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In cinstea marii sărbători de la 23 August

Mobilizare totală, angajare plenară a tuturor 
colectivelor pentru realizarea

CINCINALULUI ÎNAINTE DE TERMEN !

Sărbătorim azi Ziua presei, zi aniversară a 
Seinteii, de la a cărei apariție se împlinesc 
42 de ani. Este un prilej de trecere in re
vistă a infăptuirilor, dar mai ales a sarcini
lor mari care stau in fața ziariștilor din pa
tria noastră, militanți devotați ai partidului 
pentru cauza socialismului și comunismului 
în România.

Pentru slujitorii presei noastre nu există o 
modalitate mai demnă de a-și îndeplini în
datoririle cetățenești și profesionale decît 
de a răspunde cu toată abnegația și capaci
tatea lor de creație înaltelor comandamente 
politice și etice exprimate cu atîta limpezime 
de secretarul general al partidului : „Gaze
tarul comunist trebuie să fie un o'm cu o 
concepție înaintată, cu o temeinică pregă
tire ideologică marxist-leninistă, în stare să 
înțeleagă marile transformări revoluționare 
din lume, să fie strîns legat de masele popu
lare, să servească prin întreaga sa activitate 
Interesele clasei muncitoare, ale întregului 
popor, cauza partidului, a socialismului și 
comunismului, deoarece numai astfel el va 
putea realiza cu succes misiunea sa de a 
milita neobosit pentru înfăptuirea politicii in
terne și externe a partidului".

A face din această chemare substanța 
concretă și densă in fapte a activității noas
tre de fiecare zi, a fiecărei pagini de ziar - 
iată unicul răspuns pe care ziariștii comu
niști din România socialistă il socotim vred
nic de noi, vrednic de încrederea partidului 
- de a purta cuvintul său de lumină și ade
văr in rindurile poporului.

Este o realitate evidentă că nimic nu re
flectă in epoca noastră cu mai multă fideli
tate realitatea, suflul înnoitor al evenimentelor 
ce definesc viața unui popor, ritmurile înain
tării sale istorice decit presa tipărită, vorbită 
sau in imagini. Este cu totul firesc, deci, ca 
presa românească a anului 1973 să reflecte 
vibrant suflul înnoitor, efervescența creatoare 
care caracterizează întreaga noastră societa
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ELEVII ÎNTREABĂ: Tovarăși constructori,
cînd vom putea intra „la clasă“? 
EXECUTANT» RĂSPUNO: Procesul de 

învătămînt va putea începe normal!

te, climatul de insuflețită activitate dinamică, 
creatoare, generat de Conferința Națională a 
partidului. întregul nostru popor, întreaga 
noastră societate participă plenar, cu însu
flețire la înfăptuirea vastului program de fău
rire a viitorului socialist al patriei, program 
care a devenit țelul vieții și muncii fiecărui 
cetățean al României socialiste și, ca atare, 
insăși substanța muncii noastre de gazetari 
comuniști.

