Ministerului A- 
facerilor Externe, corespon
denți de presă, un numeros 
public, precum și membri ai 
corpului diplomatic. A fost 
de față Mihai Marin, ambasa
dorul R.S. România la Varșo
via.

Filmul va fi prezentat în 
continuare în orașele Ciec- 
hanow, Katowice . și Czesto
chowa.

de 
de 
Au 
ai

ei ur- 
state- 
viață.

ron- 
o
Ș’

se
a-

ar
și 
e- 

ra-

convingerea că 
coordonată a pro- 
legale de .întărirea 

lumii, între care 
dezarmarea, menținerea păcii,
întărirea rolului Organizației 
Națiunilor Unite, ar spori în 
mare măsură eficacitatea' di
plomatică și politică a Națiu
nilor Unite, inclusiv ■ activi
tatea ■ Adunării Generale, fa
cilitând aștifel adoptarea de 
acțiuni spre întărirea securi
tății internaționale.

Supusă votului, 
fost' adoptată de
pentru problemele politice 
de securitate cu 94 de voturi 
pentru, 2 contra (Portugalia 
și Republica Sud-Afric-ană) și 
12 abțineri.

file adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, alte persoa
ne oficiale, oameni de cultu
ră și artă, precum și un nu
meros public.

A fost prezent, de aseme
nea, ambasadorul român, Ion 
Stoian.

Spectacolul s-a bucurat de 
un ' deosebit succes.

★
PRAGA — Corespondentul 

Agerpres, C. Prisăcaru, trans
mite : Cu prilejul celei de-a 
25-a aniversări a Republicii, 
la Ambasada Republicii So
cialiste România din Praga a 
avut loc o întilnire cu repre
zentanți ai presei centrale, 
radiodifuziunii și televiziunii 
cehoslovace, 
un program 
mentare.

pakistaneze
au început

sa se
retragă 

din zonele
ocupate

România aleasă în Consiliul
O. N. U. pentru O. N. U. D. I.

A fost prezentat 
de filme docu-

rezoluția a
Comitetul 

și

*
— In cadrul ma- 
consacrate celei 

aniversări a pro

TIRANA 
nifestărilor 
de-a 25-a 
Clamării Republicii in Româ
nia, la Palatul Culturii din 
Tirana, a avut loc un spec
tacol de gală prezentat de 
Ansamblu) de Cintece și 
dansuri populare „Doina Gor- 
juiui". Au fost de față Tho- 
ma Deliana, membru suple
ant al; Biroului Politic al C.C. 
al P.M.A., ministrul invăță- 
mîntului și culturii, Resi Ma-

★
Trimisul special 
Crișu, transmi- 

I acțiunilor pen- 
ceiei de-a 25-a 
Republicii, la 
loc reuniunea 

..Cercului România" din ca
drul Comitetului vest-german 
pentru promovarea relațiilor 
economice cu țările socialis
te. Intilnirea, organizată in 
colaborare'cu Ambasada Ro
mâniei în R.F. a Germaniei, 
a reunit numeroși reprezen
tanți ai firmelor industriale 
și comerciale, precum și 
băncilor vest-germane. 
niunea a evidențiat noi 
bilități de dezvoltare a 
țifior economice dintre 
două țări.

BONN — ’ 
Agerpres, V. 
te : In cadrul 
im marcarea 
aniversări a 
Kdln a avut

Bonn

ai 
Reu- 
posi- 
re/la-

DELHI 13 (Agerpres). — 
Un purtător de cuvint al. Mi
nisterului de Externe de la 
Delhi a anunțat că trupele in
diene și pakistaneze au înce
put, miercuri, să se retragă 
din unele zone ale teritoriilor 
ocupate de cele două părți în 
cursul conflictului armat de la 
șfirșitul anului trecut ■—■ trans
mite agenția Associated Press. 
„Retragerile, a declarat purtă
torul de cuvint, au început în 
anumite zone și-sînt în curs 
aranjamente pentru înfăptu
irea acestei operațiuni în toa
te sectoarele".

