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( 'N
iecore zi de lucru, fie
care schimb — și 
docă pâtrundem mai 

pe aceasta filiera —

DECRET
cu privire la instituirea stării 

de necesitate în Municipiul București 
și în unele judc(c afectate de viscol 

și de căderile masive de zăpadă
ale 

des-
Și

din

In vederea înlăturării urmărilor 
căderilor masive de zăpadă și 
viscolului și pentru asigurarea 
fășurării normale a producției 
aprovizionării populației,

In temeiul art. 64. pct. 9 
Constituție,

Consiliul de Stat DECRETEAZĂ:
ART. 1. Se instituie starea de ne

cesitate in Municipiul București și 
in următoarele județe : Argeș. Bră
ila, Buzău. Dîmbovița, Dolj, Ga
lați, Ialomița, Ilfov, Olt. Prahova. 
Teleorman.

ART. 2. Se instituie un comanda
ment central, avînd sarcina de a or
ganiza mobilizarea armatei, a uni
tăților de transport și a întregii 
populații, pentru a asigura înlătu
rarea consecințelor viscolului și că
derilor de zăpadă din județele men
ționate în art. 1.

Comandamentul central este for
mat din :

— Comandantul suprem al forțe
lor armate ale Republicii Socialis
te România ;

— Primul vicepreședinte al 
siliului de Miniștri ;

— Secretarul cu problemele 
ganizatorice al C.C. al P.C.R. ;

— Președintele Consiliului
trai de Control Muncitoresc al Acti
vității Economice și Sociale :

— Ministrul apărării naționale;
— Ministrul de interne :
— Ministrul transporturilor și 

telecomunicațiilor :
Pe plan local. în fiecare județ, 

respectiv în Municipiul București, 
se instituie un comandament alcă
tuit din : primul secretar al comite
tului județean al P.C.R., respectiv

Con-

or-

Cen-

rr
adine 
fiecare oră și minut sint, la 
sectorul V al minei Lupeni, u- 
nități ale Timpului prin care 
se exprimă valori. Se poate 
înțelege din această lopida- 
ră introducere, câ in ccest 
sector oamenii „nu stau", câ 
pentru c nu există timpi ne
productivi. Că de mai multa 
vreme a fost ințeleasâ, de că
tre mineri, o cerință majoră a 
vremii, înțelegere care se pe
trece doar pe onumite trepte 
ale conștiinței și existenței so
ciale. Intirziind incă puțin pe 
tema Timpului și a fracțiunilor 
sale, moi adăugăm că. ostiei, 
folosindu-le cu chibzuință.

I

neirosindu-le, (așa cum gos
podarul nu-și irosește bunuri
le la care ține), minerul sec
torului V iși apropie minutul, 
ora. șutul. punindu-și-le la 
inimă, acolo unde iși mai pu
ne adevăratul prieten pe 
core-l stimează. Așa stind lu
crurile. ziua de lucru devine 
pentru el — și prin el și pen
tru societale — o inestimabilă 
valoare.

încă de Io începutul anu
lui, sectorul s-a înscris cu pași 
viguroși pe un drum al rea
lizărilor meritorii. In ianuarie, 
Vasile Rusu și Vasile Govra
- cei doi brigadieri de la 
frontalele sectorului — și-au 
depășit randamentele cu pes
te 5 la sută, 
brigadierii de 
cameră — Ene Stere, dar mai 
ales Mihai Vărzaru — i-au de
pășit in randamente pe fron- 
taliști, primul realizind cu 7 
la sută peste randamentul 
planificat, cel de-al doilea cu 
10 la sută. Pe oceeași linie 
se mențin și cei de la pregă
tirea noilor fronturi de lucru 
cu Prisecaru in frunte Io con
ducerea brigăzii. întrecerea cu 
timpul, întrecerea dintre oa
meni a continuat, soldindu-se 
după două luni de muncă ri
dicată la rare cote ale mă- 
estriei profesionale, cu urmă
toarele valori : 1 737 tone ex
trase peste plan de către sec
tor, in prima lună a anului, 
și incă 1 193 tone in cea de-o 
doua lună. Valori importante 
pentru oameni și, prin ei, pen
tru societate...

lată insă că luna următoa
re — capricioasa lună martie
— a adus cu sine citevo sur
prize. O intercaloție de steril 
la Gavra, apoi alta de moi 
mare amploare la frontalul 
lui Rusu. In aceste împreju
rări, sectorul mai deschide un 
abotaj cameră, in transversa
la zero, și pe graficele de 
producție iși face o pori tio, a- 
lături de oamenii amintiți mai 
sus, un nou nume : Vasile 
Rușitoru. Miner destoinic, or
ganizator neîntrecut, un om 
iubitor de oameni, și de me-

In februarie, 
la abotajele

I. MUSTAȚA I
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In cadrul activității pe linie electromecanică

Ordinea și disciplina să-și spisnâ
mai răspicat cimotuî!

Mai intii să relatăm fapte
le :

...E.M. Lupeni, sectorul IV. 
Ultima zi a luaii februarie. 
Schimbul I. Orele 6,35... Un 
lăcătuș face pe... dezorienta
tul pe qalerie. ..Ce-i cu tine, 
frate?" e întrebai. „Aștept or- 
tăcu’..." (! ?). După alte minu- 

i n îs în nas cu un „ră
tăcit" de același soi: „Da’ cu 
tine ce-i, frate?" ..Aștept or- 
tacu’..." (1 ?). Parcă s-au în
țeles...

...Cu puțin timp înainte, alți 
doi lăcătuși din aceeași echi
pă a lui loan Ileș, trecuseră 
n-aude, n-a vede pe lingă o 
conductă spartă, din care apa 
curgea in voie, umflind vatra. 
In loc să-și spună: ..Ia hai, 
mă, să închidem apa, să repa
răm conducta!", perechea de 
meseriași și-a văzut de drum 
spre frontul de lucru al bri
găzii lui loan Mondoca, ca să 
consumi- tihnit), nederanjati, 
„suplimentul**...

Prinz in toată regula și la 
. alt loc de muncă. Orele 7 fără 
zece... Cinci elevi de la școa
la profesională — în ucenicie 
subterană — lucrează efectiv 
la... epuizarea „pachetului", 
col la cot cu minerul loan De
mien. care le ține isonul...

Conducta spartă pe lingă 
< »r< ;| *od‘
re dacă ar fi fost xorba de 
o țeava deteriorată de la baia 
din apartamentul lor. tot așa 
ai ii procedat ? 1) lăcătușii Va
sile Moldovan și loan Vodoș 
trebuia „vindecată" cu vreo

de
țeava deteriorată de la baia

patru schimburi mai devreme... 
„Ieri, intr-adevăr, cei care au 
primit sarcină să execute lu
crarea n-au terminat cu repa 
rarea transportorului la 1 vest 
— ne-a declarat maistrul prin 
cipal Constantin Ionita, care 
răspunde in sector de partea 
electromecanică — Azi insă... 
s-a intervenit mult mai tir 
ziu decit se cuvenea". Ln ca 
re perioadă, replicăm noi, da 
că s-ar fi reparat conducta a 
lunci, pe loc, s-ar fi operai 
ullerior mult mai eficient de 
către cei doi lăcătuși la fron
turile brigăzilor conduse de 
Ion Mondoca, Vasile Cirsloi, 
Alexandru Olteanu. Una-i s-o 
„lungești" cu conducta pinâ 
după orele 10 și apoi s-o lușe- 
rești pină aproape de 12, și 
alla-i să acționezi, la timp, 
conștiincios, metodic, să iaci 
și peste tot și bine ceea ce in
tră nemijlocit in sfera atribu
țiilor de serviciu, a sarcinilor 
concrete primite pentru revi- 
rul respectiv.

L-am întrebat pe loan De
mien, de altfel un miner capa
bil, cu experiență, cu „școa 
la" brigăzii lui Ioan Solomon, 
unde a fost șef de schimb. 
de ce nu pretinde minerilor 
de miine să foiosească din plin 
cele șase ore pentru a-și in 
suși cum trebuie meseria, pen
tru a învăța să prețulasca „a 
urul" timpului. „Dacă aluno 
au vrut ei să mănince, eu ce 
să fac ? Deci, treaba vom ve
dea noi cind și cum se va fa-

ce...“ „N-ar fi mai bine să-i 
deprindeți cu ordinea, cu dis- 
iplina lucrului făcut la timp 

și cum se cere ?“ „Degeaba le 
spunem noi..." (s.n.). Nu vă 
împărtășim scepticismul, tova
rășe Demien ! Vi s-a reparti
zat o grupă de ucenici, răs
pundeți de ielul cum îi creș 
teți, ce mineri vor ieși din ei.

Aveți 22 de ani în mină,
■ inteti membru de partid, cu 

legeaba le spunem noi" nu

is.n.'

Ing. Tr. MULLER
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Individ colectivitate
Din cuprins: Biografii ascendente • Oameni cu care ne mîndrim

• Recunoștință • Mai slabi decit cei (deocamdată) mai slabi ca noi

• Actelor antisociale, inumane — o pedeapsă binemeritată !

PXHI

al îiikemii
pa frontul
cărbunelui

In întrecerea socialistă ca
re se desfășoară intre sectoa
rele productive ale minei Vul
can, pentru realizarea sar
cinilor maximale de plan, 
pentru devansarea îndepli
nirii sarcinilor ce le revin 
pe 1973, la extracția de căr
bune. pe loc de frunte 
situează sectorul IV, con
dus de ing. MIHAI CIOIU, 
care raportează la zi 
plus de 1 090 tone.

1 a obținerea acestor 
zultate, o contribuție 
stanțială aii avut-o .harnicii 
mineri din brigăzile condu
se de MIHAI STOIAN, de 
la abatajul frontal din stra
tul 13, panoul II, FLOREA 
PETRIȘOR, de la abatajul 
cameră nr. 5, stratul 3, bloc 
V, șl CONSTANTIN CIO- 
BANOIU, de la abatajul 
frontal din stratul 13, pano
ul I.

se

un

re- 
sub-

primul 
nicipal 
dantul garnizoanei militare, inspec
torul 
nistcrului 
direcțiilor 
gionale de drumuri și transporturi

Comandamentul județean și al 
Municipiului București vor lua mă
suri pentru organizarea unor coJ 
mandamente pe fiecare comună, o- 
raș și municipiu și în fiecare uni
tate socialistă din raza teritorială a 
județului respectiv a Municipiului 
București.

ART 3 Tîntăririle comandamen
tului central sînt obligatorii pentru 
toate organele și organizațiile de 
stat și obștești și pentru întreaga 
populație.

Sînt. de asemenea, obligatorii, în 
raza teritoriala respectivă, hotărîri- 
le comandamentelor județene. al 
municipiului București locale și din 
unitățile socialiste

ART 4 Forțele armate, ministe
rele și unitățile socialiste vor acțio
na prin toate mijloacele de are 
dispun pentru deblocarea căilor do 
comunicație, a drumurilor de acces 
la unitățile economice, pentru asi
gurarea aprovizionării populației și 
desfășurarea normală a activității 
tuturor unităților socialiste.

ART 5. Tntreaga populați* aptă 
de muncă este obligată să participe 
la toate acțiunile organizate de co
mandamentul central și do coman
damentele locale.

Președintele 
Consiliului de Stat, 

NICOLAF CEAUȘFSCU 
București 14 martie 1973

secretar al Comitetului mu-
București al P.G.R., coman-

■jcf al 
de
teritoriale

inspectoratului Mi-
In terne, directorii

sau re*

HOTĂRÎREA
Comandamentului Central pentru înlăturarea 

urmărilor căderilor masive 
și ale viscolului

de zăpadă

Pentru înlăturarea urmări 
lor căderilor abundente de 
zăpadă și ale viscolului și a- 
sigurarea funcționării norma
le a unităților 
aprovizionarea 
Comandamentul 
pune :

1. Ministerul
lor și Telecomunicațiilor 
comitetele executive ale con
siliilor populare, cu sprijinul 
cetățenilor și unităților mi
litare, vor lua măsuri 
diate pentru deblocarea tria
jelor gărilor și 
rate în vederea 
desfășurării normale a 
cului feroviar.

De asemenea, se va 
imediat Ia deblocarea

economice și 
populației. 

Central dis-

Transporturi-

inie-

fecăilor 
asigurării 

trafi

trece 
căilor

principale de acces și a dru
murilor naționale. La aceste 

țiuni vor fi mobilizate u- 
nități militare, toți cetățenii 
apți de muncă din localită
țile situate de-a lungul a 
cestor artere de circulație. In 
acest scop vor fi folosite toa
te utilajele de care dispun u- 
nitățile din industrie, agricul
tură, construcții și transpor
turi.

Ministerul /Apărării Națio
nale va disloca efectivele și 
mijloacele necesare pentru 
degajarea triajelor gărilor și 
căilor ferate și arterelor prin
cipale de circulație rutieră 

2. Ministerul Energie; Elec
trice va lua măsuri pentru 
asigurarea alimentării conți-

nue cu energie electrică a 
tuturor instalațiilor și localită
ților și, în primul rînd, a u- 
nităților industriale pentru 
buna funcționare a centrale
lor și rețelelor, evitarea a- 
varierii liniilor de transport. 
Se vor organiza echipe- de in
tervenție dotate cu utilaje de 
transport, scule și materiale, 
pentru repunerea rapidă în 
funcțiune a instalațiilor cars 
au avut de suferit din cauză 
viscolului.

La centralele hidroelectrice 
se vor lua măsuri de supra
veghere tehnică . a barajelor, 
degajare a căilor de acces și

(Continuare in pag. a 4-a)

PLENARA COMITETULUI
Ieri, a avut loc la Deva, Ple

nara Comitetului județean de 
partid. La lucrările plenarei 
au participai membrii și mem
brii supleanți ai Comitetului 
județean de partid, membrii 
Comisiei județene de revizie. 
Au fost de asemenea prezent) 
conducători din întreprinderi
le și instituțiile județului, ac
tiviști de partid și ai organi
zațiilor de,masă din domeniul 
muncii de propagandă, apara
tul comitetului județean de 
partid.

Lucrările plenarei au fost 
conduse de tovarășul Ioachim 

membru al C.C. al 
prim-secretar al Corni

telului județean de partid, 
președintele Comitetului exe
cutiv al Consiliului popular 
județean.

