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PLANUL REALIZAT LA COTE MAXIMALE

IN CONDIȚII DE EFICIENȚĂ RIDICATĂ!* ■
La E. M. Paroșeni

Hărnicia
iși spune cuvântul

Colectivul sectorului II al E.M. Paroseni înregistrează suc
cese de prestigiu. „SARCINILE ÎNDEPLINITE LA NIVE
LUL LQR MAXIMAL I", iată cuvintul de ordine 
care mobilizează colectivul in munca de zi cu zi. La peste 
1 700 tone se ridică sporul de cărbune pe luna in curs, ob
ținut in baza unei depășiri medii a randamentului pe sec
tor de 238 kg/posl. De la începutul anului III al cincinalu
lui, plusul la extracție cu care se mindrește colectivul res
pectiv întrece 5 500 tone. Aportul hotăritor la aceste fru
moase realizări a venit din partea vrednicelor brigăzi de 
frontalisti conduse de Titu Teacenco și Nicolae Brutu.

Sint demne de remarcat strădaniile depuse de colecti
vul sectorului II in scopul pregătirii a noi fronturi pentru asi
gurarea in continuare a capacităților de producție. Brigă
zile de la pregătiri conduse de Geza Kalman și Francisc 
Vincze, au avansat deja cu fronturile cu peste 90 metri 
(combina PK-7 iși face datoria...), respectiv, 60 metri, du
pă două decade !

Roadele întrecerii însuflețite
Rod al întrecerii însufleți

te desfășurate între brigăzi
le minei Lonea, exploatarea 
din extremitatea vestică a 
bazinului, raportează și pc 
perioada scursă de la înce
putul lunii februarie depă
șiri de seamă la extracția 
de cărbune.

De la începutul lunii pro
ducția trimisă la zi peste 
plan de colectivul minei Lo
nea se cifrează la 554 tone 
cărbune, realizare la care 
cea mai mare contribuție au 
adus-o sectoarele TI. I și V.

Succesul pe februarie, ca
re adăugat la depășirea din

luna trecută ridică plusul 
minei la peste 1 000 tone 
cărbune, are la bază străda
niile brigăzilor conduse de 
loan Cojocarn? Constantin 
Bigu, Ioan Baci ș.a., din 
abataîe’e frontale. pentru 
fructi'icarea inițiativelor 
menite să determine crește
rea vitezelor de avansare și 
a productivității muneij. 
S-au evidențiat, de aseme
nea. prin aportul lor la suc
cesele minei, brigăzile con
duse de N. Bălăuță, M. Ciu
băr. T. Molnar, I. Timiș, C. 
Chițoiu și altele.

Tovarâșnl
Nicolae (caușcscn 

a primit 
pc reprezentantul 

permanent al PAI D 
la București

Tovarășul Nicolae Ceausescu, 
președintele Consiliului de 
Stal aJ Republicii Socialiste 
România, a primii, marți dimi
neața, pe Alexander Rotival, 
reprezentantul permanent a) 
Programului Națiunilor Unite 
pentru Dezvoltare (P.N.U.D.)la 
București, la cererea acestuia.

La Întrevedere a participat 
Vasile Pungan, consilier al 
președintelui Consiliului de 
Stat.

In cadrul convorbirii care e 
avut loc cu acest prilej, au 
fost abordate probleme Dri- 
vind activitatea P.N.U.D., coo
perarea dintre România si a- 
ceastă organizație a O.N.U.

Tovarășul Nicolae Ceausescu, 
a apreciat aportul P.N.U.D. la 
promovarea colaborării Intre 
state, la cauza păcii si proqre- 
sului, sublinind faptul că a-

COMPLEXUL DE EXTRACȚIE LIVEZENI 
o realizare meritorie pentru colectivul 

U.U.M.P. pe
de

■

linia asimilării și fabricării 
noi utilaje miniere

Consecvent în urmărirea 
înfăptuiri! indicațiilor condu 
cerii de partid și de stat po
trivit cărora Uzina ae utilaj 
minier din Petroșani va de
veni o puternică bază 
îi. instrucția de mașini și u- 
tilaje miniere, colectivul uzi
nei noastre a fabricat în 
cursul anului 1972 și va con
tinua să execute in anul 1973 
și in anii viitori un însemnat 
volum de utilaje miniere.

Se asigură in acest mod do
tarea unor importante obiecti
ve de investiții, care vizează 
deschiderea de noi capacități 
de extracție a cărbunelui, iar 
pe de altă parte se furnizea- 

Hjjnier 
fronturilor de lucru, 
minerul lucrează zi

ză utilajul tehnologic 
necesar ' ~
cu care 
de zi.

Dintre
titii miniere ale Centralei căr
bunelui Petroșani pe anul 
1972, un loc însemnat in preo
cupările colectivului nostru 
l-a ocupat complexul de ex
tracție Livezeni, ansamblu de 
lucrări menit să sporească ca
pacitatea de producție a aces
tei tinere exploatări. Răspun
zând cerințelor noii unități, 
colectivul de muncitori, tehni
cieni și ingineri al Uzinei de 
utilaj minier din Petroșani a 
destinat o bună parte din ca
pacitățile sale de producție 
satisfacerii acestora și prin 
mobilizarea tuturor factorilor 
s-a angajat cu hotărîre la tra-

obiectivele de inves-

ducerea in fapt a sarcinilor a- 
sumale.

Incepînd cu întocmirea mi
nuțioasă a documentației teh
nice de execuție, continuind 
apoi cu pregătirea tehnologi
că a lucrărilor, cu prevederea 
asigurării materialelor necesa
re fabricației, cu întocmirea 
graficelor de programare și 
urmărire a utilajelor compo
nente care urmau să fie rea
lizate. s-au creat condițiile e- 
xecuției propriu-zise. In acest 
mod. incepînd cu trimestrul 
II al anului trecut, secțiile de 
producție ale uzinei au dat via
tă pină la finele anului unui 
număr de 19 tipuri de utilaje 
dintre care o parte reprezen
tau utilaje noi, prototipuri.

Printr-o colaborare eficien
tă și susținută, secțiile turnă
torie, mecanică și construcții 
metalice au finalizat astfel si
lozul dozator, gura de siloz, 
colivia de extracție cu 3 eta
je, schipul — colivie, ușile cu 
acționare pneumatică și pa
nourile de comandă cu venti
le, toate necesare punerii în 
funcțiune a puțului auxiliar — 
incinta principală.

Ppntru circuitul puțului 
principal de la orizontul 300, 
au fost confecționate impingă- 
toarele pneumatice, frînele cu 
acționare pneumatică și ma
șina de curățat vagonele.

De asemenea, pentru stația 
de ventilatoare a puțului de 
aeraj nr. 2 și pentru putui au-

In ziarul de azi
Realizarea unității politice, ideologice și 
zatorice a clasei muncitoare — moment 
portanță covîrșitoare 
revoluționare 
Adunări generale ale 
ganizațiile comerciale

in istoria mișcării

oamenilor muncii
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ceaslg organizație este chema
tă să contribuie Intr-o măsură 
mai mare la introducerea teh
nologiilor moderne ca mijloc 
de a grăbi procesul de dezvol
tare a țărilor cu un potential 
economic mai scăzut. Președin
tele Consiliului de Stal a ară
tat că România va participa 
activ și In viitor la înfăptui
re» proiectelor P.N.U.D. vi/ind 
sprijinirea eforturilor țărilor 
in curs de dezvoltare pentru 
consolidarea independentei lor 
economice, prin crearea unei 
baze economice, proprii, pen
tru valorificarea resurselor u- 
mane si materiale, la identifi
carea unor noi domenii de 
cooperare internațională, in 
interesul națiunilor si bunel 
înțelegeri Intre popoare.

întrevederea s-a desfășurat 
Intr-o atmosferă cordială.

Rezolvarea scrisorilor
și sesizărilor oamenilor muncii,

activitate ce reclamă deosebită răspundere,
operativitate și solicitudine

Participarea nemijlocită a 
maselor la elaborarea și în
făptuirea politicii partidului, 
reprezintă o necesitate o- 
biectivă și un mijloc eficient 
pentru afirmarea personalită
ții umane. Un aspect al aces
tei participări îl reprezintă 
sesizarea neajunsurilor și lip
surilor din diferite domenii 
de activitate socială, punerea 
în evidență a unor căi. soluții 
și modalități pentru valorifi
carea superioară a potențe- 
lor materiale și u- 
mane de care dispun 
colectivele de muncă. Toto
dată, participarea pe această 
cale Ia- rezolvarea tuturor 
problemelor de viață și mun
că evidențiază un profund 
democratism, întărirea legă
turii maselor cu partidul, 
creșterea rolului său condu
cător.

In municipiul nostru, or
ganizațiile de partid au luat 
măsuri complexe în vederea 
cunoașterii, respectării și re
zolvării tuturor propunerilor 
și problemelor sesizate de 
oamenii muncii. In anul ca
re s-a încheiat, sesizările au

fost analizate cu mult simț 
de răspundere, iar cele peste 
9 000 de audiențe din întregul 
municipiu dovedesc o inten
să preocupare în acest sens.

Tovarășii însărcinați cu pri 
mirile în audiențe s-au inte
resat și urmărit pe parcurs 
cum sînt soluționate pro
blemele celor cu care au stat 
de vorbă. Așa se explică fap
tul câ aproape jumătate din 
numărul cererilor au putut 
fi rezolvate. Problemele ridi
cate sînt ascultate cu multă 
răbdare și răspundere. Ar 
putea fi date exemple în a- 
ceșt_. sens, comitetele ..orășe
nești de partid Lupeni, Petri- 
la, Vulcan. La comitetele de 
partid, și comitetele oameni
lor muncii de la minele Lu
peni, Lonea, Aninoasa, la 
consiliul de administrație al

C.C.P., ca urmare a grijii ce 
se poartă cetățenilor și sala- 
riaților, sînt tot mai puține 
cazurile cînd aceștia *e a- 
dresează cu reclamații orga
nelor locale și centrale de 
partid. La comitetul munici
pal de partid și la comitetele 
orășenești 
constituite 
partizarea 
feminină, 
rezolvă cererile unui număr 
însemnat de femei cu situa
ții dificile. Au fost luate o 
serie de măsuri pentru înca
drarea femeilor în muncă. în 
toate locurile unde condițiile 
sînt adecvate.

de partid au fost 
comisii pentru re- 
forței de muncă 
care săptămînal

Vasile COCHECI 
activist al Comitetului muni

cipal de partid

(Continuare in pag. a 3-a)

FORJA INIȚIATIVEI rica Rusu, Maria Miel, Gale
na Herlea, frații Meszaroș, 
Nicolae Suciu, Petru Codrea, 
Vasile Codrea, Sever Cenușă, 
Felicia Nicula, Doina Cristea... 
Trebuie să completăm cu ta
raful (Carol David. Petru Șer- 
ban, Rudolf Copil. Emanoil 
Stingă. Marin Grigorescu și 
alții) și soliștii Nicolae Ogă- 
leanu. Maria Perța, Viorica 
Fodor, cu activitate veche 
bogată. Este lesne să ne fa
cem o idee exactă despre " 
petițiile aproape zilnice 
lor și munca lor de lărgire a 
repertoriului pentru a trans
mite locuitorilor momente de 
frumusețe.

In ultimul timp, atenția se 
concentrează in jurul forma-

In Aninoasa localnicii s-au 
obișnuit ca periodic să urmă
rească pe scena clubului e- 
voluția formațiilor artistice 
de amatori in spectacole din 
care se desprinde o tot mai 
accentuată exigență. Artistul 
amator are un statut mult 
mai dificil: trebuie să-și per
fecționeze mijloacele inter
pretative in timpul său liber, 
după orele de muncă produc
tivă, păstrindu-și individuali
tatea sa distinctă față de spec
tacolele profesioniste care 
transmit mai mult sau mai 
puțin fiorul natural al cinte- 
cului popular. De multe ori 
rezultatele amatorilor sint mai 
mult declt notabile, făcindu-și 
loc necesitatea ca ei să fie

și
Aninoasa. Adunjreo 

o_____  a oomenilor muncii
era in toiul dezbaterilor... In
ginerul Teodor Cosma ia cu
vîntul : „Sectorul II cheamă 
la întrecere socialistă 
colectivele similare ale minei 
cu obiectivele : 1 000 
peste plan in 1973, 20 kg pe 
post depășire de randament, 
onorarea exemplară a pregă
tirilor, reducerea consumului 
de lemn și de cherestea..." 
Șeful sectorului IV, Nandra 
Ceuță, răspunde „provocării", 
angajindu-se în numele a lor 
săi să dea un plus de 500 
tone... Și așa mai departe 
Cumpănire atentă a resurse
lor colective, elan, dorință fier-

E. M. 
generală

toate

tone

binte de a îndeplini cu cin
ste sarcinile maximjle ale a- 
nului III al cincinalului.

De la schimb 
la schimb

ducere la zero a accidente
lor... 300 de tone? Nu cumva 
este prea mult ca ritmic, lună de 
lună, să asiguri sute de tone 
peste preliminar ? Nu cumva 
e cam hazardată „cota" hotă- 
rîtă de șeful de brigadă ?

— In ce vă bazați tovarășe 
llie Nicolae ?, nu s-a putut 
abține cineva de alături.

- In capacitatea oameni
lor mei.

