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Miercuri dimineața, tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar general s! 
Tartidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat, a plecat in
tr-o vizită de lucru în județele Vaslui și Iași.

Secretarul general al partidului este însoțit de tovarășii Gheorghe Pa
nă, Dumitru Popescu și Aurel Duca.

La plecarea din București, pe aeroportul Băneasa, erau prezențl tova
rășii Paul Niculescu-Mizil, Virgil Tro fin, Ilie Verdeț, Maxim Berghianu, 
Gheorghe Cioară, Florian Dănălache, Petre Lupu, Gheorghe Stoica, Ștefan 
Voitec, Iosif Banc, Cornel Burtică, Miron Constantinescu, Ion Ioniță, Ion 
Stănescu, Ștefan Andrei.

PLANUL REALIZAT LA COTE MAXIMALE

IN CONDIȚII DE EFICIENȚĂ RIDICATĂ!

Rodnicii:
Ain

abataje
« La E.M. Dîlja

In perioada care a trecut 
de la începutul acestui an, 
brigăzile fruntașe din sec
torul III de la E. M. Dilja 
și-au păstrat tradiția depă
șind zi de zi sarcinile de 
producție. Pină in prezent, 
brigada condusă de MIHAI 
COSMA a realizat o depă
șire de 142 tone de cărbune, 
iar a lui VASILE BALTAG 
de 77 tone. Nu s-a lăsat 
mai prejos nici brigada lui 
PAVEL TAȘNAD1 care a 
Înscris pe grafic 215 tone 
cărbune peste plan.

• La E.M, Paroșeni
Minerii sectorului II al 

E.M. Paroșeni. dovedesc 
multă abnegație in muncă 
pentru îndeplinirea exem
plară a sarcinilor noului an. 
In perioada ce a trecut de 
la începutul lunii s-au evi
dențiat in mod deosebit bri
gada lui NICOLAE BRUTU 
de la abatajul frontal din 
stratul 15. bloc 3 centru, 
care a depășit planul de a- 
vansare cu 1 ml • brigada 
de pregătire condusă de GE- 
ZA KALMAN — cart pină 
in prezent și-a depășit pla
nul cu 5 la sută. Aceleași 
rezultate frumoase le-a ob
ținut și brigada lui GHEOR- 
GHE TOMA. reușind să-și 
îndeplinească planul pină in 
prezent in proporție de 108 
la sută.

O secție nouă, 
a 1.1. L Petroșani, 

destinată producției 
pentru export

In cadrul Întreprinderii de industrie locală Petroșani a 
fost creată o nouă secție, a cărei producție este destinată în 
acest an in exclusivitate exportului. Noua secție de confec
ții textile, al cărei colectiv, nou creat și el, numără 40 de 
femei, a început s? nroducă. din primele zile ale lunii ianua
rie. fiind amplasată intr-o clădire reamenajată și adaptată flu
xului de producție. Folosind ca materii prime melana șl țe
sătura din mătase tip ..Valeria1', colectivul secției va produce 
și livra în arest an, cu destinația U.R.S.S., un număr de 6 000 
bucăți plăpumi. Valoarea producției qlobale a secției se ci
frează în 1973 la peste 1 200 000 lei.

„Prietenii 
noilor anqajațP

La căminul minei Paroșeni se află în curs de amenajare 
o cameră de primire pe care conducerea exploatării a inti
tulat-o. sugestiv. ..Prietenii noilor angajați". Amenajarea ei 
(și dotarea corespunzătoare) se f=>ce in exclusivitatg de că

ra, după cum ne sugerează denu- 
mlrt (jaj te de tinată primirii tinerilor care se
angajează la mină, discuțiilor necesare bunei lor integrări în 
colectivul exploatării. .

Inițiativa denotă preonii area factorilor educaționali ai 
minei pentru formarea de noi cadre necesare industriei mi
ri ier e.
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• îmbunătățirea servirii populației - o preocupare ce 

trebuie să fie permanentizată in activitatea cooperativei meș
teșugărești „Unirea" Petroșani

• SPORT : Unde sint rezumatele de altădată ale schio
rilor de la Energia Paroșeni ?

• Poluarea atmosferei es te „amplificată" de autove
hicule

• Răspundem celor ce ne scriu

Adunările generale 
ale salariaților 

cadru propice al unor 
dezbateri exigente, 

al căutărilor novatoare 
în sprijinul îndeplinirii 
exemplare a sarcinilor 

de plan
GAVRILÂ DAVID.

președintele Consiliului

In perioada 20 ianuarie — 
15 februarie a.c. se vor des
fășura. in toate unitățile, a- 
dunările generale ale oameni
lor muncii care vor dezbate 
rezultatele obținute în activi
tatea economică in anul tre
cu*. vor adopta măsuriie pen
tru realizarea ritmică a planu
lui pe 1973, la nivelul indica
torilor maximali, vor definiti
va angajamentele de depășire 
a sarcinilor de plan, vor apro
ba contractele colective de 
muncă. De asemenea, in ca
drul adunărilor se vor consti
tui consiliile de control mun
citoresc asupra activității e- 
conomice și sociale și comisi
ile pe domenii.

Actuala ediție a adunărilor 
generale ale oamenilor mun
cii are o semnificație deose
bită. Adunările se desfășoară 
la scurt timp după sărbători
rea de către întregul popor a 
celei de-a 25-a aniversări a 
proclamării Republicii, iar 
pentru locuitorii Văii Jiului, 
și îndeosebi pentru mineri, 
coincid cu aplicarea din aceas
tă lună a măsurilor adoptata 

municipal al sindicatelor 

de conducerea superioară de 
partid și de stat pentru îm
bunătățirea condițiilor de 
muncă și de viață ale salaria- 
ților din subteran.

In aceste condiții, adunările 
generale ale oamenilor mun
cii vor releva încă odată a- 
deziunea totală a celor re 
muncesc la politica științifică, 
clarvăzătoare a partidului, ho- 
tărirea lor de a transpune in 
viață obiectivele Congresului 
al X-lea, ale Conferinței Na
ționale a partidului din iulie 
1972, de a îndeplini sarcinile 
trasate de secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la Plenara C.C. al 
P.C.R. din noiembrie 1972, așa 
incît, încă, din acest an să 
putem face pași hotăriți pe 
calea realizării cincinalului 
înainte de termen.

Dările de seamă și dezbate
rile vor examina pe baza unui 
riguros bilanț, în mod critic 
și autocritic, activitatea unită
ților, a comitetelor oamenilor 
muncii, a cadrelor de condu-

(Continuare în pag. a 3-a)

fleacul roșu Coneui*sul 
conespondentilop 

voluntar»»'

Vasile Olteanu este tinăr. 
Un tinăr ca mulți alții din 
Valea Jiului, format la înal
ta școală a muncii. E cunos
cut insă ca unul dintre 
muncitorii cu... vechi stagii 
de activitate la preparați» 
Coroești. Și aceasta pentru 
că, din cei 25 de ani ai săi, 
aproape 9 și i-a petrecut a- 
ici, in procesul de înnobila
re a cărbunelui.

Vasile Olteanu și-a înce
pu „cariera" la Coroești. In 
anul 1964. A intrat pe poar
ta preparației doar la citeva 
luni după darea in funcțiu
ne a uzinei care-i va deveni 
o a doua casă... Activitatea 
lui in cimpul muncii se con
fundă cu viața uzinei, cu
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Individ — colectivitate

Unul din oamenii de bază din brigada harnicului miner 
Arpad Kadar de Ia mina Petrlla — tînărul miner Rusu Pu- 
ian, șef de schimb.

Foto t Ion LICIU

de

eare a crescut, simultan, ca 
muncitor. A crescut e doar 
un fel de a spune, pentru 
că Vasile Olteanu s-a inte
grat rapid in viața colecti
vului ajungind in cel mai 
scurt timp să minuiască 
complexele instalații ale pre
parației, de la pupitrul de 
comandă — loc de muncă 
de mare răspundere, „creie
rul uzinei" — de unde se di
rijează intregul proces 
preparare a cărbunelui.

Meseria de preparator fi
ind o meserie nouă pe fir
mamentul „brățărilor de 
aur“, Vasile Olteanu, ală
turi de colegii săi de muncă, 
a vrut s-o ridice rapid pe 
treapta celor mai importan
te. Și-a continuat studiile la 
liceul seral unde, de aseme
nea, a confirmat rezultatele 
obținute in producție.

îmbogățind an de an „zes
trea" rezultatelor bune ale 
uzinei, marea familie a co-

muniștilor preparația
Coroești l-a primit in rindu- 
ril ’ sale. De succesele obți
nute de colectivul in care 
lucrează este doar legat și 
numele lui...

îndrăgostit de muncă, de 
meserie, precum și de locu
rile in care o practică, Vast- 
le Olteanu urmează cursurt- 
le serale ale Facultății de 
subingineri de la Institutul 
de mine Petroșani, fiind u- 
nul dintre studenții sirguin- 
cioși din anul al IJI-lea.

Am căutat să vă prezint 
sumar un tinăr. Un tinăr ca 
atlția alții, integrat plenar 
in muncă, un exemplu care 
în anii sfertului de veac so
cialist împlinit și-a contopit 
profilul cu anii Republicii, 
dăruindu-se cu dragoste șt 
pasiune muncii, meseriei a- 
lese.

Constantin IOVANESCU 
muncitor preparator—Coroeștl

1073 a intrat în viața țării 
ca anul hotăritor al împlinirii 
unui măreț angajament: cinci
nalul înainte de termen, o- 
biectiv cutezător, pe măsura 
faptelor și a marilor enerqii 
creatoare ale întregului po
por, mai convins ca oricând 
să transforme fiecare zi de 
muncă intr-o zi de noi iz- 
binzi pentru înflorirea conti
nuă a României socialiste.

Cuvintul partidului, însufle- 
țitoarele perspective deschi
se de Congresul al X-lea și 
de Conferința Națională i-au 
îndemnat pe oameni să pă
șească în noul an cu dorin
ța de a-și concentra forțele 
pentru înfăptuirea programu
lui de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvol
tate. Iar roadele celei dinții 
jumătăți a lunii ianuarie sint 
o grăitoare expresie a avîn- 
tului întrecerii patriotice, o 
dovadă tonvingătoare a posi
bilităților reale pentru a în
deplini și depăși prevederile 
maximale ale planului. La a- 
cest bilanț și-au adus contri
buția din plin și făuritorii de 
bunuri materiale și spiritua
le de pe frumoasele plaiuri 
moldovene, care, în această 
zi de miercuri, 17 ianuarie, 
au avut bucuria de a-1 avea 
in mijlocul lor pe conducăto
rul iubit al partidului și 
statului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

In vizita sa de lucru, se
cretarul general a fost înso
țit de tovarășii Gheorghe 
Pană, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Dumitru Popescu, mem
bru al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Au
rel Duca, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. 
91 P.C.R.

Ca pretutindeni pe cuprin
sul tării, și aici, muncitori, 
țărani, intelectuali, tineri și 
vîrstnici au făcut din întîlni- 
rea cu tovarășul Ceaușescu o 
vibrantă demonstrație de a- 
deziune la politica internă și 
externă a partidului și sta
tului, de dragoste și atașa
ment față de partid, față de 
cel care cu înaltă responsabi
litate, pentru destinele națiu
nii, cu neobosită grijă pentru 
condițiile de muncă și de via
ță ale oamenilor, se află per
manent în mijlocul lor. A fost, 
de fapt, un dialog continuu 
cu metalurgâști, constructori 
de mașini, muncitoare din in
dustria confecțiilor, cu con
structori și montori, muncitori 
din industria lemnului, arhi- 
tecți șl proiectanți, activiști 
de partid și de stat, din Bîr- 
lad, Vaslui, Pașcani. Simpla 
enumerare a profesiilor dă 
Imaginea diversității obiecti
velor vizitate, a problemelor 
care au fost abordate și, în 
același timp, reflectă adîncile 
prefaceri din viata acestor 
locuri, unde au fost create 
și dezvoltate unități indus
triale, ceea ce a determinat 
valorificarea mai intensă, în 
condiții de eficiență superioa
ră, a potențialului material si 
uman din zone unde odinioa
ră „nu se întîmpla nimic".

Secretarul general a stat 
de vorbă, cu căldura și re
ceptivitatea bine cunoscute, 
cu oamenii, care și-au spus 
deschis părerea, au arătat și 
bucuriile si necazurile, s-au 
referit la acțiunile și inițiati
vele luate, au făcut propu
neri pentru mai bunul mers 
al treburilor, așa cum e fi
resc, cum a instaurat în viața 
de fiecare zi partidul, ca, în 
spiritul democrației socialis
te, oamenii muncii să parti
cipe. în dubla calitate de pro
ducători și proprietari ai mij
loacelor de producție, la con
ducerea economiei, a vieții 
sociale, a statului. Iar indica
țiile date și cu acest prilej 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
au deschis noi orizonturi, noi 
perspective activității colecti
velor de muncă vizitate, sti- 
mulîndu-le la noi succese. Am 
putea spune că, în fapt, vi
zita și întâlnirile conducăto
rului partidului și statului au 
constituit o adevărată con
sfătuire de lucru cu zeci de 
mii de particip anti.

Trăsătura definitorie a a- 
cestor întilniri a fost ho- 
tărirea oamenilor muncii de 
a transpune in viață liniile 
directoare jalonate în expu
nerea secretarului general la 
Plenara C.C. al P.C.R. din no
iembrie anul trecut pentru ri
dicarea nivelului calitativ al 
întregii activități economice, 
sporirea eficienței sale, ca si 
noile indicații date cu prile
jul acestei vizite.

Iată, de altfel, desfășurarea 
ei, pe parcursul întregii zile 
de astăzi :

Vizita de lucru a secreta
rului general al partidului In 
județul Vaslui a început in 
primele ore ale dimineții în 
orașul Birlad, principal cen
tru industrial.

Elicopterul special, la bor
dul căruia au călătorit tova
rășul Nicolae Ceaușescu. cei
lalți conducători de partid și 

de stat, aterizează pe stadio
nul municipal. O mulțime de 
oameni ai muncii din locali
tate Și împrejurimi au venii 
in intîmpinarea secretarului 
general al partidului, salutîn- 
du-1 cu deosebit entuziasm $1 
bucurie. Pe mari pancarte, e- 
rau înscrise lozinci de bun 
venit pe aceste meleaguri 
moldovene. Se scandează 
„Ceaușescu-P.C.R.", „Ceaușescu 
și poporul". Tovarășul Gheor
ghe Tănase, rrim-secretar al 
Comitetului județean Vaslui 
al P.C.R., urează Hud venit 
pe aceste plaiuri.

