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In «.copul continuei Îmbunătățiri a profi
laxiei, diagnosticului, precum și a trata
mentului bolnavilor de cancer, Ministerul 
Sănătății a inițiat pentru acest an o serie 
de noi măsuri.

Astfel, vor fi create noi laboratoare de 
anatomie patologică în cadrul unităților 
sanitare din reședințele județene și din li
nele centre muncitorești. De asemenea, va 
fi extinsă dispensarizarea șl controlul post 
* , ... c#re suferă de a-

depistarea precoce
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terapeutic al bolnavilor 
ceastă afecțiune pentru 
a recidivelor.

Institutele oncologice 
Cluj, in colaborare cu 
respective, vor continua depistarea activă 
a cancerului de col uterin prin slațiile-pi- 
lot infiintafe anul trecut. Totodată, Insti
tutul oncologic din București, în colaborare 
cu Direcția Sanitară a municipiului Bucu
rești, vor continua acțiunile de depistare, 
tratare și dispensarizarea unor stări pre- 
canceroase, prin stația-pilot înființată in 
1972.

Alte măsuri se referă la depistarea pre
coce a cancerului pielii, sinului și uterului 
prin examene medicale la angajare și peri-

odice ale personalului din întreprinderi, 
examinări periodic»» ale unor grupe de 
populație în cadrul consultațiilor curente 
din unitățile sanitare.

★
Uzinele ..Electromagnetica" din București 

au produs zilele acestea un prim lot de 
aparate de telefon, dp un tip modernizat, 
* u caracteristici superioare și cu un as
pect deosebii de frumos. Supus la probp 
de rezistență de către specialiști, s-a con
statai că noul telefon tip „Electromagneti
ca1' — care va intra în luna ma| în pro
ducție de marc seric are o viață dc 
cel puțin 15 ani.

In afară de acest produs, uzina bucu- 
reșteană Introduce anul aresta in fabrica
ție un număr de 28 do noi sortimente, jj|n 
căror prototipuri au dovedit calități deo
sebite. Este vorba de echipamente pentru 
sistemele dc i.urenți purtători, o gamă Iar 
gă de relee și instalații pentru-procesele 
dp automatizare și protecție energetică și 
siguranța circulației pe calea ferată, redre- 
soare stabilizate și filtrate pentru centralele 
telefonice ele. De remarcat că in 1973, 
ponderea produselor noi va depăși 48 la 
sută din producția totală a uzinei.
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Acțiuni greviste.

Punct muzeistic 
la Cimpu lui Neag

februarie. 
Cimpu lui 

loc inaugu-

In ziua de 4 
in localitatea 
Neag a avut 
rarea punctului muzeistic 
la căminul cultural, organi
zat șl pregătit sub îndru
marea Comitetului municl- 
cipal pentru cultură șl e- 
ducație socialistă. La acea
stă manifestare culturală a 
participat un număr de pes
te 200 de persoane care au 
făcut aprecieri deosebit de 
plăcute asupra portului și 
tradițiilor localității Cimpu 
lui Neag. Cel mai virstnici 
au explicat tradiția despre 
oierii și păstorit, printre a- 
ceștia numărindu-se Vasile 
lanc, Ion Manolcscu și 
Ion Mojoatcă.

Punctul muzeistic a fost 
înzestrat cu peste 400 de 
obiecte colectate de un 
colectiv condus de Gheor- 
ghe Vitejan. directorul că
minului cultural.

In incheierea festivității 
de deschidere a punctului 
muzeistic a urmat un fru
mos program susținut de 
echipa artistică a căminu
lui cultural.

Proi. Pompillu CARAGEA 
corespondent

După intrarea in vi
goare a acordurilor 
în problema vietna
meză.

Reuniunea multila
terală de la Helsinki

Conferința de 
a secretarului

primul pas in 
ția dobîndirii 
nomiei

(Folosirea potențialului) Succese
uman rational, eficient, remarcabile

dă rezultate
© Sectorul II al E.M. Petrila, cu un spor la zi 

de cărbune extras de peste 300 tone, se află pe pri
mul loc in întrecere pentru realizarea exemplară a 
planului ;

© Brigada lui Ioan Tabacu : plus 200 tone du
pă cea dinții săptămină din februarie !

la preparația 
Lupeni

Maistrul minier principal, comunistul GHEORGHe CE- 
NARU este om al minei de peste 30 de ani. iar de 22 de ani 
secretar al organizației de partid pe sector. Experiență bo
gată. Statornicie. Muncă plină de pasiune alături de minerii 
Petrilei. strădanie perpetuă de a scoate din .chingile" stratelor 
din adine ..diamantele negre", de a ridica in rindurile oameni
lor ștacheta dăruirii cu care lucrează. în folosul colectivu
lui.

...Sectorul II al E.M. Petrila are — după mărturisirea 
normatorului VASELE CATANA — cele mai multe trans
portoare. Folosirea rațională a oamenilor de regie, a echi
pelor de iăcătuși și electricieni constituie un obiectiv si
tuat în centru! atenției factorilor de conducere de aici, a 
organizației de partid. Au fost promovați recent ca maiș
tri oameni de nădejde, capabili, bine imțiați în tainele mi
neritului. precum tineri; CONSTANTIN GAVRILA și ION 
GADO și care — lingă maistrul minier principal VIRGIL 
SEREA, maistrul energetic ȘTEFAN DEZMERI și lîngă 
GHEORGHE CENARU — își aduc o contribuție activă, con
cretă. coordonînd cu -virepere și exigență execuția la timp 
și de calitate a tuturor lucrărilor pe linie electromecanică. 
Fiecare lăcătuș sau electrician știe ce are de făcut. Comu
niștii sînt în frunte mobilizînd echipele respective să ono
reze cit mai bine graficele de revizii și reparații. într-un 
uvînt să asigure un ritm normal de desfășurare a activi
tății la toate fronturile de lucru ale sectorului.

Preparatorii din Lupeni 
au încheiat luna ianuarie 
cu succese remarcabile la 
toți indicatorii principali ai 
planului de producție. La 
volumul de căbune net spă
lat. sarcinile au fost reali
zate in proporție de 109.6 
la sută. De asemenea, la căr
bunele special destinat coc
sificării proporția de reali
zare a planului lunar este 
de 106.4 la sută, iar la mix- 
te-șlam de 110,7 la sulă. Bi
lanțul primei luni din acest 
an consemnează totodată 
îmbunătățirea calității căr
bunilor livrați beneficiarilor 
respectiv reducerea procen
tajului de cenușă în căr
bunele special cu 0,2 puncte 
față de STAS îmbunătățirea 
prețului mediu de vinzare 
cu 0,34 lei/tonă îmbunătă
țirea recuperării globale cu 
0.7 puncte ca și îndeplinirea 
planului la producția marfă 
valorică in proporție de 
101 la sută. depășirea cu 
11 000 de lei a volumului 
de confecții metalice reali
zate în atelierele proprii 
încadrarea in consumul spe
cific prevăzut de cărbune 
la centrala termică.

A intrat în tradiție la E.M. 
Lupeni ca trimestrial sau lu
nar, sub îndrumarea comi
tetului de partid și cu spri
jinul comitetului sindicatului 
și al comitetului U.T.C. con
ducerea exploatării, în cola
borare cu clubul sindicate
lor, să organizeze întruniri 
de lucru ale factorilor ce or
ganizează și conduc produc
ția. a căror utilitate este evi
dentă sub o complexitate de 
aspecte.

Cu o zi în urmă, sala clu
bului sindicatelor din locali
tate a găzduit pe șefii brigă
zilor minei Lupeni care și- 
au dat aicj întîlnire la așa 
numita „zi a brigadierului'-. 
Prin problemele înscrise pe 
agenda sa, întîlnirea briga
dierilor a avut un pronunțat 
caracter de lucru. Scopul, e- 
vident — un nou impuls ne
cesar a fi imprimat 
tei muncii în abataje.

Un bogat material 
mentar (deosebit ca 
ilustrativă) oferit participan- 
tilor dezvăluie — cifre și nu
me grăitoare, care evidenți- 
au strădania brigăzilor de 
mineri în luna care a trecut 
de a crește producția de căr
bune. dezvăluia angajamente
le mobilizatoare luate de mi
neri pentru noul an. Amin
tim doar pe cele mai repre
zentative realizări.

Brigada lui 
bre a realizat 
porție de 118 
Pirvu — 129 
Mindrescu — 
Alexandru Sanda — 112,9 la 
sută, Ion Popescu — 111,4 la 
sută. Dumitru Tamîrș

109,9 la sută, Mihai \ ărzaru 
— 107 la sulă, Ioan Toth — 
106 la sută și mulți alții.

Dintre angajamentele asu
mate de brigăzi pe acest an 
am reținut pe acela de 3 360 
tone peste plan al 
conduse dc Marin 
(sectorul II). Ene Stere 

Dumitru Roca.

eficien-

docu- 
formă

Constantin Do- 
planul în 
la sută, 
la sută.
115,8 la

pro-
Titi
Ion 

sută,

brigăzii 
Ciochia 

400 
.’.one Dumitru Roca. Ghcor- 
ghe Prisecanu și alții cîte 50 
ml la înaintare Si brigăzile 
conduse de Vasile Cîrstoi, A- 
lexandru Oltcanu. Constantin 
Dobre. loan Mondoca și alte
le de 1?. deschideri și pregă
tiri cîte 100 tone fiecare peste 
plan.

Fată 
muncii 
ducerii ........  ■- --
a normatorilor. a membrilor 
comitetului* de partid, sindi
cat și U.T.C. din exploatare, 
a membrilor biroului orășe
nesc de partid, a unor oas
peți de onoare de la munici
piu, județ si C.C. al P.C.R., 
brigadierii, acei oameni care 
constituie nucleul de bază al 
potențialului uman al minei, 
cei care țin direct în mîini 
comenzile producției, au dis
cutat tovărășește. cu mult 
simt de răspundere Si dragos
te pentru muncă, probleme
le cele mai arzătoare legate 
de perfectionarea activiștii 
lor zilnice în producție- de 
sporirea rodniciei muncii lor 
și a ortacilor lor la frontul 
abatajelor.

In acest 
din marea

în fată cu roadele 
lor. în prezenta con- 
minei și sectoarelor.

cadru — format 
familie a brieadie-

I. FIERARI’

Brigada științifică 
printre forestieri
Brigada științifică de la 

Casa de cultură din Petro
șani s-a deplasat zilele tre
cute la lucrătorii forestieri 
de la gaterul Lonea. In ur
ma solicitărilor, avocatul A- 
lexandru Tăgărlaș a făcut 
o expunere asupra „Codu
lui muncii", iar medicul Ni- 
colae Scărlătoiu a vorbit 
celor 60 de participant des
pre igienă și educație sa
nitară. Organizată la pro
punerea comitetului sindical 
al U.E.L. Petroșani, acțiunea 
a avut un larg ecou, fapt 
care echivalează cu o invi
tație și pentru deplasări 
alte puncte forestiere.

Seară literară

in

Pe marginea consfătuirii dintre conducerile școli
lor și ale întreprinderilor din orașul Vulcan

(Continuare in pag. a 3-a)
Victoria TOMESCU 

corespondent

T. M.

(Continuare in pag. a 3-a)

Cercul „Prietenii cărții" 
de pe lingă biblioteca Ca
sei de cultură din Petro
șani a organizat marți o 
seară literară închinată po
etului maghiar Ady Endre 
(1877 - 1919). La desfășu
rarea acestui medalion au 
contribuit elevi ai Școlii 
generale nr. 4 îndrumați de 
profesoara Margareta Ben- 
de. A fost evocată viața și 
personalitatea poetului năs
cut in Maramureș, influen
țat de lupta clasei munci
toare. recitindu-se cele mai 
semnificative poezii din o- 
pera lui. Trebuie remarcat 
faptul că cercul Prietenii 
cărții" este nucleul din care 
pornesc astfel de manifes
tări bilunare.