De la masa prezidiului i se 
pune întrebarej care-mi stă
tea și mie pe buze : *

— Cit ați realizat in ianua-

re
ale

...Deodată, am rămas oare
cum surprins de siguranța cu 
care șeful de brigadă, comu
nistul llie Nicolae Ijnseazo 
obiectivul de întrecere : 300 
tone ( I) spor de producție 
pe lună la abataj frontal, cu 
o depășire a randamentului 
de 200 kg pe post, cu o re-

a 2-a)

xiliar — incinta est, au fost 
executate uși cu acționare 
pneumatică, iar pentru putui 
principal — incinta principa
lă —, pentru deservirea pu-

din or-

Plus 500 tone IIng. Aurel DULA 
șeful serviciului producție 

U.U.M.P.
(Continuare in pag. a 3-a)
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Gata oricind pentru apărarea patriei
Deschiderea anului de pregătire pentru apărarea patriei la Liceul Industrial minier

organi- 
de im- 
noastre

Din pieptul celor peste 
650 de elevi ai Liceului in
dustrial minier a răsunat 
imnul „Trei culori”. care, 
de altfel, a marcat un mo
ment deosebit de emoțio
nant pentru cei prezenți — 
deschiderea anului de pre
gătire pentru apărarea pa
triei.

...Profesorul Alfred Sider, 
in numele celor 16 detașa
mente, raportează coman
dantului de cpntru, prof. 
Pompiliu Plopșoreanu, că 
elevii Liceului industrial 
sînt gata pentru deschide
rea noului an de pregătire 
pentru apărarea patriei. Co
mandantul centrului arată 
scopul acestei acțiuni, pro
gramul de desfășurare a 
primei ședințe.

Au luat apoi cuvîntul : că
pitanul loan Savu, șeful bi
roului de tineret din cadrul 
centrului militar municipal, 
Nicolae Cămărășescu. secre
tarul comitetului U.T.C. de 
la Liceul industrial, prof. 
Anton Popescu, directorul 
liceului.

Vorbitorii au relevat sem
nificația acestei pregătiri, 
angajîndu-se cu toată ființa 
lor de a se pregăti temeinic

pentru a apăra patria, de a 
face totul ca această acțiu
ne să se desfășoare In cele 
mai bune condițiuni.

In încheiere a luat cu
vîntul tovarășul Vaier Coan
drăș, secretar al Comitetu
lui municipal U.T.C. care a 
arătat că anul de pregătire 
deschis, constituie o 
etapă nouă in educarea 
comunistă a tineretului nos
tru, a întronării ordinii și 
disciplinei, a formării unor 
calități morale și fizice deo
sebite și, prin aceasta, creș-

terea unor tineri combatanți 
și activi, gata oricînd să a- 
pere prin toate mijloacele, 
patria noastră socialistă, cu
ceririle revoluționare ale 
poporului nostru. Transmi- 
țînd un călduros salut din 
partea biroului Comitetului 
municipal U.T.C., tovarășul 
Vaier Coandrăș a încheiat 
prin urarea de frumoase 
succese în această pregăti
re pe care conducerea par
tidului nostru a încredința
t-o Uniunii Tineretului Co
munist.

In continuare, cei pre
zenți au urmărit cu un’ deo
sebit interes cîteva demons
trații practice, executate de 
o grupă de militari ai com
paniei de pompieri, condu
să cu deosebită competență 
de locotenentul Valentin Nî- 
chita.

Imnul „Republică, mărea
ță vatră- a încheiat acest 
vibrant și solemn moment.

Simion POP, 
activist U.T.C.

ACTI V/TA TEA 
CLUBULUI

un răspuns 
intereselor omului

cunoscuți intr-o arie mai lar
gă. Este concluzia care o im
primă și artiștii amatori din 
Aninoasa.

După-amiezile, in clubDupă-amiezile, in club are 
loc o activitate febrilă. Briga
da artistică de agitație, for
mație devenită tradițională a- 
ici, iși pregătește programul 
înnoit mereu cu evenimentele, 
faptele cele mai proaspete de 
la exploatarea minieră sau 
culese din viața comunei.

— Eficiența brigăzii artisti
ce este dată de operativitatea 

mai 
con-

cu care selectăm cele 
semnificative elemente 
crete din viață și de prompti
tudinea cu care le prezentăm 
— ne spunea Florian Fenișe- 
ru, director al clubului. Tex
tul „Timpul pulsează" este in 
continuă mișcare, îmbogățit 
cu exemple pozitive și nega
tive, cu priză la public. Am 
prezentat spectacole la club 
și in sala de apel, dar, pentru 
că intre schimburi timpul e 
limitat, am găsit o modalita
te foarte bună : imprimarea 
pe bandă de magnetofon și 
transmiterea prin stația de ra
dioamplificare. Ultimul spec
tacol a fost susținut după a- 
dunarea reprezentanților oa
menilor muncii și brigada 
noastră s-a bucurat de un bi
nemeritat succes pentru felul 
cum a prezentat elementele 
concrete pe scenă, cu mijloa
cele artei.

La Aninoasa se află mulți 
artiști amatori cărora li se a- 
daugă mereu alții. Dintr-un 
lung șir amintim pe cei mai 
statornici — Dorina Melciu, 
Iulia Stan, Viorel Pop. Reghi- 
na Bako, Victor Holobuț, Flo-

fief de dansuri populare (in
structor Sever Cenușă) și în
ceputul unui cor. Adăugate 
celor de mai sus, și nelipsitei 
orchestre de muzică ușoară, 
vor întregi relieful mișcării 
cultural-artistice de la clubul 
aninosean. înțelegem din cu
vintele directorului clubului. 
Florian Fenișeru, că această 
muncă pasionată se va face 
cunoscută in spectacole bi
lunare.

Dar activitatea clubului nu 
se limitează doar la îndru
marea mișcării artistice deî 
masă, ci in primă importanță 
trebuie să se afle activitatea 
cultural^educativă, latură in 
care clubul este încă deficitar. 
Firește, brigada artistică iși 
are indiscutabila valoare edu
cativă. dar consiliul de con
ducere al clubului are dato
ria să ofere — și să atragă — 
locuitorului un cadru pentru 
discutarea, dezbaterea eveni
mentelor, a problematicii ca- 
re-l frămintă. In această pri
vință nu s-a făcut tot ce >ra 
posibil. Se poate pomi chiar 
de la cunoașterea sferei de 
interese a locuitorilor prin 
sondaje care pot fi întreprin
se fără eforturi epuizante. Ar
monizarea celor două laturi 
de activitate — artistică și 
cultural-educativă. este dome
niul asupra căruia trebuie să 
se concentreze atenfia la clu
bul din Aninoasa pentru ca 
el să fie intr-adevăr un loc 
unde localnicul, după orele 
de muncă, să găsească posibi
lități diferențiate de petrece
re a timpului liber.

T. SPÂTARU
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Realizarea unității politice, ideologice 
și organizatorice a clasei muncitoare

Brigada 
științifică 

la Buia

Adunări generale ale oamenilor muncii 
din organizațiile comerciale

Satisfacerea exemplară a cerințelor
moment de importanță covirșitoare

in istoria mișcării noastre revoluționare
ia wle4e de 21— 23 februa

rie a anului curent se Impli- 
ne=c 25 de ani de la Conqre 
mi! al VI—lea al P.C.R 
■-nngretsul care o realizat u 
r rtatea politica, ideologică și 
•rganizaiorîcă a clasei noa 
s-tre muncitoare prin făuri
rea unui singur partid. Par
tidul Muncitoresc Român.

Importanța deosebită a ma 
reluj act politic ne îndeam
nă sâ ne reamintim de Im 
i t ejurărik? istorice în care 
s-a ajuns la înfăptuirea uni
tății clasei muncitoare din 
România. După cum ne este 
.moscul, la «.fîrsilul cecolu-

socială. Este de roman at fap
tul că drumul parcurs de 
P.C.R. a lost deosebit de a- 
nevoios și pl»n de greutăți 
Printre greutățile cele mai 
mari a fost — după cum se 
știe — «sciziunea produsă dc 
liderii grupării dc dreapta a 
fostului Partid socialist. Re 
flectlnd asupra acelor tim
puri ne putem da seama cu 
toții. 1S numai datorită unei 
vaste munci de propagandă, 
desfășurată dc P.C.R., s-« re
ușit In momentele grele ale

frontului Uni<, a fost cita
tă, la l septembrie 1944. Co
misia de organizare a mișcă
rii sindicale unite, care a pre
qătil făurirea, în ianuarie
‘945 
le a

a Confederației 
Muncii.

Genera-

In viața sindicala, $ciziunea
liind lichidată, a ma i rămas
să tic înfăptuită unitatea i- 
deologlcă. orqanizalorkă și 
oolilică a clasei muncitoare, 
sarcină deosebit dc importantă, 
mpusă de noile sarcini co 

stăteau in (ața proletariatului

treoiL datorită creșterii
axialului revoluționai și 
tâ-pindirii ideilor socialis
te in România, se făurește

Un sfert de veac de la
Congresul al VI-lea al P.C.R.

m imul partid marxist al cla- 
muncitoare — Partidul So

cial-Democrat al muncitori -
10 din România.

In fruntea acestui partid 
s-au situat militant» do sea
mă ca C. Dobrogeanu—Ghc- 
rea. 1. C. Frimu. C Miile, 
ș. a., care au luptai cu per- 
'everentă ca acest partid să 
devină avangarda unică de 
iuțlă a întregului proletariat, 
a tuturor asuprililor din Ro
mânia. Lipsa unei orientări 
marxiste ferme, a unei depline 
clarificări ideologice au făcut 
ca acest obiectiv să nu poată
11 realizat în acel moment. 
Mai mult. luptele de opinii.
onfuziile teoretice, practicis

mul parlamentar împrumutat 
din tactica partidelor burghe
ze, | recum și tendințele capi
tularde. de trădare ale unor 
virfuri reformiste sau burghe- 
-o-liberale au dus, in cele din 
urmă, la autodizolvarea primu
lui partid al clasei muncitoa
re m 1899. Desigur, dizolva
rea nu putea fi decit vremel
nică, deoarece marxismul pă
trundea tot mai profund în 
concepția revoluționară a cla
sei muncitoare, contribuind la 
radicalizarea acesteia și în 
cele din urmă, In 1910, la re
organizarea pe baze noi a 
Partidului Social — Demo- 
T-at din România.

Procesul rapid de radicali
zare și clarificare ideologică a 
maselor a dus, in ntai 1921, 
la crearea P.G.R., eveniment 
de cea mai mare însemnătate 
rn istoria proletariatului și a
Rrlregului popor. El s-a fău
rit ca partid unic al clasei 
muncitoare, preluind cele mai 
înaintate tradiții ale luptei u- 
nile a maselor muncitoare 
pentru eliberarea națională și

unor bătălii de clasa, unirea 
tuturor forțelor revoluționare 
ale proletariatului, și atunci 
peste capul conducerii refor
miste a P.S.D, Colaborarea 
întreținută permanent do P.C.R. 
cu membrii de rind ai P.S.D., 
< u unele orqanizații ale aces
tuia avea sâ demonstreze tot 
mai evident necesitatea unirii 
tuturor forțelor intr-un sin- 
qur front muncitoresc. Reve
latoare pentru ilustrarea aces
tui spirit de colaborare sint, 
desigur și luptele minerilor 
din Valea Jiului din 1928, e- 
roica grevă de la Lupeni din 
1929 și luptele ceferiștilor și 
petroliștilor din ianuarie 
februarie 1933.

Lărgirea permanentă a acti
vității P.C.R. a avut ca rezul
tat direct atragerea de partea 
sa a unor pături largi ale po
porului și crearea Frontului 
democratic, prin gruparea In 
jurul său a Partidului Socialist, 
Frontului plugarilor. Uniunii 
oamenilor muncii maghiari din 
România și chiar a unor or
ganizații ale Partidului Social 
— Democrat.

Apropierea momentului de
cisiv al luptei pentru răstur
narea regimului dictatorial mi- 
litaro-fascist, pentru cu
cerirea puterii politice de că
tre clasa muncitoare a făcut 
ca evenimentul unificării efor
turilor revoluționare să fie gră
bit Aceasta s-a realizat în 
primăvara anului 1944, ci nd 
pentru prima oară în istoria 
mișcării muncitorești, se în
făptuiește Frontul Unic Mun
citoresc, pe baza aceleiași 
platforme politice.

După victoria,. inșui£cției, ar
mate antifasciste, pe baza

român după cucerirea puterii 
politice și terminarea războiu
lui antihitlerist, pentru fun
damentarea noii orinduiri so
ciale. visată de întregul po
por. In această privință, la 
Conferința Națională din oc
tombrie 1945, P.C.R., lansează 
un apel fierbinte la unitate. 
In acest apel se arată că par
tidul comuniștilor .cheamă în 
mod solemn pe tovarășii so- 
cial-democrați la înfăptuirea 
unității politice a clasei mun
citoare". Posterior acestui e- 
veniment. au avut loc nume
roase întilniri și discuții, care 
au dus, in cele din urmă, la 
adoptarea, in noiembrie 1947, 
a unei platforme comune prin 
care se afirma dorința ambe
lor partide de a se unifica. 
Astfel, după mai bine de două 
decenii de sciziune, la Con
gresul din 21—23 februarie 
1948, se făurește partidul u- 
nic al clasei muncitoare — 
Partidul Muncitoresc Român. 
Acest act de importanță isto
rică pentru viața partidului 
și a poporului nostru ,.a im-, 
plinit — cum arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — o im
perioasă necesitate istorică, 
determinată de lupta pentru 
cucerirea puterii și transfor
marea socialistă a societății 
românești".

Marea bucurie de care a 
fost cuprinsă întreaga munci
torime hunedoreană a fost ex
primată în telegrama din 21 
februarie 1948 adresată Con
gresului de unificare : ..In
numele muncitorimii din mine, 
fabrici, uzine, birouri, ogoare 
și a intelectualilor progresiști 
din cuprinsul județului Hune
doara. salutăm cu bucurie acest 
mare aci istoric de înfăptuire

a iinilătll clasei muncitoare, 
partid caro va duce poporul 
român spre proqres șl Imnlnă 

se spune în telegramă.
Urăm Congiesului muncă 

rodnică pentru întărirea de
mocrației populare, consoli
darea Republicii Populare Ro
mâne și buna stare a celor ce 
muncesc cu brațul sau cu 
mintea dc la ora$e si sate.