O unitate, alcătuită din mi
litari ai forțelor noastre ar
mate, din membri ai gărzilor 
patriotice și tineri din deta
șamentele de pregătire pen
tru apărarea patriei, prezin
tă onorul comandantului su
prem al forțelor noastre ar
mate. Este intonat Imnul de 
stat al Republicii Socialiste 
România. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu trece în revistă 
garda de onoare.

De la stadion, îd uralele și 
aplauzele mulțimii venite în 
întîmpinare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ceilalți conducători 
de partid și de stat, se în
dreaptă spre centrul orașului.

. Străvechea localitate mol
dovenească, Bîrladul, întîmpi- 
nă pe conducătorii de partid 
și de stat cu freamătul spe
cific centrelor industriale, cu 
străzi largi, pline de anima
ție, flancate de construcții 
noi, cu o arhitectură moder
nă.

Coloana de mașini se în
dreaptă spre fabrica de con
fecții din localitate, una din 
cel mai mari unități de 
acest fel din tară, spe
cializate in producția de 
articole de lenjerie pen
tru copii și uniforme școla
re. In cadrul unei expoziții 
sînt prezentate principalele 
produse realizate aici, grafice 
care ilustrează succesele ob
ținute și perspectivele de dez
voltare ale întreprinderii.

Gazdele informează că în 
anul care a trecut, colectivul 
acestei unități și-a onorat 
angajamentele luate în între
cerea socialistă, depășind pre
vederile planului cu 48 mili
oane lei, și indicatorul de be
neficii cu 3 milioane lei. De
pășirile de plan înregistrate 
în primii doi ani ai cincina
lului au permis colectivului 
unității să obțină un avans 
de un trimestru. Pe baza re
zultatelor obținute, a folosirii 
depline a mașinilor, a tim
pului de muncă și a sporirii 
productivității muncii, harni
cul și tînărul colectiv al fa
bricii s-a angajat să realizeze 
cincinalul în numai patru ani, 
inclusiv prevederile la ex
port. In acest context, planul 
pe 1973 prevede, față de sar
cinile inițiale ale cincinalu
lui. o creștere de 53,7 la su
tă. Directorul general al 
Centralei industriei con
fecțiilor București, Iosif 
Steinbach, prezent in fabrică, 
informează pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu că au fost 
create condiții ca cincinalul 
să fie realizat în patru ani 
pe ansamblul centralei.

Directorul întreprinderii, 
ing. Teodor Frăteănu, infor
mează pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu că, în vederea în
făptuirii sarcinilor trasate de 
partid privind diversificarea 
și îmbunătățirea calității con
fecțiilor pentru copii și tine
ret, în cursul anului vor fi 
introduse în fabricație peste 
300 modele noi destinate fon
dului pieței.

In discuția cu conducerea 
ministerului, a centralei și în
treprinderii, secretarul gene
ral insistă asupra necesită
ții diversificării producției 
destinate exportului, pentru ca 
mărfurile purtînd marca de 
fabrică a întreprinderii bîrlă- 
dene să pătrundă pe și mai 
multe piețe. Evident, acest lu
cru impune o neslăbită aten
ție abordată calității.

Pretutindeni în sectoarele 
vizitate, muncitoarele între
prinderii au făcut o călduroa
să primire secretarului gene
ral al partidului, celorlalți 
conducători de partid și de 
stat.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a adresat călduroase felicitări 
colectivului fabricii pentru 
rezultatele obținute in anga
jamentul de a înfăptui cin
cinalul în patru ani.

Următorul obiectiv vizitat 
la Birlad este Fabrica de rul
menți. care, împreună cu u- 
nitatea similară din Brașov, 
asigur? în prezent necesarul 
de rulmenți pentru întreaga 
economie națională, precum și 
însemnate disponibilități pen
tru export. Rulmenții birlădeni 
sint exportați în peste 50 de 
țări de pe toate meridianele 
globului.

In fata maciietei, inginerul 
Mircea Simovici, directorul fa
bricii, informează pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu despre mo
dul in care au fost transpuse 
In practică indicațiile date cu 
prilejul ultimei vizite, privind 

sporirea aportului acestei u- 
nităti la dezvoltarea industriei 
constructoare de mașini româ
nești. In prezent, se află In 
plină construcție o nouă hală, 
care va completa profilul fa
bricii cu rulmenți mici de se
rie foarte mare — produse cu 
largi utilizări în diferite sec
toare ale economiei. La in
trarea în producție la capa
citatea prevăzută în proiecte, 
această unitate, de altfel o 
nouă fabrică, va realiza anual 
30 milione rulmenți, astfel că, 
la finele cincinalului, valoa
rea producției globale a între
prinderii va spori de 2,6 ori 
in comparație cu anul 1970.

In scopul asigurării concen
trării și specializării, a creș
terii eficienței economice, 
tove.-.is-.» Nicolae Ceaușescu. 
cere conducerii ministe
rului de resort, organn- 
lor județene și looale de 
partid și de stat ca fabrica 
de rulmenți cu unitățile noi 
și cu întreprinderea de ele
mente pneumatice de automa
tizare să fie incluse într-o 

.uzină cu o conducere unică.
Conducătorii de partid și 

de star vizitează, apoi, halele 
de producție. Directorul în
treprinderii informează pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
despre hotărîrea constructori
lor de rulmenți de a înde
plini cincinalul înainte de 
termen.

— Ce trebuie înțeles prin 
înainte de termen ? întreabă 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

— Șase luni, tovarășe se
cretar general, răspund gaz
dele.

— Tovarășii de la Confecția 
au arătat că ei vor realiza 
cincinalul în patru ani. Poa
te vă întreceti cu ei ? spune 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Muncitorii din inr aplaudă 
cu căldură. Se aud voci: „Pu
tem și noi reduce termenul. 
Și o vom face!“

Gazdele arată că, încă din 
primele zile ale noului an, 
au fost introduse în fabrica
ție de serie tipuri de rul
menți pentru autocamioanele 
..Roman'1, autoturismul ,Da- 
cia-1300“ și pentru laminoa
re.

Pe parcursul vizitării hale
lor, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se întreține cu 
specialiștii centralei, ai fa
bricii se oprește la n>'r i- 
se locuri de muncă. Remarrind 
că în uzină se mai irosește 
spațiul prin căi de acces de 
prisos, că mașinile și utila
jele pot da mai mare randa
ment, secretarul general a- 
trage atenția asupra necesi
tății folosirii cu mai multă 
atenție a spațiului existent, 
aplicării în continuare a unor 
tehnologii moderne care să 
asigure reducerea manoperei 
și a consumului de metal, 
creșterea productivității mun
cii și a performantelor teh
nice și calitative ale rul
menților. In secția de mon
taj, secretarul general al 
partidului arată că există loc 
pentru amplasarea unei noi 
linii. Conducerea întreprinde
rii se angajează să foloseas
că spațiul potrivit indicației. 
Secretarul general al parti
dului dă indicații ca dezvol
tarea și modernizarea fabricii 
să se facă cu forțe proprii, 
cu mașini si utilaie conccou- 
te și realizate în întreprinde
re. domeniu în care aici e- 
xistă o experiență pozitivă. 
In secția de strungărie. tova
rășul Ceaușescu se apropie de 
locul de muncă al maistru
lui Gheorghe Stratulat. stă de 
vorbă cu el, cu alți munci
tori. despre modul în care a 
fost defalcat olanul de Pro
ducție pe secții, echipe si 
oameni, desore calitatea pro
duselor. In discuția avută 
cu Ecaterina Balmas. contro
lor de calitate. tovarășul 
Ceausescu s-a interesat des
pre condițiile de muncă ce 
le sint asigurat*» si veniturile 
Pp care le realizează.

In încheierea vizitei, tovară
șul Nicolae Ceaușescu adre- 
sîndu-se adjunctului ministru- 
1 , construcțiilor indu tri ile 
aflat de față, precum și or
ganelor locale de partid șl 
de stat indică să se ia toate 
măsurile în vederea asigurării 
con 'îțiilor pentru devansarea 
cu rd puțin trei luni a terme
nului de punere în funcțiune 
a noii hale industriale, să se 
alcătuiască echipe de montori 
din rîndul tehnicienilor și 
muncitorilor fabricii, care să 
lucreze la montarea Si darea 
în exploatare a noului obiec
tiv. Aceste echipe, lurrînd $1 
în timpul lor liber, ar obține 
rîsttniiri suplimentare".

Din nou pe străzile Bârla
dului. în aplauzele miilor de 
locuitori ai orașului, coloana 
de mașini se îndreaptă spre 
stadionul municipal, de unde 
tovarășul Nico’ae Ceaușescu, 
ceilalți conducători de partid

(Continuare in pag. a 4-a)
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Interlocutor: 
IO AN COJOCARI 

miner șef de brigadaă 
la E. M. Lonca
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Singurul băiat al... părinților
(Confesiune la reangajare)

Dar

sâ lu

in-

invoire,

încurci

pe mi-

aici ?

din Foc-

din Foc-
de mătase, căldura are doar un rol atit de bo

și eu

unde

Șl 
ce 
de

imediat chemați de acasă muncitori. Specialiști 
reparații. Trebuia neapărat să fie de față și un

on
De

m-am 
m-am

meseria 
i Gaza

un caz, din vina

Băiatul „rătăcitor"
gata să se întoarcă acasă 
și...
lor,
ga

cum e tinerețea 1
cu o

zilele acestea 
„nemotivate" ?
una...
te puteai trezi

COLECTIVUL DE MUNCA
mediul cel mai propice de acțiune a opiniei

In actuala etapă a dezvoltă
rii socialiste a României — e- 
tapă. in care, asa cum se sub
liniază In documentele de 
partid, afirmarea principiilor 
si normelor eticii comuniste 
in xiala socială, in relațiile 
dintre oameni. condiționează 
xiitorul comunist al patriei —. 
rolul și importanța opiniei 
publice capală noi și noi di
mensiuni, mai ales în lupta 
pentru promos arca noului. îm
potriva vechiului din conștlln 
țe. Partidul nostru a făcut din 
stimularea opiniei publice un 
însemnat factor de perfecțio
nare a muncii in toate dome
niile de activ Itate.

In rindurile care urmează. 
asindu-1 ca interlocutor pe mi
nerul șei de brigadă 1OAN 
COJOCARU de la E.M. Lonea. 
inițiatorul acelei vibrante che
mări dc conștiință muncito
rească spre mai bine, numita 
sugestis „BRIGADA DE PRO 
Dl Cl IE $1 EDUCAȚIE", por
nind de la rolul opiniei publi
ce. de promotoare a noului, 
vom insista pe cealaltă meni
re a acestui factor de înriuri- 
rv a conștiințelor, acela de... 
prestigios și iascinant judecă
tor de etică și comportament 
sociaL Pentru că, se știe, nu
mai privită in indisolubila u- 
niiate dialeclicâ a menirilor ce 
le incumbă, opinia publică își 
poate înfăptui cu deplină eîi- 
ciență rolul pe 
Deci..

— Spuncți-ne, 
Cojocaru, după 
ca recunoscut a 
rare și-a

tovarășe 
părerea 
iept al noului, 

vMzgt materializată, 
tr-un... bun al tuturor, o ini- 
ti vă deosebit dc valoroasă, 

sarcini revin comuniștilor 
vederea influențării opiniei 

blice spre combaterea ori
căror manifestări retrograde 
existente încă în conștiința u- 
nor semeni de-ai noștri?

— Pe arena socială, noi. co
muniștii. cred că trebuie să 
acționăm cit se poate de ferm 
împotriva a tot ce pune pie
dici bunului mers înainte. Nu 
mi se pare nici grea dar nici

ușoară misiunea acestei ac
țiuni. Nu ml se pare grea pen- 
Ini că. m-am convins, cei ce 
încă se mai dedau la acte an
tisociale sau, mai puțin spus, 
no fac greutăți in muncă, se 
lom mai mult de reprobarea 
semenilor, a colectivului, de- 
cit de sancțiunile penale. Un 
articol critic in ziar sau o a- 
dunare in care este luată în 
răspăr o faptă nedemnă tre
zesc mal multe reacții in con
științe declt un verdict juri
dic... Și nu ml se pare ușoară 
această acțiune, pentru că ten
dința de a smulge de la socie
tate mai mult declt merită os
ie destul do bine înrădăcinată 
incă în unele conștiințe care 
ne înconjoară...

— Ca atare, să nu îngăduim 
nici măcar starea de expecta
tivă în fața unor manifestări 
de parazitism, chiul, trîndă- 
vic, dcqradarc morală !

— Categoric I Avem datoria 
de a nu tolera nici un astfel 
de act. cit ar fi de mic. Șl 
mal ales, să „închidem ochii", 
că, poate, omul, mai devreme 
sau mal tirziu, se va corecta 
singur I

— Pot fi preîntîmpinate, în 
colectivele de muncă, 
festările indisciplinare 
după cum știm, pot 
ulterior acte antisociale deo
sebit de grave ?

— Fără doar șl poate. Nu
mai reacția promptă și fără 
menajamente a opiniei publi
ce — accentuez, nu o reacție 
individuală, singulară care ar 
părea celui „sub iocul criticii" 
ca ascunzlnd cine știe ce in
tenții tăinuite — poate să con
ducă la această preîntâmpina
re.

— Sînteți, decr — și afir- 
mind ne gîndim că aceasta 
concepție vă stăpînește și mo-

dul de a lucra cu oamrnii 
pentru intervenția operativă, 
ferma a opiniei colectivului a- 
supra individului, încă din 
stadiul incipient, cind so ob
servă prima... maladie a carac
terului ?

— Nici nu poale fi vorba de 
altfel de intervenție. Cu cit c 
mai devreme, cu atit e mal bi
ne. Ca In medicină, pină boa
la nu i-a proporții...

- Micul colectiv, se subîn
țelege din afirmația dumnea
voastră, are în primul rind da
toria să intervină la timp...

