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PLANUL REALIZAT LA COTE MAXIMALE

IN CONDIȚII DE EFICIENȚĂ RIDICATĂ !
r

U. E. L
Petrosoni

Cu
planul
onorat

la 
in- 

cubi.

Colectivul Unității de ex
ploatare a lemnului Petro
șani a înscris in bilanțul său 
de producție pe luna ianu
arie depășiri ale sarcinilor 
de plan la un număr însem
nat de sortimente. Cantita
tea de producție realizată 
peste plănui lunii 
cherestea rășinoase 
sumează 290 metri 
la cherestea iag
50 mc, la traverse îngus
te — 742 bucăți, iar la lobde 
industriale — 124 mc. Vo
lumul realizat in plus față 
de sarcinile de plan la man- 
qal de bocșă, sortiment des
tinat exportului. se ridică 
la 25 de tone. Depășirea pro
ducției planiiicate Ia sorti
mentele de cherestea a fost 
posibilă ca urmare a bunei 
organizări a activității la 
punctul mecanizat Lonea. a 
aportului deosebit adus de 
colectivul de gateriști din 
rindurile căruia s-a remarcat 
in mod deosebit in această 
perioadă mecanizatorul LU
CA POPA. Prin aportul sub
stanțial adus la onorarea 
sarcinilor pe unitate Ia pro
ducția marfă in proporție de 
100 la sută s-au 
dențiat șefii de
IOAN TODEA și 
GHE TAUT de la 
rile Buta și Valea

Cimpu lui Neag, 
și maistrul șef de 
AUGUSTIN CALO-

mai evi- 
brigadă 

GHEOR- 
exploată- 
de Brazi.

Pentru realizarea într~o cadență
firească a sarcinilor la extracția

de cărbune

Aportul personalului electromecanic
să fie mai

gradul 
pe care 

la ora actuală E.M. 
și tinînd cont de di- 

de dezvoltare tra-

Pornind de la 
înalt de mecanizare 
îl are 
Paroșeni 
re stivele
sate cu ocazia vizitei de lu- 

în Valea Jiului a secre- 
general al partidului 

tovarășul 
rezultă 

de măsuri 
importantă ce 

factorii 
resortul 
minei

sectorul 
precum 
parchet

cru 
tarului 
nostru, 
Ceaușescu. 
rie 
mare 
luate de către 
punzălori din 
lectromecanic al minei pen
tru a contribui oportun, efi
cient la realizarea ritmică a 
sarcinilor de plan.

Astfel. de la analizarea 
asigurării liniei de front, a re
zultat faptul <ă pentru onora
rea planului pe anul 1973 este 
necesară funcționarea simultană 
a două complexe mecanizate. 
Evaluînd posibilitățile interne, 
s-a ajuns la concluzia că prin 
recuperarea pieselor care au 
funcționat la abatajele 6234, și 
repararea celor defecte care se 
găsesc in incinta minei, se 
poate asigura cel de-al doilea 
complex, primul fiind primit 
nou de la Filipeștii de Pădure. 
A urmat o amplă acțiune de 
reparare in cadrul atelierului, 
iar cu sprijinul serviciului e- 
lectromecanic din centrală, am 
reușit să completăm 
care lipseau, astfel că 
de-al doilea complex a 
pregătit la supraiață și intro
dus în subteran in timp record 
de către sectorul II. Serviciu
lui electromecanic i s-a trasat 
sarcina să analizeze dacă pro
cesul de transport asigură e- 
vacuarea cărbunelui din abata
je. împreună cu conducerea 
sectorului de transport s-a fă
cut o verificare a fluxului de

Nicolae 
o se- 

concrete de 
trebuie 

răș- 
e-

piesele 
cel 

fost

J
l ConcursulCOSU I conespondentlloP 

voluntari

tua iși descria drumul 
ei firesc. Lumina se 
profila in acele cea

suri pe schelele dimineții. 
Un tinăr dominat de ambi
ție și pasiune se avinta in 
muncă, cu încredere in fru
musețea și utilitatea meseri
ei alese. Acesta era tinărul 
zidar Fabian Filipaș.

Avea doar 19 ani cînd a 
venit in orașul Lupeni. Pri
mii nași in mocesul dc pro
ducție l-a făcut la sectorul 
Lupeni al I.G.L. Era stăpî- 
nit de multă voință, de as
pirații spre perfecționare. Ii 
plăcea să poarte discuții cu 
cei mai vechi in meserie, să 
le asculte sfaturile și îndru
mările. Pe fața lui nu puteai

■ă citești niciodată neîncre
derea. In semn de recunoaș
tere a dragostei și pasiunii 
lui față de meserie, — Fa
bian Filipaș a primit reco
mandarea colectivului pen
tru a urma școala de maiștri. 
După cei doi ani de școală 
la Craiova, răscolit de a- 
mintiri. a revenit în mijlocul 
colegilor de la Lupeni. As
tăzi Fabian Filipaș, pătruns 
de o înaltă răspundere, e 
maistru constructor. Pentru 
aportul adus in sfera sa de 
activitate, comuniștii de la 
sectorul Lupeni al I.G.L. l-au 
aliniat rindurilor lor. Mereu 
în urcuș pe treptele perse
verenței, urmează o condui
tă de viață ireproșabilă a- 
tit in familie cit și in colec
tivul său de muncă, Fabian 
Filipaș este in momentul de 
față membru al biroului or
ganizației de partid din uni
tatea în care muncește și 
responsabilul grupei sindica
le.'

...Am căutat, in citeva cu
vinte, să vă prezint un entu
ziast, un comunist, un om 
al zilelor noastre.

Alexandru DOBRIȚOIU, 
tehnician

I.G.L. Lupenl

benzi în urma căreia s-au sta
bilit punctele de strangulare și 
s-au luat măsuri pentru elimi
narea lor. Astfel, ca urmare a 
intervențiilor, s-a reușit să se 
mărească parcul de locomotive 
Diesel, iar la circuitul puțului 
auxiliar s-a montat și s-a țu=. 
în funcție o mașină de curățat 
vagonete. Aceste măsuri asigu
ră, in prezent, transportul pe 
orizonturile 630-575 și 535 al 
utilului, sterilului și materiale
lor in condițiile cerute de pro
cesul de producție. In urma 
verificării fluxului de transport 
pe benzi a rezultat că banda 
nr. 2, cu lățimea de 800 mm, nu 
vg mai putea prelua producția 
rezultată de la cele două com
plexe de mecanizare, plus 
lelalte abataje, astfel că 
programat și s-a realizat 
zilele de început de an ale 
1973 înlocuirea cu o bandă 
1 000 mm lățime.

Pentru 
zionării 
terial 
nostru 
adapteze
puțul auxiliar un cărucior bas
culant, cu un principiu de 
funcționare mai simplu și mai 
sigur, deoarece cel proiectat și 
realizat de uzina constructoare 
nu a dat rezultatele scontate. 
In prezent această lucrare se 
află in execuție. (N.R. : insă 
este necesară urgentarea ter
minării lui de către sectorul e- 
lectromecanic pentru a se 
putea aproviziona brigăzile la 
nivelul cerințelor). In acest 
răstimp, serviciul electromeca
nic a organizat cursuri de in
struire cu lăcătușii și electri
cienii pentru reîmprospătarea 
cunoștințelor acestora, prezen- 
tindu-se teme teoretice și

ce- 
s-a 
in 

lui 
de

îmbunătătirea aprovi- 
briqăzilor cu ma-

lemnos, colectivul 
și-a propus să 
la colivia de la

praotice legate de utilajele din 
dotare, de principiul lor de 
funcționare, de modul de re
parare și de normele ce trebu
ie respectate în timpul exploa
tării. Importanta măsurilor teh
nice și organizatorice între
prinse, prin care considerăm 
că s-a asigurat realizarea cer
tă a planului pentru prima pe
rioadă a anului 1973, a fost 
înțeleasă de marea majoritate 
a efectivului electromecanic, 
in frunte cir comuniștii organi
zației de bază, care au contri
buit lâ Înfăptuirea acestora, 
cu tot elanul și priceperea lor.

Trebuie, totuși, să mențio
năm că pe linia disciplinei în 
muncă, a respectării timpului 
de lucru și a executării lucră
rilor de revizii și reparații de 
bună calitate, mai avem multe 
de făcut. Sfnt încă frecvente 
avariile care se datoresc indis
ciplinei. executării superficia
le sau neexecutării lucrărilor 
de revizii stabilite prin progra
me. împotriva acestor neajun
suri s-au luat măsuri ; insă, 
acestea vor avea efectul scon
tat numai dacă, cu ajutorul co
muniștilor, vom reuși să for
măm o veritabilă opinie de 
masă împotriva unor asemenea 
acte. Un exemplu : maistrul e- 
lectromecanic Vaier Bistrian a 
fost sancționat în repetate rîn- 
duri pentru neîndeplinirea sar
cinilor de servici, mergîndu-se 
pină la schimbarea din funcție. 
In momentul de fată, in situa
ții asemănătoare se află mai
strul Petre Petrar, responsa-

Ing. Iosif KELEMEN 
șeful serviciului mecanic al 

E.M. Paroșeni

(Continuare in pag. a 3-a)

130 de noi
apartments 

la Petrila
Pe șantierul din Petrila 

terminat recent elevația 
blocul D 11 cu 31 apartamente. 
Totodată se fac pregătiri in
tense pentru începerea con
strucției altor cinci blocuri cu 
un total de 100 de apartamen
te.

Potrivit prevederilor inițiale 
de plan, în acest an, la Petri
la se vor construi un număr 
de 131 apartamente. Așadar, 
încă din prima lună a anului, 
constructorii și-au concentrat 
atenția spre întregul număr 
de apartamente prevăzut pen
tru acest an in orașul Petrila.

Intîlnire

s-a 
la

a comandamentului
pionieresc

Astăzi, la liceul din Petri
la are loc o intilnire de lu
cru a comandamentului oră
șenesc al pionierilor in care 
se analizează activitatea pe 
anul 1972 și se hotărăsc co
ordonatele activităților din o- 
raș pentru acest an. Coman
damentul iși propune să gă
sească cele mai potrivite 
modalități concrete prin care 
pionierii din localitate vor 
răspunde chemării Forumu
lui Național al pionierilor.

în pag. a 2-a

mm

Prin fațo noului tunel de 
la Banița o puternică ani
mație atrage atenția. Colec- 
tivul șantierului 71 Construc
ții căi ferate e in preajma 
unui eveniment deosebit. Se 
va efectua străpungerea tu
nelului cu galeria, in care, 
ulterior, scutul metalic va 
înainta cu o viteză dublă...

Artificierul anunță că o- 
perația pregătirii de pușca- 
re e gata. O ultima pușca- 
re și joncțiunea se va efec
tua stropind emoțiile tuturor 
lucrătorilor șantierelor cu 
bucuria izbinzii, cu mulțumi
rea unei victorii după al că
rei prag urmează un alt „a- 
tac1' spre următoarea izbin- 
dă.

La gura tunelului s-au a- 
dunat o mulțime de mineri. 
Au venit și soțiile lor. Vor să 
trăiască aceste emoții alături 
de ei, să participe împreu
nă la această bucurie.

Soarele palid ol după-a- 
miezii de februarie părăsea 
crestele, amurgul apropia 
clipa mult așteptată : detu
nătura care va împrăștia ro
ca, va „desființa" peretele, 
Io capetele căruia brigăzile 
lui Boca și Burean, venind 
din direcții opuse vor urma 
să-și dea mina...

In darea de seamă a a- 
dunării generale a oamenilor 
muncii ținută de curind la 
șantier, se amintea de a- 
cest eveniment. După plan, 
această joncțiune urma să 
aibă loc în data de 6 febru
arie. Dar, animați de dorin
ța de a-și întrece angaja
mentele, comuniștii, întregul 
colectiv, s-a străduit să de
vanseze cu patru zile aceas
tă prevedere. Și, iatâ-i în 
preajma clipei pe care 
o vor trai...

Momentul declanșării ex- 
plozorului i-a fost încredin
țat, de către mineri,

Ion

(Continuare in pag.
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E.M. Livezem. Minerul Avram Moldovan din brigada lui Haralambic Negrea, bri
gadierul care încă din primele zile ale noului an a însemnat p0 răboj rezultate bune 
acolo, jos, la orizontul 300 a ajuns Ia lămpărie unde l-am surprins depunind apara
tura cu care a fost dotat in subteran : metanometrul, masca, lampa...