Pentru invățămîntul româ
nesc, mai noul obiect de pre
gătire aflat sub denumirea 
generică activități tehnico- 
productive. privit sub multip
lele aspecte, uncie explicite, 
altele implicite, este de o co
vârșitoare importanță. Expli
cite sînt scopurile imediate 
— formarea unor deprinderi 
de utilizare a diverselor u- 
nelte de muncă. îndemînări 
și abilități practice etc. — 
iar implicit este un proces de 
profunzime care produce mu
tații în universul psihic al 
copiilor, potențează înclina
ții și aptitudini. generează 
dragoste si stimă nentru mun
ca fizică, sursă a valorilor, 
pentru ca, in ultimă analiză, 
toată această modelare si au- 
tomodelare să aibă un efect 
hotăritor asupra evoluției ul
terioare a elevului, orientarea 
sa școlară și profesională. 
Pentru a atinge acest scop fi
nal e necesar ca atelierele- 
școală să fie bine utilate iar 
între școală .și întreprinderea 
patronatoare să existe o cola
borare permanentă care să 
aibă un obiectiv comun : for-

marca muncitorilor, încadra
rea rapidă șl eficientă a tine
retului în producerea bunuri
lor materiale. Consfătuirea de 
lucru organizată la Vulcan 
zilele trecute s-a desfășurat 
in spiritul de mai sus, direc
torii școlilor Și ai întreprinde
rilor din localitate judecind 
posibilitățile atelierului școa
lă Și îmbunătățirea lor pentru 
ca activitățile tehnico-produc- 
tive să-și sporească eficien
ța educativă.

Sub aspectul utilării, deci 
și al posibilităților de muncă 
nemijlocită a elevilor, atelie
rele școlare din Vulcan sînt 
mult diferențiate. Dar modul 
cum a fost conceput și ame
najat atelierul nu este decit 
reflexul colaborării școală — 
întreprindere. Cele mai bune 
amenajări le posedă Liceul 
din Vulcan. Prof. Gh. Anto- 
ce, director al liceului, a in
sistat asupra receptivității. în 
țelegerii și sprijinului larg 
pe care le-a manifestat Fa-

T. SPÂTARU

(Continuare in pag. a 3-a)
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INDIVID - 
COLECTIVITATE
O îndatorire a fiecă
rui comunist : apă
rarea și întărirea 
prin toate mijloacele 
a proprietății ob
ștești
Ecouri la articolul 
„Cu ce drept luați 
copilăria copiilor ?“ 
Oameni ai volanului

Sursele unui record al constructorilor.

Priceperea, tenacitatea, dăruirea
rima dată am por
nit doar cu un mă
nunchi de oameni : 

trei dulgheri, două echipe 
de zidari și trei fierari-be- 
toniști. Insă, cu toții foarte 
hotăriți. inimoși, harnici și 
pricepuți. Apoi au venit și 
al(ii, adăugindu-se cu forțe
le lor, micului grup, cu dă
ruirea și elanul dovedite pe 
nenumăratele schele, ale e- 
dificiilor ridicate de ei in 
Vale...

...Așa iși începuse tinărul 
maistru MIHAI POPESCU, 
de la șantierul de construc
ții din Lupeni, discuția le
gată de construirea intr-un 
timp redus — considerat un 
record in materie — a blo
cului G-l cu 119 garsoniere 
destinate tinerilor nefami- 
liști din unitățile economice 
ale Lupeniului. De ce un re
cord ? Argumentația este re
velatoare pentru hărnicia 
constructorilor din Lupeni, 
dacă ne gindim la perioada 
in care a fost înălțat acest 
bloc : de la 1 noiembrie 1972, 
clnd au început lucrările, și 
pină acum citeva zile, cind 
a fost recepționat nu 
trecut nici trei luni!

de trăirea a ceva plin, ade
vărat. a unui lucru palpabil, 
nespus de drag, cu bine în
făptuit pină la capăt...

— întregul colectiv a în
țeles importanta finalizării 
acestui obiectiv intr-un timp 
cit mai scurt. Dăruirea de 
care au dat dovadă toți cei 
care au contribuit la ridica
rea acestui bloc este eloc
ventă. S-au organizat chiar

ritm trepidant. Dară remarc 
pe cineva in mod deosebit ? 
Af fi poate subiectiv in a- 
cest caz MERITUL, să știți. 
ESTE Al ÎNTREGULUI CO
LECTIV. Echipele de zidari 
conduse de SANDU TUDOR 
și NICOLAE AVRAM, dul
gherii lui ȘTEFAN RAR- 
TOȘ. echipa de (ierar-beto- 
niști a lui GHEORGHE RIȘ
TE A, instalatorii de apă a

OeQQulrosu

au

Pe chipul maistrului 
constructor Mihai Po
pescu deslușeam un 

zimbet de satisfacție. Era e- 
manarea mulțumirii firești, 
neostentativ rostite, izvori- 
tă din acele momente, dc re
ală im plinire, prilejuite doar

și întreceri intre brigăzile dc 
zidari, schimburi prelungite, 
efervescența creatoare a 
muncii cuprinzindu-i pe toți 
deopotrivă. Intr-adevăr. a- 
ceastă construcție a consti
tuit o piatră de încercare a 
potențialului uman și tehnic 
dc care dispune șantierul 
nostru. Ritmul alert impri
mat, înțelegerea care s-a 
statornicit intre diferite gru
pe de meseriași in timpul 
construcției au acut efectul 
scontat. Acest record de con
strucție constituie in fapt o 
chintesență a tenacității și 
hărniciei muncitorilor noș
tri. Un imbold plin de sem
nificații, o încredere depli
nă in propriile forțe spre a- 
tacarea altor lucrări cu a- 
ceeași pasiune, in același

lui HARALAMBIE MORO- 
ȘAN și cei de calorifere a 
lui PETRU VASIU. electri
cienii lui HARITON HA- 
RANGUȘ și toți ceilalți 
muncitori merită <alificati- 
vul maxim pentru că, in
tr-adevăr, aportul tuturor a 
fost definitoriu in această 
realizare record.

— Acest bloc a făcut par
te din planul suplimentar 
de construire a noi aparta
mente in Valea Jiului, su
plimentare introdusă ca ur
mare a prețioaselor indica
ții date in acest sens de se
cretarul general al partidu
lui. tovarășul
CEAUȘESCU, cu ocazia vizi
tei de lucru întreprinsă fn 
municipiul nostru in septe.m-

NICOLAE

brie trecut — ne spunea to
varășul CORNEL VAS1AN, 
secretarul* organizației de 
partid al șantierului. Cuvin- 
tul secretarului general al 
partidului nostru a constitu
it pentru colectivul de con
structori din Lupeni un im
bold deosebit, o sarcină de 
importanță majoră pe rare 
muncitorii noștri au înțeles 
s-o materializeze faptic in 
tr-un timp cit mai redus po
sibil. Aprecierea munci 
noastre o așteptăm din par 
tea celor cărora le este des 
tinat acest bloc, a tinerii" 
nefamiliști .

A

/n orașul minier d 
la poalele Strajei 
s-a înălțat un nov 

bloc. Zestrea edilitară a mu
nicipiului nostru s-a mâni 
cu încă 119 apartamente Un 
fapt obișnuit in Valea Jiu
lui. se va spune. Obișnuit 
doar in aparență pentru că. 
dacă pe lingă importanța in 
sine a acestei construcții — 
utilitatea ei — adăugăm și 
apreciabila doză de pasiune, 
tenacitate și pricepere in
corporată „in operă" dc că
tre constructori in timpul 
scurt in care a fost înălțat 
blocul, atunci neîndoielnic 
fireasca consemnare a aces
tui fapt capătă semnificații, 
o importanță majoră.

i > > >
i

Ionel ȚABREA, 
corector
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O îndatorire a fiecărui comunist

Apărarea și întărirea prin toate mijloacele
a proprietății obștești

I 
I 
I
I

Interlocutor :
ELENA TOMA, secretarul 

organizației dc bază P.C.R. a O.C.L. 
industriale Petroșani

Produse

Echitatea sociala teprezinlă 
unul dintre izvoarele lortei și 
tiâiniciej <vinduirii noastre so- 
< ialiste. Lichidarea pentru tot
deauna >n România a exploa
tării și asupririi a creat pro
misele statornicirii principii
lor echității $i dreptății so
ciale fa toate compartimentele 
Aplicarea lor se lovește insă 

așa cum ne-o dovedesc e- 
xemplele — de împotrivire fă
țișă sau camuflată a unor oi 
meni. aJe căror mentalități, de- 
nrinderi, moravuri reflectă in
fluenta nefastă a unei ideo
logii si morale perimate. Răs
punderea comuniștilor, in lup
ta rentru echitate socială, in 
atari condiții, ou numai că se 
menține dar se și amplifică.

— Slim că. îndeosebi in do
meniul activității comerciale
— no-aro adresat tovarășei E- 
lena Toma. secretarul organi
zației de bază P.C.R. al O.C.1 . 
Produse industriale Pelroșani
— există încă pe alocuri gre- 

. descifrarea*' noți-
Se 
la

•a-

utăli in._ 
unii de echitate socială, 
subînțelege, nc referim 
îaptul că. nu in toate unitățile 
comerciale este înțeles conți
nutul concret al acestei noți
uni de către toți lucrătorii. Ce 
s-a întreprins si ce considerați 
că mai trebuie făcut, la O.C.L. 
Pioduse industriale 
t întreprind ere 
de exemplu.
prîn_ 
tivelor de știrbire 
obstesc) pentru ca 
tiune de echitate 
fie materializată 
precis al modului 
alizează relațiile de repartiție 
proprii societății noastre so
cialiste ?

Petroșani 
care, in 1971 
se remarca și 

numărul marc al lenta- 
a avutului 
această no- 
socială. să 
in cadrul 
cum se re-

— Avind fn vedere faptul 
că comuniștii, liecare la locul 
său de rnun-vă tT-ebuie să-și 
'e-mnere actul de prezență in 
mijlocul oamenilor, stătuin- 
du-se i u ei, soUcoUndu-le pă
rerea întT-o problemă sau al- 

mfluențindu-i, căutfnd îm
preună și ajlicind stăruitor 
noi soluții de perfecționare a 

i’vitățiî di* îmbunătățire a 
muncii, datoria morală și poli
tică — după părerea mea 
a fiecărui comunist in parte 
este și aceea de a-și determine 
tovarășii de muncă să ințele.i- 
qă limpede ce înseamnă, in 
fond, tendințele de căpătuială. 
Este vorba de a fare vizibil 
oricui raportul dintre ceea 
ce unul sau altul dă societății 
fată de ceea ce primește din 
jartea acesteia. Este dificil 
loarte adevărat să-i Iaci 
pe toți lucrătorii din romerț. 
să privească tendințele de 
i ăpătuială. de încropire a u- 
nui trai comod pe baza unei 
munci ieftine nu cu simple fi
suri de caracter, cum încă mai 
sînt „tratate" astfel de mani
festări. ci ca forme concrete 
de contaminare a climatului 
etic al societății noastre, c a 
germeni aj unor deprinderi ti
pice vechilor orînduiri. Se cere 
muncă perseverentă cu oame
nii. tenace chiar, o susținut i 
și necruțătoare activitate pre
ventivă.

In cadrul organizației noa
stre comerciale a fost combă
tută cu fermitate, prin diver
se forme — și aș dori în a- 
ceastă privința să subliniez a- 
portul substantial pe care l-au 
adus comuniștii din unitățile 
nr. Petroșani (responsabil 
Florin Fuqaru). nr. 38 Petrila

(resionsabil Maria Duminică), 
nr. 32 l.uponi iresponsabil Ir-, 
ma Pop), nr. 120 Vulcan (res
ponsabil Viorica Doica) sau 
nr. 34 Lupeni (responsabil \- 
urel îosîvescu). la creșterea 
unor colective remarcate prin 
i inste și corectiludi 
xemplară mentaiită 
proveniență burgheză.
tul,
vutului obștesc.
dc la a proclama or-ice furt 
drept act antisocial 
veste in noi toți, 
noastră dc azi, în 
nostru... Bineînțeles, 
se spune. există încă loc 
tru mai bine. A ridica o ba
rieră dc notrecut in calea ce
lor posedați de „stihiile" 
înavuțirii prin înșelăciune, 
nu poate fi considerată o... 
sarcină îndeplinită prin sim
pla trecere intr-un proiect de 
măsuri, cu data fixă de re
alizare! In fiece moment, 
comuniștii trebuie să fie qa- 
la <ă mobilizeze îmjotriva u- 
nor manifestări străine et:< 
noi a lucrătorilor din << -cr

— Fără compromisuri și 
jumătăți de măsură 1

Firește. Atitudinea 
inaintată țață de muncă, pe 
care comunistul e chemat s-o 
promoveze prin toate mijloa
cele presupune, a eeași atitu
dine fată de produsele tnun- 

fata de bunurile mate- 
formează proprie- 

socialistă. Tocmai de 
îndatoriri-

de 
(ur- 

orice atingere adusă a- 
$i am pornit

oare lo
in viata 

viitorul 
așa cu in 

pen-

Cu puțin timp in urmă, in
ti-o zi frumoasă de iornă, 
copiii din Cimpa se bucurau 
de soare șî de puțina zăpa
da ce căzuse. „Batălia" cu 
bulgari de zopadă, săniuțele, 
tumbele pe gheata duceau 
pină departe clinchetul de 
cristal ol zburdălniciilor.

