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• Evoluția situației din Vi
etnam.

• In dezbaterea Consiliului 
de securitate al O.N.U.

• Reuniunea pregătitoare 
de la Helsinki.

• încheierea lucrărilor 
Consiliului arab al apă
rării.

9 In prejma convorbirilor 
Nixon — Heath.

• Primul bilanț al victime
lor cutremurului din Me
xic.

• Din țările socialiste.
• Din presa străină : Spre 

un front comun latino-a- 
merlcan pentru controlul 
Investițiilor străine.

• Sesiunea Comitetului 
special al O.N.U. pentru 
decolonizare.

OBIECTIVELE
ANULUI

• R I T M I C I 7 A 
® PRODUCTIVI IA

T E La F.S.H. Vulcan

1973 r
S-a realizat primul cadru 
a! complexului de abataj!

PLANUL REALIZAT LA COTE MAXIMALE
[

' IN CONDIȚII DE EFICIENȚĂ RIDICATĂ !MmmmM

Prima lună a anului confirmă

Conferințele organizațiilor 
județene și municipale de 
partid au elaborat și adop.at 
hotărâri cuprmzind măsuri, 
sarcini și responsabilități con
crete. în sfera preocupărilor 
organelor și organizațiilor de 
partid, de sindicat și U.T.C., 
ale consiliului și comitetelor 
oamenilor muncii, ale colec
tivelor de muncă din unită
țile aparținătoare 
cărbunelui, devenind priorita
re dezvoltarea si in conti
nuare a capacităților de pro
ducție. realizarea ritmică a 
sarcinilor de plan din prima 
ii și lună a anului în curs.

întreaga acțiune destinată 
creării posibilităților de re
dresare economică a unități
lor C.C.P.. sporirea continuă 
a eficienței economice au 
drept premisă fundamentală 
mobilizarea forțelor umane și 
materiale de care dispun ex
ploatările miniere. Măsurile 
elaborat^ și aprobate de con
ducerea partidului și a sta
tului nostru de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae 
minerii tării 
deosebi.
lea Jiului, au avut o semnifi
cație deosebită si consecințe 
pozitive în cointeresarea sa- 
lariaților din lucrările direct 
productive în a obține plu
suri de producție și de pro-

Ing. GHEORGHE FEIER
secretar al Comitetului municipal de partid

Centralei

Ceaușescu . pentru 
noastre și, în- 

pentru cei din Va-

ductivitate și — corelat cu 
acestea — cîștiguri mereu 
sporite. Acțiunile întreprinse 
și preocupările la toate nive
lele au avut drept scop de a 
explica oamenilor muncii prin 
convorbiri, adunări și prin 
alte forme ale muncii politi
ce, avantajele Pe care le pre
zintă noile măsuri aprobate 
de conducerea de partid și de 
stat, aplicate odată cu în- 
ceoerea noului an pentru co
lectivele de muncă ale cen
tralei. S-a insistat și se insis
tă în mod deosebit ca apli
carea acestor măsuri să se 
desfășoare in strînsă corela
re cu particularitățile fiecă
rei unități, să aibă un pro
fund caracter de stimulare a 
inițiativelor înaintate, de va
lorificare a resurselor spe
cifice fiecărui loc de muncă, 
sector și unitate in parte. La 
unele exploatări miniere ca 1 
Dîlja. Lupeni, Uricani, și Pe- 
trila. unde se părea că rezer
vele de creștere a producției 
și productivității nu sînt prea 
mari și nu asigură pe de
plin realizarea sarcinilor în 
prima lună a anului 1973, co
muniștii și cadrele cu munci 
de răspundere au dovedit că

ne-există largi posibilități 
fructificate, s-au mobilizat și 
printr-un efort colectiv, demn 
de toată lauda, au reușit să 
se alăture minelor Paroșeni. 
Vulcan și Lonea, realizînd și 
depășind chiar sarcinile de 
plan încredințate în luna ia
nuarie. Este meritul organe
lor și organizațiilor de partid, 
sindicat și U.T.C., al condu
cerilor colective, al tuturor 
salariaților din unitățile a- 
mintite că au reușit să în
vingă greutățile cu care au 
fost confruntați, să valorifice 
mai eficient experiența do 
bîndită, capacitățile de 
ducție, să utilizeze mai
țional forța de muncă, să în
tărească disciplina socialistă 
a muncii. Ca urmare a efor
tului depus de colectivele 
exploatărilor miniere aminti
te, ale preparatiilor. secțiilor 
U.U.M.P., pe ansamblul Cen
tralei cărbunelui Petroșani 
s-au obținut realizări mulțu
mitoare. fiind îndeplinit și 
depășit planul producției de 
cărbune brut, iar la producția 
netă sporul cu care se de
marează în noul an se cifrea
ză la 5 000 tone cărbune, e- 
xistînd premise sigure de o-

pro- 
ra-

norare și a indicatorilor eco
nomico-financiari.

Rezultatele obținute în lu
na ianuarie a.c. constituie o 
garanție sigură că șl in con
tinuare va spori eficenta eco
nomică a tuturor colective
lor de muncă in scopul reali
zării integrale și în mod rit
mic a indicatorilor de plan 
la nivelul lor maximal, a an
gajamentelor pe care exploa
tările miniere și le-avi con
turat și care urmează a se a- 
proba în adunările generale 
ale oamenilor muncii — în 
curs de desfășurare —. si a 
se definitiva în adunarea ge
nerală a reprezentanților $a- 
lariaților C.C.P.

Se impune ca și pe mai de
parte să se acorde întregul 
sprijin unor exploatări consi
derate în prezent ca avînd po
sibilități mai reduse de de
pășire a planului. Ne referim 
la colectivele exploatărilor 
miniere Aninoasa, Livezeni și 
Bărbă ni. care în prima lu
nă încheiată din acest an nu 
și-au onorat sarcinile de plan 
înregistrând rezultate sub po
sibilitățile de care dispun.

Organul colectiv de condu
cere al minei Aninoasa. con
ducerea acestei exploatări 
trebuie să-și îmbunătățească 
stilul și metodele de organi-

Consemnăm cu satisfacție 
un succes de prestigiu al 
colectivului de muncă de la 
Fabrica de stîlpi hidraulici 
din Vulcan : terminarea e- 
xecuțlel la linele lunii Ianu
arie a.c. a celui dinții cadru 
al complexului de susținere 
și tăiere mecanizată pentru 
abataje cu front lung din 
stratul 3, realizat după un 
proiect al I.C.P.M.H. Com
plexul de abataj — ale cărui 
28 de cadre urmează să fie

materializate în trimestrul I 
1973 — răspunde unor cerin
țe stringente de extindere in 
Valea Jiului a tehnologiilor 
moderne de lucru, a meca
nizării extracției.

I.a înfăptuirea meritorie 
și-au adus contribuția de 
seamă echipele conduse de 
Iullu Kocek șl Vaslle Bri
ceag, îndrumate cu competen
ță de maistrul principal Mi
hai Gudasz șl de tehnicianul 
tehnolog Alexandru Ganea.

Minerii din Lupeni
încheie un bilanț

Intîlniri cu scriitori

rodnic pe luna ianuarie
• ȘASE SECTOARE CU PLUSURI DE PRO

DUCȚIE CUPRINSE INTRE 100 și 3 670 TONE ;
• SECTORUL VI — FRUNTAȘ PE MINA IN 

ÎNTRECEREA PENTRU REALIZAREA RITMICA 
A SARCINILOR.

Minerii de Ia cea mai mare unitate de extracție a căr
bunelui cocsificabil din Valea Jiului — Lupeni, prin canti
tățile de producție sporite realizate, și-au asigurat premise
le pentru a încheia prima lună din acest an cu un bilanț 
rodnic. Pină in ziua de 30 ianuarie, șase din cele 7 sectoa
re de producție ale minei au înregistrat plusuri de produc
ție cuprinse între 100 și 3 G70 de tone. Colectivul sectorului 
VI — din rindurile căruia brigăzile de mineri conduse de 
MIHAI CHELARU, MIHAI BLAGA și CRISTIAN POMPEI 
— s-au remarcat în mod deosebit în luna ianuarie prin ex
tragerea peste sarcinile de plan a 2 400 tone de cărbune — 
conduce detașai întrecerea dintre sectoare'e minei pentru 
realizarea ritmică a sarcinilor de producție.

Avînd in ziua de 30 ianuarie un volum de 1 648 tone 
de cărbune extrase peste sarcinile de plan, colectivul har
nic al minei Lupeni nu mai poate pierde șansa de a încheia 
luna ianuarie cu sarcinile onorate în mod exemplar.

Cu privire
la ședința

Comitetului
miniștrilor apărării
In luna februarie 1973, la 

Varșovia, se va desfășura șe
dința ordinară a Comitetului 
miniștrilor apărării ai statelor 
participante la Tratatul de la 
Varșovia.

La ședință urmează a fi e- 
xaminate probleme ale activi
tății curente a organelor mili
tare ale organizației Tratatu
lui de la Varșovia.

In cursul zilei de 30 ianua
rie a.c. elevii Liceului și ai 
Casei de copii-școlari din U- 
ricani au avut in mijlocul lot 
un oaspete îndrăgit — drama 
turgul Paul Everac.

Intilnirea o stirnit un deose 
bit interes otit in rindurile e 
levilor, cit și al cadrelor di 
dactice, fiind, de altfel, și 
primul scriitor care vizitează 
orașul Uricani.

Valorosul dramaturg le-o 
vorbit elevilor despre copilă
rie și începuturile profesiunii

de 
de 
râ

dramaturg, despre piesei» 
teatru pe care le conside 

ca cele mai izbutite, dintre 
acestea amintind „Urme 
zăpadă", „Zestreo" etc. 

întrebat de proiectele 
viitor, dramaturgul a
risit elevilor că in prezent lu
crează la o piesă de teatru 
inchinată domnitorului Con
stantin Brîncoveanu.

pe

de 
mărtu

Prof. Pompiliu CARAGEA, 
Uricani

SEARA LITERARA
Zileje trecute elevii clase 

lor a VllI-a de la Liceul și 
Școala generală nr. 5 Petri- 
la au organizat. îndrumați 
de prof. Maria Marge, o 
seară literară tematică 
viața și opera poetului 
George Coșbuc. S-au remar 
cat elevii Angela Blaga. 
Floarea Rădulescu, Marcela 
Grigore, Marcela Dulap, Ma
riana Tonescu, Fernanda Jur- 
ca, Gabriela Balasz.

Inițiativă mai veche n 
elevilor, șezătorile literare 
promit să devină un obicei 
statornic. $i cu prilejul îm
plinirii a 125 de ani de la 
nașterea scriitorului Ioan 
Slavici, e: au comemorat e- 
venimentul. Astfel de acti
vități școlare au o semnifi- 
ație complexă, contribuind 

la formarea personalității e- 
levului în spiritul respectu
lui fată de valorile culturii 
românești.

cu destulă promptitudine pentruSe acționează 
înlăturarea consecințelor negative ale zăpezii ?

resc“ al salariaților săi. din 
fața sediului I.G.C. Trotuare 

’.^e mina gospodarilor 
observat
Horia, 

și 
deci

nerv,

se află lîngă unul din cele do
uă camioane carusate, împre
ună cu echipa de muncitori 
care încărca zăpada strînsă 
la rigole de tractorul cu mă 
tură specială care parcurse
se deja porțiunea centrală a 
străzii “

Ieri dimineață, Petroșaniul 
și întreaga Vale, s-au „trezit" 
îmbrăcate in alb. Zăpada, pe 
lîngă imacularea peisajului 
și nenumăratele bucurii pen
tru copii — a adus la ordinea 
zilei problemele firești, me
reu aceleași, dar a căror re
zolvare urgentă a amintit e- 
dililor de măsurile operative 
ce se impun pentru ca greu
tățile aduse în deplasarea 
pietonilor să fie înlăturate 
prompt, pentru ca viața trepi
dantă a orașului să-și poată 
continua cursul normal. Așa
dar, cum au reacționat ieri, 
la contactul cu noul strat de 
zăpadă ?

— încă 
tocamion 
nisip — 
Baier, de
tate a I.G.C. 
le principale dș trafic ale 
mijloacelor de transport în 
comun si a împrăștiat sare 
și nisip prin punctele unde 
a fost necesar. Interlocutorul

neațirjSf 
am ob 
zile 
Viteazul 
acționat 
fără 
și în mare parte doar ca ur
mare a invitațiilor 
ale lucrătorilor 
oopular municipal, care s-au 
deplasat pe teren.