Fot©: ion LICIW

La Institutul de mine

G grupuri mari sau mai 
mici in fața ușilor de la 

amfiteatre; priviri cal
me sau înfrigurate și zum
zet. zumzet ca-ntr-un stup — 
iată atmosfera ce premerge 
orice examen. E atmosfera 
ce-o intilnim și acum in 
primele zile ale sesiunii de 
examene care a început la 
Institutul de mine Petroșani.

Trecind prin bibliotecă, 
am găsit studenții aplecați 
asupra cursurilor și notițe
lor : ,.le răsfoim pentru ul
tima oară”, ne spun Con
stantin Ardeiu anul IV, in
gineri electromecanici; Fe
licia Macra, anul IV ingineri 
mineri, Ion Orbeci, anul II 
ingineri mineri. Traiăn Fa
ur, anul 11 ingineri mineri. 
Iosif Gruneanțu. 
gineri mineri.

Răspunzind la 
noastre privind 
in vederea examenelor, 
ne-au asigurat, . " .2 
stăpini pe. materie, cum se 
zice, că vor obține califica
tive peste 9.

Cu Dan Scorușeanu, cu
noscut in lumea studenților 
petroșăneni, am stat de vor
bă, in preziua examenului 
ce urma să-l aibă la prepa
rare. „Da, m-am pregătit cu 
minuțiozitate și sper să ob
țin un calificativ pe măsu
ra efortului depus”.

Pe Cristina Knebel, veche 
cunoștință, am intilnit-o la 
clubul cultural al studenților 
unde imprima — pentru sta
ția de amplificare — un ca
dran politic. „Emoții ? 
rește că le am. Rămine 
văzut dacă pot obține 
fixativul pe care-l sper, 
că peste 9”.

Curiozitatea, legitimă
altfel, ne face să ne intere
săm de rezultatele pe care 
le-au obținut interlocutorii 
noștri, in afara lui D. Sco
rușeanu. care a obținut nota 
9, toți ceilalți au luat califi
cativul maxim. Unii dintre 
cei ieșiți de la examene țin

Fi
de 

cali- 
adi-

de

anul III in-

întrebările 
■pregătirea 

ei 
știindu-se

să ne releve și rezultatele 
obținute de Elena Hampo. 
anul IV ingineri electrome
canici, la examenul de in
stalații electrice miniere; 
Ion Tănase, anul IV ingineri 
mine, și Ana-Maria Wolner, 
din același an și grupă, la 
examenul de exploatări mi
niere ; Eugen Cosma, anul 
II ingineri mineri. Marian 
Dominișan și Ion Cucu la e- 
xamenul de geologie, ca și 
de mulți alții.

Spiritul de răspundere p< 
care l-au dovedit studenții 
prin rezultatele obținute pi
nă acum, ne dă un senti
ment stenic: convingerea
că' sesiunea care a luat un 
start bun, datorită outoexi- 
genței studenților și exigen
ței sporite a cadrelor didac
tice, va demonstra pină la 
capăt deplina lor maturitate, 
deplina lor seriozitate. Le 
urăm in continuare rezulta
te pe măsura începutului!

Ion MIRCEA.
I.M.P.

Cine sînt

sălbatici'*
Ziarul „Unita** a 

impresiile ziaristei 
Marisa Musu care a 
regiunile eliberate din 
zambic.

publicat 
italiene 

vizitat

Peste o clipa se vor au zi tunetele... Minerii au încredințat tovarășului Popa Lo-
- secretar al comitetului municipal de partid cinstea de a declanșa explozorul 

al cărui efect va finaliza joncțiunea.

Violenta - manifestare antisocială, sancționată-> 7 _> 

cu asprime de legea noastră penală
Pe marginea a două procese publice judecate la Vulcan

Clubul sindicatelor din Vulcan. O sală arhiaglomera- 
tă. transformată ad-hoc în instanță de judecată. Pe scenă, 
in fața completului judecătoresc — doi tineri din localitate. 
Două procese. Acuzații deosebit de grave : tîlhărie — Gheor- 
ghe Bălan ; tîlhărie cu omor — Dănilă Gașpar... Asistența 
ascultă stupefiată Murmure reprobatoare. Fiecare cuvînt 
care se-aude de... sus, de pe scenă, e crud dar adevărat. O 
întrebare ne chinuie obsedant ■ vom găsi in noianul deta-

Dreptul d ■ a

recu-
asu-

Cabo

liilor acestor două procese, elementele promițătoare ale re
nașterii viitoare ? Trebuie să le aflăm. Pedepsirea oricărei 
infracțiuni, conform legislației noastre socialiste, are un 
dublu scop asigurarea prevenției generale și reeducarea 
celor care, momentan, au intrat în grav conflict cu legea...

Să-i urmărim, mai întîi, 
aceea !

pe cei doi. Vom reflecta după

— ...„Dănilă Gașpar, ai ul
timul cuvînt. Ceri ceva ins
tanței ?'•

— „Nu"
— „Iți este totul indiferent, 

nu regreți ceea ce ai săvîr 
șit ?“

...Rumoare In sală. Inculpatul 
ezită să răspundă, pare În
curcat. Are figura unui naufra

giat, pe-o ambarcațiune fra
gilă, care totuși mai 
ceva... E insă 
babil și gestul 
găduință i se 
E condamnat 
cu omor I

...Dănilă Gașpar era minor 
cînd a apărut prima oară in 
fața instanței. Apoi a fost 
judecat, la tribunalul din Pe-

speră 
prea tîrziu. Pro- 
de a cere... în- 
pare deplasat... 
pentru tîlhărie

troșani, pentru furtul unei le
gitimații de serviciu și a u- 
nei butelii de aragaz, proprie
tate obștească.A mai compă
rut în „sala pașilor pierduți" 
și pentru ultragierea unui 
paznic și furtul unui auto
camion. De la același garaj, 
în incinta căruia a săvîrșit 
ultima sa faptă, care pur și 
simplu, azi, la noi, în socie
tatea socialistă, descalifică fi
ința omenească...

V-am prezentat succint por
tretul „moral'' al inculpatu-

lui Dănilă Gașpar. Un «nau
fragiat" în perpetuă „aventu
ră1'. care pînă la vîrsta de 20 
de ani, a ajuns cu „studiile" 
vorba lui Creangă, pînă 
genunchiul broaștei (are 
tuși terminate două clase 
lementare), e de meserie 
danjor și se „mîndrește" 
palmaresul expus mai sus.

Ionica FIERARU 
Viorel TEODORESCU

la 
to- 
e- 

vi- 
cu

(Continuare in pag. a ?•“*

Avioanele cu reacție portu
gheze fac zboruri c?e 
noaștere aproape zilnic 
pra provinciei libere 
Delgado. Caută terenurile de an
trenament ale partizanilor, 
dar și satele, coloanele de ci
vili care transportă produsele 
agricole, terenurile cultivate. 
De cele mai multe ori nu 
reușesc să semnaleze nimic 
interesant, pentru că in a- 
ceastă zonă întreaga viață se 
desfășoară la adăpostul unei 
păduri aproape neîntrerupte. 
Atunci sosesc avioanele — și 
aruncă bombe și defioliante 
la întîmplare, orbește.

„Ne spun că zonele libere 
sînt în mîinile unor bandiți 
feroci, care țin populația sub 
teroare și o îndeamnă să u- 
cidă pe orice soldat portughez 
care le cade în mină. Și din 
acest motiv, echipajele avioa
nelor bombardează satele fă
ră scrupule".

Pentru a descoperi că toa
te acestea sînt minciuni, tre
buie să faci drumul pînă aici 
și, după cum înțelegeți, nu 
este lucru ușor. Carlos Ma
nuel Maltez, de 24 de ani, de
zertor din armata portughe
ză, începe să ne istorisească 
povestea sa. Are livretul mi
litar de recunoaștere
11 944 368, s-a născut la A- 
veiro, în Portugalia, este de 
profesiunea mecanic, căsăto
rit, cu doi copii.

II întâlnim pe un teren de

nr.

(Continuare in pag. a 4-a)
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Știați că

I HANȚA.
IN FOTO: Ilidroptcrul 

i‘x peri mental 11-890 in țim 
pul unor probe Pe l’Etang 
de Berr, după darea sa Ia

Petrolul Udmurtiei
S-au coniirmal deplin pro

nosticurile oamenilor de știin
ță sovietici cu privire la bo
gățiile subsolului Udmurtiei 
(republică autonomă in estul 
zonei europene a U.R.S.S.). 
In plus față de zăcămintele 
mai vechi, aici au fost des
coperite șase mari zăcăminte 
de petrol. Potrivit aprecieri
lor preliminare, debitul zilnic 
al unui singur zăcămînt 
lujnokiengopski — va fi 
sute de tone de țiței de 
mai >ună calitate. Geologii 

ilia au trecut Ia
plorarea petrolului în ..etaje

le .ierioare". A și fost fo

Laserul in sprijinul orbilor
Potrivit publicației americane Design News, in Suedia a 

rost pus Ia punct un baston cu laser, destinat’ orbilor. In mi
nerul bastonului este montată o instalație specială, cuprinzind 
emițătorul unui mic laser, cu receptor minuscul de semnale 
luminoase și un generator cuantic de unde luminoase. Razele 
laserului, reflectate de orice obstacol aliat la distanța pină la 
doi metri, sini captate și transformate in semnale sonore. După 
un anumit timp, orbii ajung să circule și pe străzile cu un 
trafic destul de intens.

Valea Stînișoarei
(Munții Retezat)

de 
cea 
din 
ex-

rată prima sondă adincă care 
a ajuns la cota de 4 750 m-

Atlasul
epocilor vechi
\tlasul cn hărți 

logice ale U.R.S.S. 
volume, va permite 
rirea mal ușoară a
lor subterane de bogății na-

litopaleo- 
in patru 
descope- 

depozite-

turale. începînd cu metalele 
și termlnind cu cărbunele. A- 
tlasul a fost editat de Aca
demia de Științe și de Minis
terul Geologiei. Culegerea u- 
nică de hărți colorate aie in 
tregului teritoriu al U.R.S.S. 
și tuturor mărilor care scaldă 
țărmurile sale cuprinde o 
rlașă perioadă geologică 
aproximativ 2,5 miliarde 
ani. Noul atlas este deja 
losit în prospecțiunile 
ologice.

Bicicletă contra blindaj
Noul automobil Lincoln Continental (blindat) al președin

telui Statelor Unite cîntărește 5 t. și costă o jumătate de mi
lion de dolari; blindajul nu poate fi străpuns de gloanțe, nici 
de bombe și nu este afectat de accidente, afirmă compania 
Ford -are l-a construit. Staționind însă în fața unei benzină
rii. mașina a fost ciocnită de o bicicletă. Urmările : bicicleta 
a rămas intactă, în timp ce portierele și o aripă a automobi
lului au fost serios deteriorate. Costul reparațiilor depășește R 
100 dolari, iar poliția s-a prezentat la locuința biciclistului, a 
un student din Washington, pentru a-i percepe o amendă.

Capitalul
lui Fischer

a-
colo...

Dacă marele maestru ame
rican Bobby Fischer pierde 
procesul intentat de o socie
tate cinematografică care nu 
a putut turna un film asupra 
meciului de la Reykjavik, el 
va trebui să plătească 1 750 000 
dolari. Dar. după cum declară 
marele maestru internațional 
de șah englez David Levy,
ceasta este o sumă mică în 
comparație cu cea pe care 
Fischer speră s-o obțină in 
urma victoriei de la Reykja
vik. Societățile de publicitate 
i-au promis 10 milioane dolari 
pentru dreptul de a se servi 
de numele său în scopuri co
merdale ; 1 milion dolari i-au 
fost promiși lui Fischer pen
tru o singură și unică apa
riție inlr-un spectacol de va
rietăți. In plus. Fischer pre
tinde 2 500 dolari pentru fie
care partidă de joc simultan.

Amprentele
girafei

Pe tot continentul african 
există două girafe care să 
perfect identice — 
este concluzia unor 
tori de la rezervația din Nai
robi. Ei au stabilit faptul că 
desenele de pe gitul girafei 
individualizează fiecare exem
plar, așa cum amprentele de- 
qetului mare individualizează 
fiecare om.