Trăiască Congresul Partidu
lui Muncitoresc Român.

Trăiască Republica Popu
lară Română".

Biruințele din perioada care 
a trecut dc la făurirea par
tidului unii al clasei munci
toare no îndreptățesc să apre
ciem că România a parcurs 
in acești ani o întreagă epo
că — epoca relor mai adinei 
și mai fecunde prefaceri din 
istoria patriei noastre, care au 
schimbat din temelii configu
rația social economică și via
ta inlreqii națiuni.

Au fost înlăturate din arena 
vieții social-politice clasele 
exj loalatoare înlronindu-se e- 
qalitatea socială și dreptatea 
pentru toți cetățenii țării. Prin 
victoria șl consolidarea rela
țiilor socialiste în toată eco
nomia națională, aceasta s-a 
transformat Intr-un organism 
unitar alo cărui pulsații vigu
roase își au sursele în proprie
tatea socialistă asupra mijloa
celor dc producție, în condu
cerea planificată a proceselor 
economice.

Deținînd în miinile sale pu
terea politică, mijloacele de 
producție și întreaga avuție 
socială, poporul român dispu
ne de tot ceea ce este nece
sar pentru a-și defini și con
duce In mod nemijlocit propri
ile destine, a fructifica in 
folosul său toate bogățiile ma
teriale și spirituale ale na
țiunii. In acestea se exprimă 
esența democratismului orîn- 
duirii noastre socialiste, supe
rioritatea sa asupra oricărui 
alt tip de democrație.

înfăptuirile de pînă acum, 
mărețelq sarcini ce ne stau în 
față in urma Congresului și a 
Conferinței Naționale a par
tidului, permit poporului ro
mân sâ privească spre viitor cu 
optimism, încredințai fiind că 
prin munca și priceperea sa, 
sub conducerea încercată a 
partidului, va înălța tot mai 
sus edificiul strălucitor ai 
României socialiste.

Nicolae WARDEGGER 
Arhivele stalului Deva

Brigada șliințitlcS a Cuț< 
dc culvuâ din pttroșnni «-•' 
Intlln». dnmlnlc*. ț» J!1"6'"' 
rd din cadrul exploatării 10- 
restiere Buia. Acțiunea ș-a 
dcsfSxiirnt In don» r>*rV 
despre noul Cod al “
vorbit judecătorul Nicolae 
Gherghin, iar blbllotțeam 
Margareta Chioreanu a «cili 
„ expunere despre „Romanț» 
tn contextul relațiilor interna- 
țlonnle- A tost o mamtesta- 
re reușită, urmărită cu inte
res dc lucrătorii forestieri de 
la Buta care așteaptă Pr,n- 
tre ci să poposească mal 
frecvent și artiștii amatori.

------ -♦--------

Concurs de poezie 
șl clntece 
patriotice

in solo more o Cosei de 
cultură din Pelro5oni este or- 
gonirol ostoii. oro 16. un con
curs dc poezie ,1 crnlece po- 
iriotice. Pjrticlpo elevi, liceu- 
Iul industrial minier Pelrosoni.

-------- ♦---------

În orașul Cugir 
a fost 

descoperit un 
tezaur din 

epoca fierului
Pe un șantier din orașul 

Cugir, județul Alba, a fost 
descoperit un important te
zaur datînd din prima pe
rioadă a epocii fierului (se
colele VIII — V î.e.n ). ba o 
adîncime de 3 metri s-au 
găsit trei vase ceramice 
conținînd diferite obiecte 
din bronz: seceri, brățări, 
fibule, vîrfuri de săgeți, la
me etc., precum și un fru
mos colier și o brățara de 
aur. Totodată, s-au identi
ficat urme ale unei așezari 
din aceeași epocă.

Specialiștii Muzeului de 
istorie din Alba Iulia, care 
au făcut primele cercetări 
la fața locului, au stabilit 
că în această zonă ar fi e- 
xistat un atelier de prelu
crare a bronzului, deoarece 
obiectele scoase la iveală se 
găseau în stare fragmen
tară. fiind pregătite pen
tru retopire.

populației
Caracteristice generală a 

dezbaterilor oamenilor maorii 
din cadrul O.G.L. Alimentara 
a font profunda responsabili
tate față de aspectele multi
ple ce le ridică cu tot mal 
mare exigentă comerțul socia
list.

Bilanțul fructuos al reali
zărilor de-a lungul unui an de 
acHvMate a dezvăluit străda
niile susținute pentru îndepli
nirea sarcinilor constituind In 
același timp un deosebit pri
lej de satisfacții. Edificatoare, 
In acest sens, cifrele ce mar
chează îndeplinirea | lanului 
dc aprovizionare și desfacere 
(planul dc aprovizionare cu ri
dicata realizat în proporție de 
102,5 la sută; planul de des
facere cu amănuntul — 100,7 
la sută), realizarea indicato
rilor financiari, semnificativă 
fiind obținerea peste pian a 
389 mii lei beneficii.

Darea de seamă a comitetu
lui oamenilor muncii, prezen
tată de tov. Cazimlr Davldo- 
vlci, a apreciat apoi activi
tatea $i meritul salarlaților de 
la depozite, a evidențiat un 
număr însemnat de magazine 
din municipiu pentru călită-

obiectiv permanent
tea muncii lucrătorilor. In a- 
nul care a trecut, s-a dus o 
intensă acțiune de instruire, 
perfecționare profesională a 
lucrătorilor din comerț prin 
diferit® cursuri — a căror u- 
lilitate a demonstrat-o numă
rul mare de salariați fruntași 
în muncă. S-a arăta’ apoi 
activitatea de modernizare, 
întreținere și dotare a unită
ților comerciale alimentare, 
conlucrarea tovărășească cu 
furnizorii precum și măsurile 
(cuprinse intr-un complex pro
gram) ce vor duce in viitor 
la mărirea eficienței muncii 
lucrătorilor din comerț.

Prezenlind succint un mă
nunchi din roadele obținute 
de colectivul de muncă al 
O.C.L. Alimentara, nu vom 
trece — așa cum nici darea 
de seamă, nici vorbitorii n-au 
făcut-o — peste unele neajun
suri care mai umbresc profilul 
etic al unor lucrători din co
merț. Astfel, numărul de 
sancționări date In 1972 pen
tru diverse abateri și abuzuri 
precum și cele nouă desfaceri 
ale contractelor dc muncă, 
trebuie să rețină atenția co
mitetului oamenilor mun- 
cii, căruia i se impu

ne a folosi rele mai e- 
ficace mijloace de educare a 
salariaților in spiritul «ticji 
și echității ’ocialiste, pentru 
combaterea ?i exterminarea 
mentalităților învechit» de 
Înavuțire.

Numeroși vorbitori, printre 
care amintim pe responsabilul 
magazinului nr. 42 Petrila, Po- 
tru Satmori, irina Dobre (nr. 
72 Lupeni), Gh. Barbu (nr. 74 
Urlcani). Dumitru Ștefone (nr. 
43 Vulcan) și alții, au arătat 
in cuvlntul lor unele greutăți 
re le Intlmpină In unitățile 
undr-și desfășoară activitatea, 
propunlnd soluții de rezolvare 
a lor. rezolvare ce necesită 
sprijinul concret al comitetu
lui oamenilor muncii, al con
siliului popular municipal. An
gajamentele mobilizatoare nle 
lucratorilor din cadrul O.C.L.
Alimentara dau certitudinea i 3 
obiectivul permanent al acti
vității lor — satisfacerea e- 
xemplară a cerințelor publi
cului atit In ceea ce privește 
aprovizionarea cît și servirea, 
va fi îndeplinit.

I. FIERARU

Criteriul primordial: servire 
promptă, civilizată

Răspundem 
celor ce
ne scriu

• Cristea Badea. Eu- 
peni. Investigațiile făcute 
de organele competente au 
confirmat adevărul conți
nut in sesizarea trimisă de 
dv. redacției. Persoana în 
cauză a fost avertizată de 
către Serviciul municipal 
al M.l.

< .Xm reținut, stimate 
tovarășe Dumitru D. Ale- 
xandrescu (Petroșani str. 
Independenței bloc 23, a- 
partament 32) aprecierea 
dată de locatari activității 
vechiului comitet al blocu
lui 23, apreciere concreti
zată în realegerea atît a 
tov. Francisc Toth ca pre
ședinte cît și a celorlalți 
membri ai vechiului comi
tet. Cit privește ilu
minatul intre blocuri, un 
răspuns pe deplin lămuri
tor sintem siguri că ar pu
tea să vi-1 ofere ~ 
de distribuire a 
electrice unde vă 
să vă adresați.
• G.C. Petroșani. Vă 

mulțumim pentru sugestia 
de a scrie un articol des
pre pasiunea pentru de
senul tehnic a elevului 
Ioan Bican de la Liceul 
industrial minier. Intr-a
devăr. stimularea pasiuni
lor frumoase și. mai ales 
utile ale tinerilor ne preo
cupă și le încurajăm pe cît 
ne stă în putință.

Centrul 
energiei 
sfătuim

Prime pentru

nefumători
upta împotriva turnatu

lui capătă forme din cele 
mai interesante. Leonard 
Dale, președintele unei firme 
din Yorkshire 'Anglia), el 
însuși un convins ne fumă
tor, s-a gindit să ciștige a- 
derenți chiar dintre sala- 
riații firmei. El a promis 
celor care se vor lăsa de 
turnat cite o primă de 10 
lire sterline pe on ! 98 din 
cei 140 care ișt luaseră an
gajamentul să nu mai fu
meze s-au ținut de cuvint 
jri Dale le-a vărsat la sfir- 
șitul anului 1972 suma de 
980 lire.

Pentru 1973, el a devenit 
mai ademenitor. ridicind 
prima la 15 lire de... nefu
mător !

Bolile copilului mic in sezonul rece
Un loc deosebit de impor

tant, in asigurarea unei sănă
tăți înfloritoare copiilor noș
tri. il ocupă părinții acestora, 
cei care, fiind in imediata lor 
apropiere, pot observa prime
le semne de boala. Mamele 
pot fi cele mai bune infirmie
re, cele mai fidele ajutoare 
ale medicului curant, in cazul 
îmbolnăvirii propriului copil. 
Ne adresăm mamelor cu copii 
mici, deoarece copiii mai mari 
și școlarii pot să se apere sin- 
quri de îmbolnăviri, prin apli
carea unor deprinderi igienice 
învățate la școală.

Bolile infecțioase sint ca
racteristice vîrstei mici, deoa
rece organismul infantil este, 
pe de o parte, mai slab în 
lupta cu microbii iar, pe de 
altă parte, infecțiile se insta
lează mai ușor in organismul 
fără rezistentă, cișliqată. in 
urma îmbolnăvirilor anterioare 
sau prin vaccinări. Ce bine ar 
fi dacă in viața unui copil 
am avea de-a face numai cu 
examinări periodice ale copi
lului sănătos in curs de dez
voltare și cu vaccinări după 
calendarul — strict respectat
— al acestora ! 1

Dar, in bagajul 
cunoștințe pentru 
bolilor este încă
mai mult. Ne aflăm încă 
cursul epidemiei de gripă din 
acest an, care, pe alocuri a 
lăsat pierderi de nerecuperat. 
Gripa este o boală cu o mare 
pondere de răspîndire mai a- 
les in rindul populației aglo
merate in spații închise, neae
risite, in mijloacele de trans-

port in comun, insuficiente, 
tixite din care, firește, nu lip
sesc purtătorii de boli infec- 
tioase așa cum... nu lipsesc 
nici copiii mici. Aceștia plă
tesc foarte scump negli
jența și lipsa de preve
dere a celor ce nu știu că le 
este interzisă introducerea lor 
in asemenea medii.

Un mare număr de boli in- 
fecțioase au ca poarta de in-

unei boli, putem fi puși în 
încurcătură de aceste semne 
puțin alarmante și de aici in- 
tîrzierea in prezentarea 
medic...

Nu trebuie să așteptam 
la un copil mic să se mani
feste ca un bolnav adult. Nici 
nu trebuie să căutăm la el 
semne de boală asemănătoare 
cu ale adultului. Perioada cit 
boala copilului încă n-a pus

SFATUL MEDICULUI

la

de

de boală, 
medicul 

consultat

nostru de 
prevenirea 
loc pentru 

in

trare în organismul primilor 
— aparatul respirator. In spa

țiile aglomerate, tixite, respira
ția necontrolată direct in la
tă. tușea și strănutul produc 
răspindirea agenților bolii pe 
o rază foarte mare, luind in 
considerare curentul de aer ca
re ajută și mai mult la răspin- 
direa microbilor. Particule
le de praf, in încăperile neîn
grijite, sint folosite de mi
crobi ca instrument de răspîn- 
dire prin aer. după uscarea 
prafului dc stradă, pătruns în 
încăperi frecventate de un 
mare număr de oameni... Tre- 
cind prin toate acestea, ne 
putem închipui că la întoar
cerea acasă sintem cărăușii 
bolii pe care am întîlnit-o... 
întiniplător pe stradă, iar co
piii fe care ii avem în îngri
jire sint o pradă foarte ușoa
ră, neavind rezistentă la boli.

