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Bază solidă pentru
realizarea dezideratului

CINCINALUL
înainte de termen!

Am luat ieri cu deosebită satisfacție oct de cifrele core, 
reflectă munca noostră a tuturor, hărnicia, priceperea și dă
ruirea cu core întregul popor traduce in fapt linia politică ge
nerală a portidului de dezvoltore continuă o țârii, de făurire 
a societății socialiste multilateral dezvoltote.

îndeplinirea in bune condițiuni o obiectivelor fundamen
tai ale primilor doi ani ai actualului cincinal, a programului 
stabil t de Congresul ol X-leo și Conferințo Națională a 
Partidului Comunist Român o condus Io creșterea potențialu
lui economic al țârii, creindu-se astfel posibilitatea continuării 
procesului de modernizare a structurii producției, a valorifică
rii resurselor naționale, a sporirii productivității muncii socia
le și a eficienței economice. Toate acestea au condus la creș
terea producției globale industriale, indicator la core in anul 
1972 s-o realiza; un spor de 39 miliarde lei, planul fiind de
pășit cu 5.1 miliarde lei. inregislrindu-se un ritm mediu anual 
de creștere in anii 1971-1972 de 11,7, la sută. Cifrele cuprin
se in Comunicatul cu privire la indeplinireo pionului de dez- 
vo'tcre economico-socialâ a Republicii Socialiste România pe 
Ci'ul 1972 otesto din nou cu mare putere de convingere

partidului nostru de dezvoltare continua a 
i, de im- 

o repartizării pe teritoriu a industriei, punindu-se
deosebit pe județele mai puțin dezvoltate din punct 
economic cum sint județele Mehedinți, Sălaj. Vil- 

lolomița. Harghita, Buzău, Vrancea. Covosna și 
in core producția realizată in anul trecut depășeș-

justețea politicii 
mdustbei. de valorificore superioara o resurselor țării, 
bunătățire 
un accent 
de vedere 
cea. Olt, 
Dimbovițp, 
te cu 35-87 la sută pe ceo reolizată in 1970.

Alături de volumul ridicat de investiții din care s-au 
realizat si dat in exploatare 336 de noi capacități de produc
ție ndustrială și agro-zootehnice moderne, ceea ce a carac
terizat activitctea anului trecut a fost promovarea cu consec
vență a progresului tehnic, modernizoreo și ridicarea calității 
producției in toate ramurile de activitate. Unitățile miniere din 
Valea Jiului au cunoscut și cunosc din plin acest proces, mai 
ales in urma vizitei de lucru a secretarului general ol partidu
lui. tovarășul Nicolae Ceaușescu, efectuată in unele unități 
miniere. Tronspunerea in fapt o prețioaselor indicații dote re
feritor la ridicarea nivelului tehnic al producției, la introdu
cerea in subteran de noi mașini și utilaje, va duce la sporirea 
producției de cărbune și la ușurarea efortului fizic al mineri
lor.

Toole succesele—cbținute fi» ixtl calea
făuririi unei economii moderne, avansate, au făcut posibilă 
și sporirea contribuției țării noastre la schimbul internațional 
de valori materiale, la îmbunătățirea structurii exportului. Pe 
de altă parte, consemnăm cu deosebită satisfacție faptul că 
succesele înregistrate in activitatea economică au creat con
diții pentru ridicarea continuo o bunăstării materiale și spiri
tuale a întregului popor, țelul suprem al politicii partidului 
nostru. Datorită dezvoltării industriei s-au produs schimbări ca
litative in structura populației ocupate, au sporit veniturile din 
solarii, ou crescut veniturile țărănimii ca și pensiile de toate 
categoriile. Au crescut, de asemenea, fondurile alocate de la 
bugetul statului pentru acțiunile social - culturale, volumul 
mărfurilor desfăcute prin comerțul socialist ; oamenilor muncii 
le-au fost date in folosință un număr sporit de apartamente 
și alte construcții social-culturole. Cifrele Comunicatului 
găsesc corespondențe faptice și in Valea Jiului unde 
care a trecut a fost marcat — ca de altfel in 
— de ridicarea generolă o standardului de viață a 
si celorlalți oameni ai muncii, a gradului de urbanizare 
modernizare a tuturor localităților.

Fără îndoială, rezultatele obținute constituie bază 
piecare, fapt deja confirmat in activitotea de producție din 
cest început de an hotăritor pentru îndeplinirea obiectivelor 
puse de partid in fața întregului popor — realizarea cincinalu
lui înainte de termen. Minerii, toți oomenii muncii din Valea 
Jiului văd în aceste rezultate premisele unor viitoare succese 
pentru reolizarea cărora isi mobilizează — sub conducerea or
ganizațiilor de portid - întreaga putere de muncă, străduin- 
du-se să transpună in viață planul extracției de cărbuni la co
tele sale maximole. Primele rezultate obținute sint cel mai pu
ternic argument al puterii lor de mobilizare și dăruire in 
muncă.
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întreaga țară 
minerilor

?'

de
o-

Suportul faptelor de laudă

Organizarea judicioasă
Minerii de la E.M. Uri

cani nu precupețesc efortu
rile pentru a realiza și de- 
pășî sarcinile de plan. Miile 
de lone date de la începu
tul noului an peste sarcinile 
avute de către colectivele 
de muncă ale sectoarelor II 
și I aiestă cu elocvență a- 
ceastă realitate, subliniază 
in scrisoarea trimisă redac
ției. corespondentul nostru 
SIMION PLAINTCEANU. 
S-au evidențiat pină acum, 
in mod deosebit, brigăzile 
conduse de Constantin Gră- 
dinaru. Traian Pop, Pavel 
Madarasz și Jenică Năstase, 
ultimele două raportînd la 
zi, pe februarie, un spor de

cărbune extras din „camere
le" sectorului II de aproape 
100 tone. De menționat că 
sectorul II deține pe luna 
curentă un plus de peste 300 
tone. Un merit considerabil 
in obținerea acestor succe
se il are — după mărturisi
rea prim-maistrului minier 
Marin Stoiculescu — perso
nalul electromecanic, care 
s-a străduit, mai ales in ul
timul timp, să facă să func
ționeze cit mai bine utila
jele in subteran. Alți factori 
care au favorizat realizările 
meritorii : organizarea 
dicioasă a procesului
producție, în care sens con
ducerile celor două sectoare 
au avut un spor hotăritor.

ju
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colectivitate
$ Pe marginea articolului 

„Cu ce drept luați copi
ilor copilăria ?“ : Este
vorba despre atitudini re
probabile moral ? Nu ! 
In acest caz să intervi
nă LEGEA !

• Pe banca acuzaților e și 
locul „nevinovății or"
cu., vină.

cu delegația Partidului Muncii din Guatemala
Tovarășul Nicolae Ceaușps< u, 

secretar general al Partidu
lui Comunist Român, s-a In- 
tllnit cu o delegație a Parti
dului Muncii din Guatemala, 
formată din tovarășii Miguel 
Rodriguez. secretar general 
al Comitetului Central al Par
tidului Muncii din Guatema
la, și Marcos Villatore, mem
bru al Comitetului Central al 
partidului, care, la invitația 
C.C. al P.C.R., a făcut o vizi
tă de prietenie In Republica 
Socialistă România.

La lntîlnlr» au participat 
tovarășii Gherghe Pană, mem
bru al Comitetului Executiv,

al Prezidiului Permanent, se
cretar al C.C. al P.C.R., Ște
fan Andrei, secretar al C.C. 
al P.C.R., și Ghizela Vass, 
membru al C.C. al P.C.R.

In cadru) convorbirii,--------™.., a 
Avut Ioc o informare recipro
că în legătură cu probleme 
de interes comun ale activi
tății și preocupărilor actuale 
ale celor două partide, ale 
dezvoltării In viitor a relați
ilor de colaborare și solidari
tate dintre Partidul Co
munist Român și Partidul 
Muncii din Guatemala. Toto
dată, au fost abordate unele 
probleme ale vieții Internațio- 

ale miș- 
muncito-

PLANUL REALIZAT LA COTE MAXIMALE

IN CONDIȚII DE EFICIENȚĂ RIDICATĂ !

OBIECTIVELE 
ANULUI

1973

nale contemporane, 
cării comuniste și 
rești internaționale.

Secretarul general 
al Partidului Muncii __ ___ _
temala, tovarășul Miguel Ro
drigue?, a adresat tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu un sa
lut frățesc din partea condu
cerii P.M.G., împreună 
mulțumirile călduroase 
comuniștilor guatemalezi pen
tru solidaritatea frățească ma
nifestată de Partidul Comu
nist Român, de poporul ro
mân cu lupta dusă de comu
niștii, patrioții și democrații 
guatemalezi pentru încetarea 
represiunilor și terorii, pentru 
înfăptuirea aspirațiilor fun
damentale ale poporului.

Mulțumind, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a adresat 
conducerii Partidului Muncii

al C.C. 
din Gua-

cu 
ale

din Guatemala, tuturor co
muniștilor și patrioților gua
temalezi un salut călduros și 
urări de succes în lupta pe 
care o desfășoară pentru li
bertăți și drepturi democra
tice, pentru independență na
țională. pentru progres econo
mic și social. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat, 
totodată, că orice acțiuni re
presive îndreptate împotriva 
luptătorilor pentru libertate, 
democrație și independență 
contravin flagrant cauzei pro
gresului și eliberării sociale a 
popoarelor, și ele trebuie să 
fie condamnate și împiedicate 
cu fermitate. Au fost reafir
mate sprijinul activ și solida
ritatea militantă a partidului 
și poporului nostru cu lupta 
comuniștilor, a poporului 
guatemalez pentru o viață li
beră. independentă, de pros
peritate și pace.

Reprezentanții celor 
partide au relevat cu 
facție dezvoltarea . ......... „„
a legăturilor de prietenie, •so
lidaritate și colaborare to
vărășească dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul 
Muncii din Guatemala și au 
evidențiat hotărlrea lor de a 
le extinde în viitor, în folosul 
celor două partide și popoare, 
al cauzei întăririi unității 
mișcării comuniste și mun
citorești internaționale, a tu
turor forțelor antiimperialiste.

două 
sa ti s- 

continuă
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Succesele de pînâ acum

Chezășia realizării la cotele
maximale a sarcinilor

Minerii, inginerii și tehni
cienii Vulcanului — colectiv 
cu vechi state de vrednicie în 
bătălia pentru mai mult 
cărbune, în promovarea nou
lui în tehnica extractivă — 
au dat glas din nou hotărîrii 
lor ferme de a dobîndi în
făptuiri prestigioase pe calea 
sporirii rodnicie», a eficacită
ții' activității lor. Prilejul rea
firmării acestei hotărîri l-a 
constituit recenta adunare a 
oamenilor muncii din exploa 
tare, expresie elocventă a 
participării maselor de sala- 
riați la organizarea, condu
cerea și determinarea ritmu
lui de dezvoltare viitoare a 
minei, Ia analizarea rezulta
telor, neajunsurilor și mai 
ales a modalității de înfăp-

tuire la nivelul exigențelor 
maximale a sarcinilor.

Adunarea generală a mai 
avut un merit demn de rele- , 
vat și prin analiza exigentă, 
responsabilă a neajunsurilor 
anului trecut, ale căror în-

■

mancii
a muncii

grija pentru aprovizionarea 
la timp și după necesități 
cu piese de schimb. Colecti
vele sectoarelor I și II de la 
E.M. Uricani sînt decise să 
contribuie, și în continuare, 
la realizarea exemplară, rit
mică a sarcinilor de plan, 
dar lor trebuie să li se ală
ture și minerii, cadrele me
dii tehnice și inginerii sec
torului III care au datoria 
să 
la 
ta 
se
rea ta urmă care se consem
nează aici și a se încheia 
luna februarie cu un bilanț 
pozitiv.

pună lucrurile la punct 
fronturile de lucru, și as- 
cît mai repede pentru a 
putea recupera rămine-

vățăminte sînt un veritabil 
beneficiu în favoarea viitoare
lor succese. Despre ce nea
junsuri este vorba ? In pri
mul rînd, despre bilanțul cu 
totul nesatisfăcâtor al anului 
încheiat — cînd minerii Vul
canului au rămas datori eco
nomiei naționale cu 47 000 
tone cărbune, înregistrînd ră- 
mîneri în urmă și la ceilalți 
indicatori ca productivitatea * 
muncii și prețul de cost, ceea 
ce a făcut ca cheltuielile de 
producție să 
18,7 lei/1000 
marfă.

întrebarea
cum a acționat organul colec
tiv de conducere al minei în 
vederea preîntîmpinării unui 
atare bilanț cu totul nesatis
făcător ? Darea de seamă a 
evidențiat acțiuni notabile,

fie depășite cu 
lei producție

firească este i

inițiate de comitetul oameni
lor muncii, acțiuni care au vi
zat valorificarea de noi capa
cități de producție, îmbunătă
țirea coeficientului fond de 
timp, a aprovizionării locuri
lor de muncă, folosirea mai 
rațională a forței de muncă 
etc. Totuși, evaluînd 
ficiența acestor 
suri, este evident — fapt 
bliniat și în adunarea 
nerală — că rezultatele 
ținute nu sînt pe măsura 
sibilităților. In perioada ana
lizată mina a întîmpinat în- 
tr-adevăr unele greutăți. Insă, 
aceste greutăți sau, „cauze o- 
biective", nu eludează defi
ciențele proprii care au acțio
nat ca o frînă în realizarea 
sarcinilor anului ce s-a în
cheiat și care au fost anali
zate cu răspundere în cadrul 
adunării generale atît prin da
rea de seamă prezentată de 
directorul minei, ing. Emil 
Muru, cit și de participant» 
la discuții. Printre neajunsu
rile cu repercusiuni multiple 
asupra desfășurării procesului 
de extracție se află cele de 
natură tehnico-organizatorică, 
aprovizionarea neritmică a 
brigăzilor, asistența tehnică 
necorespunzătoare la toate lo
curile de muncă. In perioada 
analizată s-a întîmplat dese
ori ca lipsa de previziune a 
conducerilor sectoarelor să 
producă necorelări între ieși
rea și intrarea în funcțiune a 
unor abataje — situație ca
racteristică mai ales la sec
toarele I, IV, V și VI — fapt 
ce a condus la substanțiale 
pierderi de producție. Ră- 
mînerile în urmă au fost de-

e- 
mă- 
su- 
ge- 
ob- 
po-

I. DUBEK

(Continuare in pag. a 3-a)

Răspuns la chemarea la întrecere lansată 
de către Exploatarea minieră Deva

sentimente patriotice, colectivul de 
tehnicieni de la Exploatarea minieră 

pentru realizarea

Animat de înalte 
muncitori, ingineri și 
Vulcan, încadrat plenar in întrecerea 
mărețelor obiective elaborate de Congresul al X-lea și Con
ferința Națională a P.C.R. de sarcinile trasate de conduce
rea superioară a partidului și a stalului, personal de tova
rășul Nicolae Ceaușescu cu ocazia vizitei de lucru in Valea 
Jiului, se angajează să-și mobilizeze toate forțele umane 
și materiale in scopul realizării exemplare a sarcinilor de 
plan pe I 973.