Avertizați da ecoul virilului de pe. create, por
nim mai departe. Pentru orice eventualitate îm
brăcăm hanoracele fi precauția se dovedește in- 
temeiată. căci nu peste mult timp viatul coboa
ră pe „urmele*- noastre, amintindu-ne 
llOm in miez de iarnă și la peste 2 000 
dine.

Pașii sclrțlie pe crusta de zăpadă 
și înaintarea devine tot mai dificilă, 
in ajutor antrenamentul excursiilor anterioare 
și. in cele din urmă, eforturile se văd răsplătite 
in clipa < ind rărim hacul Slînișoara, înghețat și 
rd. Ultim ti metri, cei mai grei, slut parcurși in 
tovărășia viatului acum dezlănțuit și obrajii 
noștri înghețați ii simt din plin ..furia". Ne re
vin in memorie pasajele citite despre marile 
ascensiuni montane, din munți ce depășesc cu 
mult altitudinea la care ne aflăm

Și ca inlr-un film pe un ecran panoramic, ne 
rotim privirea „parcurgind" fiecare creasta, 
coif de st încă. viroagă, grohotiș, toate încreme
nite fntr-o monumentală frumusețe. Recunoaș
tem Virful Pietrele. Custura șt Virful Bucurii, 
șaua și Virfu> Retezatului. Pină și vtntul a în
cetat pentru o clipă, dar in liniștea neverosimi
lă auzim parcă o melodie fascinantă odnsă* pp 
unde nevăzute... Puțin după aceea ne întoarcem 
spre cabană, Un gînd nemărlurisit ne însoțește: 
vom reveni la primăvară. Cu siguranță /

că ne a- 
m altitu-

înghețată 
Ne vinrGhidul unei ascensiuni alpine in mie; de iar

nă se asociază do la sine cu. termeni ini Uniți ea
rn1 in vocabularul alpiniștilor dc performanță 
iolct. colțari, coardă, iată accesorii rare nu 
ot lipsi din inventarul iubitorului de drume- 
■' montană, in anotimpul zăpezilor și 

Ini năprasnic. Cel puțin așa credeam 
momentul cind a avut loc excursia ce 
criu in rindurib ce urmează.

('abona Pietrele, ianuarie, 197.1, E
ra. In sala de mese, grupuri de turiști se 
tind după zile dc muncă încordată, contami- 
i de optimismul general. Ce.i mai mulți se 

delertcotă cu . Manni.v, care nu s-a sfiit să 
urce pină la asemenea altitudini, bineînțeles 

■ prin intermediul micului ecran. I.a o mo
dal urată glumele și risetelc depășesc media 

mulțumită probabil unui spor de paha- 
.. peste plan. Intr-un colț cineva in
ii poveste viuălorească și culmea... es- 

t. i a masa noastră se fac planurile as- 
s iui ni do a doua zi.

Străbătusem de nenumărate ori Valea Stini- 
tirei in timp dc vară. Atunci, cele 2-5 ore dc 

urcuș pină in ..căldarea" din ultima terasă gla
ciară ni se părea o joacă șl traseele noastre 
cuprindeau dotanțe și obiective mult mai în
drăznețe. Acum insă...

Dar .sa pornim împreună lără pioleți, colțari 
și coardă in această util de. frumoasă și parcă 
mereu altă Vale a Stinișoarei.

După un somn lung și deci odihnitor, după 
uit dejun nu prea consistent și după o ultimă 
verificare a echipamentului, pornim in sfirșrt .' 
Ca de obicei in șir indian. Sintem opt.

Ne angajăm in pas vioi pe cărarea ce pentru 
început- are ca decor pădurea. O pădure dea
să de Ivazi. cu aer ozonat ce pătrunde. pină in 
.ele mai adinei fibre ale plămînilor noștri a- 
i izi dc reîmprospătare. Respirația devine mai 
ritmată, pasul mai cadențat și in curind toată 
lumea este preocupată numai de urcuș.

Piriul ce străbate valea, altădată zglobiu^ și 
gălăgios, acum tace. A înghețat demult și doar 
pe ici-colo unde, soarele a fost mai insistent, 
iși dovedește existența prin cite-un „ochi" cu 
clipociri discrete.

Cărarea se întretaie adesea cu piriul. Erați 
tn limp de vară, ei s-au „certat" acum și gheața 
revărsată peste tot e ..fructul" neînțelegerii lor.

Atenția noastră sporește iu intensitate, și nu 
odată sintem constrinși la adevărate probe de 
echilibristică, dar gheața, nemiloasă, iși cere 
jertfa și cițiva dintre noi sintem sacrificați : 
căzături fără urmări care alimentează buna dis
poziție.

Printre virfurile tot mai rare ale falnicilor 
brazi se zăresc primele creste. încetul cu în
cetul priveliștea se ..deschide" și curind brazii 
rămin în urmă, cedind locul jnepenișului aco
perit parțial de nămeți, din cauza staturii sale 
nu prea înalte.

Stina ce in timpul verii este atit de anima
tă ne ..intimpină" azi pustie. Instinctiv mimăm 
gestul apărării in fața cetei de ciini ciobănești, 
vmprăștiați acum prin cine știe ce ogrăzi din 
satele de la poale. In locul ciobanului care ne 
ura „ziua bună" o pasăre fidelă acestor locuri 
iși ia surprinsă zborul. Va reveni după pleca
rea noastră reluind firul amintirilor din vară.

al geru- 
pfnă fu 

c-o des-
A

In loc de
invitație pe

traseele
turistice

Text și loto : 
Aurel DULA

a deveni po- 
cinarea" plantelor 

specifice care 
culturilor ? 

Colorado 
izoleze 

>3 
• împotriva li

sau acțiuni dislruc- 
buruienilor. Deocam- 
au pus la punct un 

contra ciupercilor 
Descoperirea des*.

curind
„vac 
bolilor 

mult 
i din 
reușit sâ 

o substanță vegetală care 
apere plantele 
nor boli 
t|vc ale 
dată, e.i 
„vaccin" 
l-arazHe.
chide perspective deosebite din 
punct de vedere economic.

★
... La Praid, in județul Harghi

ta, străvechi centru de exploa
tare a sării se deschide o no
uă și modernă salină ? întregul 
proces de extracție și transport 
va fi mecanizat. De aici se pre
conizează a se obține anual 
peste un sfert de milion tone 
de sare, cantitate suficientă 
consumului alimentar al popu
lației țării pe timp de 12 luni. 
România este una dintre țări
le cu cele mai bogate zăcă
minte de sare din lume. Re
zervele țării noastre ar fi su
ficiente alimentației populației 
globului, pentru citeva sute 
ani.

...ln 
sibilă 
contra 
dăunează 
Doi botaniști 
(S.U.A.). au i

de

in- 
in

it
...Alexandru Drăghia, un 

cercat ciclist bucureștean, a 
cheiat pregătirile in vederea u-
nui tur al Europei ? Turul il 
va efectua in decurs de aproa. 
pe 4 luni, solitar, pe o bicicle
tă românească „Pegas", Ale
xandru Drăghia este in virstă 
de 75 de ani. El a fost odini
oară campion de ciclism și a 
întreprins de unul singur mai 
multe raiduri pe bicicletă, in 
țară și străinătate, printre care 
un tur al continentului, pe care

INDIA

direc c
l-a terminat in urmă cu doi ani.

dacice

nu 
fie 

aceasta 
cercetă-

fumatului

Polițiștii pletoși
Europa

BATRINUL

polițiști 
suprave-

ȚINTAȘUL“
in cadrul unei ședințe a 

Academiei de medicină din 
Paris s-a comunicai că au fost 
luate măsuri restrictive se
rioase în 'întreaga armaită 

'-’■liranceză in- ceea ce privește 
,, onsupiul dc tutun. In ultimele 

trei luni ale anului trecut’s-a 
constatat o scădere cu 10 ta 
sută a consumului de țigări 
față de aceeași perioadă a a- 
nului anterior, procentajul în 
rindurile tinerilor încorporați 

mai ridicai...

IN FOTO: Un îmblînzi- 
tor dc șerpi cintînd 
șarpe veninos pe una 
străzile din Delhi.

comorilor

ai New Vorkului
Noua armă de șoc 

liției new-yorkeze este 
mic comisari al situat la răs- 
pîntia cartierelor rău-fama'te 
din Manhattan, Bronx 
Queenls care seamănă 
degrabă cu un refugiu pentru 
hippies de lux decît cu un 
respectabil sediu al polițiștilor 
relatează săptămînalul „Times". 
Se văd aici „zeci de tineri 
pletoși, vegetind în jurul u- 
nui parking de mașini sport".

Munca echipei astfel tra
vestite constă în supraveghe
rea anumitor cartiere unde po
liția în uniformă s-a dovedit 
ineficace. Tinerii cu aspect 
de pierde-vară, sau mătură
tori, au deja ia activul lor 
peste 15 la sută din arestările 
operate in metropolă.

Sînt interesante și impre
siile celor oare efectuează a- 
ceste misiuni, mai puțin 
blșnuite. de menținere a 
dinei. Recent, doi 
relatează cum au 
gheat, o noapte întreagă, car
tierul Coney Island, traves
tiți in femei: „nimeni nu a 
încercat să ne fure gențile, 
dar ni s-au făcut numeroase 
propuneri șocante".

Fabuloasele comori
Daciei, luate drept pradă 
de război de legiunile roma
ne și duse la Roma, nu țin, 
se pare, de domeniul fante
ziei. După recente cercetări 
ale specialiștilor Institutului 
de istorie și arheologie din 
Cluj la ora actuală se păs
trează in diferite muzee din 
țară și străinătate un 
măr de 3 100 obiecte 
aur din perioada secolelor 
13-11 i.e.n., provenind din
circa 50 de zăcăminte auri
fere ale Transilvaniei.

Constituind unul din cele 
mai mari centre metalurgice 
ale Europei acelor timpuri, 
Transilvania era totodată o 
vestită producătoare de bron
zuri. Se cunosc pină azi 370 
de depozite de bronzuri in 
care au fost descoperite pes
te 200 000 de piese diferite. 
Un singur depozit, cel scos 
la iveală la Uioara (județul 
Alba), conținea 5 800 obiec
te din bronz, in greutate to
tală de 1 200 kg.

Eu, din cea mal fragedă pruncie, 
Eram foarte competent în sport. 
De-aia astăzi trag — precum se știe — 
Fix. ,la țintă! (N-aș, greși nici mort) 
Pe atunci trăgeam cu pialra-ngeamuri, 
Nici o lovitură u-am ratat ;
Mai tirziu, cu praștia, prin ramuri, 
Și-o dexteritate mi-am format.
Peste ani. cînd m-am făcut mai mare, 
— Viind să verific că exist — 
țintă mi-a iost șeful „cel mai tare" 
Și dc-atunci, sînt... carierist.
Titlul nu mie dat din complezență. 
Ba din contră, (cum mi s-a suflat) 
In bogata mea experiență 
Prea ades, am fost „verificat". 
De exemplu: cind, cu „supărare" 
Pleacă vreunul — nu știu cum să spui — 
Dintr-o funcție puțin mai mare, 
ținta mea. devine... locul Iui.
O să ziceți „e absurditate**
Să vinezi un „lemn" — oricît de sus. 
Dar succesele-mi sînt garantate ;
Scaunul, și vreo cinci sute-n plus. 
Vînăior — fără pereche, inca. 
Numai cu „efectul" mă impun.
Prima - de-ar fi chiar in vîri de stincă.— 
Dintr-o „lovitură" mi-o supun.
N-am greșit în nici-o-mprejuraie, 
Stilul meu e clasic și corect.
Nu, nu e doar simplă mtimplare. 
Dacă trag „din plin" in... „subiect". 
„Sportul" ăsta, deci, mi-a dat prestanța; 
Mină sigură, in tot ce fac.
Mi-a crescut din an in an „substanța" 
„Trag" cu o mină și cu alta-nșiac.
Eu, din cea mai fragedă pruncie.
Sini consideiat ..maestru-n sport" 
Trag la „țintă", orice-ar fi să fie | 
Arma mea rămine un...... suport".

Rebus ® Rebus Rebus & Rebus ei Rebus ei Rebus «g Rebus
ORIZONTAL: 1) Vine cu 

greutăți ; 2) Cu vino-ncoace ;
3) Vin cind nu te aștepți la
drum — Ne... venirea ; 4) Cu

venit — Vine cu acreală ; 5) 
Cu o întrebare vine.... — ...și vi
ne de sus... — ...de la stadi
on ! 6) Vine cu văicăreli — 
E venii ia socoteală 7) Nume 
de iată... - 
pusă masă
vină — Venit domnesc; 
Venit... brut ; 10) Mulți
— Vine... printre.