...Glasul a doi copii, în
chiși in cosa de părinții lor. 
nu le-a aurit nimeni. Un timp 
mdclung au privit și ei prin 
fereastră soarele. Apoi s-Ou 
plictisit - e firesc, fetița a- 
bia depășise virstă de 3 ani. 
iar frățiorul oi avea 2 ani. 
S-au consolot, rapid, găsin- 
du-și drept jucării... chibritu
rile. Și s-au jucat pina cind, 
lenjeria din pătuțul lor co
mun s-a oprins. Și, in timp 
ce micuții se zbateau in lup
ta cu fumul și „balaurii*1 
flăcărilor, nepub'nd oflo vreo 
scăpare. părinții lor Toma 
Ferestrâooru și soția - iși a- 
ronjou, cine știe pe

treburile, fără nici o grijă ; 
doar iși lăsaseră copiii in ca
să, cu ușo bine zăvorită... 
(De unde pină unde acest tu- 
roj ? Cum pot fi, oaie, li-

Ce s-o petrecut cu cel doi 
copii este lesne 
Au fost găsiți, in 
de inconștiență, 
lor.,.

de înțeles, 
totala stare 
de părinții

urmări fatale Șl nici să se 
bucure de copilul lor care, 
avind dreptul Io vioță. a 
sfirșlt in modul cel moi stu
pid...

Ciml neglijența este împinsă

niștiți acei părinți care mai 
procedează astfel ? Pentru că 
mai sint și alții, din păcate, 
care ar trebui să învețe din 
cele petrecute la Cimpa - 
acesta este, do fopt, șl 
motivul pentru care relatăm 
intimplareo aceasta neferici
tă și nicidecum pentru a pri- 
cinui, reamintind-o, durere 
sou a întări remușcori și re
grete, oricum zadarnice...)

La punctul sanitar, sora Va
leria Marioane și-a 
toată priceperea și 
la pentru a-i salva , 
doi copii. Era insă singură. 
Și nu s-a putut ocupa de o- 
mindoi deodată. Și dacă fe
tița a fost salvată, băiețelul 
a fost smuls pentru totdeauna 
vieții, părinților săi, care nu 
vor mai putea nlclcind să în
drepte o neglijență gravă, cu

dăruit 
ostenea- 

pe cei

lolă cum dintr-o neglijență, 
dusă pină la limitele 
sabililății se „nosc" 
ciri ale căror urme 
presoratQ cu lacrimi 
nu mai pot fi șterse 
tă...

Un vechi proverb românesc 
spune că „Numai pe pielea 
ta înveți..." Cit este de pro
fund regretabilă o asemenea 
lecție dureroosă I

irespon- 
nenoro- 

triste. 
omare, 

nicioda-

Am dorî ca cele relatate 
să constituie - revenim 
supra ideii - o pildă grăi
toare pentru toți părinții care 
au copii mici. Pentru că 
niciodată, nimeni nu poate 
ști ce poate trece prin mintea 
infierbîntată a unui copil, pină 
unde-l duce imaginația sa și, 
inconștient, cite 
grave, cu urmări 
(co cele do mai sus sau poa
te chiar de proporții mai mari) 
poate provoca, făcind chiar 
Inutile pină șl Intervențiile 
operative ole pompierilor sau 
medicilor. Asemenea intimplâri 
nedorite de nimeni, soldate 
cu pierderi de vieți omenești 
și materiale, pot și trebuie să 
fie evitate. Altminteri, după 
ce faptul 
mascările 
regretele, 
mari, sint

a-

accidente 
nefericite

s-a consumat, 
devin prea tirzli ți 
orlcit ar fi ele 

zadarnice...

re

de

MARGULESCU.loan
șeful formației P.C.I. Lonea.

oii,
riale 1 care
tatez.
aceea, una dintre
le de bază ale unui comunist 
este apărarea și întărirea prin 
toate mijloacele a proprietă
ții obștești...

V. TEODORESCU

---------------------- —————————————
Ecouri la articolul „Cu ce drept luați copiilor copilăria ?“

I

PĂRINȚI CARE
ȘI-AU PIERDUT... TITLUL!

Cutremurătorul „strigăt” 
de revoltă al medicului lo in 
Bălan, șeful secției pediatrie 
a Spitalului unificat Petro
șani — „scrisoarea deschisă" 
intitulată „Cu ce drept luați 
copiilor copilăria publica
tă in „Steagul roșu" nr. 7 230

clin 1 februarie 1973 — a 
stirnit, cum era și iiresc, o 
vie reacție în rindul citito
rilor noștri, al celor ce-i cu
nosc pe iresponsabilii părinți 
care și-au... uitat copiii in 
spital. Vă redăm, in conti
nuare, necomentat, conținu-

tul primelor două scrisori 
sosite la redacție pe această 
temă, anunțindu-vă că aștep
tăm și alte opinii ale citito
rilor, ale părinților onești și 
responsabili cu privire la 
comportamentul incalificabil 
al semenilor lor...

Oameni uluia 1 a n

toată as-

din

ră-

Ion LICIU

Tinere POȘTA PAGINII

pără- 
unde

ani 
in

cunoscută 
in auto-

Ion 
la 
de

Era 
A-

Autobuzul trepida 
molcom sub impe
riul motorului por
nit, gala de plecare. 
Florile de gheață 
prindeau contururi 
tot mai fascinante pe 
geamuri. trimițin- 
du-te undeva intr-o 
lume de basm. Gerul 
dimineții iși spunea 
cuvîntul cu ' 
primea.

— Gata, 
doi, putem 
auzi glasul 
ner ce părea că ocu
pase ultimul loc in 
autobuz.

Numele inii părea 
cunoscut și atenția 
mi se. îndreaptă spre 
șofer. Da, era Ion 
Rădoi pe care și in 
urmă cu 10 ani l-am 
înlilnit tot in aceas
tă ipostază. Trans
porta muncitori de 
la Aninoasa spre 
Vulcan, Petroșani...

La citeva ore mă 
aflam la autobaza 
T.A. din LiveZeni. In 
curte zării un grup 
de oameni consultind 
niște planuri, 
șeful autobazei 
lexandru Cristea 
pe care cei ÎS 
de cind lucrează

autobază l-au situat 
printre cei mai vechi 
salariați. itnpreună 
cu secretarul organi
zației de partid Vic
tor Cosmulescu și 
președintele comite
tului sindicatului. Ti- 
beriu Florea. In to
iul aprinsei discuții 
apăru Arpad Kereș- 
tely, șeful adjunct al 
autobazei, lin om ca
re „a crescut" .in au
tobază pornind dc 
la simplu meseri
aș — cu un 
plan — urma să 
.fiu că era vorba 
planuri operative, 
poi discuția 
curmă, fiecare 
dreptindu-se 
treburile lui.

L-am ajuns 
urmă pe secretarul 
comitetului de partid 
făcindu-i 
vizita mea 
bază.

— Să știți că n-ați 
prea nimerit bine 
Majoritatea băieți
lor buni, și de la noi 
toți băieții-s buni, 
sint plecați in curse. 
Pc-aici dacă vom gă
si doi-trei dintr-acei 
care iși întrețin ma
șinile cu care urmea-

alt 
a- 
dc 
A- 
se 

în
spre

ză să plece mai Ifr- 
Ziu...

Intr-adevăr, in ha
la de întreținere 
„mișcarea" nu se 
dovedi deloc agitată 
Doar autovehiculele, 
aliniate, sclipeau de 
curățenie, printre ce
le citeva demontate 
ce-și așteptau repa
rațiile. Aici l-am cu
noscut pe reglorul 
Ion Olteanu care a 
rămas in autobază 
de cind a venit : de 
11 ani; pe comunis
tul Ion Nica, meca
nic auto de întreți
nere și om de „bază 
in autobază", pe se
cretarul organizați
ei de bază la coloa
na 1, șoferul Aurel 
Pop — oameni care 
după cum aveam să 
aflu mai tirziu au 
venit in autobază de 
ani de zile și au 
mas aici.

L-am reintilnit 
pe comunistul 
Rădoi plinind 
punct sistemul
semnalizare al auto
buzului cu care ur- 

, ma imediat să plece 
in cursă.

— Nu cumva ai de 
gind, nea Rădoi, să

iei pensia de la a- 
ceastă întreprinde
re ? — l-am întrebat.

— De ce nu ? Bi
neînțeles că odată ce 
m-am stabilit, de a- 
ici nu voi mai pleca. 
Mi-am făcut casă la 
Iscroni, feciorul meu 
care e tot șofer iși 
îndrăgește și el me
seria 
nu-i 
se ști 
te-ai 
te-ai 
menii lingă care 
crezi.

Am privit cu coa
da ochiului spre se
cretarul comitetului 
de partid Cosmules- 
cu, care foarte dis
cret îmi confirma 
cele spuse de Rădoi...

Aceștia sint oa
menii volanului! Ce 
frumos sună cind 
spui ..oameni ai vo
lanului", oameni ca
re străbat șoselele, 
care fac comunicații 
intre oameni și oa
meni. Oameni care 
s-au format prin sta
tornicia muncii lor. 
Oameni simpli, cu i- 
nimi calde... Oameni!

așa că... vedeți, 
ușor să 
locurile 
format și unde 
legat de oa- 

’ “ " lu-

indiferent de tentațiile 
vieții

acestea, nimic nu poate fi

... Sint mama și vă scriu nu din dorința u- 
nei publicități ieftine, deoarece nici nu 
ma semnez decit cu inițiale. Vă scriu pen
tru că sufletul meu de mamă suferă mult 
chiar atunci cind e vorba de un copil 
străin. Cu toată sinceritatea, vă mărturi
sesc că am citit articolul respectiv, cu o- 
hii scăldati in lacrimi. Mă revolt de fie

care dată cind e vorba de meschinăria su
fletului omenesc, de josnicia unor oameni... 
\m fost și eu pusă in fata unor Încercări 
grele. Una dintre cele mai marj a fost 
despărțirea de soțul meu. Pe atunci fiul 
meu era in clasa 1 elementară. Evident, 
copilul a fost, e’ste și va rămîne unica și 
marea mea bucurie. Fiecare pas, fiecare 
qind al lui a fost urmărit de dragostea mea 
de mamă... Azi, fiul meu este elev Ia un 
liceu de specialitate, intr-unui din frumoa
sele orașe ale țării avind reale aptitudini 
pentru artele frumoase și, recent, la o șe
dință cu părinții, am fost felicitată pentru 
copilul meu. Sint cu adevărat o mamă fe
ricită. Vă rog să mă credeți, vă spun din 
toată inima, pentru un părinte nici nu 
poate exista o bucurie mai mare decit a- 
tunci cînd iși vede roadele muncii sale 
împlinite. Întreb in acest caz: tu mamă 
care ai dat viață unui copil (mă adresez 
Virqiniei David sau mamei Șamșudean), 
cum poți fi alit de insensibilă? Nici o 
coardă a inimii nu vă vibrează pentru co
pilul vostru ?

Indiferent de tentațiile vieții, de orice

K________________________________

natură ar fi
mai plăcui decit un obrăjor catifelat de co
pil nevinovat agălat de gîtul mamei, să-i 
'iruti bătăile inimii, să-l auzi cum te stri
gă... Să-1 ajuți Sa facă primii pași, să-l în
veți să facă primele litere...

L. B. (Lupeni)

„Am să-l vizitez 
pe Ionel Miu“...

...Și copilul meu a fost internai in spital, 
A fost îngrijit cu deosebit interes de me
dicii loan Bălan și Maria Radulescu. Le-am 
mulțumii. Și le mai mulțumesc acum o da
lă pentru cuvintele calde de liniștire pe ca
re m-i le adresau. Dar nu despre aceasta vo
iam să vă scriu. L-am cunoscut foarte bine 
pe Ionel Miu, copilul părăsit în spital. 
Timp de 7 săptămîni cind veneam la fiul 
meu, am fost și pentru el lată. Ii aduceam 
de fiecare dată cite ceva și mă întreba, 

vedea: ..Tăticule, ce mi-ai adus?" 
acum e la spital, tim să 
in vizită la el. Cred că

cum mă 
Dacă și 
„expre" 
uitat...