Xnalizind toate resursele și posibilitățile existente in 
exploatarea noastră pentru anul 1 973 — an hotăritor pentru 
îndeplinirea planului cincinal înainte de termen, adunarea 
reprezentanților oamenilor muncii, dind glas voinței între
gului colectiv, răspunde la chemarea la întrecere lansată

angajează

6 000 tone

globale cu 
marfă cu

să realizeze

de cărbune

696 mii lei ; 
696 mii lei ; 
introducerea

de Exploatarea minieră Deva și se 
următoarele obiective :

— extragerea unei cantități de 
peste plan ;

— depășirea planului producției
— depășirea planului producției
— extragerea a 79 500 tone cărbune prin

complexului mecanizat de susținere în stratul 13 blocul VIII;
— devansarea lucrărilor de pregătire din stratul 3 blo

cul V — VI cu două luni față de prevederile planului;
— executarea complexului de lucrări de la puțul 3, ori

zont 420, cu trei luni înainte de termen ;
— depășirea planului de avansare la lucrările de pregă-

(Continuare in pag. a 3-a)
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Importante economii de combustibil
In dorința fierbinte de a intîmpina aniversarea a 40 de 

ani de la eroicele lupte ale ceferiștilor și petroliștilor 
februarie 1933 cu noi realizări, mecanicii și fochiștii 
locomotive cu aburi din Depoul C.F.R. Petroșani și-au 
tensificât preocuparea față de realizarea unor cit mai 
portante economii de combustibil. Ca urmare, ei au 
șit să economisească în perioada 1—12 februarie a.c. 53 to
ne combustibil convențional, cu care se pot remorca pe dis
tanța Petroșani — Simeria — Petroșani toate trenurile din 
turnusul locomotivelor cu abur dintr-o singură zi.

In întrecerea pentru rcmorcarea unui număr cit mai 
mare de trenuri cu combustibil economisit s-au evidențiat 
mecanicii Vasile Stanciu, Pavel Rcvitea, Teodor Socaci, Va- 
sile Suciu și fochiștii Radu Radu, Gheorghe Nicoară, loan 
Jitea.

din 
de 
in- 
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Cu toate greutățile întîm- 
pinate in urma descentrali
zării in vederea executării 
lucrărilor de electrificare 
personalul stației Petroșani 
obține rezultate meritorii în 
întrecerea ce se desfășoară 
în cinstea Zilei ceferiștilor.

Colectivul stației a expe
diat de Ia începutul 
cu 2 200 tone mărfuri

lunii, 
mai

muit decît prevederile de 
plan. In aceeași perioadă, 
încărcătura statică a fost 
depășită cu 1,76 la sută. In 
numai cinci zile s-au expe
diat 9 trenuri cu supratonaje 
din încărcăturile proprii și 
tranzit, cu 3 786 tone 
mult decît prevederile, 
șite la care și-a adus 
tribuția toți salariații 
viciului „mișcare".
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Acordînd o deosebită pre
țuire oamenilor ‘ muncii ca
re lucrează in ramura in
dustriei construcțiilor 
mașini și pentru a 
jui o zi festivă in 
trecerii in revistă 
zărilor obținute și 
larii în activitatea ______
Consiliul de Stat al Repu
blicii Socialiste România a 
emis un decret potrivii că
ruia se instituie ..Ziua con
structorilor de mașini", ce se 
va serba in fiecare <_n. in 
prima duminică a lunii iu-

de 
le prile- 
vederea 
a reali- 

a stimu- 
viitoare,

I

Pentru îmbunătățirea gospodăririi
si înfrumusețarea localităților

CHEMARE
întrecere către toate asociațiile
locatari din municipiul Petroșani

Exprimînd hotărîrea unanimă a mem
brilor asociațiilor de locatari din orașul 
Lupeni. de a îmbunătăți întreținerea, gos
podărirea și înfrumusețarea localității 
noastre, adunarea generală, analizînd re
zultatele obținute in anul 1972, avînd in 
vedere și sarcinile ce-i revin în anul 1973, 
adresează tuturor asociațiilor de locatari 
din municipiul Petroșani o chemare la 
întrecere, concretizată in angajamentele 
luate in realizarea următoarelor obiective:

In domeniul economlco-financfar:
— încasarea intr-o proporție de 100 la 

sută a fondurilor de rulment atit a apar
tamentelor noi care urmează să fie date 
In folosință cit și a celor restante din 
anii precedent ;

— încasarea taxelor curente și restante;
— folosirea mai eficientă a fondurilor 

din planul economico-financiar al asocia
ției ;

— urmărirea reducerii cheltuielilor la 
centralele termice printr-o mai buna ex
ploatare a centralelor, qospodărirea com
bustibilului, folosirea rațională a apei și 
a energiei electrice.

In domeniul edilitar-gospodăresc:
- intensificarea acțiunilor de gospodă

rire și înfrumusețare a spatiilor de folo
sință comună, prin executarea în totalita
te a următoarelor acțiuni: zugrăvirea și 
întreținerea caselor de scări, ornamenta
rea acestora cu flori și tablouri, întreți
nerea și amenajarea tuturor balcoanelor, 
ornarea cu flori, întreținerea subsolurilor 
și a spațiilor verzi ;

— organizarea de acțiuni pentru plan- 
tarea de arbori, arbuști, trandafiri și flori, 
din resursele locale în toate cart:erele 
de blocuri ;

— întreținerea permanentă și dotarea 
spatiilor de joacă rezervate copiilor, a punc
telor și platformelor gospodărești. înzes
trarea lor cu numărul necesar ’ 
pienți ;

— o mai bună întreținere a 
ilor și spălătoriilor, utilizarea 
conform destinației;

— întreprinderea de acțiuni 
în scopul determinării locatarilor pentru 
o mai bună folosire a fondului locativ de 
stat, a respectării regulilor de conviețui
re socialistă, a mobilizării acestora in spri
jinirea tuturor acțiunilor întreprinse de 
organele locale.

Convinși că prezenta chemare va avea 
un ecou deosebit in rindul locatarilor Văii 
Jiului si de înțelegerea deplină a fiecărui 
concetățean, a întreprinderilor prestatoa
re de servicii către populație, locatarii 
din orașul Lupeni vor face totul pentru 
transpunerea în viață a acestor angaja
mente, In dorința de a-și aduce contribu
ția în traducerea în viață a mărețului pro
gram al partidului, în asigurarea unor 
condiții de viață din ce în ce mai bune 
locatarilor municipiului nostru.

de reci-

uscători- 
acestora

concrete.

Asociația de locatari nr. 1
Lupeni
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Dezvoltarea moralei «ochi- 
li«4r infkienleazS, intr-o mâ- 
-tir» tot mai maro si dezvol
tarea moralei medicale. Fireș
te. ou e vorb« airi deR re o 
morală medicală aparte, pen
tru că mi— există, ckipă cum 
nu sr poate di^cxita despre o 
morală... inginerească sau co- 
merciald. O singur <i morală 
domină relațiile umane din 
România socialistă. Kceasta 
este morala socialistă, morala 
. clei mar înaintate < lase, roo- 
iald echității și a dreptății- 
morala celor mai pure relații 
umane. Despre această mora
lă a practicianului medical in 
timpurile pe care le trăim, deș
ire obliqatiile sporite care re
vin medicului in calitatea sa 
de factor-dheic in apărarea 
sănătății oamenilor, am stat 

i vorbi -u dr. ION R ADI - 
LESCU directorul Spitalului 
unificat Vulcan, recent deco
rat ‘li Ordinul ..Meritul sani
tar" .lașa a Ill-a...

— Medicului de azi i se 
cere. în primul rind. să fie un 
adevărat ..organizator" de să
nătate. In sensul cel mai 
larg al cuvîntului 1 Un gos-
podar al spitalului sau al po
liclinicii. Dacă nu se dovedeș
te a fi astfel, el nu poate sus
ține că oricind va putea sâ 
asigure toate condițiile de 
desfășurare optimă a activi
tății sale. $i. știm cu toții, so
cietatea noastră tocmai o ast
fel de activitate de mare cali
tate ne pretinde nouă, tuturor. 
Mai presus de orice, medicul 
trebuie să fie om-

Și ..a fi om înseamnă a 
fi răspunzător", parcă spunea 
qîndatorul Saint Exupery!

— Adică a face sau a crea

Poșta
• „Foarte sugestiv și e- 

locvent exemplul pe margi
nea căruia a monologat atit 
de frumos („Tinere. anii trec 
repede!", apărut in „Stea
gul roșu" nr. 7237, din 8 
februarie a.c.) învățătoarea 
Dorina Rancea din Lupeni 
— ne scrie Iile Drăghici din 
Vulcan. Păcat insă că orga
nizațiile U.T.C. nu-i determi
nă De paraziții, cărora Ie 
repugnă munca, să citească

Minora ILEANA MARIA I. 
a fost condamnată. Pentru 
degradare morală. Acuzație 
deosebit de gravă...

— Cum ai ajuns aici ?
— Nu-mi dau seama bine, 

dar trebuie sâ recunosc că 
sint vinovată...

— Ciți ani ai ?
— Încă n-am împlinit 18!
— De cind ai pornit pe dru

mul acesta, atit de primej
dios '

— Totul a început acum 
- iii' a ani. Locuiam cu mama 
și tatăl meu vitreg. Iosif Os- 
vat. Acesta ne teroriza pe a- 
minduuă. N-am mai. mers la 
i'-oală. de multe ori fugeam 
de acasă. Cam pe la nouă ani, 
am iost violată de soțul legi
tim "l mamei mele bune. Ca
re. după cite știu, a mai fost 
inchis pentru aceeași vină. De 
atunci viața mea și-a schim
bat cursul. Mama a fost ine- 
bunită de durere. L-a alungat 
de acasă. Dar continua sâ vi
nă și prin violență intra in 
casă Apoi am stat împreună 
,-u ■i-ie'd l’n oarecare Ște- 
îfi: 'sebastian. decedat in- 
tr-uu accident. Nu m-am că
sătorit. La 15 ani am născut 
un copil, care este acum la 
mama. Au urmat apoi „alții" 
și „alții". pina la intimplarea 
din restaurantul ..Car păți", 
cind am lost prinsă de mili
ție, la hotel...

— ind erai la școală, pro
fesorii cunoșteau situația ta ?

— Da. chiar m-au chemat 
unii sâ locuiesc la ei. dar nu 
m-a lăsat mama. Zicea că 
mai bine se desparte de so
țul ei...

— Și s-a despărțit ?
— Un timp. Acum, că eu 

voi lipsi de acasă două luni, 
s-au împăcat 'și stă din nou 
cu el.

— Dc ce nu ai muncit ? Pu
teai. de exemplu, să îngri
jești. la diferite familii, co
pii ?

— Am fost de multe ori 
bolnavă, internată in spital și 
nu mă primea nimeni (/ ?).

— Totul depindea de tine, 
puteai să te dezbari de modul 
imoral de viață, să nu fii ne
voită să-ți dai seama doar in 
instanță că ești pe panta de
lincventei. a parazitismului 
social!

— ...(?!)
— Ce vei face peste două 

luni ? Unde vei locui ?
— Tot cu mama. II vom a- 

lunga din casă pe losij Osvat. 
Vreau să muncesc și să-mi 
■resc copilul care pe măsură 

ce crește are nevoie de mul
te...

★
Care a fost drumul străbă

tut de minora Ileana Maria I.

Interlocutor : 
ION RADULESCU 
directorul Spitalului 

unificat Vulcan

ceva util oamenilor... Suferin
ța sau durerea fizică sini, im
plicit și o suferință sufletea
scă. Bolnavul vino la medic 
convins că va qăsi aici. in 
primul rind. înțelegere. O a- 
titudine prietenească. apro
piată. Oamenii știu azi mull 
mai multe despre boli și pre
venirea acestora, (ieci.1 altă 
dală. Munca noastră, a medi
cilor, a devenit și tinde in 
continuare să devină mrl pre
tențioasă și. trebuie să recu
noaștem. mai dificilă...

— Se poate vorbi, cumva 
despre tendința vreunei... rup
turi intre complexitatea sarci
nilor practicii medicale și con
ținutul noțiunii de otită 
socială ?