VERTICAL: 1) Vine cu
multe posibilități ; 2) Vine cu 
probe necontestat ; 
vine, stă-A-I face 
4) Venită de peste 
Vin din vreme I — 
jumătate !...

6) Tip-Vin și pleacă 
venire I 7) Vine de la mare
— Vin... dau ; 8) 
asalturi — Ia de 
Vine cu căldură » 
din bătrini.

ORIZONTAL: 1) Văd cit se 
poate de clar ; 2) Ceva ce în
curcă vederea ; 3) Au vederi 
largi : 4) Se vede presată

... venită pe ne- 
8) A nu-1 Iasă să

9) 
ani

3) Nu 
să vină ; 
ocean ; 5) 
Venită pe

...de la Celtic
La

Venit cu
la alții ; 9)
10) Venit...

Dicționar: NIB

mal

Operă văzută in miniatură : 
Vede lot înainte — Una 
se vede... grozavă ; 6) Ne
tot — Iși vede de rodat ; 
De vază acasă (dim) —

5) 
ce 
de 
7)
Din Est ; 8| S-a văzul împre
surat — Sat în Belgia ; 
Văzuți împreună; 10) la 
dere ! — Un 
clopoței.

VERTICAl : 
ză. la cine o

vede i 3) Văzută pe note 
ascultată... 4)... in melodii 

văzul o lalea ! I 5) E 
— Văzut lot în alb ;

Văzut bine din... auzite — 
Se-aude cum bubuie ; 7)
„Escavator" prevăzut cu un... 
inel — In zonă I ; 8) A se ve
dea pe neașteptate — Văzuți 
la un loc (sing.) 9) Pusă 
spate de ochii lumii ; 10) Nu 
i se întrevede nimic bun.

ORIZONTAL: 1) învingere 
(fig.) ; 2) Date învingătorului 
— învinse de la urmă ! ; 3)
Calamitățile învinsului — Din

ii De mare 
are i 2) Ia

șarpe văzut

la

el in puț... mai dă învinsul :
4) E totdeauna învinsă de lup
— Femeie în casă : 5) Verbul 
învingătorului — Fără uni
formă i 6) A se arăta dintr-o 
dală — A învins arcul i 7) 
Invlngătoare-n ..disputele" de 
la piață — Exclamația învin
sului... — ...la spadă ! ; 8) A 
învinge — la te uită ! : 9)
Păsări — Pronume ; 10) în
ving prin fugă.

VERTICAl : l)Invlns... — ... 
și învinsă la urmă I; 2) Un 
învins sigur ; 3) Uneori a- 
tuul învingătorului ; 4) Vin... 
după I — A rata din spate I ;
5) A se desfășura în luptă — 
Unitate de putere ; 6) In pă
dure I — A fost învinsă de... 
Steaua (abr) — învinsă cu ex
tremele ( 7) In gir! — A în
vinge (in prima fază) — Vor- 
bă-n fir : 8) A izbi — Interjec
ție... telefonică ; 9) Uneori în
vinge moartea ; 10) Invingă- 
loarea înălțimilor, (pl)

Vasile MOLODEȚ
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Răsplata decăderii morale

fără permis — 
grave.
comiterii tîlhâ- 
a furtului cali-

,1

Luptele muncitorilor petroliști din iarna

revoluționară a proletariatului român
Comemorăm in acest an 

patru decenii de la luptele 
muncitorilor petroliști din ia- 
nuario — februarie 1933. care 
au înscris un moment însem
nat în istoria contemporană 
a României. Împreună cu lup
tele ceferiștiloi desfășurate 
în această perioadă, ele au 
~on9tituil punctul culminant 
în șirul marilor bătălii revolu
ționare purtate în anii 1929- 
1933 de către clasa muncitoa
re din tara noastră sub con
ducerea P.C.R.. împotriva pe
ricolului fascist, pentru drep
turi economice și politice, 
pentru apărarea independen
tei și «uveranitătii naționale.

..Luptele de clasă din pe
rioada 'crizei economice si 
mai ales luptele din ianuarie 
— februarie 1933 - sublinia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 

au constituit un moment 
de o deosebită importantă în 
'Moria mișcării noastre mun- 
iloreșli. au avui o profundă 

inriurire asupra vieții politice 
si sociale din România. Ele 
su dat o puternică lovitură 

• leselor exploatatoare au fri- 
nat ofensiva capitalului împo- 
tr.va drepturilor economice și 
politice ale oamenilor muncii".

Documentele vremii expo
natele muzeistice ca și măr
turiile contemporanilor ne 
păstrează vii, proaspete deși 
au trecut de atunci 40 de ani, 
evenimentele fierbinți din iar
na anului 1932-1933. cînd fl
irturi de alte detașamente 
muncitorești s-au ridicat la 
luptă hotărîtă pentru drepturi 
politice și economice și mun
citorii petroliști din Valea 
Prahovei După cum se știe 
intreaoa tară era străbătută 
in anii crizei economice (1929- 
33) de valul unor puternice 
acțiuni revendicative cum au 
fost luptele minerilor de la 
Lupeni din 1929, acțiunile gre
viste și demonstrațiile munci
torilor portuari, metalurgiști, 
ceferiști, textiliști, desfășurate 
de-a lungul anilor 1931. 1932, 
1933, care exprimau hotărîrea 
unor largi pături populare în 
frunte cu clasa muncitoare de 
a se împotrivi politicii cercu
rilor conducătoare burghezo- 
moșieresti, de a arunca greută
țile crizei pe spinarea maselor 
.muncitoare. In majoritatea ra-

finănilor și schelelor petrolife
re din Valea Prahovei, aservi
te in cea mai mare parte capi
talului străin, concedierile, re
ducerile de salarii cu lot cor
tegiul de suferințe pe care a- 
cesle măsuri le aduceau în 
familiile muncitorești, aveau 
să aducă prolunde nemulțumiri.

De la început P.C.R. a arătat 
cu claritate că pentru a ține 
piept ofensivei patronale era 
nevoie de o bună organizare. 
In acele zile de puternic avint 
tcvoluționar tot mai multi pe
troliști cercau să fie primiți în 
partid. Au luat ființă celule de 
partid la rafinăriile ..Astra Re

mână", , 
prinderii. 
Tirqovi: 
Băicoi <

Ace 
incununalfi prin marca 
re din sala Elisăc din 
Ploieșliului în timpul 
într-o atmosfera dc o 
combativitate, după cum măr- 
mrisesc contemporanii, a lost 
ales comitetul de acțiune din 
Valea Prahovei care avea me
nirea să coordoneze activita
tea tuturor comitetelor de ac
țiune din întreprinderi. Rolul 
conducător al acțiunilor revo
luționare din Valea Prahovei

tro-cnjail , in inîre- 
și în schelele din 

•te, Cîmpina, Moreni, 
etc.

•astă largă acțiune a fost 
aduna- 
ccn trul 
căreia, 
înaltă

Româno-Americana", 
la întreprinderile din 
Cîmpina. Tîrqoviște, 

schelele Florești. Ochiuri, 
Ocnltei, Runcu, Cea- 
Datorită orientărilor 

au

tnână". 
..Orion" 
Moreni, 
la 
Gura 
pura, 
date dc P.C.R. comuniștii 
început să acționeze în sindi
calele socialist-indcpendente, 
și socialist-democratc, în or
ganizații legale, să participe la 
adunările muncitorești în 
spiritul frontului unic dc lup
tă.

La „Casa Poporului" din Plo
iești zilnic se țineau întruniri 
în care erau discutate proble
me arzătoare ale muncitorilor 
petroliști din acea vreme. Dirt 
nevoia de a se realiza unitatea 
de acțiune a muncitorilor, in
diferent de apartenența lor poli
tică, s-a născut și forma orga
nizatorică cea mai potrivită 
pentru condițiile de atunci: 
comitetele de acțiune. Repre
zentând masa largă a muncito
rilor, ele erau alese în adunări 
deschise, la locul de muncă, 
pe ateliere, secții sau intre- 

Romăn.i. hi 
fost aleși în comitetul de ac
țiune 82 de muncitori comu
niști, social-dcmocrați, socia
liști independenți și fără de 
partid. Comitetele asemănă
toare au fost constituite și în 
alte întreprinderi din Ploiești 
ca ,,Orion", „Concordia", „Uni
rea", „Dorobanțul'*, „Steaua Ro-

l-a avut Comitetul județean al 
P.C.R. care s-a sprijinit pe 
activitatea organizațiilor sindi- 
• ale și a comitetelor de ac
țiune locale. Menționam faptul 
ca printre cei care au luat 
parte la conducerea luptei pe
troliștilor au fost ; Gheorghe 
Vasilichi — secretar al Comi
tetului județean al P.C. — Tă- 
nase Avramescu, Constantin 
Nicolaescu, Constantin Mănes- 
cu, Mihail Moraru etc.

Sfirșitul lunii ianuarie 1933 
aducea zilnic vești și pentru 
petroliștii prahoveni despre 
noi acțiuni de luptă alo mun
citorilor metalurgiști, ceferiști, 
mineri, textiliști precum și 
despre puternicele manifestări 
revendicative ale 
lor, funcționarilor, 
țăranilor. Ziua dc 30 ianuarie 
a însemnat un moment de virf 
ai acțiunilor petroliștilor dc 
la întreprinderea ..Astra Ro
mâna". Comitetul dc acțiune 
a hotărit declanșarea grevei de 
protest în urma încercării de 
a concedia noi muncitori și a 
nerespectării contractului co
lectiv de muncă de către ad
ministrația rafinăriei. In fata 
intransigentei muncitorești, di
recția rafinăriei a fost silită 
să dea o declarație prin care 
se angaja să reprimească la 
lucru muncitorii conccdiati și 
să respecte prevederile con
tractului .colectiv. încurajați

intelectuali- 
somerilor,

rie această victorie și dc 
Icrea în întreaga țară 
lui luptelor greviste al 
citorilor ceferiști, în zii 
februarie 1933 mundlo] 
Li rafinăria ..RomAno-anx'rira- 
nă“ au declarat și ei grevă. 
Greva a îmbrăcat forme foarte 
asculitc. Guvernul a mobilizat 
puternice forțe de represiune 
i are au ocupat rafinăria și an 
arestat abuziv pe ‘ 
muncitorilor chemați 
lie pentru tratative, 
cei arestați *se aflau 
/entanți ai muncitoriloi 
alto rafinării veniți afe 
tru a-i sprijini pe greviști. La 
vestea acestor arestări, un val 
de indiqnare a cuprins întreu- 
<i.i muncitorime Ploieșliului. 
Coloane compacte de munci
tori din toate întreprinderile 
ploieștene se îndreptau spre 
rafinăria „Româno-americană" 
pentru a-i sprijini pc nsediati. 
S-au . produs violente ciocniri 
intre muncitori și jandarmi. 
Timp de cîteva ore centrul o- 
rașului a fost ocupat do mun
citorime. \ fost asediată clă
direa chesturii do poliție de
și ora apărată cu tonte forțe
le de care dispunea garnizoa
na orașului. Ofițerii și auto
ritățile au dat ordin de retra
gere și au fost eliberați aros- 
iatii. Dar a doua zi, autorită
țile, îngrijorate de amploarea 
luptelor greviste, au masat în 
centrul orașului jandarmi po- 
deștri, aduși din alte garni
zoane, iar rafinăriile au fost 
ocupate de armata care, primi- 
se puternice întăriri de la Bra
șov, Buzău, Rîmnicu Sărat și 
Tîrgovișle. La 4 februarie 1933 
parlamentul burghez a votat 
legea introducerii stării do a- 
sediu in principalele contre 
muncitorești. A urmat după 
cum esto cunoscut—un val de 
arestări in rîndul muncitorilor 
din întreaga țară mai ales 
după grevele ceferiștilor din 
15-16 februarie din București.

In marea carte a istoriei 
proletariatului român luptele 
muncitorilor petroliști din iar
na anului 1933 vor rămîne în
scrise pentru totdeauna ca 
înălțătoare pagini de eroism 
muncitoresc.