De ce .... . .
noastre, omenești dar atît de necruțătoare 
cu cei care voit Ie încalcă, asemenea oa
meni ? Să li se dea pedepse aspre. Să dai 
uitării propriul tău copil?! Așa ceva le- 
pășește orice poate să gîndească un om 
că ar fi posibil...

nu sini dați pe mina...

mă duc 
nu m-a

legilor

Constanltn IVÂNUȘ, 
Petrila

Trec anii... Și zilele 
Trec și orele. Și, ajungi, 
un moment dat, la o virstă 
cînd bilanțul anilor începe să... 
vorbească strident și te în
treabă ce-ai realizat, la urma 
urmei, de-a lungul atitor ani...

Citim aproape zilnic in zia
re și reviste Iclurite articole 
pe tema tinerilor care mai pot 
concepe viata fără muncă la 
o virstă cind mama, tata sau 
bunicii nu ar mai trebui, în 
nici un caz, să dădăcească un 
om capabil să trăiască pe-ale 
lui picioare...

Acestor tineri — lor și to
tuși nu numai.... lor — aș dori 
să le povestesc o intîmplare 
adevărată. Vreau să le vor
besc, cu riscul că acest lucru 
poate li se intimplă pentru a 
„n"-a oară, despre frumusețea 
muncii, care dă puteri vieții, 

în- 
din

...Acum vreo doi ani, 
tr-un cămin studențesc 
Timișoara, am auzit studente
le de la fără frecventă vor
bind că au o colegă in cirje, 
foarte deprimată. Era vorba 
despre o sănătate zdruncinată 
— suferind de reumatism e- 
volutiv - și despre o decep
ție în căsătorie. Am cunos
cut-o. O linără de 28 de ani. 
Frumoasă, inteligentă, ordo
nată, dar foarte tristă. Am 
devenit prietene. Cu timpul, 
în pauzele dintre orele de în
vățat, mi-a povestit viata ei. 
S-a îmbolnăvit la 16 ani. A 
făcut doar o clasă de liceu. 
Apoi a întrerupt studiile pe- 
rindindu-se mereu prin spita
le și stațiuni. la tratament. 
La vîrsta de 21 de ani a cu
noscut în spital, la București.

anii trec
repede

un lînăr. Era mai bolnav de- 
cît ea, umbla cu baston. Eu 
încă mergea ca un om sănă
tos. După un an s-au căsăto
rit. Au plecat la Timișoara, ia 
părinții lui. Ea a terminat li
ceul cu felicitări. Deși părin
ții ei le trimiteau bani, prie
tena mea nu vroia să lie un 
parazit in casa aceea. Pe lin
gă menaj, lucra la domiciliu 
pungi de nylon. Boala însă a 
avansat. S-a internat din nou 
la București. Soțul ei a fost 
mai norocos. Boala lui s-a lo
calizat. El a lăsat bastonul, ea 
a începui să-l folosească...

Cind a revenit la Timișoa
ra, au dat împreună admitere 
la facultate. El la drept, 
la științe economice. Ea 
ușit, el nu. A urinat o 
internare la București, 
a primit o scrisoare de
prin care cerea să nu se mai 
reîntoarcă la Timișoara, ci să 
se înapoieze la părinții ci, că
sătoria lor neputînd fi conti
nuată (mai ales că între timp 
bastonul a fost înlocuit cu do

uă cîrje...). A plecat la ea a- 
casă, rănită sufletește și fizi
cește. Dar n-a dat înapoi. A 
învățat zi dc zi, au trecut cei 
doi anj de facultate, lucra și 
acasă croitorie...

Și iată ce-mi scria zilele tre
cute : „Sint foarte rău bolna
vă. M-aș opri din studiu dar 
nu pot. Pentru că nu îndrăz
nesc să cred că există viață 
fără muncă. Un om de 30 rle 
ani... să-și petreacă viata ci
tind revista „Cinema". Inad
misibil ! Munca-mi este nece
sară. Prin ca reușesc să-mj uit 
necazurile, prin ea încerc 
să-mi înfrîng boala. Intr-ade
văr, să știi, doar munca, stil-, 
diul îmi mai dau puteri do 
viată I...

...Un om, poate cu ani puțini 
in față, nici nu se qîndește 
să-i trăiască in lîncczeală, inu
til.

*

ea 
a re- 
nouă 

unde 
la el

Tinere cu trup vinjos și să
nătos, pe care te știu ca nu-ti 
place munca, ai fost atent la 
ce-am relatat ? Ce părere ai ?

Cînd stai zilnic, ia „Corso", 
in fata unei cafele, comandată 
in baza cine știe căror expe
diente mărunte sau... cu bani 
..cerșiți" de la „tăticul", nu 
le gîndești, printre... sorbituri, 
că anii trec ? Gîndește-te, te 
rog, la această prietenă a 
mea, e bolnavă — e adevărat 
dar tu ești, să știi, și mai bol
nav. Ești schilod moral. Și-a- 
ceasta mi se pare mai grav...

Dorina RANCEA, 
învățătoare

Școala generală nr. 6 I.upenl

$B. Marin — Lupeni: Materialul intitulat „Șeful" — care, 
după cite ni s-a părut, vrea să fie un fel de eseu — nu în
trunește condițiile publicării. Aceasta nu pentru că nu ați fi 
„prins". în genere, trăsăturile caracterologice și temperamen
tale ale unui tip uman care, cocoțai pe un soclu înalt, in mij
locul unei „feude" „proprii", se consideră „cineva", remareîn- 
du-se prin impolitețe și pseudoautoritate I Materialul, vă spu
nem deschis, nu numai că abundă în... lucruri comune, dar 
surprinde aspecte despre care s-a scris de alitea ori și — 
trebuie să recunoașteți - ceva... mai binel Reveniți, adoptind 
însă „tehnica" considerațiilor pe o anumită temă, pornind ne
apărat de la un fapt de viață, pe cil sg poate, localizat...

• Mioara lovănescu — Vulcan : Da, aveți perfectă drep
tate - acolo unde și atunci cînd tinerii dau dovadă că au 
greșit flagrant in aleqerea prietenilor, părinții trebuie să in
tervină cu tact dar in mod hotărit. Pedepsele sint contrain
dicate. Pot avea, de cele mai multe ori, efecte inverse...

Pină acum citeva zile, re
cunosc. eram ferm convins
— avind in vedere multi
tudinea de dovezi, care gră
iesc izbitor de elocvent des
pre progresele incontestabile 
ale medicine;, despre 
nua transformare a 
și a oamenilor — că 
cil de azi. în genere, 
înrudesc cu predecesorii lor 
să-i zicem de acum citeva 
secole, decit prin., scriitura 
felină a rețetelor. (In aceas 
tă privință, orice mi s-ar 
spune, nu voi abdica nicio 
dată de la in<Tedințarea că 
descifrarea acestora — vor
besc despre rețete — va că
mine un exclusiv apanaj al 
farmaciștilor !) Acum câteva 
zile, am avut prilejul să af 
Iu, întîmnlător — și nu spun 
unde, pentru că. gîndindu- 
mă mai îndelune asuora ’’ 
cestui fapt și căutând. ir. 
rindul cunoscuțitor în pro
fesie ..asemănări" am dedu* 
ră există... încă suficienți
— că se mal poa’n vorbi

conti- 
lumii 
medi 
nu se

inea o similitudine. Care ? 
Zîmbetul...

Nu. nu vă grăbiți să mi-o 
luați in nume de rău. Nu 
mă refer la zîmbetul profe
sional. nepretențios, nici la 
cel sincer, deschis, acapara
tor și încurajător. pe care 
l-am înlilnit și-l întîlnim 
mereu, pe chipurile medici
lor cunoscuțî. E vorba des
pre alt zîmbet. Cu totul al
tul " Nu trebuie sn faceți 
un efort de memorie : gîn- 
diti-vă la o ipostază oare
care. cînd. aflindu-vă pentru 
nrima oară în fata unui me
dic cunoscut, ați îndrăznit, 
la un moment dat. să-i vor
biți. asa — poaf« doar pen
tru f. sparse o ♦ărere insu
portabilă. sau sore a-i do 
vedi că nu sînleli chiar 
străin dc tainele medicinei 
— din senin, despre un tra 
tameni sau un medicament 
oarecare, pe care, eîndva. 
pe vremuri, vi l-a recoman
dat un ah medic... Ce se în

tîmplă, în chiar primul mo
ment ? Cum, nu vă amin 
tiți ? Chipul medicului din 
fața dv. nu vi s-a părut că 
s-a acoperit, instantaneu, ce 
un zîmbet ? Așa-i ? Păi. ve-

Creionări

aflat nu- 
și căruia 
z?i că 
haină a-

tor, despre care-a j 
mai „lucruri" bune 
vii tu, client, să-i 
ți-ai dori viitoarea 
semănătoare, din punct de
vedere al croiului, cu cea

Zîmbetul de sus în jos...
deți ! Despre acest zîmbet 
era vorba... Pe scurt. Cum 
vi s-a părut acest zîmbet ? 
Binevoitor ! Mai mult. îngă 
duitor ! Un surfs... de sus in 
jos. care uneori se trans
formă chiar într-un rîs gîdi 
litor. Seamănă cu rîșul (sau 
surâsul) unui oarecare croi-

uzată pe cQJ’e ° porți în pre
zent. Croitoinxl, de cele mai 
multe ori, te ia și peste picior 
\sta-i bună, zice, și ăsta 

care v-a făcut haina susține 
că e meșter !“). Nici să nu 
iudă de sugestiile dv„ dacă 
acestea sint legate de alt 
„confiate" de-al lui ! II a- 
gaseaza oamenii care cutea

ză să-i aducă în fată aseme
nea .,exemple'*. Cred că 
deranjează, acest lucru, 
mai mult în lume... La 
— și unii medici. Ce să fa
că medicul cu sugestiile dv.? 
Ți lp primește, cu un zîm
bet distant, în care precis 
ghicești și o doză oarecare 
de compătimire și ți le az- 
vîrle pe... fereastră. Nu-i 
convin. II zgîric. Adică, 
cum, vii tu, pacient și-i re
comanzi lui, medic. ce 
să-ți... recomande '. Păi. a- 
tunci, de ce-ai mai intrat, 
dom’le, în cabinet, dacă știi 
calea spre însănătoșire ? O 
astfel de intervenție, credc- 
ți-mă. îl incomodează pe cî- 
te-un medic, foarte vizibil. 
Și. s-ar putea — e doar o 
presupunere — ca lovitura 
psihiatrului pe care ți-o a- 
plică sub genunchi, in mo
mentul imediat următor, să

îl 
cel 
fel

ți se pară ca venind 
partea unui baros I 
cui. câteva clipe (în cel mai 
bun caz), e în derută. S-ar 
putea ca, cu această inopor
tună intervenție, să-ți fi 
tăiat craca de sub picioare ? 
Sigur că s-ar putea, 
nu vă speriați. Deruta 
durează. Mai ales dacă Ui 
dai la timp seama că ai co
mis o „imprudență" (treacă 
de la 
bil: 
lat...
ten, 
zut..“

Zîmbetul lui. 
înregistrat. Și te 
Și cu altă ocazie, vei tăcea 
mile. E maj .comod" ! 
dar eît n-am da să nu 
avem prilejul de a privi a- 
semenea zîmbete !

i noi !) și adaugi, scuza- 
„Cred că m-am 
așa mi-a spus Un 
dar ou nu

Adrian CONDOR

va urmări.
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Jot s febrt apt? tots

La E. C. E. P a r o ș e n i Un original certificat de calitate

la energia electrică
un examen ce trebuie

(Urmare din pag. 1)trecut cu succes

organizează concurs
pentru ocuparea

Realizarea sarcinilor de plan

Chemată să analircre acti- 
irsUșurată Jn anul 
I si sarcinile cc revin 

dc enerqeticieni 
adunarea genera- 

lor muncii

itCTllO
•xigonte — 
reprtton 

I velar din 
organizațiilor nb- 

prin atitudine comba
tivă laid de neajunsuri; prin 
pi-«puneri, soluții și angaja
mente concrete axate pe ceea 
ce trebuie făcut pentru îmbu
nătățirea activității.