Pentru că iama este în toi 
și ne poate oferi de Pe o zi 
pe alta noi surprize, avînd în 
vedere modul cum s-a acțio
nat ieri, considerăm indicat 
să amintim prevederile artico
lului 20 din Hotărirea 
7/1969 a Consiliului popular 
județean Hunedoara în ba
za căruia 
nemăturarea trotuarelor a ri
golelor și șanțurilor din fa
ța imobilelor" constituie con
travenții pasibile de sancțiuni 
Cu amenzi între 80 și 300 lei.

stră- 
Mihai 

S-a

și pe 
Cloșca, 

altele, 
sporadic, 

dezordonatRepublicii, străzile 
Toșca. Mihai Viteazul, 
'onta. Piața Victoriei și 

oarte din trotuare. In 
multe puncte ale arterei prin
cipale, în jurul orei 12, lu
crători ai salubrității, sala- 
riați ai unităților comerciale 
lucrau de zor la evacuarea 
zăpezii de Pe trotuare. Dar. 
hiar pe artera principală a 

orașului, porțiunile de trotuar 
curățate de zăpadă alternau 
cu cele neatinse de mătură: 
așa erau, spre exemplu, cele 
din fata agenției teatrale, mi- 
croromolexului de deservire 
și a celorlalte unilăti ale 
cooperativi ..Unirea” a Ca- 
fe-barului. -bufetului ..Zori de 
zi" magazinului C.L.F. și, ca o 
dovadă a spiritului „gospodă-

N. 
o 

mai
exprese 

consiliului

comite-

Oameni din

de la ora 3, un au- 
încărcat cu sare Și 
ne declara Ioan 
la sectorul silnbri-

— a parcurs căi-
„necurătarea sau

la planul sectorului cu 12 300 
tone de cărbune...

- Am încheiat luna

nr.

;.Sleaoulrosu
_*— • •• ----------------------t/n 11 m

a. c.a-
ac-

$i

pi-

cu

cuit
nu

cattze neru- 
iluminatul

\ IRGII SCOR [ A 
maistru minier

zimbind 
deșuru- 

ars, con-

a- 
vir-

Nlcolae TUDORA. 
electrician.

E.C.E. Paroșeni

le-
cu 

pri
de

VINCZE IOSIF 
brigadier

g. RADI' TOM) sCU 
șeful sectorului I

mă 
și-lGEZA KALMAN 

brigadier

Gheorghiu".
învățămint 1973 -

Intervenție pe verticală

unități 
din insti- 
prezentarea

da, sini 
Andrei, vă

da posibilitate li
cit mai mare de

TITU TEACENCO 
brigadier

DUMITRU STANCA 
electrician

NICOLAE BRUT 
brigadier

ION NISTOR 
maistru minier

Ne aflam in sediul __ 
tului de partid in așteptarea 
celor recomandați ca răcind 
parte din linia intii - comba
tanții de frunte de pe frontu
rile de cărbune ale Paroșe- 
niului, cei „pe o căror umeri" 
— am putea zice — pionul de 
producție ol minei și-a înăl
țat ștacheta peste sarcini, do
sind pe luna ianuarie exploa
tarea pe locul I în clasamen
tul colectivelor miniere din 
Vale.

Inginerul Dorin Ghețo, se
cretarul comitetului de partid 
al minei, încerca in zador să 
ia legătura cu normatorii sec
toarelor spre o ne putea in
forma cu ultimele rezultote 
ale celor mai bune brigăzi. 
Erou toți „coboriți'* in subte
ran la „preluare". De unde 
cifre ? De unde rezultate ? 
Secretarul, însă, ne-o asigu
rat ca „oameni din linia in
til" se cunosc și. au fost o- 
nunțați să treacă pe la co
mitet după ieșirea din șut. 
Deci, ii vom puteo vedea... 
imortoliza și., intervieva și, in
tr-adevăr... lată-l pe brigadie
rul Titu Teocenco, de Io sec
torul II, cel care o „probat" 
primul complexul de produc
ție românească C.M.A.-1, la 
care lucrează și in prezent, 
brigadierul care o contribuit

așa 
cum am dorit și ne-om pro
pus. A mers bine și azi, zise 
brigadierul.

Tot de la sectorul II ișl 
face apariția și tinărul elec
trician Dumitru Stanca - bă
iat de treabă, bun meseriaș,

om de nădejde, pe care cel 
20 de ani abia împliniți nu-l 
impiedică să fie îndrăgit și 
apreciat de tot colectivul sec
torului.

— Se spun lucruri frumoa
se despre d-ta. Care este se
cretul ?. l-am întrebat.

— După ce-am absolvit 
școala profesională om 
direct la această mină 
l-om intilnit pe

electricion cu o oarecarecă, 
vechime și experiență și, pa
siunea lui am contopit-o cu 
pasiunea mea pentru această 
meserie.

Deodată in birou se înfiin
țară brigadierul Nicolae Brut 
de la sectorul II, care a com
pletat planul sectorului cu 
6 800 tone, brigadierii Geza 
Kalman și losif Vincze primul 
cu o avansare lunară de 100 
m.l. și al doilea cu 60 m.l. 
numai in primele două deca
de ale lunii, core împreună 
au contribuit cu aproape 40 
la sută la pionul sectorului II. 
maistrul minier Virgil Scorța 
și inginerul Radu Tomescu. 
șeful sectorului I care s-a do
vedit a fi unul dintre cei moi 
buni organizatori și animatori 
oi colectivului ce-l conduce, 
sectorul I contribuind cu pes
te 20 la sută la planul pe 
întreaga exploatare...

Zimbetul de pe chipul lor, 
evidenta voie bună pentru 
realizările remarcabile, hotă- 
rireo ce se poate citi pe fe- 
țele acestor comuniști ne-a 
scutit de orice fel de inter
viu. Tot ceea ce exprimau o- 
cești oomeni conturează vred
nicia și năzuința lor unanimă 
de o 
mereu

____  ipsu!
corespondenților 

voluntari

fi mereu in linia întîi. 
in frunte.

In dimineața
ea, termocentrala 

de la Paroșeni era 
învăluită in ceață 
La ora 7. telefonul 
sună insistent. Ci
neva ridică recepto
rul.

— Alo. la telefon 
inginerul de servi
ciu pe centrală.

—Alo. 
maistrul 
ascult...

— Din 
noscute, 
de balizaj de la co
șul de fum s-a în
trerupt.

...După citeva mi
nute. Nicolae Radu- 
cu. un electri< ian
mărunt dar bine 
gat, brunet și 
ochi scăpărători 
mește dispoziția 
intervenție.

Privind spre înalt, 
la coșul de peste o 
sută de metri, Rădu
cu se adresează co
legului de echipă :

— Ce ceață ' Și to
tuși defecțiunea tre
buie găsită urgent. 
La treabă.'

Vasile Vladti apro
bă. Iși ia gțnditor 
qeanta cu scule și 
amindoi dispar în- 
văluiți de ceață.

Șeful de echipă iși

nu atin-potrivește centura de 
siguranță, apoi, a- 
pucind hotărit gean
ta cu scule, zice :

— Să urcăm, mu
sai să verificăm cir- 

■ nitul!
Amindoi încep es- 

•aladarea coșului 
Treptele sint multe. 
'rna, două, trei... sus 
bigul e tot mai pă
trunzător.

prind pină 
ge pămintul

Răducu, 
îngăduitor, 
bează becul 
trolează lampa, înșu
rubează alt bec 
întreabă :

— Cum ii nea Vla- 
du ?

— Frig al naibii!
— Azi nu mai apa

re soarele!

Prinde-o ! 
încordarea a ații, 

limite maxime. De
seori rămin suspen
dați, se leagănă pri
mejdios. Legate cu 
sfoară, sculele zboa
ră de la unul la al
tul. Din cind in cind 
cei doi iși mai frea
că miinile. Coșul var-

Ajunși la înălți
mea primului rind 
de lămpi. încep veri
ficarea. Din cind in 
■ind rămin suspen
dați in centurile de 
siguranță, iși 
in mii ni Frigul
teapă obrajii aprinși 
de efort.

— Aici schimbăm 
becul I

— Și aici, numai 
becul trebuie schim
bat !

— Ai grijă să 
scapi patentul '

— Nu-i nimic, 
arunc după el

—- Lasă, că-l 
prindem noi in 
ful coșului!

— Mai e mult 
nă sus ?

— Mai!
— Se clatină coșul 

are chef de dans I 
Atunci să-i fa- 
lumină, ca lacern

bal
Uite și scurtul 
E rost de inlo- 
fire ?
Ei, o să refacem 

circuitul la lampă.
— Se complică si

tuația, nu-mi place, 
dă-mi șurubelnița I

să rotocoale de fum
Cind totul s-a ter

minat. Răducu zice 
ușurat:

— Lasă sculele a- 
ici și coboară. Tre
buie să pui sub ten
siune circuitul!

— Am Înțeles!
Vio du coboară 

atenție.
— Gata ? / — stri

gă cel de sus.
— Da 1
— Cere repunerea 

sub tensiune!

Citeva minute 
așteptare. Brusc, sal
ba luminilor de ba
lizaj încinge fruntea 
coșului, mii de stră
luciri se tăsfrîng in 
toate direcțiile sem- 
nalind punctul cel 
mai înalt al coșului. 
Omul rămas intre 
cer și pămint nu mai 
simte nici un fel de 
emoție. Nici frigul, 
încordarea începe 
să-l părăsească. Nici 
o clipă gindul că lu
crează in condiții 
foarte grele nu 
copleșit.

— Tovarășe mais
tru, am remediat de
fectul.

Ambii electricieni 
se află in biroul sec
ției. Răducu se in- 
virte neastimpărat. 
Vladu soarbe cu ne
saț din țigară și zîm- 
bește. enigmatic.

— E-n ordine 
ieți, știu că n-a fost 
ițșor. Mai e ceva 
pentru voi: la etapa 
veche, in sala turbi
nelor, la motorul...

Cuvintele celor ce 
discută aprins 
situație răsună 
picat. Nicolae 
ducu ascultă și 
replicile cu siguran
ța celui care știe ce 
are de făcut.

de reportaje, portrete 
înseninări, organizat 
ziarul „Steagul roșu“ 
prelungește pînă la 

februarie

noua

Din dorințd dc <i stimula 
tlvitatea publicistică a cores
pondenților voluntari din ex
ploatările miniere, din iabrici 
și uzine. de pe șantie
rele de construcții, din par
chetele forestiere 
de transport, 
Iuții ele.. în 
muncii și vieții omului zilelor 
noastre, de a descoperi și pro
mova talente autentice in ga
zetărie, ziarul nostru și filiala 
Uniunii ziariștilor a ORGANI- ' 
Z. AT DUPĂ CUM SE CUNOAȘ
TE IN CURSUI LUNII IANU
ARIE <».«. UN CONCURS DE 
REPORTAJE. PORTRETE și 
ÎNSEMNĂRI.

Pentru cele mai bune lucrări 
se vor acorda la încheierea 
concursului, premii și menți
uni.

Totodată, concursul are ca 
scop și o preselecțle a celor 
dornici să candideze la con
cursul de admitere la Faculta
tea de ziaristică din cadrul A- 
cademiei „Șteian 
în anul de 
1974.

Pentru a 
nul număr 
tineri corespondenți să parti
cipe la concurs cu reportaje, 
portrete. însemnări valoroase 
despre munca și viața nouă a 
oamenilor și localităților Văii 
Jiului, primirea materialelor 
pentru concurs de către redac
ția noastră »e prelungește pină 
la 15 februarie a.c.
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MODELUL ÎNAINTAT 
și puternica sa forță de înrîurire 

asupra conștiințelor tinere
Interlocutor :

prof. VICTOR IAȚENCO. președintele Consiliului 
municipal al Organizației pionierilor

B E o real11■ fundamentals a societății noastre sorialMc
J lanțul că înaltele ei idealuri politia. etico, sociale hi 
" - ruta putem i inflOență asupra . onștiinței t mai ales
_ rin interm • bul exemplului înaintat. Realitate oare și-a ga- 
» -.it o concludentă expresie in mărețul program de educație
■ omunista a membrilor de partid, a tuturor oamenilor muncii.
— Comunistul spunea tovarășul NICOLAE CEAI ȘI SC I 
■t clar general al partidului nostru trebuie să fie si
p personal un modeL să știe să lupte pentru realizarea prin
ts tipiilor comuniste de organizare a societății, a principiilor
k noi de viață". .Mediul” tineretului — și pentru că discuția
■ noastră, pe tema expusă in titlul acestor rînduri, a avut lo<
r < n- î prof. Vidor Iatenco. președintele Consiliului
F municipal al Organizației p
E Iul studios — esle profund
9 modelelor demne do Imitat...

— Sintem înconjurați de nu
meroase. exemple de dăruire 
pasionată. Pionierii noștri, in 
acțiunile lor diverse, au prile
juri nelimitate să intilnească 
oameni înaintați, exemple e- 
locvente de destoinicie izvo- 
rită din adinei convingeri po
litice și morale. Oameni care 
doresc pină la sacrificiu bine
le obștesc. Oameni pentru ca
re idealurile colective repre
zintă totul. Și apoi întreaga 
presă, iără a excepta-o pe cea 
destinată copiilor, e o mărtu
rie vie a iaptelor pilduitoare 
de muncă ce înconjoară pio
nierii patriei. Cum âr putea a- 
titea și atitea modele să nu 
influențeze ioarte puternic ti
nerele conștiințe ale purtăto
rilor cravatelor purpurii !...

— Aceste exemple. însă, nu 
au o valoare exclusiv cantita-

— Bineînțeles. Ceea ce im
presionează este substanța u- 
mană adincă a acestor modele. 
Și nu numai atit — calitatea 
lor. pe care copiii mici nu au 
cum să n-o sesizeze, de dina
mizatoare ale marilor idealuri 
individuale și colective ! Și 
pentru că oamenii muncii, azi, 
acordă o din ce in ce mai ma
re importanță părerii pe care 
și-o iormează colectivul des
pre activitatea și comportarea 
lor. e firesc ca cei de pe băn
cile școlii să găsească multe... 
infinite exemple pilduitoare.