Plenara a dezbătut în 
drul ordinai de zi :

— Preocuparea organelor și 
organizațiilor de partid și de 
masă pentru creșterea eficien
ței muncii politice în scopul

ca

fnlâptuirii sarcinilor economi
ce ;

— îndeplinirea indicatorilor 
de plan pe primele două luni 
ale acestui an și măsurile ce 
se impun pentru traducerea 
in viață a sarcinilor reieșite 
din Rezoluția Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 28 februarie — 2 
martie 1973 ;

— Activitatea de examinare 
și rezolvare a cererilor, sesi
zărilor și propunerilor oame
nilor muncii adresate prin scri
sori și audiențe ;

— Propunerile privind con 
stltuirea comisiilor pe proble
me ale Comitetului județean 
de partid și a Consiliului |Ude- 
țean pentru controlul muncito
resc al activității economlco- 
sociale.

Cu prilejul plenarei, la Co
mitetul județean de partid a 
fost organizată o expoziție de 
fotomontaje cuprinzind o di
versitate de forme și mijloace 
folosite de organele și orqani-

MODERNIZAREA
conținut a

JUDEȚEAN
zatiile de partid din mume, 
pii și orașe în activitatea poli 
tică de masă consacrată inlăp 
tuirii sarcinilor economice. De 
asemenea au fost prezentate 
trei filme de scurt metraj, re
alizate de cinecluburile din 
Petroșani. Deva și Brad, care 
au surprins pe peliculă, preo 
cupările unor organizații de 
partid și colective de muncă 
pentru popularizarea inițiative
lor valoroase locale, combate
rea formelor de irosire a tim
pului de lucru și slaba gospo
dărire a materiilor prime și 
materialelor din unele unități 
economice.

In cadrul dezbaterii pe mar
ginea informărilor prezentate 
au luai cuvintul tovarășii : 
Petre Lungu. secretarul co
mitetului de partid al C.S. Hu 
nedoara Ana Herlea, secreta
rul comitetului do partid al U- 
zinei chimice Orăștie, Ioan 
Cherecheș. secretarul comite
tului de partid al E.M. Petrii a, 
Ieronim Rusan, directorul . p-

o problemă
învăfămîntului

DE PARTID
neral al I.E.G. Deva, Petru 
Stoican, președintele Comitetu
lui județean pentru cultură și 
educație socialistă, Francisc 
Follicska. directorul general 
al T.C.M.M. Hunedoara, Vlaria 
Crețu. secretar al Comite
tului municipal de partid De
va Constantin Grădinarii mi
ner șef de brigadă E.M. Urî- 
cani, Pogea Brincoveanu. are- 
ședinlele Consiliului județ Jan 
al sindicatelor, Nicolae Zamo
ra, secretarul Comitetulu; oră- 
șenes< de partid Hațeg, Eugen 
Avram, secretar al Comitetu
lui municipal de partid Hune
doara.

A luat, de asemenea cuvin
tul tovarășul loan Zahiu, ad
junct al șefului secției de 
propagandă a C.C. al P.C.R.

In încheierea lucrărilor ple
narei a luat cuvintul tovarășul 
Ioachim Moga.

Plenara a stabilit măsuri 
privind îmbunătățirea munci’ 
în domeniile analizate.

Agendă
culturală

Invățămîntul este un fa< tor 
principal al făuririi societâ, i 
socialiste multilateral dezvol
tate. Referindu-se la adaptarea 
lui cerințelor actuale si de 
perspectivă ale progiesului o- 
conomic și social, la necesita
tea preluării de către școală a 
noilor cuceriri ale științei și 
tehnicii contemporane, tovară
șul Nicolae Ceaușes u subli
ma ; In condițiile profundei 
revoluții tehnico-științiflce ale 
ritmului < ' 
liplicare 
ințifice i 
mult ca 
ocupăm ca întregul proces 
de invățămint să incorporeze 
rapid cuceririle avansate ale 
științei șl tehnicii moderne".

Rea șezare a î n vă t ă m î n tu lui
nostru pe baze moderne într-o 
societate precumpănitor dina
mica. decalajul obiectiv intre 
ritmul dezvoltării posibilități
lor elevilor și creșterea volu
mului de cunoștințe și deprin
deri ce se cer asimilate, în
deamnă să ne punem întreba
rea: inoculăm in memoria ele
vilor un volum imens de in
formație sau, preferential, for
măm și dezvoltăm acele apti-

extraordinar de mul- 
a cunoștințelor ști- 
este necesar 

i oricind să 
întregul

tudini individuale, capacități 
ale qindirii jToouctive (flexibi
litatea. independența, mobilita
tea, creativitatea)? Dinamismul 
științei și al societății contem
porane subliniază necesitatea 
cultivării din școală a fante
ziei. inițiativei, ginrlirii crea
toare. raționamentul inductiv, 
deductiv și analogic, șlefuirea 
intelectuală, afectivă, estetică, 
morală și fizică, multilaterală 
și armonioasă. Un imperativ

tivitatea qindirii, totuși nu a- 
rareori, se perpetuea/ă supra- 
incărcarea. balastul dalelor și 
faptelor nesemnificative, ui
tăm că informarea ’ este un 
mijloc, nu un scop.

Acum, cînd acumularea con
tinuă, accelerată a noilor ele
mente în sfera culturii race ca 
enciclopedismul să fie anacro
nic, cino* cultura qenerală este 
in primul rind o cultură de 
sinteză, ceea ce trebuie să ne 
intereseze in predare este mai

ai uitat totul este șlefu- 
spiritului și orientarea lui. 
travaliul formativ, deci 

impune valorificarea utu- 
resurselor de energie in- 

onaensate in fie- 
dezvol tarea qindirii

mal
ne o P

pedaqogic din ce in ce mai 
frecvent enunțat, dar încă in
suficient asimilat >i puțin a- 
plicat, este acela al preponde
rentei formativului asupra in
formativului. Demne de reliefat 
sint sforțările actuale do mo 
dernizaro a conținutului 
vățăminlului, de utilizare 
metodelor și mijloacelor 
învățăminl participative.

Deși cunoaștem că prin pris
ma înv it imîntului formativ. 
- hezăsia i/bînzii învățării o 
formează nu tumultul do idei, 
date, ei i apacltatca de a selec
ționa, de .nterpretare. opera

in-
a 

de

ales cit înțelege și ce înțelege 
elevul, formarea deprinderii de 
a emite judecăți circumscrise 
-trict fenomenelor : judecăți
de relații pe plan fizic o-mate- 
mat ic, de existență pe 
bioloqic, de valoare pe 
literar. Cultura înseamnă 
primul rînd personalitate 
diversitatea persona li Iutilor, 
■•reează farmecul caleidosi opic 
al vieții, deosebindu-ne de o 
sumă de roboți. Edouard Harri
ot înțelegea prin cultură „Ceea 
-a rămine ' ind ai uitat lot". 
Pe cit de paradoxal, tot atit 
de înțelept : ceea > e rămine

plan 
plan 

in 
5»

cind 
irea

In 
se ii 
ror 
lelectuală 
care elev, 
independente, creatoare In via
ta sociala și in profe
siunile contemporane suc
cesul este asigurai în |.ri- 
mul rind de formația in
telectuală. morală și estetică.

Dacă 
melor, 
alocuri 
todelor 
voltării 
le de cunoaștere și creație ale 
elevilor este condiționată de 
qindirea iscoditoare, neliniști
tă, cugetarea amplă, mobilita
tea metodică, pasiunea și spi
ritul faustic al omului do la 
catedră chemat să făurească 
răbdător si perseverent poten
țialul de inteligentă rațională. 
Astfel dobindesc pondere me
todele ac livizante care pro
movează spiritul euristic in

modernizarea progra- 
manualelor școlare, pe 
inlirzie. utilizarea me- 
didactice adecvate dez- 
capacității inteleotua-

Prof. Gh. ANTOCE. 
director al l iceului Vulcan

(Continuare in pag. a 3-a)

Brigada 
științifică 

printre mineri
Astăzi, la ora 10, bri

gada științifică de pt* 
lingă Casa de cultură 
din Petroșani se află 
printre minerii de la 
E.M. Dilja. Tema acestei 
intilniri o formează 
..Cosmosul in viziunea 
științei și a religiei".

In continuare, are loc 
șt o consultație juridică 
despre noul Cod al mun
cii

Recital de poezie
Casa de cultură din 

Petroșani și-a programat, 
pentru astăzi la ora 18. 
să organizeze un recital 
de poezie susținui de 
recitatorii Gheorglie Ne- 
graru. Cornelia Olaru, 
Gheorghe Seres și ion 
Velica. in continuare, 
are loc o seară distracV- 
vă pentru tinerel cu for
mația de muzică ușoară 
„Atlas**.
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Cbiștag 
nunctul 
începu-

frezoarc Enulf.a
Inn G1F-DEAC

Oameni cu care ne tnîndrim

Demnitate
de

afirma-

lui este bazată pe

V. TEODORESCU

ospătari 
ucenicim, 
banii. Să
Au ei

față 
care 

țle 
coh-

A-

. »» fața
iri cu scmnalizatoa- 

eâmera 
trenirut 
la core 

i inslala- 
undeva. 

ea : „nu 
ier...“

totul. Naivi 
sau repeziți, 
nicicind cu

______ .. Kunig de la F.S.H. Vulcan se 
bucură dc aprecieri deosebite nu numai la locul de muncă 
ci și în viața do organizație. Foto : Ion LEONARD

de muncă si 
tovarășii

! s-au io 
sub a iu

jtartidului și au 
lot dinadinsul sâ Ia< 
din TÎndtirih 
o biografie 
deniă.

..Pc tovarășii 
cunoaștem bine. An devenit 
modele pentru noi. muncit o- 
rii. maiștrii sau tehnicienii 
secției electrice a uzinei. 
Faptul că devin membri ai

munci nu 
numai ca ci și ca
membru al partidului, daeu 
imi veți acorda aceastl 
litote. Imi propun ca 
pind din acest moment 
tiu mai exigent cu mine, să 
mă apropii mai mult dc oa
meni. să-i djttt iffn ptu 
cedare tehnic și omeni 
spunea î?i adunarea pi 
!i a organ 
•xirtM rffsvi 
nrimire fu 
lui. inginerul

Actualul i 
fttlcfulesm, a 
mul pcrfeefti 
f estona Ic dc 
operator II 
F'aroșcni. .4 
le facultății i 
nică din Pet i . . .
nă cu Csaba Bodo. s-a for 
mat în Umfiteatrelr Pctroșa- 
niultii.

In urmă cu ani. șt ingine
rul termist Ștefan Țintă a 
muncit ca electrician pe me-

\__________________________

pc dru 
Ic pro 
oria de 

turbine, nici la 
urnim cursuri 
de elcctromecn 
roșa ni. Iniprcu-

Sandu, născut în Fundătura. 
Cluj a înțeles toate aceste lu
cruri și a acceptat să încea
pă lucrul pe șantierul nmbi- 
natului chimic Ișalnița. Aici 
a executat suduri la instala
ții do înaltă presiune, a învă
țat ce înseamnă să-ți asumi 
o răspundere, o sarcină 
care s-o îndeplinești cu

inanos

fi'ei ele 
fcctrioă

£ _ dința câ totul este făurit pen- ■
acestei țări. IGUnbllUbiU ct tu Mare, fabrica

de zahăr din Oradea, serele j

Lacrimile unui marne m-au 
absolvit de orice ginduri și 
m-au determinat să încerc 
să pătrund spre izvorul lor. 
Curînd am înțeles câ sint ro
dul unei bucurii supreme — 
bucuria de a-î ști pe copiii 
născuți. creseul- și educați 
dc tine ufiTi țării. Sandu, u- 
nul din cei zece copii ai aces
tei mame fericite a reușit să-i 
fie cel mai drag. Timp dc 
12 ani și-a închinat întreaga 
ființă muncii de constructor. 
A descoperit tainele mese
rie? de sudor pe șantier, d? 

oameni aspri, '-are tresal- 
numai atunci cind totul 

Aici a învățat 
să priveas- 
prin mască 
pe șantierul 
alumină O- 

cel

I;
tă numai atunci 
Ne lerminal- 
Alexandru Biris 
că arcul electric 
X primit botezul 
combinatului de 
rad ea care astăzi este 
mai marc furnizor dc mate
rie primă necesară producerii 
metalului neferos cunoscut 
pe meridianele lumii sub de
numirea de „ALROM“. Cons
tructorii de pe șantiere 
merg acolo unde este nevoie 
ie ei. acolo unde se ridică 
an nou obiectiv industrial. 
Pentru ei nu există măsuri 

delimitează distantele.

din Arad au pe undeva, un 
mic agregat caro poarlă am
prenta sudurii Iul Alexandru 
Biriș. Șantierul de materiale 
de construcții de la 
— Aleșd reprezintă 
final al unei curse 
te în urmă cu 12 ani.

Puternicei chemări 
Jiului îi va răspunde 
tiv. La Preparația cărbunelui 
Coroești s-a afirmat repede. 
Afirmarea 
înțelegere, pe atitudinea co
rectă față 
de tovarășii cu 
lucrează. Carnetul
pontaj vorbește concis și 
vingător despre sudorul 
Iexandru Biriș. Lucrările de 
calitate pe care le execută 
i-au ridicat prestigiul în fa
ța colectivului. L-am întrebat 
dacă acum se simte tot cons
trictor. Răspunsul a venit 
prompi :

— M-am considerat în
totdeauna un om care-și fa
ce datoria. In fiecare zi am 
avut si am cite ceva nou de 
învățat. Aici. !-■ preparație, 
admiram în cîte o dimineață 
vagoanele cu cărbune alinia
te în șiruri perfecte, gata de 
drum. Acest cărbune purifi
cat prin instalațiile sudate și 
de mine va fi necesar ridică
rii construcțiilor in care co
piii nc.ștri vor vorbi nepoți
lor despre înaintași.

Am înțeles și mai mult dc 
e Sandu este un fiu iubit 

de mama sa. de. ce demnita
tea lui este demnitatea unui 
constructor.