Inițiativa elevilor
din Aninoasa

Stellan POPESCU

Incepind de luni, la Școala 
generală din Aninoasa va prin
de viață o inițiativă a pionie
rilor și școlarilor, sintetizată 
in formularea „Cinste și corec
titudine, o deviză scumpă pio
nierilor". In acest sens, in 
școală se înființează două 
standuri cu rechizite, presă și 
cărți cqre vor funcționa pe 
principiul autoservirii. Chema
rea pionierilor din Aninoasa, 
care se va generaliza în șco
lile din municipiu, este un răs
puns la inițiativa activului pi
onieresc din școlile Văii Jiu
lui. însușită în întreaga țară i 
..In fiecare zi din viata de pi
onier, cit mai multe fapte dem
ne de Un viitor comunist".

Virata - manifestare antisocială,

Ii priveam fata rotofeie, 
inexpresivă — o oglindă care 
parcă reflecta acuzațiile ce-l 
biciuiau sacadat, insistent, și 
încercam sfi pătrundem din
colo de această „oglindă -pre 
instinctul primitiv care 
împins Pe acest tînfir la 
mă. Va fi foM •>! alcoolul) 
al vitejiei rău înțelese, 
inului alunecat pc pant: 
zumant zării, 
și InstrucțH 
r olnitatr ?

Toate 1 Se pare eă toate, 
„coalizate", acestea l-au îm
pins. în noaptea aceea de 
toamnă, la I.P.S.P. spre a-1 
lovi mișelește pe paznicul dc 
serviciu. M.T., care în urma 
brutalei lovituri a decedat. 
(I a luai apoi și ceasul. c;T și 
așa victima tot nu mai avea 
ce face cu el)...

...Un tânăr a întrerupt via
ța unui semen al său. A ucis 
un om Nu l-a cunoscut ..n- 
terior, victima nu î_a prici
nuit niciodată nici un rău. A 
avut chef cel ce acum deja 
se află după gratii să meargă 
acasă, la Vulcan, cu auto-

l-a 
cri- 
lui, 

al o- 
* de

al unei educații 
completamehte

...In timp ce rechizitoriul 
procurorului „curge" tumul
tuos, nuanțat. îmbibat de acu
zații care parcă retează gra
iul, auzim din spate o voce 
care se amestecă qu cea de 
pe scenă : „Intră peste om, in 
casa, îi dă în cap și, priviți-1, 
așteaptă îngăduință, și-a pus 
pe față o „mască" spășită și 
crede, precis, că va scăpa u- 
șor... Așa aș vrea să i se dea 
o pedeapsă aspră, că merită... 
Eu am avut 7 copii și i-am 
crescut cum am putut, 
i-am făcut oameni de 
nie..."

Cuvinte iz.vOrîte dintr-o a- 
dîncă indignare publică.

dar 
ome-

Le

IJ

camionul I $1 pentru aceasta 
a ridicat dreptul la viață al 
unui oir. cumsecade, dreptul 
la fericire al soției acestuia 
și al celor doi copii...

Cetățenii Vulcanului care 
asistau la desfășurarea pro
cesului condamnau, printr-un 
cor dc murmure prelungi
te. de revoltă si indignare, pe 
acela care a dat alt curs — 
nefericit — vicțîi unei fami
lii. lipsind-o de susținătorul 
său moral și material, pe cel 
care se vedea atât do dis
tinct pc scenă — nu-1 mai 
impresionau nici măcar lacri
mile dureroase ale mamei sa
le. pe cel care și-a distrus 
propria viată și care ar fi pu
tut provoca cu autovehiculul
— conducînd 
alte accidente

Amănuntele 
rici cu omor, 
ficat și a celei de a treia in
fracțiuni — conducerea unui 
autovehicul pe drumurile pu

blice. fără permis — sînt de 
prisos. Totul n fost pus la ca
le dinainte. Criminalul a ac
ționat nestingherit. Nestinghe
rit își va săvîrsi și pedeapsa
— 20 de ani de închisoare — 
meritată cu prisosință !

ascultăm cîteva clipe și me
ditam. No îndreptăm din nou a- 
tenția spre cel care. întrebat 
fiind ce-și dorește, conform 
previziunilor, cerc instanței 
indulgentă... („Rămîne la a- 
precierea dumneavoastră, re
cunosc și... regret 1") Oare, re
gretă ? Oare, va reveni Gheor
ghe Bălan, cîndva. la onesti
tate, la onorabilitate, la în
sușirile morale atît de scum
pe nouă azi ?

...Doi tineri onești. Rozalia 
și Grigore Cornea. în liniștea 
căminului lor. s-au pomenit 
în toiul nopții atacați pentru, 
că au „îndrăznit" să se tre
zească cînd Gheorghe Bălan

I

iși începuse acțiunea de co
lectare a unor obiecte („fvirt 
calificat1’). Revenit la locul 
faptei, după ce in prealabil 
suslrăsese din aceeași locuin
ță un aparat de radio „Alba
tros" și o pereclie de pantofi, 
infractorul a fost descoperit, 
și-a lovit „preopinenții" scă- 
pînd totuși din oasa străină 
dezbrăcat pînă la brîu. Așa 
a ajuns în locuința a doi 
„amici", urrde a fost ajutat 
(oare. Constantin Turturea și 
Tndor Merfu. în deplină cu
noștință de cauză, nu puteau 
fi bănujți de... tăinuirea tâl
hăriei ?)' să-sl recapete aspec
tul uman.

Iertați sfi fim, spațiul nu 
ne îngăduie să înșirăm aici și 
alte detalii. De altfel, ar f> 
in plus. Faptele sînt fapte și 
au o putere de a vorbi incre
dibilă.

Provenind dintr-o familie 
dezorganizată (infractorul are 
în Gorj o soție șl un copil), 
punînd în plină noapte In 
grav pericol integritatea cor
porală a unor semeni ncvino- 
vați, cel din fața instanței 
și-a „scris" singur sentința i 
„Nu m-am gîndit, nu ml-am 
dat seama ce fac, eram într-o 
avansată stare de beție". Sta
rea de ebrietate nu-i o scuză. 
Dimpotrivă. II acuz» și mai 
vîrtos pe cel care cu bună 
știință, sub imperiul alcoolu
lui, nesocotește legile umane 
ale țării. „Cu o minte lucidă 
— susținea apărarea — un 
muncitor n-ar fi comis o tîl- 
hărie !“ Un muneftor onest, 
da. dar nu un recidivist.. Un 
recidivist care a pătruns frâu 
dujos într-o casă. înarmat cu 
un pietroi, pregătit deci pen
tru tîlhărie. Și, în spiritul 
strictei legalități socialiste — 
avînd în vedere gradul înain
tat al pericolului social pe ca- 
re-1 implică — infractorul 
Gheorghe Bălan a fost con
damnat la 7 ani închisoare. 
Răsplata unei decăderi mora
le evidente, răsplata unei fap
te josnice...

Un act de sfidare la adresa a ceea ce 
în jurul lor"au oamenii mai bun în ei,

ju' . --Ljy.-in, secretar 
al Comitetului municipal de 
partid Petroșani care a fost 
invitat io acest eveniment.

Cîteva tunete repetote, un 
puternic ;et de aer șj praf 
străbate tunelul și, iată emo
țiile transformindu-se in bu
curii. Ochii tuturor seînteiau 
de emoție, l-om văzut pe briga- 

Vasile Șoca si ortacii 
str.ngin'du-și miinile. Secreta
rul comitetului de partid al 
soAiierului Constantin Roșoga, 
i reiiciia călduros. Cuvintele 

nu se auzeau. Ventilotorul 
pornit acoperea cu vuietul 
său orice voce. Dar privirile 
spuneau totul, lotă-l și pe șe- 
ui resortului cu organizarea 
rijncii a.n sontier Ștefcn Bur
lan, locțiitorul secretarului de 
partid împreună cu Teodor 
Teodosie, inginerul șef ol șan- 
tteruiu. pe al cărui chip blind 
și calm, singurul chip calm, 
licărea discret, sub zimbet, 
bucuria. Ștefan Burlan înțele
gea semnificația acestui zim
bet discret al șefului de șan
tier — unul din primii specia
liști in lucrări de tuneluri din 
tară Astfel de clipe pentru 

I au fost numeroase. Atit de 
numeroase -incit de ocum par
ticipa Io bucurii mai mult cu 
inima...

S-au auzit glasuri de din
colo... Abio atunci tehnicia
nul principal topometrist Ion 
Lolea a „explodat" de bucurie.

Joncțiuneo s-a făcut cu o stră
pungere de o precizie mate
matic. Semnificativă explozie 
de fericire 1

Maiștri Gheorghe Anghel 
și Dumitru Hedeș, comuniști 
de nădejde ai șantierului, cei 
care au urmărit permanent 
activitatea dificilă in această 
lucrare, se îmbrățișau.

Dar iată câ, din partea 
cealaltă și-au făcut apariția 
Constantin Burean, brigadie
rul care ar urma sa ia in mar
tie al acestui an pensia, dor 
care o zis ; ,,Pinâ in luna 
mai cind va trece pe aici pri
mul tren electric nu veți scă
pa de mine". Și e hotărit. Era 
insoțit de fratele lui, comunis
tul Ion Burean, șef de schimb. 
Nichitoi Dormidon și Gheor
ghe Flutur, tot șefi de schimb 
de nădejde oi lui Burean.

Comunistul Ștefan Birdeș 
din această brigadă ne vor
bea cu ochii ortacilor : „tot 
comuniștii sint in frunte"...

Stringerile de miini, since
rele îmbrățișări și sărutări nu 
pot fi descrise. Așa cum nici 
unei emoții de bucurie nu i se 
poate da o explicație verbală.
- Cu un osemeneo prilej 

de bucurie ne vom mai întîlni 
Io sfirșitul lunii mai cind va 
trece pe aici primul tren e- 
lectric, s-a confesat, oare
cum conspirativ, secretarul 
comitetului de partid.

Deci pe curind...

'• i
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Cetățenii țării respectă azi, de bunăvoie, legile. Au a- 
juns să înțeleagă că, în socialism, legile nu le sînt vrăjma
șe lor. oamenilor. Au ajuns să înțeleagă că aceste legi ex
primă voința lor, a oamenilor responsabili, interesul lor de 
a construi o viață inai fericită pentru toți. De aceea, legile 
care ne guvernează conduita nu ne apar ca ceva străin. 
Dimpotrivă, ne apar ca exigențe pe care noi. oamenii, ni le 
impunem, ca buni gospodari ai țării. Așa se explică de ce 
împotriva celor ce-și permit să nu respecte legile se ridică 
nu numai statul socialist, prin instituțiile sale autorizate, 
dar și întreaga opinie publică, toți cetățenii înaintați, in 
frunte cu comuniștii...

Aportul personalului 
electromecanic

(Urmore din pag. 1)

bilul instalației de funicular, 
care — cu toate măsurile lua
te și cu tot ajutorul acordat — 
nu și-a îmbunătățit activitatea 
'■omportarea. în sinul colecti
vului.