— Da. Aici, in micul colec
tiv, in brigadă, in echipă, in 
atelier, omul nu are cum să 
nu-șl dezvăluie felul de a fl și 
de a gindi. Aici se văd calită
țile și lipsurile. De aici tre
buie să pornească înriurlrea. 
Prima Intervenție poale i| de
cisivă... Dacă e făcută de pe 
poziția obiectivitătii partinice,

...II cunosc dc mai mulți 
ani pe Emeric Nagy, mais
tru minier principal din ca
drul sectorului III de la mi
na Dilja. Sintem colegi de 
muncă. L-am îndrăgit de 
la prima noastră „întilnire" 
care a avut loc intr-un aba
taj cameră, sau pe. o gale
rie. nu mai știu, dar asta 
n-are importanță. Demnă de 
reținut este realitatea că-i

man al denaturării faptelor, 
al chiulului, așa l-au carac
terizat tovarășii de muncă, 
organizația de bază, cind in 
anul 1958 o fost primit in 
mulul membrilor de partid. 
Cotitură de esență in viața 
tiparului, îndatoriri sporite,

CALEA ÎMPLINIRII

un om integru, un bun t< 
răș, călit in muncă, 
riat de toți ortacii.

In anul 1956 a rei 
Valea Jiului dinlr-o comună 
bănățeană. S-a angajat mai 
mfli la I.onea, aici a primii 
„botezul Jocului", a făcut

Emerla in clasa a Vl-a... 
mindoi învață la Școala ge
nerală nr. 4 din Petroșani 
Mezina familiei. Maria, are 
•I ani și „umblă'' la grădi
niță...

Comuniștii și toți oamenii, 
sectorului au încredere in

cunoștință cu mina, s-a le
gat de adincuri. „Sint min
ării că am învățat. ; 
de la vesti ții mineri 
Kopelin și Niculaie Flaiu... 
Și-am mai „prins" ceva : 
cum trebuie să înțeleg orta
cul ea să Jiu înțeles, că se 
cuvine să dau iutii și apoi 
să pretind sA ml se dea..."

„Obărul nostru", cum 
spun minerii maistrului 
principal Nagy, a mai fost 
ortac și cu Ion Cojocaru. 
conducătorul brigăzii care, 
ulterior, a lansat inițiativa 
de întrecere : „Brigada de 
producție și educație*', ...Ger
menii educației comuniste 
au rodit. Emeric Nagy e un 
om drept, înverșunat duș-

gindire matură, prezență 
' ie, intervenție eficientă in 
miezul problemelor colecti
vului — iată noile cerințe, 
care s-au pus în fața comu
nistului Nap]/. Și piua acum 
nu a dezamăgit.

De mai multe ori am stat 
de vorbă și ani putut să ci
tesc in ochii lui mulțumirea 
cind a realizat o faptă burJ, 
sau nemulțumirea cind nu 
a reușit să rezolve ceva, să 
înfăptuiască tot ce ar fi fost 
posibil de realizat. Din vorbă 
in vorbă, am aflat că pe 
lingă munca lui, veghează 
neobosit la liniștea căminu
lui, își prețuiește, soția, îm
preună cu care crește cei 3 
copii. Fetița cea mare. Bor- 
bala, este in clasa a VllI-a,

maistrul Nagy. De curind „ 
fost reales ca secretar al or
ganizației de bază de la sec
torul Ill producție. Cristali
zare a încrederii semenilor. 
Totodată, îndeplinește și 
funcția de vicepreședinte al 
Consiliului județean al sin
dicatelor — Hunedoara.

„Mai avem multe de fă
cut... sarcinile maximale ale 
anului 1973 trebuie indepli- 

'' ” primele zile ale no-
așa cum ne cere 
nostru, personal se- 
general. tovarășul 
Ceaușcscu. Mereu

a

nite din 
ului an, 
partidul 
cretarul 
Nicolae 
se ridică probleme care so
licită dăruire, pasiune, mun
că. Vom deschide un abataj 
pe stratul 3, in blocul IV. 
Galeria transversală de la

orizontul 490 de bază 
foarte scurtă, încap numai 
7 vagonete și încărcarea es
te anevoioasă. Stocul de va- 
gonete trebuie asigurat pen
tru grupă..."

Dar acestei probleme i-a 
găsit rezolvarea. De la trans
versala abatajului nou in a- 
ral. galeria de transport, ca 
urmare a sistematizării prin 
reprofilare, va fi cu profil 
dublu pe o porțiune de cea. 
50 m. Deci, transportul din 
această zonă va fi îmbună
tățit simțitor....... Srî-i învâ-
țflm pe oamenii minei, 
proaspăt angajați, meserie, 
așa cum am invățat și noi 
dc la cei dinaintea noastră. 
Să ne străduim să ni-i apro
piem, să-l educăm in spiri
tul dragostei dc ort..."

Maistrul principal Emeric 
Nagy este încrezător in pu
terea de muncă a colectivu
lui sectorului III. „Nu vom 
precupeți nici un efort ca să 
realizăm planul cincinal 
înainte de termen", spu
nea fntr-o ședință recentă. 
Colectivul, in frunte cu co
muniștii, vor acționa întoc
mai. E calea unică a totalei 
împliniri.

Carol LASZLO. 
maistru principal, E.M. Dilja

In dupa-amiaza uneia din zilele acestui ianuarie geros, 
ia ascensorul de la casa cazanelor a F.F.A. „Viscoza" Lupeni 
-a produs o avarie. Era necesară o intervenție de maximă 
operativitate. In complicatul proces de transformare a celu
lozei în fire 
tăritor !...

Au lost 
in astfel de 
sudor de înaltă calificare. S-a făcut apel la Ion Ionici, una 
si aceeași persoană cu secretarul organizației de bază a a- 
telierului auxiliar. Comunistul Ionici nu a pregetat nici un 
moment. S-a prezentat urgent la datorie. A organizat. cu 
minuțiozitatea reclamată de atari situații întreaga activita
te a unei echipe formate ad-hoc. A însuflețit munca între
gii formații de lucru pentru remedierea rapidă a avariei. Și, 
alături de el. in această lucrare „contra cronometru", Vasi- 
le Lumperdean. Iosif Lazăr, Ioan Meszaros, Nicolae Pop, 
Constantin lancu, Dumitru Cușlea și Ioan Strinu, printr-o 
muncă avintată, tenace chiar, au reușit să redea în exploa
tare ascensorul defect. Situația critică creată în urma avariei, 
a iost lichidată. Și totul a reintrat pe făgașul normal...

...Se zice că oamenii sint verificați, integral, de situațiile 
excepționale. De ce. excepționale ? Puternica chemare a 
loriei naște azi eroismul muncii. Și acesta e un eroism 
tidian. Situațlile-limită doar... reverifică șl confirmă 
\ăzul tuturor pe eroul anonim.

da- 
co- 
in

Titlul, iragmemi'at, ar su
mai degrabă... ideea u-
rătăciri prin păduri,

orașe, sau prin alte lo
in necunoscut,deci!

ectele unor asemenea 
i își dă orcine seama, 

teama consecințelor.

gera 
nor 
Prin 
curi. 
De.„ef< 
rătăcir 
Și de 
oamenii ș-au obișnuit să-și ia 
măsuri preventive, din timp... 
Se informează, își procură 
..qhiduri" turistice, se fac... 
eforturi pentru a-1 descoperi 
pe cel rătăcit.

Cu toată gravitatea lor. e- 
xista insă și alte rătăciri. Ră
tăciri in viață. Mult mai gra- 
ve.Este vorba de rătăcirile ca
re se petrec în mintea oame
nilor. A unora dintre oameni! 
Asupra acestora, am dori 
ne oprim cîteva 
Pentru că. se știe, 
lele acestora 
le ori aproape

să 
momente, 
consecin- 

sînt de mul- 
ori aproape catastrofale, 

i. de pildă, din cauza unei 
..dereglări" in ansamblu] de 
concepții al unui sot, se de
stramă o familie. Și de aici 
consecințe grave, cunoscute de 
noi din viata cotidiană. Un 
conducător de unitate econo
mică, despre care se poate a- 
firma că e...... rătăcit", poate
aduce mari prejudicii avutu
lui obștesc si salariatilor. Și 
-ilte atitea și atitea... Avem 
fiecare exemple la indemină.

In rindurile care urmează, 
m3 voi ocupa de rătăcirile 
unor oameni caTe, parcă refu
zi nd să mal asculte glasul ra
țiunii al stăpînirli de sine, nu 
r-.-usesc la un moment dat sa 
se mai „descurce". își creează 
-.inquri probleme. Este vorba 
despre acel semeni ai noștri 
rare, din lipsă de orientare, 
posedind in schimb bogate 
cantități de orqoliu, ambiție, 
în'ăoătînare. dorințe de răz-

M. BLENDEA,
F.F.A. „Viscoza" Lupeni

bunare, se împotmolesc dinlr-o 
dată singuri în mocirla „neca
zurilor", a rușinei și a chel
tuielilor fără rost. Așa7 s-a în- 
limplat cu vecinele Antonefa 
Obreja și Vistina Loghin. lo
catare de pe aceeași scară și 
etaj» una la apartamentul 7 și 
cealaltă la 8. din blocul 12, 
cartierul Aeroport-Petroșani.

Totul a început intr-o bună 
zi a anului 1970.

■J

Adrian CONDOR

Ne aflam in biroul serviciului 
personal de la E.M. Livezeni. 
Un tinăr aduce o cerere de an
gajare... Adică de reangajare. 
Se numește Romică Focșa și 
e absolvent al unei școli profe
sionale... sanitare (I). Ne „pre- 
documentăm", sumar asupra ci- 
torva date din biografia celui 
ce aștepta un „verdict" 
terpelăm •

- Ai lucrat, aici, un 
patru luni. In subteran, 
ți s-a desfăcut contractul 
muncă ?

- In nici
mea...

- Dar din o cui ?
- Eu n-am făcut nimic. N-am 

făcut altceva decit am sărbă
torit revelionul...

— Dar al avut trei zile li
re..,
- Da, dar eu am sărbătorit... 

două revelioane. Și pe cel din 
1974, ca să mă asigur...

Insolența ne Intrigă. Conti
nuăm totuși :

— In afară de 
n-ai mai făcut
- Ei, așa cite
- De ce, ? Nu 

dimineața ?
— Ba da, dar nu aveam 

totdeauna poftă să merg la șut.
- De ce nu muncești in me-

• PETRU BODOR (Vul
can. str. Perilor nr. 6): In
grat, după cum afirmați, ve
cinul dv., uită că nu singur, 
in urmă cu cîțiva ani, și-a 
instalat in curte conducta de 
apă și acum vă interzice pî
nă și apropierea de robinet. 
Mobilul „rupturii" dintre doi 
foști buni megieși nu l-am 
putut extrage din scrisoarea 
dv. Oricum insă, faptul că 
cel cu care momentan nu vă 
mai înțelegeți, înlesnește ri
sipa apei, nu e o problemă 
„personală". Apa pe care o

primește prin conductă 
este și nici nu va fi doar 
lui, spre a-și permite s-o

POȘTA
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sipească, fără rost, zilnic, 
mintiti-i aceste adevăruri.

nu 
a 

ri-

A-

$ ALEX. BABA, E.M. Pe- 
trila : Intre timp, după cum

am fost informați la Consi
liul popular orășenesc Petri- 
la...... arbitrariul și șicanele"
despre care ne-ati povestit 
in scrisoare au fost lichidate, 
echitatea reqăsindu-și locul 
cuvenit. Dacă considerați ne
cesar, reveniți.

M. CAV AU, Petroșani: 
Da, aveți perfectă dreptate, 
nu toti tinerii sini de acord 
cu romantismul virslei. Mai 
există tineri caro trec indi
ferenți pe lingă poezia iubi
rii,

„rezolve" propriile porniri ne- 
c ontrolate. Și au început pe 
cale ierarhică, mai intii cu co
misiile de judecată și în con
tinuare cu Judecătoria Petro
șani și cine știe, poate se vor 
prezenta și in fata altor in
stanțe. Cind primeau „citații" 
nu mai știau nici ele și nici 
martorii de care acțiune este 
vorba și oare instanță le aștea
ptă!...

dicat. decretind fiecare că a- 
ceasta comisie încearcă împă
carea lor pentru că are interes 
să favorizeze... partea adversă. 
Pentru comportarea lor în fata 
comisiei de judecată s-a în
cheiat un proces verbal, prin 
care a fost sesizată Procura
tura locală Petroșani spre a 
fi ambele trimise în 
judecată pentru — însfîrșit. 
un fapt comun — ultraj. Eve-

A

RĂTĂCIRI I» VIATA
După ce au putut trăi ca 

bune vecine, in relații priete
nești, multă vreme și au reușit 
să se cunoască suficient una 
cu cealaltă, au ajuns într-o zi 
la concluzia că aceste relații 
nu ar fi chiar normale. Bunele 
relații s-au intoxicat subit și 
au Început... insultele, calom
niile. In „sarabanda" vrajbei 
incipiente au fost atrași, înce
tul cu încetul, și alti vecini — 
Ciungu, Băiescu. Simoc. Unde 
— au ajuns în final ? De la un 
dosar cu nr. 126/1970 au reușii 
să „posede" in prezent... 9 
dosare (nr. 142 și nr. 154/1970, 
nr, 94, nr. 95. nr . 143 șl nr.
153/1971, nr. 42 și 
Dosare completate 
alti și alti martori 
care au pornit pe
cătii să li se „facă dreptate" 
deoarece ele, cele două vecine 
nu mai erau in stare să-și

nr. 6/1972). 
mereu cu 

și... curioși, 
calea jude-

...In același mod și tot pe 
aceeași cale rătăcită au plecat 
și Marla Pupui din Petroșani 
(str. Unirii bloc 28, scara I, a- 
partamenl 13), împreună cu 
Titiana Moraru din același 
bloc, de pe aceeași scară și la 
același etaj, deci alte vecine. 
Identic, în „opera" lor au fost 
atrași și alți cetățeni — Grum- 
za. Radu, și Gafita...

Aceasta, pentru că nu li s-a 
părut „opera" prea senzațio
nală, au pornit șl cîteva ata
curi la adresa comisiei de ju- 
judecată care.......a îndrăznit"
să încerce împăcarea lor. Era 
desigur o profanare a unei vo
ințe comune de a-și vedea fie
care preopinentul amendat!... 
In ziua de 26 octombrie 1972. 
au amenințat și ultragiat pe 
rînd membrii comisiei de jude- 
■ ată. dînd cu pumnul în masa 
din fața comisiei și, pe ton ri-

nimeritele nu s-au oprit aici. 
Impricinații au pornit o serie 
de acțiuni, 
șapte dosare I 
mai multe...