Darea de scamă prezentată 
dc tov. ing. Eugen Traistă, di- 
vectorul E.C.E. Paroșeni a men
ționat că pentru colectivul de 
muncitori, tehnicieni $î Ingi
neri al termocentralei, anul 
care a trecut a lost un an cu 
solicitări deosebite, tnsă dato
rita creșterii rolului conducă
tor al organizațiilor de partid 
in conducerea activității eco
nomice. adîncirii democrației 
socialiste, participării an gaj ante 
a oamenilor muncii la condu
cerea nemijlocită a producției, 
sarcinile sporite au fost cu 
succes realizate.

Din analiza făcută a rezul
tat că atît la Paroșeni cît și 
la centrala electrica Vulcan 
indicatorii planului au fost 
realizați, in 1972, graficul de 
putere efectiv utilizată, pusă 
la dispoziția coordonatorului 
sistemului energetic, a fost 
realizat lună de lună.

Participanții la adunare au 
evidențiat cu satisfacție faptul 
că la obținerea succeselor a 
contribuit întregul colectiv de 
salariați și în mod deosebit 
cei 177 de fruntași în întrece
rea socialistă dintre care au 
tost amintiți Petru Micin 
Nicolae Cicu, Gheorghe Mâ
nea. loan Itn. Maxim Marian 
Iqnatrie Fancsali. Ioan Dărâ- 
ban. Florica Barna. Nicolae 
Merlșoreann. Nicolae Drăghlci. 
Tiberiu Ungureanu. Florian 
Gruiescu. Âlmos Vass. Con
stantin Tricâ. Mircea Vîjdea, 
Ioan Sav. Adalbert lakukutzi. 
Andrei Strosz. Petru Berețchi, 
Francisc 
citori și

Făcînd 
pozitive, 
că el ar 
succese 
grevat de unele deficiențe.

In acest sens șefii secțiilor 
cazane și combustibil au dat 
în vileag un neajuns cu mul
tiple repercusiuni negative a- 
supra activității colectivului u- 
zineî și anume: in tot anul 
1972, Centrala cărbunelui Pe
troșani a livrat termocentra
lei cărbune de calitate inferi
oară prevederilor STAS, fapt 
ce a avut drept consecință u- 
zarea prematură a unor utila-

jc. înmulțirea avariilor, dere
glarea graficului de reparații 
planificate, neajunsuri care nu 
solicitat eforturi deosebite, 
multe ore suplimentare perso
nalului de reparații.

Pentru realizarea indicatori
lor pe anul 1973, asa cum au 
arătat numeroși participant! la

...............
Ing, Vtlmos
Golgoțiti. muncitorul 
men Rrlndău. Pavel Viera, 
lexandra 
maistrul 
tulul de 
Diacnnu. 
rațională 
timp dc 
cuțiilor s-n arătat că în anul 
1972 orele de absențe nemoti
vate, de concediu medical, de 
Învoiri intîrzicri au atins un 
volum de timp impresionant 
și că acest lucru nu trebuie $8 
se mai repete. Pentru diverse 
acte dc indisciplină și alte în
călcări grave, conducerea u- 
z.inei a lost obligată să desfa
că 52 contracte de muncă, să

ing. Marin Morar, 
Balasko, Carol 

Pantill- 
A- 

Stoenescu do la ATT, 
și secretarul comite* 
partid al uzinei, Iile 
se impune utilizarea 
a întregului lond de 
lucru, tn cadrul dis-

Adunări
generale 

ale 
oamenilor

■

muncii

Lăzăral și alți mun- 
maiștri.
bilanțul rezultatelor 
adunarea a relevat 
fi fost mai bogat în 

dacă nu ar fi fos<

aplice 18 retrogradări și re
trageri de trepte, multe dimi
nuări de salarii, 23 de aver
tismente și 42 de mustrări. în
tărirea disciplinei in uzină 
presupune ca personalul de 
tură să respecte întocmai nor
mele stabilite privind predarea 
și preluarea serviciului, să șe 
folosească la maximum rezer
vele interne, in ateliere, sec
ții, locuri de muncă, materia
lele, piesele de schimb să fie 
păstrate și utilizate cu 
mult simț 
prime s-a 
personalul 
și-a făcui
și supraveghea permanent in- 
slalatiile pe care le are in pri
mire, din care cauză a fost po
sibilă sustragerea unor suban- 
samble și piese.

— Se impune schimbarea ca- 
blelor la blocul IV, stăruia in 
cuvîntul său Alexandru Stoe- 
nescu. Situația de la acest 
bloc a fost studiată, s-au fă
cut proiecte dar pină acum nu 
s-a schimbat nimic. Piesele de 
schimb de care avem nevoie 
pentru aparatele înregistratoa
re — să ni se dea fără alte 
aminări.

mai 
as- 
că 
nu

gospodăresc. Gu 
criticat faptul 
de exploatare 

datoria de a păstra

— Propun, 
lin Morar, < o 
rea operativă 
reparat iilor la 
gate să se lucreze 
schimburi.

Această propunere a 
susținută și de alți vorbitori.

Pavel X’lem. vorbind despre 
atenția ce trebuie acordată 
formării si educării tineretului, 
i propus înființarea unui curs 
de calificare la secția chimică 
unde majoritatea tinerilor an
gajați sint absolvenți do li- 
( eu... Și, poale, și la alte sec- 
Iii există necesități în 
sens. In aceeași ordine d. 
inginerul șef 
pcscu aprecia 
indicatorilor 
1973 este posibilă 
mai prin folosirea din plin 
a celor 480 de minute, prin ri
dicarea nivelului do cunoștin
țe profesionale și tehnice al 
cadrelor, prin respectarea rit
micității și îmbunătățirea-sub
stanțială a consumului speci
fic, printr-un accent deosebit 
pus pe reparațiile efectuate 
la pompele Wcdaq, ejecție și 
spălare. Inginerul Ion I. Po 
pescu a relevat necesitatea de 
a se trece urgent la procura
rea de țevi pentru preîncălzi- 
toarele de la cazonele nr. 4 
și 5.

(Soncluzionind asupra dezba
terilor adunării inginerul Eu
gen Traistă a accentuat asu
pra necesității de a se acorda 
o mai maro atenție probleme
lor calificării oamenilor anun 
țind în acest sens că începînd 
de Iu 1 martie a.c> în cadrul 
centralei vor funcționa 4 
cursuri de calificare do qra- 
dul n pentru meserii diferite, 
Tovarășul Florea Bores, direc
torul I.E.G. Deva, a subliniat 
că‘ în anul 1973, la Paroșeni, 
vot trebui soluționate: îmbu
nătățirea calității cărbunelui 
utilizat, asigurarea capacității 
necesare de depozitare a ce- 
nușei, înlocuirea echipamen
tului necorespunzător, îmbună
tățirea șî scurtarea termenelor 
de reparații (în special la mo
rile de cărbuni), supraveghe
rea circuitelor de praf, ulei și 
hidrogen. Vorbitorul a asiqu- 
rat adunarea generală că, în 
anul 1973, se va îmbunătăți in 
mod corespunzător aprovizio
narea cu materiale și piese de 
schimb.

Prin întreaga sa dezbatere 
adunarea oamenilor muncii de 
la termocentrala Paroșeni a 
scos în relief hotărîrea colecti
vului de energeticieni de a 
realiza indicatorii planului pe 
anul 1973, revăzuți și îmbună
tățiți în lumina indicațiilor Ple
narei Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român 
din 20—21 noiembrie 1972, a- 
sigurînd îndeplinirea prevede
rilor cincinalului în cadrul ter
mocentralei la producția de e- 
nergie electrică și termică.

a spus ing. Ma-
i pentru rezolva 

a solicitărilor, a 
anumite 

în
acre-

Deschiderea noului an
de pregătire militară

a tineretului din Lupeni

Folosirea 
potențialului

rational, 
eficient, 

dă rezultate

Pe adt 'sa Fabricii de talpă 
și încălțăminte din cauciuc 
dc la Drăg&șani a sosit recent 
o scrisoare rxpr'diatfl dc Mg 
rin Ciocan, oțelar-topitor la 
Hunedoara, ..pasionat turist 
și marntonist" în timpul li
ber. El povestește că a 
parcurs, in cinstea Olimpin- 
riei dc la MOnchen. un lung 
și dificil traseu alpin dr-a 
lungul Carpaților Meridionali, 
din Munții Retezat. prin Pa
ring. masivele Lotrului și 
Cibinulitl, creasta Fflgflrasl-

lor, plnă la cabana Plain I’oii- 
Zărneqlf și de aici la Brașov, 
T’e toatft durata acestei difi
cile rlnimcțH, caiv a durat 11 
zile, el a purtat o pereche de 
b i -elv-U fabricați I , DrăgS- 
«ml. Folosind aceeași pereche 
dr bascheți, el a mai între
prins, ulterior, șl un maraton 
de 12 zile pr jtincrariul Hu
nedoara — Petroșani — Tg. 
Jiu — Horezu — București
— Brașov — Sibiu - Deva
— Hunedoam.

(Aqerprcs)

Duminică. 4 februarie, le 
Lupeni, intr-un cadru festiv 
a avui loc deschiderea noului 
an de pregătire militară a 
tineretului. Cu acest prilej 
tinerii au avut in mijlocul lor 
pe tovarășii locotenent colo
nel Mânu Ștefan. Ioan Rac- 
zek, secretarul comitetului dc 
partid al E.M. Lupeni ing. 
X’asile Ciriperu. directorul 
exploatării.

Intimpinați cu aplauze, in-

vitații au trecut în revistă for
mațiile de tineri luptători de 
la E.M. Lupeni, preparați? și 
F.F.A Viscoza". Raportul cu 
ocazia deschiderii noului an 
de pregătire a fost prezentat 
de tovarășul Mircea Mătăsft- 
reanu, comandantul centrului 
<le pregătire militară Lupeni.

Gheorghe DOBROIU 
secretarul comitetului l .T.C. 

at E. M. Lupeni

Din primele zile alo an 
i a început să dea roa 

întrecerea inițiată înt
■ himburilc de mecanic i pen

tru eliminarea defecțiunilor 
in timp minim. Emulația pu
ternică între harnicele echi
pe.1 de lăcătuși a condus la n 
realitate îmbucurătoare : da
ca înainte mai ale: la
frontal nu exista săptami- 
nâ tara pierderi do producție 
pe schimburi întreqi, DE I - 
DECLANȘAREA ÎNTRECE
RII NU S-A MAI PIERDUT 
NIC I I N SINGUR SCHIMB I

Datorită unei mai bune or
ganizări a fluxului, unei 
mai judicioase utilizări a 
personalului de regie, la ori
zontul XII numărul celor 
care aprovizionează forma 
(iile de lucru a fost redus 
la jumătate. Mal mulți ou- 
meni își pot face simțit a- 
portul nemijlocit în pro
cesul de producție...

...lată doar efiteva preocu
pări care fac cinste comu
niștilor sectorului II al E.M. 
Petrila, întregului colectiv 
care muncește aici.

O ȘTIRE ÎMBUCURĂ
TOARE DE ULTIMA ORA: 
după trecerea a 6 zile din 
luna februarie a.c., cu o de
pășire do peste 300 tone a 
preliminarului pe perioada 
respectivă — din care o cotă 
parte substanțială, de 200 
tone, a asigurat-o vrednica 
brigadă condusă de IOAN 
TAB ACU — sectorul II se 
situează în fruntea colecti
velor similare ale minei. în 
întrecerea pentru realizarea 
sarcinilor maximale de plan. 
Ii urăm succese și mai fru
moase în continuare.

unui post de
Șef sector aeraj
și degazare

CONCURSUL VA AVEA LOC IN ZIUA
DE 15 FEBRUARIE 1973, ORA 9, LA SEDIUL

ies

(Urmare din pag. 1)

spus lucrurilor jx* 
arătat necazurile

„Am călcat cu dreptul anul 
acesta șj așa trebuie să con
tinuăm cu toții. Dar mai sînt 
unii, destul de mulți. pe ca- 
re?i . vezi la ora 12 la lăm- 
părie. Vă dați seama la ce 
oră au pornit ci din abataj ? 
Aceștia nu-s nicidecum oa
meni de omenie, trebuie să-i 
determinăm să-șl schimbe a- 
titudinett față de muncă" (Ni-

rilor — s-a 
nume, s-au 
unora, tainele reușitei altora. 
S-au făcut propuneri prețioa
se de îmbunătățire a muncii.