înfăptuirea acestei clauze a 
acordului indo-pakistanez de 
la Simla, semnat în luna' iunie 
a.c„ începe după consensul ce
lor doua părți privind delimi
tarea completă a liniei de con
trol în Jammu și Cașmir, sur
venit săptămâna trecută, 
patru luni de negocieri 
reprezentanții armatelor 
ană și pakistaneză.

după 
între 
indi-

NEW YORK 13 — Cores
pondentul Agerpres, C. Ale
xandroaie, transmite : Adu
narea GeneraTâ a O.N.U. a 
ales România. 13 alte state 
membre ale organizației și 
Republica Federală a Germa- 
n ei in Consiliul Organi-zaț-iei. 
> -hunilor Unite pentru Dez- 
\ >.:are Industrială (O.N.U.D.L).

pe o perioadă de trei am, — 
începind cu 1 ianuarie 1973. 

Consiliul O.N.U.D.l. care se 
reînnoiește parțial, periodic, 
este format, din 45 de state si 
are ca sarcină principală ela
borarea de programe de i.'o- 

■ -operere,--internațională prii) 
intermediul O.N.U. în dome
niu) dezvoltării industriale;

fieumunea pregătitoare de la Helsinki
HELSINKI 13 Trimisul

special. Dumitru Ținu, trans
mite : Miercuri, participanții
la lucrările reuniunii multila
terale consacrate 
conferinței- pentru 
și cooperare 
■r- desfășoară

pregătirii 
securitate 

în Europa care 
in prezent la 

Ho'.-inki, au luat în dezbatere

un proiect, 'de program prezen
tat de delegația iugoslavă, pri
vitor, la desfășurarea lucrărilor 
reuniunii. Proiectul este axat, 
în principal, pe problemele de 
conținut ale viitoarei conferin
țe pentru securitate și coope
rare în Europa, inclusiv mo
dul de- organizare .a acesteia.

taptul divers pe glob
VIENA — Direcția'de meteorologie și' gebdinamică’ din 

Austria a stabilit că piața Ballhausplatâ din ? V.iena,! situată! 
în centrul orașului, deține, recordul în ce privește depune
rile anuale de praf pe 100'mp — 16,6 kg. In urma s'țudiijor. 
efectuate s-a constatat ;că. chiar și 1 în' cartierele ■ mărgibașe 
ale Vienei, unde suprafețele verzi . abundă, cantitatea . de 
praf depusă anual este de aproape 3 kg. Situația este ceva 
mai bună în principalele orașe, 
de praf depusă anual este de

d'.n tară: -la Lina. cantitatea
15 kq/'.OO mp la Klagenfurt 
kg. ■

★

Economică O.N:U. < pentruADDIS-ABEBA - Comisia
Africa conduce lucrările de elaborare a proiectului privind 
construirea unei magistrale transafricane, care va traversa 
teritoriul a șase țări din Africa centrală și de est. făcând le
gătura între porturile Mombasa , (Kenya) și Lagos care va 
contribui la dezvoltarea comerțului regional sj 'a ' industriei 
in țările al căror teritoriu îl . străbate, va înlesni accesul 
spre regiunile greu accesibile ale' continentului, precum, și 
dezvoltarea turismului.

★
KHARTUM — La Khartu m a fost inaugurată o ■ stație 

terestră pentru observarea sateliților meteorologici — pri
ma de acest fel pe continentul african. Specialiștii care lu
crează Ia acest centru au posibilitatea să urmărească și să 
studieze condițiile atmosferice pe o rază'de 3 000 km..

I
I

★

BANGUI - 'Cercetările recent, făcute la Bangui, capi
tala Republicii Africa Centrală,1 au demonstrat, că rezidurile 
arc”, nind de la fabrica de here, precum și de la fa
bricile de fibre și unt din localitate, constituie un aliment 
excelent pentru peștele care populează apele "fluviului Ban
gui si influențează creșterea în greutate al acestuia. Spe
cialiștii au experimentat alimentarea cu ac ;■.;■> P’ .e r.;: -, a 
peștilor care trăiesc in diferite lacuri. Ihtiologii au obtiriut 
rezultate interesante: Tn lacurile obișnuite au fost pescuite 
la hectar circa 300 kg pește, iar in 
fost deversate reziduuri provenind de 
cantitatea de pește obținută la hectar a

lacurile în care au 
la cele trei fabrici, 

fost, de 1 500-2 000 kg.