Nu de puține ori m-am a- 
flat in fața unor tineri. In di
verse situații. Privirile lor - 
ce colosal e să urmărești o- 
chii oamenilor și să încerci 
a le citi gindurile I — iți dau 
de înțeles câ nu doresc altce
va decit să știe 
sau isteți, calmi 
cu luciditate și 
rele intenții tăinuite, ng întrea
bă despre multe... Despre ori
ce I Și e firesc să lie așa. Au 
ginduri, ou sentimente, sint 
chinuiți de întrebări, au certi
tudini dor și multe îndoieli ti
nerii care ne înconjoară. Și 
oricit ai fi de neclarvăzâtor, 
nu poți să nu observi că cei 
ce se pregătesc să intre in 
scena vieții — în zdrobitoarea 
lor majoritate - o fac cu in- 
dirjire. Perseverenți. încre
zători. Deciși... Dar noi. noi 
cei ce le vom preda ștafeta 
anului 2 000, privim întotdea
una, așa cum ni se cere azi, 
cu ochii minții lucide și matu
re entuziasmul și foița tineri
lor de lingă umărul nostru ? 
De multe ori, nu... Vă ofer 
două exemple :

...Un bnăr elcv-ospătar, 
destul de îndrăzneț in gindire, 
imi spunea, nu demult : »,La 
școală ni se zice aproape zil
nic că sîntem cea mai irvdis- 
ciplinată clasă. Poale. Dar ce 
învățăm noi, in zilele de prac
tică ? Câ studiul pe care-l fa-

cern e inutil ! Că și fără școa
lă, tot la fel am ciștiga I Ce 
poți învăța atunci cind vezi 
barmana măturind localul și 
femeia de serviciu servind Io 
bar ? ...Ne interesează proble
me ale vieții politice și soci
ale. Vrem să fim civilizați I Pe

.ea
in

ii «Interesează 
ciștige cit mai 
grija noostră ?

mult»
care 
doo> 
mult.
Nici gînd

...Do, există nervi, vorba pc- 
etului - imi Ziceam ascuitin 
du-l, in adunarea oamenilor 
muncii de Io T.A.P.L., pe Du
mitru Ghițan, responsabilul 
restaurantului „Paringul" din 
Petroșani, infierindu-i cu con
vingere pe semenii lui care 
nu recurg măcar la un minim

efort de pregătire a viitoare
lor cadre, reclamind conduce- . 
rii T.A.P.L. pe tinerii ospătari, 
pentru inceput oarecum greu 
convertibili la efortul cerut, și 
solicitind mutarea lor... ,,dis
ciplinară" in altă unitate...

Da, există nervi, există • 
împrejurări în care nu te mai 
poți stopîni și ai nevoie să te 
reverși. Dar există și exame
ne de conștiință ! Cine ne su
portă descărcările nervoase? 
Cei ce miine ne vor lua lecui. 
Cei pe care avem datoria să-i 
pregătim... Le refuzăm spriji
nul, devenim intoleranți,, țipăm, 
nu ne dovedim modele, pen
tru că sîntem... putenîici ? 
Nicidecum. Țipăm pentru că 
sîntem slabi ! Nu admitem 
mici'e greșeli, nu avem răb
dare sâ-i călăuzim pe cei în 
incipientă derivă să-și revină, 
sâ reintre pe calea cea bupâ, 
să beneficieze cu prioritate de 
timpurile de azi, create de noi 
pentru ei, nu vedem motivul 
pentru care intilnim in jur 
încă atițiâ tineri neintegrați in 
ritmul vremii (motiv care rezi
dă in atenția și grija noastră 

"... De ce ? Pentru că 
m slabi ! Da. Slabi. Mult 
s'cbi decit cei (deocam- 

) mai slabi ca noi, care 
pol închide ușa in nas, 
câ depind de noi...

slăbită !)... 
sinten 
rnai ! 
dată) 
nu ne 
pentru

Cabinetul stomatologic de 
pe lingă dispensarul din Pa- 
roșeni nu-i unul din cele mai 
dotate. Iar pentru că stă nu
mai la dispoziția paroșeneni- 
lor, aici iși desfășoară mun
ca un singur om. Medicul 
siomatefog DUMITRU POPES
CU. Prin natura sa, medici
na e o meserie care implică 
o notă in plus de umanism,

Cea mai
frumoasa
raspîata

RECUNOȘTINȚA

din» uri. Acel umani* ni des
coperi! de luinc in laptele 
voastre m-a ujutat să mă re
descopăr pe mine însumi I 

Alături de voi am simțit că 
renasc din propriile mele a- 
dîncuri. Imi amintesc cî- 
l'-Afl momente der isive. Sea
ra, la ponlij, maistrul m-a 
privit n < llpft. A aruncat o pri
viri' fugarii peste albnslrul sa
lopetei mele, șj privindu-mă 
tn ochi, a observat probabil că 
roșe ' șl s-a, adre .al rar șl a- 
pcis.it minerului do alături: 

Grădinare, cu tînărul n- 
cesta se completează electivul 
și în brigada la.

Grădinarii sau hca Coslică, 
cum II strigau el, m-a prins 
de umilr și a adaugnt rolin- 
du-și privirea iu jur :

— Să mergem, ortace I
L-am privit. Pe sub salopeta 

decolorată se ghicea trupul u- 
nui om sănătos, bine dezvol
tat. Mușchii făceau parcă mai 
strimtă •-■ilopeta care era lumi
nată puternic de reflectorul 
lămpii. Era o noapte tare în
tunecoasă.

Vă amintiți, ortaci ? Nc-am 
ocupat locurile în colivie, în- 
tr-o liniște adincă. Vă priveam. 
Colivia a și început să coboa
re cînd cele șase semnale 
ne-au sunat în auz. Ați înce
pui să discutați, să rîdeți, E- 
rați veseli și odihniți. Alături 
de voi am început să capăt un 
plus de siguranță. Cînd am 
pășit în galerie alături de voi, 
aveam impresia că merq pe 
un alt drum. Lăsasem în urmă 
pragul care pină atunci des
părțea drumul dintre ceea ce 
am fosl și ceea ce deveneam.

Iți amintești, nea Coslică ? 
Ai trecut lingă mine, m-ai 
prins ușor de braț și cu o vo
ce caldă, cum nu mai auzisem 
pînă atunci; mi-ai spus:

— Ascultă tinere I Privește 
acești oameni I Ei au ceva de
osebit fața de cei de pe ogoa
re. față de cei din fabrici și u- 
zlne. Au un plus de vigoare, 
iu o îndrăzneală pe care u- 
nii o numesc pe bună dreptate 
temeritate. Ii vezi? intreabă-i 
ce este teama 1 Iți vor zîrabi 
ironic, fără să-ți răspundă. 
Teama lor s-a dizolvat în si
guranța pc care o au în tot 
ceea ce fac, în tot ceea ce 
gîndesc. Dacă vrei, ei posedă 
simțul necunoscutului. Cred 
în ei, în tot ce fac.

Ai tăcut penlru un moment 
căci pulsul subteranului se 
făcea tot mai simțit. Pe urmă 
am tăcut și eu gînditor la cele 
ce îmi spuneai. Receptivitatea 
mea abia făcea față tumultului

‘cu jur. Umței •!< qcmenu sub 
giviitnten elorililui omenesc. 
Am ajuns apoi in abataj. Cio- 

eronlnnil țî- 
?lei muzici, a- 

dintr-o or- 
de sub vir- 
din munca 
pe caro ur- 
l.iornr.ul I/- 
pe drumul

cnnde bătc.ju nu 
nîhd măsura acel 
sehienea jazului .. 
r Ilustră. De acolo, 
Iul ascuțit al lor, 
și priceperea celor 
mn să ii schimbam 
voare du cărbune 
industriei.

Luminile sflrlccau întuneri
cul, olungindu-l in umbra ar
măturilor și în rîul de căr
bune ce părea dc două uri 
mai negru. Slllpii hidraulici 
susțineau trupul munlelul, 
lunci mi-am dai seama de 
acești oameni erau atu do 
quri. AH» d<> calmi.

— A sosii, schimbul, a spus 
careva,

No-arn dat mina at oio in ini 
ma muntelui șl atunci cineva, 
pentru prima oară, mi-a spus:

— Noroc bun I
Poate a fost actul adoptiv 

care însemna primirea mea 
In nudul vnsiru Vă amintiți, 
ortaci ? iNua Coslică a irecui 
lingă mine și a spus •

— Băieți, el este noul nos
tru ortac.

Am făcut ciinoșlință cu nea 
Ionel Popescu, cu Ieșea Foray, 
ajutorul dc minor, cu Marton- 
baci, veteranul și nea Petri» <î 
Mojălăianu, artificierul.

Miinile lor puternice, mal 
puternice ca tăria muntelui, 
au așezat pe miinile firave ale 
mole amprenta datoriei împli
nite. Ați plecat apoi. Noi am 
rămas acolo, continuînd să 
trimitem mesajul cărbunelui 
in istoria faptelor de muncă. 
Noaptea a trecut repede, alun
gată de dimineața ce pătrunse
se in mină o dată cu cei u'in 
schimbul intii. Dimineață cind 
am ajuns afară, ochii mă du
reau puțin dc lumina puterni
că a soarelui M-am oprit o 
clipă șl, coborînd în adîncul 
meu, m-am regăsit atîl de 
schimbat. Metamorfoza adin- 
cului I Adîncul mă transforma
se în puținul timp care 
găzduise. Devenisem mai 
tur, mai boqal sufletește.

Cînd m-am îndreptat 
lănîpărie, am văzul că 
lingă mine, nea Costică. 
spus puțin timid că am 

. cel mai Irumos soare.
descoperit insă că și adîncul 
minei iși are nimbul său: a- 
cești oameni aprigi sau blînzi, 
gălăgioși sau taciturni care 
după firea fiecăruia purtați in 
adîncul ființei vbastre strălu
cirea diamantului celui mai 
scump. Vouă trebuie să vă 
mulțumim — acestor oameni 
înaintați, curajoși si dîrji, e- 
ducați de partid.

A- 
co 
si*

mă 
ma*

spre 
erai 

Ți-am 
văzut 

Ar»

1. CIOCHINA, 
lăcătuș, mina Uricani

eu b@ns9 vin, și.„
P. Ion, un cetățean cin

stit și pașnic din Lupeni, 
a făcut comandă după 
toate rigorile legalității
pentru un camion. Trebuia 
să transporte mamei sale lem
ne de foc, în Gorj, în comuna 
Teleșli. S-a întîlnh apoi cu șo 
ferul programat să efectueze 
transportul. Șoferul Ion 
Florea (salariat al l.T.A 
Deva, autobaza Petro

șani, coloana Lupeni) știa de 
această cursă. A făcut
făcut, că tocmai la ora plecării 
să se apuce să repare mașina; 
că s-a înfundai carbura
torul, că nu se încarcă 
mul... Dc-ale șoferilor I 
poi :

-Trebuie să te-nțclegi

Ct

Ouic ciun put fl culalogați, 
curn să incoicâm sâ-i numim 
pe acei semeni ai noștri a- 
Iluți In illterlle Ipustate pe 
cmc h? cunsidcrd pilntl-o up- 
tied defurmatâ cd Iu conferă 
dreptul dc a se manifesta in- 
corecX, dc multe uri reproba
bil, intr-un mod ce contravine 
edut- mni |)i limn e peict’ptc 
dc conviețuite «ujoihIA, dc v- 
Hcâ uclâțeneasvn, do omenie? 
Cheu du precizat I lusâ un 
imj.'oabil ț Câ.v‘i, Incerrltiil >ă 
fiică iibslrm-ție. unu să dimi
nuez.” impni itinpi iicestpi nu
bile trăsături de ctimctri cme 
csie omenia - cnlllule ee 
conturează in mure măsură 
personalitatea unui individ, 
indiferent dc poziția socială o 
mosiulu — In relațiile coti
diene pe care le are eu cel- 
lalți semeni, mib nspeellil u- 
nor tangențe Impuse ' Insdși 
nivelul actual <lc civilizație in 
cun trăim. Incorcîntl să ui*

Cîtev’i cuvinte
despre

Gheorghe POPESCU 
lăcătuș — Preparația Coroești

Intr-una din diminețile acestui sjirșit de iarnă capricioa
să, responsabilul centrului de distribuire a petrolului și 
benzinei, Pantilimon Cocăilă a uitai să... se trezească. ..Co- 
căiseu cam mult. Pină in jurul orei 10 dimineața cind a fost 
aaus la serviciu de însuși șeful depozitului Competrol.

- Geaba v-oți stricat ozi cheful 
Câ așo-i el... tinerel
Nu mai vine pin'ce șeful
Se va duce după el...

.. cu 
mine, nene, altfel nu plec, tre
buie să primesc și eu ceva... 
(salariul îl primea parcă... pen
tru „altceva" ! n.n.)

— Cît? •
— Două sute (omul plătise 

legal 430 lei transportul și 200 
lei qaranție). La riposta lui, și 
apoi la încercarea de a mul-

turn: avalul, cu 100 de lei, șofe
rul a rămas „neclintit pe pozi
ție”. Prea puțin pentru un om 
ca el! Dar ce, cetățeanul nu 
știa că unde-i plata, nu-i toc
meală ? Dacă nu știa, a învă
țat vorba asta înțeleaptă pe 
loc... de la șeful de coloană 
Nicolae Goica care l-a ..lămu
rit" prompt: „Să știi că nimeni 
nu-ți pleacă fără 200 de lei!"

Și pină la urmă • aul a ac
ceptai iar cu mașina s-a pro
dus un miracol. A fosl imediat 
bună de drum, fără... reparații! 
Și in sfîrșit, a ajuns la destina
ție. Dar pățaniile nu s-au slîr- 
șit. Așa-i, uneori, se tin lanț! 
De dala aceasta, pentru că toi 
ajunsese la țară, „domnul" șo
fer prelindea cinci litri de vin.

— Noi nu avem vin - i-a ex
plicai P.Ioan.

— Cumpără, dragul meu 1 Și 
P. loan a făcul-o și pe asia.

Intre timp, sora i-a dat fra
telui niște păsări (trei giște și 
o ra|a). Nu șliu cum s-a făcut 
dar șoferul a îndrăgi! de la 
prima vedere... rața. Și n-a

ci 
s-a

stal pe gînduri mull timp. A 
cerut-o. La rugămințile de a i 
se scade din prețul transportu
lui vinul și rața, Ion Florea a 
rămas neînduplecat. Nu v-a 
transporta nimic înapoi, nu va 
pleca pur și simplu. Pentru că 
tot a fost „jucat" cetățeanul 
s-a gîndit ca la Lupeni să nu-i 
plătească toată „datoria” 
dbar GO do lei. La care i 
răspuns:

— Poți să nu mai treci ca 
să-ți ridici garanția, am eu gri
jă să-ți trec staționare cu du
iumul (îșL luase șoferul toate 
măsurile, complelînd nercgula- 
mentar foaia dc staționaro). A 
mai urmat o nouă ciondănea
lă. P. Ion a cerut vinul și rața, 
șoferul nu le-a dat, celălalt i-a 
luat prelata camionului care a 
înapoiat-o in schimbul a ceea 
ce îi aparținea. Așa s-a înche
iat pentru P. loan un tran
sport de lemne pe care l-a 
plătit regulamentar.

Ion Florea insă, om în toa
tă firea, cu familie numeroasă, 
dar dornic de cîștiguri necih-

slite, a ajuns în instanță. Era 
lot ce merita penlru laptele 
sale de excrocherie. A fost 
judecat și condamnat la 7 luni 
închisoare; pedeapsa a tost 
grațiată, instanța ținînd seama, 
probabil, de cui 4 copii care au 
nevoie de sprijinul lui materi
al. Dar numai de acest sprijin 
material e vorba ? Cum 
poate privi acest individ 
ochii copiilor lui, penlru care 
ci ca tata, ar trebui să fie mo
del de cinste și corectitudine?