„...Brigada mea a trecut 
prin multe greutăți — spu
nea Eroul Muncii Socialiste. 
Petre Constantin — “d'âr~T aW 
reușit totuși pe î:<htîârîe’'’s?î * OOiae Tflnăsache).

«Niciodată n-am simțit 
îmbărbătare mai mare 
după vizita secretarului 
neral al partidului în Valea 
Jiului. Am prins puteri noi" 
(Vasile Rușitoru).

„Eu am înțeles, din vizita 
secretarului general, că me- 
hirea mea de brigadier Și u- 
tecist este de a depune tot 
efortul pentru mobilizarea 
tineretului la sprijinirea pro
ducției, prin toate acțiunile 
ce lc vom întreprinde" (Ion 
Mondoca, șeful brigăzii 
tinerel).

să

cît și 800 de 
angajamentul 
1 000

muncim
tone, 

de

, o
ca

ge-

î

EXPLOATĂRII

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 de la biroul 
personal al exploatării, cu sediul în orașul tJricani.

ne 
ni

realizăm planul 
tone din
anual de
Vom căuta
aici înainte Și mai bine".

„Noi, la orizontul 400, 
vom realiza planul dacă 
se vor asigura toate condițiile
de aeraj" (Adalbert Balint).

.Cu noua combină sîntem 
siguri că vom da un randa
ment mult mai maro. Rămîne 
însă de 
lemnului 
greu — 
greu de 
Popescu)

..Trebuie să primim 
multe ventile — de ce 
scoatem stîlpii hidraulici 
susținere afara cînd schim
barea ventilclor în subteran 
ne ia numai 10 minute" ? (Ma
rin Ciochia).

Ne oprim aici cu spicuiri
le din cuvîntul minerilor* 
de brigăzi. In acelașr_rac>d'res-' ~ 
ponsabil și competent și-au^ 
spus cu toții părerea asupra 
problemelor majore alo orga
nizării producției, au făcut 
propuneri valoroase. Impor
tant a fost însă, că privirile 
și inimile lor radiau o singu
ră și fierbinte dorință, a- 
ccea de a lupta cu toții pen
tru ca mina Lupeni să-și în
deplinească ritmic planul la 
producția de cărbune cocsi- 
ficabil, să-și ridice prestigiul 
la locul dc frunte ce i se cu
vine în rîndul colectivelor 
miniere din Valea Jiului.

anunță 
încetarea 
lunga și 
ingineru- 
vîrstă de

Iuliu POPA 
Toma ȚÂȚÂRCA

rezolvat problema 
oare este verde, prea 
adevărați bușteni 

urnit din loc"

In elevii care lucrează astăziSPORT
PREGĂTIRILE
ECHIPEI JIUL

trebuie să vedem pe creatorii
de mîinebunurilor materiale

pă

Li-

E.

---- ♦-------

Schi

B STAICU

în atelierukșcoală,

(Urmare din pag. 1)

Am reținut, 
tov. Emil

loan 
toți de la Asociația 
Minerul Lupeni: se- 
Andrei Soos. losii 
iosif Pecsar. Minerul

utilă, se 
procesul 
evident, 

fond va- 
(?U-

G. Stan 
Rozsnai.

Petru
Asociația sportiva 

a căror 
ins truc to-

elevii pot 
de 

forjat,

Jiul a susținut, duminica, 
primul său meci de antrena
ment în deplasare intîlniiyf, 
la D robe ta Turnu Severin, 
formația metalurgiștilor din 
localitate (divizia B). Scorul 
minim cu care au clștigat a- 
ceastâ partidă fotbaliștii an
trenați de Ștefan Coidum se 
explică, pe de o parte, prin 
arbitrajul părtinitor prestat 
d' T. Vloisescu și formei ex
celente a portarului gazde
lor Constantin.

Cele două goluri ale Jiului 
a.i fost marcate de Mulțescu, 
în minutele 36 și 72. In acest 
meci. Jiul a utilizat urmă
torul lot de jucători ’ Ion 
Gabriel (Marincani — Geor
gescu (Cătuț). Tonca Ștoc- 
ker (Grama). Naidin (Onuțan) 
— XI N agni (Aruncuteanu). 
Libardi (Docili) — 
(L’rmeș). Mulțescu. 
St«»5'’',os (Naidin).

Revanșa întîlniriî 
Io ioi 8 februarie, 
șani.

Pîrtiile din masivul 
au găzduit un concurs 
schi neoficial, organizat d? 
către Asociația sportivă Mi
nerul Lupeni. Cei peste 50 d<- 
concurenți au reprezentat 
doar Centrul de schi Lupeni 
condus de profesorul 
Stoica și 
Minerul Lupeni, de 
pregătire se ocupă 
rui Adalbert Kato.

Iată și cișligălorii 
slalom special copii

probelor: 
siaiciui jpcuai w|zu * Arthur 
Schrot. Centrul de schi; sla
lom uriaș : Ioan Huda, Centrul 
de schi ; juniori : Carol Feher. 
urmat de Bella Kato și 
Nicoară, 
sportivă 
nlori : 
Sicht și 
Lupeni.

brica de stilpi hidraulici, 
ceul dispune acum de un ate
lier centralizat (acoperiri gal
vanice. prelucrarea mecani
că a metalelor, bobinaj, tîm- 
plârie. legălorie de cărți, de
panări radio — TV etc.) care 
se va extinde în viitor.

Și la Școala generală nr. 5 
(patronată do E. M. Vulcan) 
s-a îmbunătățit baza materia
lă cu aparate, scule, truse etc 
In comparație cu acestea, a- 
tclierelc școlilor nr. 2. 4. 1 și 
3 Vulcan sînt mai modeste, 
abia de acum prevăzîndu-s*’ 
o restructurare. Sursa acestei 
situații se află în colaborarea 
lacunară dintre școală Și în
treprindere, care nu se ridi
că încă la nivelul unor cău
tări concrete și rodnice. Prin
cipalul argument este: în
școli se cunoaște că între va
loarea formativă a activități
lor de atelier Ni diversitatea, 
complexitatea muncii elevi
lor există un raport direct 
proporțional. Dacă elevii exe
cută operații și obiecte sim
ple. interesul lor scade, se 
ivește plictiseala. Mai poate 
fi vorba de un c'r tig educa
tiv ? Dar dacă relațiile școală 
— întreprindere sînt supe
rioare (se trimit diverse piese, 
mecanisme, aparate pentru a 
fi recondiționate) munca ele
vilor crește în complexitate, 
interesul de asemenea, deoa
rece elevii au o satisfacție în 
plus: munca lor e 
află incorporată în 
de producție. $i, 
școala realizează un 
loric. Directorii școlilor.

pă posibilități, au susținut a- 
cest punct de vedere prin mai 
multe exemple.
însă, intervenția
Muru, directorul E.M. Vulcan 
care preciza că 
confecționa mărci, scări 
mină, lustre din fier ' . 
reparații dc lămpi (Școala ge
nerală nr. 2), și, lieptut. de 
metanometre ; se pot finisa 
cozi pentru ciocane, sape, lo- 
peți. de care e njare nevoie. 
„Să trecem, spunea dînsul la 
a produce ceva folositor, dar 
și frumos". Asemenea oferte 
au mai fost făcute de ing. 
Gheorghe Mirică, directorul 

i preparației Coroești. ing. A- 
lexandru Postolache. director 
adjunct al E.M. Paroșeni. ing. 
Dumitru Crăciun. I SH Vul 
can. Sînt idei interesante Și 
binevenite, reținute cu inte
res de către directorii școli
lor. Nu putem stăpini o între
bare • de ce nu au fost încă 
asimilate aceste lucrări ? Nu 
oare din vina unei colaborări 
sporadice cu întreprinderile ?

Consfătuirea de la Vulcan 
a dezbătut o seamă întreagă 
dc aspecte : diversificarea
activităților productive în 
funcție de cerințele econo
miei locale, mai multă îndrăz
neală în atragerea fețelor 
spre producție (bobinaj, 
strungărie etc.), crearea unui 
colectiv intcrdisciplinar pen 
tru orientarea școlară si Pro
fesională (prof. Gheorghe An- 
toce). testarea elevilor în ve
derea unei potrivite integrări 
social-economice. valorifica
rea produselor create dc e- 
levi. Datorită caracterului o-

rientat spre aspecte concrete 
și de neîndoielnică importan
ță. consfătuirea a fost apre
ciată de tov. Gheorghe Milca, 
instructor al C.C. al P.C.R., 
sublinirind importanța orien
tării practice a învățămîntu- 
lui. integrarea în producție, 
pregătirea viitorilor munci
tori. Totodată vorbitorul a 
recomandat ca relațiile dintre 
școli și întreprinderi să fie 
constante, pentn» ca educația 
tinerelor generații prin mun
că și în spiritul muncii să 
fie cît mai eficientă. Respon
sabilitatea diriginților. cola
borarea cu părinții pentru bu
na desfășurare a activităților 
tchnico-productive. pregătirea 
profesională în raport eu ne
cesitățile de perspectivă, des
fășurarea practicii direct în 
producție au fost alte aspecte 
asupra cărora s-a oprit Iov. 
Vasile Supureanu. activist al 
comitetului județean de par
tid.

Consfătuirea organizată 1Q 
Vulcan, axată pe o problema
tică actuală și de cea mai ma
re importanță pentru învăța- 
mi nt și economie, va fi. neîn
doielnic urmată ,dc o acti
vitate școlar-product! vă bo
gată în fapte care să sporeas
că valoarea formativă a ac
tiv i tăț il or tch n ieo-product  i ve. 
Astfel de întîlniri trebuie ini
țiate periodic, și in fiecare 
localitate, pentru a impulsio
na interesul și u generaliza 
realizările meritorii, pregăti
rea tineretului pentru înc 
drarea rapidă și eficientă 
procesul de producere a valo
rilor material*' implicînd res
ponsabilitate socială.

Ing. AUREL DULA
Colegii din Centrala căr

bunelui Petroșani 
cu adîncă durere 
din Viață, după o 
grea suferință, a 
lui Aurel Dula, în 
68 ani.

Legat trup și suflet dc 
Valea Jiului, de industria 
minieră în cadrul căreia 
timp dc 44 c’e ani a înde
plinit diferite funcții dc 
răspundere, inginerul Aurel 
Dula a fost în întreaga sa 
activitate un pilduitor e- 
xemplu de dăruire ingine
rească și devotament pen
tru dezvoltarea mineritului 
în Valea Jiului, știind să se

facă apreciat și iubit 
toți minerii, de colectivele 
de muncă în rîndul cărora 
a trăit și și-a desfășurat ac
tivitatea.

Pentru meritele sale a 
fost distins cu ordine si me
dalii ale Republicii Socia
liste România.

Participînd dîn tot sufle
tul alături de familia sa 
în această grea încercare 
ii vom păstra neștearsă a- 
mintirea aceluia care a fost 
inginerul Aurel Du la — 
prețios coleg și prieten 
drag.

Inmonnîntarea va avea 
loc în ziua de 9 februarie.
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ULTIMELE ȘTIRI
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Ultimele știri

PARIS Reuniunea
Miting organizot multilaterală Prezențe românești

de P. C. Francez de la
PARIS 7. Corespondentul 

Agerpres, Paul Diaconescu. 
transmite t In cursul unui mi
ting. organizat marți seara de 
Partidul Comunist Francez la 
Palatul sporturilor de la Por
te de Versailles, au luat cu- 
vîntul membri ai biroului Po
litic și aj Comitetului Cen
tral ale partidului, oare au 
prezentat principalele obiec
tive ale programului comun 
de guvemămînt al forțelor 
stîngii, referitoare la îmbună
tățirea condițiilor de muncă și

de viață ale muncitorilor si 
intelectualilor. femeilor și 
tineretului.

La încheierea mitingului, a 
rostit un discurs Georges 
Marchais, secretar general al 
P.C.F. El a lansat Un apel că
tre alegătorii francezi, che- 
mînud-i să voteze masiv în 
primul tur de scrutin pentru 
candidații P.C.F. arătînd că 
acest lucru este de o impor
tanță capitală, întrutflt legea 
electorală în vigoare defavo
rizează reprezentarea P.C.F. 
în Parlament.