— Pe alocuri, se pare că
da. Nutrind o foarte bună pă
rere despre ei. despre calită
țile și tehnicitatea cu care 
sint dotați, unii medici gre
șesc < onsidei indu-se in aiara 
oricăror... greșeli. Prin faptul 
că se adresează ființei umane, 
omului, a cărui respectare nu 
are și nici nu poate avea li
mite. o sănătoasă concepție e- 
tlcă se impune de la sine, cu 
precădere. în activitatea ori
cărui medic. Cu scop bine de
finit și nu doar de dragul 
de a o face, se procedează la 
îngrijirea sănătății, la preve-

paginii
asemenea articole. Lor și 
numai lor le sini destinate, 
dar ei sint ultimii care le 
citesc — dacă le citesc vreo
dată..." Just. Să sperăm că, 
de data aceasta. <fei ce tre
buie să.. audă, v-au auzit.

gj De acord cu dv„ tova
rășe I. Bărbulescu (Petrila). 
așa sint adolescenții, aseme
nea riurilor care nu și-au 
definit încă... albia și cursul 
curgerii lor...

piuă la limita vagabondajului 
și a prostituției ? lată o între
bare la care nu-i prea greu 
de răspuns. Familia, această 
primă școală a vieții, factorul 
primordial al educației copi
ilor. familia Ilenei, a fost pen
tru ea o școală ce a favorizat 
flagrant delincventa. O „școa
lă" primejdioasă. Acesta a 
fost desigur și motivul pentru 
care bunicii, sesizind perico
lul. au luat-o sub tutela lor. 
Dar bătrinii au decedat. Și 
minora a trecut din nou sub 
protecția mamei sale. A unei 
mame care s-a căsătorit eu 
un cetățean. Tosif Osvat. fără

Pe banca 
acuzaților 

e și locul 
„nevinovatilor" 

cu... vină
scrupule... Cetățean care, con- 
tractind căsătoria cu Sabina 
Costin, iși lua asupra sa și 
responsabilitatea creșterii și 
educării fiicei acesteia! Se 
pare însă că și-a asumat o 
singură răspundere — aceea 
de a-i cheltui la ..Minerul" 
pensia de urmaș (720 lei) pe 
care o avea Ileana de pe ur
ma bunicilor...

In casa mamei sale, clima
tul nociv, absența totală a 
valorilor morale, meschinăria 
tatălui vitreg, înclinațiile 
spre imoralitate ale mamei, 
au constituit tot atiția factori 
delictogeni care au condus-o 
rapid pe Ileana Maria la de
zechilibru moral. In optica 
sa, ne-am convins de acest lu
cru, părinții, cei care-ar tre
bui să fie „vioara intîi" in e- 
ducația copilului, s-au identi
ficat cu însăși normele anti
sociale. Aici, in această casă. 
a învățat să desconsidere 
munca, să nesocotească legile 
moralei, și-a însușit obiceiul 
de a trăi din traficul propri
ei sale ființe.

De la comisia de tutelă, tov. 
Margareta Zaharia, ne-a in
format că minorei in cauză i 
s-a oferit un serviciu. Pe ca

nirea apariției bolilor I
— „Pentru ca nimeni — 

după cum spunea secretarul 
general al partidului nostru, 
tovarășul Nlcolae Ceaușescn 
— să nu mai apeleze prea 
des la medic..."

— Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. pe bună dreptate, 
susținea că sarcina noastră 
principală, a fiecărui medic 
este aceea de a-șl spori a- 
portul la prevenirea îmbolnă
virilor. pentru ca poporul ro
mân. și în primul rind tine
relul. să fie cit mal sănătos. 
De aceea, consider că responsa
bilitatea profesională și socia
lă a medicului, in condițiile 
de azi cind societatea așea
ză această activitate la loc de 
cinste, și-a extins locul de 
acțiune. Medicul trebuie să 
fie om. Cabinetul de consul
tație să fie un sanctuar al 
științei. Dacă relațiile dintre 
medic si bolnax nu conțin 
suflet și încredere, omenie și 
speranță, acelea nu sini rela
ții bune. Și nu avem nevoie 
de asemenea „legături"...

Adrian CONDOR 

re l-a refuzat. Și la urma ur
mei. dacă bunăvoință există, 
oricind găsești ceva de lucru.' 
„Nu odată, am fost informați. 
părinții au fost chemați. a- 
verlizați, chiar asupra influen
ței nefaste pe care o exerci
tă asupra unui minor. Dar, 
cu o mamă care ea însăși ne
socotește normele eticii și ca
re acceptă un asemenea soț 
lipsit de scrupule, care a con
tribuit nemijlocit la înrăutăți
rea comportamentului fiicei 
sale, ce poți să discuți ? Iar 
acum, cind Ileana ispășește o 
pedeapsă, pentru care, evi
dent. are partea ei, destul de 
mare, de vină, din nou îl găz
duiește sub acoperișul său.' 
Unde sint, Sabina Osvat sim
țămintele materne ? S-au a- 
trofiat ? Cum mai poți supor
ta alături de dumneata pe a- 
cela care ți-a dezonorat fiica? 
Legile noastre socialiste apă
ră omul împotriva violenței, 
a celor descompuși moral. Ai 
cerut sprijinul lor ?"

★

Evident, Ileana Maria este 
vinovată. A refuzat nu odată 
ajutorul comisiei tutelare. 
Dar, oare, nu ar fi nedrept 
să o socotim numai pe ea vi
novată ? Desigur, familia es
te in primul rind răspunză
toare. Mai ales că n-a luat in 
serios sprijinul autorității tu
telare, nici pe cel al școlii. 
Și discordanța dintre factorii 
educativi au tirit-o inevitabil 
pe I.M.I. pe panta abruptă a 
imoralității. Iar dumneata, 
L. J., maistru minier (departe 
de virstă adolescenței), care 
declari senin că ai „invitat-o 
la hotel", te-ai întrebat cine 
este cea cu care te „întovără
șești" momentan, ce virstă 
are ? Aveai datoria umană 
să-i dai un sfat bun. să-i în
tinzi o mină de ajutor. Ai fă
cut-o ? Nu ! Ai conștiința îm
păcată ? Și la fel ca dumnea
ta, toți aceia care au cunoscu
t-o „bine", cei care cu sigu
ranță nu au fost minori, dar 
care au „ajutat-o" pe minora 
in cauză să ajungă in „pră
pastie". toți acei care se cred, 
probabil, „vino i: ați fără vină", 
ce au de spus ?

k
Peste două luni, Ileana Ma

ria va reveni de după zăbre
le. Poate atunci se va forma 
acea joncțiune obligatorie a 
factorilor educativi — părinți, 
prieteni, cunoștințe, vecini, o- 
pinia publică, organizația dc 
tinerel — și-i vor întinde o 
mină salvatoare Ilenei, pen
tru a o aduce pe drumul el 
hun. al cinstei și onoarei.

Ionica FIERARU

Intervenția pompierilor a lost promptă, dezastrul preintimpinat, dar...
...Se zice co sini incendii care, pur și simplu, refuza cu incă- 

pâtînore să...se producă atunci cind cineva le ...așteaptă. Adică, 
atunci cind cei ce asociază, firesc grijii pentru ca bunurile în
treprinderii, avutul obștesc să fie ferit de pericolul flăcărilor, 
asigurarea liniștii de după muncă, doresc să preintimpine pericolul, 
anunțind factorilor responsabili iminența acestuia... Cornel Jura, 
locuind in imediata vecinătate o imobilului din strada Constantin 
Miile (Petroșani), in care cu puțin timp in urma s-a produs un 
incendiu, ne rnăPurisește : „Noi cei din apropiere, sesizind fap
tul că șopronul tapițorului Francisc Leib nu poate fi decit un 
real focar care... abia așteaptă o scinteie spre a declanșa un 
dezastru, am anunțat in urmă cu cițivo ani pe cel in drept. Am fost 
tratați probabil ca... alarmiști, pentru că nimeni n-o ridicat un 
deget Acum, noroc cu pompierii noștri, care odată cu inter
venția lor operativă au reușit să spele și... conștiința civică, o- 
coperită de praf, a celor ce nu reușesc să vadă Înainte".

...Se putea produce, intr-adevăr, un dezastru. In jurul locului 
incendiat sint locuințe. Locuințe ale unor oameni care, in parte, 
ar trebui să simtă și ei apăsarea vinovăției incendiului. Pentru 
că n-au reușit să-i convingă pe cei indrituiți să le apere avu
tul particular, să înlăture, să lichideze focarul inevitabil. Incen
diul. este adevărat, nu știi cind poate surveni. Dar, cind peste 
o adunătură de material ușor inflomabil se așează, comod, 
nepăsarea, indiferența, la ce te poți aștepta ?

...Grupul de pompieri militari, comandați de căpitanul Pe
tre Tudor, au acționat rapid, eficace. Pericolul a fost înlăturat. 
Cinste lor I Dar, dacă incendiul survenea noaptea (cînd apa e 
oprită) și or fi fost ajutat și de un vint ceva mai vinjos ?...

Cei ce trebuie să tragă concluziile, să le tragă neintirziot 
și să aplice cu fermitate litera legii celui vinovat de pericolul 
la care o expus locuințe, bunuri ale oamenilor, avutul obștesc.

Pe marginea articolului „ Cu ce drept luați copiilor copilăria ?“

NOTĂ

Strict... 
preferențial!

...Există, la noi, la Petrila, 
in cartierul „8 Martie", in 
fața blocului nr. 12, un 
chioșc de difuzare a presei. 
Are numărul 13. Fatidica ci
fră, Insă, nu are nici o le
gătură cu ceea ce vreau să 
povestesc în continuare. 
Aici, la acest chioșc nou, 
este vinzătoarca Maria Ro
taru. Despre ea vreau să 
vă vorbesc...

In ziua de 8 februarie, 
la ora 8,40, aflindu-mă în- 
timplător (rin fața chioșcu
lui, de vorbă cu o cunoș
tință, am observat că... ce
va nu e in requlă cu dis
tribuirea „Programului ra
dio — TV". Unii îl primeau, 
învelit mașinal în alt ziar, 
altora li se răspundea, ra
pid și tare: „Nu mai este. 
Acela a fost ultimul!" M-a 
deranjat faptul ca prea 
multe erau... „■ultimele "și 
am intervenit. Bineînțeles 
am fost tratat la fel cu 
ceilalți „necunoscută". Nu 
putea, însă, vînzătoarea în- 
tr-o jumătate de oră 
asistasem doar, fără să 
vreau, la desfacere — să 
lichideze cele 40 de bucăți 
primite. Am telefonat la 
poștă. A venit la fața lo
cului o „reprezentantă" a 
dirigintelui]. Și, imj-reună, 
am constatai, că înăuntru, 
dosite mai existau încă... 
30 de bucăți. Asistau la 
discuții: Maria Colda. Dom
nita Antochc, Elisabelu Mi- 
clea, Elisabeta Vierii. Lu
cretia Bobocea. Toate gos
podine indignate...

Faptul fiind dovedit și 
recunoscui. consider că 
noi nu avem de ce să-l 
mai discutăm. Este foarte 
dar despre ce... e vorba. 
După cite știm. Legea co
merțului interior dezaprobă 
și pedepsește servirea pre
ferențială... Așteptăm mă
suri 1 Insă să. știți - ne a- 
dresăm conducerii Oficiului 
municipal de țoștă șl tele
comunicații le așteptăm 
neaipărat si... necocoloșite 
și urqente !

Gheorghe DRAGU 
corespondent

- Este vorba despre atitudini 
reprobabile moral ?

— Nu! în acest caz,
SÂINTERVINĂ LEGEA!

S-au scurs două săptămîni 
de la apariția „scrisorii des
chise" a medicului loan Bă
lan — usturătoare „filipică" 
la adresa unor părinți ires
ponsabili, care și-au făcut... 
uitați proprii copii în secția 
pediatrie a Spitalului uni
ficat Petroșani. Două săptă
mîni. în decursul cărora, pe 
adresa redacției și a autoru
lui acelui cutremurător „stri
găt de revoltă", publicat în 
cadrul acestei pagini, nu au 
contenit nici un moment să 
sosească... scrisori și telefoa
ne. Un șuvoi de reacții deza
probatoare. întreaga noastră 
opinie publică, se pare, a fost 
pusă... în mișcare. Sesizind 
„seismul", am intervenit pe fi
liera factorilor educaționali, 
spre a-i edifica și mai bine pe 
cititorii ziarului asupra perico
lului social pe care-1 repre
zintă practicile reprobabile, 
vădind atrofierea totală a 
afecțiunii părintești, despre 
care medicul loan Bălan și-a 
spus atit de elocvent cuvin- 
tul...

„De 7 luni 
nu l-am mal văzut.. “

...Rozalia Tabacu (Petro
șani, str. Oltului nr. 17) ne 
privește atentă și nu pricepe 
de ce noi ținem morțiș s-o 
convingem că dreptatea nu-i 
de partea ei. Gheorghe. cel 
mai mic copil al acestei „ma
me" — are 1 an și 5 luni —. 
se află în spital deși e... sănă
tos domnii. Explicația 
„nudă", așa cum am primit-o. 
de altfel — o veți afla în cele 
ce urmează...

— De ce îl țineți pe „Chi
tă" la spital ?

— Care Ghiță ? ...A, ăla 
micu ! Pentru locuință, tova
rășe, Avem locuință rea.' O 
cameră. /Afumată. Nu pot să 
țin curățenie. Copilul se îm
bolnăvește repede. Ce, să-1 
duc și să-1 aduc mereu ? Și- 
apoi eu sint bolnavă. Am 
fost la Zam. Cînd m-apucă 
durerile dc cap, nu mai știu 
nimic de mine...

— Pe ceilalți 3 copii cum 
îi puteți ține ?

— Sint mai mari. Ii scol și

...Sint frumoși, sint sănătoși — ni i-a prezentat, pe rind. medicul MARIA RADULESCU pe cei patru copii 
din fotografiile de mai sus, GHEORGHE TABACU (1 an și 5 luni). ILEANA DENEȘ (10 luni), GABRIEL BIALUȘ 
(Ifl luni) și GHEZA LOGO (5 luni), o parte doar a celor... uitați in spital.

pe afară...
— Și „Ghiță" e mare 1
— Nu încă. Mă doare su

fletul, dar că să-i fac ? Să mai 
crească !

— De cind nu l-ați văzut ?
— De vreo 7 luni. Soțul îl 

vizitează mereu.
— Cam bea soțul...
— Nu. Asta nu ! Merge la 

birt doar cînd ia . salariul.
— Și cam cit cheltuiește ?
— 20—25 de lei. Nu-i mult!
— Lunar, nu, dar e văzut 

aproape zilnic...
— Nu cred. Eu nu știu. Eu 

sint mereu prin spitale...
— Și cînd ieșiți, întremată, 

de ce nu-1 vizitați pe „ăla 
micu" ?