Marea întrecere ce se desfășoară in în
treaga țară cu obiectivul : „CINCINALUL ÎNA
INTE DE TERMEN I” se situează in centrul 
preocupărilor fiecărui colectiv de muncă, so- 
licitind intervenția directă, activă a presei. 
A pune la dispoziția oamenilor muncii coloa
nele ei pentru a împărtăși inițiativele lor va
loroase, a reflecta cu pasiune publicistică a- 
vîntu! creator al maselor, a combate neajun
surile, deficiențele care frinează afirmarea 
plenară a hărniciei entuziaste a oamenilor - 
intr-un cuvint a face din paginile ziarelor o 
vastă tribună a experienței înaintate - iată 
sarcina de maximă responsabilitate pe care 
partidul a încredințat-o întregii prese, tuturor 
ziarelor. Transpunînd in viață hotărîrile Con
ferinței Naționale a partidului, îndrumările 
din documentele de partid elaborate ulteri
or, presa noastră are misiunea de a se situa 
in primele rînduri ale luptei pentru perfec
ționarea întregii noastre vieți social-economice, 
perfecționare menită .să accelereze progresul 
general al societății, înflorirea țării. Unul din 
cele mai însemnate și atotcuprinzătoare obi
ective ale programului stabilit de Conferința 
Națională, a cărui realizare solicită din plin 
pasiunea și talentul fiecărui ziarist, este 
FORMAREA OMULUI NOU. Aceasta presu
pune ca, în dubla lor funcție, informativă și 
formativă, ziarele să militeze cu toate mijloa
cele pentru înfăptuirea programului de edu-
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„Școala generală nr. 1, ca 
Și celelalte școli existente la 
Petrila au devenit neîncăpă
toare numărului sporit de 
copii care se înscriu, an de 
an, în învățămînt, ne spunea 
tovarășa profesoară Tatiana 
Moldovan, pe care am găsit-o 
în urmă cu cîteva zile orga- 
nizînd activitatea de vacanță 
a pionierilor școlii amintite. 
De pildă, în anul acesta, con
form recensămîntului efec
tuat, numai contingentul ce
lor de a I-a va fi cu cinci 
clase mai mare ca cel din 
anul trecut. In aceste con
diții, noul lăcaș de școală, cu 
16 clase, care se construiește 
de către Grupul de șantiere 
Petroșani al T.C.H. trebuie — 
nu există o altă alternativă — 
să fie predat cel tîrziu la 
sfîrșitul acestei luni. Dat fi
ind marele interes pe care-1 
reprezintă pentru noi obiecti
vul respectiv urmărim per
manent evoluția lucrărilor în 
dorința de a organiza acțiuni 
de sprijin cu elevii și părin
ții încă din prima clipă în 
care constructorul ne va per
mită accesul pe șantier. Dar, 
așa cum se prezintă in mo
mentul de față stadiile lu
crărilor, atît cît putem noi 
înțelege, cred că este justifi
cată mai curînd îndoiala de- 
cît certitudinea că promisiu
nile ce ni s-au dat vor fi 
respectate”.

Rememorăm, pe seama da
telor furnizate de tehnicia
nul loan Tecuță, șeful lotu

Calitate si ritm
Unul din obiective

le de investiții impor
tante care se execută 
în cadrul minei Uri
cani îl constituie să
parea puțului est care 
va contribui la valori
ficarea rezervelor e- 
xistente în această a- 
ripă a cîmpului miner. 
Lucrarea este execu-

Potențialul tehnic și uman al minei 
trebuie pe deplin valorificat!

'Adunarea reprezentanților 
oamenilor muncii de la Ex
ploatarea minieră Lupeni și-a 
desfășurat lucrările în cli
matul fertil de muncă res
ponsabilă pentru învingerea 
dificultăților momentane cu 
care este confruntat colecti
vul, pentru redresarea grab
nică a producției în vederea 
satisfacerii depline a nevoi
lor economiei naționale de 
cărbune cocsificabil.

Darea de seamă prezentată 
de ing. Vasile Ciriperu, pre
ședintele comitetului oameni
lor muncii, a înfățișat imagi
nea reală a unei activități cu 
rezultate nesatisfăcătoare, dar 
și cu perspectiva optimistă a 
unor realizări mai ..consisten
te în perioada ce urmează. In 
primul semestru s-a înregis
trat o serioasă rămîn-ere In 
urmă, căreia i s-au adăugat 
nerealizările din luna iulie. 
Planul producției de cărbune 
a fost realizat doar în 
proporție de 94 Ia su
tă. Din cele șapte sec

lui Petrila, executantul res
ponsabil al noii școli, cîteva 
fapte: abia la sfîrșitul lunii 
martie a sosit documentația 
pentru respectivul obiectiv; 
în luna aprilie s-a făcut tra
sarea, după care lucrările au 
stagnat timp de o lună din 
lipsă de efective; în luna mai 
a fost reactualizat graficul de 
execuție și amînat termenul 
cu o lună, după care... din 
nou lucrările nu s-au înscris

La Școala 
din Petrila

in ritmul normal, astfel că la 
15 iulie a fost necesară re
actualizarea graficului. De 
data aceasta întîrzierile to
talizau deja, aproape două 
luni și, dacă se lua în consi
derare primul termen stabilit 
la începutul anului, în doua 
săptămîni școala trebuia pre
dată !!!