Helsinki

Plenara C. C. al Partidului
Muncii din Albania

TIRANA 7 (Agerpres). — 
zilele de 5 și 6 februarie, 
Tirana s-au desfășurat lucrări
le celei de-a treia plenare a 
Comitetului Central al Parti
dului Muncii din Albania, pre
zidată de Enver Hodja, prim- 
secretar al C.C. al partidului. 
Plenara a dezbătut raportul Bi
roului Politic „Cu privire la 
îndeplinirea planului pe 1972, 
principalele sarcini pe 1973 și 
probleme privind sporirea per-

In 
la

fectionării în domeniul econo
miei*. prezentat de Adil Car- 
cani. membru al Biroului Poli
tic și vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri. După dez
bateri, raportul a fos‘. aprobat 
în unanimitate.

Plenara a hotărît, de aseme
nea, numirea lui Petro Dode 
in funcția de secretar al C.C. 
al P.M.A. In încheierea lucră
rilor plenarei, Enver Hodja a 
rostit o cuvîntare.

HELSINKI 7 (Aaerpres). — 
Trimisul special, Dumitru Ți
nu. transmite : In cac’rul reu
niunii multilaterale pregăti
toare de la Helsinki in vede
rea conferinței general-euro- 
pene, pentru securitate și co
operare, miercuri au conti
nuat dezbaterile asupra ordi
nii de zi a conferinței, în 
special asupra propunerilor 
privind colaborarea culturală. 
In același timp, participant ii 
la discuții s-au referit la sar
cinile comisiei care va pre
găti proiectul documentului 
final pentru arest capitol de 
Pe agenda viitoarei confe
rințe. Au luat cuvîntul repre
zentanții Spaniei. Angliei. El
veției. Suediei Portugaliei. 
Austriei. Poloniei. Turciei, I- 
taliei. Vaticanului.

SOFIA 7 ( Agerpres). — Miercuri, a fost 
semnală la Sofia înțelegerea de colaboră
ri' culturală între Uniunea Artiștilor Plas- 
tlci din Republica Socialistă România și 
Uniunea Artiștilor Plastici djn Republica 
Populară Bulgaria pe anii 1973 1974.

Din partea română, înțelegerea a fost 
semnată de Ion Pacea, secretar al U.A.P., 
iar din partea bulgară, de Dimităr Ostoici, 
secretar al U.A.P.

Au fost de fată Svetlin Rusev, vicepre
ședinte al U.A.P. din Bulgaria, membri ai 
conducerilor celor două uniuni, precum 
și membri ai ambasadei române la Sofia.

ROMA 7 (Agerpres). — La Ambasada 
română din Italia a avut loc o intilnire cu 
conducerea delegației Confederației Gene
rale a Industriei italiene — Confindustria, 
precum și cu reprezentanți a| unor firme

Groenlanda a făcut primul pas în direcția
dobîndirii autonomiei

COPENHAGA 7 (Agerpres). 
— Cea mai mare insulă de pe 
glob. Groenlanda, in prezent 
parte componentă a teritoriu
lui danez, a făcut, marți, pri
mul pas în direcția dobîndirii 
autonomiei. La cererea Consi
liului consultativ din 
(parlamentul), guvernul 
a acceptat crearea unui 
tet local însărcinat cu

insulă 
danez 
comi- 
elabo-

—♦—

rarea legislației vizînd obține
rea de către cei 41 000 de gro- 
enlandezi a unui rol mai mare 
in rezolvarea problemelor lor 
politice, administrative și eco
nomice. Ministrul danez pen
tru Groenlanda, Knud Hert- 
ling, care va prezida noul or
ganism ' ’ 
insulă), 
pină la 
ment a
aceste sens, vor trece aproxi
mativ cinci ani.

(el este originar din 
a precizat, insă, că, 
introducerea în parla- 
proiectului de lege în

Acord privind
viitorul program

al Euratomului
BRUXELLES 7 (Agerpres). — 

După dezbateri aprinse, mi
niștri: cercetării și tehnologiei 
din țările Pieței comune au a- 
juns la un acord de compro- 
mis, in legătură cu viitorul 
program al Euratomului — or
ganismul comunitar pentru cer- 
c-'ări nucleare. Controversata 
problemă a efectivului perso
nalului care va fi afectat pro
gramului nu a fost decît în 
parte rezolvată, și aceasta în 
urma consensului ca bugetul 
Euratomului — 200 milioane 
„unități de cont" ale comuni
tății. respectiv 160 milioane 
dolari — să fie alocat pentru 
o perioadă de patru, și nu de 
cinci ani, cum se preconizase 
iniția’. Datorită, pe de o parte, 
acestui motiv, pe de alta — re
ci utării de cercetători din no
ile tari membre ale C.E.E., 
s-a renunțat la serviciile a 
circa 100 de tehnicieni, perso
nalul număr Iad în prezent, 
1 550 de oameni.

y

industriale, tehnice din diverse sectoare e- 
conomice, prilejuită de apropiata vizită in 
România a unc| delegații a acestei orga
nizații. Au participat Renato Lombardi, 
președinte, Giuseppe Locatelli și Gino Ce- 
riani, vicepreședinți. G. Mattei, director 
qeneral, Guido Conti, președintele Uniunii 
constructorilor italieni de mașini unelte 
(U.C.I.M.U.), reprezentanți, directori gene
rali, președinți de companii, administratori 
delegați ai unor firme < a Olivetti, Tpcmo, 
Pirelli, Ceretti — Tamfani, Radaelli, Carlo 
Erba și altele.

BELGRAD 7 — Corespondentul Agerpres, 
Simion Morcovescu, transmite: La Rieka 
a fost inaugurată expoziția „România — 
25 de ani de la proclamarea Republicii**, 
care in perioada precedentă a mai fost pre
zentată la Belgrad și Liubliana.

întrevedere Nixon-Hussein
WASHINGTON 7 (Ager- 

pres). — Regele Hussein al 
Iordaniei, aflat intr-o vizită 
oficială in Statele Unite, a 
conferit, marți, cu președin
tele Richard Nixon. Purtăto-

rul de cuvînt al Casei Albe 
a anunțat că au fost aborda
te, cu acest prilej situația din 
Orientul Apropia’, precum și 
unele aspecte ale situației in
ternaționale.După intrarea în vigoare a acordurilor în problema vietnameză

Convorbiri Fam Van 
Dong — Norodom Sianuk

HANOI 7 (Agerpres). — 
La Hanoi au avut loc convor
biri intre Fam Van 
premierul Consiliului de Mi
niștri al R.D. Vietnam, și No
rodom Sianuk, șeful statului 
cambodgian. 
Frontului Unit Național 
Cambodgiei, — anunță agen
ția V.N.A. La convorbiri au 
fost prezenți Vo Nguyen Giap, 
vicepremier și ministrul a- 
părării naționale al R-D. Viet
nam. Nguyen Duy Trinh, vi
cepremier și ministru al afa
cerilor externe, alte oficiali
tăți.

Dong,

președintele
al

• L' s- '7 <

Norodom Sianuk a avut, de 
asemenea, o intilnire cu 
Khamphay Bupha, șeful re
prezentanței Frontului Patrio
tic Laoțian Ia Hanoi, care i-a 
transmis un mesaj de salut 
din partea prințului Sufanu- 
vong, președintele C.C. al 
Frontului Patriotic Laoțian.

Delegația S.U.A. la Con
ferința asupra Vietnamu

lui, va fi condusă de 
W. Rogers

WASHINGTON 7 (Ager
pres). — Casa Albă a anunțat 
că delegația S.U.A. la Confe
rința internațională asupra 
Vietnamului, care va înce-

IN FOTO: Stropirea florilor intr-un parc din Hanoi.
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CALENDAR
JOI, 8 FEBRUARIE

Soarele răsare la ora 7.26 
si apune la ora 17,35. Zile 
trecute din an — 39. Zile 
rămase — 326.

FILME
PETROȘANI — 7 Noiem

brie : Explozia; Republica: 
Agentul nr. 1 ; PETRILA: 
Opiul și bita ; LONEA — 
Minerul : Misiunea sublo
cotenentului Șipos ; ANI- 
NOASA: Evadare din pla
neta maimuțelor ; VULCAN : 
Balada lui Cable Hogue: 
LUPENI — Cultural ; Marea 
hoinăreală -, URICANI: Măr
turisirile unui comisar de 
politie făcute procurorului 
Republicii.

11.15 Din țările socialiste;
11.30 „Floare roșie, aleasă" 
— piese corale ; 12,00 Discul 
zilei; 12,30 Intilnire cu melo
dia populară și interpretul 
preferat; 13,00 Radiojurnal;
13.30 Concert de prinz ; 14,00 
Compozitorul săptăminii -, 
14,40 Melodii populare ; 15,00 
Buletin de știri; 15,05 Tribu
na radio; 15,20 Muzică de 
estradă ; 15,40 Aspecte de la 
concursul „Cîntare patriei*'; 
16,00 Radiojurnal ; 16,15 Or
chestra de muzică populară 
„Mugurelul*' a Universității 
„Babeș-Bolyai" din Cluj ;
16,35 Melodii de Gherase 
Dendrino ; 17,00 O oră la dis
poziția dumneavoastră ; 18,00 
Orele serii ; 20,00 Zece me
lodii preferate ; 20,45 Con
semnări ; 21,00 Revista șlagă
relor ; 21,25 Moment poetic;
21.30 Bijuterii muzicale-, 
22,00 Radiojurnal ; 22,30 Con
cert de seară ; 24.00 Buletin 
de știri ; 0,03—6,00 Estrada 
nocturnă.

RADIO
6.00 Muzică și actualități j 

7,00 Radiojurnal ; 8,00 Su
marul presei; 9,30 Odă lim
bii române ; 10,00 Buletin de 
știri ; 10.05 Folclor muzical 
din Banat ; 10,30 Clubul călă
torilor ; 10,45 Dansuri instru

mentale: 11,00 Buletin de știri;
11,05 Cintă George Enache ;

T V
9,00 Curs de limba franceză. 

Lecția a 41-a ;
9.30 Prietenii lui Așchiută ;

10,00 Telex ;
10,05 Publicitate ;
10,10 Steaua polară (reluare);
10,40 Arta plastică. Prin expo

ziții;

11,00 Telecinemateca. Suflete 
în ceată (reluare);

12.25 Avanpremieră ;
12.30 O floare din Bihor ;
12,45 Teleobiectiv (reluare); 
13,00 Telejurnal;
15,00 Lecții T.V. pentru lucră

torii din agricultură ;
16,00-17,00 Teleșcoală ;
17.30 Emisiune în limba 

maghiară;
18.30 Telex ;
18,35 Publicitate;
18,40 Muzica. Emisiune de ac

tualitate muzicală •,
19,10 De la meșteșuguri la ar

ta plastică. „Artele fo
cului" (III);

19.20 1001 de seri ;
19.30 Telejurnal. Cincinalul 

înainte de termen — 
cauză a întregului po
por ;

20,00 Melodia săptăminii. 
Cincinalul în patru ani 
și jumătate ;

20,05 Ref lector;
20.25 Pagini de umor. Aven

turi în epoca de piatră ;
20,50 Campionatele europene 

de patinaj artistic ;
21.20 Auziți cum cintă tara ;
21.30 «Conducătorul revoluțio

nar, bărboiul de stat, o- 
mul". Film documentar 
consacrat personalității

tovarășului Nicolae 
Ceaușescu ;

22,15 24 de ore. Din țările so
cialiste ;

22,45 Campionatele europene 
de patinaj artistic.

PRONOEXPRES
La tragerea concursului 

Pronoexpres nr. 6 din 7 fe
bruarie 1973 au fost extrase 
următoarele numere :

Extragerea I:
19, 12, 9, 4, 34, 41.

Extragerea a Il-a •
35, 2, 18, 33, 25.

Fond general de premii: 
2 944 840 lei.

VREMEA
Valorile temperaturii în

registrate în cursul zilei de 
ieri:

Maximele : Petroșani + 5 
grade ; Paring + 4 grade ;

Minimele: Petroșani —2
grade; Parinq —8 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE: Vreme închisă 
cu cer mai mult acoperit. I- 
zolat se vor semnala preci
pitații slabe sub formă de 
ploaie și lapovită, iar la 
munte ninsoare. Vint slab 
pînă la potrivit din nord.

Redacția și administrația ziarului i Petroșani 5trada Republicii Nr. 90 telefon i 1662

pe, la 26 februarie, la Paris, 
va fi condusă de secretarul 
de stat, William Rogers.