Și cind ne gindim că toii a- 
cești împricinați fără... pricini 
sint muncitori, femei casnice, 
au copii, au servicii, treburi, 
idealuri I Te întrebi de-a drep
tul stupefiat: care-i proveni
ența acestor... drumuri Inutile? 
Ce au de împărțit, ce au do 
cîștigat de pe urma aii tor pro
cese. care presupun zile pier
dute. cheltuieli inutile, nervi? 
Și nu numai ai lor. ci și ner
vii altora, timpul altora, chel
tuielile altora.

Un caz și mai grav este al 
-otilor Constantin și Nlcullna 
Slurza. cu domiciliul comun 
in str. Independentei, bloc 
19/11 din Petroșani. Acești soli 
au trăit împreună, firesc, pînă 
in 
cu dosarul nr. 151 se tot dau

Și au ajuns la 
I Sau poate la

anul 1970, cînd inceplnd

seria pentru care 
gătit ?

- Am muncit.
plictisit. Și de subteran 
plictisit tot așa...

- Deci, nu ești hotărit __ 
crezi prea mult nici acum cind 
probabil vei fi reangajat ?

- Păi, știu eu ? Cind mă plic, 
tisesc, gata ! Și apoi, nu poți 
ști cind faci nemotivate (I ?), 
dacă nu-ți aprobă o 
două, trei...

- Șl-ți place așa, să 
lumea ?

- Mai mult mă-ncurc
ne...

Așteptam o reactivizare o 
spiritului. Eroare ! A urmat o 
aplecare a capului și... .tăcere.

- Ești utecist ?
- Da, și am grijă de băieți, 

li trezesc dimineața, ii trimit la 
șut. Că sint eu cum sint, dar 
din gură imi ies numai vorbe 
bune.., (are șl el o „contri
buție")

- De unde al venit
- Din Baia Mare.
- Și acolo ?
- Din Focșani, eu 

șani sint,
- De ce ai plecat 

șani ?
- Știți

M-am „încurcat"
fată...

- Părinții știu acum 
ești ?

- Știu I Că-mi trimit bani.
- Nu ție rușine să le ceri 

bani ?
- Ba da, dar nu le cer. îmi 

trimit ei, câ știu că-s la școală, 
nu că-s angajat. Și.apoi sint 
al lor, singurul lor băiat. De ce

să nu-mi trimită ? Intr-o bună 
zi o să mă intorc la ei, să mă 
țină, că au casă...

— Vrei să te faci gospodar 
acolo, in sat ?

— Nu. Vreau să vind casa...
— Dor casa e a părinților. 

Dumneata n-ai contribuit cu 
nimic la ridicarea ei!

- E și a mea. Pentru simplul 
motiv că-s moștenitor..,
- Ce ai de gind pe viitor ?
- Nu pot să știu ce mai in

tervine. Poate o să mai gre
șesc...

- Consideri că ai greșit cu 
revelionul ? Doar ai făcut-o cu 
bună știință ?

- Sigur că da. Am greșit, 
dar e o greșeală foarte mică.
- Crezi ?
- Categoric. Ce să mai zi

cem dacă ar fi vorba de gre
șeli din alea cu furturi și pro. 
cese,„

Romică Focșa a fost rean
gajat ca descărcător de vago
nete la E.M. Livezeni. Nu-I cu
noaște pe secretarul comitetu
lui U.T.C. al minei. Nu știe nici 
din ce orgonizație de tineret 
a făcut parte... Dumneavoastră, 
tovarășe secretar U.T.C. Gheor- 
ghe Popescu și ceilalți membri 
ai comitetului il cunoașteți pe 
Romică Focșa ?

Oricum, noi vi l-am prezen
tat. Succint. Poate sumar. In 
tot cazul, cu... vorbele lui. Și 
credem că nu e dificil să recu
noașteți in exprimarea acestui 
tinăr simptomele grave die unei 
boli impotriva căreia aveți da
toria să luptați - parazitismul 
social. Alte comentarii le con
siderăm de prisos...

să vîndă casa bătrini- 
Acest fapt s-ar adău- 
realizărilor" sale pînă 

la vîrsta de 23 de ani, 
virstă pînă la care a reu
șit să „cumuleze" și două 
pensii alimentare (pe care 
nu le plătește cam dc mul
tă vreme), una la Vaslui, 
fostei soții, iar alta in Ma
ramureș.

unul pe altul in judecată pen
tru insulte, calomnii, bătăi, 
amenințări. Și în acest caz do
sarele au început să se înmul
țească, Parcă nu-ti vine să 
crezi că se poate întîmpla și 
așa ceva... între soți care s-au 
căsătorit „de bună voie și ne- 
siliți de nimeni".

In rindurile de fată am in
tenționat doar să subliniem 
prin trei-jatru exemple (ele 
sînt, din păcate multe), con
secințele negative, periculoa
se, rușinoase și costisitoare 
ale celor „dispuși" să apuce 
pe căi rătăcite. Pentru ca a- 
ceștia, și alții ca ei, să reflec
teze și să dlscearnă înainte 
de a se afunda pînă la gît in... 
necazuri și • dosare...

In fata unor asemenea ca
zuri, opinia publică a cetățe
nilor, a semenilor loiali și co
re* ti. care au ajuns să înțe
leagă preceptele conviețuirii 
civilizate, ale eticii noastre so
cialiste, are datoria să inter
vină ferm. Psihicul unor oa
meni. al vecinilor noștri care 
dispun de prea mult... timp 
liber și pe care îl iro
sesc rătăcind pe potecile 
învrăjbirii, care-șl fac un „ti
tlu de glorie" din a-și chema 
vecinii in fata feluritelor in
stanțe pentru pricini minore, 
poate și trebuie să fie... re
glat. Este in putere,i opiniei 
publice s-o facă și Încă cu 
toată fermitatea. Pentru că nu 
I oti trece nepăsător pe lingă 
asemenea oameni care încear
că „să intre în istorie" 
ușa din dos.

pe

Gheorghfi ROMAN, 
șeful secției administrației 
cale de stat de pe lingă Con

siliul popular municipal 
Petroșani

lo-

I. FIERARIIIntre floribere !

D. DEXTR1ANU

Ne-au atras alentia, 
cazia ' unui spectacol recent . 
prezentat la Casa de cultură, 
două gesturi. Simple. Sponta
ne. Probabil, sincere. Și totuși 
total diferite. Pe scena inun
dată de fascicolele reflectoa
relor, un îndrăgit cîntăreț de 
muzică populară își susținea 
programul, In final, un torent 
de aplauze, secondat de nenu
mărate glasuri ce-1 rechemau 
la rampă. Răsplata firească, 
binemeritată a unor momente 
dc autentică chintesență fol
clorică oferite... Dintre rin- 
duri, o spectatoare a urcat ti
midă pe scenă oferindu-i, ca 
preț al admirației sale, — și 
de ce nu a tuturor celor ce a- 
plaudau ? — un buchet de 
flori, Un gest frumos, atît de 
obișnuit iu asemenea ocazii...

Tot in acea seară, un alt bard 
al plaiurilor transilvănene, nu 
mai puțin cunoscut, sau îndră
git de spectatori, a primit .și 
el o mică atenție din partea 
unui admirator. Total diferită 
insa de prima : o sticlă de be
re desfăcută (I). Prima reacție 
<i artistului popular a fost de 
reținere, de jenă. Oscilația în
tre a accepta sau nu bizara o- 
fertă se putea citi distinct pe 
fața șl in gesturile celui de 
pe scena. Clipele de confuzie 
s-au irosit insă repede. „Da
rul" a fost totuși acceptat. Ori
ei! de nelalocul ei ar fi fost 
„alentia" ciudatului spectator, 
aceasta a fost înțeleasă, psiho
logic, lotuși, ca o dovadă de 
simpatie...

Flori și... bere! 
turi. Simple. Poate 
lot cazul, 
irumos. Al 
dezvăluind 
mentalități 
ceea ce reprezintă răsplata u- 
nor momente de satisfacție ar
tistică...

Două qes- 
sincere. In 

primul — firesc, 
doilea — neavenit, 
„vestigiile" unei 
deformate despre
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ADUNĂRILE GLNLRALL ALE SALARIATILOIÎ
(Urmore din pog. 1)

cere, modul tUm acestea s-au 
preocupat de asigurarea condi
țiilor mhtcriale, tehnico-oi qa- 
nizatoricc si sociale necesare 
realizării planului de produc- 
tie. punerii în functiunr la 
timp a obiectivelor do inves
tiții. organizării și -• rvirii 
populației ele, Adunările .n- 
tuale sînt chemate să Iacă o 
analiză exigentă asupra modu
lui rum comitetele oamenilor 
mum ii, consiliile științifice și 
de conducere și-au dus la în
deplinire holăririle. do< iziile 
și măsurile luate pentru de
servirea locurilor de mum ă, 
aplicarea studiilor privind or- 
panizarea superi ară a produc
ției și a muncii, inlăriroa dis- 
cir linei in producție, preocu
parea avută pentru recrutarea, 
calificarea și permanentizarea 
cadrelor, pefloclloncroa cu
noștințelor acestora.

In calitatea lor de proprietari șl 
pjeducatori ai bunurilor ma
teriale, saiariații trebuie să 
supună unei analize exigente 
și să insiste asupra modului 
rum nu fost folosite cipacită- 
tile de producție, dotarea teh
nică existentă in secții, sec
toare. locuri do muncă, insis
ted mai ales asupra cauzelor 
care au făcut ca în anul tre
cut. gradul dc folosire a unor 
utilaje să se situeze la un ni
vel SCâZUt.

In cadrul adunărilor, orga
nele colective dc conducere, 
cadrele cu munci de răspun
dere trebuie să informeze. In 
mod concret, cum au rezolvat 
propunerile făcute de către 
salariați, eficiența acestora. De 
asemenea, adunarea salarlali- 
lor trebuie să cunoască modul 
cum au fost materializate o- 
biectivele din contractele co
lective și din planurile M.T.O. 
adoptate la începutul anului 
și al semestrului 11.

îndrumate dc către organi
zațiile de partid. comitetele 
sindicatelor și comitetele oa
menilor muncii au îndatorirea 
de a crea condițiile organiza
torice prielnice unei largi și 
active participări la dezbateri 
a unui număr cit mai mare de 
muncitori, cadre dc conducere, 
specialiști, care să contribuie 
la dezvăluirea neajunsurilor, a 
cauzelor care le-au generat, la 
elaborarea măsurilor 
tiilor celor mai bune 
rificare a rezervelor 
din fiecare unitate, 
muncă, in scopul realizării e- 
xemplare a sarcinilor anului 
1973 la nivelul planului maxi
mal.

si solu- 
de valo- 

interne 
loc de

In dezbaterile adunărilor 
generale ale oamenilor muncii, 
dar mm ties la adoptarea mă
surilor, trebuie să se ținti sea
ma -le indicațiile conducerii 
do partid cuprinse in tzxpuno- 
rea tovarășului Nlcolae 
Ceausescu la adunarea activu
lui de partid din municipiul 
nostru cu priL jul vizitei de 
lut.ru din luna septembrie, așa 
ln< il «.fi se adopte măsuri ca
re *-o conducă la i

fl I rosirea dpplinu a capa
cităților de producție prin 
creșterea indicelui do utilizare 
a timpului disponibil și incăr- 

•ir».-a maxima in tot cursul a- 
nului n mașinilor, utilajelor șl 
instalațiilor, asigurarea condi
țiilor pentru murirea siguran
ței in funcționaro și elimina
rea avariilor la instalațiile in 
funcțiune ;

elaborarea do programe 
riguros lundnmonlale pentru 
reducerea consumului specific 
de materii prime, materiali?, 
< ombuslibil, c.nerqie la nive
lul normelor stabilite prin plan 
si continuarea acțiunii de re
vizuire a acestora în vederea 
reducerii lor substanțiale la 
introducerea unui regim sevei 
do economii și eliminarea ori
căror căi de risipă a resurse
lor de materiale ;
fi recrutarea din 

pregătirea temeinică 
de muncă necesară 
sarcinilor de plan, 
cadrelor pentru noile obiecti
ve', pentru generalizarea schim
bului II și extinderea schim
bului 111, pentru aplicarea pe 
n. ară lnrqă a acordului global. 
In acest scop, se va acorda o 
atenție deosebită antrenării in 
mai mare măsură a forțelor de 
muncă feminine in toate sec
toarele de activitate, unitățile 
C.C.P.. șantierole do construc
ții. I.I.L., Viscoza Lupeni, co
operativele meșteșugărești și 
celelalte unități își vor pre
vedea concret, pe trimestre, 
numărul locurilor de munca 
cc se vor crea pentru încadra
rea femeilor în muncă, pentru 
calificarea acestora j

C in scopul întăririi disci
plinei sub toate aspectele ei, 
al respectării stricte a norme
lor de protecție și igienă a 
muncii, a legislației socialiste, 
planurile de măsuri vor cu
prinde sarcini concrete prin a- 
plicarea cărora să se evite cu 
desăvîrșire producerea avari
ilor, a întreruperilor nejusti
ficate in producție, a acciden
telor de muncă, a îmbolnăvi
rilor profesionale ;

@ creșterea eficientei eco
nomice și a siguranței trans-

timp și 
a lortei 

realizării 
asigurării

porturilor, utilizarea rațională 
a capacității mijloacelor trans- 
portului In comun, Înlăturarea 
Imobilizărilor do vagoane șl 
autocamioane la operațiile do 
Im ii < aro-descăr< arc. elimina 
rea transporturilor nurațlonn- 
L și imbiinălMirea calității 
prestațiilor do poștă și teleco
municații t
• asigurarea unei aprovizi

onări corespunzătoare cu 
mărfuri a populației, buna 
gospodărire a produselor, îm
bunătățirea substanțială și di
versificarea serviciilor presta
te populației și turiștilor, 
combaterea oricăror manifes
tări de necinste, întărirea dis
ciplinei, ordinei și curățeniei 
in unități, ridicarea nivelului 
general de servire șl de com
portare a lucrătorilor din co
merț.

In Întreprinderile Industria
li-. de transport și construcții, 
institutele dn proiectări și cer
cetări cît și in alto unități <•- 
< imomice, potrivit holărirli 
Plenarei C.C. al P.C.R. din 20 

21 noiembrie 1972, adună
rile generale vor confirma 
consiliile de control muncito
resc ale activității economice 
și sociale, precum și comisiile 
pe domenii, caro vor luncțio- 
na ca organisme obștești ale 
comitetelor și consiliilor oa
menilor muncii, sub îndruma
rea organizațiilor de partid din 
unitățile respective.