— In prezent — ne-am a- 
dresat tovarășului Tecuță — 
conform ultimului grafic de 
execuție întocmit cu trei săp- 
tărnîni' în urmă, trebuiau să 
fie montate toate planșeele 
ultimului nivel. In realitate 
nu este așa...

— In cel mult trei zile, vom 
termina complet planșeul. 
N-am avut cimenc, nisip...

— Și în interior ?

tată de brigada .con
dusă de GHEORGHE 
NISTOR, formație de 
lucru specializată în 
săparea puțurilor. Du
pă ce la mijlocul lunii 
trecute acești destoi
nici mineri au avut sa
tisfacția .străpungerii 
realizate la nivelul o- 
rizontului 500, în con-

intens de
tinuare avansarea 
spre adînc s-a făcut 
în ritm rapid.

In prezent frontul 
de lucru este coborît 
cu 20 de metri sub ni
velul orizontului, bri
gada executînd și lu
crările de amena
jare corespunzătoare. 
CONSTANTIN GRI- 
GORIU II, NICOLAE

toare de producție și-au ono
rat sarcinile de plan și angaja
mentele doar patru, iar din 
totalul brigăzilor mai puțin 
de jumătate.

Cauzele sînt multiple și nu 
pot fi abordate în cadrul li

Adunări generale 
ale oamenilor muncii

mitat al unei singure ana
lize. Am reținut din lucrările 
adunării cîteva aspecte care 
pot duce la concluzii semni
ficative : indicatorii planului 
tehnic au fost realizați în 
proporție de numai 74,8 Ia su
tă la încărcarea mecanică, 
79,1 la sută la tăierea me
canică în abataje, 95,8 la sută 
la susținerea metalică cu 
grinzi și stîlpi hidrau-

— Sînt întîrzieri și acolo, 
dar puține. Mai ales la tîm- 
plărie pentru că de la sfîrși
tul lunii iulie așteptăm ca 
Fabrica de industrie, locală Pe
troșani să ne turnizeze cele 
trebuincioase. Așteptăm încă. 
Oricum, vom respecta terme
nul de predare stabilit ultima 
dată — 30 august. ..

Ne-am adresat eu o între-' 
bare și maistrului de lucrări 
Valentin Chira: care va fi 
termenul de predare ’ Ni s-a 
răspuns dintr-o bucată : 6-7
septembrie.

După încheierea primei 
decade a lunii august cînd, 
față de grafic, continuau să 
existe rămîneri în urmă 
ne-am adresat tovarășului in
giner Dumitru Țurnă, direc
torul Grupului de șantiere, 
pentru a ne relata ce măsuri 
au fost luate pentru ca elevii 
să poată folosi la timpul pre
văzut sălile de '«să ale vi
itoarei școli

— Vom eșalona astțel lu
crările incit la 25 august la 
primul nivel al școlii să se 
poată trece la mobilare. Exis
tă un program de muncă în
tocmit în detaliu In cârc sînt 
prevăzute atît efectivele cu 
care vom lucra cît și mijloa- 

• cele tehnice ce urmează a fi 
folosite aici, cu precizarea 
orei de intrare în lucru a 
fiecărui utilaj.