— N-am putut. Sint ame
țită rău dc tot cînd ies.

— Primiți ajutor de la 
stat. Trei porții de mîncare. 
Alocație pentru fiecare copil 
în parte. Cît cîștigă soțul dv. 
lunar ?

— Primim și mincare și 
bani... El cîștigă 1200 lei. E 
greu...

— E greu, sigur, cînd nu 
șlii 'îi chibzuieșli banii... 
și cînd bei !

— Nu bea. dccît cîte-un 
pic...

— Zilnic !
— Nu zilnic. Asta nu... Nu 

cred !
— Ați fost anunțată că cel 

mic e sănătos și poate fi luat 
acasă ?

— Nu... Dar, o să-l iau. 
Să ia soțul salariul, îi cum
păr hăinuțe și-l aduc acasă...

„Tot noi i-am cres
cut și pe ceilalți"...

Discuția cu Rozalia Tabacu, 
în afara faptului că ne-a de
terminat să credem în... deza
măgirea cruntă pe care o vor 
simți copiii acestei familii 
cînd vor descoperi zgură aco
lo unde ar trebui să găsească 
pulbere de aur, ne-a scos în 
relief și cîteva contradicții, 
fapte certe negate cu ostenta
ție. I-am împărtășit medicu
lui Ioan Bălan constatările și 
previziunile. Să-1 ascultăm :

— Rareori izbucnesc ner
vos. dar n-am mai putut. Ori- 
cîtă înțelegere ai avea, ajungi

la un punct cînd nu mai poți 
tolera. Oameni care nu înțe
leg un lucru elementar : co
piii au nevoie neapărată de 
părinți. Și apoi dacă iși beau 
banii lor, cu ce drept își bat 
joc do banii oferiți de stat 
pentru creșterea unor copii 
sănătoși, voinici ?... Cetățea
nul Tabacu are o manieră 
proprie de a-și crește copiii. 
Ii aduce această mamă insen
sibilă cu care ați vorbit — și 
care dă vina pe condițiile de 
acasă, dar e total delăsătoare 
față de acel cuib familial, 
unde domnește dezordinea și 
murdăria, nu spoiește pereții, 
nu face copiilor baie, nu pune 
mina pe nimic în casă — și-i 
lasă la noi la spital, pină 
cresc mari. Cite un an îi Iasă ! 
Așa a procedat și cu ceilalți. 
Tot noi i-am crescut... La 
circiumă, cind îl .văd, întoar
ce capul... De ce ? Poate aș 
vrea să-1 întreb ce mai fac 
ceilalți copii, dacă sint sănă
toși și... n-ar vrea cumva să 
ni-i aducă înapoi ! Noi înțe
legem greutățile. li înțele
gem și pe copii. Spre a-i feri 
de hospitalism, i-am dus pe 
cîțiva dintre cei mari, pără
siți, la prevcntoriul de la Nă- 
lați. Dar de ce numai ne' -in
dicii, să înțelegem care-i me
nirea copiilor in societatea 
noastră socialistă ?...

0 foarte mare doză 
de Inconștiență

— Care-i părerea dumnea
voastră despre aceste cazuri, 
ale unor copii frustați, fără 
motiv, încă din fașă de afec
țiunea părintească ? — ne-am 
adresat, apoi, tov. Viorica 
Haiduc, inspector cu proble
me de autoritate tutelară la 
Consiliul popular municipal 
Petroșani.

— Am să mă refer tot la 
situația familiei Tabacu. Pen
tru că mi se pare foarte grăi
toare... Tatăl, Dumitru, e tî- 
năr, capabil de muncă, are 29 
de ani. A preferat să fie vi
danjor Ia I.G.C. deși 1 s-a ofe
rit și un alt loc dc muncă, cu 
cîștig mai substanțial. Moti
vează că e bolnav. Dar... Fa
miliei i-am asigurat masa. 
Și îmbrăcăm' s ..
Ii vom da și altă casă. Am 
făcut și facem tot posibilul, 
să le creăm condiții. Dar... 
surprinzător, nu sint de loc 
mulțumiți — și ei ca și alții 
— de ajutoarele ocazionale 
pe care le dăm. Și prin comi
siile de femei am căutat să-i 
ajutăm. Sînt refractari. în
drumările și ajutoarele noas
tre practice n-au dat rezulta
te dorite, scontate... Nici nu 
mă mir auzind că așa și-au 
crescut copiii, în spital, să
nătoși fiind. Alții, însușin-

du-și procedeul, fac aidoma, 
ocupînd locul copiilor cu a- 
devărat bolnavi, in spital !

„Atitudini care ating 
legea penală"

Despre implicațiile sociale 
ale „cauzei" puse „pe rol" ju
decății opiniei publice de 
medicul loan Bălan, am stat 
de vorbă cu tovarășul loan 
Bardac, procuror la Procura
tura locală Petroșani.

— Intr-o societate ca a 
noastră, în care grija față de 
creșterea și educarea tinerei 
generații se află la loc de 
cinste, eu consider că punind 
în discuție publică atitudinile 
părinților care și-au părăsit 
copiii în spitalul din Petro
șani, nu putem să neglijăm 
aspectul juridic al acestor 
practici. Pentru că ele ating 
legea noastră penală. Artico
lul 305 litera b din „Codul 
penal" sancționează pe cei 
care, cu rea credință, iși a- 
bandonează copiii, nu le a- 
cordă întregul sprijin spre a 
crește armonios și deveni utili 
societății. „Codul familiei", 
de asemenea. Experiența ne-a 
scos in evidență următorul 
aspect: marca majoritate a 
delincvenților minori provin 
din familii dezorganizate, care 
n-au acordat educația cuve
nită. din timp, copiilor lor. 
In atitudinea de a lăsa, inten
ționat, în spital propriul co
pil, noi nu putem să nu ve
dem... germenele iresponsabi
lității. care ulterior va deveni 
chiar crasă.

Neglijarea educației. incă 
de la cea mai fragedă virstă. 
„naște" minori care, de cele 
mai multe ori. sînt pe punctul 
de a păși în cîmpul infracțio
nal. De aceea, zic, atitudinea 
acestor părinți nu este numai 
demnă de oprobriul public, 
dar lovește în interesele so
cietății noastre socialiste..."

★
Sâ concluzionăm, azi. elu- 

dînd o „problemă" : ne aflăm 
in fața unei simple atitudini 

de sfidare a unor convenien
țe, pe care orice părinte res
ponsabil o dezaprobă. sau 
ave~ c- ia .• c:< a >e ' -■
acte antisociale, cu oameni 
care deja, cu bună știință, au 
intrat in conflict cu legalita
tea noastră socialistă ? Partea 
a doua a întrebării își găseș
te un răspuns afirmativ... In 
acest caz, SA INTERVINĂ 
LEGEA ! Acești copii pără
siți în spitalul din Petroșani, 
au dreptul să facă parte din... 
viitorul de aur al acestei 
țări !

Viorel TEODORESCU



Steagul roșu 3

ii 
le

vintul, 
pampa- 

nu-

Simion PLA1N1CEANU, 
lăcătuș — E.M. Uricani

oamenilor 
subordine, 
spirit de
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Mina i-a devenit
cea de-a doua familie

cu-

Buchetul

Preparația Coroești în pragul aniversării
unui deceniu de existență

Treptele ascensiunii

să 
in

și 
de 
în

carc, 
ani. 
tai- 
me- 
Ma-

rind, va trebui 
plece, și va ptirta 
inimă flacăra priete
niei ce ne-a legat.

Valeriu BUTULESGU, 
student I.M.P.

g g o Tam Ti 
F’g vietnamez 
* " vine din 

îndepărtată a

prieteniei

se a- 
condi- 

mult

fleacul roșu

Acum douăzeci dc ani, bă
iatul nu prea înalt, cu pri
virea ageră, pe nume MA
RIN STOlCUl ESCU venit 
de pc meleagurile gorjene. 
a pășit cu sfială și cu oare 
-.'arc neîncredere pe poarta 
minei. Dorea so se angajeze 
la E.M. Uricani. Inițial, i-a 
fost greu pină s-a obișnuit 
cu oamenii, cu munca. În
ceputul întotdeauna este 
greu, dar strădui ndu-tc < u 
perseverență și eu asiduita
te, satisfacțiile nu se iasă 
mult așteptate. Lucra tină
rul ca necalificat. S-a apro
piat de oamenii cu experien
ță. cu vechime în muncă, ii 
întreba mai de una. mai de 
alta, il interesa orice amă
nunt... Era nerăbdător, roia 
să știe cit mai multe, cu tot 
dinadinsul. S-a calificat ca 
miner, a primit o grupă. 
Pretențiile au crescut firesc, 
dar tinărul cu licăriri dc in
teligență in ochi nu s-a dat 
înapoi. Credincios profesiei 
alese, muncea cu aceeași 
pasiune, hotărire și devota
ment, ajutind cu cunoștințe
le sale, cu fapta, cu sfatul

pe noii veniți in echipă.
Ca urmare a aprecierii dc 

rar.- se bucură, organizația 
dc partid l-n primii in rin- 
riurile sale pe ut coiului Ma
rin Stoiculescu in anul 1956. 
.4cum avea obligația dc co
munist. de om, dc a munci 
vii fi mai marc răspundere 
pentru îndeplinirea sarcini
lor ce-i revin pe linie dc 
producție, pentru a fi exem
plu pentru ortacii săi. Fiind 
un bun muncitor și avind 
și o 
cunoștinți 
ducerea minei 
să-l trimită la 
maiștri. După 
cursurilor școlii 
la mina Uricani unde-și des
fășoară activitatea și azi.

Băiatul de odinioară este 
acum un om matur, cu tim- 
plele „ninse de nea", dar a- 
re aceeași privire ageră, pă
trunzătoare, căreia nu-i sca
pă nimic. Băiatul, care acum 
douăzeci de ani intra cu sfi
ală și oarecare neîncredere 
pe porțile minei este prim- 
maistru miner, se bucură de

i muncitor
•stre apreciabilă -ie 

acumulate. con- 
a ho tării 
școala de 
terminarea 

s-a reîntors

stima și prețuirea 
pe carc-i arc m 
Dotat cu un real 
organizare, priceput in mun
co cu oamenii, este aproape 
de ei și la bine șt la cite un 
necaz, că se mai intimplă... 
Este un dușman necruțător 
al absențelor nemotivate, 
dovedește exigență pentru 
respectarea normelor de 
protecție a muncii. Marea 
familie a minerilor il apre
ciază in primul rind pentru 
faptele sale. La obținerea
■clor 1 900 tone cărbune in 

luna ianuarie, peste plan, ra
portate de sectorul unde lu
crează. 0 contribuție deose
bită a avut-o și prim-mais- 
trul miner Marin Stoiculcs- 
cu.

...Căsătorit, e tată a 
copii, un băiat și o fată, 
cesta-i omul, comunistul 
Marin Stoiculescu. Familia 
minerilor in care se inte
grează il vorbește frumos, 
numai de bine. Eu puteam 
să fac altfel ?

Intîlnire cu lectorii Cabinetului 
municipal de partid

Motți dupâ-amiozâ, Io Pe
troșani, tovarășul conf. dr. loan 
Florea, șeful grupului de lectori 
al C.C. al P.C.R. s-a intilnil cu 
corpul de lectori ai ‘Cabinetului 
municipal de partid, Cadre di
dactice care predau științele 
sociale in școlile din Valea Jiu
lui.

După o succintă și documen 
tata expunere cu tema „Demo
crația sociolistâ", tovarășul Flo-

rea a răspuns întrebărilor soli
citate de asistență in legolura 
cu practico aplicării principiilor 
democrației socialiste in viața 
socială. întreaga dezbatere a 
constituit un dialog viu, o con
tribuție prețioasă la clarifica
rea lectorilor asupra unor pro
bleme de bază ale politicii ști
ințifice a partidului nostru pri
vind lărgirea continuă, eficien
tă a democrației socialiste.

Acțiuni ale tinerilor feroviari
Tinerii din complexul C'.F.R. Petroșani lntimpinâ mă

reața sărbătoare cu rezultate deosebite atit In muncă cit și 
prin activități numeroase inițiate de organizațiile U.T.C. Re
zultatele concursului de șah și tenis care s-a desfășurat du
minica trecută sint următoarele: La șah. locul I - Flo
re» llumăială. depoul de locomotive . II — Dumitru Sirbu, 
atelierul do zonă. III Vasile Mare, mișcare C.F.R. La 
tenis, locul I — Dumitru Purcariu. depoul de locomotive ; 
II — Teodor Bogdan, do la C.E.D. HI - Lascu Stoica, 
depoul C.F.R

Cișligătorilor ll s-au inminat cupe de cristal diplome 
ale Comitetului municipal Pe'troșani al U.T.C.

Ing. Rodiră ARDELEANU 
Revizia de vagoane C.F.R.