— In acțiunea amplă de 
pregătire a tineretului pen
tru muncă și viață, cum poale 
fi prezentat mai eficient e- 
xemplul înaintat al comuniști
lor ?

— Evidențiindu-se accesibi
litatea ..atingerii" acestui mo
del. Pentru că, e firesc, dacă 
unui tinăr care privește cu 
admirație faptele de muncă a-

•A’u cu mulfi ani in ur
mă. poate că, împins puter
nic din spate de... moda a- 
relor biete compuneri croite 
pe un calapod unic, care se 
autodefineau „reportaje lite
rare" (cu... oceane de neguri 
fi căldură in abataje, cu 
mantii de aba pe crestele 
Paringului și cu mineri cu 
ochi albaștri, josforescenți!/ 
aș fi... „comis" și eu despre 
AMALIA BOYTE un aseme
nea reportaj contrafăcut. Și 
azi mi-ar fi părut rău! S-au 
„autotorpilot" insă acele mi
nore și false „compoziții li
bere" și au cedat, cum se cu- 

.....lorilor, adăugăm, al fnoretu- 
prielnic influenței educative a 

le comunistului de lingă el. ii 
accentuezi caracterul acestor 
iapte, abnegația celui ce le 
realizează. acesta ajunge 
să se convingă că asemenea 
..cutezanțe" sini îngăduite ori
cui.

— Și totuși, această accesi
bilitate este condițională...

— Categoric I Cel ce și-a fi
xat un model, și nu mă refer 
acum exclusiv la pionieri, tre
buie să ințeleagă că poate să 
obțină și el „performanțe" a- 
semănătoare, cu condiția in
dispensabilă a unor perseve
rente eforturi de voință.

— Se uzita, cîndva, in a- 
ceastă direcție, un didacticism 
arid, de genul ..Faceți ca to
varășul X!" Ce părere aveți 
despre această tendință caro, 
se pare, n-a dispărut chiar to
tal ?

— Este un mod elementar 
de a rezolva „problema 1" Și 
completamente lipsit de efici
ență. E necesară o gindire nu
anțată și mult mal umană. Să-i 
determinăm pe cei din jurul 
nostru, care încă mai au de 
învățat de la semenii înaintați, 
să-și ghideze atitudinea și 
conduita după cerințele su
perioare ale colectivității, du
pă principiile moralei comunis
te, să ințeleagă că modelele 
înaintate respiră același aer și 
trăiesc in același mediu ca șl 
noi toți, deci pilda lor poate 
ii atinsă. Tineretul nostru are 
azi — mai mult ca orlcind — 
pe itinerarele marilor înfăptu
iri ale socialismului, suficiente 
repere, înfăptuiri grandioase 
realizate de comuniști pe care, 
însușindu-și temeinic experi
ența celor ce s-au angajat ple
nar să edifice socialismul, le 
poate — in viitorul apropiat 
— depăși și dezvolta...

V. TEODORESCU 

Muncă si caracter _____ ________ >

venea, locul reportajului o- 
nest, informativ. Și, oricit 
mi s-ar părea și acum foar
te facilă încercarea (priviți, 
doar, fotografia de alături) 
de a pune pe hirtie citeva 
păreri, de suprafață, despre 
■> tinără care-și achită obli
gațiile de serviciu cu deose
bită conștiinciozitate, nu mai 
pot să adopt o atare „pro
cedură." Pentru că Amalia 
Boyte, tinără laborantă de

Printre fruntașii fabricii de slilpl hidraulici din Vulcan 
care, lună de lună înscrie pe răbojul muncii depășiri de plan 
se află și comunistul Samson Silaghl. Jală-1, la strungul, cu 
care au fost executate primele ventile românești...

Q A. E. Petroșani : Noi, 
oamenii — opinia celor ce 
,.nu se bagă", atunci cind 
întîlnesc semeni care se 
consideră „mari și tari" 
(pentru că „depindem" de 
ei) și îi pun „la punct" pe 
cei nerăbdători — sinlem 
do vină. Că tolerăm ase
menea manifestări de infa
tuare nepermisă !

POȘTA
PAGINII

© Locuitorii străzii 1 Mai 
din Petroșani: Aveți drep
tate, și etica... străzii e o 
componentă a vieții noas
tre, pe care nu avem cum 
s-o ignorăm...

@ M. loan — Petrila : De 
acord cu dumneavoastră, 
toate furturile se pedepsesc, 
cu excepția celui mai grav 
dintre toate, cel de... timp. 
Dacă consumi fără rost o di
mineață întreaga din viața 
semenului tău — bătind a- 
pa în piuă sau făcîndu-1 să 
aștepte — faptul rămîne ne
pedepsit. Cit timp vom mai 
sta la „dispoziția" cronofa- 
gilor, nu știm nici noi...

la F.F.A. „Viscoza" Lupeni, 
merită mai mult. Mult mai 
mult !...

Nu vă așteptați — vă a- 
sigur că n-am să cad nici in 
cealaltă extremă — să vă 
creez „tipul femeii — uni
cat", îmbibată de virtuți 
bărbătești care, vajnică pe 
meterezele datoriei, a uitat 
pină și să suridă candid 
Mi-ar, părea, o asemenea 
imagine, ca... mitologica zei

„Ș C O A L Ă“
în defavoarea... elevilor 

și a liniștii publice
...De citeva săptămîni — după cum sintem informați 

printr-o scrisoare semnată de 11 locatari ai blocului nr. 6 
din cartierul „Carpați" al Petroșaniului — candidații la... 
carnetul de conducător auto iși fac „exercițiile pe străzile 
Carpați și 9 Mai și sub bolta de intrare la scara VI a blo
cului nr. 6. Unele dintre autoturismele de antrenament poar
tă marcajul „Școală", altele nu (de ce. nu am reușit să a- 
flăm,..). „Probabil că nu toți cei ce ne tulbură liniștea după 
amiezilor sînt la școală I” Probabil...

S-a mai scris în ziarul nostru pe această temă. S-a 
specificat că sint alte locuri mult mai potrivite pentru a- 
ceasta „școală”, care să fie stabilite de către forurile com
petente. Se părea că problema a fost rezolvată, cîndva, însă... 
Din nou, viitorii conducători auto (oare toți — ne întrebăm 
șl noi — cei ce se „zbenguiesc” cu mașinile pe sub bolțile 
blocurilor din acest cartier se... pregătesc?) produc in acest 
perimetru intens locuit zgomote, nopermițind celor ce s-au 
întors obosiți de la lucru să se odihnească, impietind pro
cesul de învățătură al elevilor. In afară de aceasta, exer
cițiile la intrarea în bolta respectivă periclitează mult cir
culația locatarilor și... jocul copiilor.

De ce? Revenim cu aceeași întrebare, la adresa celor 
ce aleg „spațiul" antrenamentele viitorilor conducători auto 
la liberul lor... arbitru: Intr-adevăr, nu țoale fi găsită o altă 
„pistă de exeraiții" decit în plin centrul unuia dintre cele 
mai populate cartiere ale Petroșaniului?

ță Venus cu o pipă ieftină 
in colțul gurii!

...Amalia Bbyte e o tinără 
ca oricare alta. E pasionată 
de meserie și o practică cu 
vocație. A intrat in al 7-lea 
an de cind lucrează la „Vis
coza." A fost trimisă de fa
brică să se specializeze. A 
urmat o școală la Brăila. 
Cind am ctinoscut-o, la lu
cru, in laboratorul chimic
— o incăpere parcă farma
ceutică, respirind prospeți
me și curățenie exemplară 
—verifica elasticitatea firu
lui de mătase la un diname- 
tru. Mișcări scurte, precise, 
unele frinte, altele alungite
— toate exprimind atenție 
maximă și încordare. Sim
țul răspunderii ii comandă 
să fie astfel... Nu, absolut 
deloc din politețe, i-am lău
dat dexteritatea. Și forța de 
concentrare. Și putința de 
a sensibiliza, parcă, apara
tura in mijlocul căreia iși 
petrece zilele. Mi-a respins, 
inițial, aprecierile. Apoi le-a 
primit cu modestie. Modestie
— podoabă a tinereții! Le-a 
primit pentru că le merita. 
Amalia are doar 24 de ani. 
Are o familie și-și iubește 
cu ardoare munca. „Omul e 
făcut pentru a munci, ca pa
sărea pentru a zbura", mi-a 
spus, citindu-l pe Rabelais, 
cind am intrebat-o dacă poa
te găsi altundeva mai mari 
satisfacții decit in lucrul pe 
care-l face... Și nu mi s-au 
părut seci, sau banale, sau 
lozincarde spusele Amaliei 
Boyte. Dimpotrivă! Se su
prapuneau doar, sedimen- 
tind o convingere, peste a- 
precierlle tovarășelor ei de 
muncă. Ale tuturor celor ca
re o cunosc și o stimează. 
„Repet ind, zi de zi, o' mun
că pe care o îndrăgești, ne
spus de mult, aceasta începe 
să devină pasiune. Și deți
ne !"

Muncă și pasiune .'

Dan RAREȘ

Vorbeam cu edilii orașu
lui Vulcan despre pri
mele momente do după

umplut inimile cu o mare bucu
rie obținerea Mențiunii I, in 
întrecerea patriotică pe țară.
pentru buna gospodărire și 
înfrumusețare a loialită
ților. Au fost, o 
momente de in n <- 
și bucurie pentru 
30 000 do locuitori

adevăi al, 
satisfacție 
toți cei 
<ii orașu

lui care-au fus, intr-un in- 
destruclibil efort unanim, u- 
ni.irul la realizarea unor im- 
porlante lucrări de interes 
obștesc. Și totuși, vestea nu 
n... căzut, cum de obicei se
spune, pe... nepusă masă. 
Gospodarii Vulcanului aștep
tau ca spiritul lor civic, ini
țiativa și hărnicia de caro au 
dat dovadă să triumfe. Nu aș
teptau o răsplată, o încunu
nare a meritelor lor. Aceasta 
vine do la sine — auzeam, 
ca un cor omogen, în acea zi 
de decernare, în cadru festiv, 
a premiului cucerit — atunci 
cind îți iubești orașul și-l vrei, 
din an în an. mai frumos. Și 
oamenii Vulcanului iși iubesc 
mult orașul. Sint mîndri de 
el. Și sint deciși sîi-1 urce pe 
noi culmi ale urbanisticii, pen
tru că in el. în orașul care 
mereu înflorește, ca margarc- 
tele-n septembrie, și crește, 
pe verticală și orizontală, în- 
tr-o țîșnire nepotolită demnă 
de legende, se văd pe ei, se 
oglindesc în crîmpeiele de li
niște și frumuseți, in „peta
lele” policrome, cu ferestre de 
lumină și căldură, ale blocuri
lor. Ca pe un șevalet uriaș 
al unui peisagist convins, ver

SCRISOARE DESCHISA

— Dragul bunicii, nici 
azi nu mergi la servicl ? 1

— Nu, bunică, „Minerul" 
încă e închis pentru reno
vare.

Sintem înștințați — de că
tre „un grup de cetățeni paș
nici ai cartierului Ștefan" din 
Lupeni — că, in imediata ve
cinătate a restaurantului din 
aceasta parte periferică a o- 
rașului, o „trupă de huligani", 
incitați perpetuu de băutură, 
iși permit să nesocotească ce
le mai elementare reguli, 
scrise sau nescrise, ale con
viețuirii intre oameni,, „bă- 
gind spaima in orice cetățean 
nevinovat, străin de aceste 
locuri", care are cutezanța de 
a călea pragul bufetului ..lor". 
Ne este semnalat faptul că, 
în data de 2-1 ianuarie a.c,, 
după-amiază, două persoane 
,.an fost molestate in chiar 
Incinta localului, sub ochii 
indiferenți ai unui reprezen- 
f 'I al miliției", iar seara, un 
al! cetățean inofensiv, care a 
îndrăznit să solicite barmanei 
țigări „Snaqov”, a fost ,.a

dele crud șl cald și pur în- 
cejir* i si reușești' desăvirșit 

primăvara, mal ales, cind 
pătrunzi in oraș prin marele 
șl noul bulevard al orașului 
și nu-ți vine să crezi ră pe 
aceste locuri, cu 20 ani in ur
mă, nu ai fi întîlnil nici iz 
de asfalt — să se asorteze 
armonios cu „lame."-ul marilor 
construcții. Blooufjlc eleganți', 
obiectivele industriale și iele 
social-culturale conferă Vul-

30 000 de gospodari 
mîndri de orașul lor: 

VULCAN
canului o înfățișare urbană 
modernă. Un oraș care nu nu
mai că se impune din ce în 
.ce mai mult in economia ju
dețului dar își definește, de 
la an la an, propria perso
nalitate. O personalitate par
că aparte, așa cum i-o „de
senează" cu migală și pri
cepere gospodarii. In 20 de 
ani s-au construit aici 5 200 
apartamente. Le locuiesc 70 
la sută din locuitorii Vulca
nului de azi. Premiul atribu
it este un cald omagiu a- 
dus tuturor celor care, după 
munca depusă în mine, la ter
mocentrala, la preparație, în

E 1 ianuarie. Anul Nou 19731 
Veselie pe stradă, veselie în 
case, •voie bună pieiuundem, 
pe-o vreme aspră dar plăcu
tă... Vizită obișnuită, la ora 
opt, în secția pediatrie a Spi
talului unificat Petroșani. Co
pii bolnavi, mame, pe care ini
ma nu le poale lăsa, într-o 
asemenea zi, să rămînâ în 
fotolii acasă și să nu fie ală
turi, măcar citeva momente, 
de copiii lor suferinzi. îmi 
cer permisiunea unei scurte 
vizite. Nu le-o pot refula. Cu 
ajutorul lor, doar, redăm noi, 
medicii, sănătatea și încrede
rea în viață a micuților pa
cient i I La fiecare în p&fte, 
copiilor Și mamelor, pe lingă 
Un. cuvînt de îmbărbătare, le 
adresez și cite un sincer .La 
mulți ani!” E o atmosferă cal
mă, de spital. Simt în plus 
peste concentrarea in muncă 
care mi-a devenit... familiară, 
după atâția ani, o obișnuință 
a zilei, și dorința de a găsi 
pentru toți cei prezenti, la 
început de an, un cuvînt bun, 
un gest firesc și cald de ome
nie. $i nu-i ușor 1 Dar o fac. 
Cu cită greutate însă... O ma
re mîhnire îmi apasă sufle
tul. Dacă vă spun despre ce-â 
vorba, sînt sigur că Un ade
vărat val de indignare vă vă 
învolbura conștiința... Pe pa
turi albe.- imaculate, stau, ti
mizi, așteptînd în această zi 
de sărbătoare și cîțiva copii ai... 
nimănui. Nu înțelegeți ? Sînt 
copii ai unor așa-ziși părinți 
care au... uitat să și-i mai ri
dice din spitalul nostru. Pe 
la unii dintre ei, de doi ani 
de zile, n-a mai trecut ni
meni să-i vadă. Să-i mai 
mîngîie. Iar spitalul, cu aerul 
lui totuși auster, le este la ora 
actuală și mamă și tată... Es
te oare posibil așa ceva ? Du
pă cum aflat i...