Ing. Anton HOFFMAN
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lucru
MEHEDINȚ, EUGEN 
GYORGY sînt doar 
cîțiva din corn- 
ponentii brigăzii 
lui GHEORGHE
NISTOR, care întîm- 
pină aniversarea zi
lei de 23 August prin 
depășirea substanția
lă a sarcinilor de plan 
și realizarea unor lu
crări de calitate.

lici iar fondul de timp 
disponibil a ■ fost utilizat 
în proporție de numai 90,8 la 
sută. Așadar, două elemente 
principale — utilajele și tim
pul de lucru — nu au fost fo
losite la nivelul posibilități

lor. Așa. cum s-a arătat, din 
trei combine de înaintare a 
funcționat doar una, din 10 
combine de abataj — 5, din 
două pluguri de cărbune — 
unul singur, iar din echipa
mentul de susținere numai 50 
la sută. Frecventele deficien
te in funcționarea unor uti
laje ca urmare a exploatării 
lor necorespunzătoare, apro
vizionarea defectuoasă cu ma

O realizare remarcabilă
a colectivului Șantierului 
de construcții forestiere

Petroșani-Oimpa

PIANUL ML VALOIili:
ÎNDEPLINII INTEGRAL

4F întregul efectiv al șantierului este cuprins in forma de 
salarizare în acord global

<. Productivitatea muncii pe fiecare salariat, in primele 
șapte luni ale anului în curs, a fost realizată in proporție de 
111 la sută

♦ Gradul de mecanizare a principalelor operații de muncă :
- 100 la sută la derocări, față de 90 la sută planificat
- 97 la sută la terasamente, față de 65 la sută

Iată temelia pe care s-a clă
dit izbînda colectivului. Dar, 
mai înainte de toate, succesul 
l-au făurit OAMENII ȘANTI
ERULUI. Despre acest lucru 
în rîndurile care urmează.

In această Iurtă fierbinte 
cînd pe toate șantierele țării, 
la îndemnul conducerii parti
dului, ritmul de lucru s-a in
tensificat, pentru a majora 
prinosul de succese pe care co
lectivele fruntașe le-au obți
nut pînă acum ori pentru a 
recupera rămînerile în urmă, 
colectivul vrednic de construc
tori și mecanizatori -îi Șantie
rului de construcții forestiere 
Petroșani — Cimpa, condus de 
tovarășul loan Popa, raportea
ză o izbîndă remarcabilă: 
îndeplinirea planului valoric 
anual.

Evenimentul s-a petrecut 
pentru că, lună de lună de la 
începutul anului,. strădania ca 
și entuziasmul în muncă al 
oamenilor care compun for
mațiile de lucru ale șantieru
lui, al tehnicienilor care mun
cesc alături de ei — pe dru
murile auto forestiere în con
strucție, la modernizarea dru
murilor naționale spre 1 Cîmpu 
lui Neag ori spre Lotru, la lu
crările de corectare a toren- 
ților — au fost nemărginite. 
Succesul l-au semnat deopo
trivă cu toții : maiștrii Marius 
Odoroagă, Ion Garaiman, Dio- 
nisie Șandor și Gheorghe Mu- 
reșan, brigadierii Eugen Bum- 
baru, Gheorghe Gheorghe, Fi
lip Stroie, Iancu Chiriță, Ni
colae Crăciunescu, loan Pa- 
șiol și loan Celea, buldozeriș- 
tii Vasile Petriceanu, Pamfil 
Florea, Carol Filter, Sever Io
nică, și Mihai Chelu, excava- 
toriștii loan Giughina și Va
sile Ereneanu, autogrederis- 
tul Ștefan Barabaș, mecanicii 
de reparații utilaje Octavian 
Covîza și Nicolae Cotoi... și 
lista s-ar putea prelungi.

ir
Răspunzind chemării vibran

te a tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU la ședința Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R. 
din 2 august a. c. adresată tu
turor constructorilor de pe șan
tiere spre a intensifica ritmul de 
execuție al obiectivelor de in
vestiții, și colectivul Șantierului 
de construcții forestiere Petro

teriale și piese de schimb a 
locurilor de muncă, întreține
rea necorespunzătoare a căi
lor principale de transport, 
insuficienta asistență tehnică, 
manifestările de indisciplină, 
îndeosebi în rîndul persona
lului de regie și al unor cadițe 
tehnice, au condus la scăde
rea productivității muncii și 
la creșterea prețului de cost 
pe tona de cărbune.