Petroșani

fkjf atheo Miton- 
S\fg ga face parte 

din grupul de 
studenți africani ve- 
niți la noi in octom
brie 1971. A trecut 
anul pregătitor 
tinărul cu fața 
abanos a urcat
crezător treptele am- 
fiteatrelor in 
timp dc cinci 
va pătrunde in 
nele adinei ale 
seriei. E vesel
theo. II văd perma
nent înconjurat dc 
prieteni, de căldura 
sufletească a colegi
lor de grupă și de 
facultate. Acum aș
teaptă cu nerăbdare 
sesiunea, prima se
siune din viața lui 
dc student. Și sini 
mai mult ca • sigur 
că peste citeua zile 
o scrisoare cu desti
nația — ZAMBIA 
va transmite famili
ei și prietenilor de 
la Ecuator vestea 
primului său succes 
universitar.

g g o Tam Tinh e 
vietnamez și 

" ' vine din țara 
i Soa- 

relui-Răsare. Știe bi
ne limba română. 
De fapt, a venit aici 
de cinci ani, făcind 
parte din primele

grupe de studenți a- 
siatici. l-a fost foar
te greu la început. 
.4 trebuit să 
dapteze unor 
fii de climă 
schimbate, să
o limbă at it de dife
rită de a lui. Dar a 
reușit. De atitea ori 
l-am văzut cu ure-

greu să se despartă 
de noi, de căldura 
cu care l-am primit 
în momente atit de 
grele pentru poporul 
său. A simțit insă și 
el solidaritatea noas
tră, a poporului ro
mân cu poporul viet
namez. Dar, in

Pe terne gospodărești

„rnmavai a 
în... februarie

chile lipite de tran
zistor ascUltind ‘ <?-' 
moțional • ultimele 
știri transmise de 
posturile noastre de 
radio. Și .nu odată 

l-am văzut cu la
crimi in ochi. Unde
va, pe păminlul ca- 
re-i este atit de drag, 
frații lui lupt ari pen
tru libertate, pentru 
triumful cauzei lor 
drepte. Acum e feri
cit că, in sfirșit. s-a 
pus capăt războiului, 
că e pace in țara lui. 
acasă la el și la ai 
lui. Ii va fi foarte

mult, dar uneori 
chii negri de meri
dional îi fug de pe 
rinduri și gindul 
zboară undeva de
parte ca un condor 
ce veghează imensi
tățile înzăpezite ale 
Arizilor. Un murmur 
stins de ghitară 
vine in minte, 
trunzător ca 
rătăcit prin 
sul sălbatic. Și 
mc dragi ii revin pe. 
buze. Nume de care 
il despart mii și mii 
de kilometri. Și o- 
chii lui negri strălu
cesc parcă mai tare, 
umeziți de amintiri. 
Dar numai pentru o 
clipă. Apoi, 'înconju
rat de cărți și dicți
onare, se cufundă 
intr-o lectură 
că.

anuel Nelson 
Guzman e chi
lian. Recenta 

naționalizare a in
dustriei cuprifere, u- 
riașele rezerve de 
cupru de care dispu
ne republica Chile, 
cere cu prisosință 
oameni bine instru- 
iți, buni cunoscători 
ai mineritului. Ma
nuel a ințeles cerin
ța țării sale. Citește

Oameni 
intte 
colțuri diferite 

ale lumii. Aspirații
le lor se împletesc 
insă intr-o singură 
idee : PAGE A. Finti- 
na rece și clară în 
care păsările iși uda 
aripile înaintea zbo
rului avintat 
inalturi...

Titlul in forma dc... primă
vară în ianuarie I, dacă vă 
mail amintiți bine, este al u- 
nui cîntcc — melodie de mu
zică ușoară — aflată la „modă" 
in urmă cu cițiva ani. 11 fo
losim acum, însă, in însem
narea de față, ca o analogie 
a... timpului actual de iarnă 
fără zăpadă, de anotimp re
ce. dar cu nuanțe... primăvă- 
ratlce I

Această „primăvara" în 
februarie este deosebit de 
favorabilă executării — încă 
din primele luni ale anului — 
a unor lucrări gospodărești — 
edilitare necesare in orașul 
nostru, fără a fi stînjeniți sau 
îngreunați de zăpadă mare, 
gheață persistentă și alte a- 
semenea inconveniente, ine
rente în alți ani anotimpului 
rece.

Una din primele măsuri — 
pentru , a evita neplăceri mai 
mari care s-ar putea produce 
în primăvară în cazul topirii 
bruște a zăpezii pe munți sau 
a unor ploi îndelungate, este 
punerea în lucru a curățirii 
parțiale a albiei pîraielor Ma- 
leia și Slătinioara - ape care 
ne-au mai făcut cîte o sur
priză în unii ani. Este o pro
blemă acuta ■— în special pen
tru unele porțiuni ale albiei 
aceslor piraic (ca în dreptul 
liniei ferate, pentru piriul Ma- 
leia și. a porțiunii din dreptul 
Liceului — racord cu albia be
tonata) pentru pirîul Slali- 
nioara. In treacăt fie spus, 
porțiunea albiei Maleii — 
intre sediul unității forestiere 
și pină in dreptul C.C.P. — 
(chiar și in partea dinspre ha
lele pielii) ar trebui curățată 
de murdării și diferite rezi
duuri care o acoperă.

Timpul se scurge ireversi
bil. Adolescenții care au pă
șit intiia dată pe poarta pre- 
parației Coroești au devenit 
bărbați in accepțiunea veri
tabilă a cuvintului. Dar o- 
tunci, in urmă cu un dece
niu, pe harta industrială a 
județului Hunedoara și a 
țării apăruse un semn ca
re indica existența unei noi 
întreprinderi... In circuitul 
economiei naționale intra a- 
cum o nouă uzină : Prepa
rai ia Coroești.

in cei zece ani in care u- 
zina a „trecui1' prin interi
orul său milioane de tone 
de cărbune, pe care l-a li
vrat atit oțelăriilor și termo
centralelor cit și altor bene
ficiari. colectivul și-a ciști- 
gat un prestigiu binemeritat, 
urând scara ierarhică a 
succeselor, reușind să se im
pună in riadul unităților de 
ramură.

Ei au pus piatra 
de fundație...

l-am căutat pe cei care 
au participat la punerea pie
trei de fundație a prepara
ției, L-am găsit pe excavat o- 
ristul de atunci. Simion 
Szbcs, astăzi lăcătuș la de
poul de locomotive Diessel. 
Aflasem despre el că la co
manda sa excavatorul o 
mușcat prima cupă de pă- 
mint care avea să marcheze 
conturul actualei albii a Ji
ului, unde urma să apară 
treptat, ridieîndu-se spre ul- 
bastrul fermecător al ceru
lui, un nou obiectiv indus
trial. l-am ascultat cu emo
ție povestea adevărată a 
faptelor sale... Dar au venit 
apoi constructorii care, din 
oțel și beton amestecat la 
cele mai înalte cote ale unei 
tensiuni creatoare, turnat a-

poi in cofraje, au conturat 
in spațiu silueta celei mai 
moderne uzine de preparare 
a Văii Jiului. Am tresărit 
cind am găsit unul dintre a- 
cești constructori in persoa
na lui Nicolae N., unul din
tre cei mai vechi comuniști 
ai colectivului în care lu
crează.

Nu se ajunsese nici la 19 
metri din cei 41 cit avea să 
capete in înălțime construc
ția. cind montorii au început 
amplasarea utilajelor care 
aveau să continue, aici, mun
ca minerilor, separind căr
bunele de steril. Am avut 
fericita ocazie să intilnim 
in prezența lăcătușilor de 
întreținere Francisc Pecs, 
Mihai Meizembach, Gheor
ghe Petca .și Gheorghe Mat- 
he, pe oamenii care au mon
tat inima uzinei. Ei au fost 
cei care și-au adus o contri
buție valoroasă la montarea 
utilajelor de la flotație, a 
elevatoarelor, a mașinilor 
de zețaj, ciururilor și cuve- 
lor de spălare.

Pe culoarele descrise de 
benzile cu covor de cauciuc 
l-am găsit pe bătrinul vul- 
canizator Francisc Deak. Ca 
și alunei, la început, acum 
se îngrijește ca benzile să 
asigure transportul neconte
nit al cărbunelui pe fluxul 
tehnologic...

Am continuat drumul fi
resc care ne poartă spre alțt 
oameni care prin munca de
pusă au insuflat viață rod
nică utilajelor instalat e: 
Printre aceștia se numără 
electricienii Nicolae Tresti- 
an și Ion Sieoi, sub a căror 
conducere kilometrii cablu
rilor electrice au făcut le
gătura cu utilajele...

Cu puțin timp inaințe ca 
lucrările să fie terminate 
și-a făcut apariția nucleul 
primului colectiv care urma 
să preia de la constructor

aceste utilaje și să înceapă 
efectuarea probelor teh
nologice. Dintre aceștia mai 
pot fi găsiți prin preparație, 
maiștri D. Burchel și Petre 
Prus — actualul secretar al 
comitetului de partid al uzi
nei —, apoi spălătorii I. Ma
tei, P. Tindirici, W. Wapke, 
E. Stan. Al. Sălăgean, lăcă
tușii P. Bauer. Fr. Deda, I. 
Halasz și sudorii ]. Bodescu, 
I. Cață.

Modernizarea 
fluxului — 

un imperativ 
al vremii

...In acest deceniu de acti
vitate productivă in fluxul 
tehnologic al preparației au 
avut loc schimbări esenția
le. Știința și tehnica au fă
cut progrese remarcabile și 
unele utilaje care gu mai 
corespundeau din punct de 
vedere tehnic au fost înlo
cuite cu altele noi. mai pro
ductive, mai eficiente. Di
rectorul acestei uzine, ingi
nerul Gheorghe Miricâ. a 
fost, alături de întregul co
lectiv in momentele de cum- 
pănă,. momente in care se 
încercau noile utilaje, noile 
instalații. Modernizarea ciș- 
tigă teren. Incursiunea noas
tră in vîrsta preparației se 
vrea un semn de prețuire a 
oamenilor care și-au dedicat 
întreaga lor capacitate și ex
periență celui mai nobil tel 
— făurirea unei societăți in 
care omul iși poate afirma 
liber personalitatea, prin 
fapte și realizări.

C. IOVANESCU, 
Gh. POPESCU 

Preparația Coroești

Orizontale din beton pe 
verticală

Mica 
publicitate
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Iosif 
Bagy, emisă de E.M. Lu- 
jfeni. O declar nulă.

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Carol 
Panii, eliberat de I.G.C. 
I npeni. O declar nulă.

VIND motocicletă ..Jawa 
\ elorex" 350 cmc, modi
ficată cu dublă «uinandă. 
adaptată, pentru invalizi, 
complet acoperită. Preț 
convenabil. Str. Traian 
Vuia nr. 14 Petrlla.

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Corne- 
liu Dandea, eliberată de 
E.M. Paroșeni. O declar nu
lă.

„înflorit" de birtii este și 
rondul do trandafiri din fața 
Maternității Petroșani, zona 
de sub ferestrele spre parc 
ale clubului C.C.P., scuarul 
verde din jurul sediului poștei 
și cel din jurul căminelor stu
dențești ! Se așteaptă oare o 
ză[adă mare peivtru a acoperi 
aceste [ete ale neglijenței 
qospodăreșli ? Și. in aceeași 
ordine de idei, să menționăm 
nerezolvarea in că a problemei 
Scurqerilor de apă din zona 
verde aflată lingă cinemato
graful „7 Noiembrie" — apă 
care invadează trotuarul chiar 
in strada principală a orașului, 
lingă sediul consiliului popu
lar. translorraindu-so noaptea 
în ghețuș. Nu ar fi acum tim- 
țul prielnic pentru lichidarea 
defecțiunii respective ?

In cadrul pregătirilor de 
iarnă a sectorului de mașini 
pentru transportul in .comun, 
s-a luat măsura — salutară — 
dc a pregăti în stații de auto
buz lăzi metalice cu ni
sip pentru ca șoferii, 
in cazul derapărilor, la 
porniri, să aibă nisip la in- 
dcmînă. Dar... Confecționarea 
lăzilor s-a făcut în așa fel in
cit s-a lăsat latura tablei ne- 
îndoită, tăioasă, și. Iiind a- 
șezate chiar In stații, de a- 
ceste ljzi se lovesc numeroși 
călători -fiâ uTcare sau la co- 
borîre-din''autobuz) iar în o- 
rele întunecoase se produc 
„accidente" și mai neplăcute, 
ruperi de haine, ciorapi etc. 
Ar trebui ca toate aceste ra
me tăioase ale lăzilor să fie 
îndoite în jos iar lăzile să nu 
fie plasate direct în sta
ții, ci la o distanță de 3 — 5 
metri de punctul de urcare — 
coborîre pentru a nu incomoda 
pietonii. Mai ales dacă vine 
— e perfect posibil — o ză
padă mare și în stații se fac 
nămeți oare vor împiedica 
oamenii sa ocolească lăzile.

Este; intr-adevăr, perfect po
sibil — și experiența altor 
ani ne-a arătat-o — ca în fe- 
bruarie-martie să vină ză
pada care a lipsit în ianua
rie! De acea, trebuie ca pla
nul do măsuri în vederea 
iernii să nu fie uitat prin 
vreun sertar...

Șt. PU1U

NOTE
Vine, dar nu mai so

sește... coșarul
După cum poale se șlie, ca-n 

toate orașele care se res
pectă, și noi. cei din l’etrila 
avem un muncitor — pc 
Constantin Albeanu care se 
ocupă cu curățarea coșuri
lor. Anul trecut ne vizita 
foarte des. Trebuia ori nu 
curățat coșul, el era prezent 
in fiecare lună și ne sonda, 
apoi completa bonul. Un lo
catar s-a opus să plătească 
in fiecare lună, iar coșarul 
i-a intors-o cu o cărămidă 
în coș de i-a ieșit tot fumul 
în casă. Băiat „istcț“ nevoie 
mare, Albeanu ne ținea la 
curent nu atit cu scutura
rea coșului, cit mai ales... 
cu încasarea banilor. Asta 
pină în luna mai cind a 
venit, a încasat cite 2 lei 
de Ia fiecare locuitor al 
blocului 18. strada Pa- 
rîngului, a inminat la fie
care un bon și cind a fost 
întrebat : te urci sus acum ? 
răspunsul a fost : „Nu. Vin 
mîine'*. Și miine s-a făcut. 
De cîteva luni, deci, ne este 
necesară prezența coșarului, 
a fost chiar chemat de un 
locatar — Răspunsul lui a

rămas același : .vin miine".
Noi, locatarii blocului 18 

il așteptăm să .sosească cit 
mai repede căci se împlineș
te in curind anul dc cind 
vine, dar nu mai ajunge.