Unde sînteți, părinți ai a- 
cestor copii ?

Glasul lor nevinovat care 
vă cheamă să-i readuceți a- 
casă — spre a-i crește cu dra
goste, cu duioșie părintească 
și cu deosebit respect față de 
țara în care trăim, aș adău
ga eu — nu l-ați auzit încă ?

...Pe unde te afli acum, 
Corneliu Axinte. cel care, cu 
doi ani și ceva în urmă, te-ai 
angajat la mina Dîlja — căci 
erai falnic ca un brad — și 
de atunci n-ai mai venit, mă
car pentru două minute, să-ți 
vezi copilul ? Ți-amintești, ni 
l-ai lăsat numai pentru cîteva 
zile. E frumos, cuminte și 
foarte ascultător copilul tău 
și-ți strigă, stimate „tată", nu
mele — deși nu-1 meriți — 
de doi ani și te așteaoță, cu 
veșnice lacrimi în ochi să-1 
iei acasă. Dar nu-1 auzi. Tu 
nu-1 auzi. Poate l-ai și ui
tat... Te-ai gîndit cît de adînc 

lacat afară „mișelește", scă- 
pind lotuși de atacanți la in
tervenția promptă a locuitori
lor străzii din apropierea bu
fetului".

HULIBARII din cartier 
să fie puși la punct!

„Cancerul acesta cronic, 
care se numește huliganism
— ni se specifică în scrisoare
— este pe calea să devină... 
nevindecabil, atifca limp cit 
reprezentanții organelor lo
cale de miliție, care acționea
ză in acest cartier, rămîn me
reu în expectativă și nu în- 

rele două fabrid ale orașu
lui. in instituții ‘-au pe băn
cile școlilor, și-au dăruit cu 
pasiune multe din orele lor 
libere pentru edificarea unor 
construcții sau plantarea de 
pomi și arbuști ornamentali, 
pentru amenajarea de dru
muri sau căi de acces spre 
frumoasele locuri de agrement 
din împrejurimi.

— „Rezultatele obținuți' in 

întrecerea patriotică — ne 
spunea tovarășul Petru Barbu, 
primarul orașului — sînt ro
dul unei munci entuziaste a 
tuturor cetățenilor noștri, ti
neri și vîrstnici, care-au în
țeles că buna gospodărire și 
înfrumusețare nu înseamnă 
numai contribuția la obiective
le mari, complexe ci și la 
„lucrările mărunte" dar de 
larg interes pentru fiecare. Și, 
de ce au înțeles rapid acest 
lucru ? Pentru că fiecare lo
cuitor al acestui oraș- Vul- 
can-nu dorește altceva decit 
să-și vadă „reședința" in con
tinuă eflorescentă. Așa am 

ai rănit sufletul acestui co
pil pentru care încasezi, poa
te și alocația dată părintește 
de statul nostru ?

...Ce inteligent e Ionel 
Miu ! Și ce frumos știe să 
spună „mamă" fiecărei su
rori și „tăticuțule drag" fie
cărui medic din spital ! Ve
deți, copilul nu v-a uitat. Cind 
am vrut să-1 dăm cuiva, să-1 
înfieze un om de inimă, te-ai 
supărat și ne-aj adresat cu-

WHfttAjtf-iaMiiaCTBaEPOEn

Cil CC
Orept iuafi 

copiilor 
copilăria ? 
vinte urîte. Unde ești acum, 
mamă bună a lui Ionel Miu, 
care locuiai, cu doi ani în ur
mă, în Aninoasa, pe strada 
Piscului și care de-atunci ră- 
mîi pur și simplu surdă și 
mută la orice chemare a Pro
priului tău copil ?

Te văd aproape zilnic, ce- 
tățene Tabacu — cred- că lo
cuiești tot în Petroșani, pe 
strada Oltului la nr. 17, —, 
cînd trec acasă de la munca 
zilnică din spital, cum îți 
bei tacticos șprițul la .Cer
na", în piață 1 întorci capul 
și te faci- că nu mă cunoști. 
De un an de zile copilul tău 
stă la spital, sub îngrijirea 
mea, dai' ce-ți pasă, tu te... 
binedispui, te veselești cu 
banii pe care statul nostru, 
grijuliu cu viitorul tinerelor

NOTA REDACȚIEI
„Strigătul" de revoltă al 

medicului loan Bălan e 
cutremurător. In fața unei 
atari situații nici nu poți ră
mâne indiferent. Atitudinea 
unor asemenea părinți între
ce puterea de a înțelege. Aș
teptăm deci intervenția 
promptă, energică și intransi
gentă a opiniei publice. Co
piii care, datorită unei pu
ternice și subite „amnezii" a 
părinților lor. așteaptă în 
spitalul din Petroșani, tre
buie să-și regăsească (sau să 
găsească) căldura familială. 
Apelăm Ia conștiința civică a 
celor ce-i cunosc, sau îi pot 

cearcă să-i pună la punct pe 
recalcitranți. dimpotrivă se
pare că prin atitudinea lor ii 
încurajează pe huligani..."

Scrisoarea primita din Lu- 

peni, intr-un fel, parcă ne-a... 
dezarmat, in loc să ne intrige. 
A „căzut" dintr-odată, parcă 
spre a ne zdruncina o con
vingere, de mult formată, in 
privința modului cum știu și 
pot să acționeze, in spiritul 
menținerii ordinei publice, or
ganele noastre de miliție 

reușit noi să înlocuim entra
tele l<-rmi(>' urse al' poluă
rii, așa am construit in timp 
record o grădiniță cu 8 săli 
do clasă, o creșă cu 50 de lo
curi, două bazine de b ' pen
ii u copii, așa am anu jat și 
extins cu încă 25 ha spațiile 
și zonele verzi, am plantat 
peste 5 000 arbori și arbuști, 
am construit II baze sporti
ve simple și încă 14 km de 
străzi și trotuare".

Vrednicia oamenilor s-a 
evidențiat și pe șantierele de 
construcție a celor peste 360 
apartamente, cu care s-a îm
bogățit in ultimul an zestrea 
orașului. Am aflat, ta Vulcan, 
că atunci cînd șantierul de 
construcții ducea, pentru mo
ment, lipsa forței de munca, 
nu puțini au fost acei... viitori 
locatari, care-au ajutat, volun
tar, la finisarea blocurilor...

— Ne vom sprijini, ca șl 
pînă acum — ne spunea In
ginerul Alexandru Todor, 
vicepreședintele consiliului 
popular orășenesc — în rea
lizarea mărețului nostru ideal, 
de a cuceri anul viitor locul 
I în aceeași „competiție", pe 
dr-putați inimoși ca Alexandru 
Plic, Olivia Âppel, Dumitru 

Ciobescu. Valeria Jura, Agne
ta Nyaradl, Gheorghe Stîl- 
peanu. pe cetățeni de frunte 
ai Vulcanului ca Alex. Buș- 
can, Ioan Avram. Petru Boar. 
Petru Galea, Ioan Puiu. Gh. 
Zaldes și atîția alții.

Gospodari cu aspirații mari. 
Gospodari mîndri de orașul 
lor pe care și-1 doresc depă
șind în măreție orice vis al 
lor de azi...

Adrian CONDOR 

vlăstare, ți-i dă la fiecare 
salariu, spre u-i asigura un 
trai fără privațiuni copilu
lui... Nu ți se pare de loc 
șprițul amar ? Nu ți se pune 
un nod mare în gît, 
cind ceri barmanei să 
schimbe „suta copilului- pen
tru încă un pahar cu vin ?

-.As vrea ca aceste rînduri 
să „cadă" și sub ochii Virgi- 
niei David de la cantonul 
Livezeni, care nu ne-a mai 
vizitat de trei luni, să fie 
citite și de mama copilului 
l-odor din Vulcan (care lucra 
Pe șantierul 4 _ construcții) 
șj de mama copilului Samșu- 
dean, tot din Vulcan (locuind 
pe strada Cireșilor), care și-au 
uitat, ca pe niște obiecte 
pierdute fără vreo importan
ță, unicii' fii în spitalul nos
tru. Aș vrea ca aceste rân
duri să fie citite și de alte 
mame și să le aflăm păre
rea...

...Să fim categorici și să 
spunem clar lucrurilor pe nu
me. Statul nostru investește 
sume mari de bani pentru să
nătatea copiilor. Ei sînt vi
itorul patriei, comoara cea 
mai de preț a României de 
azi. Pentru ei ne zbatem, 
pentru ei muncim. Cum poa
te fi calificată această ires
ponsabilitate crasă această 
elementară lipsă de omenie 
față de creșterea și educarea 
copiilor ?

Am scris aceste rînduri 
iritr-un moment cînd n-am 
mai putut să-mi reprim in
dignarea. I-am văzut pe toti 
acești copii nevinovați. pă
răsiți. cu lacrimi picurînd pe 
obraji. într-o zi de 1 ianua
rie, cînd în fiecare casă e 
voie bună, veselie și cîntec. 
Stăteau cuminți, afundați în 
melancolie, mai mult sau 
mai puțin sănătoși — în orice 
caz. vătămați moral — pe pa
turile lor albe, într-un spi
tal care, vă rog să mă cre
deți. oricît am dori noi. nu 
poate avea căldura familiei...

dr. loan BĂLAN.
șeful secției pediatrie a 

Spitalului unificat Petroșani 

afla Pe „părinții" citați mai 
sus, să acționeze cu toată fer
mitatea de care se vor dovedi 
capabili, pentru readucerea 
vinovaților la „matca" obli
gațiilor sociale pe care și 
le-au asumat in fata legilor 
stalului. Așteptăm, de aseme
nea, opiniile cititorilor noș
tri, ale părinților onești și 
răspunzători de menirea lor 
in societate, despre acești se
meni ai lor cu Un comporta
ment incalificabil și — de 
ce să n-o spunem ? — aștep
tăm intervenția fermă a celor 
puși să aplice legea, să apere 
copilăria copiilor.

am dat prea mare importanța e- 
xagcrarilor, poale conștiente, la 
care a recurs semnatarul ano
nim al scrisorii (.... ca-n
Texas, ca-n junglă.... huligani 
„Înarmați" cu pari și cozi de 
secure" ele.), dar nu ne putea 
lă^a indiferenți faptul că un 
qrup de tineri, despre care am 
aflat că mai mult... nu lucrea
ză. decit lucrează, iși fac de 
cap, nestinqheriți într-un car
tier. in genere locuit dc oa
meni pașnici responsabili.

Supunem oprobiului public 
al acestor locuitori ai cartie
rului (aptele „intrușilor" hu
ligani și, totodată, așteptăm... 
< nfirmarea măsurilor de era
dicare a răului din cartierul 
Ștefan din partea serviciului 
miliției orașului Lupeni. Huli- 
qanii pot și trebuie să (ie 
puși la punct. Neîntirziat!