In orice caz, exemplul ne 
demn al acestui șofer pus ne 
căpătuială ar trebui să pună ue 
gînduri unii șoferi, confrați m 
săi, conducerea unității. Lui și 
altora ca el este 
se amintească dc 
stea trebuie să 
omul societății 
normele eticii 
socialiste trebuie 
de salariații l.T.A.

mai
in

necesar să li 
faptul că cin- 
caracterizeze 
noastre, că 
și echității, 
respectate și

Nicolae GHERGHIN.
judecător

o

o pedeapsă biiieaimtată!
acest 
care, 

>a-

de dăruire. Pasiunea, perse
verența l-au condus pe dru
mul deloc ușor al frămintări- 
lor, al descoperirii noului. Și 
totul pentru oameni. Din 
dragoste pentru ei. Unul din 
pacienți ne-a adresat o scri
soare in care vorbește cu 
multă stimă despre 
„adevărat specialist"
in condițiile unui cabinet 
proape rudimentar" fără spri
jinul vreunui asistent, prin 
studiu și stăruință a reușit 
să efectueze cu succes lucrări 
de transplant și replant. Zeci 
de oameni au fost tratați prin 
asemenea operații. Recunoș
tința lor este pentru medicul 
Dumitru Popescu cea mai 

răsplată pentru 
sale. Toi re-

frumoasă 
strădaniile 
cunoștința caldă și sinceră 
a pacienților hrănește impul
sul celui care s-a dăruit pe 
deplin meseriei, spre alte stu
dii, cercetări, spre descoperi
rea aiter metode și mai efi
ciente de tratare a bolilor 
dentare.

1. F.

Cu cîțiva ani în urmă, de 
pe meleagurile moldovene din 
apropierea Vasluiului, i venii 
in Lupeni un lînâr, Mihai Fo
irea. Dorea să mUrălișeze 
meseria de miner. \ lost mqa- 
jal, i s-au asigurai cele mai 
bune condiții du calificare in 
meserie, condiții de munca și 
de viața, reparlizîndu-i-se un 
apartament confortabil pentru 
el și familia sa. A 'reușii, cir? 
li inceppl să se încadreze in 
colectivul de muncă. De la o 
vreme, însă, a început s-o ia 
razna. Și-a neglijat familia,

D tuna ■ ani lăți ex îg ■ He 1 ■ 
băuturi, provoca scandaluri pe 
.rradâ .și in localurile public- . 
Soția înspăimînlală l-a pâră- 

ii împreună cu copiii, iar M. 
Petrea a rămas să-și continue 
.•(•stingherit viata aventuros

Inlr-o dimineața și-a luat sa
lariul, și-a făcui „datoria" de 
1 it- trimițînd celor trei copii... 
200 lei. Cu restul s-a pierdui 
prin restaurante, hrănindu-și 

u alcool uofla 'de aventuri

scandaloase. A doua zi conti
nua să fie oaspetele restauran
telor si bufetelor. Inlr-o ținută 
dezordonată, disprețuit dc tre
cători in centrul orașului Lu- 
jjeni, a început să acosteze și 
sa insulte pe cine înlîlnca pe 
stradă, fără nici un motiv. A 
intrat in curtea Fabricii de 
pîine. Intîlnind pe muncitorii 
Ioan Brăluleasâ și Vasilo Ga- 
lața, s-a prezentat drept lucra
tor de miliție. Prolilind de ne
atenția lui 1. Brăluleasă, i-a a- 
plicat o lovitura cu cuțilul 
cu-l avea asupra sa. S-a postat 
apoi in fața braseriei „Ghioce
lul" preferind injurii la adresa 
persoanelor care treceau p- 
stradă, amenințîndu-'le cu cuți
tul, fără a mai permite să mai 
treacă cineva prin acel Inc...

Printre persoanele care se 
plimbau pc stradă se afla și 
Constantin Ciobănită care, ne- 
știind ce urmărește Mihai Pe- 
trea, la chemarea acestuia s-i 
apropiat de ol. In acel moment 
a fosl lovit cu cuțitul, le/în 
du-i-su ficatul, ceea ce i-a oro-

vocal o hemoragie- hepatică pu
ternică...

... La acea oră in centrul o- 
îașului Lupeni un lucrător de 
miliție, plutonierul Sabin Po- 
pean, dirija circulația autovehi
culelor și pietonilor. Cetățenii 
do pe stradă, alarmați și indig
nați de fapta comisă de Mihai 
Pelrca, au cerut plutonierului 
de miliție- intervină și să :<t 
măsurile ce se impun, Cînd a- 
cesla a cerut agresorului să a- 
runce cuțitul din mînă Și s-a 
apropiat de el să-1 dezarmeze, 
răufăcătorul i-a aplicat și lui o 
lovitură puternică cu cuțitul 
rănindu-1 grav.

Prin faptele sale inumane, a- 
gresorul a pus in pericol via
ta u doi oameni pașnici dintre 
care unul aflat la datorie.

... In sala clubului din Lu
peni cetățenii au asistat la pro
cesul în urma căruia Mihaj Pe
trei și-a primi! răsplata. Pentru 
faptele salo huliqanico Tribu
nalul județean Hunedoara i a 
condamnat la 3 ani închisoare 
iar pentru tentativa de omor a-

supra celor două persoanv a 
mai fost condamnat la 10 jiu 
închisoare. Cu impertinența e 
lui care nesocotește legile scri
se și nescrise ale conviețuirii 
s’ociale, în ultimul său uvînl 
inculpatul a cerut instanței -ă 
aibă in vedere că are trei 
pii pe care trebuie să-i cro.js 
că. Oare nu era mai bine dacă 
se gîndea din timp ca are o 
bligații familiale? Nu a avut 
însă curajul să coboare privirea 
in sala... Soția sa, cu cei trei co
pii in brațe tăcuse un drum 
lung pentru a-1 mai vedea și spri
jini moral pe acela care Io-a 
pricinuit alita suferință. I:.tj) e- 
le reprobabile ale lui M P 
pedeapsa binemeritată, consti
tuie motive de reflecții pon.ru 
unii — cei drept putini la nu
măr — care sint tentați >ă 
săvîrșească asemenea fapte u 
caracter profund inuman și an 
tisocîal.

Iosli POP.
Procuratura județeană 

Deva

câ abstracție de aceste lucruri 
ziceam, înseamnă câ acei in
divizi prin comportarea Iod 
detestabilă își etalează ie-
socotință deșertăciunea ca
racterului lor. atrofiatele tor 
simțăminte umane.

★

O întîmplare relatată de 
corespondentul nosțru din U- 
ricani (I. Coandrâș), ne adu
cea la cunoștință un fapt pe
trecut cu cîtva timp în urmă 
în stația de autobuz din Li- 
vezeni, unde o mulțime de 
oameni veniți de la tren din 
gara Livezeni, așteptau eu 
înfrigurare (la propriu și la 
figurat) pe un -ger năprasnic, 
autobuzul de Uricani. După o 
îndelungata așteptare, el și-a 
fănri în sfîrșit apariția '• 
însă foarte aglomerat încă 
din stațiile precedente. 
La urcare era aglo
merație mare, busculade, 
vociferări. Un cetățean din 
Uricani, pe nume Nicolae 
Preoteasa, cu 2 copii ici — 
unul în brațe și altul de mî
nă — a încercat sâ urce oe 
ușa din fată, nemaioutînd --ta 
să aștepte în frig, un alt au- 
îobu7 Dar șoferul, amintin- 
du-și probabil că el e „stâpî- 
nul“ acolo, abuzînd de „drep
tul" lui l-a bruscat fără me
najamente pe pașnicul cetă
țean, nelâsîndu-1 sâ urce prin 
față spre indignarea cetățeni
lor de afară, și din autobuz..

Oare nu puteai să faci, 
doar pentru moment, abstrac
ție de rigidul regulament, în 
a cărui aplicare te-ai dovedit 
fără temei, intr-un mod ab
surd. insignifiant, de neîndu
plecat ? Sau înțelegerea ra
țională a unei situații deo
sebite. sentimentele de ajuto
rare a semenului, de omenie 
îți sînt intr-adevăr străine, 
ce'âțene ce conduceai, în a- 
eea zi geroasă, autobuzul 
31 —HD—703 pe ruta Petro
șani — Uricani ?

D. DEXTRIANU

POȘTA
PAGINII

$ D. Marina Petro 
șani Materialul expediat 
de dv. redacției — care 
vrea să fie un reportaj 
nu întrunește calitățile pu
blicistice necesare apari 
ției in ziar. Poate fi însă 
refăcut Mai ales că despre - 
relațiile om nuin-'ă. velă 
țean hm ilie se pot spu 
ne alilca. cu cele m:u fru 
moașe cuvinte Reveniți

® Ni<-i>lau PârMește.
EM. Dîl-; Pruci/ali vă 
vă i •'âm, intenția TV’n-o 
lo -țr f- pl’il ră noi vă pn 
Ioni o'cri adresa 
MI ’(T dări să știm 
pentru -e vă p ru* ’,c'''ă. 
cum inteutiomifi s-o aju 
tii'i oe ce i ' ' >n m" 
iu->> 'nă derivă ' 'PO 
tâm.

.Ur» grup <le locatari 
ai cartierului Xemv1'*-* 
Se-'zati nemulțumire-' 
Consiliului oopulnv murii 
cipai Petroșani, serviciul 
autorității tutelaro

B. Marin - Izmeni 
„Vreau și eu să trăiesc- '■ f' 
material’ll astfel in’itulm 
dc dv., nu poate în felul 
cum e scris, sâ-și gâ-cască 
locul în ziar O pură fac 
tologie, aglomerată dar ne 
comentată, nu constituie 
un... articol de ziar Poate 
fi refăcut 1

pcis.it
pon.ru
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(Urmore din pag. 1)

SPORT*SPORT
Finalele campionatului

utmâriroa urgentă a materia
lizării luturo) măgurilor sta
bilite",

Sectorul IV al E.M. Lupenl 
lu.i depășii, iută, in întregi, 
me perioada marcată do o sc
rie de greutăți resimțite serios 
in procesul do producție in 
lunile ianuarie și februarie, 
de unele neajunsuri in bu
nă parte de natura celor amin
tite .-are au lilcul ca râmi- 
ni'Tea in urmă de aici sd s_- 
i dice |,i mii d<> tone, Inlluen- 
țind negativ rezultatele Intre 
gulut colectiv. Iată de se se 
cer in mori expres strădanii 
convingătoare, eficiente, chiar 
eiorl suplimentar, din pai tea 
compartimentului ------
cânte, unde 
se sădească __
inițiativă, Intervrnțit operați 
ve. îndeosebi cînd activitatea 
de extracție se atlă Intr-un Im 
pas vremelnic. Nu-i deajuns 
< â-n lata biroului, săpltiminal, 
sini chemați cei doi maiștri e- 
h'ctromecaniri spre a raporta 
usuprn modului dc îndeplinire 
a sarcinilor sub toate latu
rile. Organizația de partid, 
prin membrii biroului are 
răspund nemijlocit de bunul 
mers al resortului electrome
canic, prin toți comuniștii săi, 
trebuie să militeze neîntrerupt 
pentru ca ordinea șl discipli
na, mai ales in ceea ce. priveș
te realizarea de către fiecare 
salariat a sarcinilor zilnice 
care-i revin, să se înstăpîneas- 
că definitiv. Se observa in 
vremea din urmă n îmbunătă
țire u muncii in această <H 
recție, organizatoricul a mar
cat pași însemnați spre perfec
ționare, dar șl 
co-educative, de 
puternice opinii

’gență față de 
atribuțiilor, față 
nepăsătoare a unora 
valorificarea efectivă 
lui de timp planificat pentru 
munca la front, să i se acorde, 
mai susținut decît pină acum, 
preocuparea, efortul șl Intere 
sul pe care — le merită !

universitar de schi
veți dure sarcina demn la 

dlrșil. Mîine-pnimiine a- 
onmenl vor ajung» ’ sft 

I o brigadă, un schimb, 
voa '1.1 r>l|e
ți acumulat In munca 
i. in spiritul lor slnleți 

dator să le dațl lecții ucentei- 
i k

ce unii lăcătuși umblă hram 
bir a pe qalerii. se caută unu) 
pe altul, dar nu... caută sa re 
■zolve cil mal rapid lucraiile 
concrete care 11 s-au încredln 
țal, dc ce nu-s urmăriți mai 
îndeaproape și nu-s trași la 
răspundere cei care... Irag de 
limp și nu lucrează efectiv 

șase ore la locul de 
L maistrul principal elec- 
cnnic Constantin loniță 

a tăcut. Și n-ar fi fost razul... 
e un meseriaș npreci- 
comunisl carc-i direct 
iilor șl de modul cum 

<•( il.illi d n cole< iiv înțeleg să 
se achite de sarcini, $3-și fa
că datoria. Șeful de brigndu 
Ion SBlăjean nl se destăinuia 
cu amăra; iune c il sint unii lă 
câtuși șl etcctridenl care. în 
loc să-șl îndeplinească îndato
ririle, nu știu cum să treacă 
șuiul mai repede, nu depun e-

benevole, cred

paslo-
cu result ale tn

Joi, vineri, sîmbfltâ și du
minică, pe piftiile din Pa
ring. se vor disputa finalele 
campionatului universitar de 
schi — competiție de anver
gură care, la fiecare ediție a 
sa. a oferit partlcipanților

prilejul unor dispute 
nnnte, soldate 
consecință.

Așteptăm și 
tA o evoluție 
lentului lor n 
fitutulul de tn 
Succes I

de această da- 
pe măsura tn- 
sportivilor Ins- 

Petrosanl.

loriul scontai pentru care 
.i nu -• ulln1 sint plătiți, 
nu-și d.n Inleresul să execu
te bine și operativ lucrările 
i nre te revin șl doar în baza 
acestora primesc remunerația.. 
..li nu qindesc iii no sini 
absolut necesare Intervențiile 
lor, câ lucrările ce le cad in 
sarcină nu-s
că nu-s luațl din senil la rost 
sâ răspundă de cum iși fac 
datoria ; eu clnd nu dau căr- 
biiiu- sini l.lsal in pace?" Ce 
răspuns vi s-ar părea mai potri
vit, tovarășe Constantin lonilă? 
San pnate l-ar putea for 
mula mai cuprinzător (și mai 
la obiect I) tovarășii Nlcolae 
Jnrca maistru energetic sau 
Petru Furdiii, șeful de echipa 
electricieni, membrii in biroul 
organizației de bază din sec 
tor. care răspund direct de 
activitatea pe linie electrome
canică. ..Trebuie să se insiste 
mal mult pe organizarea judi
cioasă a muncii, s-a pronunțai 
Iov. loan Raczek. secretarul 
comitetului de partid de la mi
nă. ceea ce presupune o re
partizare mal atentă, mal bine 
gindltă a sarcinilor zilnice de 
serviciu pe fiecare compoiu.nl 
al personalului electromecanic 
șl să se adopte o atitudine res
ponsabilă privind controlul șl

electromp- 
trebuie sâ 
mal multă

(divizia școlară)
clștlgind apoi la tuș șl me
ciul cu Gheorghe B:i*.n?c’.i de 
la Școala sportivă T- «tui

O remarcă specială merită 
tînărul Ion Corbel de la Școa
la sportivă Potroșnni, care n 
reușii splendida performanță 
ele a-șl Insei’' numele nrin- 
tre cîștlgătorll acestei etape, 
fiind învingător nrin în 
toate întâlnirile.