Constantin COLOBANEA 
miner. E.M. P-etrila

Așteptăm un răs
puns concret

Nc-am obișnuit ca in pri
mele orc alo zilei factorul 
poștal să ne aducă ziarele 
locale („Steagul roșu" și 
„Drumul socialismului"), iar 
în jurul orei 15, cel mujl 
16, să primim și presa cen
trală cotidiană. Ne-ani obiș
nuit așa și eram mulțumiți. 
Dar din luna septembrie 
1 972, mai exact de cind ve
chiul și promptul nostru 
poștaș, Izbașa. ne-a plecat, 
continuatorii Iui (titulari sau 
înlocuitori), ciți s-au perin
dat in această perioadă ne 
aduc ziarele Ia orele cind 
cei veniți acasă din schim
bul I. inclusiv funcționarii, 
iși fac, ori și-au încheiat si
esta, iar cei care lucrează 
în schimbul HI (subteran) 
se pregătesc de șut. Se știe 
doar că citirea ziarelor este 
o îndeletnicire plăcută atit 
pentru femei cit și pentru 
bărbați. Majoritatea femei
lor citesc ziarele in timp ce 
stau la bucătărie și supra-

veghează gătitul. Bărbații, 
in schimb, folosesc timpul 
pină la servitul mesei și 
apoi, după dejun continuă, 
pină îi fură somnul. Și e 
bine ușa. Dar cu toate sesi
zările făcute, pe Aloca Cas
tanilor, respecth la blocul 
12 din Lupcni, toate ziarele 
la care sin tem abonați so
sesc intre orele 15—lf> și 
chiar mai tîrziu, așa înril 
dorința de a citi ne deter
mină să procurăm ziarele 
de la chioșcul din apropiere.

Nu pot înțelege cum de 
poștașul Izbașa reușea să 
fpcă două curse zilnic șl 
cuprindea întregul cartier, 
iar acum se face o singură 
cursă pe zi și asta in orele 
după-amiezii. Spre exem
plu, în ziua dc vineri 19 ia
nuarie, am primit ziarul 
„Steagul roșu" Ia ora 16. o 
dată cu „Scînteia" de Joi, 
18 ianuarie.

Dirigintele poștei din Lu- 
peni cunoaște această situa
ție, din sesizările ce i-au 
fost făcute dc abonați) de 
presă. Măsuri totuși nu 
s-au luat. Așteptăm un răs
puns concretizat în aduce
rea mai devreme a ziarelor 
locale și centrale la care 
sîntem abonați din partea 
Oficiului de poștă i teleco
municații Petroșani.

Margareta MICA
Aleea Castanilor, bloc 12, 

ap. 24, Lupeni 

NOTE
„Deservirea Ihsă -de doritșla magazinul 

de legume și fructe dirt cadrul' complexului 
comercial din Petrila,r — ne scrie Petre Tără- 
șilă, un vechi corespondent al ziarului. Par
că numai acolo ! In ce privește încălzirea blo
cului nr. 44, am primit asigurări că... s-a re
zolvai. Reveniți, dacă considerați necesar.

@ Nu numai în Uricani, stimale tovarășe 
Alexandru Pușcaș, nu se găsesc sticle cu a 
pă minerală de 1 litru. Deocamdată ! In schimi 
se găsesc din celelalte, jumătăți adică I Ar 
trebui, e adevărat, să se găsească din toate 
sortimentele I

@ Tovarășe Gheorghe Maxim (Paroșeni, 
bloc P ap. 12), nu vă putem spune decit să 
așteptați. Veți primi înștiințarea dorită.

@ Aveți dreptate, tovarășe loan Petrescu 
(Vulcan, strada Pleznitoarei nr. 5), se mai în 
tîmplă — deși noi credem că absolut deloc 
n-ar trebui — ca autobuzele să mai rămînă 
uneori, și in pană adevărată...

Anonimă — Vulcan : Adfeșați-vă aso 
ciației de locatari.

Excursia despre care ne-ați scris dv., 
tovarășe Florian Bejan. chiar dacă a fost foar

te interesantă, nu ne putea... interesa, atit pe 
noi cît și pe cititorii ziarului, întrucit nu 
ne-ați scris nici măcar cine a... efectuat-o.

© Aveți perfectă dreptate, tov. I. Gh. Ghi- 
levici (Petroșani, str. 9 Mai, bloc 6 ap. 6), în 

gara Petroșani e neapărată nevoie, cum am 
mai spus-o, de taxiuri. Să sperăm că „problc- 
ma“ va fi urgent rezolvată de către I.G.C. 
Petroșani.

Chezășia realizării la cutele maximale a
(Urmare din jSag. 1)

terminate, de asemenea, de 
nerealizarea planului de pre
gătiri (doar în proporție de 
abia 82,2 la sută), datorită 
plasării insuficiente a lucrări
lor de pregătiri, a neglijării 
aprovizionării acestor lucrări 
cu cele necesare și slabei or
ganizări a muncii in cadrul 
brigăzilor. Aceleași neglijențe 
au existat și in urmărirea 
traducerii în viață a măsuri
lor elaborate cu prilejul tre
cerii la regimul de lucru de 
6 ore, precum și a celor refe
ritoare la îmbunătățirea ca
lității reparațiilor electrome
canice, a întreținerii și folo
sirii la maximă capacitate a 
utilajelor, precum și a desfă
șurării fluxului de transport 
în cadrul exploatării.

Atit darea de seamă cît și 
numeroși participanți la dez
bateri, între care minerul șef 
do brigadă Ilie Chiron, ing. 
Aurel Matyas, șeful sectoru
lui 1, Aurel Hozu, se
cretarul organizației de 
bază la sectorul IV, 
s-au referit la o altă cauză 
care a determinat râmîneri- 
le în urmă : abaterile repe
tate de la disciplina muncii, 
prin numărul ridicat dc ne
motivate (aproape 10 000 I) și 
motivate (5 600) care au con
dus la o pierdere totală de 
21 600 tone cărbune. Au gre
vat, de asemenea, desfășura
rea normală a procesului de 
producție și fluctuația ridi
cată a efectivelor, insuficien
ta preocupare a corpului teh- 
nico-ingineresc pentru inte
grarea în producție a noilor 
angajați pentru determinarea 
folosirii integrale a programu
lui de lucru de către întregul 
personal, inclusiv cel de re
gie, precum și superficialită- 
țile care caracterizează acti
vitatea unor maiștri mineri 
— fapt ce a condus la ră- 
mtnerea sub plan a unui ma
re număr de -formații de lu-

cru (în medie 66 la sută din 
totalul brigăzilor), la risipă 
de timp și de materiale, la 
abateri de la normele de pro 
lecție a muncii. Prim-mais- 
trul minier Ion Pașoa. de la 
sectorul III, s-a referit în 
cuvîntul său și la neajunsu
rile ce le întîmpină sectorul 
din cauza întîrzierii lucrări
lor de rambleiere. la defi
ciențele în aprovizionarea cu 
material lemnos.

Ceea ce e mai important dc 
reținut din dezbaterile pur
tate în adunare a fost hotă- 
rîrea unanimă a reprezentan
ților salariaților minei de a 
depăși neajunsurile, și de a 
urma calea unor realizări mai 
prestigioase. Demn de re
marcat este în această chema
re la întrecere adresată în 
numele colectivului sectorului 
II, fruntaș pe mină, de ing. 
Ioan Diaconu, șeful sectoru
lui, chemare ce prevede de
pășirea substanțială a sarci
nilor de extracție pc anul 
1973 precum și fructificarea 
în continuare a inițiativei ca 
in fiecare semestru planul de 
pregătiri pe o lună să fie 
realizat din armături recupe
rate. Aceeași hotărire de a 
munci mai bine, de a fi la 
înălțimea exigențelor noului 
an au exprimat-o în cuvîntul 
lor și șefii de brigăzi llie 
Chiron, Ion Hangan, ingine
rul șef electromecanic al mi
nei, Nicolae Radu, șeful sec
torului de transport Traian 
Gherman, și ceilalți vorbitori.

In încheierea dezbaterilor, 
tovarășul Clement Negruț, 
prim-secretar al Comitetului 
municipal de partid, a re
levat că neajunsurile din a- 
nul trecut se datoresc insu
ficientei preocupări pentru în
făptuirea măsurilor elaborate 
în vederea redresării activi
tății minei, făcînd apel la ca
drele exploatării de a stărui 
cu inițiativa și responsabili
tate asupra soluțiilor ce se 
impun în scopul materializă-

rii tuturor măsurilor și hotâ- 
rîrilor elaborate pentru per
fecționarea activității minei

Organizațiile de partid, de 
masă, toți factorii de condu 
cere sînt chemați să acționeze 
cu fermitate pentru intensifi 
carea muncii politico-educati 
ve, pentru întărirea răspun 
derii în muncă a fiecărui sa 
lariat, pentru valorificarea 
întregului potențial al colec
tivului și crearea unei puter
nice opinii combative îm
potriva tuturor fenomenelor

sarcinilor
de indisciplină, de neglijență 
față de avutul obștesc. împo
triva tuturor fenomenelor ne
gative.

Faptul că mina Vulcan își 
îndeplinește cu succes sarci
nile în ultimele 5 luni, a ară
tat vorbitorul, denotă că in 
colectivul exploatării există 
resurse umane și materiale 
suficiente pentru a remedia 
neajunsurile, a învinge greu
tățile și a încheia anul în 
curs cu rezultate prestigioase.

Răspuns la chemarea
la întrecere lansată de către 
Exploatarea minieră Deva

(Urmare din pag. 1)

tire cu 0,5 m/lună prin introducerea și folosirea mijloace
lor mecanizate de săpare ;

— creșterea indicelui de folosire a timpului de lucru 
cu 3 la sută :

— reducerea cheltuielilor de producție cu 734 mii lei ;
— reducerea consumurilor specifice la :
— lemn de mină cu 0,2 mc/1 000 tone :
— cherestea cu 0,2 mc/1 000 tone ;
— creșterea gradului de recuperare a armăturilor me

talice astfel :
— armături TH-4 de Ia 45 la 55 la sută :
— armături TH-5 de Ia 35 la 45 la sută ;
— armături TH-6 la 100 la sută :
Reducerea cheltuielilor de producție la 1 000 lei pro

ducție marfă cu 6,5 lei :
Obținerea unui beneficiu suplimentar de 517 mii lei.
Antrenarea cadrelor tehnice și economice în acțiunea 

de invenții, inovații și raționalizări .de organizare științi
fică a producției și a muncii, astfel ca fiecare cadru tehnic 
să rezolve in cursul anului 1 973. în afara sarcinilor curente 
de serviciu, cel puțin o temă legată de perfecționarea pro
ducției.

Sub conducerea organelor și organizațiilor dc partid, 
cu sprijinul organizației de sindicat și U.T.C., colectivul ex
ploatării noastre va milita in permanență pentru valorifi
carea rezervelor de care dispunem, răspunzind prin fapte 
grijii permanente pe care o acordă partidul și statul nostru 
muncitorilor din Valea Jiului.
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Intîlnirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu 

cu delegația Partidului 
Muncii din Guatemala

(Urmare din pog. 1)

A fost reliefată necesitatea 
respectării dreptului fiecărui 
popor de a-și hotărî in mod 
liber calea sa de dezvoltare 
împotriva politicii imperialis
mului de dominație, agresiu
ne. dictat și amestec in tre
burile interne ale altor state. 
In acest spirit, părțile au ex
primat solidaritatea lor mili
tanta cu popoarele care luptă 
pentru eliberare națională Și 
socială, împotriva imperialis
mului. colonialismului, neoco- 
lonialismului, a politicii de 
discriminare rasială, precum 
șj sprijinul față de eforturile 
statelor care au pășit pe calea 
unei dezvoltări independente 
in vederea apărării indepen
denței lor naționale, consoli
dării cuceririlor democratice, 
înfăptuirii progresului social 
și prosperității popoarelor lor.

Ambele partide eviden
țiind cursul progresist al pre
facerilor politice și social-e- 
conomice ce au loc pe conti
nentul latino-american. ambe
le partide și-au reînnoit soli
daritatea și simpatia cu lupta 
popoarelor din această zonă 
împotriva politicii de domi
nație dusă de monopolurile 
imperialiste, pentru preluarea

bogățiilor naționale și folo
sirea lor în interesul propriu, 
pentru promovarea unor mă
suri menite să asigure mersul 
lor nestingherit pe calea pro
gresului și prosperității.

Partidul Comunist Român 
și Partidul Muncii din Guate
mala avi subliniat voința lor 
de a milita activ și în viitor 
pentru întărirea continuă a 
colaborării și unității tuturor 
țărilor socialiste, a tuturor 
partidelor comuniste și mun
citorești, pe baza principiilor 
marxim-leninismului și 
ternaționalismului 
independenței și 
în drepturi, neamestecului în 
treburile interne, 
si întrajutorării 
Cele două partide 
țiat însemnătatea 
are extinderea

in- 
prolctar. 
egalității

respectului 
tovărășești, 
au eviden- 
pe care o 
legăturilor 

partidelor comuniste cu alte 
forțe ale clasei muncitoare, 
cu partidele socialiste și de 
mocratice, în lupta contra 
imperialismului. colonialis
mului. pentru pace, colabora
re și înțelegere internațională, 
pentru progres social.

Convorbirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă tovărășeas
că de prietenie și înțelegere 
reciprocă.

ULTIMELE ȘTIRI

GENEVA

1
Ultimele știri

/

Sesiunea grupului pentru elaborarea 
unei Carte a drepturilor și

obligațiilor
Cuvîntul
14 (Agerpres). — 

au început lucră- 
sesiuni a grupu- 
elaboraiv'a unei

economice ale statelor
reprezentantului român

mi 7V

Evoluția 
situației 

din Uruguay

M

Intensă muncă de reconstrucție
a căilor de

GENEVA 
La Geneva 
rile primei 
lui pentru 
Carte a drepturilor și obliga
țiilor economice ale state
lor. La lucrări participă de
legați din 40 de țări, între 
care și România.