\ D. R.
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TIRGUL DE IARNÂ

il

In perioada 15 ianuarie 
25 februarie în unitățile co
merciale se desfășoară „Tir- 
qul de iarnă . In cadrul a- 
cestei acțiuni, unitățile ■ o- 
mcrciale industriale desfac 
un sortiment variat de pro
duse de laraS utilitate, din
tre care la - multe s-au tăcut 
și reduceri .însemnate dc preț 
— intre 10-25 la sulă pe li
nele grupe de produse,

Pentru a face fată exigen
țelor acestei perioade dc 
intensă activitate comerciala 
O.C.L. Produse industriale 
Petroșani, s-a pregătit din 
timp, efecluînd inventare ia 
mărfurile cuprinse 
cere — pentru a 
stocurile existente 
precia necesitățile 
ale aprovizionării, 
de pe lista cu reducere 
s-au aplicat etichete cu 
ile prețuri, 
jate vitrine cu asemi 
pe de produse, precum și 
ioane cu mărfuri din 
ficul respectiv. Acțiuni lău
dabile menite să impulsione
ze vjnzărîle1

Toate ar fi bine pînă aici. 
Adică pînă la aspectul a- 
provizionării magazinelor ru 
produsele industriale noi 
devenite de acum cunoscute 
si căutate. Anual. unitățile 
comerciale cu profil industri
al, cheltuiesc sume însemna
te pentru a face reclamă di 
feritelor produse noi pe ca
re vor să le introducă m 
desfacerea curentă. ori a 
mărfurilor de sezon - îndeo
sebi rele legate de anotim
puri.

Se poale arăta astfel, că 
pentru convingerea gospodi-

în redu- 
cunoaște 
- și a- 

viitoare 
Mărfurlloi 

li 
no- 

Au fost amen?- 
vitrine cu asemenea gru- 

ra- 
>peci-

nnlor să folosească în gospo
dărie dilerite tipuri dc deter- 
ginți Dero ..Super", ..Lux", 
..Deval ' „Trial" ele. la tim
pul introducerii acestor pro
duse ca noutăți in comerț 
s-au investit multe slrădu.n 
țo și... chelluicli. Acum in
să, rlnd aceste produse chi
mire sînt cerule lot mai 
mult, ele au dispărut aproa
pe complet ; rar dc tot, la 
2-3 luni odată, dacă ai... no
rocul să qăsești prin vreun 
magazin detergenți Trial. De
val etc.

Tot așa. lipsesc în aceste 
zile do iarnă — ciorapii de 
dună de bumbac și mânușile 
tricotate — mult căutate de 
femei, lipsesc unele sorti
mente de becuri pentru ilu
minat, baterii mici pentru 
tranzîsloare, o gamă de di
ferite mărimi la vase de ga
lii și t.ivi do fript, servicii 
dc sticlărie și uneori chiar ba
nale oglinzi... Și cite aseme
nea sortimente dc produse 
industriale — mult căutate
— nu lipsesc din magazine I

Realizarea lunară a planu
rilor valorice pe
sau localități nu
țește pe tovarășii care 
ocupă de aprovizionarea ma
gazinelor industriale să ne
socotească asigurarea perma
nentă a tuturor sortimentelor 
de mărfuri cerate de popu
lație. Trebuie luate măsuri 
urgente — în interesul ne
mijlocit al cumpărătorilor — 
ca in perioada „Tîrgului de 
iarnă" să se dea un nou im
puls îmbunătățirii aprovizio
nării cu produse industriale.

magazine 
îndreptă- 

se

Pe urmele

(Urmare din pag. 1)

SGJHI

la copii

co-

A apărut broșura

Prof. D. VLADISLAV

de 
al

și chioșcurile de 
apărut broșura

s-au ivii in toata 
lor de după cro'- 
ale bairlnului Pa-

difuzare a presei din în- 
cuprinzînd „Programele 

școlile

concurentilor și a unul

și juniori

/^rc si conducere a destinelor 
producției, a lucrărilor mi
niere, si respecte riguros pro 
gramele de lucru întocmite, să 
soluționeze problemele dc 
aprovizionare tohnicn-inatc- 
rială. de deservire a locurilor 
dc muncă, do eșalonare rațio
nală a fronturilor (le lucru 
productive. Analizele pfeetii i- 
tc în codrul E.M. Aninoasa. 
dezbaterile din organiz ițiilr 
de partid, sindicat și U.T.C., 
consultarea și aportul con 
creț al minerilor au dus la 
concluzia. dc altfel confirma
ta in ultimele zile ale lunii, 
câ sarcinile dc plan pot fi 
îndeplinite ritmic și depășite 
folosind cum se cuvine rezer
vele existente și acționind o- 
perativ in problemele majo
re pc care le ridică activita
tea productivă. Oricnlînd și 
dirijînd mai bine procesul do 
producție la exploatările mi
niere Livezeni si Bărbătcni se 
poate valorifica superior po
tențialul de care dispun a- 
ccsfe colective, l.a E.M. Live
zeni sînt posibilități ca biroul 
executiv al centralei să în
tregească măsurile bune luate 
pentru a rezolva integral pro
blemele transportului la su
prafață al producției de la 
aceasta mină. Este necesar ca 
Ia nivelul organelor colective 
dc conducere de la minele 
Livezeni si Bărbăteni să exis
te o mai mare preocupare 
pentru a dirija abatajele, ca 
unități productive, in așa fel 
incit să se asigure ritmicita
tea producției de cărbune. 
Aceste colective au dovedit 
că sînt în măsură să rezol
ve asemenea importante pro
bleme de organizare și con
ducere a producției si credem 
că numai uncie scăpări au 
făcut ca rezultatele lor să nu 
se ridice la nivelul cerințelor 
și nosibilitățllor. Considerăm 
util a recomanda organelor 
și organizațiilor noastre 
partid, biroului executiv

activita- 
conduccrilor unităților 
înlăturarea tendințelor 

pc care ie mai au unele cadre 
din conducerea proceselor de 
producție de a motiva șl jus
tifica unele nercalizări (are

— in majoritatea cazurilor — 
constituie propriile lor nea
junsuri și lipsuri.

Tn prezent, majoritatea ex
ploatărilor miniere au efecti
vele de salariați complete, c- 
xistind in programul de ins 
truirc peste 500 de muncitori 
«•are urmează să se încadreze 
în aceste zile în locurile 
muncă direct 
Situația favorabilă 
asigurarea forței dc 
trebuie să conducă șl la 
mai rațională repartizare

de 
productive, 

creată în 
muncă 

o 
a 

acesteia in cadrul unităților. 
Ne referim la posibilitatea pe 
care o arc biroul executiv ai 
Centralei ca in prima decadă 
a lunii februarie din acest 
an să se completeze efectivele 
atil la E.M. Aninoasa cit și 
la E.M. Livezeni. Rrferindu- 
nc c’oar la cîteYP din rezer
vele care stau la îndomîna 
organelor și organizațiilor 
noastre de partid, sindicat și 
U.T.C.. a conducerilor colec
tive din unitățile miniere ale 
Văii Jiului, a forului tutelar 
al acestora, avem certitudi
nea că acestea vor fi amplifi
cate. depistate șl din plin va
lorificate în lunile care 
mcază din acest an.

Studiile și acțiunile 
prinse, măsurile stabilite 
cadrul colectivelor dc muncă 
vor conduce cu siguranță la 
realizarea ritmică a planului 
la depășiri substanțiale pe 
ansamblul Centralei cărbune
lui și a municipiului pentru 
a crește nivelul dc devansare 
obținută în prima lună a anu
lui în curs, crearea și asigu
rarea. astfel, a tuturor con
dițiilor de înfăptuire a cin
cinalului înainte de termen.

„Programele concursului de admitere 
în liceele de specialitate, școlile profe
sionale și ucenicie la locul de muncă"

materialelor publicate
Noi blocuri 
de locuințe 
în execuție

In librăriile 
treaga țară a 
concursului de admitere în liceele de specialitate, 
profesionale și ucenicie la locul de muncă", pentru sesiuni
le anului 1973.

Elaborată de Ministerul Educației și Invățămîntului, 
broșura pune la dispoziția promovaților clasei g VlII-a a 
școlii generale programele examenelor tă limba român-, 
matematică, fizică, chimie, științe biologice, geografia pa
triei și desen. De asemenea, sînt menționate probele scrise 
și orale în vederea aceluiași concurs.

Etapa judejeană 
a campionatului 
national de schi

Zorii zilei 
splendoarea 
Lele semețe _______ s
ring. întreaga noastră Va’le și 
munții ce-o împrejmuies’ 
ne-au întlmpinat în straie do 
zăpadă. Pe o asemenea vreme. 
Parîngul cu pîrtillo sale de 
schi, s-a dovedii un magnet 
gigant care i-a atras cu forți 
irezistibilă pe iubitorii schiu
lui. Dimineața s-a circulat in
tr-un singur sens. Spre înăl
țimi. Era un adevărat exod de 
schiori... Do sîmbătă pînă du
minică seara pirtiile Parinqu- 
lui au găzduit etapa județeană 
a campionatului național de 
schi, la probele alpine 
pii și juniori.

La întreceri au participat 
schiori clasificați in urma fa
zelor anterioare precum și o 
serie de tineri talcntați, evi- 
donțiați cu ocazia concursului 
disputat in acest sezon. Pro 
bele de slalom special și sla
lom uriaș au avut loc pe pir 
fia de la Slima. Timpul favo
rabil și zăpada bună au permis 
desfășurarea unui reușit con
curs, la care au participat 
schiorii de la centrul de schi 
Lupeni, Școala sportivă Petro
șani și Minerul Lupeni.

Comisia județeană de schi a 
înregistrat, la startul probelor, 
peste 40 de concurenți. Festi
vitatea de premiere s-a desfă
șurat la cabana Rusu, in pre-

zențo _ _ _
număr mare de excursioniști, 
pasionați ai muntelui.

Comisia d« omologare a r<-- 
zultalelor <j hotăril acordarea 
liilurilor de campioni județeni 
următorilor concurenți . Ca
tegoria copii. 8-10 ani ILEA
NA VLADISLAV (Școala por- 
liv.i Petroșani) și OVIDIU HE- 
GHEDUS (Centrul de schi ; u- 
peni) ; Categoria 10-12 anii 
DORINA POP i ADRIAN CO- 
ȘEREANU (Școala sportivă Pe
troșani) ; Categoria 12-14 ani: 
OVIDIU KRACHTUS i 1.0- 
RANT BAJLINT (Școala di
vă Petroșani) ; Categoria Juni
ori : NICOLAE SI.ABU .Școa
la sportivă Petroșani); Slalom 
uriaș; Categoria 10-12 ani: 
DORINA POP șl ADRIAN CO- 
ȘEIIEANU (Școala sportivă); 
Categoria 13-14 ani : ODILLE 
KRACHTUS si FRANCISC 
NEMEȘ (Școala sportivă).

Categoria juniori: NICOLAE 
DARIE și ANDREI BAI INI 
IȘcoala sportivă).

O contribuție de seama !a 
organizarea și desfășura re j 
concursului in condiții opti
me și-au adus membrii comis 
ei de schi precum și cadrele 
didactice de la Școala sport! 
vă Petroșani și centrul dc 
schi Lupeni. -

Băuturile alcoolice să n-a
jungă în consumul 

minorilor !
Legea nr. 3/1972, cu privire 

la activitatea de comerț interi
or prevede (articolul 21 litera 
d) că unitățile comerciale de 
stat și cooperatiste au obliga
ția să nu servească minorilor 
băuturi alcoolice in unitățile 
de alimentație publică.

Se mai întîmplă totuși ca
zuri de încălcare a legii, așa 
cum se arată in microfoilelo- 
nul publicat in ziarul nostru 
din 14 ianuarie a.c. cu referi
re la care conducerea T.A.P.L 
Petroșani ne comunică textu
al : ....am dispus încă odată
prelucrarea Legii nr. 3/1972 
care, prin articolul amintit, in
terzice servirea minorilor cu 
băuturi alcoolice în unitățile 
comerciale de stat".

Că prevederile Legii nr.

a-

PRIBEA6A I

MICA PUBLICITATE

3/1972 au fost din nou prelu-

De la 
Inspectoratul 

General 
al Miliției

Inspectoratul General al 
Miliției, în temeiul artico
lului 6 din Hotărîrea Consi
liului de Miniștri nr. 1369/1971. 
anunță persoanele interesate 
câ in lunile februarie și mar
tie 1973 organele de miliție 
județene Și ale municipiului 
București efectuează viza per
miselor și a autorizațiilor 
pentru deținerea și folosirea 
armelor și munițiilor, pentru 
operațiile cu arme și muni
ții. precum și pentru înfiin
țarea și funcționarea ateliere
lor dc reparat arme. In acest 
scop, organizațiile socialiste 
sînt obligate să înainteze or
ganelor menționate mai sus 
autorizațiile ce le posedă, 
pentru a fi vizate, după ce 
organul miliției constată e- 
xistențe armelor înscrise în 
autorizație, la locul unde a- 
cestea sînt deținute. Titularii 
permiselor de armă sînt o- 
bligați să se prezinte la viză 
cu armele înscrise în per
mis, iar proprietarii ateliere
lor de reparat arme cu auto
rizația de funcționare. Celor 
ce nu se prezintă la viza per
misului, fără motive înteme
iate. în perioada stabilită, li 
«e anulează autorizația Și li 
se retrage permisul, respectiv 
autorizația pentru reparat ar
me. fiind pasibili și de sanc
țiuni contravenționale. 

erate este bine. Dar asta nu 
este însă totul. Conducătorii 
de unități, aparatul T.A.P.L. 
trebuie să urmărească cum le
gile sînt aplicate, luînd mă
suri de sancționare a tuturor 
acelora care le încalcă, ser
vind băuturi alcoolice unor 
neri care nu au ce căuta 
localurile publice.

ti- 
in

Pentru călători
In ..Steaqul roșu" din 12 ia

nuarie a.c. a apărut o notă, cu 
titlul de mai sus, în care se 
vorbea despre lipsa de tăbli
țe indicatoare a curselor de 
autobuze, situație care dă loc 
la confuzii în rindul călători
lor.