Iată șl numele celor re aB 
dominai întrecerile t categ. 
î6 kg Frantz Stumper din 
Timișoara : cafeg. 65 kg — 
Petru Chebac din Tecuci clș- 
tigâ In ’nș toate întîlnirite •. 
categ 70 kg — Ludovic Ba
logh (Deval • categ. J- 87 kg 
Emil Costas.

Rezultatele 
cliioe ■ Scoale 
misnara — 
Petroșani 25* 
ti vă Deva -
Timisoara 11.5
la sportivă Timișoara
1;
Școala 
Școala 
Scoală 
Școala
17 : Școala sportivă Deva — 
Școala sportivă Tecuci 23—17.

Sala de spori a Școlii spor
tive din Petroșani a găzduit 
duminică etapa inaugurală ” 
campionatului de lupte r-Mi-n 
(divizia școlară) Cu acest 
prilej ■--.'m întrecut sportivi 
de valoare ea Frantz Stum 
per, Dorel Nylnșl ■ i Ludovic 
Balogh, campioni naționali sl 
alți luptători cu rcnur'c de 
la Școlile sportive din Timi
șoara, Deva. Tocuri. Acestor 
li s-au adăm ' rezult etnie e- 
levilor Scolii sportive clin 
Petroșani, clin rînclurile câ 
rora Ion Corbel. Emil Costas 
și Ion Șerbnn mnl sportivi 
binecunoscut) pe pi,, iude- 
țean și chiar republican.

De-a lungul celor 2 ren 
niuni, am consemnat cu sa
tisfacție buna comportare a 
luptătorilor din 
(antrenor prof. 
Pop), care au domin; 
cerile, reușind să ocupe 
finalul 
petiție

Ca în orice întrecere 
ti vă, elementul surpriză 
fost șl acuib prezent. A 
din primul meci, c, 
republican Stumper a 
nevoit sâ cedeze in fața 
Ion Șerban de la 
sportivă Petroșani,

A* : „ ll„i 3 1*»^ 1^ici e ret romani, nu taresti !
.Aș dori, dc la început, să 

vâ spun că am suficiente cu
noștințe dc geografie. Știu 
unde se află Bucure.știul, știu 
în ce parte a țârii e așezat 
Petroșaniul. Și totuși era sâ. 
dau în bară. Dacă nu mă u- 
ducea la realitate responsa
bila magazinului de legume 
și fructe din Piața Victoriei 
Petroșani, chiar dădeam... Am 
însă o scuză, așa ceva se pu
tea întîmpla oricui. Jude
cați și dumneavoastră...

In seara uneia din zilele de 
la sfîrsitul lui februarie, im 
ieșit în oraș la plimbare. Am 
intrat ca de obicei, și prin 
magazine. La „Alimentara" 
din Piața Victoriei mi-a fă
cut cu ochiul niște slâninuță 
de toată frumusețea N-am 
rezistat tentației și am cum
părat. Mi-a fost împachetată 
cu multă grijă. Am fost ser
vit deci. într-un cuvânt, 
toată solicitudinea. Jos 
pălăria ! — mi-am zis —
merț civilizat ca la București! 
Dar. vedeți, există și un dar, 
_a slâninuță mai trebuie și 
ceapă...

Nimic mai simplu, veți zi
ce, treci drumul și găsești ur
gent „aprozarul". Zis și fă
cut. Intru în magazin si din 
nou o surpriză plăcută. In lă- 
dițele de prezentare. marfa 
de buna calitate, preambala- 
tâ. Ce mai. ca la București ! 
Mă uit la lâdița cu ceapă.

Bună și frumoi
Prețul afișat la vedere: 
lei. Cer să fiu servit. Vînză- 
toarca ia din lâdiță un săcu
leț din plasă, cu ceapă, și-l 
pune pe cîntar. Cită conști
inciozitate — îmi zic. Ctnta
rul. în perfectă regulă, scoa
te în evidență spiritul gospo
dăresc al .. ..
exact un kilogram 
în mînă.
Ici ca

preambalatorilor
Aveam 

pregătiți, cei 3.90 
să dau bani potriviți

Pe teme
de comerț

cu 
cu 

co-

si să nu produc „gîtuiri“ în 
producție. Vînzâtoarea mă 
anunță calm • 4.40 lei. Nu-mi 
vine sâ cred urechilor. Cum 
așa ? întreb. „3,90 ceapa și 
0,50 plasa1-... Cum eu nu am 
de gînd să fac acasă un de
pozit de ambalaje, renunț la 
plasă și cer să mi se dea un 
kilogram, la pungă de hîr
tie Vînzâtoarea. nemulțumi
tă. îmi cîntârește farmaceu
tic ceapa solicitată și mâ a- 
nunță calm : „4,15 lei11. Păi,
n»u e un kilogram, zic. ~ 
da. mi se răspunde. 3,90 cea
pa si 0.25 punga11. încerc să 
protestez, iar vînzâtoarea, pu-

„Ba

Turneul orchestrei de muzică populară
„Bistrița"

Aflată pentru prima oară în Valea Jiului, orchestra de 
muzica populară ..Bistrița- prezintă azi (joi 15 martie), ora 
20, pe scena Casei de cultură din Petroșani spectacolul de 
muzică populară in două părți intitulat „Someș cîntecele 
tale".

La reușita spectacolului își dau concursul soliștii vocali 
Ion Conea, Petre Petrușe. Iosif Buș. tinerele și talentatele 
soliste vocale Felicia llieș — Negrescu, Valeria Timoce, 
Maria Marțian, instrumentiștii .Alexandru Bubi, Oscar Urs, 
Ion Sabadîș. Dumitru Ciupa precum și alți interpreți ai 
frumoaselor melodii populare ardelenești.

Spectacolul este pigmente! cu momente vesele susținu
te de popularul comic Iacob Tătaru. iar conducerea muzi
cală aparține și e sub bagheta lui Alexandru Bubi și Cor
nel Pop.

ncurcatura, 
responsabilul. Care mă lămu
rește urgent:

— Nu dăm ambalaj decît 
la fructe, avem dispoziție în 
acest sens...

— Bine, tovarășe, pot să 
văd și eu dispoziția ?

— Nu o avem în scris I
— Bine, dar la București 

sau la Sibiu, atunci cînd mar
fa este preambalată nu se 
plătește nici un ban in plus 
față de prețul afișat, încerc 
eu să-mi apăr cauza...

— Nu dăm pungi decît la 
fructe (care, vorba lui conu 
Iancu, în clipa aceea erau... 
sublime în magazin, lipsind 
cu desăvîrșire) și în afară de 
aceasta, continuă responsabi
lul, aici e Petroșani nu Bu
curești !

Să vă mai spun că am re
nunțat la ceapă ? Totuși, din 
toată întîmplarea aceasta am 
rămas cu cîteva nedumeriri, 
care poate îmi vor fi înlătu
rate de către conducerea 
C.L.F., oricum ceva mai o- 
bișnuită cu... cumpărăturile.

1. Cum este posibil ca o 
plasă de ață să coste 0,50 lei 
iar o pungă de hîrtie 0,25 lei, 
cînd ziarul pe care-1 citim zilnic 
are cantitativ mai multă hîr
tie și mai multă muncă in
clusă în el și costă doar cu 
5 bani mai mult ? 2. Dacă 
există o „dispoziție11 să nu se 
dea ambalaj la legume, de 
ce nu se afișează acest lucru 
și totodată prețul ambala
jului, așa cum se procedează 
la băuturi ? 3. De ce este fa
vorizată ceapa la București 
față de cea din Petroșani ? 
Ea, ceapa din alte orașe, de 
ce doar ea are dreptul la am
balaje...

cu...

LA ORDINEA ZILE!

zapens o importantă

Ultimele făbufniri ale ier
nii — fulguielile destul de per
sistente din zilele și nopțile 
trecute — au adus și în ora
șele noastre cantități însemna
te de zăpadă. Cu toate că nu 
au atins volumele înregistrate 
în oile părți ale țării, totuși, 
prin faptul că au făcut drumu
rile — și trotuarele - deosebit 
de alunecoase, zăpezile căzu
te au creat numeroase impedi
mente în circulația curentă a 
autovehiculelor și a pietoni
lor.

In aceste zile, una din în
datoririle de seamă ale cetățe
nilor, ale salariaților din unită
țile comerciale, instituții, între
prinderi economice, este ca să 
intervină de urgență pentru 
curățirea trotuarelor, a rigole
lor de zăpada căzută și asigu
rarea unor condiții bune de 
circulație pietonală pe porțiu
nea din fața sediului unității 
sau locuinței lor I Accasla este 
o OBLIGAȚIE, stipulată în de
cizii ale Comitetului executiv 
al Consiliului popular munici
pal și deci nu-i la... bunăvo
ința" unuia sau altuia.

Cu toate acestea, mai sint 
multi cetățeni, conduceri ad
ministrative de diferite unități 
și instituții care nu vor să în
țeleagă această OBLIGATIVI
TATE și nu acționează cu 
promptitudine pentru curățirea 
zăpezii! Astfel, dacă in fața 
magazinelor comerciale de la 
sediul O.C.L. personalul res
pectiv curăță zăpada de pe 
trotuare, alături, la „vecini",

funcționarii do la
șantiere al T.C.H............. ..
gîndcsc să pună... mina pe 
peți pentru a — • -
pe trotuar !
petrec lucrurile 
unde trotuarul 
partea dinspre

Grupul 
nici nu

muncii pol it i- 
creare a unei 
de Intransi 
ncindepllnirea 
de atitudinea 

privind 
fondu-

Petroșani 
Ghonrghe 
af Lrpre- 

în 
'taooi Incul TT în com-

tehnice pe e- 
snorBvîi Ti- 

Șronlfl sperii vă 
-1* : S-nnln sonr- 

Srnaln sportivă 
2R 5 : «5roa-

32—8 ;sportivă Tecuci
Petroșani — 

nevii 21—19; 
Pelrn’”»’1 — 
Tecuci 23—

sportivă 
sportivă 
snorth 
sportivă

curăți zăpada de 
Asemănător se 

și la C.C.P. 
și rigola (în 

, strada Mihai 
Viteazul) nu sînl curățate dc 
zăpadă, in dreptul clădirii cu 
nr. 92 de pe strada Republicii, 
unde funcționarii 
T.A.P.L. și ai Băncii 
tiții își beau liniștiți 
— crezînd că o să

de la 
de inves- 
cafeluțete 
vină alții 

să le curețe trotuarul de ză
padă (oare poale face. l.G.C. 
totul singur, fără sprijinul ce
tățenesc?) Și asemenea exem
ple mai putem da lot pe stra
da Republicii — de la sediul 
miliției pină jos’la U.U.M.P.— 
unde amindouă trotuarele, ală
turi de zăpadă, mai sini acope
rite și cu un strat qros de no
roi !

Pentru întronarea ordinei în 
acțiunea contra zăpezii, pentru 
stimularea răspunderii față de 
această obligație cetățenească, 
se impune, prhîtrc altele 
și aplicarea prevederilor 
legale, împotriva negli
jentei. Poate așa șe vor res
pecta obligațiile stipulate’ le
gal, de toți cetățenii.

Am dori să vedem organele 
in drept la datorie — cu chi
tanțierele în mină și aplicînd 
amenzi tuturor celor ce nu 
curăță zăpada de pe trotuare!

Legea-i lege pentru toți 1

(Urmate din pag 1)

Școala 
acesta Prof. Dorel VLADISLAV

Iru .n c ii - olilor
pentru desfășurarea urocesu- 
lui instructiv-educativ in tri
ada invătămîntului modern de 
o deosebită însemnătate pen- 
iru optimizarea acțiunii de re
novare a educației in spiritul 
științei moderne: laboratoare, 
ateliere, cabinete școlare. In 
contextul așezării școlii noas
tre pe baze moderne, realiza
rea pre verier  ilor uprinse- fn 
documentele de partid impune, 
ca o condiție sine-qua-non. e- 
xiqență continuă in ridicarea 
nivelului pregătirii ideologice, 
de specialitate și Dedaqoqlc- 
metodică.

Numai personalitatea gene
rează personalități. Valorifica
rea mai adîncă a valențelor 
funcționale ale qîndirii elevu
lui, cultivarea creativității a- 
cestuia modernizarea invăță- 
mîntului prin realizarea unui 
echilibru intre informativ, for
mativ și aplicativ, a unul echi
libru spiritual, deci răscunzînri 
unei exiqențe vitale și per
manente 3 spiritului uman, de
pind în cele din urmă de crea
tivitatea activității riesfășurată 
de profesor: personalitate re
ceptivă și inventivă, neîntepe- 
nită în stereotipii de coaținut 
și gîndire rațională și sensibi
lă, activă și contemplativă, 
fertilizînd generos caraUrăți- 
le intelectuale și morale ele 
elevilor.

tive superioare de învățare, 
stimulîndu-le capacitățile inte
lectuale în scopul optimizării 
procesului de invățămint. înțe- 
legînd nota, după rum subli
niază V. Pavelcu. ca „expre
sie a cunoștinței și inteligen
ței. interesului si aptitudiniloi 
elevilor".

înzestrarea școlii cu cele mai 
noi mijloace audio-vizuale, u- 
tiliz.area lor intensivă și opti
mală apropie organizarea pro
cesului de învățare de solici
tările actuale ale progresului 
multilateral al vieții sociale. 
Cel ce conferă viață integrării 
ingenioase a mesajului audio
vizual în lumina descoperirii 
și redescoperirii adevărului, 
sensibilizînri cunoașterea ele
vilor pentru o temă. rămîne 
profesorul. Ceea ce oferă ele
vului mijloacele audio-vizuale 
trebuie prelucrat prin conver
sație. demonstrație si experien
țe de laborator. Slăbirea ro
lului director al profesorului 
în valorificarea fondului in
formațional dobindit de elevi 
cu ajutorul mass-mediei duce 
la pasivitatea gîndirii elevu
lui.