★
LAGOS — Doi tineri oameni de 

de sud-est a Nigeriei au pus la punct 
vinului din cacao, care, prin calitățile sale, nu se deose
bește cu nimic de vinul natural. Experiențele au demonstrat 
că din cacao se pot obține diferite sortimente de vinuri 
rare, prin gustul și aroma lor, sîrit identice cu vinurile 
roșu și roz obținute din struguri sau au chiar calitățile 
vermutului. Guvernul statului de sud-est a 
lire mgeriene pentru construirea unei fabrici 
duce, anual, apoximativ 2.5 milioane sticle de

știință din provincia 
tehnologia pregătirii

alocat 800 000 
care va pro

vin din cacao.

★
DELHI Autoritățile indiene desfășoară o vastă cam

panie împotriva bandelor organizate care jefuiesc in mod 
sisterpatic templele ’budiste, isustrăgînd opere de artă pe 
care le transferă în străinătate.. Astfel, s-a constatat ca, 
începind din 1952, poliția indiană a înregistrat 1 349 de 
furturi de sculpturi și alte obiecte din care au putut fi 
recuperate numai 319 exemplare.

ale aviației americane asupra 
teritoriului R. 8. Vietnam)

Constituirea celui de-al 7-’ea
vest-germanBundestag

• H.XNpl 13 (Agerpres). — 
Purtătorul cje cuvint al Minis
terului Afacerilor Externe al 
R.D, Vietnam a dat publicită
ții o declarație de protest în 
legătură cu bombardamentele 
efectuate la 11 decembrie de 
avioane americane, inclusiv a- 
parate B-52, asupra provincii
lor Qu-ang Binh, Thanh 
Nglie An și asupra zonei 
Long, in declarație se 
Administrației americane

cetarea imediata a bombarda
mentelor, minării și blocadei 
porturilor și a tuturor celor
lalte acte care încalcă suvera
nitatea și 
Vietnam.

securitatea R.D.

Hoa.
Vinh
cere 

în-

★
Agenția V.N.A. informează 

despre doborîrea unui avion 
american A-7, mentioning că 
numărul total al aparatelor de 
zbor pierdute de Statele Unite 
în R.D. Vietnam se ridică in 
prezent, la 4 07.5.

BONN 13. — Trimisul spe
cial Agerpres. Vasile Crișu, 
transmite : la Bonn a avut 
loc miercuri ședința de con
stituire a celui -de-al 7-lea 
Bundestag! vest-german. In 
funcția de președinte ăl Bun- 
destagului a fost aleasă, cu 
o mare majoritate, Annema- 
rie Renger, deputată în Parla
ment din partea Partidului 
Sociâl-democrat, partid care, 
in urma alegerilor generale 
de la 19 noiembrie, dispune, 
în actuala perioadă legislati
vă, de cea mai puternică frac
țiune parlamentară.

Următoarea șec’îință a Par

lamentului a fost convocată 
pentru 14 decembrie, cînd va 
avea loc alegerea . eancelașu-, 
lui federal. Pupă cum s-a 
mai anunțat, președinții., frac.-. 
țiunilor parlamentare ale 
P.S.D. și P.L.D. au recoman
dat marți oficial realegerea 
lui Villy Brandt în această 
funcție.

REPUBLICA CHILE. Pavilionul R.S. România, din cadrul 
celei de a 10-a ediții a Tirgului Internațional de Ia Santia
go de Chile FISA-72.