Referindu-sc la nota critică, 
conducerea I.G.C. ne informea
ză că, pentru orientarea pu
blicului călător, secția sa auto 
a confecționat 100 bucăți indi
catoare noi, astfel că fiecare 
autobuz va avea afișată la 
bord și în dreptul taxatoarei

PIERDUT acte și legitimație de serviciu pe numele 
Cioară loan, eliberat de I.T.A. Petroșani. O declar nulă. 
Găsitorul este rugat să depună actele La sediul I.T.A. Pe
troșani.

CALENDAR
JOI. 1 FEBRUARIE

Soarele răsare la ora 7,35 
și apune la ora 17,25. Zile 
trecute din an — 32. Zile ră
mase — 333.

EVENIMENTE

© 1973 — Se împlinesc 40 
de ani de cind sub conduce
rea P.C.R. muncitorii petro
liști din Valea Prahovei s-au 
ridicat la luptă , @ 1789 — 
In S.U.A. a fost ales primul 
președinte al Statelor Unite, 
George Washington.

FILME
PETROȘANI — 7 Noiem

brie : Marea hoinăreală , Re
publica : Săgeata căpitanului 
Ion; PETRILA: Trimis ex
traordinar ; l-ONEA — Mi
nerul : Trei din Virginia -, 
ANINOASA : Jocul de-a
moartea ; VULCAN : Cu mii- 
nile curate, LUPENI — Cul

distanta pe care circulă vehi
culul, numărul liniei respecti
ve.

Vinzătoarea a fost 
sancționată

In materialul ..După cumpă
rături la hale", publicat în zia
rul nostru din 14 ianuarie a.c. 
se arăta că vinzătoarea Nico- 
leta Bucălaru de la standul 
AGROCOOP a sistat în ziua 
de 7 ianuarie vînzarea la ora 
10 pc motiv că numai pînă a- 
tunci are program, creînd ast
fel nemulțumiri în rîndul cum
părătorilor.

Corcolind cazul, centrul Pe
troșani al AGROCOOP confir
mă justețea celor relatate dc 
ziar arătînd că duminica stan
dul este la dispoziția cumpără
torilor pînă la ora 11. Pentru 
nerespectarea orarului, vînză- 
toarea N. B. a fost schimbată 
din funcția de vînzăloarc și 
trecută in rîndul muncitorilor.

tural : Bariera ; URICANI: 
Omul cu ordin de repartiție.

RADIO
6,00 Muzică și actualități ; 

7,00 Radiojurnal , 8,00 Su
marul presei ; 9,30 Odă limbii 
române;- 10,00 Buletin de 
știri ; 10,05 Folclor muzical 
din cimpia dunăreană; 1,0,30 
Clubul călătorilor ; 10,45 Mu
zică instrumentala; 11,00 Bu
letin de știri; 11,15 Din ță
rile socialiste; 11,30 „Ana 
Lugojana"; 12,00 Discul zi
lei ; 12,30 Intîlnire cu melo
dia populară și interpretul 
preferat ; 13,00 Radiojurnal ;
13,30 Concert de prînz ; 14,00 
Compozitorul săptăminii; 
14 45 Melodii populare; 15,00 
Buletin de știri ; 15,05 Tribu
na radio; 15,20 Muzică de 
estrada; 15,40 Aspecte de Ia 
l-estivalul coral interjudețean 
-- Reșița ; 16,00 Radiojurnal; 

16,15 Înregistrări de muzica 
populară ; 16,35 Melodii de 
Florentin Delmar ; 17,00 O
ora Iu dispoziția dumneavoas
tră ; 18,00 Orele serii; 20,00 
Ze ce melodii preferate ; 20,45 
Consemnări ; 21,00 Revista 
șlagărelor; 21,25 Moment po- 
etic ; 21.30 Bijuterii muzicale;

Forțele șantierului dc con
strucții din orașul Vulcan sini 
concentrate în aceste zile la 
execuția blocurilor nr. 9 cu 
88 de apartamente și nr. 3 cu 
44 apartamente. Au început lu
crările și la blocul nr. 1 cu 38 
de apartamente. Acest ultim 
edificiu social marchează pu
nerea in lucru a unui număr 
de 220 de apartamente, din to
talul de 352, prevăzute inițial 
în planul de investiții pe acest 
an al orașului Vulcan.

...Știați că la nici un res
taurant din Petroșani, la ora 
actuală, nu există orches
tră ? Nu ! Atunci aflați că 
așa este. Bineînțeles, din 
grija conducerii T.A.P.L. 
Petroșani, cei care trec pra
gul restaurantelor noastre 
nu mai pot beneficia ca pi
uă acum (înainte de închi
derea pentru renovări a u- 
nității „Minerul") de antren, 
în timpul servirii mesei. Du
pă ce, un timp, au contribuit 
la mărirea vadului comer
cial al restaurantului „Car- 
pați“. orchestranții lui De- 
zideriu Munteanu au fost... 
izgoniți de responsabilul a- 
cestui local, inveterat duș
man al acordurilor sonore.

Conducerea T.A.P.L. Pe
troșani. în această situație, 
(adică la intervenția res
ponsabilului restaurantului 
„Carpați", C. Mitucă), a 
considerat necesar să lip
sească publicul consumator 
din Petroșani de orchestră 

vreun restaurant. deta-

22,00 Radiojurnal; 22,30 Con
cert de seară; 24,00 Buletin 
de știri; 0,03—6,00 Estrada 
nocturna.

T V
9,00 Curs de limba france 

ză — Lecția a 40-a;
9,30 Prietenii lui Așchiuțâ; 

10,00 Telex;
10,05 Publicitate:
10.10 Tehnic-club:
10.30 Florio Bodeut — ine

dit...
10.40 Bucureștiul necunoscut:
11,00 Telecinemateca : Ciclul 

Jean Gabin. „Strada pre- 
eriilor" ;

12.30 Teleobiectiv;
12,50 Telejurnal;
15,00 Lecții TV pentru lucră

torii din agricultură:
16,00 — 17,00 Tcleșcoală;
17.30 Emisiune în limba ma

ghiară;
18.30 Telex;
18.35 Publicitate;
18.40 Muzică;
19,05 Drumuri în istorie;
19,20 1 001 de seri:
19.30 Telejurnal:
20,00 Barzi și rapsozi ;
20.10 Pagini dc umor;
20.35 Tinerii despre ei înșiși :

La Vulcan,
In orașul Vulcan, se va des

chide zilele acestea un nou 
șantier. Este vorba de înce
perea lucrărilor de construire 
a unei creșe cu program s5p- 
lăinîhal, de 100 locuri, în cen
trul orașului, lucrare ce va ii 
executată de șantierul nr. 3 
construcții al T.C.H.

șînd orchestra „Minerului" 
la „Straja" în Vulcan (un- 

_ dc, de fapt, condițiile 
susținere a atmosferei 
voie bună sînt total impro

de 
de

însemnare

ORCHESTRA

prii. orchestranții cîntind 
îmbrăcați în paltoane !)...

Nu credem că e nevoie dc 
o pledoarie în favoarea or
chestrei într-un restaurant 
din Petroșani. E la îndemî- 
na oricui să înțeleagă 
cest lucru. Există încă trei 
localuri în Petroșani care ar

21,10 Steaua fără nume — 
Floarea din grădină;

22,00 24 de ore — Din țările 
socialiste;

22,30 Cupa mondială la schi 
alpin — coborîrc femei.

PRONOEXPRES
La tragerea l’ronoexprcs 

din 31 ianuarie 1973 au ieșit 
cîștigătoare următoarele nu
mere :

Extragerea I:
25, 32. 34, 12. 29, 13.

Extragerea a Il-a :
30, 43. 3, 4, 18.

Fond de premii: 2 793 212 
lei.

VREMEA
Valorile temperaturii în

registrate in cursul zilei de 
ieri :

Maximele ; Petroșani 4- 2 
grade ; Paring : - 5 grade.

Minimele : Petroșani - 2 
grade ; Paring : —7 grade.

PENTRU URMĂTOARELE
24 DE ORE : Vremea se men
ține Instabilă cu cer variabil. 
Temporara precipitații sub 
formă de ninsoare. Vint slab 
din sud.

o noua creșa
Termenul de recepționare 

este in luna august, cind ce
tățenii din Vulcan, cu priori
tate salariați din unitățile <?- 
conomice mari, vor putea să 
lase liniștiți copiii îri grija 
„părinților" de la creșa, 
indu-li-se astfel condiții lot 
mai bune de viață.

putea găzdui. în bune con
diții, orchestra... pribeagă 

.de la -Minerul". E vorba 
despre „Tic-Tac" (trecătorii 
locatari ai hotelului nu vor 
simți, în nici un caz, stri
dența acordurilor orchestrei 
pentru că aceasta, după cum 
o știm, e destul de ..potoli
tă" și nedispusă la ostenta
ții), despre crama „Odobești" 
și despre restaurantul ,Pa- 
ringul" din cartierul Aero
port. Oriunde. în aceste lo
caluri, orchestra lui Dezi- 
deriu Munteanu. pe '■■■■> 
cunoaștem de atîta timp. își 
poate găsi un temporar să
laș. Mai ales că restauran
tul „Straja". după cite 
știm, a dispus de orchestră 
proprie... Așa că. să sperăm, 
dorința ce Lor ce pășesc în 
restaurantele Petroșaniului 
de a nu fi frustați de or
chestră, legitimă după pă
rerea noastră, poate și tre
buie să fie îndeplii

PRINTRE^PESTE

A ACCIDENTE

Lupte libere

Campionatul national
al elevilor

Sala de sport a Școlii sporti
ve din Petroșani a găzduit e- 
tapa municipala a campionatu
lui, national al elevilor-Ja lup 
te libere. Au participat peste 
30 de tineri luptători, reprt- 
aenlînd liceele de cultură’ -ge
nerală din Petroșani și Petrila 
precum și Grupul școlar mi
nier și Liceul industrial mi
nier Petroșani.

Respeclînd întocmai regu
lamentul și instrucțiunile 
M.E.I., competiția s-a organizat 
separat pentru sportivii licee
lor de cultură generală și se
parat pentru școlile profesio 
nale și liceele de specialitate. 
Iată și pe ciștigători, în ordi
nea categoriilor : Liceele de 
cultură generală : categoria 48 
kg : Mircea Rislpitu. Școala 
generală nr. 4 Petroșani ; cate
goria 52 kg : Virgil Mărgules- 
cu. Liceul Petrila ; categoria 56 
kg ; Ștefan Fodor, Liceul Pe
troșani ; categoria 60 kg : Ion 
Mang, Liceul Petrila; catego
ria 65 kg : Dumitru Iacov ; ca- 
teqoria 70 kg; George Bălan; 
categoria 75 kg: Mihai Dumi- 
trașcu ; categoria 81 kg : Alin 
Mihai Remyn ; categoria 87 
kg: Karoly Magyoroși — toti 
de la Liceul Petroșani și cate- 

qoria 4-87 kg : Doru lancu, Li
ceul Petrila j Școli profesiona
le 4- Liceul industrial minier 
Petroșani. categoria 48- kg: 
1 aurențiu Anton, Liceul indus
trial; categoria 52 kg: Florin 
Voinea, Liceul Industrial , ca
tegoria 56 kg • Siminic Ilionu 
Grupul școlar Petroșani; cate
goria 60 kg : Andrei Kalapacs. 
Liceul industrial; categoria 65 
kg : Victor Dumitru, Liceul 
industrial categoria 70 kg: 
Ion Rotaru. Grupul școlar ; 
categoria 75 kg: Ion Butules- 
cu, Grupul școlar și categoria 
4-87 kg: Emil Costaș, Liceul 
industrial.

Pînă la etapa imediat supe
rioara, profesorul Gheorghe 
Pop a stabilit un minuțios pro
gram de pregătire cu toți a- 
cești campioni municipali pen
tru ca succesele talentaților ti
neri să poată fi încontinuu 
dezvoltate.

Regretabil este faptul că la 
acest concurs n-au participat 
și elevii Grupului școlar mi
nier Lupeni, cei de la liceele 
din Uricani, Lupeni Și Vulcan, 
avînd în vedere faptul că spor
tivii au foarte multe de învă
țat din asemenea competiții.

S. BALOI
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Reuniunea 
de la

pregătitoare 
Helsinki ULTIMELE ȘTIRI

HELSINKI M (AF^nw**! 
Trimisul special, Dumitru Ti- 

In cadrul eon- 
de

con-

nu. transmite 
sultărilor multilaterale 
la Helsinki, miercuri au 
tinust dezhaterile asupra pri
mului punct al ordinii de ri 
a viitoarei conferințe pentru 
securitate si cooperare în Eu
ropa. Au luat ruvlntul repre
zentanții Turciei, Bulgariei. 
Statelor Unite. Cehoslovaciei, 
R.D. Germane si Uniunii So-

vietnce.
Ambasadorul României la 

Helsinki. Mircea BMlAnescu. a 
oferit în saloanele ambasadei, 
un cocteil în onoarea .șefilor 
de delrcații participante la 
lucrările consultărilor multi
laterale dip capitala finlan
deză.

Au participat Richard Tot- 
terman. președintele reuniu
nii de la Dipoli, șefii și mem
brii delegațiilor participante.