Este necesară o muncă po- 
Htlco-educativă intensă, des
fășurată de flecare dintre noi 
pentru ca tot personalul elec
tromecanic să-și înțeleagă 
bine rostul, să fie pătruns de 
răspunderea ce o are în ac
tivitatea minei, importanța în
deplinirii corecte i tuturor 
sarcinilor

Avînd in veder<- iitinui de 
dezvoltare • mine Paroșen/. 
ne-am propu pe viitor reali
zarea unor Obiective și luvrăr; 
de anvergură. Pentru a preîn
tâmpina pierderile de producție 
care se produc in timpul mu
tării complexelor dc mecani
zare de la un lo< dc mun< u 
la altul, vom pregăti un al 
treilea complex d<- mecani
zare prin recondlționarea e- 
lementelor complexului OMKT 
care s-a casat, complelindu-se 
cu elementele de care dis
punem de ia complexele 
CMA-1. In acest sens. a- 
vem convingerea că vom pri
mi ajutorul din partea ser
viciului electromecanh din 
C.C.P- care să intervinu ’> 
U.U.M. Filipeștii de Pădure 
pentru piesele de care 
mai avea nevoie *' 
măsură, pe lingi- 
garantează 
manentă a

? vom 
Această 

faptul că 
funcționarea prr- 

două complexe de

If I

........ 1

■

Ic

Minerii împreună cu familiile lor sărbătoresc izbinda unei munci de luni de zile...

institutul de mine 
Petroșani
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anunță susținerea publică A TEZEI 
DE DOCTORAT :

mecanizare — al treilea fi
ind în recondiționare și mu
tare asigură și o econo
mie de două milioane lei la 
prețul de cosi. In scopul ex
ploatării unor panouri din 
sectorul L pe o viitoare ga
lerie de legătură, vom monta 
un transportor cu banda, a- 
siqurind un drum mai scurt 
și flux continuu transportu
lui de cărbune către supra
fața. Actuala bandă de tran- 
port nr. 9 va fi prelungită cu 

150 m, putîndu-se pre- 
astfel ărbunele în bunelua 

condițiuni de la abataje.
Pentru isiquraîea alimentă

rii cu energie electrică și 
energie pneumatică a exploi
ter : miniPfe. se impune ur
gentarea punerii in funcțiune 
a unor linii electrice, mon
tarea unor compresoare. 
vederea realizării acestor 
btectlve este insă necesar 
fim sprijiniți mai mull 
serviciile de resort din cadrul 
centralei, respectiv de servi
ciul dispecer — investiții și 
dp serviciul utilaje. Vom in
tensifica munca de instruire 
pentru ca tot electivul elec
tronici anii să ajungă să po
sede cunoștințele necesare Ia 
nivelul tehnicii cu care sin- 
lem dotați (N.R.: Un obiec
tiv pe care-1 apreciem de o 
deosebită însemnătate și a 
carul realizare promitem s-o 
urmărim și noi cu toată aten 
țlai

Vum face totul pentru rea
lizarea cît mai devreme a 
planului cincinal.

In 
o- 
să 
de

„STUDIUL REGIMULUI DEGAJĂRILOR 
GAZ 1METAN ȘI STABILIREA MASURILOR 
COMBATERE A LUI IN LUCRĂRILE DE PREGĂ
TIRE DIN CIMPUR1LE MINIERE DIN VESTUL 
BAZINULUI CARBONIFER VALEA JIULUI" — 
autor ing. TEODORESCU CONSTANTIN.

Susținerea va avea loc în ziua de 10 februarie 1973. o- 
relc 11,00. in Aula Institutului.

Teza de doctorat poate fi consultată în sala de lectură 
a bibliotecii Institutului de Mine Petroșani, din strada Ins
titutului nr. 20.
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DUMINICA. 4

Soarele răsare 
și apune la ora 
trecute din an 
rămase — 330,

FEBRUARIE

la ora 7,31.
17,29. Zile

— 35. Zile

LUNI. 5 FEBRUARIE

Soarele răsare la ora 
și apune la ora 17,31. 
trecute din an — 36. 
rămase — 329.

EVENIMENTE

7,30
Zile
Zile

(2? 1948 — S-a încheiat
primul tratat do prietenie, 
colaborare și asistenta mutu
ală româno-sovietii 
ani 1973 
nor deputati 
1961 
de < 
tia

25 de
- Alegerea u- 
în M.A.N. • 

I — A Început mișcarea 
eliberare de sub domina- 
colonialiștilor portughezi.

FIL E
DUMINICA. 4 FEBRUARIE

un tractorist
un mecanic auto

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

Informații suplimentare se pot obține zilnic între orele 
7—15 de la biroul personal al intreprinderii, cu sediul în 
Petroșani, str. Cuza Vodă nr. 23. telefon 1667.

PETROȘANI - 7 Noiem
brie : Marea hoinăreală , Re
publica : Săqeata căpitanului 
Ion ; PETRILA : Jocul de-a 
moartea; LONEA — Mine
rul : Trimis extraordinar; 
ANINOASA: Nu uita gara 
Liuqovaia; VULCAN: Cu 
miinile curate; LUPENI — 
Cultural : Bariera ; Munci
toresc : Războiul subteran ;

— Am dori să-i informăm 
pe cititorii ziarului nostru — 
ne-am adresat tovarășului 
NICOLAE STINEA. președin
tele Judecătoriei județului 
Hunedoara — care a fost ra
țiunea judecării celor două 
cauze la fața locului. în fața 
unei atit de numeroase asis
tențe ?

— Dezbaterile cauzelor la 
fața locului. în fața celor ca- 
re-i cunosc bine pe inculpați, 
constituie un mijloc d^ pre
venire a infracțiunilor, speci
fic instanțelor de judecată, 
cu im puternic efect educativ 
în rîndul publicului. Am a- 
preciat necesitatea dezbaterii 
acestor cauze în orașul Vul
can, ținînd seama de faptul 
că cei doi inculpați prezintă 
un pericol social deosebit și 
ele se înscriu ca fapte grave.

per- 
țâ-

des-

sancționate cu asprime de le
gea penală care apără, printre 
alte valori, proprietatea 
sonală. viața cetățenilor 
rii...

— Ce ne puteți spune
pre cei — puțini Ia număr — 
ce privesc încălcările legii 
ca... acte de curaj, de îndrăz
neală ?

— Sînt excepții, e adevărat 
asemenea fapte ca cele dez
bătute la Vulcan, de nesoco
tire a legilor țării. de atentare 
la integritatea avutului par
ticular sau la viața cetățeni
lor tării. Există, trebuie să 
recunoaștem. încă tineri care 
consideră violența. această 
manifestare străină principi
ilor și normelor de conviețui
re ale orânduirii noastre, ca 
un act de curaj. Ce e aceasta 
în fond ? Un act de batjocu-

ră, de sfidare la adresa 3 
ceea ce au oamenii mai bun 
în ei. în jurul lor. De aceea 
nu poate fi „tratată" decît cu 
asprime deosebită I

— Ce considerați că ar tre
bui să se întreprindă în prea
labil. înaintea ajungerii unor 
asemenea cazuri în fața ins
tanței. pentru' tfreVenirea lor ?

— Consider că pentru rea
lizarea unei preveniri efi
ciente a unor acte infracțio
nale. pe care noi nu le putem 
condamna decît cu tărie, este 
necesar să Se desfășoare, de 
către toți factorii competenți 
— și prin aceasta înțeleg or
ganizațiile de partid, de ma
să, de tineret, colectivele de 
muncă, membrii asociațiilor 
juriștilor — o vastă și va
riată activitate de explicare 
a legilor, de popularizare în 
rîndurile oamenilor a cazuri
lor încălcărilor de lege, expli- 
cindu-se cauzele și condiți
ile care le favorizează și 
chemînd opinia publică la vi
gilență, în combaterea orică
ror manifestări prin care se 
atentează la încălcarea legii 
și. Implicit, Ia lezarea valori
lor sociale, garantate prin 
Constituția țării.

LUNI, 5 FEBRUARIE

PETROȘANI - 7 Nolcm 
brie ; Explozia ; Republica 
Lupul negru, PETRII A : Jo
cul de-a moartea ; LONEA 
— Minerul: Trimis extraor
dinar ; ANINOASA : Nu uita 
gara Liuqovaia ; VULCAN : 
Directorul ; LUPENI - Cul
tural : Marea hoinăreală , 
Muncitoresc: Războiul sub
teran ; URICANI : Poloneza 
de Oghinski.

LUNI. 5 FEBRUARIE

<4,00
18,05

DUMINICA -I FEBRUARIE
18,20
!9,00

RADIO
DUMINICA. 4 FEBRUARIE

6,00 Buletin de știri ; 6,05 
Concertul dimineții ; 7,00 Ra
diojurnal ; 8,00 Sumarul pre
sei ; 8,08 Ilustrate muzicale ; 
9,00 Ora satului ; 10,00 Ra- 
diomagazinul femeilor; 10,30 
Succese ale discului; 11,00 
Buletin de știri; 11,05 întâi- 
nire cu melodia populară și 
interpretul preferat; 11,35 
Formațiile „Modern Grup" și 
..The Fevers" ; 12,00 De țoa
le pentru loti ; 13,00 Radio
jurnal ; 13,15 Tonomat inter
national ; 14,00 Unda veselă ; 
14,30 Estrada duminicală; 
15,00 Buletin de știri ; 17,30 
Azi, în România ; 17,40 Es
trada duminicală (continua
re); 19,00 Radiojurnal; 19,45 
Recital Ștefan Ruha ; 20,00
Zece melodii preferate ; 20,35 
Noi înregistrări de muzică 
populară -, 20,45 Consemnări; 
20,50 Invitație la dans ; 22,00 
Radiojurnal; 22,10 Panoramic 
sportiv; 22,30 Opera „Fiica 
regimentului" ; 22,50 Moment 
poetic ; 23,00 Muzică de dans; 
24,00 Buletin de știri; 0,03— 
6,00 Estrada nocturnă.

8.00 Gimnastica pentru toți; 
8,15 Pentru sănătatea dv. ;
8,30 Cravatele roșii :

10,00 Viața satului ;
11.10 Omul și muzica lui.

ghei Prokofiev ;
12,00 De strajă patriei;
12.30 Emisiune în limba 

maghiară ;
14.00 Telex ; 
14,05 360 de grade ;
17.10 Film serial pentru tine

ret. Pierduți în spațiu. 
Episodul XV — „Circul 
spațial" ;

17,55 Pubiicilate ;
<8.00 Cîntare patriei. Concurs 

coral înterjudețean ;
19,20 1001 de seri '
19.30 Telejurnal. Săptămina

politică internă și inter
națională în imagini;

20.10 Rep'>iid|ul
„De opt ori Lotru";

20.30 Film artistic: bian șf
■ Bran — oameni orches

tră. Premieră pe tar<) i 
21,45 Spectacol oferit de 

samblul Fetele din 
karazuka ;

22.10 Film documentari 
U.R.S.S. - De la planul 
„Goerlo" la cele mal 
mari hidrocentrale din 
lume ;

22,40 Telejurnal. Duminica 
sportivă.

Ser-

19,20
19.30 Cincinalul 

termen —
po-

ani

Curs de limba franceză 
Lecția a 40-a ;

Telex :
La ordinea zilei : Azi in 
județul Maramureș ;

Căminul •,
Ecranul. Emisiune de ac
tualitate și critică cine 
matoqrafică ;
1001 de seri: 
Telejurnal, 
înainte de
cauză a întregului 
por ;

20,00 Melodia săptăminii : 
Cincinalul în patru 
și jumătate ;

20,03 Ancheta T.V. „S.O.S. 
sau testul omeniei";

20,45 Roman foileton. Deslăi 
nuire. Ultimul episod 
„Urmărirea";

21.30 Revista literară T.V. : 
22,10 24 de ore ;
22.30 Teleglob. Itinerar Belql 

an ;
22,50 Cîntă pentru dv. Maria 

Ciobanu.
iăpiămtnil

VREMEA

An-
Ta-

Valorile temperaturii înre
gistrate în cursul zilei do 
ieri :

Maximele : Petroșani 4- 9 
grade ; Poring 4- 3 grade.

Minimele: Petroșani :»
grade; Parinq — 4 grade.

Stratul de zăpadă la Pa 
ring 13 cm.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE : Vreme In gene
ral frumoasă cu cer varia
bil, dimineața, izolat se va 
semnala ceață. Vint slab din 
sectorul sudic.
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Rezoluțiile adoptate 
de Consiliul de Securitate 

în legătură cu actele 
provocatoare comise 

de autoritățile rhodesiene 
împotriva Zambiei

EVOLUȚIA SITUAJIEI
DIN INDOCHINA

Kissinger 
va vizita

R. P. Chineză

[Iiili v,-, '4!

*

O declarație 
a M.A.E. al 
Vietnamului

de protest 
Republicii 

de Sud

militare și să respecte cu ri
gurozitate prevederile acordu
lui.

NEW YORK 3 (AgeTpres). 
— Consiliul de Securitate. în
trunit vineri seara, pentru a 
dezbate plingerea prezentată 
de Zambia în legătură cu ho- 
îărirea 
ne de 
această 
rezoluții, avînri ca autori 
reprezentanții

nu

autorităților rhodesie- 
a închide frontiera cu 
tară, a adoptat două 

pe 
Guineei, Ken- 

ye . Sudanului, Iugoslaviei, 
Indiei și Indoneziei.