Aparatul respirator, în a- 
notimpul rece, își ia anumite 
măsuri de apărare, cum ar fi 
producerea unei secreții li
chide pe care adesea o pu
tem confunda cu primele sem
ne de boală. Dar, la apariția

stăpinire pe el. in luțta cu 
viața sa, este mult mai scurtă 
ca la adult, dar și mai scurtă 
este perioada în care copilul 
qrav bolnav ajunge să nu mai 
poată fi ajutat. De aceea se 
impune, cu necesitate, să dis
pară cit mai reDede din obi
ceiurile părinților care vin la 
medic cu copilul qrav bolnav 
răspunsul acela ’
damnabil: „Am 
trece"...

De ce să ne 
atît de puțin? __ 
facem un singur pas spre a fi 
siguri, prin a nc prezenta la 
medic ? Medicul este doar sin- 
qurul în măsură să aprecieze 
dacă copilul poate fi menți
nut in observare, ’ 
cele „văzute" de părinți poa-

atît de con- 
crezut că îi

mulțumim cu 
De ce să nu

deoarece

Redresare ?
După cum se știe, Holly- 

wood-ul, cetatea filmului c- 
merican. trece printr-o pe
rioadă grea. De mai mulți 
ani presa a anunțat decli
nul faimoasei „uzine de i- 
luzii“ din California. Se pa
re insă că in ultima vreme 
unele case de filme au în
ceput să dea semne de re
dresare. „Paramont".
pildă, și-a anunțat mărirea 
veniturilor. Numai la un 
singur film cifra de afaceri 
s-a ridicat la aproape- 150 
milioane dolari. Alte șapte 
companii, care înregistrase
ră deficite serioase in 1971, 
contează pe un profit de 4b 
milioane dolari in 1972. Dar 
acest început de redresare 
n-a prea fost resimțit de 
marea masă de salariați ai 
acestor companii. O recen-

td anchetă arată că 90 la 
sută din tehnicienii pentru 
decoruri, 95 la sută din e- 
lectricieni și 80 la sută din 
machiori, sint încă șomeri...

Regrete

de

De curind Paul Getty și-a 
serbat la Londra cea de-a 
80-a aniversare. El este 
considerat cel mai bogat 
om din lume, averea sa ri- 
dicindu-se, după cum afir
mă unele publicații occiden
tale, la uriașa sumă de o 
mie de miliarde de franci.' 
Getty trăiește retras intr-un 
castel și nu primește, din 
principiu, ziariști. Avariția 
sa este proverbială și sin
gurele lui regrete constau 
in faptul că in viață nu a 
reușit să facă totdeauna ce
le mai bune .. plasamente 
de capital!

te nu sînt semne 
Dar pentru aceasta 
trebuie informat și 
din vreme, pe<ntru tot ceea ce 
s-a petrecut cu copilul...

Să nu uităm, deci, că bo
lile, în qeneral, la copil au 
o formă gravă de manifesta
re, la scurt timp de la apari
ția lor. In mod special, bo
lile din anotimpul rece sini și 
mai periculoase. Microbii ca
re rezistă la temperatura scă
zută de afară se înmulțesc 
repede la temperatura corpu
lui. Trebuie să evităm expu
nerea copilului în locuri unde 
bolile infecțioaso se răspîn- 
desc ușor. Pentru sănătatea 
lor trebuie să evităm și noi, 
asemenea locuri și să ne luăm 
cele mai bune măsuri de pre
vedere. cînd ne reîntoarcem 
acasă și intrăm în contact cu 
copii. Cit de ușor este ca, în 
astfel de împrejurări, să ne 
schimbăm hainele de stradă 
și să ne spălăm pe mîini și pe 
față, cit de scump se plătește 
neglijența față de aceste mă
suri igienice ușor de respec
tat ! Și să nu uităm nicicînd 
că bolile contagioase la copi
lul mic au un mai mare 
dice dc mortalitate decit 
adult.

Reprezentanții oamenilor 
muncii din cadrul O.C.E. 
Produse industriale, au ana
lizat cu multă responsabili
tate activitatea pe tă- 
rîm profesional din a- 
nul trecut. Dezbaterile 
în adunarea generală a oa
menilor muncii au dezvăluit 
cu profunzime modul în care 
au fost realizați indicatorii 
economici, aportul lucrători
lor la bunul mers al 
comerțului, în toate com
partimentele — maqazi- 
ne, depozite, transport, rela
țiile cu furnizorii.

Darea de seamă a sublini
at faptul că unii indicatori 
nu au fost realizați conform 
planului dîn motive diferite. 
De pildă, planul de desface
re a fost realizat numai în 
proporție de 99,33 la sută, 
fapt care s-a datorat insufi
cientei urmăriri a aprovizio
nării unităților, a onorării 
comenzilor de către furnizori. 
La aceeași nerealizare au 
contribuit șl deficiențele pri
vind reclama comerciala pre
cum și lipsa de exigența a 
unor șefi de magazine la re- 
cepționarea mărfurilor, fapt 
ce a determinat introducerea 
în magazine a unor mărfuri 
necorespunzătoare din punct 
de vedere calitativ. Mai pot 
fi menționate și două tinitâțl 
ce au fost închise în anumita 
perioade de timp. Ba toate 
acestea se mai adaugă și u- 
nele cazuri de indisciplină,

atitudine necivrlizată față de 
cumpărători, dezinteres, ma
nifestate de unii vinzâtori, 
șefi de magazine cum sînt • 
Eva Hubcrt, magazinul 5 
Petroșani, Aurelia Ursu, 
casieră la magazinul 101 Pe- 
trila. Emilia Imbuzan, ma
gazinul 69 Lupeni. Elena Ta- 
Hana, magazinul nr. 72 Url
cani.

Cu toate aceste neajunsuri, 
în cea mai mare parte, cere
rea de consum a populației 
din Valea Jiului a fost sa
tisfăcută, cu excepția cîtor- 
va articole nelivrate de uni
tățile comerțului cu ridicata. 
S-au evidențiat ca partici
pante active la realizările în
treprinderii numeroase colec
tive care au depus toate efor
turile pentru desfacerea 
produselor industriale la ni
velul exigențelor, un număr 
însemnat de unități reali- 
zîndu-și și depășindu-și sar
cinile de plan.

In cuvlntul lor, vorbitorii 
Walter Fissgus, Iosif Motoc, 
Florin Fugaru. Gh. Stîlpea- 
nu, Aristide Bahici, Adela 
Varhonic și alții s-au referit 
mai pe larg atît la cauzele 
deficiențelor semnalate cit și 
la sarcinile de viitor, aducînd 
îmbunătățiri planului de mă
suri menit să asigure condi
ții optime îndeplinirii sar
cinilor economice pe anul în 
curs.

S-a subliniat apoi că în ul
timul timp a scăzut la mini

mum numărul celor care con
travin normelor eticii 
și echității socialiste In 
acest sens, va tre
bui continuată și intensifi
cată munca educativă și tot
odată. perfecționarea profe
sională a tuturor lucrători
lor — acțiune a cărei des
fășurare necesită mai multă 
preocupare din partea comi
tetului oamenilor muncii.

Concluzionind. tovarășul 
Victor Coca, secretar al 
Comitetului executiv al Con
siliului popular județean, a 
apreciat rezultatele bune ob
ținute de colectivul O.C.L. 
Produse industriale. S-a refe
rit apoi la aspectele negative 
date la iveală în cadrul dez
baterilor, jaloanele muncii de 
viitor. Se impune mai multă 
atenție la repartiția fondului 
de marfă din partea servi
ciului comercial, control mai 
operativ, eliminarea deficien
telor privind evidențele con
tabile. recuperarea pagube
lor De asemenea. revizorii 
sâ—manifeste mai multă exi
gență și fermitate iar comi
siile de specialiști să sesize
ze la timn greutățile pentru 
a putea fi înlăturate operativ.

F.xistâ certitudinea câ nrin 
valorificarea experienței anu
lui trecut, colectivul de mun
că de la O.C.L. Produse in
dustriale va depune toate e- 
forturile pentru satisfacerea 
Ia cele mai înalte exigente a 
cerințelor oamenilor muncii.

F. IONICA

in
ia

Dr. Aurel BOCHIȘ, 
Spitalul de copii Petroșani

Chemată să facă o analiză 
multilaterală a tuturor proble
melor ce frămintă colectivele 
de muncă și condiționează în
scrierea rezultatelor întregii 
activități a acestora pe orbita 
progresului, adunarea generală 
a reprezentanților saîariaților 
de la T.A.P.L. Petroșani, pu- 
nind în balanță rezultatele ob
ținute in cursul anului trecut 
și-a îndreptat dezbaterile în 
direcția problemelor de rezol
vat pentru asigurarea unei 
mai bune aprovizionări a popu
lației (planul a fost realizat în 
proporție de 103,25 la sută), 
îndeplinirii și depășirii indica
torilor economico-financiari (in 
marea lor majoritate), întăririi 
disciplinei în muncă, gospodă
ririi judicioase a avutului ob
ștesc și îmbunătățirii dotării u- 
nităților. Darea de seamă, pre
zentată de tov. Constantin Se- 
cărea, președintele comitetului 
oamenilor muncii de la 
T.A.P.L., a scos In evidență și 
o serie întreagă de» deficiente 
care au frînat, mai mult sau 
mai puțin, bunul mers al acti
vității de alimentație publică, 
neajunsuri asupra cărora par- 
ticipanții la discuții nu s-au 
aplecat totuși cu atenție, așa 
cum ne așteptam, în mare par
te iqnorindu-le.

S-a afirmat că nu a existat, 
in anul 1972, o suficientă pre
ocupare pe linia studiului ce
rerii de consum a populației 
(notele de comenzi ale multor 
unități — și le-am introduce 
aici, in specia), pe cele 28 (! ?) 
care au rămas sub sarcinile de 
plan — nu au reflectat reala 
cerere a consumatorilor) j rea
lizarea planului de desfacere 
nu a constituit obiectivul prin
cipal al unor șefi de unități 
cum sint Eugen liteanu — 
„Cafe-bar" Petroșani, Gheor- 
ghe Cojocarii - - „Constructo
rul" Petroșani, Elena Vințan 
— „Trandafirul Vulcan, loan 
Purece — „Păltiniș" Urlcani 
etc. In multe unități accentul 
se pune pe desfacerea băutu
rilor in defavoarea producției 
proprii („Straja" și „Intim" 
Vulcan, „Transilvania" Petrila 
etc). Organele locale ale pu

A. P. L - accentul 
producția proprie!

terii de stat au constatat, nu 
rareori, nereguli ce persistă 
în unele unități, vădind netn- 
deplinirea sarcinilor de servi
ciu de către responsabili de 
unități ca Marla Isai, Ana Al- 
bescu, Maria Vătul și alții. De 
asemenea au fost semnalate 
din nou pagube în detrimentul 
avutului obștesc. Evidențierea 
acestor lipsuri ar fi putut crea 
o bază dc discuții fructuoase, 
cu găsirea de soluții eficiente 
pentru înlăturarea acestor nea
junsuri, nevalorificată însă. 
O parte a parlicipanților la 
discuții (Valeria Poenariu, Du
mitru Ghițan, Estera Chiceat. 
Constantin Țigăreanu. Theo
dor Crăciun, Anton Kardoș 
Francisc Fabian), vădit preo
cupați de ridicarea pe trepte 
superioare a întregii activități 
a întreprinderii, s-au dovedit 
intransigenți in fața lipsurilor 
semnalate. Alți vorbitori însă 
(Constantin Borcan. Nicolae A- 
lexa, Iuliu Deneș, Ladislau 
Gomboșl, Valerîu Marcau si 
alții,) au venit in fața adună
rii cu probleme minore, 
a căror rezolvare în 
nici un caz nu depin
dea de analiza în... „forumul'* 
suprem al întreprinderii ci de 
punerea pe alte baze organiza
torice a unor activități cu li
mită strictă, la nivelul unită
ților in cauză. Și aceasta in 
condițiile în care darea de 
seamă atrăgea tuturor atenlia 
că sarcinile de plan prevăzuie 
pe 1973 nu sint... benevole 
ccrind masei saîariaților 
de la T.A.P.L. efort sus
ținut și măsuri eficiente 
pentru îmbunătățirea intreqii 
activități, transpunerea în via
ță a angajamentelor asumate 
prin răspunsul la mobilizatoa
rele chemări la Întrecere lan
sate in ramura circulației măr
furilor de O.C.L. Produse in
dustriale Hunedoara și O.C.L. 
Metalo-chimice Brașov.

Pentru că, așa după cum a- 
firma in adunare și tovarășul 
Dumitru Bogdan, directorul 
Direcției comerciale județene, 
„problema creșterii continue a

ponderii producției proprii In 
volumul general al desfaceri
lor încă nu e rezolvată la ni
velul cerut", să ne oprim un 
moment asupra acestui aspect. 
Există, s-a spus, unități (ca 
„Lacto-vegetarianul" din Petro
șani de exemplu) care desfac 
producție proprie in mari pro
porții (peste 70 la sută), dar 
există și unități cu baze pro
prii de producție, ai căror res
ponsabili „merg" la efortul mi
nim (cu beneficii maximei) — 
vînzarea de băuturi alcoolice. 
S-au făcut în această direcție, 
e adevărat, cîțiva pași înainte, 
dar în marea majoritate a uni
tăților sint foarte timizi între- 
prinși, parcă spre a se achita 
de o obligație, fără a avea ia 
bază convingerea in necesita
tea diversificării, lărgirii ariei 
producției proprii. Adunarea 
oamenilor muncii de anul tre
cut, care ca și aceasta, a tra"- 
sat sarcini de viitor, a fost par
că mai hotărîtă in abordarea 
problemei producției propri. 
Și s-au făcut pașii pe .:are 
i-am... amintit. Acum, proble
ma a fost lăsată, în baza pro
babil a succeselor repurtate, 
mai... moale. Deși aspectul a- 
cesta este destul do esențial. 
De ce ? Se vor extinde — o a- 
devărat și e bine — noi for
me de comerț în sprijinul cre
șterii producției proprii (auto
serviri, aprovizionare la do
miciliu, case de comenzi, secții 
gospodina), dar de ce nu se 
valorifică la nivel superior ex
periența dobindită, pentru ca 
toate unitățile T.A.P.L.-ului iin-, 
treprindere care, pe plan jude
țean, e încă sub nivelul cerin
țelor In această direcție), să 
extindă la maximum posibili
tățile de diversificare a pro
ducției proprii, aceasta produc
ție să aibă pondere de desfa
cere și nu băuturile alcoolice..