O

Sesiunea Comitetului special 
al O.N.U. pentru decolonizare

NEW YORK 31 (Agerpres). 
— Marți, au început la New 
York lucrările sesiunii din 
acest an a Comitetului spe
cial al O.N.U. pentru decolo
nizare. In discursul inaugural, 
secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, a declarat 
că teritoriile aflate încă sub 
regim colonial vor trebui să 
obțină într-o zi libertatea și 
independența. „Sarcina noas
tră. a precizat el, este de a 
face ca această independentă 
să fie realizată cît mai cu- 
rind posibil".

„Cei care încearcă să pre
lungească era dominației co
loniale și rasiale în Africa 
australă, a adăugat secreta
rul general al O.N.U., trebuie 
să admită că este Și în inte
resul lor să cautr soluții pe 
b=za dreptului legitim al po
poarelor coloniale ia autode
terminare și independență". 
Kurt Waldheim a arătat. în 
context, că ..este intolerabil 
ca. la mai mult de un sfert 
ce veac de la semnarea Car
tei O.N.U.. drepturile conți- 
nute în acest document să fie 
refuzate mai multor milioane 
de 
ale

neral al O.N.U. s afirmat 
că acest lucru ..creează. în 
specia] în Africa de Sud, o 
situație explozivă".

Pe de altă parte, secreta
rul general a apreciat că un 
important element nou îl cons
tituie recunoașterea de către 
Adunarea Generală a O.N.U. 
a mișcărilor de eliberare din 
.Angola. Mozambic, Guineea- 
Bissau și Insulele Capului 
Verde ca -reprezentanți au
tentici ai adevăratelor aspi
rații ale popoarelor din aces
te teritorii".

HANOI 31 (Agerpres). — 
RD. Vietnam și Statele Unite 
au căzut de acord asupra vi
zitei pe care o va face la Ha
noi, între 10 și 13 februarie, 
Henry Kissinger, consilierul 
special al președintelui S.U.A. 
Agenția V.N.A. precizează că 
Henry Kissinger va avea con
vorbiri cu guvernul R.D. Viet
nam asupra relațiilor potsbeli- 
ce dintre cele două țări, pre
cum și în legătură cu probleme 
de interes comun.

★

SAIGON 31 (Agerpres). —
Miercuri a avut loc la Saigon

------- ♦--------

în dezbaterea Consl 
fiului de Securitate
NEW YORK 31 (Agerpres! 

— Consiliul de Securitate al 
O.N.U. s-a întrunit, marți 
după-amiază. pentru a conti
nua dezbaterile pe marginea 
plângerii prezentate c'e Zam- 
bia în legătură cu hotărîrea 
guvernului rhodesian de a în
chide frontiera cu această 
țară In cadrul acestei ședin
țe. reprezentantul Egiptului, 
Ahmed Abdel Meguib, a vor
bit în numele țărilor arabe, 
cerând Consiliului să ajute 
poporul rhodesian pentru a 
se elibera de regimul rasist 
și să ia măsuri adecvate in 
vederea respingerii agresiu
nii. -Pentru a elimine tensiu
nea din Rhodesia. 8 declarat 
reprezentantul egiptean,- • pu
terea trebuie transferată ma
jorității africane, treeîndu-se 
la negocieri cu mișcările de 
eliberare africane reounoscu- 
te de O.N.U."

In cursul aceleiași ședințe 
a luat, de asemenea, cuvân
ta: reprezentantul R-P. Chi
neze in Consiliu, Ciuan Yen, 
rare a condamnat 
rasiste din sudul 
a cerut Consiliului 
tate să întărească 
le economice împotriva Rho- 
desiei.

oameni din diferite părți 
globului". Secretarul ge-

regimurile 
Africii și 

d« Securi- 
sancțiuni-

^AAAAÂAvveA>e. ^ÂKÂ>(tS)
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prima reuniune comună a ad- 
juneților șefilor de delegații 
care fac parte din Comisia In
ternațională de 
lonia, Ungaria, 
nezia - 
militari 
si ei 
de 
ghere.
nil a figurat un apel adresat 
color patru semnatari ai Acor
dului de încetare a războiului 
și restabilire a păcii în Viet
nam, reprezentați in cadrul 
comisiei mixte militare, prin 
care aceștia sint chemați să 
respecte prevederile documen-

și a 
din 

mixte 
control 

Pe

Control — Po- 
Canada, Indo- 
omologilor lor 
cadrul Comi- 

cvadripartite 
și suprave- 

agenda reuniu-

tului și să pună capăt 
de' violare a încetării 
Un al doilea punct al 
nii s-a referit la posibilitățile 
de asigurare a cooperării Co
misiei mixte, 
ca echipele comisiei interna
ționale să-și . 
tivitatea pe teren.

★
PARIS 31 (Agerpres). — 

Guvernul Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietna
mului de Sud se angajează să 
respecte cu fidelitate 
clauzele — atît militare, 
și politice — ale 
privind încetarea 
și restabilirea păcii în Viet
nam — a declarat, într-un 
interviu acordat televiziunii 
franceze, Nguyen Thi 
ministrul afacerilor 
ale G.R.P. După cum 
ză agenția France 
Nguyen Thi Binh a . 
că toate actele de violare a 
încetării focului au fost e- 
fectuate de forțele regimului 
de la Saigon, care n-au res
pectat clauzele acordului. Mi
nistrul afacerilor externe al 
G.R.P. a arătat, în continua
re, că Guvernul Revoluționar 
Provizoriu a propus efectua
rea de alegeri în Vietnamul 
de sud în termen de șase 
luni după intrarea în vigoare 
a acordului de încetare a fo
cului, dar această propunere 
nu a fost acceptată de regi
mul de la Saigon.

★
SAIGON 31 GA.gerpres). — 

La Saigon a avut loc o nouă 
ședință a Comisiei internațio
nale de control șl supraveghe
re formată, în virtutea 
dului privind încetarea 
boiului și restabilirea 
în Vietnam. Comisia a 
sat S.U.A. și administrației 
saigoneze apelul de a asigura 
mijloacele de transport și de 
telecomunicație, preoum și 
securitatea necesară trimite
rii grupurilor de control în 
diferite zone ale Vietnamului 
de Sud.

actelor 
focului, 
reuniu-

necesară pentru

poată începe ac-

toate 
cît 

Acordului 
războiului

Binh, 
externe 
rclatea- 
Presse, 

precizat

Acor- 
răz- 

păeii 
adre-

Ultimele știri

Orașul Vestmannaeyjar în 
erupția vulcanului Helgafell

REYKJAVIK 31 (Agerpres). 
— Orașul islandez Vestman
naeyjar nu va redeveni lo
cuibil decît după cîțiva ani, 
chiar dacă erupția vulcanului 
Helgafell ar înceta într-un 
viitor apropiat. Potrivit de
clarațiilor specialiștilor, exis
tă cin păcate posibilitatea ca 
vulcanul să-și continue acti
vitatea luni și chiar ani de 
zile. Sute de clădiri ale orașu
lui, ai cărui locuitori au fost, 
după cum se știe, evacuați, se 
află îngropate sub tone de 
lavă și cenușă, în timp ce al
tele au fost mistuite de foc.

© a e <© ® •
Q Clodomiro Almeyda, 

ministrul chilian al afaceri
lor externe, a fost autorizat- 
de guvern să negocieze cu 
reprezentanții guvernului Su
ediei contractarea unui credit 
financiar, de 24 200 000 coroa
ne anunță agenția Prensa 
Latina, reluînd un decret o- 
ficial dat 
tiago de

publioității la San- 
Chile.

auspiciile seminaru-

• • • • •

Pe scurt

A

încheierea lucrărilor 
Consiliului arab al apărării
CAIRO 31 (Agerpres). — 

In capitala egipteană s-au în
cheiat, marți, lucrările sesiu
nii extraordinare a Consiliu
lui arab al apărării, la care 
au participat miniștrii aface
rilor externe $i ai apărării, 
preoum și reprezentanți ai 
mișcării de rezistentă pales
tiniană.

In cadrul sesiunii, au fost 
acoptate o serie de rezolu
ții referitoare la consolidarea 
unității dintre țările arabe.

Peste citeva săptămâni, va fi 
organizată o nouă reuniune 
extraordinară a miniștrilor a- 
facerilor externe și ai apă
rării din țările arabe, pentru 
a urmări modul în care au 
fost realizate unele din hotă- 
ririle adoptate.

înainte de ședința de închi
dere. participant ii la reuniu
nea Consiliului arab al apă
rării au fost primiți de pre
ședintele R.A. Egipt, Anwar 
Sadat.

9 Sub 
lui de istorie veche al Uni
versității ..Ludwig-Maximi- 
lian" din Munchen și al Co
misiei de istorie veche și e- 
pigrafie a Institutului vest- 
german de arheologie, a avut 
loc conferința pe tema „Vasi- 
le Pîrvan — întemeietorul ar
heologiei românești", susți
nută de dr. Emilian Popes
cu. de la Institutul de ar
heologie din București.

@ Oficialități marocane au 
anunțat, la Rabat, că guver
nul țării examinează un de
cret privind extinderea ape
lor teritoriale marocane de 
la 12 la 70 de mile marine — 
informează agenția Reuter.

Prim bilanț al victimelor 
cutremurului

9 100 000 de muncitori nor
vegieni au participat la o gre
vă de protest împotriva creș
terii 
taxe

prețurilor și a diferitelor 
in această țară.

La

CIUDAD DE MEXICO 31 
(Agerpres). — Intr-un prim 
bilanț al victimelor unui cu
tremur d.e pămint care a fost 
înregistrat, marți seara, în
tr-o vastă regiune din Me
xic, se menționează că cel 
puțin 14 persoane și-au pier
dut viața, iar alte 100 au fost 
rănite. Majoritatea victime
lor au fost anunțate în statul 
Colima La epicentru, loca
lizat in largul coastelor sta
tului Michoacan, cutremurul, 
care a durat trei minute, a 
atins 7,8 grade pe scara Ri-

chter — intensitate superioa
ră celei înregistrate în tim
pul cutremurului din decem
brie 1972 din Nicaragua. 

In capitala mexicană 
avariate unele

au 
clădiri, 

a suferit 
Tower'4, 
ele sale, 

loc
puternic

fost
Pagube superficiale 
și -Latin American 
cu cele 43 de etaje

Seismul care a avut 
marți este cel mai 
după cel care a afectat Me
xicul în anul 1957.

Peste 60 la sută dm
nu a votat

30 ianuarie, la Delhi 
loc o serie de ma- 
cu prilejul înplini- 
sfert de veac de la 
lui Mahatma Gandhi, 
de frunte al mișcării 

din

9 
au avut 
nifestări 
rii unui 
moartea 
militant_
de eliberare națională 
India.

9 Aproximativ un sfert 
din cele 100 000 de cadre di
dactice din învățămintul pri
mar spaniol au declarat gre
vă împotriva condițiilor ne- 
satisfăcătoarg de muncă și de 
viață. Greva a fost concre
tizată în unele regiuni prin 
neprezentarea Ia școli a în-

O dezvăluire senzațională 
a fost făcută recent de noul 
săptăminal apărut la Lisa
bona, .O Expresso- ; peste 
60 la sută din . . ' . 
portugheză nu a participat 
niciodată la vot. ~ 
rea, conținută într-un 
diu asupra opiniei publice 
din țară a produs „uimire" 
în cercurile guvernamentale 
care sint nemulțumite de 
apariția articolului, mai a- 
les că în Portugalia vor a- 
vea loc anul acesta, alegeri 
generale. Săptămînalul pre
cizează că majoritatea vo-

populația

Const ate
sta

tanților au fost dintotdeau- 
na de virstă mijlocie și bă- 
trini. -In același timp, se re
levă că, din grupul celor în 
virstă de 24—34 ani, apro
ximativ 82 la sută nu au vo
tat niciodată.

Pînă acum criticile la a- 
dresa politicii duse de ani 
de zile de regimul salazarist 
erau extrem de timide. Se 
afirmă în acest sens că 
încurajarea populației 
a participa la alegeri a 
o politică mioapă14.

Apariția studiului amintit 
într-o publicație din capi-

,ne- 
de 

fost

vățătorilor, iar in altele prin 
ocuparea formală a catedre
lor.

O situație încordată s-a 
creat, marți, și în importan
tul centru spaniol al construc
țiilor navale, Bilbao, unde, ca o 
măsură represivă împotriva 
unor opriri ale lucrului, de
clarate „ilegale", conducerile 
a două mari șantiere au con
cediat, pentru o durată de 
citeva zile, aproape 4 000 de 
muncitori care încercaseră să 
obțină, prin greve de scurtă 
durată, satisfacerea unor re
vendicări economice.

9 După cum informează 
agenția M.T.I. în după-amia- 
za zilei de 30 ianuarie s-a 
produs, în apropierea locali
tății ungare Kecskemet, din 
estul țării, un grav accident 
de circulație, rezultat din 
ciocnirea unui tren de pasa
geri cu un autobuz. Acciden
tul, care a avut loc la trece
rea autovehiculului peste un 
pasaj feroviar fără barieră, 
s-a soldat cu 34 de morț.i și 
cu rănirea gravă a altor. 21 
de persoane. Organele unga
re de resort cercetează cauze
le accidentului.