Fără îndoială, un învăță- 
mint modern reclamă in ace
lași timp și o baza riidactic- 
materială corespxinzătoare. Sînl 
bine cunoascute în acest sens, 
eforturile materiale deosebite 
ale partidului si stalului no«-

sistemul lecțiilor, generînd in
teriorizarea procesului de în
vățare. Ponderea o au expli
cațiile, demonstrațiile .și expe
riențele, diminuînd expunerile 
descriptive. Orientarea moder
nă este de la învățămîntul 
verbal expozitiv la procesul 
instructiv-educativ în labora
toare, cabinete și ateliere șco
lare. Cercetările întreprinse re 
plan universal și național a- 
firmă funcția procedeelor eu
ristice care generează interio
rizarea procesului de învățare, 
dialogul de conlucrare, proble
matizarea. „Omul — scrie 
Andre Malraux - nu-și regă
sește chipul in întinderea cu
noștințelor pe care Ie-a riobîn- 
dit, el regăsește chipul său in 
întrebările ce și le pune... E 
prea probabil ca în domeniul 
destinului omul să valoreze 
mai mult prin aprofundarea 
întrebărilor decît prin răspun
surile sale".

Un invățămint modern rămî- 
ne prin excelență un învăța- 
mi nt practic, eficient și activ. 
Lecțiile noastre sint chemate 
să constituie nu numai un 
proces de transmitere a cunoș
tințelor reci, aride, ci momen
te de admirație pentru cuceti- 
rile minții umane ; educația 
politico-ideologică. moral-cetă- 
țehească trebuie integrate or
ganic procesului diâ'actic. Ni
velul qîndirii și atitudinea 
față do studiu, elemente oare 
asigură o învățare conștientă, 
să devină preocupare stărui
toare, migăloasă.

In acest context, pentru dez
voltarea spiritului de creație 
a deprinderilor, obișnuințelor 
do muncă patriotică, o deose
bita însemnătate o dobîno'ește 
realizarea unei continuități fi
rești intre- activitatea din cla
să și cea in afara clasei și 
extrașcolare, utilizarea tuturor 
posibilităților pe care le oferă 
cercurile științifice, tehnice, li
teraro,, artistice, cenaclurile e- 
levilor. publicațiile școlare, 
acțiunile cu caracter științific 
și tehnic. Se impune și schim
barea opticii noastre in alît 
do controversatele probleme 
de docimoloqio apreciind sti- 
nwlatoriu, și nu inhibitiv, ele
vii, ținînd seama, primordial și 
prioritar, de ceea ce ei
capabili să realizeze u in 
funcție de posibilitățile de re
producere mecanic." și forma
lă a cunoștințelor; cunoscîn- 
du-lc particularitățile psiho-po- 
'agogice. rlezvoltîndu-le mo-

0 ilustrată

VALORILE TIMPULUI

Ioan CHIRAȘ 
corespondent

(Urmare din pag. 1)

22,00 Radiojurnal ; 22.30 Con
cert de seară ; 24,00 Buletin 
de știri ; 0,03—5.00 Estrada

Șt. PUIU

JOI. 13 MARTIE

cu o adevărată

.. a- 
fost 

a mai astu- 
pestriț. Ci- 
Dar azi ? Și

sene, din miinile căruio oni 
in șir au ieșit mineri ca din- 
Vr-o școală de calificare, un 
conducător de brigadă care, . 
tot așa, ani in șir, s-o com
plăcut in anonimatul lucrări
lor de pregătiri. Pentru el, 
lupta cu timpul nu era ceva 
nou. Oamenii nu ii erau ne
cunoscut. Cărbunele nu are 
secrete. Abatajul ii devine 
casă, in care iși pune de 
grabă amprenta bunului gos
podar, unde iși valorifică pri
ceperea și hărnicia, unde 
„crește" oameni. Acolo, in 
obataj, cu noii ongajoți tre
buie să te porți o săptăminâ. 
două, așa cum te porți aca
să cu noii născuți — îmi relo- 
ta deunăzi. Apoi ii vezi cum 
se lansează, cum devin și ei. 
așo cum devin tonele de căr
bune. valori ale societății.

Am couiot, intr-o discuție 
punctă cu tovo așul Icn Florii, 
locțiitorul șefului de sector, 
să-mi fac o sumară idee des
pre valoaia-a pe care o capă
tă timpul intr-un sector unde 
se muncește cu neîntreruptă 
rivnă, unde oamenii extrag 
bunuri îeosemuite pentru so
cietate. Și, iată, că faptele 
adunate in carnetul de repor
ter sugerează o definiție cu 
nuanță de inedit : valorile 
timpului, valorile care produc 
valori pentru societate, sini 
in primă și ultimă instanță, 
oamenii...

Gavra și Rusu, Prisecaru 
Stere și Vărzaru, Rușitoru, și 
atițio alții, oameni oftați la 
sectorul V intr-o neîntreruptă 
intrecere cu timpul.

Așa, oră cu oră, secundă 
cu secundă, se realizează îna
inte de termen cincinalul.

Oi
...panoului dc alișaj din 

fața parcului petroșânean (!) 
Pe care stau afișele de 
cînd... s-a înființat. $i care 
s-au îmulțit înlocuind îața 
panoului 
plapumă. Ultimele țouă a- 
fișe sint recente. Dar. lipi
te unele peste altele, au de
venit vechituri peste vechi
turi care pentru „noutăți" 
dau de . lucru" ochilor tre
cătorilor. Care nu știu pe 
unde să-și plimbe ochii mal 
intîi. Și care. încă, fac apel 
la pacientă spre a nu... a- 
meți. Ieri, zăpada a 
binevoitoare. Și 
pat amalgamul 
teva ore. însă, 
mîine ? Și...

Dacă panoul 
această „ilustrată" ar crăpa 
de rușine si și-ar da „plapu
ma"... jos !

Noroc că nu „pricepe".
Și nici unii... Doar tre;

întreprinderea

electrice
ȘANTIERUL 

CONSTRUCȚH-MONTAJE 
DEVA

Lotul III Petroșani 
cu sediul in Livezeni

angajeaza
imediat

il tractoriști
muncitori ne

cu

16.00-17,00 Teleșcoalâ

PETROȘANI — 7 Noiem-
brie : Queimada : Republi- 10,00 Telex ; Cincinalul inain -
ca : Zestrea : PETRILA : 10,05 Publicitate ; termen — Cauză a
Bariera : LONEA — Mine- Lregului popor ,
rul : Creierul : ANTNOASA: 10,10 Tehnic-club ;
Călăreții : \TJLCAN: Sece- 10.40 Bucure știu 1 necunos- 20,00 Cinlecul săptăminii
ră vintul sălbatic: LUPENI cut. Colina Mihai Vo- țărm de liniște de
— Cultural : Am încălcat dă -, sile Vasllache ,
legea : URICANI: Fugi ca 11,00 Teici inemaleca. Fasci- 20,05 Drumuri în istorie.
să te prindă. nație (reluare) ;

i2,50 Telejurnal ; moria Bobilnei ,
Me-

O 17,30

18,30

Emisiune în limba 
maghiară ;

Pagini de umor. Retro
spectivă Walt Disney ;

Telex ;
18,35 Publicilatc ;

20,45 Tinerii despre e1 inșiși;
21,15 Steaua fără nume Mu-

zică ușoară ;

9,00 Curs de limba Iranceză. 
Lecția a 46-a ■.

18.40
19,20

Muzica i 22,10

9,30 Prietenii lui A*5cbiuțS; Telejurnal. 22.40

24 de ore. Din ’ănle 
socialiste;
Aplauze pentru români.

5,00 Buletin de știri ; 5,05 
Muzică populară ; 5,40 Muzi
că de estradă ; 6,00—8,08 Ra- 
dio-proqramul dimineții ; 
8,08 Matineu muzical ; 8,30 
La microfon, melodia prefe
rată ; 9,00 Buletin do știri ; 
9,30 Odă limbii româno ; 
10,00 Buletin de știri ; 10,05 
Orchestra de muzică popu
lar.. „Ciocîrlia" ; 10,30 Parii 
dului, inima și versul; 11,00 
Buletin de știri , 11,05 Melo
dii de Noru Demetriad ;

11,1b Din țările socialiste;
11.30 „Marin neichii, Mărie' 
12,00 Discul zilei ; 12,30 Intîl- 
nire cu melodia populară 
interpretul ;
Radiojurnal ; 
cert de
Compozitorul
14,40 Prelucrări de folclor; 
15,00 Buletin de știri ; 15,05 
Tribuna radio; 15,15 Muzică 
de estrada ; 15,40 Cînlare pa
triei ; 1(5,00 Radiojurnal ;
16,15 Cinta Artemiza Bejan 
și Constantin Gherghina ; 
16,35 Recital Doina Badea ; 
17,00 ‘ ' .................
17,20 Muzică ușoară ;
Orele serii ; 20,00 Zece melo
dii preferate ; 20,45 Consem
nări ; 21,00 Revista șlagăre
lor; 21,25 Moment poetic;
21.30 Bijuterii muzicale;

preferat
13,30 

prînz ;
săptăminii;

Antena tineretului ;
18,00

valorile temperatul i 
gislrate in cursul zilei 
ieri:

Maximele ; Petroșani 
grade; Paring - 3 grade.

Minimele: Petroșani - 4
grade; Paring —8 grade.

Stratul de zapadă la Pa
ring ; 86 cm.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE : Vremea se mi n- 
tine umeda cu cer mai mull 
acoperit. Precipitații -.Hibe 
sub forma de ninsoare.

»>**■

Condițiile de angajare și 
-alarizare sini cele prevăzu
te de H.C.M. 914/1968 și Le
gea nr. 12/1971.

Informații suplimentare se 
pot obține zilnic între orele 
7—15,15 de la sediul lotului 
II din Livezeni. ' str. Gării, 
nr. 231 A, telefon 1880.

MICA PUBLICITATE
Gospodină 47 ani» conduc menaj domn sau doumnă

singură. ..dresați administrației ziarului

compoiu.nl
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Hotărirea Comandamentului Central ULTIMELE ȘTIRI Ultimele știri
(Urmare din pag. 1)

evitarea inundațiilor în cen
trale.

3. Ministerele, conducătorii 
tuturor unităților economi

ce și comandamentele din a- 
cesle unități vor lua masuri 
energice pentru desfășurarea 
normală a procesului de 
producție, în care scop vor 
asigura : deblocarea căilor de 
acces spre toate unitățile e- 
conomice, aprovizionarea teh- 
nico-matcrială, mijloacele de 
transport și prezența la lu- 

• iu i -. 'ai iutilor. Ministerul 
.Aprovizionării Tchnlco-Ma- 
tcriale și Controlul Gospodă
riri Fondurilor Fixe va ini
ția măsuri ferme pentru a 
sprijini întreprinderile indus
triale in aprovizionarea cu 
materii prime, materiale și 
combustibil.

I. Comitetele executive 
nle consiliilor populare, con
ducătorii do întreprinderi și 
instituții vor lua măsuri ime
diate pentru folosirea rațio
nală a combustibilului exis
tent și asigurarea în conti
nuare a aprovizionării cu 
cantitățile necesare continuă
rii normale a activității. Dc 
asemenea, se vor lua măsuri 
pentru asigurarea combusti

bilului necesar încălzirii lo
cuințelor.

Situația in tară după căderile abundente
de zăpadă

După cum informează Insti
tutul Meteorologic, in cursul 
zilei de miercuri au căzut pre
cipitații intermitente în sudul 
și estul țării și cu caracter lo- 
.. d in nord-vest. Ele au fost 
sub formă de ninsoare in Mol
dova si Oltenia și mai ales 
«ub forma de ploaie in Dobro- 
gea. După-amiază, in Munte- 
wa si Banat precipitațiile s-au 
transformat pe alocuri în ploa- 
ie și lapovită. Spre seară, în 
multe localități din centrul 
Moldovei si jumătatea de ră
sărit a Munteniei precipitațiile 
au încetat .

In județele Tulcea. Galati, 
IIiov și Vaslui s-a semnalat, 
izolat, polei.

Vintul a slăbit in intensita- 
•e in vestul Munteniei, dar a 
continuat sa sufle tare in re- 
qiunile din estul țării, visco
lind 'Spada în centrul și su
dul Moldovei, precum și în 
Bărăgan.

La ora 14,00, cele mai ridi
cat temperaturi, de plus 5 
grade s-au inregistrat în vestul 
țării — la Timișoara. Secuieni 

i Sa tu-Mare, iar cele mai scă
zute de minus 4 grade în Mol-

— la Tulind. La Bucu- 
reșli. la amiază au fost zero 
grade.

Joi. 15 martie, vor continua 
să cadă ninsori în sudul și es
tul țării, iar în celelalte regi
uni ele vor avea un caracter 
local. In Banat, Dobrogea, Bă
răgan și sudul Moldovei se 
vor semnala ninsori, lapoviță 
si ploaie, cu depuneri de po- 
le . Vintul va mai prezenta 
intensificări, viscolind zăpada 
in Moldova, Dobrogea și estul 
Munteniei.

In cursul zilei, atit precipi
tațiile cit Și vintul vor slăbi 
in intensitate. Temperaturile 
maxime vor oscila intre mi
nus 3 și plus 7 grade.

La București va ninge slab, 
iar vintul va continua să sca
dă în intensitate. Temperatura 
maximă va urca pină la plus 
3—4 grade.

Datorită înrăutățirii din nou 
a vremii — viscol puternic și 
ninsori abundente — in sudul 
Olteniei, Muntenia, Dobrogea, 
.Moldova și estul Transilvaniei, 
Ministerul Transporturilor și 
Telecomunicațiilor comunică 
suspendarea circulației pentru 
toate categoriile de autovehi
cule pe 22 de șosele naționale.

Spre sfirșihiî zilei au fost 
redeschise sectoarele București
— Snagov — Ploiești, Caracal
— Corabia, Craiova — Bechet, 
Caracal — Găneasa și Balș — 
Găneasa.