Activitatea astronauților
americani

HOUSTON 13 (Agerpres. — 
Cea de-a doua misiune pe 
suprafața bunii a astronauți
lor Eugene Cernan și Harri
son Schmitt ’ a început mier
curi dimineața la ora 1 și 28 
minute (ora Bucureștiului). 
Cei doi astronauți s-au depla
sat cu ajutorul „jeep“-ului lu
nar la o distanță de 6,4 ki
lometri de' locul aselenizării. 
Pe traseu, Cer nan și Schmitt 
s-au oprit de mai multe ori 
pentru a recolta mostre de sol 
lunar și pentru a plasa, din 
loc . în loc, .'mici' cantități de 
exploziv ce urmează a fi de
tonate după încheierea misi
unii lor selenare. După cum 
se speră la Houston, este pro
babil ca vechimea rocilor cu
lese să, depășească 4,5 mi
liarde ani.

După o „excursie" de a- 
proaipe 7 ore și jumătate, 
interval în care a fost stră
bătută o distanță de 19,6 ki
lometri, asta-onauții Cernan și 
Schmitt au încheiat cea de-a 
doua ieșire a lor pe Lună. Du
pă repreșurizarea modulului 
„Challenger", unde a interve
nit un mic incident — reme
diat, însă, la timp — deter
minat de creșterea presiunii 
oxigenului, astronauții au în
ceput,-:la ora 13 și 18 minu
te -(ora1 Bucureștiului), .pro
gramul de odihnă de opt ore.

■ La puțin timp după această 
oră (Ia 16 și 17 minute, ora 
Bucureștiului), pilotul cabinei 
de comandă „America", Ro
nald Evans, a fost trezit de

pe Luna
centrul de la Houston, pen
tru a relua programul de 
cercetări științifice.

întârzierea datorată de res
tabilirea presiunii normale in 
interiorul modulului lunar, 
care, potrivit unor păreri, ar 
fi putut fi dereglată și. de 
către eșantioanele de roci lu
nare, prea încălzite, introdu
se în modul, a fost reportată 
corespunzător, cei doi ast.ro- 
nauți fiind treziți la ora 20 
și 32 minute.

Modificarea programului, 
prin această întîrziere de a- 
proximativ o oră și jurriăta- 
te, se va menține și în ce 
privește inaugurarea celei de a 
treia ieșiri pe Lună, aceasta 
fiind anunțată pentru joi di
mineața, ora 0 și 33 minute 
(ora Bucureștiului). Perioada 
de explorare a Selenei nu va 
fi, totuși, redusă, iar rezerva 
de timp inclusă în program 
va permite ca și decolarea 
modulului „Challenger", de pe 
Lună să se producă la |ora 
prevăzută, respectiv vineri 
dimineața, ora 0 și 56 minu
te (ora Bucureștiului).

In cadrul unei conferințe 
de presă organizate la Hous
ton. șeful echipei de control, 
Peter Franck, a dcclart "ă, 
dat fiind interesul deosebit 
Stârnit de caracterul neollvs- 
nu'(... al robilor recoltate • m 
craterul .,Shorty", responsabi
lii programului „Apollo" exa
minează pos'bilitatea reveni
rii celor doi astronauți în! a- 
cest loc, în cadrul celei de-a 
treia ieșiri pe Lună.

Noua Zeelandă după alegerile generale
Neue Zurcher Zeitusig
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© ,La Panmunjon a avut 
loc o nouă reuniune a secre
tarilor celor două iparți 
cadrul Comisiei Militare 
Armistițiu din Coreea, 
acest

din 
de 
Cu 

prilej, reprezentantul 
R.P.D. Coreene a protestat
împotriva acțiunilor forț'elor 
americane, care continuă să 
introducă personal combatant, 
vehicule militare și arma
ment automat în zona demi
litarizată, fapt care contri
buie la menținerea încordării 
în această regiune.

împotriva drogurilor șj nar
coticelor. organizat de către 
Biroul arab internațional pen
tru problemele substanțelor 
stupefiante. La lucrările se
minarului participă reprezen
tanți din 17 țări arabe, pre
cum și delegați din partea u- 
nor organisme internaționale 
interesate în lupta împotriva 
furnizorilor șj consumatorilor 
de d-yoguri.