9 In capitala Columbiei, 
s-au deschis lucrările confe
rinței anuale a Consiliului 
Interamerican Economic și 
Social (C.I.E.S.), la care parti
cipă reprezentanții celor 22 
de țări din zonă, membre ale 
acestui organism al Organi
zației Statelor Americane.

9 Agenția China Nouă a- 
nunță că, la invitația lui-Dun 
Bi-u, președintele ad-interim 
al R.P. Chineze, și Ciu En-lai, 
premierul Consiliului de Stat, 
președintele Franței, Georges 
Pompidou, va face o vizită 0- 
ficială în R.P. Chineză, cu în
cepere de la 11 septembrie 
1973.

populația portugheză
niciodată
tala țârii constituie, o ex
cepție. Dezvăluirile săptămâ
nalului vor pune pe gînduri 
oficialitățile de la Lisabo
na. „O Expresso- este edi
tat de dr. Francisco Pinto 
Balsemao, un tînăr membru 
al parlamentului. In primul 
număr sint inserate articole 
care iau poziție față de a- 
numite acțiuni ale guvernu
lui. marcînd o schimbare 
radicală față de majoritatea 
celorlalte ziare.

Cotidianul englez „The 
Financial Times" remarca, 
printre altele, că .este inte-

resant de văzut cit '■ timp 
oficialitățile de la Lisabona 
vor tolera noul săptămînal 
„O Expresso".

Referindu-se la situația 
politică din Portugalia, ace
lași ziar scrie că mulți mem
bri ai cabinetului sînt preo
cupați de profundul dezin
teres pe care-1 manifestă în 
generaJ cetățenii față 
participarea la alegeri; 
ceastă atitudine explică de 
fapt de ce la ultimele ale
geri numai Un mic procent 
al populației a participat la 
vot.

de 
A-
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9 In cadrul vizitei pe care 
o întreprinde în Libia, la in
vitația guvernului acestei țări, 
primul -ministru tunisian, 
Hedi Nouira, a avut o serie 
de întrevederi cu premierul 
tării gazdă, Abdel Moneim 
Salam Jalloud, — anunță a- 
genția tunisiană 
T.A.P.

de presă

Organizației 
din Geneva

9 La sediul 
Națiunilor Unite 
au început lucrările celei de-a 
32-a sesiuni a Comitetului 
pentru transporturi interioa
re. Timp de cinci zile, dele
gații țărilor participante vor 
dezbate o serie de probleme 
vizînd cooperarea în dome
niul transporturilor. Din Ro
mânia, participă la lucrări o 
delegație condusă de ing. Ma
rin Măroiu, adjunct al minis
trului transporturilor și tele
comunicațiilor.

9 Ministerul apărării al 
S.U.A. a anunțat că aviația a-

Discuții asupra 
dezangajării 

șl dezarmării
VIENA 31 — Coresponden

tul Agerpres, Petre Stăncescu, 
transmite : Miercuri, 31 ianu
arie, au început la Palatul 
Hofburg din Viena discuțiile 
exploratorii in legătură cu 
unele măsuri privind dezanga
jarea militară și dezarmarea in 
Europa. Ședința de miercuri a 
avut un caracter neoficial. Re
prezentanții țărilor participan
te au rostii scurte alocuțiuni 
de salut.

Șeful delegației române, Vir
gil Constantinescu, director In 
Ministerul Afacerilor Externe, 
a subliniat importanța începe
rii consultărilor preliminare a- 
supra problemelor dezangajării 
militare și dezarmării in Eu
ropa, parte integrantă a pro
cesului construirii securității 
In Europa, în care sint inte
resate toate statele continen
tului, S.U.A. și Canada, ceea 
ce presupune contribuția di
rectă a tuturor acestor state.

In preajma 
convorbirilor 
Nixon-Heath

LONDRA 31' — Corespon
dentul Agerpres, Nicolae Plo- 
peanu, transmite i Joi și vi
neri, la Washington, vor avea 
loc convorbiri între președin
tele Statelor Unite, Richard 
Nixon, și primul ministru al 
Angliei, Edward Heath. „In 
cadrul acestor discuții — a- 
preciază ziarul „Times44 — un 
loc deosebit de important îl 
vor avea actualele dispute e- 
conomice dintre Statele Unite 
și Europa Occidentală", In 
politica monetară, continuă 
ziarul, dialogul transatlantic 
amenință să se întrerupă, fă
ră ca interlocutorii să poată 
ajunge la rezultate conclu
dente De aceea, „Times" tra
ge concluzia că întrevederile 
de la Washington „nu vor fi 
deloc ușoare".

mericană a continuat, marți, 
bombardamentele in Laos. In
tr-un comunicat publicat Ia 
Honolulu de oficiul comandan
tului forțelor S.U.A. din Paci
fic se menționează că la rai
duri au participat și bombar
diere „B-52".

@ Ciu En-lai, membru al 
Comitetului permanent al Bi
roului Politic al C.C. al P.C. 
Chinez, premierul Consiliului 
de Stat, a avut, miercuri, la 
Pekin, o convorbire cu Le Duc 
Tho, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al Partidului celor 
ce muncesc din Vietnam, con
silierul special al șefului dele
gației R.D. Vietnam la Confe
rința în problema Vietnamului 
de la Paris, care se află într-o 
vizită prietenească în capitala 
chineză.

Trinh,9 Nguyen Duy 
membru al Biroului Politia 
al Partidului celor ce 
cesc din 
mier și 
externe 
sosit Ia 
la Paris 
ția T.A.S.S.

mun-
Vietnam, vicepre- 

ministrul afacerilor 
al R.D. Vietnam, a 
Moscova, venind de 
— informează agen-

Din tarile socialiste
Extinderea industriei carbonifere

Anul trecut. Industria carbonifera poloneză a furnizat 
pentru necesitățile Interne și pentru export 150,7 milioane to
ne de huilă șl 37.5 milioane tone cărbune brun. Această creș
tere a fost posibilă datorită construirii de noi mine șl extin
derii mecanizării in producție de 90 la sulă in Industria ex
tractivă. Statisticile privind producția de cărbune de anul tre
cut vor situa Polonia pe locul doi. Iar calculat la extracția pe 
o mină — pe primul loc în rindul țarilor europene. Cărbunele 
va reprezenta peste 10 la sulă din totalul exporturilor polo
neze, (anul trecut au fost exportate 32.6 milioane tone căr
bune in 27 de țari). Conform 
lui an in Polonia urmează să 
mine. i

planulul. pînă la sfîrșilul aceg- 
lie date In exploatare încă trei

Șanhaiul primește mai multă energie
Constructorii energeticlenl din Șanhai au încheiat anul 

1972 cu rezultate remarcabile. Deși planul anual prevedea, în 
cadrul exlinderil unei mari centrale electrice, doar terminarea 
lucrărilor -exterioare, el au reușit ca la 22 decembrie să pună 
în funcțiune primul agregat dc 125 000 kW. Noul generator a 
și început să furnizeze primele cantități de energie electrică. 
Pentru instalarea agregatului a fost necesară excavarea a pes
te 70 000 m3 de pămint precum și construirea unei clădiri de 
înălțimea unul bloc cu 14 nivele.

Printr-o organizare mai bună a muncii, prin găsirea unor 
soluții tehnice adecvate, muncitorii și tehnicienii au reușit să 
dea agregatul în funcțiune și să realizeze asamblarea între
gului echipament, cu 38 zile înainte de termen.

Construcția noului laminor de la Jdanov
La uzina metalurgică „Azovstol" din orașul Jdanov (U.R.S.S.), 

se construiește unul dintre cele mai mari obiective industriale 
ale acestui an : laminorul de folii groase. Noul laminor care 
va fi instalat pe o suprafață de 23 ha. va fi destinat produ
cerii foliilor groase din oțel de dimensiuni mult mai mari în 
comparație cu producția actualelor agregate. Procesul tehno
logic al noului agregat va fi complet automatizat. El a fost 
proiectat de Institutul ..Ukrglpromez". Utilajele vor fi produse 
de uzinele constructoare de mașini din R.S. Cehoslovacă.

Dezvoltarea turismului
Anul 1972 a fost pentru turismul iugoslav an-record în 

ce privește numărul turiștilor care și-au petrecut concediul 
pe malul Adriaticii. După cum comunică secretariatul Uniunii 
de turism, veniturile in valută provenind din turism au fost 
în perioada amintită de peste 460 milioane dolari, adică cu 22 
la sută mai mari decît în 1971. Potrivit prognozelor specialiști
lor. avind în vedere și actualele pregătiri in vederea extin
derii bazelor turistice, in acest an se prevede o creștere cu 
15 la sută față de anul trecut a veniturilor provenite dîn tu
rism.

R.P. UNGARĂ. La fabrica din Budafok a intrat re
cent în funcțiune o nouă mașină, de fabricație poloneză, 
care poate produce carton cu o lățime de 350 cmp. Pro
ducția anuală a unei asemenea mașini lungi de 124 de 
m. este de 8 000 de tone.

IN FOTO j Noua mașină a fabricii de hîrtie în timpul 
lucrului.

Spre un front comun latino-american
pentru controlul investițiilor străine

(„Le monde diplomatique11)
„Dacă vom respecta siste

mul de guvemămînt pe ca
re și l-a ales fiecare țară, 
vom putea alcătui un front 
comun pentru soluționarea 
problemelor noastre" — a 
afirmat președintele Mexi
cului, Echeverria, exprimînd 
o realitate a actualului mo
ment politic latîno-ameri- 
can, caracterizat prin fap
tul că divergentele dintre 
țările continentului sînt tre
cute Pe planul al doilea, 
pentru a permite crearea u- 
nui front comun pe baza u- 
nui program minimal. I- 
deea de bază a acestui pro
gram este, pentru fiecare 
țară latino-americană, nece- .. . 3 - j:------- Jn

sale
sitatea de a dispune 
mod liber de resursele 
naturale.

Această revendicare, 
mulată astăzi în America 
Latină de către regimurile 
și oamenii politici cei mai 
diverși, figurează în frun
tea prevederilor Cartei drep
turilor și îndatoririlor eco
nomice ale statelor, prezen
tată de către președintele 
mexican la cea de-a treia 
reuniune a UNCTAD. Car
tea enunță alte trei princi
pii complementare: în pri
mul rînd, dreptul fiecărui

for-

popor de a adopta structu
rile economice care îi con
vin Și de a subordona pro
prietatea particulară intere
sului public, adică de a na
ționaliza bunurile marilor 
societăți naționale sau străi
ne și, în al doilea rînd, in
terdicția pentru companiile 
străine de a folosi instru
mente de presiune economi
că pentru a influența poli-

la 113 Ia sută în 1968 și la 
205 la sută în 1969. Aceste 
cifre permit o situare a pro
blemei pe adevăratul său 
fond real. O societate străi
nă poate continua să per
ceapă beneficii nelimitate pe 
un capital care a fost deja 
amortizat de peste 30 de 
ori ? Ceea ce astăzi este pus 
în cauză în America Latină 
nu este atît sistemul inves-

DIN PRESA STRĂINĂ

tica statelor în care ele ac
ționează sau de a se ames
teca în problemele interne 
ale acestora.

Exemplul unei singure țări 
latino-americane este edifi
cator pentru situația care a 
generat această acțiune co
mună a statelor continentu
lui. In ansamblul lor, com
paniile străine concesionare 
ale zăcămintelor de cupru 
au realizat, în Chile, în 42 
de ani, beneficii de 4 miliar
de de dolari cu investiții 
valorînd numai 30 de mi
lioane de dolari. Numai pro
fiturile companiei „Ken- 
necott" s-au ridicat, de 
pildă, la 106 la sută în 1967,

tițiilor străine, cît abuzuri
le acestui sistem.

Ca un prim pas spre crea
rea unui front comun 
american de control 
vestițiilor străine îl 
zintă acordul de la 
gena, adoptat de către cinci 
țări membre ale grupului 
andin (Columbia, Ecuador, 
Peru, Bolivia și Chile). Noul 
statut impune un plafon dc 
14 la sută beneficiilor pe
care companiile străine ce 
acționează în țările respec
tive sînt autorizate să 
reexporte. In afară de 
și alte măsuri menite 
ceasta, acordul mai prevede 
împiedice societățile străine

să exercite o „funcție0 ex
cesivă în venitul național, 
să facă presiuni asupra poli
ticii guvernelor respective 
sau să canalizeze dezvolta
rea economică într-un sens 
favorabil intereselor parti
culare. In esență, este vor
ba de a înscrie activitatea 
companiilor străine în ca
drul planurilor de dezvol
tare ale țărilor în care ele 
acționează, pentru a subor
dona această activitate in
teresului general. In acest 
sens, societățile străine 
fi nevoite să cedeze 80 
50 la sută din acțiunile 
reprezentanților statelor 
dine, companiile care
refuza să se supună acestor 
exigențe urmînd să întîmpi- 
ne anumite limitări ale ac
tivității

Toate 
tine au 
variate, 
lui american. Frontul 
mun pe care ele îl preconi
zează este menit să permi
tă statelor latino-americane 
să-și facă auzite revendică
rile la Washington si să 
contribuie la materializarea 
dreptului lor de a-și exer
cita controlul asupra bogă
țiilor naționale proprii.

vor 
sau 
lor 
an- 
vor

latino- 
al i li
re pre- 
Carta-

le 
a- 
să

lor.
tarile Americii La- 
su ferit, în proporții 
abuzurile capitalu- 

co-
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