In cursul dimineții de mier
curi. traficul rutier a fost în
chis pe autostrada București
— Pitești |km 10—60). precum 
și pe următoarele sectoare ale 
drumurilor : București — Buf- 
lea — Plo t km 12—59), 
Albești Urziceni (km 4—43), 
București — Urziceni — Buzău 
km 57—68). Urziceni — Slo

bozia — Giurgeni (km ă—17 
și 90—112). București — Leh- 
liu (km 30—58), București — 
Oltenița fkm 7—66), București
— Giurgiu (km 24—55). Giur
giu — Ghimpați (km 0—39), 
Giurgiu — Zimnâcea (km 13— 
14 și 3?—00), Tg. Secuiesc — 
Oituz (km 76—80), Slobozia — 
călărași ikm 91—127), Rm. Să- 
zat — Brăila (km 0—30), Mă- 
cin — îs aceea (km 99—120), 
Oltenița — Daia (km 20—64), 
Alexandria — Zimnicea (km 
0—45), Zimnicea — Tr. Măgu-

COMUNII AT
Din cauza timpului nefavo

rabil. pentru a nu se crea 
situații inegale in campiona
tele sportive. Consiliul Națio
nal pentru Educație Fizică și 
Sport a hotărît aminarea e- 
t apelor tuturor competițiilor 
oficiale cu excepția concursu
rilor de schi, din cadrul cam
pionatelor republicane de se
niori și juniori, inglusiv me
ciurile etapei a 17-a a divi
ziei A la fotbal, care urmau 
să se desfășoare la sfîrșitul 
acestei săptămini.

Etapele aminate vor fi re- 
programate de federații.

5. Ministerul Agriculturii. 
Industriei Alimentare și A- 
pelor și comitetele executi
ve ale consiliilor populare 
vor lua măsuri pentru buna 
aprovizionare a complexelor 
dc creștere a animalelor și 
păsărilor, și. în primul rînd, 
cu furaje și apă : se vor lua 
măsuri pentru adăpostirea a- 
nimalelor. buna funcționare a 
stațiilor de încălzire, îndeo
sebi în complexele avicole. 
Se vor debloca drumurile de 
acces către sere, solarii și 
răsadnițe, se va curați zăpa
da de pe acoperișurile aces
tora și se vor asigura condi
ții pentru menținerea tempe
raturilor necesare cvolutiri co
respunzătoare a vegetației.

6. Ministerul Comerțului 
Interior și comitetele exe
cutive ale consiliilor popu
lare vor lua măsuri pentru 
aprovizionarea neîntreruptă 
a populației cu produse ali
mentare, asigurînd folosirea 
și repartizarea judicioasă a 
cantităților de mărfuri exis
tente în stoc. Laptele se va 
distribui cu precădere spita
lelor. căminelor și creșelor 
de copii. Personalul unităților 
comerciale și cetățenii vor 
participa la deblocarea căilor 
de acces către depozite și u- 
nitâțile comerciale, în vede
rea funcționării normale a 

rele (km 0—50), Alexandria — 
Tr. Măgurele (km 0—51), 
Ghimpați — Găești (km 20— 
47), București — Chitila - Pi
tești (km 15—38). Rm. Sărat 
— Focșani — Tișița |km 150— 
230), Tișita — Tecuci (km 1—6) 
și Tecuci — Șendreni.

Echi rujele care deservesc 
utilajele speciale ale unităților 
teritoriale din cadrul Direcției 
qenerale a drumurilor lucrează 
fără întrerupere în schimburi 
pentru redeschiderea cit mai 
grabnică a acestor trasee.

Mii de ceferiști, alti oameni 
ai muncii, cu sprijinul ostași
lor armatei noastre, au lucrat 
in cursul după-amiezij de 
miercuri la înlăturarea . anti- 
lăților mari de zăpadă care au 
blocat r-arțial depourile, tria
jele, stațiile și complexele fe
roviare apartinînd Direcțiilor 
regionale C. F. R. București, 
Craiova. Galați și Constanta. 
Numai în Gara de Nord, sta
țiile Obor, Băneasa și Progre
sul din zona Capitalei, precum 
și în cele din municipiile Plo
iești și Craiova, de pilda, la 
această acțiune patriotică și-au 
adus contribuția, alături de lu
crătorii căilor ferate și poou- 
lație, peste 5 000 de militari. 
Exemple asemănătoare au fost 
consemnate în stațiile Roșiorii 
de Vede, Caracal, Piatra Olt, 
Pitești. Mărășești, Adjud, Băr
boși, Galați și Tecuci.

Potrivit datelor primite de la 
Departamentul Căilor Ferate, 
datorită eforturilor depuse in 
tot cursul după-amiezi.i, circu
lația trenurilor de călători și 
mărfuri a fost menținută în 
trafic redus pe întreg teritoriul 
țării. Intrucit condițiile exis
tente nu permit desfășurarea 
traficului normal, au fost anu
late 78 de accelerate și per
sonale care circulau între 
București și Sibiu, Constanța, 
Mangalia, Craiova. Timișoara, 
Pitești. Piatra Olt. Cluj, Gă
ești, Galati, Drobeta-Tr. Seve
rin. .Arad. Zimnicea, Bacău, 
Adjud, Călărași, Suceava și 
Iași.

Trenurile rămase în circu
lație au înregistrat întîrzieri 
fată de grafic.

Întreprinderea de transpor
turi aeriene române TAROM 
anunță că, din cauza condiții
lor atmosferice nefavorabile, 
în ziua de 14 martie au fost 
suspendate toate cursele in
terne și externe.

In vederea alimentării con
tinue cu energie electrică a 
tuturor consumatorilor indus
triali și casnici, repunerii ra
pide în stare de funcționare 
a instalațiilor care au avut de 
suferit de pe urma viscolului, 
ministerul de resort a organi
zat echipe speciale, cuprinzînd 
circa 1 400 de electricieni cu 
o bogată experiență în inter
venții. Ei au la dispoziție 87 
autocamioane cu dublă tracți
une. 35 de tractoare, 6 autoșe- 
nilete, precum și materialele 
necesare.

In cursul după-amiezii de 
miercuri, toate centralele termo 
și hidroelectrice funcționau la 
parametrii prevăzut) și furni
zau sistemului național canti

Din partea Inspectoratu
lui genera

Datorită ninsorilor abun
dente și viscolului, care au 
creat condiții deosebit de difi
cile pentru circulația rutieră 
in unele județe. Inspectoratul 
general al miliției comunică, 
în temeiul prevederilor lega
le, că este cu desâvirșire in
terzisă circulația, pe arterele 
rutiere din municipiul Bucu
rești și din celelalte localități 
afectate de zăpadă, a autotu
rismelor proprietate persona
lă.

Totodată, se interzice ieși
rea din incinta garajelor, co
loanelor șantierelor și celor
lalte unități socialiste a auto

acestora.
7. In Municipiul Bucu

rești, în alic- municipii si o- 
rașe afectate de viscol, toți 
cetățenii sînt obligați să par
ticipe la curățirea zăpezii pe 
străzi, pe căile dc acces la 
unitățile economice, comer
ciale și social-culturale în 
conformitate cu măsurile sta
bilite dc comandamentele lo
cale.

Toți < rIAțvnii sini obligați 
să curețe zăpada din fața i- 
mobilelor undo locuiesc ; 
pentru evitarea pericolelor dc 
accidentare so va înlătura ză
pada dc pe acoperișurile clă
dirilor.

8, Pînă la restabilirea con 
dițiilor normale de cir
culație, se interzice cir
culația pe drumurile pu
blice și pe străzile o- 
rașclor a autoturismelor pro
prietate socialistă sau perso
nală. Pentru transportul per 
soanelor. unitățile socialiste 
vor folosi mijloace de trans 
port cu dublă tracțiune sau 
mijloace de transport in co
mun. Ministerul de Interne va 
asigura ducerea la îndepli
nire a acestei prevederi.

Comandantul Suprem al 
forțelor armate ale 
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tatea de energie electrică ne
cesară. Se afla sub tensiune 
întreaga rețea de magistrale 
de 400-220-110 kV. S-au semna
lat doar două avarii pe traseul 
unor linii dc 110 kV. Din cele 
120 de linii locale de medie 
tensiune, afectate datorită mă
surilor prompte luate au fost 
repuse in total in exploatare 
95 linii, 22 parțial, alte 3 a- 
flindu-se in curs de remedie
re.

Hărnicia și eroismul cu care 
lucrează electricienii, sprijinul 
organelor locale, al colective
lor unor întreprinderi și al mi
litarilor fac să fie asigurată a- 
limentarea cu energie electri
că in bune conditiuni a unită
ților industriale și a celorlalți 
consumatori din întreaga țară.

Circa 5 000 de muncitori 
dispunînd de sute de utilaje 
— buldozere, tractoare grele — 
lucrează la deschiderea căilor 
de acces către exploatările fo
restiere din munți, izolate din 
cauza cantității deosebit de 
mari de zăpadă căzută în ul
timele două zile. Datorită lun
cii pline de abnegație au fost 
deschise drumurile și căile fe
rate către numeroase parchete 
de exploatare din diferite zone 
ale tării. In acest fel, a fost 
asigurată continuitatea apro
vizionării cu materie primă a 
combinatelor de industrializare 
a lemnului și a muncitorilor 
forestieri cu produse alimenta
re și industriale.

In prezent în toate parchete
le forestiere sînt asigurate 
cantități suficiente de alimen
te.

Pe șantiere au fost organi
zate echipe speciale pentru a- 
pTovizionarea cu alimente și 
carburanți, astfel ca activitatea 
să se desfășoare normal. In a- 
celași timp, muncitorii care nu 
pot executa momentan unele 
lucrări, acționează cu buldoze
re și autoscreperele la desză
pezirea șoselelor naționale și 
a altor căi de acces.

Tinind seama că în Munte
nia și Moldova, ca și în zona 
de munte, stratul de zăpadă 
este gros și foarte umed, pu
țind să se topească rapid, după 
eventuale ploi. Comisia centra
lă de apărare împotriva inun
dațiilor a avertizat comisiile 
și comandamentele județelor 
din sudul și estul țării să ia 
măsurile care se impun într-o 
asemenea situație. Aceste ma
suri au în vedere strămutarea 
bunurilor din zonele inunda
bile, asigurarea scurgerii’ nor
male a apelor, pregătirea pen
tru intervenție rapidă acolo 
unde apele stagnează, precum 
și menținerea liberă a rigole
lor, șanțurilor și canalelor de 
desecare.

Potrivit informațiilor furni
zate de Inspectoratul școlar 
al municipiului București, 
cursurile claselor I—IV ale 
școlilor generale din Capitală 
?e amină, în continuare, din 
cauza condițiilor meteorologi
ce nefavorabile, pînă la noi 
dispoziții.

vehiculelor aparținînd acestor 
unități. Sint exceptate de la 
această restricție mijloacele 
de transport în comun, au
tovehiculele dc intervenție, 
autovehiculele cu dublă trac
țiune, precum și cele ar? e- 
fectucază transporturi strict 
necesare pentru aproviziona
rea întreprinderilor și popu
lației.

Conducătorii autovehicule
lor surprinse pc arterele În
zăpezite sint obligați sâ ia 
toate măsurile necesare pen
tru a asigura descongestiona
rea circulației și activitatea 
utilajelor dc deszăpezire.

Geneva

Conferința Comitetului 
de dezarmare

GENEVA 14 — Corespon
da mul Agerprcs, CorneKu 
Vlad, transmite: In cadrai
Conferinței Comitetului do de
zarmare. care iși desfășoară lu
crările la Palatul Națiunilor 
Unite din Geneva, reprezentau 
Iii diferitelor state membre ale 
Comitetului expun, in conținu 
are, pozițiile tarilor lor în do 
meniul dezarmării, oprindu-se 
cu deosebire asupra modulu1 
do desfășurare a activităților 
Comitetului de la Geneva și 
asupra problemelor ce trebuie 
să stea în centrul atenției a- 
cestuia la actuala rundă a 
negocierilor de dezarmare.

In cuvin tarea sa, șeful de
legației Poloniei, Wlodzimierz 
Nalorf, a apreciat că tendințe
le de destindere care se mani
festă in viata internațională, 
eforturile făcute de statele eu

Elaborarea unui studiu 

privind Canalul Panama
NEW YORK 14 (Agerpres).

In preajma reuniunii Consi
liului de Securitate, programa
tă să aibă loc la 15 martie, la 
Ciudad de Panama, Comisia 
Economică a O.N.U. pentru 
America Latină a elaborat un 
studiu privind Canalul Pana
ma. In studiu se arată că, deși 
canalul ar trebui să reprezinte 
una din resursele de bază ale 
națiunii panameze. Republica 
Panama nu a reușit să obțină 
anual din exploatarea acestuia 
decit 1,9 milioane doiari anu
al, in timp ce profiturile reale 
furnizate de capal s-au ridicat, 
de pildă, în anul 1970, la 175 
milioane de dolari. „Canalul 
— menționează studiul citat — 
servește intereselor S.U.A., 
importatorii și exportatorii a- 
merieani fiind principalii be
neficiari".

Potrivit studiului realizat de 
Comisia Economică a O.N.U. 
pentru America Latină, Cana
lul Panama nu prezintă o im
portanță economică și socială 
majoră pentru Statele Unite. 
In schimb, relevă documentul, 
participarea corespunzătoare la 
utilizarea canalului și exerci

în Anglia continuă 
acțiunile revendicative

® Incepînd de marți sea
ra. in cea mai mare parte a 
Ungariei, a nins. Un cer 
plumburiu anunță, în conti
nuare, căderea de precipitații 
sub formă de zăpadă Și lapo
viță. La Budapesta se iau in 
prezent măsuri care să preîn- 
timpine eventualitatea înrău
tățirii situației.

© In cadrul decadei dra
maturgiei românești, care se 
desfășoară in Uniunea Sovie
tică, Teatrul din Krasnoiar.sk 
a prezentat, in premieră, pie
sa ..Fii cuminte, Cristofo'* !“ 
dc Aurel Baranga.

Publicul din localitate a fă
cut o primire călduroasă spec
tacolului.

©Tim Buck, președinte al 
Partidului Comunist din Ca
nada, a încetat din viață, in 
vîrstă de 82 de ani. Tim Buck 
a contribuit la constituirea, 
in 1921, a P.C. din Canada și 
a fost secretar general al

SPORI • TELEX« SPORT
STOCKHOLM 14 (Agerpres).

— La Stockholm s-a disputat 
primul meci dintre echipa lo
calii Hollas și formația iugos
lavă Partizan Bjelovar, contînd 
pentru semifinalele „Cupei 
campionilor europeni" la hand
bal masculin. Victoria a reve
nii cu scorul de 20—13 (8—7) 
handbaliștilor sueo'ezi. Cel mai 
bun jucător de pe teren a fost 
suedezul Lennart Eriksson, 
care a înscris 8 goluri.

Partida retur se va disputa 
la 19 martie, la Zagreb.

MELBOURNE 14 (Agprpres).
— La Sydney au continuat în
trecerile turneului preliminar 
.'le fotbal con tind pentru cam
pionatul mondial.

Selecționata Australiei a în- 
lilnil echipa Indoneziei, pe 
care a învins-o cu scorul de 
2—1 (2- 1) prin golurile în
scrise de Campbell și Alston.