Consiliile de control munci
toresc ale activității economi
ce și sociale se alcătuiesc — 
în funcție de mărimea unități
lor — dintr-un număr de 7-21 
membri, muncitori de înaltă 
calificare, cu o experiență în
delungată în producție, Ingi
neri, tehnicieni, economiști și 
alte cadre de specialitate.

In contextul acestor sarcini 
multiple, adunările generale ii
le oamenilor muncii trebuie să 
se situeze pe o înaltă treaptă 
a exigentei, să devină autenti
ce tribune de dezbateri fruc
tuoase, să consțjtuie un real 
prilej al afirmării inițiativei 
maselor în sprijinul îndeplini
rii exemplare a planului ma
ximal, al realizării înainte de 
termen a cincinalului, înfăp
tuirii unui important pas pe 
calea dezvoltării accelerate a 
patriei noastre. I

Poluarea atmosferei
este „amplificată44 de autovehicule
Poluarea mediului înconju

rător este o problemă asupra 
căreia se opresc lot mai multi 
factori de răspundere. Printre 
cei care ..concură" la polua
rea atmosferei sint și automo- 
bilișlii — amatori sau profe
sioniști — in măsura in care 
carburatorul este mai mult sau 
mai puțin bine reglat. Și nu e 
nevoie să convingi pe cineva 
că gazele de evacuare ale au
tovehiculului sînt nocive. De 
curînd, Direcția circulației din 
cadrul I.G.M. a fost dotată cu 
aparatură modernă, capabilă 
să constate intr-un timp scurt 
dac o mașină sau alta polu
ează atmosfera.

Zilele trecute și-a făcut apa
riția în județul nostru o ma
șină cu un echipaj al circula
ției care făcea teste asupra 
poluării atmosferei de către 
autovehicule, care are loc prin 
arderea incompletă a carbu
ranților.

S-a testat carburatia la pes
te 40 de mașini cu ajutorul a- 
paratului analizator de gaze 
..Bascu*4, Aparatul se poate ma
nevra cu ușurință și rapidita
te. El se leagă la bateria ma
șinii 
este 
de 
te 
va 
cît

’întrețineri a motorului.
Pentru viitor se impune ca 

toți șoferii, șefii de garaje, re
vizorii tehnici să urmărească 
îndeaproape felul cum este 
reglat fiecare carburator, cum 
este îngrijit și revizuit fieca
re motor în parte. Fiindcă, în- 
cepînd din anul 1973, în legea 
circulației va fi stipulat care 
este procentul de oxid de car
bon admis în gazele eșapatc. 
Și, orice abatere va fi sancțio
nată ca atare.

Pentru ca fiecare conducător 
auto să-și poată controla mo
dul în care iși are reglat car
buratorul, la unele stații auto- 
service există aparate cores
punzătoare. Pină la întîlnirea 
tu mașinile serviciilor de cir
culație, e bine să vă verificați 
motorul pentru a evita surpri
zele.

C. SANDU

îmbunătățirea servirii populației
o preocupare ce trebuie sa fie

permanentizată în activitatea
cooperativei meșteșugărești

„Unirea" Petroșani
Succesele obținute in anul 1972 de cooperativa meșteșu

gărească .Unirea" Petroșani s-au datorat, cum e și firesc 
aportului colectivelor de muncă din marea majoritate a uni- 
lâtllor. care au reușit realizări meritorii, îndeplinind șl depă
șind planul Li toți Indicatorii, Inreglslrlndu-se creșteri sub
stanțiale față de nivelele anilor precedent!.

îmbunătățirea continuă a servirii populației a constituit, 
in anul caro •’ trecui, o preocupare permanentă, fiind mate- 
rlallzaia printre altele in îmbogățirea gamei pieslațllloi ofe
rite populației, prin organizarea de noi activități precum șl 
in extinderea rețelei, prin înființarea de noi unități. Dincolo 
de depășirea planului la Indicatorii economici (valoarea pro
ducției marfă șl prestări de servicii Industriale sl nclnduslrlale 
in proporție de 101 la sulă; prestări de servicii către popu
lație — 100.5 la sută ; livrări de mărfuri către fondul plețli - 
117 la sulă; mobilă comandă pentru populație — 102 la su
lă), realizările reale și de necontestat s-au răsfrint — .și acest 
lucru este esențial — In aprecierile pozitive cuvenite ale 
populației deservite. Aceasta nu înseamnă, insă, că nu se 
poate face mult mal mult pentru o servire de Înaltă calitate 
in toate activitățile unităților cooperației.

In legătură cu ceea ce trebuia făcut șl cu ceea ce mal 
e necesar să se tacă, pentru satisfacerea deplină a cerințe
lor populației, am avut o convdrbire cu * *-^'r*r’ur’"
președintele cooperativei meșteșugărești

iov. II IE SORESCU. 
„Unirea" Petroșani.

SPORT
Unde sînt rezultatele

de altădată ale schiorii’or
de la Energia Paroșeni ?

Vă propun, tovarășe pre
ședinte. să discutăm pentru 
început despre... cauzele care 
au perpetuat existența unor 
aspecte — este adevărat, cu 
caracter do excepție, pe n- 
locuri. deci — pe care citito
rii ziarului, cu diverse prile
juri, ni le-au relatat. Este vor
ba despre: onorarea întîr- 
ziată a unor comenzi, unele 
reparații de slabă calitate e- 
lectuate în atelierele coope
rativei „Unirea", servirea pre
ferențială, nerespeclarca unor 
tarife, o activitate, în tot ca
zul, nu chiar potrivită cerin
țelor populației.

avem foarte multe 
care se lucrează in 
direct cu populația.

— Noi 
unități in 
contact .... . .
Unități de cizmărie, ateliere 
de mecanică fină, de repara
ții radlo-T.V., instalații elec
trice și sanitare, ceasornică
rii. marochlnărll. tlnlchlgerii. 
secții de construcții, tîmplărie, 
zugravi, ateliere de rame și 
geamuri, auto-moto, croitorie. 
Avem, ca atare. șl foarte 
multi salariat!. Aspectele, in 
derivă de la cerințele popu
lației, pe care le-ați semna
lat șl de care nu sîntem stră
ini, pentru că, din păcate, 
sînt reale, au o singură cau
ză — carențe de ordin pro
cesional și educativ. Elimina
rea lor, firește, ne preocupă

mull«* iinlfați dlucuțli cu 
ențll noștri, la care au 
tal șl tovarăși din 
rea 
im caracter 
vârât, dai 
real ajutor în muncă.

-- Deci, in lor de ai I 
fu carador continuu, inii 
cu...... mic ul public I".

— Ne-anr propus, in acest 
an. să intensificam această 
utilă formă do colaborare cu 
clientela șl vom mări consi
derabil numărul ini Unirilor cu 
publicul. Preconizăm, de ase
menea. participarea reprezen
tanților unor nnllătl la ședin
țele asociațiilor de locatari 
din cartiere, pentru a afla 
cerințele? oamenilor, pe zone. 
Ca formă do testare a cerin
țelor populației, am folosit șl 
vom iolosi în continuare, 
schimburile de experiență în
tre cooperative — cu cele 
din Vulcan și lupeni. dc pil
dă — la care să participe 
reprezentanți ai populației.

cil- 
asls- 

conduce- 
cooperatlvei. Nu au avut 

organizai, 
ne-au fost

e ade
ri e un

9i

★

Convorbirea noastră a cu
prins și alte aspecte, privind 
succesele importante realiza
te ca urmare a unor soluții 
apărute după lungi perioade 
de căutări, inclusiv modul de 
a preîntîmpina reclamatille 
prin măsuri de Îmbunătățire 
continuă a servirii. Interlocu
torul nostru ne-a informat și 
despre alte acțiuni viitoare, 
menite să conducă io intro- 
narea In toate unitățile co
operativei. a unui climat fa
vorabil activității fructuoase, 
sub toate aspectele. Esențial 
este faptul că intențiile sînt

controlate iar o 
introdusă 

eșapament, 
motorul și 

secunde aparatul 
la sută poluează autovehi

culul respectiv atmosfera. Con
centrația admisă do oxid 
carbon în gazele eșapatc e 
de 4,5 la sută. Dacă acest pro
cent este depășit, atunci șo
ferul trebuie să-și regleze car
buratorul. O precizare : nu 
vechimea motorului, a mași
nii, are în primul rînd impor
tantă asupra carbufatiei I To
tul depinde de felul cum este 
reglat carburatorul. Am inlil- 
nii mașini-autocamioane fabri
cație 1951 — și care, nu de
pășeau o concentrație dc 2,5 
la sută de oxid de carbon în 
gazele eșapalo. Așa cum. de 
fapt, am intîlnit și autoturisme 
recent fabricate dar caro au 
depășit procentul de gaze ad
mis. Aceasta, din cauza slabei

pe
Se 

in

sondă 
țeava 

porneș- 
cite- 

indică

de
este

Dfi<ă s-ar tncercft, vreoda
tă. să se Iacă o retrospectivă 
a activității secțiilor dc si hi 
din asociațiile sportive alo 
Văii Jiului, fără îndoială la 
loc dc cinste se cuvine a fl 
consemnată șl cea a A. S. I - 
norqla Paroșeni. In sprijinul 
acestei afirmații pledează, cu 
arqumente concludente. re
zultatele obținute de schiorii 
cncrgeticlenl încă do la în
ființarea secției de hi o a- 
soclatlel. in anul 1903. Acti
vitatea acestor sportivi a pro
gresat de la an la an. perfor
mantele obținute de r*| in di
ferite competiții, alil la ni
vel județean cil si național, 
au constituit lot atllen trqpto 
cucerite in dificila ascensiu
ne spre culmile măies
triei sportiv»'. Au (ost 
rezultate care atestau o 
susținută preocupare .și dărui
re po tărlmul schiului, acest 
alit de fascinant sport 
înălțimilor înzăpezite...

In cadru) secției activau 
rlndva peste 20 de schiori, 
dintre caro 15 erau deținăto
rii unor performante remar
cabile, Sportivi clasați in pri
mii trei sau in primii șase, la 
diferite competiții, chiar și de 
anvergură (cum a fost, în 
1968, la „Cupa sindicatelor" 
cînd lotul Energiei s-a cla
sat po locul 11 pe tară) con
stituia un lucru firosc, redu
tabilul grup de schiori dc la 
poalele Strajei erau dc te
mut pe pîrtiile po car 
disputa vreo competiție.

Dar, in ciuda faptului 
nucleul de schiori din Paro
șeni, făcea 
tea lui competițională 
bună ] 
sport în ___ . .
în județ, de vreo doi ani se 
constata 
lîncezire _
cu tendințe de reducere to
tală, Care sînt cauzele care 
au determinat această derin- 
goladă bruscă a schiului pa- 
roșenean, de la cota 
oară la care ajunsese 
cîțiva ani ?

Pentru elucidarea 
probleme am stat de 
cu tovarășul Petru Schroit. 
președintele secției de schi a 
asociației Energia Paroșeni. 
„Intr-adevăr, ștacheta activi
tății noastre competlționale a 
scăzut simțitor în ultimii doi 
ani. Cauza principală care a 
dus la actuala stare de lu
cruri o constituie problema 
finanțelor alocate pentru schi, 
problemă acută la ora actuală 
nu numai la noi ci și la ce
lelalte asociații sportive din 
municipiu. Alocarea de către 
forurile de ■ resort a fonduri
lor necesare unei bune des
fășurări a activității noastre 
s-a făcut intr-un mod total 
necorespunzător, sumele pri
mite nepermitîndu-ne nici pe 
departe continuarea în ace
lași ritm a antrenamentelor 
sau participarea la diferite 
concursuri. Optica celor ce 
poartă hramul acestei disci-

al

că

prin activita-
■' — o

propagandă acestui 
i municipiu și chiar

un vădit regres, o 
a acestei activități.

superi- 
acum

pline sportive tiu mi v pare 
justificată sub nici un mollv I 
Afirmația fondurile 
Iotă numai asociațiilor 
certa perspective de n 
ne r erîormanțn imediate 
poale constitui dorit o 
no deformată asupra 
lltățllor de afirmare a 
lui Viții Jiului. Dar oare cutii 
po|i avea o activitate snsți- 
nulă, performant1- domin de 
remarcat, atlta timp cil '’■•Li 
privat de cele ibsolul nece
sare pentru practicarea ■>' inu
lui în OUdlții oi time, la ni
velul exigentelor actuale • I n 
redresarea acestei situații do 
gestație aș numi-o. un ml 
destul de Însemnat. da< •> nu 
chim, in ultimă instanță ho
lurilor. îl ponte avea ilil con
ducerea termocentralei, <11 si 
președintele asociației sporti
ve Energia, ing. Idan Moraru. 
Dar sprijinul solicitat de noi 
acestor lartori a rămas intr-o 
fază embrionară, pină Iu pre
zent neinlroprinzindu-si nimic 
concret în acest sens. Orien
tarea olentiei mai mult înspre 
fotbal, ou făcut ca interesul 
pentru celelalte discipline 
sportive ale asociației să fie 
incomparabil mai mic. in fi
nal el redueîndu-se vertiginos. 
Atunci, oare mai poți spera 
intr-o redresare imediată? 
La ora actuală putem 
conta pe 6 schiori, din
tre care 3 cu performante In 
palmaresul secției (Marla 
Imling, Arthur Schroit lldla 
Keltz). uimind ca. In Ipoteza 
conturării unor factori con- 
junclurali, favorabili stabilirii 
unui echilibru în activitatea 
noastră, sa existe posibilita
tea măririi numărului mem
brilor secției noastre".

Desigur că, la eradicarea 
acestor stări de lucruri, care 
domină in schiul din Valea 
Jiului, aportul esențial ar tre
bui adus de către C.J.E.F.S. 
Hunedoara și chiar de comi
sia locală de resort. Dacă nu 
va exista din partea acestor 
foruri competente o preocu
pare mal susținută, pe linia 
reactivării schiului la jaloa
nele sale anterioare — fiind
că posibilități în acest sens 
există totuși — „problema" în 
speță va continua să staqne- 
ze. O întrebare totuși se cu
vine pusă i vor mai aștepta 
mult timp schiorii onorgetl- 
cieni — și nu numai ei — 
revirimentul ? Considerăm că 
primul pas în acest sens va 
trebui făcut cit mai grabnic I 
Și acest prim pas să înceapă 
chiar din asociații. In ciuda 
qreutătilor... Chemarea munți
lor în mantia hibernală nu 
poate fi decît irezistibilă pen
tru 'pasionații acestui sport. 
Împreună cu ei, așteptăm și 
noi consemnarea 
nătățirî a situației 
existente acum în 
Jiului. Pentru că 
dresare se impune

scnuce ne
troșani este că nu.