Am reținut în concluzie din 
adunare imperativul major ce 
stă In fata colectivului T.A.P.L. 
— de a depune toate eforturi
le pentru realizarea ritmică a 
sarcinilor de plan pentru a o- 
feri populației Văii Jiului ser
viciile unui comerț din ce in 
ce mai prosper, civilizat.

V. TEODORFSCU
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Lotul Lupeni al Sarrtieru- 
lu T.CM.M. Cota 12 a lu
crării stației sc 
Printre barele 
ce se malta, 
pasul oameni 
brigada de 
condusă de n_____ ___
<he llaș. care inaugurai 
rum pe acest sanUpi dot

rtrtnre-spâlare. 
de oțel

. întilnești la tot 
i d* •«!>-»« ii jri din

fieiai-!»elru>i$t> 
•omunMiii Gheor-

Nenumărate construcții — 
puțul prim uh' Dilj >uțul 
nou Petrila. putui Lonea și 
m.iMc altele, i oarta in măre
ția lor o părticică din pasiu
nea și măiestria acestui ir
mos comunist. Odată cu por- 
n*re<a acestor obiective bri
gadierul constructor a mode
lat oameni, lc-a dăruit cu pri
cepere și draqoste târnele a- 
ceste! meserii, i-a făcut să 
iubească și să prrtu iască mun
ca.

Creator
al

W'broderiilor"
metalice

Acum brigada condusa de 
Gheorghe llaș este foarte u- 
niti; toți coniponenții ei au 
un singur lei, acela de a-și 
face pe deplin datoria. Pe 
bună dreptate se mindrește 
brigadierul cu muncitori ca 
Gheorghe Preda, Iosif Borșodi. 
Dumitru Ciurea. Aristăcă Bri- 
anu. Marin Grămada și alții, 
care sint mereu in frunte, 
mereu la ..înălțime".

Intr-o zi. șeful lotului, ing. 
Lucia Suciu spunea surîzind: 
„dacă toate brigăzile ar fi la 
fel. as fi cel mai fericit in
giner constructor din Vale" 
— continuînd apoi să relate
ze cum, în luna ianuarie, tre
buia terminată în trei zile o 
grindă la 
sita peste 
ton — și
Gheorghe
în Ir-o sinqură zi.

Privjndu-1 „Înarmat” cu 
planurile de lucrări intr-un 
buzunar al salopetei, cu me
trul în altul, cu zîmbetul pe 
față — îl recunoști de de
parte pe comunistul Gheorghe 
llaș, briqadierul constructor, 
creator al „broderiilor" meta
lice — creații ce vor aminti 
de el. constructorul atîtor ge
nerații.

corpul B ce nece- 
5 000 kg. otel be- 
cum brigada lui 

llaș a terminat-o

loan DASCĂLU
tehnician. . șantierul T.C.MM. 

lotul Lupeni

„Distracții
costisitoare

Intre distracțiile multiple 
pe care Ic inlîlnim la tot pa- 
c*.il există unele de excepție. 
Ele se ..nasc" fie dintr-n sim
plă joacă „cu creionul pe 
hlrtie-. fie din ambiția de h 
pune In aplicare un vis, o 
idee imaginară. Despre felul 
cum au fost puse In practică 
astfel de idei ne vom referi 
în rele ce urmează.

Cu ani In urmă la Gam- 
brinns, în vecinătatea bufetu
lui de la marginea șoselei, era 
un teren viran Înconjurat de 
pădure. Ministerul Turismu
lui. la insistența organelor 
încalc municipale, a investit 
stunn de 5 milioane lei pen
tru construirea unui motel 
turistic. Institutul de proiec
tări „Carpați" București, du
pă ce și-a încasat ,.renta“ 
(ceea ce tn limbaj contabil 
înseamnă 129 mii lei) a tri
mis mesageri la fața locului : 
proiectant cu arhitectura si 
sistematizarea. proiectant 
pentru instalația de apă și 
sanitară, proiectant pentru 
instalația electrică, proiectant 
cu rezistența și... un șef 
proiect.

Au venii. Au măsurat, 
calculat. Au desenai. Au 
cut și socoteli Cînd proiec
tul a fost gata s-au fă
cut obiecțiuni de către cons
tructor : învelitoare necores
punzătoare. sistemul de ali
mentare cu apă nu e bun. ra
cordul dc canalizare nu ți
ne seama de normele igieni
co sanitare... Proiectantul în
să nu a luat in seamă nici o- 
biecțiile constructorului (gru
pul T.C.H. Petroșani), nici 
intervențiile beneficiarului 
(O.J.T. Deva).

— Dacă v-am asculta pe 
dumneavoastră, nouă ne-ar 
lua profesorul diplomele de 
arhitecți — acesta a fost răs
punsul răspicat al șefului de 
proiect, arhitect Sully Berko
vich

Astfel, proiectanții. perse
verență în ambiții, au pus în 
aplicare ziua ceea ce visau 
peste noapte. S-au distrat dîn-

de

Au 
fâ-

„Prietenii tradițiilor 
populare"

In programul de activi
tăți al Casei de cultură din 
Petroșani a «părut un nou 
ciclu tematic „Prietenii tra
dițiilor populare”, consa
crat cunoașterii și culege
rii folclorului și etnografi
ei din Valea Jiului. Tema 
care a făcut ieri obie-ctul 
întilnirii și discuțiilor a 
fost : „Instrumente populare 
de suflat".

șii așa vreo 18 luni. Apoi 
plecat. Dar ..distracțiile- 
care aminteam la început 
s-au lăsat nici ele așteptate; 
au început cînd nu plecat ei... 

Motelul a fo^t descoportat. 
refăcută in vel it narea după o 
„soluție" care a costat 70 de
mit Ici Centrala termica mai 
mult stă decît funcționează, 
alimentarea cu apă a cazane-, 
lor. a instalațiilor se face 
(cînd c posibil) cu mașina. . 
pompierilor. La grupurile sa
nitare apa ajunge cu... gălea
ta. La centrala termică, ga
zele rezultate din ardere nu 
ies pe coș. dîn lipsă de tiraj, 
ci pe uși și geamuri. Urcu
șul la motel e și el anevoios 
din cauza unei joncțiuni ne
corespunzătoare a drumului 
de acces cu șoseaua națio
nală.

Acestea sint doar o parte 
din .bucuriile" cu care turis
tul vine în contact la motelul 
„Gambrinus", bucurii de ca
re s-ar lipsi cu multă plăcere. 
Sînt „distracțiile" scumpe a- 
le proiectantului — l.P. „Car- 

,distracții- în care 
fie obligat să-și 
joc pe chcltuia-

pați“.
va trebui să 
facă propriul 
Ia proprie.

Petru
Șeful Filialei O.J.T.

Petroșani

BREBF.N

Bilanțul

Altfel
Pe-

al

Drumul
dezonoarei

ju-

dru- 
caro

Rezolvarea scrisorilor si sesizărilor
(Urmore din pag. 1)

Adevărul e că în rezolvarea 
sesizărilor și cererilor, unele 
cazuri sesizate necesită o cu
noaștere mai amănunțită a 
fenomenelor relatate și stabi
lirea de măsuri de o amploa
re mai mare. In acest scop 
avi fost constituite colective 
formate din membrii comisi
ilor de probleme și alți fac
tori de răspundere, care 
asigurat răspunsurile 
interesați, rezolvarea 
punzătoare a cererilor, 
s-a procedat la rezolvarea u- 
nor sesizări la Grupul II 
construcții al T.C.H., I.G.L., 
E.M. Paroșeni, cooperativa U- 
nirea, I.G.C., T.A.P.L.. I.L.H.S. 
Uricani, E.M. Dîlja, Șantierul 
71 C.C.F. Petroșani.

Dar s-a constatat uneori că 
nu există o suficientă preo
cupare pentru soluționarea 
problemelor ce se ridică la 
sectoarele I, V. VII și comite
tul sindicatului din cadrul 
E.M. Petrila, I.G.L., T.A.P.L. 
unde nu s-au dat în termen 
răspunsuri asupra modului 
de rezolvare a cererilor; nu

au 
celor 

cores- 
Așa

se manifestă întotdeauna răb
dare și grijă în cazul cînd 
cel în cauză nu are întemeia
tă cererea. Unele cadre, pen
tru a scăpa mai repede de 
cel audiat, fac diferite pro
misiuni pe care nu le res
pectă. Acest mod de a trata 
problemele nu face decît să 
sporească nemulțumirile. Ast
fel, la comitetul municipal 
de partid și consiliul popular 
municipal s-au prezentat în 
audiențe un număr însemnai 
de cetățeni din localitățile Pe
trila, Vulcan, Lupeni. Aninoa
sa, de Ia unitățile 
E.M. Dllja, I.G.L., 
I.I.L., 
C.C.F.,

I.T.A...
I.G.C..

71
Dllja,
C.F.R. Șantierul
E.M. Petrila. cu pro

bleme care puteau să fie so

luționate cu ușurință și 
perativitate de organele 
pective.

Se impune, deci, mai multă 
răspundere și receptivitate 
față de sesizările oamenilor 
muncii, mai multă răbdare 
in a asculta oamenii și, nea
părat, operativitate în re
zolvarea problemelor ridica
te. muncă stăruitoare Jn lă
murirea unor situații în spi
ritul legii.

Totodată este necesară, îm
bunătățirea stilului și meto
delor de muncă în vederea 
sporirii eficienței în toate 
sectoarele de activitate, eli- 
minîndu-se astfel neajunsuri
le și nemulțumirile oamenilor 
muncii.

intitulează ac- 
inițiată de mais

trul electromecanic de la 
preparația Lupeni. oma- 
nistul Florca Tigoianu, în
că clin luna ianuarie a a- 
cestui an, pentru populari
zarea materialelor pe teme 
juridice apărute în presa 
locală și centrală.

Să cunoaștem

Turneul orchestrei
de muzica populară

AFLAM Ol LA ORGANELE

unei imprudențe
In parte acoperită de ză

padă și polei, porțiunea de >o 
sea Petroșani - Vulcan solici
ta din partea conducătorilor 
auto in ziua de II februarie 
a.c, atenție și multă prudentă 
pentru evitarea accidentelor 
rutiere. Și, in general, circula
ția s-a desfășurat în mod nor 
mal. S-a înregistrat totuși și o 
excepție. Conducătorul aut*, 
Dlonisie Coroianu, aflat la ’•<, 

autocamionului 21 MM 
proprietatea I.T.A. Baia 
sfldlnd dificultățile dru 
și vizibilitatea redusă 

intr-<> 
si

mului 
s-a angajat, in viteză, 
depășire ncregulamentarA 
anume pe podul de la Iscroni

- Bănciloni. Din sens opus 
i-a apărut in fală autobuzul 
31 HD 1 085 și nu a mai putut 
efectua nici depășirea dar nici 
să evite tamponarea autoca
mionului lui și a autobuzului. 
Bilanțul imprudentei : două au
tovehicule avariate: suporta
rea de către D.C. a contrava
lorii reparațiilor; o substanți
ală amendă administrativă și 
suspendarea permisului de 
conducător auto pe timp de o 
lună, în conformitate cu pre
vederile articolului nr. 41 
Decretului 328/1966.

consumai porcul și tot el si-a 
..uitat" obligațiile. De mai bi
ne de uu an de zile II tot a- 
mlnă pe Teodor Matei, care a 
făcut pînă acum trei drumuri 
de la Miercurea Nirajului la 
Petroșani și Înapoi, fără nici 
un rezultat , in cele din urmă, 
solicilind sprijinul comisiei de 
judecată. Citat, de mai multe 
ori in fata comisiei. Tulbure 
nu s-a prezentat la nici un ter
men, probabil in speranța că 
va reuși s,i... tulbure la infinit 
lucrurile. Nu, în mod cert, nu 
vel reuși acest lucru J. T. In 
<ol mai bun caz îți vei agrava 
situația, iii vei majora dato
ria. Este, deci tn avantajul tău 
în primul rlnd să-ți onorezi da
toria acum, punînd capă’ 
mutai dezonoarei do 
..mergi’4 de un an.

„Doina Vr ancei"
In cadrul turneului pe care-l 

efectuează pentru prima data 
în Valea Jiului, orchestra de 
muzică populară „Doina Vran- 
cei" din Focșani prezintă joi 
22 februarie a.c., ora 20, pe 
scena Casei de cultură a sin
dicalelor din Petroșani concer
tul spectacol intitulat „Florile 
Vrancei".

La reușita spectacolului își 
vor aduce contribuția tinerii 
soliști și soliste de pe plaiuri
le vrincene: Nicolae Motei, 
Marcel Ionașcu, Anișoara Gto- 
su, Maria Costioaia, precum 
și soliștii instrumentiști Jan 
Feraru, Nicu Stroe, Ioniță Co- 
roi, Raicu Avădanei și alți în
drăgiți interpret! ai frumoase
lor melodii populare moldove
nești.

Merită relevat în acest sens 
și faptul că acest spectacol be
neficiază și de prețiosul aport 
al unor artiști de frunte ai 
muzicii populare romanești, 
mult îndrăgitele și reputatele 
cîntărețe Maria Pietraru și Lu
cretia Ciobanu, colaboratoare 
ale Radioleleviziunii române, 
precum și naistul Damian Lu
ca, artist omerit.