In mod unanim, participan
ts Ia dezbateri au fost de pă
rere că înlăturarea acestor 
neajunsuri, readucerea minei 
,,pe linia de plutire”, reali
zarea integrală a sarcinilor 
de plan depind în primul rînd 
de munca și preocuparea or
ganului colectiv de conduce
re, a tuturor factorilor de 
producție de la mină.

— Sîntem ferm hotărîți și 
stă în puterea colectivului să 
ieșim din impas și să înde
plinim sarcinile de plan, să

G. ADAM
(Continuare In pag a 3-a) 

șani - Cimpa s-a alăturat celor
lalte șantiere de investiții din 
municipiu hotărind să lucreze in 
zilele de 23 și 24 august. în a- 
ceastă perioadă de virf colec
tivul iși mobilizează plenar for
țele, iși concentrează întregul 
potențial uman și tehnic de care 
dispune la construcția ultimilor 
kilometri de drum prevăzuți a 
fi executați in acest an, astfel 
incit să poată raporta îndepli
nirea planului fizic anual pînă la 
sfîrșitul lunii septembrie, deci în 
primele nouă luni ale anului.

Este un angajament căruia 
faptele de pină acum ii con
feră garanția împlinirii.

H. ANTON

ÎNCEPUTURILE
Din cercetările întreprinse, pînă 

în prezent în arhive și biblioteci, 
prima relatare documentară des
pre presa muncitorească hunedo- 
reană, ne parvine de la sfîrșitul 
anului 1928, din ajunul marii 
bătălii de clasă de la Lupeni. 
Organul local din Deva al Con
siliului General al Sindicatelor 
Unitare din România dorește să 
scoată un ziar de breaslă cu 
titlul „Minerul Unitar”, organ al 
Uniunii sindicatelor unitare mi
niere - se arată în cererea a- 
dresată prefecturii pentru obți
nerea autorizației cuvenite. „Re
dactorul responsabil al acestui

Priceperea și hărnicia caracterizează activitatea membrilor brigăzii lui Pavel Madarasz 
din cadrul sectorului II al minei Uricani, colectiv ce intimpină cu frumoase realizări in muncă 
ziua de 23 August. înainte de a porni spre abatajul cameră nr. 3 minerii Alexandru Dimache și 
Gheza Luca discută amical cu tinerii lor ortaci Vasile Fortescu și losif Sima.

1«
I

s

Mesagerii opiniei 
publice semnează

& Un gest onorant
® „Sfatul veteranilor
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Pentru a fi 
la curent 

cu tot
ce e nou
Stația de radioamplificare 

a minei Dilja dispune, in pre
zent, de 21 difuzoare răspindi- 
te in toate colțurile exploatării 
- atît in interior cit și în ex
terior, in baie, în ateliere. Zil
nic, redactora stației, Rodica 
Bogdan, transmite angajaților 
minei buletine de știri de pro
ducție, interne și internaționa
le, emisiuni speciale pe teme 
legate de protecția muncii, 
de disciplină, noi legi și de
crete de stat date publicității 
și... muzică. In fiecare dimi
neață, se transmit știri și in
formații detaliate privind rea
lizarea la zi a sarcinilor de 
producție, pe sectoare și bri
găzi, Intr-un cuvint un adevă
rat „ziar vorbit” care pune Ia 
curent cu tot ce e nou, pe 
salariații minei.

PRESEI CIIMI1MSII
ziar va fi Știeber loan, domiciliat 
în comuna Petroșani, iar editorul 
va fi Samoilă Gambo domiciliat 
în Deva" - se arată în cerere. 