© Zulfikar Aii Bhutto, pre
ședintele Republicii Islamice 
Pakistan, a primit pe Sarin 
Chliak. ministrul afacerilor 
externe al Guvernului Regal 
de Uniunea Națională al Cam- 
bodgiei, care întreprinde o 
vizită la Rawalpindi. Președin
telui pakistanez i s-a trans
mis cu acest prilej, un mesa.i 
din partea lui Norodom Sia- 
nuk. șeful statului cambod
gian

© Regele Baudouin a pri
mit miercuri pe Edmond Le- 
burton. copreședinte al Parti
dului Socialist, căruia i-a ce
rut să formeze noul guvern 
belgian. Leburton a solicitat 
o perioadă de gîndire înainte 
de a da un răspuns suvera
nului. . .

• Premierul libanez, Saeb 
Salam, a inaugurat ia Beirut 
seminarul pentru protecția

© Corespondentul Agerpres, 
AL Pintea transmite : In urma 
convorbirilor care au avut loc 
la Budapesta, a iost parafată 
o nouă convenție consulară 
între Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Populară 
Ungară.

<5 La 13 decembrie, Le 
Tho, consilierul special al 
ducătorului delegației 
Vieinam la tratativele de ia 
Paris cu privire la Vietnam, a 
avui o nouă convorbire confi
dențială cu Henry Kissinger, 
consilierul președintelui S.U.A. 
pentru problemele securității 
naționale.

Duc 
con- 
R.D.

© Primul ministru al Marii 
Britanii, Edward Heath, l-a 
primit pe Mialko Todorovici, 
președintele Adunării Federale 
a R.S.F. Iugoslavia, aflat în vi
zită la Londra. Cu acest prilej,

Redacția și administrația siasfuMi Petroșani, strada Republicii Nr. 90, telefon: 1662

Comentatorii și diferitele 
institute de sondare a opiniei 
publice au prevăzut pentru 
alegerile generale din Noua 
Zeelandă un rezultat „strâns" 
în cursa electorală, în care 
s-au angajat Partidul Națio
nal al premierului John Mar
shall și Partidul Laburist al 
liderului opoziției Norman 
Kirk. După despuierea scru
tinului s-a constatat, însă, 
victoria clară a laburiștilor. 
Deci o surpriză.

Problemele regionale și ce
le economice au -stat în prim 
planul dezbaterilor în cadrul 
întrunirilor electorale. Din 
cei aproape trei milioane lo
cuitori ai Noii Zeelande, pes
te 600 000 locuiesc in Auck
land, în nordul Insulei Nor
dice, iar pe întreagă această 
insulă — două treimi ’din 
populația țării. Insula Sudi
că, denumită adesea „Elveția 
Pacificului de sud", datorită 
frumuseții naturii, a munților 
înzăpeziți și lacurilor limpezi, 
suferă de o migrare cronică 
a populației și industriei în 
Insula Nordică. Partidul La
burist a promis in programul 
său electoral dezvoltarea re
giunilor și stimularea efortu
rilor de creare a unor cen

tre industriale in partea me
ridională.

Electoratul, în special ti
nerii,. au considerat că, în 
ultimii ,12 ani, oficialitățile 
nu au depus toate eforturile 
pentru schimbarea situației 
economice și sociale, prefe
rind să aștepte evoluția eve-

nimeritelor decît să 
pentru combaterea 
altfel, ’ observatorii 
că victoria în

intervină 
lor. De. . 
consideră 

alegeri a 
Partidului Laburist s-ar da
tora nu atît faptului că Parti
dul Național a înregistrat o 
scădere a numărului de vo
turi favorabile, cît mai ales 
prezenței Ia urne a unor neo
zeelandezi care au făcut în 
acest an, pentru prima oară, 
uz de dreptul lor de vot. Es
te notabilă, în același timp, 
vîrsta relativ redusă a mul
tor candidați reprezentanți ai 
celor două mari partide, pre
cum și a unor membri ai 
parlamentului recent consti
tuit. Cu toate că ei nu pot 
aduce decît o experiență mi
nimă în activitatea politică, 
aceasta este suplinită de o