Cine trece pragul librăriei nr. 37 Petrila nu pleacă de 
aici cu mina goală. Tina Știci, o harnică vînzătoare din 
această unitate servește pe fiecare cu multă amabilitate. 
Aceasta face ca unitatea să-și realizeze și să-și depășească 
planul de vînzare lună de lună-

Foto : Emilian DOBOȘ 
corespondent Pod vibrator!

Pe urmele
materialelor publicate

^deocamdată
fLLHLte

In urma apariției in „Stea
gul roșu" din 2 februarie 
a.c. a articolului .Școală în 
defavoarea elevilor și a li
niște! publice" am fost in
formați că „alt loc pentru în
vățarea conducerii auto nu 
avem"... Acesta a fost fixat 
de comun acord cu organele 
locale și județene și...!

Am fost asigurați insă de 
Miliția municipală, că se stu
diază posibilitatea amenajă
rii unui autodrom la Live
zeni. Această schimbare pe 
care toată lumea o dorește 
cit mai repede va produce 
desigur, bucurie locatarilor 
nemulțumiți, dar mai ale-... 
liniște.

ianuarie 1972, au fost juste 
și recunoscute de gestionarul 
magazinului. Iov. Petru Sat- 
n»ari.

Vina pentru negăsirea re
gistrului unic de control o 
poartă, după cum sintem in
formați, tovarășa Maria Dă- 
dălig, ajutor-șef de unitate 
care l-a așezat din neglijen
tă printre actele din anul... 
1972. (?!).

Acum totul este în ordine 
iar condica de sugestii și re
clamați! este așezată in ca
drul unității la loc vizibil 

. pentru a putea fi folosită de 
cei ce doresc .

așa 
oa-

ha Dărănești, șoseaua națio
nală traversează apa Jiului de 
est pe un pod metalic vechi, 
strimt, așezat într-o curbă fă
ră vizibilitate (spre Petrila) 
care de mult trebuia înlocuit 
printr-un pod modern.

Totuși... podul există 
cum este, iar șoferii -
meni precauți —, își iau 1091 
de măsuri pentru a nu avea 
„necazuri" în acest punct atît 
de nevralgic de circulație.

In ultima perioadă de timp, 
la necazurile „cotidiene" ale 
șoferilor, aici li se mai adaugă 
unul: îmbrăcămintea, pavajul 
de piatră cubică a suprafeței 
de circulație a podului s-a de
teriorat serios, adunindu-se în 
grămezi, făcînd gropi, denive
lări extrem de periculoase

pentru circulația rutieră, 
cum, cînd trece peste 
dul de la Darănești un auto
buz, o mașină grea de 10-15 
tone, din cauza șocurilor pro
duse de gropi și movile (de
nivelări) tot podul intră în vi
brație care ușor se poate pre
lungi pină la eventuala... ru
pere și prăbușire a podului! 
Este necesar ca gospodarii o- 
rașului, cei care 
pund de tronsonul 
pectiv al șoselei naționale — 
să ia urgent măsuri de reface
re a imbrăcaminții de pavele 
a podului (lipsa zăpezii facili
tează executarea acestei lu
crări), înainte de a se întîmpla 
vreun necaz mai mare. Atunci, 
totul ar reveni mult mai 
scump!

cdleuni totul
e in ordine
• Cele arătate in artico

lul ..Lipsește condica", apă
rut în „Steagul roșu" din 12

$ Referitor la articolul 
„Insula Iul Robinson*. din 
„Steagul roșu" nr. 7 216 Ofi
ciul P.T.T.R. Petroșani justi
fică situația respectivă (care 
se referă la lungirea conce
diului de maternitate al fac- 
toriței) prin faptul câ tov. D. 
Mojoatcă fiind în concediu 
de maternitate a fost înlocu
ită cu o altă lucrătoare care 
din motive personale a lipsit 
un timp de la serviciu. In 
prezent prin măsurile luate 
de P.T.T.R., In cătunul Valea 
de Brazi serviciul de difuza
re a presei și coresponden
tei se desfășoară satisfăcător.

Gheorghe Ciochină din 
'roșnni, str. V. Roaită 9/62, an
gajat la E.M. Dllja a fost lovit 
ușor in ziua de 15 ianuarie 
a.c. Intr-un accident de circu
lație pe caro el Însuși l-a pro
vocat in calitate de pieton. A- 
ilindu-se sub influența băutu
rii alcoolice, îp jurul orei 20.30 
a Încercat să traverseze în 
fugă, fără să se asigure, -.r. 
Mihaj Viteazul prin fata auto
buzului 31 HD 3 094. O frln.i 
pusa la timp de/conducătorul 
auto Ștefan Csa<zar șl Ciochi
nă’ este pentru un moment in 
afara pericolului, dar in clipe
le următoare este lovit ușor 
de autovehiculul 22 B 1 121 
condus de Gheorghe Szasz ca
re circula requlamentar din 
sen-; opus. Numai prudenta și 
acțiunea promptă a celor doi 
conducători auto l-au 
pe Gheorghe Ciochină 
secințe și mai grave 
chiar tragice.

...Un caz din care 
desprinsă concluzia 
și anume că nu numai condu
cătorii auto, dar și pietonii 
sînt obligați să respecte nor
mele de circulație, de traver
sare a drumurilor publice. Alt
fel...

Pe rolul unei comisii de 
decatii a Consiliului popular 
municipal Petroșani se afla ca
uza dintre Teodor Matei iin 
comuna Miercurea Nirajului. 
satul Mușoni. jud. Mureș și 
Jenică Tulbure din Petroșani, 
str. Viitorului bloc 4/25.

Cel care a... tulburai relați
ile dintre părțile ajunse în fa 
ta comisiei de judecată a fost.. 
Tulbure. El a luat din tirq 
porcul Iui Teodor Matei, el s-a 
angajat să plătească in rate 
suma de 1 900 lei cu care a ră
mas dator vînzătorului. el a

salvai 
de con- 

do a te

trebuie 
cuvenită

legile țării
Pînă în prezent s-au pre

lucrat 5 asemenea mate
riale despre: Timpul le 
muncă și odihnă : Disci
plina socialistă a muncii; 
Garanții ale stabilității în 
muncă : Răspunderea ma
terială a angajaților : Stabi
lirea și plata chiriei. Ln vi
itor urmează a fi dezbă
tute și alte probleme de 
legislație.

Această inițiativă meri
tă- a fi preluată și de alte 
colective de muncă deoa
rece oamenii și în special 
tineretul, ca să respecte le
gile, trebuie să le cunoas
că și să le înțeleagă.

Urmăriți, astă-seară,
emisiunea TV

Pe-un picior de plai"

Victoria TOMESCW 
corespondentă

(Urmare din pag. 1)

Conducerea muzicală a spec
tacolului e sub bagheta dirijo
rului Petre Căldăraru.

loan CHIRAȘ. 
corespondent

țului auxiliar, s-au realizat 
schipul de 0,5 mc, dispozitivul 
moletă cu diametrul de 600 
mm, contragreutatea cu ramă 
de qhidare și indicatorul de 
adîncime pentru troliu TPE.

Pentru atelierul mecanic din 
incinta principală s-au realizat, 
în fine, cuptorul pentru forjă, 
cuptorul pentru încălzit sfre- 
dele și rezervorul pentru com
bustibil.

In cursul acestui trimestru, 
urmează să se finalizeze ulti
mul utilaj din graficul com
plexului de extracție Livezeni, 
cele patru injectoare autoca- 
loare necesare pentru echipa
rea centralei termice din in
cinta principală a minei.

Insumînd aproape 100 
tone de utilaje, pentru reali
zarea cărora s-a consumat o 
manoperă echivalentă cu cca.

do

Astă-seară, la ora 18,10 
programul T.V. ne informea 
ză că vom urmări emisiunea 
„PE-UN PICIOR DE PI.AI"

Ne facem cuvenita datorie 
de a informa cititorii ziarului 
nostru că această emisiune 
vizează meleagurile... Văii 
Jiului. Emisiunea a fost rea
lizată, cu puțin -timp-în -

mă, de Mihai Miron și Virgil 
Socerdoțeanu. în localitățile 
Bănlța, Cîmpu lui Neag si 
Cimpa.

In prim plan, deci — neste
mate ale folclorului autentic 
de pe străvechile meleaguri 
ale municipiului Petroșani.

■Să nu scăpăm prilejul 1

extracție Liie/eni
4

3 000 posturi, execuția com
ponentelor complexului de ex
tracție Livezeni a însemnat o 
nouă materializare a capaci
tăților de concepție, pregătire 
și execuție ce caracterizează 
colectivul Uzinei de utilaj mi
nier Petroșani.

La reușita acțiunii au con
tribuit eforturile brigăzilor de 
lăcătuși construcții conduse de 
Teofil Chiș, luliu Toth, loan 
Git. Nicolae Bencovici, Con
stantin Vișan și cele ale lă
cătușilor montori Alexandru 
Pogăceanu, Radu Constantin. 
Ioan Gabor, Victor Socaci de 
la secția mecanică. O conlri 
buție nemijlocită, exprimată 
prin pregătirea corespunzătoa 
re a documentației tehnico, 
prin pregătirea operativă a 
materialelor necesare și prin 
tr-o dispecerizare optimă a lu 
crărilor de uzinare și monta-

re finală, au avut-o tehnologii 
Dumitru Bota, loan Iviniciu și 
Iosif Paszternak, precum si 
tehnicienii dispeceri Alexan
dru Tita și Cornel Roiban. 
Prin asistența tehnică acorda
tă, prin urmărirea consecven
tă a execuției pe parcurs a 
reperelor și subansamblelor 
componente, un aport substan 
tial l-au adus și maiștrii prin 
ojpali Vasile Roman și Viorel 

,,\nghel. precum și inginerii 
Dumitru Coșa, Ioan Herman. 
Vasile Herman și loan Bota.

Aducîndu-și contribuția ia 
realizarea noului obiectiv de 
investiții, uzina noastră 
dăugat do fapt un nou 
ficativ pozitiv in cartea 
Uzărilor sale.

Sintem convinși câ
1973 va marca un nou pas îna 
inte pe linia ascendentă a fa
bricației de mașini și utilaje

miniere. Acest deziderat va 
fi posibil și va marca contu
ruri precise în anii imediat 
următori, odată cu1 începerea 
lucrărilor de sistematizare și 
creștere a capacităților de pro
ducție ale uzinei, , lucrare de 
investiții prevăzută a se ata
ca încă din acest an.

Beneficiind în paralel 
creșterea capacităților *al< 
cercetare și proiectare p. 
nia asimilării și fabricări* 
noi utilaje miniere; Uzina
utilaj minier Petroșani tinde 
să devină ceea ce conducerea 
de partid a preconizat; un 
puternic centru de construc
ții de mașini și utilaje minie
re. In acest cadru al viitoru
lui apropiat al uzinei, contri
buția adusă la realizarea com
plexului de extracție Livezeni, 
a constituit desigur in înce
put promițător.
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Șt. PU1U

MICA PUBLICITATE

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Florea 
Pirlea. eliberata de E.M. Aninoasa. O declar nulă.

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Aurel
Macoviciuc, eliberată de E.M. Uricani. O declar nulă.

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Elvira Oba- 
dă, eliberată de I.G.C. Lupeni. O declar nulă.

mea vrăjitoarea ; URICANI; 
Romeo și Julieta. seriile I 
și II.

Soarele răsare la ora 
și apune la ora 17,53. 
trecute din an — 52. 
ramase — 313.

EVENIMENTE

7.07 
Zile 
Zile

RADIO
MIERCURI. 21 FEBRUARIE

20,45 Consemnări; 21,00 Re
vista șlagărelor; 21,25 Mo
ment poetic; 21,30 Bijuterii 
muzicale ; 22,00 Radiojurnal;
22,30 Concert de seară ; 24,00 
Buletin de știri; 0,03—6,00
Estrada nocturnă.

© 1948 — 25 de ani de 
la Congresul al Vl-lea 
al P.C.R.; • 1951 — A a- 
vut Ioc prima sesiune a 
Consiliului Mondial al Păcii 
(Berlin) care a adoptat a- 
pelul cu privire la încheie
rea Tratatului de pace în
tre cele cinci mari puteri 
(U.R.S.S.. R.P. Chineza, 
S.U.A., Anglia și Franța).

FIL E
PETROȘANI — 7 Noiem

brie : Liubov larovaia ; Re
publica : Vă arăt eu vouă j 
PETRILA: Ferma din Arizo
na ; LONEA — Minerul: 
Tată ou de-a sila ; VULCAN: 
Hei puștiule LUPENI — 
Cultural: Fuga după lini
ște ; Muncitoresc: Colega

6,00 Muzică și actualități; 
7,00 Radiojurnal ; 8,00 Suma
rul presei; 9,30 Viata cărți
lor ; 10,00 Buletin de știri , 
10,05 Orchestrele do muzică 
populară ale Grupurilor indus
triale de petrochimic din 
Borzești și din Pitești; 10,30 
Vreau să știu ; 10,50 Piese 
pentru vioară; 11,00 Buletin 
de știri ; 11,05 Cîntă Doina 
Badea; 11,15 Litera și spiri
tul leqii; 11,30 Dansuri tra
cice ; 12,00 Discul zilei ; 12,30 
Intilnire cu melodia popu
lară și interpretul preferat ; 
13,00 Radiojurnal; 13,30 Con
cert de prînz; 14,00 Compo
zitorul săptăminii; 14,40 Arii 
șr scene din opereta „Cele 
trei valsuri11; 15,00 Buletin 
de știri; 15,05 Fișier edito
rial ; 15,15 Muzică populară; 
15,30 Piese.de estradă; 16,00 
Radiojurnal; 16,15 
pentru copii; 16,35 
de Petre Andreescu 
Fernlc; 17,00 Școala ... 
perelor; 17,20 Arii din one- 
re; 17,30 Soliști de muzică 
populara ; 18,00 Orele serii; 
20,00 Zece melodii preferate;

Cîntecc 
Melodii 
șl Ionel 
capodo-

T
MIERCURI. 21 FEBRUARIF

9.00

9,30
10,00
10.05

11,40

Curs de limba engleză. 
Lecția a 41-a ;
Micii meșteri mari ;
Telex ,
Film serial. Pe urmele 
lui Caplja, episodul IV; 
Ancheta T.V. sistemati
zarea orașelor ;
La ordinea zilei. Azi, 
județul Bihor (reluare); 
Revista literară T.V.;

19,30 Telejurnal - Cinci ni 
Iul înainte de terme* 
— cauză ( a întregul*’ 
popor;

20,00 Cîntecul săptăminii. lu 
birea mea — pămintul 
românesc — de 
Bogardo ; 

Avanpremieră ; 
Teleobiectiv; 
Telecinemateca : 
mentul — cu 
Bergman ;
Filmul documentar: O 
voce în jurul lumii, 

24 de ore. România 
lume;

22,40 Luminile rampei.