Luînd cuvîntul în dezbate
rile generale ale grupului, dr 
Aureliu Cristescu, reprezen
tantul român, a ' evidențiat 
importanța deosebită pe care

România, ca țară socialistă 
in curs de dezvoltare, o a- 
cordă elaborării unei Carte a 
drepturilor și obligațiilor e- 
conomice ale statelor. El a 
subliniat interesul perma
nent manifestat dc țara noas
tră pentru stabilirea, in ca
drul comunității internațio
nale, a unor norme care să 
guverneze relațiile economice 
internaționale, întemeiate pe 
principiile deplinei egalități 
in drepturi, respectului in-

PARIS 14 — Coresponden
tul Agerpres, Paul Diacones- 
cu, transmite : La Centrul de 
intilniri intrenaționale din 
Dijon a avut loc vernisajul 
expoziției ..România la cea 
de-a 25 aniversare a Repu
blicii". A fost prezent M. 
Pelletret, primarul orașului.

ROMA 14 (Agerpres). — 
In sala de concerte a Biblio
tecii române din Roma a 
avut loc un recital al violo
nistului Mihai Constantines- 
cu, acompaniat de pianista 
Victoria Ștefănescu, care a 
prezentat un program de 
sonate de Bach, Mozart 
Frank. Bughici. Un public 
numeros a răsplătit cu nu
meroase aplauze calitățile 
interpretative ale celor doi 
artiști români.

ROMA 14 (Agerpres). — 
Ansamblul de cintecc și 
dansuri populare ..Balada", 
care a participat la Festiva
lul internațional de folclor 
de la Agrigento, a prezentat 
în continuare Ia 12 și 13 fe
bruarie. spectacolul in loca
litățile Sciacco și Naro, ob- 
ținînd frumoase 
Primarul orașului Naro a o- 
ferit ansamblului - • • 
în semn de distincție, „Pre
miul special pentru virtuozi
tate".

BONN 14 (Agerpres). — 
La „Konrad-Adenauer-Ha- 
us", din Bonn, a avut loc 
vernisajul expoziției de tapi
serii aparținînd artistei ro
mâne Liliana Anastasescu. 
Au participat oficialități, oa
meni de artă și cultură.

succese.

.Balada",

Amatorii de ironii politice 
vor aprecia la adevărata sa 
valoare gestul regimului 
rhodesian a lui Ian Smith, 
care a hotărit instituirea u- 
nor sancțiuni economice fa
ță de vecinul său cel mai 
apropiat — Zambia. In fapt, 
ne aflăm în fața unui gu
vern alb rebel și minoritar, 
el însuși serios afectat de 
sancțiunile adoptate împo
triva lui de Organizația Na
țiunilor Unite și care în
cearcă, la rîndul său, să e- 
xercite sancțiuni similare, 
privîndu-se, însă, de una din 
ultimele sale surse 
buri economice cu

de schim- 
străinăta-

mendeze intreaga populație. 
In cazul cînd această a- 
mendă nu e plătită pe loc, 
polițiștii și soldații au drep
tul să pătrundă în sat și să 
confiște vitele și orice alt
fel de bunuri, fără a căuta, 
măcar, să afle care este pro
prietarul lor legitim.

Partidul rhodesian ; 
la conducere recunoaște 
ceastă stare de lucruri, 
fi însă o gravă eroare 
considerăm că responsabilii 
partidului rhodesian sînt a- 
tașați democrației și legali
tății. Ei au făcut întotdeauna 
tot ceea ce era posibil pen
tru a se opune celei dinții

aflat
• a- 

Ar 
să

dependenței și suveranității 
naționale, neamestecului în 
treburile interne și avantaju
lui reciproc, precum și iniția
tivele României în acest sens 
In organizațiile internaționa
le.

Elaborarea unci Carte a 
drepturilor și îndatoririlor e- 
conomice ale statelor poate 
reprezenta un progres impor
tant pe linia consolidării unor 
relații internaționale echitabi
le, pentru excluderea forței 
și amenințării cu forța, a pre
siunilor de orice fel a orică
ror forme de exploatare.

In continuare, reprezentan
tul român a prezentat pro
puneri privind conținutul 
Cartei, indiclnd principalele 
drepturi și obligații pe care 
aceasta ar putea să le cu
prindă.

Printre acestea, nu ar putea 
lipsi din Cartă dreptul fiecă
rui stat la o independență po
litică și economică. dreptul 
inalienabil al fiecărui stat de 
a-și alege sistemul politic, e- 
conomic și social conform do
rinței și intereselor sale și de 
a continua calea dezvoltării 
sale libere, fără nici o împie
dicare. fără nici o ingerință, 
constrîngere sau amenințare 
din afară.

MONTEVIDEO 14 (Ager
pres). — Președintele Uru- 
guayului, Juan Maria Borda- 
berry, a trecut la punerea în 
practică a consensului la ca
re a ajuns in urma negocieri
lor cu reprezentanții opozi
ției militare uruguayene, prin 
desemnarea lui Walter Ra
vena în funcția de ministru al 
apărării și a noului ministru 
de interne — colonelul Nes
tor Bolcntini. Ceilalți membri 
ai cabinetului și-au reluat 
posturile, întrucît demisia lor 
colectivă, prezentată 
mina trecută, a fost 
de președinte.

Următoarea etapă 
ționării definitive a crizei po
litice uruguayene vizează 
constituirea Consiliului 
țional pentru Securitate 
Dezvoltare, organism care are 
menirea să supravegheze pu
nerea in aplicare a Programu
lui * * ’
ții 
se 
va 
apărării, de interne, relațiilor 
externe și economiei, alături 
de comandanții celor trei 
armate: terestră, aviație și 
marină.

După cum transmite agen
ția Prensa Latina, comandan
ții militari au inițiat un dia
log politic cu principalele 
partide din țară, asigurînd că 
„forțele armate nu vor fi fo
losite în scopul reprimării 
mișcărilor revendicative1'.

din R. D.
(Agerpres). — 
restabilirea pă- 
serviciilor de

Din presa străină

săptă- 
respinsă

Na
și

formulat de reprezentan- 
armatei. Acest organism, 
apreciază la Montevideo, 
fi constituit din miniștrii

comunicație 
Vietnam

redus la jumătate, san chiar 
la mai puțin durata traversă
rilor. Numeroase gări, grav a- 
variate în timpul bombarda
mentelor. au fost reconstrui
te, unele dintre ele intrind 
chiar în stadiul de funcționa
re normală.

*

PARIS 14 (Agerpres). — 
La Paris s-au desfășurat în
trecerile unui mare concurs 
internațional de gimnastică, 
la care au participat sportivi 
și sportive din Bulgaria. El
veția. Polonia, Olanda. Japo
nia, R.F. a Germaniei, Iu
goslavia, Ungaria, Franța și 
alte țări.

In competiția masculină, 
victoria a revenit polonezu
lui Andrzej Szajna, cu 55 
puncte, urmat de compatrio
tul său Kubica — 
te. vest-germanul 
— 54 puncte și 
Bretscher — 53,45

Campioana maghiară, Ilo
na Bekesi. și-a adjudecat vic
toria in concursul feminin, 
totalizind' 37,25 puncte.

Laver, favoritul nr. 1 al con
cursului, l-a eliminat in 
două seturi, cu 6—2. 6—2, pe 
canadianul Keith Carpenter, 
iar americanul Dick Stockton 
a dispus cu 6—4, 6—0 de neo
zeelandezul Onny Parun.

54.15 punc- 
Moessinger 
elvețianul 

puncte.

MOSCOVA 14 (Agerpres). 
— Pentru a 7-a oară, valoroa
sa ucătoare sovietică de te
nis de masă. Zoia Rudnova, 
a cucerit titlul de campioană 
a U.R.S.S.. stabilind astfel un 
record absolut. In finala com
petiției. desfășurată la Kau
nas. Rudnova a învins-o cu 
3—0 pe E. Antonian.

MALAGA 14 (Agerpres). — 
După consumarea a 4 runde, 
in turneul internațional de 
șah de la Malaga în clasa
ment conduce Miguele Quin
teros (Argentina) cu 2,5 punc
te și o partidă întreruptă, ur
mat de Bruno Parma (Iugo
slavia) — 2,5 puncte. Florin 
Gheorghiu (România), Paul 
Benko (S.U.A.) — 2 puncte și 
o partidă întreruptă fiecare. 
In runda a 3-a, Gheorghiu a 
obținut remiză, iar în cea 
de-a 4-a a întrerupt cu M. 
Quinteros.

HANOI 14 
Imediat după 
oii, lucrătorii ___
cale ferată ale R.D. Vietnam 
și cei din sectorul căilor ruti
ere au început o intensa mun
că de reconstrucție a căilor 
de comunicație ale țării. In 
această activitate, ei primesc 
un larg sprijin din partea for
țelor armate, a populației lo
cale și a brigăzilor de șoc ale 
tineretului.

Craterele provocate de bom
be sint astupate cu pămint, 
drumurile și șoselele sint re
parate și lărgite, peste ape se 
construiesc, intr-un timp re
cord, poduri metalice și sint 
puse în funcțiune poduri plu
titoare, iar sistemele de sem
nalizare sint și ele restabilite. 
Principalele căi ferate și șo
sele, care leagă Hanoiul de 
Vinh, Haifong, Thai Nguhen, 
Lang Son și Lao Cai au fost 
deschise transportului de 
mărfuri și de pasageri. Pe șo
seaua principală care duce 
spre provinciile meridionale 
ale R.D. Vietnam au fost rea
lizate. pe anumite porțiuni, 
căi de comunicație dublă, iar 
darea in funcțiune pe același 
traseu a cite două poduri plu
titoare la trecerea rîurilor a
'ffmnmmtwmn/nwfit/inwmwffmrfmmr/frirmwmmmmrm

HANOI 14 (Agerpres). — 
Agenția V.N.A. informează 
că. in timpul vizitei la Hanoi 
a Consilierului special al pre
ședintelui S.U.A. pentru pro
blemele securității naționale, 
Henry Kissinger, guvernul 
R.D. Vietnam a hotărit să re
mită Statelor Unite. înainte 
de termenul prevăzut, 20 
de membri ai personalului 
militar american capturat.

Noi bombardamente 
americane în Laos

HONOLULU 14 (Agerpres). 
— Avioane americane, inclu
siv aparate B-52. au continu
at, la 13 februarie, bombarda
mentele în Laos — a anun
țat, la Honolulu, Comandamen
tul forțelor S.U.A. din Pacific, 
informează agențiile interna
ționale de presă.

CURT
mericane false în valoare de... 
2 milioane dolari, cea mai 
importantă „captură" de a- 
cest gen realizată în oraș, în 
perioada postbelică.

@ La Moscova a avut loc o 
întrevedere intre Vladimir 
Kirillin. vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S.. președintele Comi
tetului de Stat pentru Știință 
și Tehnică, și membrii dele
gației vesl-germane conduse 
de Hans Friderichs, ministrul 
economiei.

Reuniunea miniștrilor de finanțe 
din țările Pieței comune

BRUXELLES 14 (Ager
pres). — Miniștrii finanțelor 
din țările Pieței comune s-au 
reunit, miercuri seara, la Bru
xelles pentru a examina con
secințele crizei monetare a- 
supra proiectului de realiza
re a uniunii economice șl mo
netare vest-europene. Princi-

@ La Palatul de la Club 
des Pins, de lîngă Alger, s-a 
deschis, miercuri, cea de-a 7-a 
conferință națională a preșe
dinților adunărilor populare 
comunale din întreaga Alge- 
rie. Participanții la lucrări vou 
examina o serie de probleme 
privind desfășurarea procesu
lui de aplicare a reformei a- 
grare.

® In regiunile renane ale 
R.F a Germaniei, precum și 
în zona rîului Main, a bîntuit 
o puternică furtună. La Frank
furt pe Main vintul a dezră
dăcinat arbori și a provocat 
chiar răsturnarea unor auto
vehicule. Pe cel mai mare 
aeroport al țării, Rhein-Main* 
au fost suspendate numeroase 
zboruri.

palul punct al agendei îl cons
tituie instituirea cursului 
fluctuant al lirei italiene. Mă
sura violează acordul, în
cheiat în urmă cu 11 luni, în
tre țările C.E.E., prin care 
„cei șase" (la vremea respec
tivă) se angajau să mențină 
sub control strict paritățile 
devizelor lor.

tea: transportul cuprului 
din Zambia (țară ce nu are 
altă posibilitate de ieșire la 
mare).

Pentru a încerca să în
țelegem rațiunile care l-au 
dus pe Ian Smith la insti
tuirea blocadei împotriva 
Zambiei (acțiune care are, 
de altfel, repercusiuni asu
pra situației financiare și a- 
șa puțin strălucită a Rhode- 
siei) trebuie să amintim 
miturile ce constituie pivo
tul Rhodesiei albe. Pe cel 
mai important dintre acestea 
l-a formulat însuși Ian 
Smith, în urmă cu cîteva 
săptămîni : „Noi avem, a 
spus el, africanii cei mai 
fericiți din lume-. Potrivit 
acestei concepții, orice tul
burări din Rhodesia sînt im
putate „unui mănunchi de 
agitatori", unui „complot ur
zit în străinătatea" sau „in
timidării". Este dificil, to
tuși. să conciliezi această 
convingere cu faptul că for
țele patriotice n-au încetat 
în ultimele luni să devină 
din ce în ce mai active 
interiorul Rhodesiei și 
„triburile din nord-est 
pentru a cita termenii folo
siți de același Ian Smith — 
au încetat să coopereze".