puternică dorință de acțiune 
Laburiștii doresc să promo 
veze după re nta victorie in 
alegeri o e lică externă 
mai pronunțai regională. In 
fluența tradițională a Marii 
Britanii care a scăzut în rin 
durile tineretului în ultimii 
ani, va înregistra în conținu 
are o diminuare mai accen 
tuată. Eforturile de dezvolta 
re a economiei, în special în 
domeniul comerțului exteri 
or, se vor axa pe depistarea 
unor noi piețe de desfacere 
pentru produsele neozeelan 
de -e în spațiul Pacific, . in 
concurență directă cu expor 
tatprii niponi și coi din cele 
două Americi. Cooperare-" 
politică și economică cu ma 
rele vecin, Australia, precum 
și cu insulele Fidji. Samoa. 
Tonga și Indonezia, urmează 
să fie consolidată și. extinsă.

Partidul Laburist a promis 
alegătorilor săi, printre alte
le : facilitarea .obținerii unor, 
credite în vederea construirii 
de locuințe, un control asu 
pra nivelului chiriilor, men
ținerea unor taxe de import 
protecționiste, o perfecționa
re a asigurărilor sociale de 
stat, în special sporirea per
sonalului sanitar și a numă
rului de paturi în spitale.

au fost abordate probleme ale 
colaborării în diferite domenii 
între cele două țări, precum 
și probleme internaționale de 
interes comun.

M. Todorovici a avut o în
trevedere și cu liderul labu
rist, Harold Wilson, cu care a 
discutat aspecte ale colaboră
rii iugoslavo-britanîce.

© La Institutul pedagogic 
..V. I. Lenin" din Moscova a 
avut loc o adunare festivă 
consacrată împlinirii a 90 de 
ani de la nașterea arheologu
lui și istoricului român Vasile 
Pîrvan.

@ Președintele Indiei, Vara- 
hagiri Venkata Giri, însoțit de 
ministrul comerțului exterior, 
L. N. Mishra, și de alte oficia
lități indiene, a vizitat, 
miercuri, standul românesc din 
cadrul Tirgului internațional 
„Asia-72“ de Ia Delhi. Oaspe
ții au fost primiți de însărci
natul cu afaceri a.i. A. Gheor- 
ghe, de directorul standului și 
de șeful Agenției economice 
române din Delhi.

Președintele V. V. Giri și 
celelalte oficialități indiene au

. ' . I i > i
manifestat interes față de ex
ponatele prezentate de țara 
noastră și au felicitat conduce
rea pavilionului pentru mo Jul 
în care acesta este org-mizat.

@ La Casablanca au luat 
sfîrșit lucrările reuniunii Bi
roului Executiv al1 Uniunii Sin
dicale Panafricane (U.S.P.A.). 
Dezbaterile ■ au fost consacrate 
examinării unor probleme re
feritoare la realizarea unității 
mișcării sindicale africane, o- 
biectiv preconizat de ultima 
întilnire de la Addis Abeba 
a U.S.P.A., ținută sub egida 
Organizației Unității Africane. 
Participanții au luat, de ase
menea, in dezbatere documen
tele adoptate în capitala Etio
piei privind convocarea, în a- 
prilie 1973 în Camerun, a con
gresului constitutiv al Uniunii 
sindicale africane.

^Adunarea Generală a 
O.N.U. a adoptat cu 101 voturi, 
7 contra și 4 abțineri, o rezo
luție privind crearea unei u- 
nivșrsități internaționale care 
să poarte numele de Universi
tatea Națiunilor Unite .
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NEW YORK 13 — Corespon
dentul Agerprcse, Constantin 
Alexandroaie, transmite : în
trunit la cererea secretarului 
general al O.N.U. Kurt Wald
heim, Consiliul de
a liotărît prelungirea 
încă 6 luni a mandatului 
staționare a foițelor O.N.U. 
Cipru, „în speranța că pină 
slirșitul acestei perioade se 
ajunge la o soluție care 
permită o substanțială reduce
re a numărului celor peste 
3 000 de militari ai trupelor 
O.N.U.".

In rezoluția adoptată, Consi
liul adresează reprezentanților 
celor două comunități angajate 
în prezent în convorbiri che
marea să continue și să-și in
tensifice eforturile de coope
rare pentru a se normaliza si
tuația din insulă.
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