Prima rezoluție condamnă 
recentele acte orovooatoare 
comise de regimul ilegal din 
Rhodesin. în complicitate cu 
regimul rasist din Republica 
sud-Africana împotriva Zâm
bi-.. precum și toate măsuri
le de opresiune politică ce 
violează libertățile si dreptu
rile fundamentale ale poporu
lui zimb-bwe. Rezoluția con
damnă. de asemenea, menți
nerea forțelor armate sud-a- 
fricane în Rhodesia și cere 
retragerea acestora. inclusiv 
de la frontiera dintre Rhode
sia și Zambia. Consiliul 
Securitate își 
dată, regretul 
că măsurile întreprins

de
exprimă, toto- 
pentru faptul 

pînă

acum de Marea Britame 
au putut pune capăt situației 
din Rhodesia.

Rezoluția prevede trimite
rea, la fața locului, a unei mi
siuni a Consiliului de Secu
ritate. Misiunea, ai cărei 
membri vor fi desemnați de 
președintele Consiliului de 
Securitate, în urma consultă
rilor, va fi ajutată de un 
grup de experti al O.N.U., ea 
urmînd să prezinte un raport 
Consiliului de Securitate, cel 
mai târziu la 1 martie.

A doua rezoluție aprobă a- 
titudinea guvernului zambian, 
ia act de problemele econo
mice speciale ale Zambiei și 
precizează că misiunea Con
siliului de Securitate va acor
da o atenție deosebită proble
melor transportului, create în 
urma hotărîrii autorităților 
rhodesiene de a închide fron
tiera cu Zambia. Misiunea va 
avea ca sarcină să evalueze 
necesitățile Zambiei în vede
rea asigurării unui tranzit 
normal al mărfurilor sale pe 
alte căi rutiere, feroviare, ae
riene si maritime.

VIETNAMUL DE SUD 3 (A- 
gerpres). — Ministerul Aface
rilor Externe al Republicii Vi
etnamului de Sud a dat publi
cității o declarație de protest 
in legătură cu operațiunile mi
litare lansate de forțele Admi
nistrației de la Saigon împo
triva zonelor controlate de Gu
vernul Revoluționar Provizo
riu după intrarea in vigoare a 
Acordului privind încetarea 
războiului și restabilirea păcii 
în Vietnam.

In declarație se cere ca Ad
ministrația de la Saigon să 
pună capăt tuturor acțiunilor

A început retragerea 
trupelor sud-coreene
VIETNAMUL DE SUD 3 (A- 

gerpres). — Potrivit unui pur
tător de cuvînt militar, citat 
de agenția United Press Inter
national, sîmbătă a început re
tragerea din Vietnamul de 
Sud a trupelor sud-coreene.

Mesajul președintelui 
Frontului Patriotic

Laofian
SAM NEUA 3 (Agerpres). 

— Prințul Sufanuvong, pre
ședintele C.C. al Frontului

Patriotic Laoțian,, a adresat 
un mesaj prințului Suvanna 
Fuma (conducătorul guvernu
lui de la Vientiane), subli
niind că, după semnarea A- 
cordului privind încetarea 
războiului șj restabilirea pă
cii in Vietnam, s-au creat 
condiții favorabile pentru re
glementarea problemei lao- 
țiene. In mesaj se exprimă 
speranța că delegația părții 
de la Vientiane va negocia 
cu toată seriozitatea cu dele
gația forțelor patriotice lao- 
țiene pentru realizarea 
încetări a focului la o 
cit mai apropiată, în vederea 
încetării definitive și com
plete a războiului, garantării 
unei păci solide și durabile 
și creării condițiilor favorabi
le pentru realizarea înțelege
rii $i unificării naționale. ,

unei 
dată

PEKIN 3 . „ _____
qenția China Nouă informea
ză că, in conformitate cu co
municatul comun din februarie 
1972 al R.P. Chineze și State
lor Unite, Henry Kissinger, 
consilierul special al președin
telui S.U.A. pentru probleme
le securității naționale, va vi
zita R.P. Chineză, între 15 și 
19 februarie 1973, pentru con
sultări concrete cu conducă
torii chinezi asupra normaliză
rii pe mai departe a relațiilor 
dintre Republica Populară Chi
neză și Statele Unite și conti
nuarea schimbului de vederi 
în problemele de interes co
mun.

(Agerpres). A-
> 

liL

Sosirea la Delhi

J

premierului britanic în S. U. A
WASHINGTON 3 (Ager

pres). — înainte de a-și în
cheia vizita oficială în S.U.A., 
premierul britanic Edward 
Heath, a avut vineri o ultimă 
întrevedere cu președintele 
Richard Nixon, la reședința 
sa de la Camp David.

In ce privește rezultatele 
iței, în absența unui comu

nicat comun, agențiUe de 
declarați- 
cuvînt. al 

Ziegler, 
cei doi 

în

vizi'
comun,

,-------se referă la
De purtătorului de 
Casei Albe. Ronald 
care a 
oameni 
revistă 
bleme,

informat că
de stat au trecut 
un larg cerc de pro- 
între care necesitatea

unor ..relații armonioase" in
tre S.U.A., C.E.E. și Japonia, 
relațiile Est-Vest, situația din 
Indochina și Orientul Apro
piat, aspecte ale colaborării 
în cadrul N.A.T.O. In timpul 
convorbirilor a fost evocată, 
de asemenea, „afacerea Con
corde". generată de refuzul 
companiilor americane de a 
achiziționa supersonicul fran- 
co-britănic. Președintele
S.U.A., ă informat Ronald 
Ziegler, a acceptat ' invitația 
premierului britanic de a fa
ce o vizită la Londra, cu pri
lejul viitorului său turneu în 
Europa.

i țss:ik;s:

U.R.S.S.
IN FOTO: Moscova. Vedere spre faleza Smolensk.

nu- 
in 
a-

® Agenția T.A.S.S. infor
mează că Prezidiul Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. l-a 
mit pe Dmitri Poleanski 
funcția de ministru al
griculturii al U.RJS.S., elibe- 
rindu-1 din funcția de prim- 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S. Prin 
același decret, Prezidiul So
vietului Suprem l-a eliberat 
pe Vladimir Mațkevici din 
funcția de ministru al agricul
ture. in legătură cu trecerea 
sa in altă muncă.

Un comunicat al Parti
dului African al Independen
ței din 
Insulele
(P.AJ.G.C.). —
La Conakry, anunță că Aristi
de Pereira, locțiitor al secre
tarului general al P.A.I.G.C.. 
za conduce activitatea parti
dului. pînă la convocarea 
Consiliului Suprem al aces
tuia.

După cum s-a mai anunțat, 
secretarul general al Parti
dului African al Independen
ței din Guineea-Bissau și In
sulele Capului Verde Amil- 
car Cabrai, a fost la 20 ia
nuarie. victima unui asasinat.

Guineea-Bissau și
Capului Verde 

dat publicității

@ R.P.D. Coreeană și Re
publica Togo au stabilit re-

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

MOLNIA-1“

PE SCURT
Lății diplomatice la nivel de 
ambasadă transmite A.C.T.C. 
In comunicatul dat publicită
ții cu acest prilej se sublinia
ză că cele două țări și gu
verne doresc să dezvolte pe 
toate planurile relative de 
prietenie și cooperare, pe ba
za principiilor egalității ' de
pline și avantajului reciproc, 
respectării suveranității $i 
neamestecului în treburile in
terne.

@ Generalul Edgardo Mer
cado Jarrin. fost comandant 
al Marelui Stat Major al ar
matei peruane, a fost desem
nat prim-ministru, ministru 
de război șl comandant-gene 
ral al forțelor armate, în lo
cul generalului Ernesto Mon
tagne Sanchez, în retragere 
după 35 de ani de serviciu in 
cadrul forțelor armate perua
ne — relatează agenția Pren- 
sa Latina.

® După cum relatează a- 
genția China Nouă, un purtă
tor de cuvînt al Comanda
mentului unităților Armatei

din recenta aderare a 
sale la C.E.E.

a secretarului
general al O.N.U.

DELHI 3 (Agerpres). — Se
cretarul general al Organiza
ției Națiunilor Unite, Kurt 
Waldheim, a sosit, sîmbătă, la 
Delhi, intr-o vizită oficială de 
patru zile. Intr-o declarație 
făcută la aeroportul din Delhi, 
el a arătat că va avea o serie 
de întrevederi cu oficialități
le indiene, in legătură cu si
tuația politică din Asia de " ' 
Est și cu implicațiile ei 
plan internațional.

Următoarele ©tape ale 
neului întreprins de 
Waldheim vor fi Pakistanul, 
Bangladesh, Tailanda și Japo-

Sud- 
pe

tur- 
Kurt

MOSCOVA 3 (Agerpres). — 
La 3 februarie, în Uniunea So
vietică a fost lansat „Molnia- 
1", un nou satelit, destinat a- 
sigurării retransmiterii la mari 
distanțe a programelor de te
leviziune și mesajelor radio- 
telegrafice. Agenția TASS pre
cizează că aparatele de la bor
dul satelitului funcționează 
normal.

Seism de intensitate medie

SPORT • TELEX
MUNGHEN 3 (Agerpres). 

— Concursul internațional 
de sărituri cu schiurile, des
fășurat pe trambulina de la 
Berchtesgaden (R.F. a Ger
maniei), a fost cîștiqat de 
sportivul austriac Reinhold 
Bachler cu 218,3 puncte și 
sărituri de 75,5 n» și 76,5 m. 
Pe locurile următoare s-au 
clasat concurenții elvețieni 
Josef Zehnder — 216,8 punc
te și Hans Schmid — 216,7 l’44”15/100. Pe locurile or-
puncte.

Vechiul record era de 5"6/10 
șl aparținea lui Wyomiei Ti- 
us.

VIENA 3 (Agerpres). — 
întrecerile din cadrul ..Gu
pei Europei" la schi au con
tinuat la 
(Austria) 
probei feminine de coborîre. 
A cîștigat elvețiană Marian
ne Roemmel, cronometrată in

Haus im Ennstal 
cu desfășurarea

NEW YORK 3 (Agerpres). 
— Au luat sfîrșit întrecerile 
turneului internațional mas
culin de tenis de la Des 
Moines (Iowa). In ultima fi
nală disputată — cea a pro
bei de dublu — perechea ce
hoslovacă Jan Kukal — Jiri 
Hrbec a învins cu 4—6, 7—6, 
6—1, cuplul Ion Țiriac (Ro
mânia) — Juan Gisbert (Spa
nia).

măloare s-au clasat Anna 
Droppova (Gchoslovacia) — 
l'44"61/100 și Martine Gout- 
tet (Franța) — 1'44”99/100.

După disputarea acestei 
probe, in clasamentul femi
nin al „Cupei Europei1' pe 
primul loc se află Martine 
Ducroz (Franța) — 118 punc
te, urmată de Martine Gout- 
tet (Franța) — 112 puncte, și 
Briqitte Hauser (Austria) — 
102 puncte.

populare chineze de Pe fron
tul Fuțian a anunțat că, pen
tru a da posibilitatea compa- 
trioților, ofițerilor și forțelor 
gomindaniste din Insulele 
Quemoi. Tatan și Erhtan și 
din alte insule să se bucure 
împreună cu poporul din în
treaga țară de sărbătorile de 
primăvară, forțele de artilerie 
ale Armatei populare chineze 
de eliberare de pe frontul Fu
țian au primit ordinul să sus
pende bombardamentele, 
tre 3 și 5 februarie, ca o 
presie de solicitudine.

în- 
ex-

® O petiție semnată de 
15 000 consumatori danezi a 
fost înaintată primului mi
nistru în semn de protest față 
de creșterea prețurilor, ca ur
mare a aderării Danemarcei 
la Piața comună. Șeful guver
nului social-democrat. Ankher 
Joergensen, a declarat că. în 
curind. va fi publicat un pro
iect de „compensații sociale", 
dar a recunoscut că actuala 
mărire a prețurilor s-a produs 
ca urmare a necesității apli
cării măsuri decurgind

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

O 10 savanți din Statele 
Unite, Franța. Elveția, R,F. 
a Germaniei, Marea Britanie 
și Australia au fost aleși de 
autoritățile N.A.S.A. pentru a 
examina eșantioane ale roci
lor aduse de Pe Lună de e- 
chipajul navei spațiale „Apol- 
lo-17“. Primele examinări ale 
acestor roci ar urma să per
mită determinarea vîrstei lor, 
prin metoda datării atomice, 
în așa fel îneît rezultatele să 
poată fi comunicate Congre
sului internațional consacrat 
rezultatelor cuceririi Selenei, 
convocat la Houston pentru 
luna martie.