De la jumătatea lunii ia
nuarie, orice ofițer distric
tual care bănuiește că lo
cuitorii unui sat african nu 
au denunțat „teroriști", poa
te, în mod arbitrar, să

și pentru a o distruge pe 
cea de a doua ; în prezent, 
vorbind de lipsa de putere a 
regimului care nu poate con
trola represaliile exercitate 
față de' „n'evinovați", 'îl pre
sează pe Ian Smith să se 
orienteze spre introducerea 
în țară a apartheidului „ade
vărat". In acest mod, în 
cursul ultimelor luni. Ian 
Smith a rezistat presiunilor 
provenite din partea acelor 
cercuri ale populației albe 
care au abandonat orice spe
ranță de a se ajunge la un 
acord cu Marea Britanie și 
a introdus o legislație care 
deschide calea aplicării de
pline a apartheidului în 
Rhodesia. Nu este exclus ca 
această nouă legislație ra
sistă, ca și atitudinea rho- 
desiană în ceea ce privește 
relațiile cu Zambia să fi fost 
menite. în concepția pre
mierului rhodesian. să con
tribuie la exercitarea unei 
presiuni sporite în favoa
rea unui acord al Angliei cu 
volonia rebelă. Alec Doug
las Home n-a încetat să
firme că, dacă Marea Bri
tanie nu va manifesta puțin 
mai multă înțelegere, situa
ția în Rhodesia nu va pu
tea decît să se înrăutățeas
că. Dar, în ultimul caz 
puțin, lovitura a eșuat.

A —— 

înfruntări violente pire studenți 
și poliție la Barcelona

© Edward Gierek. prim-se- 
cretar al C.C. al P.M.U.P.. și 
Piotr Jaroszewicz. președinte
le Consiliului de Miniștri al 
R.P. Polone, l-au primit pe 
Vaclav Hula, vicepreședinte al 
guvernului R.S. Cehoslovace, 
președintele Comisiei de Stat 
a Planificării, aflat la Var
șovia.

MADRID 14 (Agerpres). — 
Centrul Barcelonei a fost, in- 
cepind de luni, teatrul unor 
violente înfruntări intre bri
găzile de șoc ale poliției și 
peste 1 000 de studenți. care 
manifestau în semn de pro
test împotriva recentei în
chideri a trei facultăți și a- 
restarea a 18 studenți în ar
hitectură. acuzați de a fi par
ticipat la o adunare ilegală. 
După un miting desfășurat la

Facultatea de litere, studenții 
au hotărit să se deplaseze, în
colonați. către centrul orașu
lui. Poliția a intervenit, tră- 
gînd focuri in aer. O tînără 
fată, studentă in filozofie, răs
turnată de o mașină a poliției, 
a fost grav rănită și transpor
tată la spital. Au fost opera
te mai multe arestări. 
Miercuri, la Universitatea din 
Barcelona, greva era totală.

@ Kim Ir Sen. președinte
le R.P.D. Coreene, a primit o 
delegație a Companiei de ex
port-import Coreea—Japonia 
și pe reprezentanții compa
niei comerciale pe acțiuni 
„Donghai", aflați în vizită la 
Phenian. © Politia franceză a ares

tat, intr-un hotel din Paris, 
trei traficanți de stupefiante 
de naționalitate canadiană, la 
care s-au găsit 10 kg heroină 
pură. Cei trei intenționau să 
trimită drogul, prin poștă, în 
Statele Unite, unde valoarea 
acestuia, pe piața neagră, este 
de circa 3,3 milioane dolari.

g) Adunarea Poporului din 
Egipt a aprobat măsurile e- 
conomice propuse de guvern 
la 11 februarie în vederea sa
tisfacerii necesităților forțe
lor armate ale țârii, precum 
și asigurării serviciilor de 
urgență și rezervelor — a- 
nunță agenția M.E.N.

delega-

Jebeyli.

Le Monde Diplomatique")

violente,

de a-

în 
ca

și un 
turiști

retras a- 
perioadă

@ Cu puțin înainte 
nunțarea devalorizării dolaru
lui, in Berlinul occidental au 
fost confiscate bancnote

a-

După devalorizarea dolarului
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despre

de

EVENIMENTE

termen
întregului

sâptămînii. 
tale — de

T.V. ;
Walt

cu reprezentanții 
Belgiei și huxem-

Soaiele răsare la ora 
și apune la ora 17,44. 
trecute din an — 46. 
rămase — 319.

ei in-

MONTREAL 14 (Agerpres). 
— Turneul internațional 
masculin de tenis de la To
ronto a continuat cu disputa
rea primelor partide din turul 
doi ăl probei de simplu. 
Campionul australian

MONTREAL 14 (Agerpres). 
— A început turneul interna
țional de tenis de la Calgary 
(Alberta), la care participă și 
jucătorii români Ilie Năstase, 
Ion Țiriac și Traian Marcu. In 
primul meci susținut, Traian 
Marcu l-a întilnit pe tenis- 
manul indian Jas Singh, in 
fața căruia a pierdut cu 6—7, 
3—6. Intr-o altă partidă, aus
tralianul Ian Fletcher l-a în
trecut cu 7—5. 6—7, 6—2 pe 
argentinianul Tito Vasquez.

Ilie Năstase și Ion Țiriac 
sînt calificați direct în tu
rul II.

© Președintele Consiliului 
Republican al Republicii A- 
rabe Yemen, Abdul Rahman 
Al Iriani, a primit 
(ia somaleză. condusă de Mo
hammad Osman Jrhzyl:. 
membru în Consiliul Revo
luției Sudaneze, aflat intr-o 
vizită oficială la Sanaa.

© In 1972. R.S. Cehoslova
că a fost vizitată pe aproxi
mativ 11 500 000 de turiști 
străini — cifră care marchea
ză un record în turismul in
ternațional cehoslovac 
spor de 6,8 milioane 
față de 1971.

Nouă studenți portu
ghezi au fost condamnați, 
marți, de un tribunal din Li
sabona. la pedepse între 18 și 
33 de luni închisoare, sub a- 
cuzația de a fi participat la 
„activități subversive". Cinci 
dintre acuzați au fost, totoda
tă. privați de drepturile ci
vile pe o perioadă de 15 ani, 
iar celorlalți li s-au 
ceste drepturi pe o 
de cinci ani.

Vizita în R.P. Chineză 
consilierului syedal al pre
ședintelui Nixon, H. Kissin
ger.

E
PETROȘANI — 7 Noiem

brie : Seceră vintul sălbatic; 
(orele 14. 18 și 20): Casa de 
cultură: Seceră vintul săl
batic (orele 17 și 19); Re
publica : Creierul ; PETRILA: 
Balada lui Cable Hogue ; 
LONEA: 12 scaune, seriile 
I-II ; ANINOASA: Karl von 
Osietzki , VULCAN : Sfinta 
Tereza și diavolul ; LUPENI 
— Cultural : Săgeata căpita
nului Ion ;

6,00 Muzică și actualități ; 
7,00 Radiojurnal ; 3,00 Suma
rul presei ; 9,30 Odă limbii 
române; 10,00 Buletin 
știri ; 10,05 Orchestra de mu
zică populară ..Rapsodia Du
nării" din Galați; 10,30 Clu
bul călătorilor; 11,00 Buletin 
de știri; 11,15 Din țările so
cialiste; 11,30 ..Dorulețul" 
album de piese corale ; 12,00 
Discul zilei; 12,30 Intîlnire
cu melodia populară și inter
pretul preferat; 13,00 Radio
jurnal ; 13,30 Concert de
prinz; 14,00 Compozitorul
săptămînii ; 14,43 Muzică
populară ; 15,00 Buletin de 
știri ; .15,05 Tribuna radio ;
15,20 Piese de estradă; 15,40 
Corul sindicatului învățămint 
din Iași ; 16,00 Radiojurnal ; 
16,15 Melodii populare; 16,35 
Cîntă Dida Drăgan șl Gior
gio ; 17,00 O oră la dispoziția 
dumneavoastră; 18,00 Orele 
serii; 20,00 Zece melodii pre
ferate ; 20,45 Consemnări ;
21,00 Revista șlagărelor ;

21,25 Moment poetic ;
Bijuterii muzicale ; 22,00 Ra
diojurnal ; 22,30 Concert dș 
seară ; 24,00 Buletin de știri; 
0.03—6,00 Estrada nocturnă.

9,00 Curs de limbă france
ză — lecția a 42-a ;

9.30 Prietenii lui Așchiuță; 
10,00 Telex;
10.10 Tehnic-club;
10.40 Bucureșt.iul necunos

cut;. Orașul, un calei
doscop (I);
Telecinemateca Ci

clul ' Jean Gabin — 
Vîrsta ingrată (relu
are);

12.30 Avanpremieră;
12.40 Teleobiectiv (reluare); 
13,00 Telejurnal;
16,00 — 17,00 Teleșcoală;
17.30 Emisiune în limba ma

ghiară ;
18.30 Telex;
18.40 Muzică — Emisiune 

de actualitate muzi
cală;

19.10 Barzi și rapsozi. Mihai 
, Lăcătuș — rapsod din

Cimpulung Moldove
nesc;

19,20 1 001 de seri;
19.30 Telejurnal. Cincinalul

înainte de 
cauză a 
popor;

20,10 Cîntecul 
Frumuseții 
George Grigoriu;

20.15 Mereu, în primele rin- 
duri. Reportaj

20,35 Retrospectivă 
Disney;

20,55 Tinerii 
șiși;

21,20 Steaua
22.15 24 de

• Noi incidente 
în cursul cărora și-a pierdut 
viața un alt soldat britanic 
(al cincilea în tot atîtea zile), 
s-au produs, miercuri, în Ir
landa de Nord. Bilanțul celor 
trei ani de violență se ridică, 
în prezent, la 710 morți.

11,00

fără nume ;
ore. Din țările 

socialiste;
22,45 Baschet masculin — 

Dinamo București ' — 
Slavia Praga în sfer
turile de finală ale Cu
pei campionilor 
ropeni.

eu-

în
de

VREMEA
Valorile temperaturii 

registrate in cursul zilei 
ieri ;

Maximele : Petroșani + 6 
grade ; Paring + 2 grade.

Minimele: Petroșani —3 
grade ; Paring — 6 grade.

PENTRU URMĂTOARE
LE 24 DE ORE : Vremea se 
menține frumoasă cu cer va
riabil mai mult senin noap
tea. Vintul va sufla slab pî- 
nă la potrivit cu unele in
tensificări din sectorul su
dic.

Greve 
în Anglia

LONDRA 14. — Corespon
dentul Agerpres, Nicolae Plo- 
peanu, transmite : Miercuri, 
în Anglia a început acțiunea 
grevistă a muncitorilor din in
dustria gazelor — prima mare 
confruntare socială din acest 
an împotriva a eeea ce a fost 
numit in mod oficial „faza a 
doua a programului guverna
mental antiinflaționist". După 
cum subliniază presa brita
nică, alte greve de amploare 
sint anunțate în zilele urmă
toare. Printre acestea figurea
ză greva celor aproape 300 000 
funcționari publici — acțiu
ne care se va extinde treptat, 
cuprinzind intreaga țară la 27 
februarie — greva personalu
lui din spitale, greva profeso
rilor, greva muncitorilor din 
industria automobilelor. Nu 
se exclude de asemenea, po
sibilitatea declanșării unei 
greve a minerilor. Majorita
tea sindicatelor britanice a 
respins programul guverna
mental antiinflaționist, de
oarece „încearcă să arunce 
Întreaga povară a redresării 
economiei pe spatele celor ce 
muncesc".

WASHINGTON 14 (Ager
pres). — După anunțarea, 
marți, a devalorizării dolaru
lui, Departamentul Comerțu
lui al S.U.A. a dat publici
tății statistici care atestă de
teriorarea balanței comercia
le a Statelor Unite.

Documentele menționate a- 
rată, astfel, că Statele Unite 
au importat, în 1972, 8,2 la 
sută din totalul mărfurilor 
desfăcute pe piața internă, în 
timp ce această proporție fu
sese, în anul precedent, de 
7,5 la sută. Tn schimb, partea 
exportată din producția na
țională a rămas neschimba
tă în 1971 și 1972 — 6,3 la 
sută.

acum la 277 yeni față de 308.
Situația nu se stabilizează 

însă aici. Devalorizarea dola
rului, cerută de Japonia — 
după cum scriu ziarele — a 
forțat Tokio să floteze yenul, 
ceea ce echivalează cu o 
nouă supraevaluare a yenu
lui. Yenul va fi flotat „o pe
rioadă mai îndelungată" pen
tru a se stabili o nouă pari
tate fixă a lui. Majoritatea 
surselor cred că yenul va fi, 
în cele din urmă, supraeva
luat cu circa 15 la sută, adi
că cu un procent destul de 
ridicat pentru a Iovi foarte 
serios interesele companiilor 
mici și mijlocii nipone.

dei, Roelf Nelisson, a infor
mat, miercuri, că rata de 
schimb a guldenului, în raport 
cu dolarul american, a fost 
redusă, de la 3,245 guldeni 
pentru un dolar, la 2,920 gul
deni. El a precizat că această 
decizie a fost adoptată după 
consultări 
guvernelor 
burgului.

JANEIRO 14 (A-
- Guvernul brazi-
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TOK1O 14 — Coresponden
tul Agerpres Florea Țuiu, 
transmite : Autoritățile mone
tare nipone au fost surprin
se de mărimea procentului 
(10 la sută) cu care S.U.A. 
au devalorizat dolarul. In 
mod automat, rata de schimb 
a yenului față de dolar a 
fost modificată cu 11 la su
tă, adică un dolar este cotat

PARIS 14 (Agerpres). — 
Banca Franței a anunțat, 
miercuri, noua paritate a 
francului francez față de do
lar, în urma devalorizării a- 
cestuia. Ea este de 4,6041 
franci pentru un dolar. Ve
chea paritate era de 5,1157 
franci francezi pentru un do
lar.

HAGA 14 (Agerpres). — 
Ministrul de finanțe al Olan-

Tiparul — întreprinderea poligrafică Hunedoara

RIO DE 
gerpres). - 
lian a anunțat, marți seara, 
reevaluarea monedei naționa
le — cruzeiro — au 3 la sută 
în raport cu dolarul american.

Ministrul de finanțe a pre
cizat că noul curs de achi
ziționare a dolarului va fi de 
6,180 cruzeiros, iar de vînza- 
re de 5,995 cruzeiros.

ATENA 14 (Agerpres). —• 
Guvernul grec a anunțat, 
miercuri, că va menține ve
chea paritate între moneda 
națională — drahma — șl da- 
larul american : 30 de drah
me pentru un dolar.
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