Analizînd momentul în contex
tul împrejurărilor anilor istoriei 
de după 1928, a marilor frămin- 
tări social-politice,. a luptelor 
dintre partidele politice de dife
rite nuanțe, este lesne de înțe
les sensul major al acestui ziar 
care sub îndrumarea partidului 
comunist urma să militeze pentru 
unitatea mișcării muncitorești în 
rîndurile muncitorilor hunedo- 
reni cu mari și frumoase tradiții 
revoluționare.

* *

In hala de construcții metalice a întreprinderii de utilaj 
minier Petroșani podul rulant realizează transportul subansam- 
blelor pe itinerariul fluxului tehnologic. Mecanizarea transportu
lui uzinal constituie o cale eficientă de creștere a productivității 
muncii.

HUNEDORENE
In condițiile prigoanei porni

te împotriva comuniștilor, a stă
rii de asediu menținută aproape 
în permanență în Valea Jiului de 
la primul război mondial încoa
ce este de prisos a mai relata 
că la vestea încercării apariției 
unui asemenea ziar organele lo
cale de stat s-au pronunțat din 
capul locului negativ față de a- 
ceastc îndrăzneală.

Nicolae WARDEGGER, 
arhivist principal, 

Arhivele statului - Deva

(Continuare in pag. a 2-a)

Longo, l-a 
pe tovarășul llie 
• Lucrările Con- 
Federației Mondi- 
Asociațiilor pentru

$
O Președintele P. C. Ita

lian, .Luigi 
primit 
Verdeț 
ferinței 
ale a
Națiunile Unite (Cuvintul 
șefului delegației române) 
® Incident intre unități 
navale egiptene și . isra- 
eliene • Succese ale pa- 
trioților guineezi.
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24 de absolvenți
A trecui o lună de zile de 

ci nd la I. F. A. V iscoza Lu
peni, au început munca 24 
de tineri, 14 fete și 10 băiefi, 
absolvenți ai Școlii prolesio- 
nale pentru operatori chi- 
miști din Brăila. Tinerii, ma
jorii alea originari din Valea 
Jiului, s-au integrat deja în 
colectivul fabricii, dovedind 
de la început seriozitate și 
competentă profesională.

Sporesc mijloacele de 
transport auto

Sporirea sarcinilor de 
transport, pe măsura cerin
țelor crescînde ale econo
miei naționale, reclamă 
creșterea corespunzătoare ■ 
a dotațiilor unităților cu J 
mijloace auto noi, moderne i 
și de mare capacitate.

Semnificativ în acest 
sens este faptul că în anul 
1973, autobaza 3 transport 
auto Livezeni a primit : 2 
autobuze T.V., 9 autocami
oane S.R. 113, 4 autotractoa
re și 2 remorci. Acest spor 
de dotație este de rpare im
portanță pentru satisface
rea în condiții optime, șț 
la timp, a transporturilor.

Mult succes arcașilor !
Săptămina aceasta, între 16 

și 19 august, va avea loc la 
Cluj, campionatul republican 
de seniori la tir cu arcul. La 
edifia clujeană a „republica
nelor" vor participa trăgă
tori cu arcul din Tg. Mureș 
(campionii tării), Cluj, Bucu
rești, Satu Mare și... Petro
șani. Mult succes arcașilor 
Văii Jiului!

Distribuirea manualelor 
școlare

Azi, 15 august, începe dis
tribuirea manualelor pentru 
școlile de toate gradele din 
Valea Jiului.

Distribuirea se va face de 
către librăriile: nr. 20 și 25. 
din Petroșani, pentru elevii 
de la școlile din Petroșani și 
Aninoasa, de către cele două 
librării pentru școlile din 
Lupeni, Petrila, Vulcan, Uri
cani. Pe lîngă școlile din o- 
rașele respective librăriile de 
la Lupeni, Petrila, Vulcan și 
Uricani vor deservi și școli
le din comune.