ȚABREAIonel

acestor
vorbăRăspundem celor

18, în sala bibliotecii Casei de cultură din 
seară literară consacrată scriitorului clasic

unei imbu- 
i precare 
schiul Văii 
această re
de la sine 1

© N. B. Petroșani, în
ființarea unui al doilea 
chioșc pentru difuzarea pre 
sei la Aeroport este o veche 
doleanță a locuitorilor din 
cartier. Ziarul nostru a ri
dicat problema în repetate 
rînduri, ultima dată în nu
mărul 7129 d-in 4 octombrie 
1972, la care Oficiul de poș
tă și reRfcomunicații Petro
șani ne-a răspuns că Direc
ția județeană P. Te. Deva 
prevăzuse pentru trimestrul 
IV/1972, în scopul de mai 
sus, Un chioșc, dar caro P» 
nă la sfîrșitul anului nu s-a 
realizat. Tnteresîndu-ne în 
continuare despre aceeași 
problemă am fost informați 
dc către Secția de difuzare 
a presei Petroșani că rezol
varea problemei s_a amînat 
pentru trimestrul I al anu
lui în curs.

© ST. B.. Petroșani, 
na Livezeni nu vă poale e- 
libera certificatul c’e califi
care pentru funcția de ma
șinist mașini de extracție, 
întrucît nu ați prezentat ac
tele necesare formării do
sarului personal. așa cum 
vi - s-a cerut, acte din care 
să sc fi putut constata că 
întruniți condițiile de admi
tere pentru cursul de cali
ficare de scurtă durată or
ganizat pentru acei sala
riat i care prin locul care-1 
ocupa, sau urmează d-1 ocu
pa în funcție de nevoile ti
ni tăț ii. urmează a-și comple
ta cunoștințele teoretice și 
practice, pentru a face față 
sarcinilor de producție de 
ia locul de muncă respec
tiv.

@ FLORIN COTETIU 
Vulcan. Ne întrebați dacă 
recîștiRÎndu-vă capacitatea 
de muncă reintrați în pro
ducție, perioada cît nu ați 
fost angajat și ați primit nu
mai pensie se consideră ve
chime în muncă ? Răspun
sul Oficiului de pensii

® ALEXANDRU BÂLÂ- 
ȘOIU. Lupeni. Serviciul de 
salarizare al E.M. Uricani, 
verificînd situația incapaci
tății c?v. de muncă din anii 
1971-1972, a stabilit că aveți 
dreptul la concediu de odih
nă pe anul 1972.

in mod permanent...
Cite întîlniri cu publicul 

ați organizat în anul care a 
trecut și care a fost eficienta 
acestora ?

— întîlniri 
nu prea am 
lina singură, 
tură, cu prezentarea unor noi 
..modele" de coafură, cu dis
cuții și receptarea sugestiilor. 
In schimb, ani organizai

cu publicul larg 
organizat. Doar 

la Casa de cul

bune, scopurile generoase — 
toate vizînd, in fond, mări
rea... autoexigenței coopera
torilor. Aplicarea lor consec
ventă în practică poate și 
trebuie să determine progrese 
indiscutabile în activitatea de 
servire a populației, prestată 
de cooperativa meșteșugăreas- 

„Unirea".

TEODORESCU

Dotații importante la întreprinderea
de morărit și panificație

Răspunzînd cerințelor de 
consum in continuă creștere 
ale populației din municipiu, 
întreprinderea de morărit și 
panificație Petroșani a ajuns 
în anul 1972 la o producție 
zilnică de 45 tone făină 
grîu și 50 tone produse 
panificație. Secțiile întreprin
derii au sporit numărul de 
sortimente și produc în mod 
curent cu 6 produse noi mai 
mult decît în anul 1971.

ba nivelul actual de pro
ducție s-a putut ajunge da
torită unor însemnate dotații 
realizate în ultimii doi am 
din fonduri de mică mecani
zare și prin investiții. Fa
brica de piinc din Petroșani, 
spre exemplu, a fost dotată 
în ultimii doi ani cu un nu-

de 
de

măr de cinci cuptoare Damf. 
Printre celelalte lucrări 
și dotații efectuate la nivelul 
întreprinderii se numără ex
tinderea și modernizarea sec
ției de panificație Vulcan, în
zestrarea depozitului de la
moara dp grîu din Lupeni cu 
transportoare elicoidale și
sisteme moderne de însăcuire 
a făinilor, un robot pentru 
prepararea specialităților, do
uă mașini de modelat 
mai multe platforme 
rucioare utilizate la 
tarea operativă, în 
igienice a plinii, șase 
mioanc destinate transportu
lui făinii de la moară la sec
țiile de producție, un strung 
pentru atelierul de întreține-

cornu ri, 
cu că- 
depozi- 
condiții 
autoca-

auto. Valoarea 
care întreprin- 
dotată în anul 

un

re a parcului 
utilajelor cu 
derea a fost 
1972 se ridică la peste 
milion de lei.

Pentru anul 1973 se preco
nizează construirea unei sec
ții noi pentru fabricarea spe
cialităților de panificație, iar 
în perioada următoare, cons
trucția unei secții noi la Li
vezeni.

Toate aceste dotații. alături 
de alte măsuri luate în ulti
ma vreme vizînd mai buna 
organizare și supraveghere a 
procesului do fabricație au 
contribuit la. sporirea numă
rului sortimentelor și la îm
bunătățirea calității produse-

Astăzi, la ora 
Uricani are loc o 
Ion Slavici de Li a cărui naștere se împlinesc 125 de ani. In 
cadrul acestei acțiuni comemorative este evocată personali
tatea complexă a scriitorului realist, opera sa bogată („Moa
ra cu noroc", „Mara", „Din două lumi", „Din păcat in păcat" 
etc.) .care aduce in literatura română imaginea frămintări- 
lor sociale și morale din lumea satului ardelean, fertilizînd 
dezvoltarea prozei în sens realist.

O seară cu aceeași ternă se organizează și la clubul sin
dicatelor din Aninoasa.

personal neîncadrat în producție pentru lucrări 
de descărcare și stivuire a materialului lemnos 
în depozitul minei Dîlja. Plata se va face săptă- 
mînal (la cerere) sau lunar conform tarifului în 
vigoare.

Se pot prezenta și muncitori angajați la 
sectoarele minei în timpul liber.

Informații la șeful depozitului.

EfflEnigCALENDAR
EVENIMENTE

JOI, 18 IANUARIE

_x .

CAN: Călăreții; 1UPENI
Cultural : Aventurile 

nei prințese germano 
curtea Regelui 
URICANI : Iluzii.

li
la 

>oare ;

Soarele răsare la ora 
și apune la ora 17,05. 
trecute din an — 18.

347.

7,-17
Zile 
Zile RADIO

21.00 Revista șlagărelor; 21.25 
Moment poetic; 21,30 Bijute
rii muzicale 22,00 Radio
jurnal 22,30 Concert de sea
ră ; 24,00 Buletin de știri , 
0,03—0,06 Estrada nocturnă ;

® 1821 —Pandurii, avind 
in frunte pe Tudor Vladimi- 
rescu încep răscoala in Ol
tenia și Muntenia ; © 1832 
— S-a născut medicul lacob 
Felix. întemeietorul igienei 
științifice din tara noastră 
(m.1905) © 1848 — S-a năs
cut scriitorul Ion Slavici 
(125 de ani) (m. 1925)
• 1956. A fost creată Armata 

Populară Naționala a R.D.G. 
@ 1952 - Ziua luptei pen- 

independenta Tunisiei.

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : A fost odată un poli
țist ; Republica : Lumea a- 
nimalelor ; PETRILA : E-
vadare în tăcere; LONEA 
— Minerul : Toamna che- 
yenilor; ANINOASA: 20 000 
de leghe sub mari ; VUL-

Mu
lt i 

pre-

PROGRAMUL I: 6,00 
zică și actualități ; 7,00 
diojurnal ; 8,00 Sumarul 
sei; 9,30 Odă limbii româ
ne ; 10,00 Buletin de știri ; 
10,05 Banatule mîndră lloare; 
10,30 Clubul calatorilor ; 11,00 
Buletin de știri; 11,05 La 
mic rofon, Sergiu Cioiu ; 11,15 
Din tarile socialiste; 11,30 
Cintece de.Gheorghe Danga; 
12.00 Discul zilei; 12,30 In- 
tilnire <u melodia populara 
și interpretul preferai; 13,00 
Radiojurnal ; 13.30 Concert 
de prinz; 14.00 Compozitorul 
săptămînii ; 14.47 Riușor po
vestitor ; 15,00 Buletin de
știrii 15,05 Tribuna radio; 
15,20 Muzică de estradă ; 
15,40 Cintoc de bucurie in 
cetatea de ioc a Reșiței ; 
16,00 Radiojurnal ; 16,15 In
terpret de muzică populară; 
16,35 Cintece de Richard 
Barlzer și Constantin Alexan
dru; 17,00 O oră la dispoziția 
dumneavoastră ; 18,00 Orele 
serii ; 20,00 Z<>ce melodii pre
ferate ; 20,45 Consemnări;

10,00

V
JOI 18 IANUARIE

Deschiderea emisiunii 
Telex ;
România în lume;
O viață pentru o idee 
Dimilrie Voinov ;

Curs de limba rusă. Lec
ția a 37-a ;
De la Alfa la Omega10.30

10,50 Teleeinematec;i. 
bălînd Parisul ;

12.35 Ciută orchestra 
zică populară a 
televiziunii ;

12.30 Telejurnal : 
16,00 — 17,00 Teleșcoalfi ;

17.30 Deschiderea emisiunii d< 
după-amiază. Emisiune 
in limba maghiară ;

18.30 La volan ;
18.40

de oiu«
Radio-

Studioul de poezie. Floa
re albastră ;

1001 de seri ;
Telejurnal i
Festivaluri folclorice;
Pagini de umor: Ro-

trospectivă Walt Disney
— „Eroii negativi din 
basme" ;

21.10 Concert simfonic al Or
chestrei Radioteleviziu- 
nil (partea a Il-a);

21,55 Tinerii despre ei înșiși; 
22,35 24 de orc.

PRONOEXPRES
Numerele extrase pentru 

concursul nr. 3 pronoexpres 
din 17 ianuarie 1973:

1. 9. 11. 1, 40, 18. 39 
II. 12, 44, 42. 24. 31.

VREMEA
Valorile temperaturii 

registrate în cursul zilei 
ieri:

Maximele 
grad : Paring

Minimele.: 1 
grade : Paring

Grosimea 
padâ de la

Pelrușni
I 6
Petroșan
; 14
râtului de ză 

Paring: II cu.

;r.'i
I I

PENTRU URMĂTOARE 
LE 24 DE ORE: Vremea 
rămîne instabilă cu cer m ii 
mult noros. Precipitații sla
be. temporare sub formă de 
ninsoare. Vint slab pînă la 
potrivit din sud.

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

lut.ru
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Vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

ULTIMELE ȘTIRI 4tÂXÂ>@ Ultimele știri

(cLvLJd
(Urmare din pag. 1)

și de Stat, au plecai cu un e- 
licopîer special spre Vaslui.

Elicopterul prezidențial cu 
care a câlătorit tovarășul 
N icolae Ceaușescu aterizează 
13 Vaslui pe un teren de 
spart din centrul orașului. In 
aclamațiile miilor de cetă
țeni. secretarul general al 
partidului, ceilalți oaspeți, au 
lost călduros salutați de con
ducători ai organelor locale 
de partid și de stat. După 
tradiție, tineri iq frumosul 
port moldovenesc îi oferă 
pline și sare. Miile de cetă
țeni ovaționează îndelung, 
scandează Ceaușescu —P.C.R.. 
Ceaușescu — P.C.R. Secre
tarul general al partidului 
răspunde cu prietenie acla
ma1 iilor mulțimii.

Vizita in orașul Vaslui în
cepe la Fabrica de mobilă, 
o modernă unitate industria
lă, intrată in producție în a- 
nul 1968.

Sutele de muncitori pre
zinți la intrarea în fabrică 
fac tovarășului Nicolae 
Ceaușescu o călduroasă pri
mire.

In sectorul montaj, ca de 
altfel in întreaga unitate, pa
nouri. lozinci si grafice ex
primă principala preocupare 
a colectivului fabricii — rea
lizarea prevederilor actualului 
cincinal înainte de termen. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este informat asupra unei noi 
organizări a fluxului de pro
ducție. efectuata în primele 
zile ale anului acesta, cu a- 
jutorul căreia se scontează 
realizarea unui spor de pro
ducție globală de circa 20 la 
sută față de prevederile pla
nului anual.

Secretarul general al parti
dului apreciază ingeniosul 
sistem care — pe lingă largi
le condiții oferite creșterii 
producției și productivității 
— a creat posibilitatea am
plasării unor noi utilaje pe 
spațiul construit

O altă linie tehnologică, 
ere _tă. de asemenea, ca ur
mare a gindirii colective, es- 
fe cea din sectorul finisaj II. 
Prin realizarea noii linii cu 
m i'.oace proprii ale între
prinderii a crescut cu 12 la 
s-i-- productivitatea si s-a re- 
d"« numărul /nuncitorilor ne- 
r-i :r= procesului tehnologic 
respectiv.

Se vizitează apoi un alt 
sector de finisaj. Ca pretu- 
undeni în locurile vizitate, 
muncitoarele și muncitorii 
înconjoară cu dragoste pe se- 
crc.an.il general al partidu
lui și îl ovaționează. Tehni- 
.....Vasilica Ioanie oferă

Nioolae Ceaușescu 
frumos buchet de garoa

fe roșii, exprimînd. în ace
lași timp, angajamentul co- 
lectivului de a îndeplini cu 
cinste, înainte de termen, sar
cinile care ie revin in cursul 
actualului cincinal.

Vizita continuă in sectorul 
de pregătire a panourilor _ și 
croire a pieselor de mobilier.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
se oprește cîteva momente și 
pr veș'e operațiile de pro- 
suctie executate cu dibăcie de 
brigadierul Gh. Alexa și de 
muncitorul Gh. Murgu, frun-

- î in activitatea profesiona
lă.

In final, se vizitează o su
gestivă expoziție de prezen
tare a celor mai semnificative 
sortimente ale fabricii din 
Vaslui, precum și ale Com
binatului de industrializare a 
lemnului din Iași.