(Urmare din pag. 1)

antrenament în cea rnai dea
să pădure din interiorul unui 
podi$ situate în provincia Ca
bo Delgado, districtul Nan- 

v gade. Poartă o uniformă care 
îl camuflează, aproape nouă, 
ochelari de soare, are un chip 
puțin copilăros, vorbește o 
portugheză repezită, pe care 
o înțelegem anevoie. Nu es
te un dezertor politic. Sfîrși- 
se deja cei doi ani de serviciu 
militar obligatoriu în Mo
zambic și aștepta din zi în 
zi să fie reîmbarcat cînd, da
torită indisciplinei 
prins bind bere în 
serviciului) s-a 
lungirea serviciului său 
arme cu încă doi ani.

Este transferat la unitatea 
din Namatil. Se teme: pînă 
atunci rămăsese în spatele 
frontului să organizeze curse
le camioanelor, dar de la Na
matil se teme că nu va mai 
scăpa viu. Toți știu că lo
calitatea este permanent sub 
tirul artileriei „teroriștilor", 
patrulele care ies se întorc 
de fiecare dată cu morți și 
răniți, alimentele și provizi
ile sosesc numai pe cale ae
riană. legăturile sînt 
dințate exclusiv 
medicul vine o dată pe lună, 
și nici atunci cu regularitate. 
Nimeni nu a. fugit vreodată 
din garnizoană, pentru că 
terenul din jur este plin de 
mine, și ofițerii nu dezvăluie 
trupei poziția. Apoi există 
leopsrzi, lei. șerpi și ..bandi
ții". Carlos însă preferă să 
încerce. Are noroc: oamenii 
dintr-un sat al zonei eliberate 
îl prind înainte ca el să-i fi 
zărit. Ii iau armele. îi dau 
să mănînce, să bea și infor
mează pe comandantul de 
partizani.

Carlos este salvat șl are po
sibilitatea să verifice falsita
tea propagandei lui Caetano. 
Aici nu există „bandiți" (te-

(fusese 
timpul 

hotărî! pre
sa b

încre- 
radioulu'j.

resimțit în capitala nicaraguaiană
3 (Agerpres). 

de intensitate 
ca-

MANAGUA
— Un seism 
medie a fost resimțit în 
pitala statului Nicaragua, pro- 
vocînd panică în rîndurile 
populației. Noua mișcare tec
tonică s-a produs în momen
tul în care autoritățile publi
cau statisticile întocmite asu
pra populației aflate la ora 
actuală la Managua și care 
relevă că majoritatea fami
liilor plecate în timpul cutre
murului din 23 decembrie 
s-au reîntors în oraș. Capita-

la nicaraguaiană, care avea 
înainte de catastrofă 425 000 
locuitori, numără actualmen
te ceva mai mult de 300 000.

In timp ce geologii studia
ză deplasarea undelor seis
mice cu ajutorul exploziilor, 
populația continuă lucrările 
de degajare în unele cartiere 
din centrul orașului. La rîn- 
dul său, guvernul a acordat 
un credit destinat reconstruc
ției a aproximativ 25 000 lo
cuințe din zonele periferice 
ale orașului, distruse parțial.

LOS ANGELES 3 (Agerpres) 
— Cu prilejul unei conferin
țe de presă, campionul mon
dial de box la categoria grea, 
americanul de culoare. Geor
ge Foreman, a declarat 
printre altele ; „Se vorbește 
de un meci între mine și 
Gassius Glay. Nu am stabilit 
cînd mă voi intîlni cu Cas
sius Glay. Cred că trebuie să 
ntă antrenez mult, să-mi per
fecționez tehnica. Cassius 
este un mare stilist". între
bat de un ziarist dacă-1 va 
învinge pe Clay, actualul 
campion al lumii a spus: 
„Nu știu dacă-1 voi învinge, 
dar ar fi una din cele mai 
frumoase întilniri de box".

TORONTO 3 (Agerpres). 
— Cu prilejul unui concurs 
internațional atletic desfă
șurat pe teren acoperit la 
Toronto, cunoscuta campioa
nă americană Iris Davis a 
stabilit un nou record al lu
mii de sală în proba de 50 
yarzi cu timpul de 5” 5/10.

za bandiților a fost pusă în 
circulație în mod nerușinat 
de delegatul lui Caebano chiar 
cu puțin timp în urmă la 
O.N.U., în încercarea zadar
nică de a bloca o ordine de 
zi în care se condamna colo
nialismul portughez, propusă 
de 37 state africane și aprobat 
de o majoritate covîrșitoare): 
nu există disperați care ră
tăcesc hrănindu-se cu rădă
cini, nu există populația te
rorizată. Carlos Manuel des
coperă un popor sub arme 
care participă global la luptă, 
cu copii care studiază, cu in
valizi care cioplesc statui.

eră acestei teme o parte a 
discursului său. „Portughezii, 
explică el, rasiștii sud-afri- 
cani, imperialiștii spun că 
sintem sălbatici și că de a- 
ceea este just să bombardeze 
satele noastre ucigînd femei, 
copii, bătrîni, bolnavi. Urmă
resc să ne jignească pentru 
că cuvintul „sălbatic" înseam
nă om care ucide fără motiv, 
care nu respectă pe răniți, pe 
prizonieri. Noi. așa cum știți, 
nu ucidem decît în luptă, cînd 
luptăm pentru a ne apăra sa
tele și pentru a elibera pe 
oamenii noștri ; avem grijă 
de prizonieri, de răniți. de

tă între fascism și poporul 
portughez, să nu se sublinie
ze că soldații lui Caetano sînt 
și ei niște victime ale colo
nialismului, că prietenii ca și 
dușmanii pot fi negri sau 
albi, și ca de aceea culoarea 
pielii nu poate constitui un 
element pentru a deosebi ci
ne ajută lupta pentru inde
pendența Mozambicului și ci
ne vrea s-o înăbușe.

împreună cu educația anti- 
rasistă, la fel de intensă este 
acțiunea de propagandă 
politică pentru a preamări 
pacea și a evita ca, în special 
între cei foarte tineri, să ia

„Cine sînt adevăratii sălbatici

NEW YORK 3 (Agerpres). 
— Tcnismenul australian 
John Alexander confirmă ex
celenta formă în care se află. 
In sferturile de finală ale 
turneului internațional pe 
teren acoperit de la Rich
mond, el l-a învins din nou 
pe cunoscutul campion ame
rican Stan Smith. Alexander 
a cîștigat cu 4—6, 6—3, 6—4. 
obținînd astfel, în decurs de 
trei săptănuini, a doua victo
rie în fata lui Smith.

Celelalte rezultate tehnice: 
Emerson (Australia) — Lutz 
(S.U.A.) 6—4, 3—6, 6—2;
Laver (Australia) — Richey 
(S.U.A.) 7—6, 6—3; Stockton 
(S.U.A.) — Dent (Australia) 
2—6, 7—6, 7—6.

SAO PAULO 3 (Agerpres). 
— Boxerul brazilian Luis 
Carlos Fabre este noul cam
ion al Americii de Sud la ca
tegoria ..mijlocie". In reuni
unea desfășurată da San Pa
ulo, el l-a învins la puncte, 
după 15 reprize, pe argenti- 
neanul Antonio Aguilar.

Carlos învață cu încetul : 
despre politica, pe cînd se 
afla in Portugalia, nu-i vor
bise niciodată nimeni. Este 
convins că toți tinerii portu
ghezi sînt cum era el, și cînd 
îi vorbim despre existența 
unei mișcări antifasciste în 
țara lui nu ne contrazice, dar 
nu este convins. Este oricum 
sigur că în armata portughe
ză staționată în .provincia 
portugheză de peste mări 
Mozambic" nu există nici o 
rețea de opoziție organizată.

Toți soldații. susține Car
los. sînt convinși de propa
ganda lui Caetano că aici e- 
xistă numai sălbatici.

Cuvintul -sălbatic" nu în
seamnă nimic pentru locuito
rii acestor sate. In limba lo
cală, makondc, cuvintul nu e- 
xistâ. La o adunare ținută în 
pădure, Cipande. comandan
tul adjunct al armatei de e- 
liberare (comandantul-șef es
te însuși președintele FRELI- 
MO, Samora Machel) consa-

bătrîni, de bolnavi. îi educăm 
pe copii. Sălbatici deci nu 
sintem noi,, sînt portughezii, 
suc?-africanii, rhodesienii, ca
re își trimit trupele in Mo
zambic pentru a ucide pe lo
cuitorii lui ; sălbatici sînt im
perialiștii. care furnizează a- 
v ioane, bombe 
Portugaliei".

Raționamentul continuă lo
gic și simplu și populația sa
tului, stirînsă în jurul unei 
tribune improvizate — făcu
tă din trunchiuri, ramuri de 
copaci și liane — aplaudă. 
Este o lecție scurtă dar efi
cientă de educație pentru pace 
și împotriva rasismului. Por
tughezii bombardează, ucid, 
torturează și astfel oferă un 
teren Pe care ar putea cu u- 
șurință crește fanatismul răz
boinic și ura rasistă. In 
schimb, în școlile din pădu
re, în sate, la manifestațiile 
partizanilor nu există discurs, 
miting, lecție, articol în care 
să nu se facă o deosebire ne-

cu napalm

naștere un fel de fascism, de 
mistică a războiului.

De altfel, educația în spiri
tul păcii nu este decît un as
pect al înaltului grad de 
conștiință cetățenească al a- 
cestei populații. Un alt aspect, 
deosebit de important date 
fiind condițiile materiale în 
care sînt constrinse să trăias
că regiunile eliberate, îl cons
tituie sacrificiile și atenția fa
ță de bolnavi și c'e răniți. In
tre altele, cine vizitează cori
doarele curate și aerisite ale 
celui mai modest și sărac spi
tal al FRELIMO, Mtwara, în 
Tanzania, nu poate să nu a- 
mintească că acolo orice ră
nit (există femei cu corpul 
strivit de proiectilele avioane
lor portugheze, copii mutilați 
de bombardamente), orice bol
nav a ajuns datorită partiza
nilor sau locuitorilor satului, 
care l-au transportat ore în
tregi, deseori zile întregi, în 
spinare sau pe brancarde im
provizate, prin zonele elibe-

Țipatul — întreprinderea poligrafică Hunedoara

rate, pînă dincolo de grani
ță.

Vizităm unul dintre cele 
douăsprezece posturi medicale 
ale provinciei Cabo Delgado, 
in districtul Napa. Nu 
nimic 
toriile
nuiți, și totuși reprezintă e 
mare cucerire pentru' această 
populație care pînă la elibe
rare era doar în mina „vra
cilor" tribului, care se bazau 
aproape 
magice 
postul 
în ritm 
bătrîni.
ore întregi pentru a ajunqe 
la el. pentru că au învățat -ă 
aibă încredere în el. Aici to
tul este ' 'usdeGeroni io C. 
Cossaia. un tînăr partizan mo- 
zambican. care a făcut în Tan
zania un curs de opt luni 
pentru a deveni infirmier, și 
care practic face tot ce ar la
ce un medic. In- plus, instru
iește tinere care vor deveni 
la rindul lor infirmiere. Am
bulatoriii este constituit din-, 
tr-o colibă, pe jos pămînt bă
tătorit. In schimb se sterilizea
ză instrumentele, se fac injec
ții intravonoase și intramus- 
cularc, se îngrijesc răni, se 
prescriu medicamente, se ține 
un registru, un fel de fișier 
foarte ordonat, cu diagnostice 
și prescripții.

Medici, la milionul de mo- 
zambicani din' zonele elibe
rate. nu există, dar nu trebuie 
să se uite că postul sanitar 
și infirmierul sînt un extra
ordinar pas înainte, deoarece 
sub portughezi nu se mai vă
zuse niciodată vreun doctor, 
nici vreun medicament. Acum, 
în schimb, de exemplu, întrea- 
qa populație este, vaccinată 
împotriva variolei*. FRELIMO, 
in afara rețelei sanitare lo
cale, a construit un adevă
rat spital („Zambesi") în pro
vincia Cabo Delgado, iar un 
altul, foarte bine dotat, func
ționează la Mtwara, in Tan
zania.

are 
asemănător cu ambula- 
cu care sintem obis-

exclusiv pe formule 
și religioase. Acum 
medical funcționează 
intens. Femei, bărbați, 
copii fac drumuri de
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