/
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MESAGERII OPINIEI PEBLIEE
SEMNEAZĂ:

Așteptăm Ia pul 
rlnduf pentru a coborî 
în subteran. Cineva, 
care mă cunoștea, m-a 
făcut atent. „Auzi ?“. 
Intr-un grup de mi
neri se purta o discu
ție aprinsă. Am urmă- 
rit-o cu atenție. Un 
miper cu părul cărunt 
povestea celorlalți ce 
i se întîmplase cunos
cutului șei de brigada 
Ștefan Ganf. Mi-am 
cerut scuze și m-am a- 
dresat minerului ca 
unul care nu aflasem 
subiectul discuției.

— Ce să fie, tova
rășe? Este vorba des
pre un impiegat de 
mișcare care a făcut 
un gest frumos. Dar 
nu mai am vreme să-fi 
povestesc. Mă gră
besc, trebuie să co
bor și-i cale cam lun
gă pînă Ia orizontul 
zero.

Și, făcîndu-și loc, 
printre ceilalți, a in
trat în colivia puțului 
și a coborlt spre adîn- 
curi grăbit ca întot
deauna să ajungă la

timp la ort.
Ce se întîmpla- 

se ? Feciorul mineru
lui Ștefan Ganț, aflat 
in perioada satis
facerii stagiului mili
tar, a venit într-o 
scurtă permisie acasă,

rămas în vagon și a 
ațipit. „Pînă la pregă
tirea și plecarea gar
niturii spre Simeria" 
și-a zis Ștefan Ganț- 
junior, garnitură care 
nu era aceea cu care a 
venit de la Vulcan.

Un gest 
onorant

la Vulcan. Și-a luat 
cu el într-o sacoșă 
strictul necesar și fă
ră să se mai odihneas
că a plecat grăbit din 
nou la drum pentru 
a-și vizita bunicul 
grav bolnav dintr-un 
sat din județul Timiș. 
Ajuns în gara Petro
șani la ora 23,05 și 
cum alt tren spre Si
meria nu mai avea 
decît la ora 3,05, a

S-a trezit însă cînd 
trenul pentru Si- 
meria era deja în 
mișcare. Atunci a să
rit din vagon, a reușit 
să se prindă cu mîna 
de bara de la scara 
vagonului în mișcare 
și să se urce dar sa
coșa nu a mai reușit 
s-o ia. Impiegatul de 
mișcare de serviciu 
în acea noapte în ga
ra Petroșani, Octa-

—--------------

vian Vrăjitoru, a vă
zut din ce vagon a 
sărit soldatul și a in
tuit că ar fi putut să 
uite ceva. Intr-adevăr, 
în vagon a găsit sa
coșa pe care a depu
s-o la magazia de ba
gaj. După 2 zile, cons- 
tatînd că nu se pre
zentase nimeni s-o ri
dice a căutat și, din 
întîmplare, a găsit în 
sacoșă adresa din 
Vulcan a tatălui sol
datului. A făcut apoi 
un drum pînă la Vul
can și astfel minerul 
Ștefan Ganf a intrat 
în posesia sacoșei și 
a tuturor obiectelor 
din ea.

Acesta este gestul 
frumos, onorant al im
piegatului de mișcare 
Octavian Vrăjitoru 
din gara Petroșani 
despre care discutau 
minerii, și pentru ca
re familia Ganț i-a a- 
adresat calde mulțu
miri.

Tudor MUCUȚA, 
muncitor lăcătuș, 

E.M. Vulcan

Se îmbogățește rețeaua comercială 
a Petrilei

Sub egida Frontului Unității 
Socialiste, în orașul Petriia 
activează 22 echipe de control 
obștesc. Multe din propune
rile și sugestiile acestora con
tribuie la îmbogățirea și per
fecționarea rețelei comerciale 
a orașului. Iată numai cîteva 
din îmbunătățirile aduse în 
ultima vreme în acest dome
niu.