Florin

20,05
20,10
20,30

21,40

Testa- 
fnqrid

22,00 in

VREMEA
li,55
13,00 Telejurnal ;
17,30 Cur6 de limba qerma- 

nă. Lecția a 41-a (re
luare) ;

Telex ;
Tragerea Pronoexpres; 
Dialog. Cultura, civili
zația și condiția uma
nă;
Pe un picior de plai;

Valoriie temperaturii 
registrate In cursul zilei 
ieri:

in- 
de

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

Minimole : Petroșani - I 
qrud ; Paring — 9 grade.

Stratul de zăpadă la Paring 
26 cm.

18,40
19,00 Timp și anotimp 1n «- 

grlculturfi;
19,20 1001 de seri ;

PBNTRU URMĂTOARELE 
24 DB ORE: Vreme Închisă 
și umedă. Precipitații slabe 
sub formă de ninsoare. Vlnt 
slab din sectorul nord-vest.

Piese.de
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ULTIMELE ȘTIRI Ultimele știri

A

ACORD DE ÎNCETARE
Democrate Vietnam

privind încetarea
1 aos. Informează a-

nuî acord 
focului In 
gențitle internaționale de pre
să.

Textul acordulni 
nează agenția 
— a iosl parafat de 
Vongviclt, secretarul 
al C.C. al Frontului 
Laoțian, și prințul !

mențlo- 
France Presse 

t Fu mi 
general 

Patriotic 
Suvanna

mentalul va avea loc miercuri, 
la Vientiane.

Acordul intervine la scări 
timp după un mesaj al preșe
dintelui C.C. al F.P.L., prințul 
Sufanuvong. adresat primului 
ministru al guvernului dc 
la Vientiane, in care se pro
punea semnarea unul acord de 
încetare a focului, urmfnd ca 
unele probleme nesoluționate 
să fie examinate ulterior.

GENEVA

Reluarea lucrărilor Comitetului
O.N.U. pentru dezarmare

GENEVA 20 (Agerpres). — 
Marți au fost reluate, la O- 
ficiul Națiunilor L^nite. de 
la Geneva, lucrările sesiunii 
de primăvară a Comitetului 
O.N.U. pentru dezarmare. 
Dezbaterile celei de-a 585-a 
ședințe au fost reluate după 
o întrerupere de 5 luni și ju
mătate. Potrivit consensului 
realizat' anterior, la lucrări 
participă reprezentanți a 25 
de state din toate continen
tele.

Intr-un mesaj, secretarul 
general al Organizației Na
țiunilor Unite. Kurt Wald
heim, a arătat că actualul

climat internațional s-a ame
liorat substanțial, ceea ce ar 
trebui să conducă la noi pro
grese în domeniul dezarmă
rii. Subliniind faptul că ac
tuala conferință trebuie să-și 
consacre eforturile în vederea 
interzicerii complete a arme
lor chimice și încetarea to 
tală a experiențelor nucleare, 
secretarul general al O.N.U. 
a cerut să se treacă „la nego
cieri concrete1 în problemele 
respective.

In prima zi a lucrărilor au 
luat cuvîntul reprezentanții 
Statelor Unite. Uniunii So
vietice și Mexicului.

/

O

Raportul prezentat de primul ministru Fam Van Dong

de

HANOI 20 (Agerpres). — 
La Hanoi au început, marți, 
lucrările sesiunii Adunării 
Naționale a Republicii Demo
crate Vietnam, sesiune che
mată să facă un bilanț al 
victoriei poporului vietnamez 
și să indice calea de dezvol
tare a țării în noua etapă.

Au participat diplomați a- 
creditați la Hanoi și ziariști 
ai presei străine.

In raportul prezentat
primul ministru al R.D. Viet
nam, Fam Van Dong, se su
bliniază că principala sursă 
a victoriei poporului vietna
mez constă în conducerea de 
către Partidul celor ce mun
cesc din Vietnam, întemeiat, 
organizat și educat de Ho Și 
Min, în linia politică, clară 
și fermă, a partidului.

In continuare, raportorul 
s-a referit la legătura indiso
lubilă existentă între victo
ria poporului vietnamez și 
solidaritatea militantă a ce
lor trei popoare indochine- 
ze : el a exprimat hotărlrea 
poporului vietnamez de a în
tări această solidaritate. Pri
mul ministru al R.D. Viet
nam a exprimat. totodată, 
mulțumirile poporului vietna
mez pentru ajutorul și spri
jinul acordat cauzei vietna
meze de către țările socialis
te și forțele progresiste din 
lume.

încheierea victorioasă 
războiului patriotic, a conti-

nuat primul ministru, repre
zintă o nouă cotitură în re
voluția vietnameză. El a a- 
rătat că sarcina imediată a 
poporului din atnbele zone 
este de a întări unitatea, a 
ridica permanent vigilența, 
a depune toate eforturile pen
tru consolidarea victoriilor 
obținute, a înfăptui construi
rea socialismului în Nord, a 
menține o pace trainică în 
Sud, a obține independența 
Sudului și a merge spre u- 
nificarea pașnică a patriei.

Raportorul a subliniat că 
politica R.D. Vietnam față 
de Acordul de la Paris pri
vind încetarea războiului si 
restabilirea păcii în Vietnam 
constă în respectarea. în
deplinirea riguroasă a aces
tuia și a cere același lucru 
și din partea S.U.A. și ad
ministrației de la Saigon.

Primul ministru al

16 mine
din Asturia

sînt

U.R.S.S.
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»

ÎN FOTO: Vilnius. (Capitala R.S.S. Lituaniene). Ve
dere a orașului de pe înălti mea Ghediminas.

Cooperarea economică 
între nordul și sudul Coreei

Un articol
PHENIAN 20 (Agerpres). 

Intr-un amplu articol, intitulat 
„Cooperarea economică între 
nord și sud — problemă ur
gentă care nu mai suferă a- 
mînare-, ziarul „Minju Cho- 
son“ din RJ’.D. Coreeană su
bliniază necesitatea aplicării 
pe scară largă a cooperării 
economice intre nordul și su
dul Coreei. Referindu-se la - 
importanța accelerării proce
sului de reunificare pașnică 
și independentă a patriei, zi
arul subliniază că, în scopul 
soluționării acestei 
me pe baza principiului 
determinării, se impun 
movarea principiului 
pendenței in domeniul 
tic si, în același timp, __ 
tul de stabilire a independen
ței economice pe plan națio
nal. pe calea realizării unei 
largi cooperări economice în
tre nord și sud.

O economie națională uni
ficată, arată ziarul, reprezin
tă o bază materială și un 
imperativ fundamental pentru 
un stat suveran și indepen
dent. Dată fiind divizarea ță
rii și întreruperea legăturilor 
economice între cele două 
părți ale acesteia, este împie
dicată valorificarea deplină 
a resurselor naturale ale ță
rii, precum și a strădaniilor

proble- 
auto- 
pro- 

inde- 
poli- 
efor-

SPQRT
BUDAPESTA 20 (Agerpres). 

— In cadrul campionatelor de 
atletism pe teren acoperit ale 
Ungariei, desfășurate la Buda
pesta, cursa feminină de 1 500 
m a fost ciștigată de Volgyi 
cu 4'19”l/10. In proba femini
nă de aruncarea greutății, Bog- 
nar a stabilit un nou record 
național cu 17,15 m. Cu 
nou record maghiar s-a 
cheiat și cursa masculină 
1 500 m. in care victoria a 
venit lui Szanto cu timpul 
3’46”5/10.

un 
în
de 

re
de

PARIS 20 (Agerpres). — 
prilejul unui concurs 
desfășurat la Vittel, sprintera 
franceză Sylvie Telliez a ega
lai cea mai 
mondială pe 
proba de 60 
de 7" 1/10.

Cu 
atletic,

bună performantă 
teren acoperit în 
m plat cu timpul

20 (Agerpres). —BELGRAD
Reprezentativa de fotbal a A- 
ustriei a susținut un meci de 
verificare, la Split, cu forma
ția locală Hajduk. Oaspeții au 
terminat învingători cu scorul 
de 1—0 (1—0).

BUDAPESTA 20 |Agerpres).
— După 6 runde, în turneul 
internațional de șah care se 
desfășoară la Budapesta, pe 
primul loc a trecut marele ma
estru internațional Efim Ghel- 
ler (U.R^.S.J cu 4,5 puncte, 
urmat de Vaganian (U.R.S.S.)
— 4 puncte (1), Adorian (Un
garia) — 3,5 puncte (1),
Hort (Cehoslovacia), Antoșin

și înțelepciunii poporului co
reean, arată ziarul. In con
tinuarea articolului se remar
că importanța industriei grele 
dezvoltate în partea de nord 
a țării — bază puternică și 
modernă a dezvoltării celor
lalte ramuri și a unei agri
culturi puternice, toate aces
tea puse în slujba îmbunătă
țirii condițiilor de trai’ ale 
populației. In condițiile sta
bilirii unei strînse cooperări 
economice între nord și sud

al ziarului „Minju Choson
— cooperare deosebit de a- 
vantajoasă din punct de ve
dere economic —, industria 
sud-coreeană, care trece, în 
prezent, printr-o pronunțată 
criză de materii prime și pie
țe de desfacere și prin difi
cultăți financiare, și-ar putea 
procura, în condiții avanta
joase, materiale, sporindu-și 
volumul producției și asigu- 
rînd, pe piața internă, o largă 
desfacere și circulație a măr
furilor.

In legătură cu accidentul
aviatic de Ia aeroportul

Ruzyne din Praga
PRAGA 20 (Agerpres). — 

Agenția C.T.K. a transmis un 
comunicat in rare se arată că 
la aeroportul Ruzyne, din Pra
ga, și-a început activitatea co
misia însărcinată cu elucida
rea cauzelor gravului accident 
al avionului sovietic de pasa
geri ..TU-154“. Președinte al 
comisiei a fost numit minis
trul transporturilor al R.S. Ce-

• TELEX
(U.R.S.S.) și Szabo (Ungaria) —
3,5 puncte etc.

MOSCOVA 20 (Agerpres). 
— In cea de-a doua zi a cam
pionatului mondial de hochei 
cu mingea (bandy), care se 
desfășoară la Moscova, repre
zentativa U.R.S.S. a obținut 
cea de-a doua victorie, intre- 
clnd cu scorul de 8—3 (3—1) 
echipa Finlandei, prin golurile 
marcate de Frolov (5), Kana
reikin, Bocikov și Ianko. In
tr-o altă partidă, Suedia a în
vins cu 3—1 (1—0) Norvegia.

SOFIA 20 (Agerpres). —Cea 
de-a 26-a ediție a campionatu
lui de șah al Bulgariei a re
venit anul acesta luj Evgheni 
Ermenkov, care a totalizat 10,5 
puncte.

(Ager preș).MUNCHEN 20 
—In prima zi a turneului In
ternațional de tenis, pe teren 
acoperit, care se desfășoară la 
Koln (R.F. a Germaniei), jucă
torul Haroon Rahim (Pakistan) 
a furnizat o surpriză. Invin- 
gindu-1 în două seturi : 6—3, 
6—3, pe Tom Gorman (S.U.A.).

MOSCOVA 20 (Agerpres). 
— Orașul Tallin va găzdui un 
mare turneu internațional de 
șah, la care vor lua parte și 
foștii campioni mondiali, marii 
maeștri sovietici Boris Spasski 
șl Mihail Tal. Participă, de 
asemenea, șahiști din Olanda, 
R.F. a Germaniei, S.U.A. Ce
hoslovacia și alte țări.

Vietnam s-a referit, în conti
nuarea raportului său, la 
noile obiective ce stau In fa
ța poporului vietnamez în 
domeniul refacerii economiei 
și edificării socialismului. 
Sarcinile principale — a ară
tat el — constau în restabili
rea urgentă a funcționării 
transporturilor, refacerea și 
dezvoltarea celor mai impor
tante ramuri industriale, In 
a pregăti condițiile pentru 
dezvoltarea generală a ramu
rilor cheie ale industriei. în 
a depune toate eforturile pen
tru stabilizarea și îmbunătă
țirea condițiilor de trai ale 
ponorului. Este foarte impor
tant, a adăugat Fam Van 
Done să extindem relațiile e- 
conomice ale țării pe baza 
respectării independenței, su
veranității, neamestecului în 
treburile interne, egalității 
și avantajului reciproc.

paralizate 
de greve

PARIS 20 (Agerpres). — Zia
rul „L'Humanite" informează 
că mișcarea grevistă din Spa
nia se extinde, precizind că 
16 mine din Asturia, ale so
cietății „Hunosa" slnt paraliza
te de greve.