Intr-un alt joc, reprezentati
va Irakului a dispus cu 2—0 
.2 0) de formația Noii Zce- 
landc.

PARIS 14 (Agerpres). Nu-, 
meroși spectatori au urmărit 
la „Palatul Sporturilor" din 

ropene pentru statornicirea pă 
cii și securității pe continent 
vor inrîuri favorabil eforturi
le vizind dezarmarea, depuse 
in cadru) Comitetului de h 
Geneva, Climatul de încredere 
și bună voință — a spus el — 
constituie cadrul indispensabil 
pentru qăsirea unor soluții 
constructive și durabile in 
domeniul dezarmării. Ambasa
dorul polonez a desemnat, ca 
o sarcina imediată a comitetu
lui, realizarea unui acord in 
domeniul prohibirii totale a ar
melor chimice și a declarat 
că proiectul Convenției in ma
terie, propus dc țările socialis
te, membre ale comitetului, la 
28 martie 1972. constituie ® 
dovadă concretă a voinței lor 
politice de a se ajunge la un 
acord.

tarea controlului jurisdictional 
asupra zonei acestuia, ce des
parte in două teritoriul pana
mez, prezintă o importantă e- 
conomică, socială și politică 
deosebită pentru Republica 
Panama.

Ca semn de protest împotriva lipsei de grijă mani
festate dc guvern față de pensionari, pc străzile Lon
drei au fost expuse pancarte și afișe cu inscripții care 
cer mărirea pensiilor persoanelor vîrstnice.

partidului din 1929 pină în 
1962.

© Un comunicat al Minis
terului de Externe al Guver
nului Regal de Uniune Nați
onală al Cambodgiei infor
mează că Republica Ciad a 
botărît să recunoască GRUNC 
drept singurul guvern legal 
cambodgian.

© Primul ministru al Ira
nului. Amir Abbas Hoveida. 
aflat într-o vizită la Kabul, 
și premierul Afganistanului, 
Mohammed Musa Shafiq, au 
semnat, marți, un acord ca
re pune capăt disputei dintre 
cele două țări, datînd de un 
secol, cu privire la folosirea 
apelor rîului Helmand, ce 
străbate teritoriilor lor — a- 
nunță agenția Reuter.

©Avioane militare ale 
S.U.A. au continuat, marți, 
bombardamentele asupra te
ritoriului cambodgian, infor
mează, din Pnom Penh. agen
ția U.P.I.

Paris meciul amical de box 
dintre „mijlocii" Max Cohen 
(Franța) și Emile Griffith 
(S.U.A.), fost campion al lu
mii. După 10 reprize, juriul a 
pronunțat o decizie de egali
tate. Intîlnirea nu a corespuns 
așteptărilor.

NEW YORK 15 (Agerpres). 
— Turneul international de 
tenis de la Charleston (Vir
ginia de Vest) a programat 
primele partide din turul doi. 
Tenismenul român llie Năsta- 
se l-a învins cu 6—4, 5—7, 
7—5 pe sud-africanul Pat Cra
mer, in timp ce Ion Țiriac a 
pierdut cu 6—3, 3—6, 5—7 în 
fața spaniolului Juan Gisbert. 
Americanul Clark Graebner 
a ciștiqat cu 7—6, 5—7, 6—3 
partida susținută in compania 
vest-germanului Karl Meilcr.

LONDRA 14 (Agerpres). 
Tinărul pugilist englez John 
Conteh (.21 de ani) este noul 
campion european profesio
nist la categoria semigrea, 
[n meciul disputat la Londra, 
Conteh l-a învins prin KO 
tehnic. în repriza a 12-a, pe 
Rudi Schmidlke (R.F. a Ger

Consultările multilaterale 
de la Helsinki

HELSINKI 14 Trimisul 
special .Agerpres, Radu Gre- 
ceanu, transmite : Sub pre
ședinția reprezentantului 
Bulgariei, miercuri a avut 
loc la Dipoli o nouă întruni
re a grupului dc lucru al 
consultărilor multilaterale, 
însărcinat sâ elaboreze ordi
nea dc zi a conferinței ge- 
neral-europenc. A xîndu-se, 
in continuare, pc examina
rea propunerilor avansate de 
diferite delegații cu privire 
la primul capitol al agen
dei — securitatea pe conti
nentul nostru — dezbaterile 
au relevat existența unei le
gături cu caracter organic 
intre procesul de edificare a 
securității și măsurile dc na
tură să ducă la sporirea în
crederii și stabilității în re
lațiile dintre statele europe
ne. Cu acest prilej, s-a con-

Incidente 
în Irlanda

LONDRA 14 (Agerpres). — 
Incidente violente au continuat 
să se producă în Irlanda de 
nord și in cursul zilei de 
marii. Un soldat britanic — 
cel de-al 16-lea — a fost ucis 
și alți trei răniți, ca urmare a 
exploziei unei bombe.

Un purtător de cuvînl al ar
matei britanice a anunțat că. 
in cursul dimineții de marți, 
a fost ucis un extremist' cat®- 
lie înarmat in districtul Ardoy-

LONDRA 14 (Agerpres). — 
In Marea Britanie continuă 
acțiunile revendicative in
somn de protest împotriva po
liticii antiinflaționiste a
guvernului care, stabilind 
limite precise pentru sa
larii. permite. in același 
timp, prețurilor la anumite 
produse. îndeosebi alimenta
re, să crească fără a fi contro
late. Intre acestea se numără 
greva muncitorilor din indus
tria gazului, declanșată in ur
mă cu aproape o lună, pre
cum și grevele zilnice ale di
verselor categorii de sindica
liști. Marți au intrat in gre
vă, printre alții, funcționarii 
Parlamentului și o parte din 
salariații dc la unele aeropor
turi, servicii vamale și oficii 
guvernamentale. Continua, de 
asemenea, prin rotație, greve
le personalului nemedical din 
numeroase spitale și ale mun
citorilor și salariaților ferovi
ari.

La Londra se anunță o se
rie de convorbiri intre condu
cătorii diverselor uniuni sin

maniei). In rundul 6, Schmidlke 
a fost trimis de trei ori la po
dea.

BELGRAD 14 (Agerpres). — 
In turneul international femi
nin de șah de la Belgrad au 
fost continuate citeva din par
tidele îptroruple in rundele 
precedente. Două puncte a re
alizat Gordana Jovanovici prin 
victoriile obținute in partide
le cu Erenska și Kalhbre- 
ner. Kozlovska a cîșligât la 
Gheorqhieva și a remizat cu 
Millvojevici, iar Veroczi a 
pierdut la Erenska.

In clasament conduce, după 
> uin se știe, maeslra româncă 
Alexandra Nicolau cu 6 punc
te' din 7 posibile, urmată de 
Kozlovska (U.R.S.S.) 4,5 punc
te, Kalia Jovanovici și Gor
dana Jovanovici (ambele din 
Iugoslavia). Veroczi (Ungaria) 
-- I puncte fiecare. Erenska 
(Polonia) 3 puncte și doua par
tide întrerupte. Gheorqhieva 
(Bulgaria), Șui (U.R.S.S.), Mili- 
vojevici (Jugoslavia) 3 punc
te ele. După o zi de repaus, 
turneul va fi reluat cu runda 
a 8-a.

/A

statal câ beneficiază de o 
largă audiență Ideea dezan
gajării militare și a dezarmă
rii, a eliminării cauzelor ge
neratoare de încordare — 
problema fundamentală pen
tru înfăptuirea securității în 
Europa în momentul actual, 
rînd devine lot mai evident 
câ pacea și securitatea capă
tă, tot mai mult, un carne 
tor indivizibil

Relevindu-so apropiere;, 
dintre numeroase propuneri 
avansate la acest capitol, 
participant) au convenit a- 
supra elaborării unui docu
ment, care să ofere cadrul 
general și baza discutării 
ulterioare, în grupul dc lu
cru, a aspectelor de ordin 
militar ale securității euro
pene, precum și asupra inclu
derii acestora în documentul 
final al Conferinței gcncral- 
europene.

violente 
de Nord

ne. De asemenea, tot marii, un 
tînăr aparținînd populației pro. 
testante din provincie a dece
dat, ca urmare a răniloi cau
zate de explozia unei bombe 
săptamina trecută.

Cele trei victime ridică nu
mărul total al pierderilor de 
vieți omenești la 748 de la 
începutul incidentelor in Uls
ter, in august 1969.

In legătură cu valul recru
descent de violentă din Irlan
da de nord, secretarul de stat 
britanic pentru problemele 
Ulsterului, William Whitelaw 
a emis un ordin executiv, ce 
va intra in vigoare joi. prin 
care poliției locale ii sint a- 
cordale noi puteri in ce pri 
vește revocarea permiselor 
port-armă.

Ninsori deosebit de 
abundente în Bulgaria

SOFIA 14 (Agerpres). 
Ninsori deosebit de abunden
te. însoțite, in unele locuri, 
de furtuni puternice, s-au abă
tut asupra Bulgariei, îngreu- 
nînd considerabil transporturi

le pe numeroase căi de corni
n' ație ale țării. Deosebit de 
mare este cantitatea de zăpadă 
căzută în regiunile de nord și 

dicale pentru analizarea pro
punerilor formulate de patro
nat, ca răspuns la revendi
cări, în vederea soluționării 
conflictelor de muncă. Secre
tarul general al Congresului 
Sindicatelor Britanice, Victor 
Feather, s-a întîlnit cu liderii 
a trei organizații sindicate ii
le feroviarilor. In același 
timp, conducerea Sindicatului 
muncitorilor din industria ga
zului a hotărît să supună a- 
probării membrilor săi contra
propunerile prezentate de o- 
ficialități la revendicările gre
viștilor.

Faptul divers pe glob
Emițător de semnale ra

dio... pe un iceberg

MOSCOVA 14 (Agerpres). 
— Pe un iceberg aflat în 
derivă dinspre .Antarctica 
spre Oceanul Pacific, cerce
tători sovietici au amplasat 
un emițător de semnale ra
dio, construit de specialiști 
francezi in cadrul colabo
rării tehnico-șțiințifice din 
tre cele două țări, infor
mează agenția TASS. Apa
ratul va permite cercetăto
rilor sa urmărească viteza 
și deriva muntelui de ghea
ță. Semnalele sale vor fi 
recepționate de stații teres
tre, precum si de sateliți ar
tificiali ai Pămîntului.

Mijloc ideal de transport 
în comun

TOKIO bl (Agerores). — 
Pc străzile orașului Na«mva 
a început să circule un 
clcctrobu7 rte nasngeri. '‘are 
folosește enercia unei ba
terii de acumulaloare Pler- 
(rohuzul are 10 m lungime 
și cîntărește 10 tone, fiind 
capabil să transporte 80 de 
pasageri, cu viteza de 60 
km pe oră Eliminarea tota
lă a poluării prin qaze de e- 
șapament. zgomot șl vibrații 
face ca acest tip dc mași
nă să fie un mijloc ideal de 
transport în comun. După 

ce va fi experimental timp 
dc un an, electrobuzul va 
intra în producția dc serie.

Moscova

Expoziție românească
de ustensile 

luminoase
MOSCOVA 14 - Corespon

dentul Agerpres, Laurențiu 
Duț3. transmite : In parul 
Sokolniki din capitala Uniu
nii Sovietice s-a deschis. la 11 
martie expoziția speti li ilă 
românească de ustensile lumi
noase, organizată de I.C.E. 
„Mașinimport" și uzina „Elec- 
trobanat**. Sini, prezentate nu
meroase articole românești din 
acest domeniu, printre cara 
corpuri de iluminat industria
le, piese de iluminat.

La ceremonia inaugurării ex
poziției au participat reprezen
tanți ai Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., ai Comitetului de 
Slat al Planificării, ai Ministe
rului Comerțului Exterior și al 
Ministerului Comerțului ale 
U.R.S.S,, conducători ai unită
ților de comerț exterior smd- 
eti.ee.

A fost eliberat 
un nou grup de 

prizonieri americani
HANOI 14 (Agerpres). — 

La Hanoi a fost eliberat u» 
nou qrup de militari americani. 
Grupul, format din 103 per
soane. a fost pus in libertaie 
in prezenta deleqaților Comi
siei militare mixte cvadriparti- 
le și Comisiei international* 
de control și supraveghere.
-1

nord-est ale Bulgariei, in regi
unile Pleven, Silistra și în alte 
zone, nude drumurile sint om- 
plet impracticabile. In munții 
Rila. Pirin și Stara-Planina, 
precum și pe masivul Vitoșa, 
din imediata vecinătate a ca
pitalei bulgare, zăpada ating® 
in unele locuri grosimea de 2 
metri. informează agenția 
RTA.

„Lunohod-2“ 
in a treia zi 

selenară
MOSCOVA 14 (Agerpres)

— Laboratorul selenar „Euno- 
hod-2" își continuă activita --a 
în cea de-a treia zi selenară
- anunță agenția TASS. La 
13 martie, e! s-a reîntors lin
gă craterul mare, la marginea 
căruia a staționat noaptea lu
nară trecută. In cursul zilei 
lunare precedente, în acest 
crater au fost descoperite 
rase care dovedesc existența 
unor alunecări de teren.

Urmările carnavalului 
anual brazilian

BRASILIA 14 (Agcrpres). 
— Locuitorii capitalei bra
ziliene au petrecut patru 
zile in cadrul carnavalului 
anual dar pentru mulți pe
trecerea s-a soldat cu re
zultate neplăcute. După pa
tru zile, numărul celor ac
cidentați care au primit a- 
sistență medicală de urgen
ță a depășit .3 500. Zeci de 
oameni au fost internați în 
spitale cu traumatisme gra
ve lp afară de aceasta. în 
timpul «-arnavalului au (ost 
furate zeci de automobile, 
iar sute de pietoni au fost 
acridentați din cauza circu
lației practte nedirijate a 
autovehiculelor.

Autenticitatea unor ta
blouri... contestată

WASHINGTON 14 (Agcr- 
pres). — Un număr de 19 
tablouri a căror autentici
tate a fost contestată — în
tre care lucrări atribuite 
Iui Rembrandt. Velasquez, 
Van Gogh și Vermeer — 
au fost scoase din sălile 
muzeului ..National Gallery'* 
din Washington.

In urma unor exnertizc 
s-a stabilit că picturile, care 
figurează în catalogul mu
zeului, încă de Ia deschide 
rea sa. în anul 1911. sînt 
în realitate. lucrări ale u- 
nor necuhhsruti. fie aparți
nînd „școlilor** respective, 
fie foști ucenici ai marilor 
maeștri.

Redacția și administrația ziarului i Petroșani strada Republici) Nr. 90 telefoD > 1662 Tiparul întreprinderea poligrafică Hunedoara Subunitatea Petroșani 40 39b

Krasnoiar.sk