Totodată, purtătorul de cu- 
vint al Casei Albe, Ronald 
Ziegler, a declarat că Henry 
Kissinger, consilierul special 
al președintelui Richard Ni
xon. va pleca astăzi, la Bang
kok. in drum spre Hanoi și 
Pekin. In capitala Tailandei, 
Kissinger va conferi cu pre
mierul Kittikachorn și cu alți 
lideri tailandezi. In după-a- 
miaza zilei de vineri, el va 
pleca în Laos, unde va avea 
convorbiri cu conducătorii 
laoțieni în legătură cu pers
pectivele încetării focului.

★
PARIS 7 (Agerpres). — La 

centrul de conferințe interna
ționale de pe Avenue Kleber, 
din Paris, a avut loc. miercuri, 
cea de-a doua ședință din 
cadrul consultărilor prelimi
nare între reprezentanții Gu
vernului Revoluționar Provi
zoriu al Republicii Vietnamu
lui de Sud și reprezentanții 
autorităților de la Saigon. Au 
fost examinate probleme pri
vind condițiile începerii consul
tărilor propriu-zise ale celor 
două părți sud-vietnameze, 
care urmează să aibă loc in
tr-un viitor apropiat.

☆
PARIS 7 (Agerpres). — Mi

nistrul afacerilor externe al 
Franței. Maurice Schumann, 
a relansat, marți seara, in- 
fr-un interviu televizat, pro
punerea ca secretarul gene
ral al O.N.U., Kurt Waldheim, 
să prezideze Conferința inter
națională asupra Vietnamu
lui.

• Comitetul Executiv al 
C.A.E.R. a dat un răspuns po
zitiv la propunerea Finlan
dei cu privire la inițierea de 
convorbiri în vederea sta
bilirii formelor și metodelor 
unei posibile cooperări între 
Finlanda și Consiliul de A- 
jutor Economic Reciproc, pre
cum și pentru pregătirea 
nui acord corespunzător în 
cest domeniu.

0 După cum transmite 
gonția V.N.A., la Hanoi 
fost semnate acordul prin ca
re R.P. Albania oferă R-D. 
Vietnam un ajutor economic 
nerambursabil și acordul co
mercial și de plăți pe 1973 
intre Albania Și R.D.V,

Conferința de presă
a secretarului general

al O. N. U.
DELHI 7 (Agerpres). — Se

cretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, a apreciat, 
în cadrul unei conferințe de 
presă organizate la Delhi, că 
situația din Orientul Apro
piat „trebuie 6ă fie privită 
într-o lumină nouă. în urma 
recentelor evenimente din 
Indochina. Reglementarea pro
blemei Vietnamului — a de
clarat Kurt Waldheim — va 
avea repercusiuni pozitive 
și asupra altor probleme din 
lume".

El
parte, posibilitatea reluării 
misiunii de pace a lui Gunnar 
Jarring, dacă se va dovedi că 
eforturile diplomatului sue
dez pot fi utile în vederea 
soluționării situației din a- 
ceastă zonă.

'Referitor la situația din 
Vietnam după încetarea răz
boiului. Waldheim a arătat 
că Națiunile Unite sînt gata 
să-și aducă contribuția în 
cadrul efortului imens de re
facere și reconstrucție.

a relevat, pe de altă DIVERS
PE

GLOB
Vulcanul Helgafell a e-

rupt din nou

Herbert Stein despre modalitățile 
de reechilibrare a balanței 

comerciale americane
WASHINGTON 7 (Agerpres). 

— Consilierii pentru probleme
le economice ai președintelui 
S.U.A., Richard Nixon, au re
afirmat, marți, că partenerii 
Statelor Unite trebuie să con
tribuie la reechilibrarea balan
ței comerciale americane. Her
bert Stein, președintele Comi
tetului consilierilor economici 
al Casei Albe a declarat, în 
fata unei comisii a Congresu
lui, că dacă partenerii comer
ciali ai Statelor Unite nu dau 
curs apelului, S.U.A. „vor fi

determinate să ia măsuri". 
Stein nu a precizat ce tip de 
măsuri preconizează, dar a a- 
dăugat că liderii americani 
„nu sînt de loc satisfăcut! de 
atitudinea celorlalte țări" fată 
do deficitul comercial al Sta
telor Unite, care a atins 6,4 
miliarde dolari in anul 1972 
și din care două treimi pro
vin schimburilor cu Japonia. 
Celelalte țări — a menționat 
Stein — „vor trebui să contri
buie la solutionarea acestei 
probleme".

ACȚIUNI GREVISTE
DURBAN 7 (Agerpres). — 0 

mare acțiune grevistă a popu
lației de culoare se desfă
șoară in Republica Sud-Afri- 
cană. Potrivit relatărilor agen
țiilor de presă, la această ac
țiune, desfășurată în 20 de în
treprinderi industriale din 
Durban — mare port la Ocea
nul Indian, participă aproxima
tiv 25 000 de africani.

Muncitorii revendică îmbu
nătățirea condițiilor de trai. 
Pentru a-i intimida și a-i de
termina să reia lucrul, autori
tățile rasiste au trimis împo
triva lor numeroase unități de 
polițiști. Au avut loc inciden
te în care peste 200 de qre- 
viști au fost arestați.

REYKJAVIK (Agerpres). 
— O nouă erupție a crate
rului principal al vulcanu
lui Helgaiell amenință să a- 
copere portul Vestmanney- 
jar, punind sub semnul în
trebării continuarea opera
țiunilor de salvare a prin
cipalei localități din insula 
Heymaey, altădată capitală a 
Islandei. Optimismul mani
festat in urmă cu citeva zi
le, cînd erupția părea să se 
apropie de siirșit, a fost 
contrazis, luni, de o recru
descență a scurgerilor de 
lavă, combinate cu o inten
să ploaie de cenușă vulca
nică. Fenomenul este consi
derat cu atit mai neliniști
lor cu cit torentul de mag
mă se îndreaptă spre port, 
punctul care tăcea posibilă, 
pină acum legatara intre 
insula sinistrată și arhipe
lagul islandez. Agenția 
U.P.I. relata luni că strim- 
toarea care separă principa
la insulă islandeză de Hey
maey, s-a micșorat, ca urma
re a erupției vulcanice, de 
la 1 100 la 530 metri. In afa
ră de iaptul că acoperirea 
portului cu lavă vulcanică 
ar face imposibilă acostarea 
oricăror ambarcațiuni,
ceasta ar determina, totoda
tă. deteriorarea conductelor 
de apă potabilă și energie 
electrică ce alimentează 
Insula Heymaey. punind 
rioase probleme acțiunii 
salvare a insulei.

a-

se- 
de

că guvernul său nu intențio
nează să procedeze, în actua
la fază, la o nouă reevaluare 
a yenului. El a arătat că 
măsuri suplimentare de men
ținere a actualei parități yen- 
dolar sînt în curs de elabora-

Confiscarea
tone de țigări
contrabandă

de

Au- 
Sa-

0 La Moscova a fost sem
nat protocolul privind schim
burile de mărfuri dintre 
U.R.S.S. și Polonia pe anul 
1973. Volumul comerțului bi
lateral, anunță agenția 
T.A.S.S., va spori in acest an 
cu 9 la sută față de nivelul 
anului trecut.

nist din Uruguay, — anunță 
agenția M.T.I. In cursul con
vorbirii a fost făcut un schimb 
de păreri cu privire la activi
tatea celor două partide și 
problemele internaționale ac
tuale.

• Consiliul Ministerial al 
Organizației Unității Africa
ne, întrunit la Addis Abeba, 
a hotărît instituirea unui co
mitet ad-hoc, care să se ocu
pe de satisfacerea necesită
ților urgente ale Zambiei in 
domeniul transporturilor, ca 
urmare a închiderii frontierei 
cu Rhodesia.

0 Cu prilejul unei confe
rințe de 
marți, Ia 
Whitelaw. 
britanic pentru 
Nord, a declarat că regiunea 
„va rămine parte integrantă 
a Marii Britanii, atît timp cit 
majoritatea populației sale 
iși exprimă această dorință".

presă, organizată 
Belfast, William 
secretar de stat 

Irlanda de

0 Janos Kadar, prim-se- 
cretar al C.C. al P.M.S.U., 1-a 
primit pe Rodney Arismendi, 
prim-secretar al Comitetului 
Executiv al Partidului Comu-

• In cadrul unei cuvintări, 
pronunțate cu prilejul vizi
tei sale în provincia Arauco, 
situată Ia sud de Santiago, 
președintele Republicii Chile, 
Salvador Allende, a anunțat 
că in această regiune, la Con
cura. va fi construit un com
plex piscicol industrial, ca
re va schimba perspectivele 
tării in ceea ce privește 
ploatarea bogățiilor sale 
rine.

0 Guvernul R.F. a Germa
niei nu intenționează, deo
camdată, să ia noi măsuri 
pentru a stăvili speculațiile 
actuale in legătură cu marca 
vest-germană. Karl Otto 
Pohl, secretar de stat la Mi
nisterul Finanțelor, a declarat 
ziariștilor că, așa-numiiul 
„cabinet financiar", format 
din cancelarul Brandt și mi
niștrii economiei și finanțe
lor, a hotărît ca Banca fede
rală să sprijine cursul dola
rului la Frankfurt pe Main 
și să descurajeze specula in
ternațională.

ex- 
nia-

cu 
se-

Q întruniți la Cairo, 
prilejul celei de-a șasea 
siuni trimestriale a Consiliu
lui Prezidențial al Confede
rației Republicilor Arabe, șe
fii de stat ai Egiptului, Si
riei și Libiei au continuat, 
miercuri, examinarea unor as
pecte politice 
situației din 
piat.

0 Iu scopul asigurară u- 
nei bune rețele de comunica
ții in Peru, guvernul de la 
Lima a hotărît construirea a 
20 de aeroporturi în regiu
nea sudică a țării. Potrivit 
declarației directorului 
junct al Comitetului 
apărare civilă, Jorge 
Murillo, noile aeroporturi vor 
fi amenajate în preajma lo
calităților andine, care. da
torită reliefului, sînt inacce
sibile pe alte căi de comuni
cație și se află la o mare dis
tanță de capitala țării (apro
ximativ 1 000 km).

ROMA (Agerpres). — 
toritățile vamale de la 
lona (Italia) au confiscat, 
duminică. 20 tone de țigări 
de contrabandă, in valoare 
de 450 milioane lire italie
ne. „Marfa" a fost intercep
tată in timp ce era transpor
tată in două camioane spre 
capitala provinciei Liguria. 
Polițiștii au iost nevoiți să 
folosească focuri de pistoa
le pentru a perfora cauciu
curile camioanelor și a o- 
bliga astlel pe șoferi să o- 
prească. In aceeași zi, a 
igst, de asemenea, arestat 
echipajul unui vas care 
transporta țigări de contra
bandă. care urmau să 
descărcate in Malta.

Cel mai înalt turn
telecomunicații

fie

de
din

și militare ale 
Orientul A pro-

A.D.N. infor
mi

• Agenția 
mcază că R.D. Germană 
Malta au hotărît să stabileas
că relații diplomatice la nivel 
de ambasadă.

• Primul ministru japo
nez, Kakuei Tanaka, a de
clarat miercuri, In Parlament,

ad- 
penlxu 

Cayo
lume

0 Un serial de televiziune 
despre viața lui William Shake
speare va fi realizat, in 
rind, in cadrul unei 
ducții anglo-italiene. 
cătorii 
viziune comercială 
„A.T.V." și rețeaua 
„R.A.I." — au pus

cu- 
copro- 
Produ- 

compania de tclc- 
britanică 

italiană 
la punct 

toate detaliile: scenariul ce
lor 12 episoade ale serialului 
va fi semnat de cunoscutul 
biograf al marelui scriitor, 
Anthony Burgess.

OTTAWA (Agerpres). — 
La Toronto au fost inaugu
rate lucrările de construc
ție a unui turn de teleco
municații, care va depăși cu 
17 metri Înălțimea turnului 
de televiziune de la Ostan
kino (U.R.S.S.), cel mai jnalt 
edificiu realizat pină in pre
zent in lume. Proiectat să 
se ridice pină la 5-17 de me
tri, turnul de la Toronto va 
dispune, la cola 363 metil, 
de o centură de șase etaje, 
care va adăposti un resta
urant circular, cu o capaci
tate de 360 de locuri, zone 
de observații meteorologice, 
studiouri de radiodifuziune 
ș.a. Costul clădirii, care ur
mează să fie dată in func
țiune în 1971, se va ridica 
la 21 milioane dolari.
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