In fata unei machete a fa
bricii. directorul unității, ing- 
Minai Rotam, dă explicații cu 
privire la preocupările cele 
mai actuale Și de viitor ale 
colectivului. El informează că 
întreprinderea se bucură de 
un bun renume, 70 la sută 
din produsele sale fiind soli
citate și livrate la export. Fa- 
ță de 1972. se scontează ca 
anul acesta volumul produc
ției vândute în străinătate să 
se dubleze.

Alte preocupări înfățișate 
secretarului general relevă 
de asemenea, îmbunătățirea 
gamei sortimentelor, introdu
cerea unor materii prime și 
materiale de mare efect pro- 
cuctiv și calitativ, mai bu
na folosire a spațiului de 
producție, lărgirea pieței de 
export, calificarea superioa
ră a colectivului.

— Cum este apreciată pro
ducția dv„ ? întreabă tovară
șul Nicolae Ceaușescu.

— Nu am avut pină acum 
nici o reclamație din partea 
beneficiarilor, arată directo
rii fabricii, adăugind că — 
de altfel — întreprinderea a 
primit, la cel de-al 5-lea Pa
vilion de mostre de bunuri 
de consum de la București, 
organizat în 1971, o diplomă 
de onoare pentru calitatea 
mobilei realizate.

— Aceasta este bine, spune 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Vă felicit și vă urez noi suc
cese.

Amplasată pe terenuri mai 
înalte, ferite de eventualita
tea unor inundații, ca urma
re a indicațiilor date de se
cretarul general al partidului 
în mai 1970. zona industrială 
— în proiect In urmă cu trei 
ani _  prinde azi tot mai mult
contur.

Se face apoi un popas pe 
șantierul viitoarei fabrici, ca
re va constitui nucleul zonei 
industriale ce se construiește 
în partea de sud-vest a ora
șului

Tov. Teodor Budăî, vice
președinte al Consiliului

Popular județean Vaslui, pre
zintă stadiul actual șj de per
spectivă al zonei, care se în
tinde De o suprafață de 
185 ha.

Tovarășul Nicolae Ceaușesc u, 
este informat că fabrica de 
materiale izolatoare pentru 
construcții a Și intrat parțial 
in producție.

In fața panourilor se discu
tă despre viitoarele unități 
ale zonei. Tovarășul loan 
Avram, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini gre
le, arată că este necesar să 
se îmbunătățească profilul 
prevăzut inițial și să se rea
lizeze o platformă integrată 
de construcții de mașini, cu 
secții comune.

Secretarul general al parti
dului a cerut ca aceste pro
puneri să fie rnai repede de
finitivate și supuse spre a- 
probare, astfel incit să se 
poată trece de îndată la de
finitivarea lucrărilor în a- 
ceastă zonă industrială.

La înapoierea în oraș, se
cretarul general al partidu
lui, ceilalți oaspeți, se opresc 
în noul centru civic al Vas
luiului. Din nou, mii și mii 
de oameni îl aclamă cu en
tuziasm. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu străbate Un adevă
rat culoar viu de oameni, răs
punde prietenește puternice
lor aclamații și ovații.

In Palatul administrativ, în 
fața unor panouri și machete, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
îi este prezentată schița de 
sistematizare a orașului Vas
lui.

Se vizitează apoi noua Casă 
de cultură a sindicatelor. Se
cretarul general al partidu
lui apreciază realizarea a- 
cestui modem lăcaș de cul
tură și recomandă să fie fo
losit intens, pentru manifes
tări culturale educative cit 
mai variate.

In frumoasa piață a noului 
centru civic, înconjurat de 
cetățeni, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se oprește apoi 
pentru cîteva minute și ad
miră impunătoarea statuie a 
neuitatului voievod al Mol
dovei — Ștefan cel Mare, a 
cărei inaugurare a avut loc 
de curînd.

La amiază, secretarul ge
neral s-a întîlnit cu membrii 
Biroului județean de partid.

„Recomandările dumnea
voastră, cu prilejul vizitei pe 
care ați făcut-o în luna mai 
1970, au fost înfăptuite, ra
portează primul secretar al 
comitetului județean. Cetățe
nii municipiului, locuitorii de 
pe meleagurile noastre, adre
sează din inimă mulțumiri 
partidului, dumneavoastră 
personal,- pentru sprijinul pe 
care l-am primit în dezvol
tarea economică, edilitar-gos- 
podărească și culturală. La 
Vaslui avem acum un centru 
civic cu care ne mîndrim, s-a 
rezolvat problema aprovizio
nării cu apă și, în primul 
rind, se dezvoltă noua zonă 
industrială, unde se înalță 0- 
biective economice de mare 
importanță14.

In cadrul discuțiilor, s-a 
subliniat faptul că există în
că unele neajunsuri in rea
lizarea planului de investi
ții — îndeosebi la lucrările 
aferente consiliului popular, 
că în domeniul agriculturii 
județului există rămineri in 
urmă în sectorul zootehnic, 
că este necesară elaborarea 
unui plan de perspectivă pen
tru combaterea eroziunii so
lului și pentru îmbunătățiri 
funciare.

„Sâmbătă, noi vom avea 
conferința organizației jude
țene de partid, arată primul 
secretar. Vă asigurăm. to
varășe Ceaușescu. că vom fa
ce totul ca hotăririle Congre
sului al X-lea, ale Conferin
ței Naționale, indicațiile pe 
care le-ați dat la Plenara din 
noiembrie anul trecut, să fie 
realizate exemplar. Oamenii 
muncii din județ vor înde
plini cincinalul înainte de 
termen

Tovarășul Ceaușescu a a- 
dresat felicitări Organiza
ției județene de partid, tu
turor comuniștilor, tuturor 
muncitorilor, țăranilor și in
telectualilor vasluieni pen
tru realizările deosebite^ și a 
transmis aceste felicitări și 
conferinței județene. Secreta
rul general și-a exprimat con
vingerea că în cadrul confe
rinței vor fi stabilite noi mă
suri pentru îndeplinirea sar
cinilor puse de Conferința na
țională în toate domeniile, in
clusiv în domeniul politico-i
deologic. Tovarășul Ceaușescu 
a subliniat, totodată, necesi
tatea ridicării eficientei eco
nomice a întregii activității, 
a folosirii cu maximă eficien
tă a fondurilor de producție, 
accentuând asupra sarcinilor 
de a se realiza și pune în 
funcțiune, la termenele plani
ficate, investițiile cu caracter 
productiv. In acest context, 
secretarul general a arătat că 
la Uzina de rulmenți cons
tructorul trebuie să grăbească 
lucrările, iar montajul utila
jelor să se facă in termenul 
cel mai scurt.

Este vizitat apoi noul spital 
județean, dat în folosință cu 
cîteva luni în urmă.

Directorul acestei modeme 
unități spitalicești, dr. Gheor- 
ghe Balcu. prezintă cîteva 
din secțiile spitalului, precum 
și săli de operație.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
îșj ia rămas bun de la colec
tivul medico-sanitar, îl felici
tă pentru grija acordată să
nătății oamenilor muncii.

— Vă promitem, tovarășe 
secretar general, să depunem 
toată pasiunea si energia noas
tră în asigurarea asistenței 
medico-sanitr’.re populației din 
orașul și județul nostru, se 
angajează. în numele celor 
prezent i. conducătorul unită
ții.

Coloana oficială de mașini 
se îndreaptă apoi spre Filatu
ra de bumbac „Vaslui", în
treprindere intrată în funcțiu
ne anul treatl, cu aproape o 
lună și jumătate înainte de. 
termen.

In noua si luminoasa hală, 
filatoarele fac o călduroasă 
și entuziastă primire condu
cătorului partidului și statu
lui nostru. Se străbat diver
sele sectoare de producție. 
Directorul filaturii, ing. Gh. 
Dumitrescu, informează despre 
organizarea procesului tehno
logic, performanțele diferite
lor utilaje — în marea lor 
majoritate fabricate in țara 
noastră — despre preocupă
rile de viitor ale colectivului 
unității. „Vom face totul, to
varășe secretar general, pen
tru a realiza indicațiile dum
neavoastră din expunerea fă
cută la Plenara Comitetului 
Central din noiembrie anul 
trecut11.

— Cum vă place munca în 
această filatură, a întrebat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pe filatoarele Elena Secrieru 
și Tudorița Baghiu.

— Este un loc de muncă 
minunat, tovarășe secre
tar general, răspund munci
toarele. Vă asigurăm că din 
mîinile noastre vor ieși nu
mai produse de calitate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
apreciază gradul înalt de au
tomatizare a producției și fe
licită tînărul colectiv al în
treprinderii pentru primele 
rezultate obținute în produc
ție. urîndu-le noi succese.

Vizita in orașul Vaslui se 
încheie. Din nou, cetățenii a- 
cestei localități aclamă înde
lung pe secretarul general al 
partidului, iși exprimă bucu
ria de a-1 fi avut in mijlocul 
lor.

După încheierea vizitei in 
județul Vaslui, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ceilalți 
conducători de partid și de 
stat sosesc in județul Iași, la 
Pașcani. Locuitorii vechiului 
centru muncitoresc au făcut 
o călduroasă primire oaspeți
lor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
trece în revistă garda de o- 
noare formată din militari, 
membri ai gărzilor patriotice 
și tineri din detașamentele de 
pregătire pentru apărarea pa-' 
triei.

Tovarășul Vasile Potop, 
prim-secretar al Comitetului 
județean Iași al P.C.R., urea
ză oaspeților bun venit.

Pe străzile Pașcaniului... Cu 
mic cu mare, locuitorii au ve
nit să salute pe secretarul 
general al partidului. Se aud 
urale și ovații.

Se face un popas la Casa 
orășenească de cultură „Mi
hail Sadoveanu". Tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, celorlalți 
conducători de partid și de 
stat li se prezintă schița de 
sistematizare a orașului Paș
cani. Sînt prefigurate construc
țiile se vor înălța în viitor. 
Pentru noi ansambluri de 
locuințe s-a ales o zonă cu 
un cadru natural plăcut, si
tuată în afara perimetrului 
industrial al orașului.

Se vizitează apoi Uzina me
canică de material rulant din 
localitate — care nu de mult 
și-a sărbătorit centenarul.

In secția boghiuri, oaspeții 
sînt informați că, nu de mult, 
mai precis, în decembrie anul 
trecut, specialiștii întreprinde
rii au asimilat pentru fabri
cație de serie un nou tip de 
boghiu întărit — denumit 
„H", deosebit de solicitat în 
construcția de material rulant.

Directorul întreprinderii, 
Constantin Ursuleanu, infor
mează pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu că muncitorii, teh
nicienii și inginerii uzinei 
sînt antrenați in întrecerea 
socialistă pentru îndeplinirea 
înainte de termen — în pa
tru ani și trei luni — a sar
cinilor de producție prevă
zute in actualul cincinal.

La sfîrșitul vizitei în între
prindere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, felicită pe munci
tori, tehnicieni și ingineri 
pentru succesele obținute în 
producție, le urează sănătate 
și fericire.

Din nou pe străzile orașu
lui Pașcani. Mulțimea de oa
meni salută cu entuziasm pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
care le-a fost oaspete în 
cursul după-amiezii.

Seara, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și ceilalți conducă
tori de partid și de stat au 
ajuns la orașul de reședință 
al județului, Iași.

...Stadionul din municipiul 
Iași, împodobit sărbătorește, 
freamătă de lume. Mii de ie
șeni, tineri și vîrslnici, așteap
tă cu însuflețire venirea eli
copterului. Pe toți i-a reunit 
dorința fierbinte de a-1 primi 
cu dragoste și bucurie pe to
varășul Nicolae Ceaușescu, de 
a-i ura din toată inima bun 
sosit în orașul lor. Regăsim 
și aici aceeași emoționantă 
manifestare de -.timă și pre
țuire față de secretarul ge
neral al partidului. Această 
întimpinare entuziastă între
gește atmosfera însuflețită, 
plină de căldură, în care a a- 
vut loc vizita de lucru a to
varășului Nicolae Ceaușescu 
la Birlad, Vaslui și Pașcani. 
Ea marchează, în același timp, 
in mod sugestiv, vibrant, În
ceputul vizitei In municipiul 
Iași.

Sesiunea Comisiei
mixte guvernamentale

româno-bulgare
SOFIA 17 — Coresponden

tul Agerpres, Constantin A- 
mariței, transmite : Miercuri 
dimineață, a sosit la Sofia 
delegația guvernamentală ro
mână condusă de tovarășul 
Lconte Rău tu, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele părții ro
mâne în Comisia mixtă gu
vernamentală romă no-bul ga
ră dc colaborare economică 
și tehnico-științifică, pentru a 
participa la lucrările sesiunii 
a X-a, jubiliare, a acestei co
misii.

Din delegația română fac 
parte Constantin Băbălău, 
membru supleant al Comite
tului Executiv al C.C. 
P.C.R.. ministrul energiei 
lectricc, precum și reprezen-

al 
e-

unortanți ai conducerilor 
ministere economice.

Delegația română a i 
tîmpinată de Jivko 
membru al Biroului 
al C.C. al P.C.B. vicepreșe
dinte al Consiliului c’e Miniș
tri. președintele părții bul
gare în comisie, Hristo Pa- 
naiotov. ministrul industriei 
grele, Hcnko Cendov, adjunct 
al ministrului afacerilor ex
terne, precum și de alte per
soane oficiale bulgare.

A fost de față Nicolae Ble- 
jan, ambasadorul “ 
la Sofia.

In aceeași zi. la 
de Miniștri al R.P. _____
au început lucrările sesiunii 
Comisiei mixte guvernamen
tale româno-bulgare.

fost în-
Jivkov,
Politic

României

Consiliul
Bulgaria,

Consiliul de Securitate 
întruni 
de Panama

se va 
la Ciudad

NEW YORK 17 (Agerpres). 
— Consiliul de Securitate al 
O.N.U, a hotărât, după cum 
s-a anunțat, să se întruneas
că, in perioada 15—21 martie 
a.c., intr-o sesiune specială în 
Republica Panama.

Reprezentantul Republicii 
Panama în Consiliul de Se
curitate, ambasadorul Aquili- 
no Boyd, care va prezida se
siunea din martie, a mențio
nat că guvernul țării sale do
rește ca acest organism al 
O.N.U, „să poată constata că 
zona Canalului Panama este 
un punct de tensiune interna
țională, unde prevalează o 
situație periculoasă și poten
țial explozivă1. „Republica 
Panama, a adăugat el. cere 
suveranitate deplină de juris
dicție asupra întregului său 
teritoriu — ca elemente fun
damentale ale unui nou tra
tat privind canalul, care să 
fie cu adevărat conform jus
tiției și echității11.

la
15

Ciudad de Panama, între 
și 22 martie a.c.