Peste 3 000 de muncitori au 
încetat lucrul incă de săptă- 
mina trecută, în semn de pro
test împotriva sancțiunilor a- 
doptate de direcția societății 
față de mineri, constind in 
suspendarea, pe termen limi
tat, a unora dintre aceștia. 
Sancțiunile au provocat extin
derea mișcării greviste.

Pe de altă parte, grevele au 
continuat și in Țară Bascilor, 
unde 1 500 de lucrători de la 
„General Electric Espanola", 
au fost suspendați și li s-a tă
iat salariul pe o perioadă va
riind între 3 și 20 de zile.

O nouă uzină de tractoare în construcție
C.T.Z. este denumirea prescurtată a uzinelor de trac

toare de la Celiabinsk, una din cele mai mari din Uniunea 
Sovietică. Pină la sfirșitul cincinalului (1975), uzina va avea 
un omonim. La marginea orașului Ceboksară, din ținutul 
Povoljie (Republica autonomă Ciuvașă), a început construc
ția unei uzine de tractoare industriale. Uzina va produce o 
întreagă „familie" de tractoare : „T-220", „T-330" șl „T-300".

R. P. UNGARA

Perspectivele industriei de aluminiu

R. P. BULGARIA

Știința în slujba agriculturii

R. P. MONGOLA

Rezultate ale dezvoltării economiei în anul 1972

hoslovace, Ștefan Sutka. 
locul accidentului a sosit, 
asemenea, un grup de specia
liști sovietici.

Accidentul s-a produs — 
așa cum s-a mai anunțat — 
luni după-amiază. In accident 
și-au pierdut viața, în afară 
de 4 membri ai echipajului, 17 
cetățeni cehoslovaci, 37 so
vietici, cinci cubanezi, un ce
tățean polonez, un cetățean al 
R.D.G. și un cetățean român.

Starea sănătății majorității 
persoanelor salvate este bună. 
Condițiile atmosferice de a- 
terizare — a confirmat comi
sia — erau bune. Familiile ce
lor decedați au fost anunțate, 
în cursul zilei de marți, prin 
intermediul reprezentanților 
statelor ai căror cetățeni se 
aflau in avion și prin interme
diul organelor Ministerului 
Transporturilor al R.S.G.

La 
de

Evoluția situației monetare occidentale
Reuniunea guvernului japonez

TOKIO 20 (Agerpres). — 
Guvernul japonez a examinat 
situația monedei nipone și 
consecințele devalorizării do
larului asupra yenului, ca 
urmare a crizei monetare oc
cidentale. După reuniune, pre
mierul Kakuei Tanaka a a- 
dresat Dietei o declarație în 
care se afirmă că „guvernul 
a făcut toate eforturile po
sibile pentru a evita reeva
luarea yenului, dar a consta
tat cu regret că, datorită cir
cumstanțelor create, a tre
buit să se adopte un curs 
flotant al yenului, fapt pentru 
care guvernul se consideră 
responsabil. Guvernul este 
profund preocupat de efecte
le pe care flotarea yenului le 
va avea 
viață al 
ționează 
rigoare".

In cadrul reuniunii, s-a a- 
nunțat la Tokio, premierul 
Tanaka a cerut ministerelor 
pentru industrie și comerțul 
internațional și al agricultu
rii și silviculturii să studieze 
posibilitățile de reducere și 
desființare a cotelor de im
porturi la 33 de categorii de 
bunuri, în majoritate produ
se agricole. De așemenea. pre
mierul a dat instrucțiuni mi
niștrilor să examineze posi
bilitățile pentru reducerea 
restricțiilor participării capi-

talului străin la investiții.
După cum informează a- 

genția Associated Press, la 
Tokio se consideră că decla
rația guvernamentală, adre
sată. Dietei a fost adoptată 
într-o încercare de a da sa
tisfacție cererilor formulate 
de partidele de opoziție ca 
guvernul să-și asume respon
sabilitatea pentru consecin-

tele economice ale adoptării 
cursului flotant al yenului. 
De asemenea, instrucțiunile 
date de premierul Tanaka au 
în vedere insistențele parte
nerilor occidentali — îndeo
sebi ale Statelor Unite — de 
a determina Japonia să-și re
ducă barierele la importuri și 
restricțiile la investițiile de 
capital străin.
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asupra nivelului de 
populației și inten
să ia măsurile de

• Președintele R.S.F. Iu
goslavia, Iosip " 
primit, marți, 
cării Populare 
rarea Angolei, 
Agostinho Neto, președintele 
M.P.L.A. După cum mențio
nează agenția Taniug, preșe
dintele Tito a fost informat 
de Agostinho Neto asupra 
luptei de eliberare duse de 
M.P.L.A și a reafirmat spri
jinul Iugoslaviei pentru a- 
ceastă luptă.

Broz Tito, a 
delegația Miș- 
pentru Elibe- 
condusă de

caute un 
diverselor 
problema

ricane trebuie să 
numitor comun, al 
poziții susținute în 
suveranității maritime — in
formează agenția Prensa La
tina.

Acum 25 dc ani, la 6 februarie 1948, Adunarea de Stat 
a Ungariei a adoptat proiectul de lege cu privire la națio
nalizarea minelor de bauxită șl a industriei de aluminiu 
din Ungaria. In acea perioadă producția de bauxită din 
Ungaria însuma 15 la sută din producția mondială. In in
dustria de aluminiu lucrau 4 300 de oameni, iar în prezent 
numărul lor este de 20 000.

Acordul ungaro-sovietit cu privire la livrarea și pro
ducția de aluminiu și alumină. încheiat in 1962 a dat o 
nouă amploare dezvoltării acestei ramuri după naționali
zare.

In cei zece ani de la intrarea in vigoare a acordului, 
extracția de bauxită a crescut cu 67 la sută, iar producția 
de aluminiu s-a dublat. In 1971, in Ungaria consumul de 
aluminiu pe locuitor a depășit 10 kg.

In linii generale, agricultura Bulgariei s-a caracterizat 
in anul 1972 prin statornicirea și stabilizarea sistemului a- 
grar-industrial pe de o parte, iar pe de altă parte prin re
organizarea institutelor agricole (științifice și învățămint) 
pentru ca ele să servească nemijlocit producția.

A fost inființată Academia agricolă „Gheorghi Dimi- 
frov“ ca un complex unic de învățămint, au fost create 
centre de cercetări științifice și de dezvoltare de perspecti
vă in domeniul agriculturii. Deși experiența acumulată în 
decurs de un an nu este prea bogată, ea atestă că formula 
de integrare „știința-pregătirea cadrelor-producția" consti
tuie soluția optimă in vederea dezvoltării continue a ra
murilor agriculturii.

R. S. F. IUGOSLAVIA

Descoperiri geologice.
In urma unor îndelungate lucrări de prospectare, geo

logii iujoșJjvj au descoperit Id regiunea Kosovo zăcămin
te de minereu de nichel, apreciate la cantitatea de 24 mi
lioane tone. Pentru prelucrarea lui vor fi construite aici do
uă cuptoare cu o capacitate de 18 000 tone anual fiecare.

Intr-o veche mină din apropierea orașului Mejitza au 
fost descoperite importante zăcăminte de cositor. In vede
rea valorificării lui se vor construi aici o uzină pentru to
pirea cositorului și două întreprinderi de acumulatoare.

L

In comunicatul Direcției centrale de statistică de pe 
lingă Consiliul de Miniștri al R.P. Mongole, dat publicită
ții la Ulan Bator, se arată că în 1972 volumul producției 
industriale globale a R.P Mongole a crescut cu 11,4 la su
tă, în comparație cu anul anterior. In cursul anului trecut, 
în R.P. Mongolă au apărut o -serie de întreprinderi indus
triale noi ; sortimentul producției industriei naționale s-a 
completat cu noi tipuri de produse. S-a ameliorat conside
rabil calitatea producției. Productivitatea muncii a crescut 
în întreprinderile industriale cu 8,2 la sută, iar prețul de 
cost al producției a scăzut cu 0,9 la sută.

tal al personalului medical 
a sporit de la 24 000, in 1948 
la 80 000 In prezent.
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• Jumjaaghiin Țedenbal. 
prim-secretar al C.C. al 
P.P.R.M., președintele Consi
liului de Miniștri al R.P. Mon
gole, și Ignati Novikov, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., au sem
nat, marți, la Ulan Bator, 
un acord cu privire la cola
borarea economică și tehnico- 
științifică, in valorificarea ză- 
cămintului de cupru și molib
den Erdenetiin Ovoo, din 
R.P. Mongolă.

• Intorcîndu-se din vizita 
efectuată in Statele Unite, 
Iacov Sirotkovici, vicepreșe
dinte al Consiliului Executiv 
Federal al R.S.F. Iugoslavia, 
și-a exprimat convingerea că 
relațiile dintre țara sa și Sta
tele Unite se vor extinde și 
se vor dezvolta cu succes în 
toate sferele.

• Comerțul cu cereale, fă
ină. uleiuri vegetale și îngră
șăminte chimice a fost trecut 
sub controlul statului — a 
declarat un purtător de cu- 
vint al Ministerului Comer
țului și Industriei al Malave- 
ziei. După cum s-a mai a- 
nunțat, guvernul de la Kuala 
Lumpur preluase anterior 
controlul asupra desfacerii o- 
rezului, zahărului, sării și 
laptelui.

• Piesele arheologice care 
au fost expuse, timp de ze
ce luni, la Londra, în ca
drul marii expoziții „Toutan- 
khamon", s-au reîntors la Ca
iro. Ele și-au reluat locul în 
sălile Muzeului de egiptolo
gie. ce adăpostește tezaurul 
tînărului faraon, fiind din 
nou obiectul admirației 
miilor de vizitatori veniți din 
diferite colțuri ale lumii.
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• Erupția vulcanului Helga- 
f jeli. declanșată cu o lună de 
zile în urmă, s-a accentuat 
brusc, marți, după o scurtă 
perioadă de acalmie. Potrivit 
unor știri de ultimă oră. conul 
de reziduuri, format in jurul 
craterului principal, a explo
dat, antrenind versantul ves
tic al vulcanului, c«e s-a pră
bușii. Valuri de lavă incandes
centă, înalte de pină la 20 
metri, se îndreaptă, din nou, 
spre orașul Vestmannaevjar.

• Activitatea celor două 
aeroporturi care deservesc 
capitala Franței — Orly și Le 
Bourget — a fost, marți, a- 
proape în întregime parali
zată de greva de patru zile 
declanșată de controlorii 
traficului aerian. Greviștii cer 
revizuirea sistemului de sala
rizare și recunoașterea drep
tului la grevă.

• După cum relatează a- 
genția B.T.A., la 20 februa
rie, la Sofia au început con
vorbirile oficiale dintre To
dor Jivkov, priin-secretar al 
C.C. al P.C. Bulgar, și Sta
ne Dolanț, secretar al Birou
lui Executiv al Prezidiului 
U.C.I.

• Primul ministru peruan, 
Edgardo Mercado Jarrin, a 
declarat că țările latino-ame-

• Mehmet Shehu, preșe
dintele Consiliului de Miniș
tri al R.P. Albania, a primit 
delegația guvernamentală a 
R.P.D. Coreene, condusă de 
Kim Sok Gi, ministrul învă- 
țămîntului.

• Partidul Unit al poporu
lui (P.U.P.), din Insulele Sey
chelles — colonie britanică 
situată in Oceanul Indian — 
luptă pentru obținerea inde
pendenței depline, a declarat 
Guy Sinon, secretarul gene
ral al partidului, într-o con
ferință de presă organizată 
la Mogadiscio.

• Detașamentele Uniunii 
Naționale Africane Zimbabwe 
(Z.A.N.U.), anunță un comuni
cat difuzat la Nairobi, au scos 
din luptă 60 de soldați din 
rîndul forțelor armate rhode- 
siene, în cursul ultimelor do
uă luni. Comunicatul relevă 
că unitățile militare 
Z.A.N.U au confruntat 
succes forțele inamice
cursul acțiunilor organizate, 
transformînd Rhodesia în- 
tr-un loc nesigur pentru e- 
lementele rasiste.

ale
cu 
în

• La 20 februarie, la Da
masc. s-au , încheiat convorbi
rile oficiale dintre președinte
le Siriei, Hafez Assad, și Hen- 
ryk Jablonski, președintele 
Consiliului de Stat al R.P. Po
lone. Cu acest prilej a fost 
semnat un comunicat comun.

In aceeași zi, Henryk Ja
blonski a părăsit Damascul, 
plecînd spre patrie.

• In R.S. Cehoslovacă — 
relevă statisticile — numărul 
medicilor la 1 000 de locuitori 
s-a triplat în cursul ultimilor 
25 de ani, Cehoslovacia situ- 
îndu-se, în această privință, 
pe locul trei în lume. cu 
35 000 de medici Ia 14 milioa
ne de locuitori. Numărul to-

• O statuie a Afroditei, 
zeița frumuseții, la vechii 
greci, a fost descoperită într-o 
grotă, în apropierea Amma- 
nului. Statuia, creată în se
colul al doilea al erei noas
tre, are o înălțime de 43 cm 
și o înfățișară pe Afrodita în 
picioare, ținînd o floare in
tr-o mină și un măr în cea
laltă.

• In întreaga parte de sud 
a Italiei timpul urit continuă 
să provoace numeroase pagu
be culturilor, traficul rutier 
fiind, de asemenea, Întrerupt 
In numeroase locuri. O puter
nică furtună de zăpadă a para
lizat circulația in zona Abruz
zi,. iar pe o autostradă din a- 
propierea Romei, mal multe 
mașini au rămas blocate.
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