După cum se știe, guver
nul panamez a anunțat că in
tenționează să supună Consi
liului de Securitate problema, 
administrării zonei canalului 
Panama și că dorește ca, pen
tru o mai bună documentare, 
cei 15 membri ai Consiliului 
să se reunească la Ciudad de 
Panama.

★

.NAȚIUNILE UNITE 17.(Ager- 
pres). — Consiliul de Se
curitate a acceptat, în prin
cipiu. invitația guvernului Re
publicii Panama de a se reuni

Mișcări 
revendicative 

in Italia
ROMA 17 (Agerpres). — 

Săptămina aceasta, in Italia se 
desfășoară o serie de mișcări 
revendicative, afectând mai 
multe sectoare economice ale 
țării. 1,2 milioane de muncitori 
din construclii vor începe, joi, 
o grevă de 32 de ore pentru 
a protesta împotriva întreru
perii, de către organizațiile pa
tronale, a negocierilor privind 
satisfacerea revendicărilor lor. 
„Platforma revendicativă" for
mulată de sindicate solicită, 
intre altele, o ameliorare a 
condițiilor de muncă, utilizarea 
mai judicioasă a forței de 
muncă și relansarea industriei 
construcțiilor, aflată în criză 
de mai multi ani. De aseme
nea, va avea loc o grevă a 
celor 200 000 de muncitori din 
metalurgie din sudul Italiei, 
care cer o remediere a situa
ției în această ramură econo
mică. In aceeași regiune a ță
rii va avea loc o grevă turnan
tă a funcționarilor, care soli
cită o revizuire grabnică a sta
tutului lor. La Palermo, în Si
cilia, a fost declanșată greva 
lucrătorilor din serviciile de 
salubritate, care protestează 
împotriva condițiilor de muncă 
nesatisfăcătoare și asistenței 
sanitare insuficiente.

* 1'

Cu prilejul împlinirii a 28 de ani 
de la eliberarea Varșoviei

VARȘOVIA 17 — Cores- 
pondentul Agerpres, I. Dumi- 
trașcu, transmite : Cu prilejul 
împlinirii a 28 de ani de la 
eliberarea capitalei poloneze, 
la Varșovia s-au organizat o 
serie de manifestări. In Sala 
congreselor din Palatul Cul
turii și Științei, Comitetul 
varșovian al Frontului Unită
ții Poporului a prezentat pen
tru fruntașii in muncă varșo- 
vieni un concert festiv. La

primăria orașului au fost în- 
mînate distincții — Sirene de 
aur și argint, pentru merite 
în dezvoltarea Varșoviei.

A avut loc vernisajul tradi
ționalei expoziții anuale a 
celui mai bun afiș dnspre Var
șovia, manifestare ajunsă la 
a 12-a ediție. La monumentele, 
mormintele și locurile care a- 
minlesc de eroismul luptătorilor 
pentru eliberarea capitalei po
loneze au fost depuse coroa
ne și jerbe de flori.

AIn examinarea TribunaluluiSuprem al U.R.S.S.
MOSCOVA 17 (Agerpres). 

Agenția TASS informează că 
o plenară a Tribunalului Su
prem al U.R.S.S. a examinat 
practica judiciară in proble
mele privind denaturarea ra
poartelor asupra îndeplinirii 
planului. In legătură cu a- 
ceasta, plenara a atras aten
ția tribunalelor asupra impor
tantei luptei consecvente îm
potriva unor asemenea 
uni antistatale, care 
mari daune economiei 
nale a U.R.S.S.

Plenara a examinat, 
semenea, problema 
judiciare în cazurile privind 
producerea ilegală, desface
rea și păstrarea băuturilor al
coolice de fabricație casnică. 
O hotărire adoptată în aceas
tă privință subliniază că in

fracțiunile menționate repre
zintă o primejdie considerabi
lă pentru societate, contribu
ind la răspindirea cazurilor de 
beție și alcoolism, fenomene 
care trebuie combătute, con
form legislației republicilor 
unionale,

---------

FAPTUL
DIVERS

PE GLOB

acți- 
aduc 

națio-

de a- 
practicii

Activitatea 
lui „Lunohod-2“ 

pe Lună

AMMAN (Agerpres). — In 
baza unui decret regal dat 
publicității duminică la A- 
mman, pedepsele capitale 
pronunțate împotriva prin
cipalelor persoane implica
te în tentativa eșuată de lo
vitură de stat, din noiem
brie anul trecut, au fost 
comutate în muncă silnică 
pe termen.e între 10 și 15 
ani.

Decretul de amnistie pre
vede, de asemenea, elibera
rea a 149 de deținuți pen
tru crime împotriva securi
tății de stat și reducerea 
termenelor de detențiune în 
cazul altor 241 de persoane.

★

O declarație a președintelui Makarios
NICOSIA 17 (Agerpres). — 

Intr-o declarație cu privire la 
evoluția ■ situației politice din 
Cipru și la convorbirile din
tre reprezentanții comunităților 
greacă și turcă de pe insulă, 
președintele Makarios a spus: 
„Convorbirile intercipriote con
tinuă. Sper că in ciuda difi
cultăților existente, discuțiile 
se vor încheia cu rezultate 
pozitive". In continuare, pre
ședintele Makarios a relevat 
că guvernul cipriot Tace tot 
posibilul pentru a găsi o re
zolvare dreaptă și pașnică a 
problemei cipriote, convorbi-

rile reprezentind „cea mai bu
nă cale de reglementare a si
tuației".

„Comunitățile greacă și tur
că din Cipru au trăit, în tre
cut, in pace, iar acest lucru 
poate fi realizat și in 
a arătat președintele 
rios.

viitor", 
Maka-

■Ar
Uniunea Tineretului 

crat Unit din Cipru a 
blicității o declarație ■ - prin 
care își exprimă sprijinul fată 
de candidatura președintelui 
Makarios la viitoarele alegeri 
prezidențiale.

Demo
dat pu-

MOSCOVA 17 (Agerpres.) 
Subliniind importanța debarcă
rii unui nou laborator auto
propulsat pe Selenc pentru stu
dierea legităților care au gu
vernat formarea reliefului sa
telitului natural al Pămîntului 
și pentru efectuarea altor 
cercetări cosmice, ziarul „Prav
da" relevă că, pentru prima 
oară în explorarea Lunii, un 
laborator sovietic automat a 
aselenizat aproape de locul de 
aselenizare a unei capsule 
spațiale americane (180 de 
kilometri de locul unde au 
debarcat pe Lună astronauții 
misiunii ,,Apollo-17"). Aceasta 
va permite ca datele culese 
prin explorările selenare ale 
celor două țări să se comple
teze reciproc. „In studierea Lu
nii și a planetelor sistemului 
solar, apreciază ziarul capătă 
o importantă tot mai mare 
coordonarea eforturilor dife
ritelor țări".

@ In cadrul lucrărilor reu
niunii pregătitoare a confe
rinței general-europene pen
tru securitate și cooperare, 
au continuat, miercuri, dez
baterile în legătură cu ordi
nea de zi. Au luat cuvîntul 
reprezentanții Austriei, Elve
ției, Suediei, Turciei și Ro
mâniei,

® In suburbia pariziană 
Gifsur-Yvette a avut loc, 
miercuri, o nouă reuniune a 
experților delegației R. D. 
Vietnam și Statelor Unite la 
conferința în problema viet
nameză de la Paris. Din par
tea R.D. Vietnam, la întîlnire 
a participat adjunctul minis
trului afacerilor externe, 
Nguyen Co That, iar din par
tea Statelor Unite — secreta
rul de stat adjunct William 
Sullivan.

@ La Havana, cu prilejul 
aniversării proclamării Repu
blicii în România, a început,

la 15 ianuarie 1973, retros
pectiva filmului românesc, 
desfășurată sub auspiciile 
Institutului cubanez de artă 
și industrie cinematografică 
și ale Ambasadei române în 
Cuba. In cadrul acestei re
trospective vor fi prezenta
te, simultan, la două cinema
tografe centrale din Havana, 
filmele „Mihai Viteazul11. „Pă
durea spînzuraților", ..Răscoa
la11 și „Cântecele mării".

La Fsankfurt pe Main a 
avut loc miercuri la amia
ză tragerea la sorți pentru 
stabilirea meciurilor din ca
drul sferturilor de finală a- 
le „Cupei cupelor1* la fot
bal. Echipa Rapid București 
va întîlni valoroasa forma
ție engleză Leeds United.

Iată programul complet al

sferturilor de finală: Leeds 
United — Rapid București; 
Hibernian Edinburg — Haj- 
duk Split; Schalke 04 — 
Sparta Praga și Spartak 
Moscova — A.C. Milan.

Jocurile tur și retur se 
vor desfășura între 7 și 21 
martie.

© Marți, au început la 
Strasbourg lucrările sesiunii 
de iarnă a Parlamentului eu
ropean, organ consultativ al 
Pieței comune.

După ședința solemnă, care 
a marcat intrarea în C.E.E. 
a Marii Britanii, Danemarcei 
și Irlandei, Parlamentul eu
ropean lărgit a examinat pro
bleme înscrise pe agenda ac
tualei sesiuni.

® Anul trecut, monopolu
rile americane au realizat be
neficii record : în medie, be
neficiile corporațiilor au cres
cut cu 15,5 la sută, reprezen
tind 55,7 miliarde dolari. A- 
ceastă sumă depășește nivelul 
anului 1967, considerat anul 
cu cele mai mari beneficii 
realizate de corporațiile ame
ricane. In comparație cu a- 
celași an. în 1972 costul vie
ții în S.U.A. a crescut cu 
26.9 la sută.

® Cancelarul R.F. a Ger
maniei, Willy Brandt, va fa
ce o vizită oficială în Franța, 
la 22 și 23 ianuarie, la invi
tația președintelui Franței, 
George Pompidou.

© Societatea de automobi
le Audi/N.S.U., filială a 
firmei ..Volkswagen", a a- 
nunțat sistarea producției ti
purilor „N.S.U.-1000" și 
..N.S.U.-l 200". ca urmare a 
unor dificultăți financiare.

• Tn anul Î972, pe piața 
britanică au fost vîndute 
1 637 775 automobile, dintre 
care 23,48 la sută erau de 
fabricație străină. Cele mai 
multe provin de la firmele 
„Renault11 (60 242). „Volkswa
gen" (52 686), „Fiat11 (47 606) 
și „Chrysler", sucursala fran
ceză (32 941).

• Potrivit datelor publicate 
de Ministerul Muncii, în a- 
nul 1972, în Statele Unite au 
avut Ioc 5100 greve, la care 
au participat 1 700 000 de 
muncitori și funcționari.

• Guvernele R.D. Germa
ne și Norvegiei au hotărît să 
stabilească relații diplomati
ce la nivel de ambasadă.

RIO DE JANEIRO (A- 
gerpres). — Un mic oraș- 
laborator — „Cetatea Hum
boldt" — va fi construit, 
în acest an, în „infernul 
verde11 amazonian, pentru 
a adăposti instituțiile care 
se vor ocupa de cercetarea 
și exploatarea celei mai 
mari păduri din lume. Oră
șelul va fi ridicat în mijlo
cul junglei din Aripuana — 
una dintre regiunile cele 
mai puțin cunoscute din A- 
mazonia.

„Orașul eprubetă" — cum 
mai este el cunoscut prin
tre autorii proiectului — va 
funcționa ca o bază ști
ințifică și va fi locuit de 
peste o rnie de tehnicieni, 
ingineri, agronomi și geo
logi, având- ca sarcini inven
tarierea sistematică a re
surselor pădurii și studierea 
problemelor economice, teh
nice* șl1 ecologice pe care le 
va ridica exploatarea bogă
țiilor regiunii.

Pînă în prezent, în A- 
mazonia au fost indentifi- 
cate 10 000 de specii de 
plante. 1 300 de diferite spe
cii de pești și 1 800 de spe
cii de păsări, ca și 250 de 
tipuri de mamifere.

★

MANAGUA (Ager- 
— Un purtător ofi-

C r*
pre.s\ — un
cial de cuvînt al guvernu
lui a anunțat că în urma 
cutremurului care a devas- 

,Ia 2?. decembrie, ca
pitala țării — Managua, — 

10000 de rao*i. 
Numărul exact al victime
lor nu va fi niciodată cu
noscut cu precizie, a spus 
el. dar au fost înhumate, 
P»na in prezent, cadavrele 
a aproximativ 10-12 mii 

EI a prizat 
că aceste cifre ar Butea de
veni st mat mari, pe măsu- 

SUb dsrimă>urile clă- 
diHlor orașului distrus sînt 
descoperite noi victime.

*

Tananarive (Ager.
7 „In re8,unile de 

nord a le Republicii Malgașe 
a fost decretată starea 
de alertă, ca urmare a fap- 
tului că asupra zonei amin
tite s-a abătut taifumul 
..Charlotte". Agenția Reu
ter precizează că. deși pină 
acum nu au fost semnala
te victime sau pagube ma- 
teriale, " 
tite au 
le.

în regiunile amin- 
căzut ploi torenția-

★

NEW YORK (Agerpres). 
Poliția din Las Vegas a 

arestat un important trafi
cant de stupefiante. Frank 
Matthews, despre care se 
crede că a introdus In 
S.U.A., în ultimii ani, o 
cantitate apreciabilă de co
caină. Matthews a fost a- 
cuzat oficial de tentati
va de a transporta la New 
York o cantitate de 45 kg 
cocaină, valorînd pe pia
ța neagră americană apro
ximativ 38 milioane do
lari. Pentru eliberarea sa 
a fost fixată o cauțiune-re- 
cord de 5 milioane dolari.

Mari inundații
LISABONA 17 (Agerpres). 

Ploile, Însoțite de furtuni vio
lente, care s-au abătut, marți, 
asupra Portugaliei, au provo
cat mari inundații. La Lisabona 
vîntul a atins o viteză de 
110-130 km pe oră. Navigația 
maritimă a fost perturbată; s-a

în Portugalia
produs naufragiul unui vas 
spaniol, alte nave semnaiînd 
că se află in dificultate. Da 
asemenea, numeroase căi ru«. 
tiere au fost deteriorate. O 
persoană și-a pierdut viața, iar 
alte zece au fost rănite.
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