La Magazinul ’alimentar nr. 
42 a fost montat încă un fri
gider de mare capacitate în 
sala cu autoservire astfel încît 
acum cumpărătorii se pot servi 
stoguri cu unt, untură la pa
chet, păsări congelate etc. Bu
fetul „Cotnari", fiind renovat 
complet, a primit rang de res
taurant. Aici a fost amena
jată o modernă bucătărie. Ma
gazinul alimentar nr. 26 a fost 
mutat într-un local nou și 
transformat în autoservire.

Noul magazin alimentar nr. 26 din orașul Petriia.

S-au amenajat, de asemenea, rie, iar în curs de construcție 
un nou complex al cooperației ' se află uri laborator de cofe- 
meșteșugărești, o nouă brase- tărie.

„Poșta! Au sosit ziarele!“
La auzul acestor cuvinte 

cititorul trăiește senti
mentul apropiatei satis

faceri a setei de informare, mama 
este aproape de bucuria că va 
primi vești de la feciorul ori 
fiica ei, soția de la soțul plecat 
jndeva, iar tînăra de la cel 
care îi este drag.

Drumul trimiterilor poștale poa
te fi lung de sute și chiar mii 
de kilometri. Sosirea ia timp a 
ziarelor și scrisorilor la destina
ție depinde însă în ultimă in
stanță de conștiința și responsa
bilitatea unui om, a unui mun
citor simplu cunoscut de toți - 
factorul poștal.

De două ori pe zi, prin fața 
blocurilor, a fiecărei case, îl 
vedem trecînd pe acest om cu 
tolba plină de ziare și reviste 
proaspăt sosite. Acesta este 
factorul poștal. Are o muncă mo
destă, dar utilă nouă, tuturor. 
De acesta depinde dacă vestea 
așteptată sosește cu un ceas mai 
devreme, dacă ziarele și revis
tele ajung la timp la cititori. Deși 
factorul poștal nu cunoaște tai
nele ce le poartă în geantă, bu
curia citită pe fețele celor ce 
primesc ziare, reviste, ori scri
sori sau vederi îl face să aibă 
certitudinea că a produs bucu
rie si satisfacție, fapt care-i 
răsplătește pe deplin străduința, 
îl face mîndru de munca lui.

Cei optsprezece factori cos
tali din cadrul Oficiului munici
pal de noștă si telecomunicații 
Petroșani străbat în fiecare zi

străzile orașului. Acestea sint 
de fapt locurile lor de muncă. 
Factorul poștal Dumitru Petra, 
spre exemplu, distribuie în fie
care zi peste 150 de ziare și re
viste plus alte trimiteri, Paul 
Afrim - 140, Petru Stelescu - 
160, llie Chiță - 150, Constantin 
Cățan, Stela Sfia, Maria Mureșan 
cit și ceilalți își îndeplinesc cu 
conștiinciozitate îndatoririle și 
obligațiile profesionale ce le 
revin. Criteriul de apreciere a 
muncii lor, obiectivul pe care îl 
urmăresc zi de zi este aducerea 
la timp a ziarelor la abonați.

E drept că mai ales în ce pri
vește alte trimiteri poștale, nu 
întotdeauna aceștia pot potoli 
nerăbdarea celor care-i așteap
tă. Există oare cineva care să 
nu fi purtat cu factorul poștal 
dialoqul :

- Fu n-am scrisoare ?
- Azi, nu, poate mîine...
Citindu-ti pe chip amărăciu

nea, oostasul adaugă încura
jator.

— Nu-i nimic. Fără îndoială că 
mîine o să primiți și dumnea
voastră.

Și dacă nu chiar mîine, poi- 
mîine ori în zilele următoare, 
aproape toți locatarii străzilor 
și blocurilor primesc scrisori și 
vederi. Inmînîndu-le, chipul poș
tașului exprimă satisfacția pro
fundă a unei misiuni îndepli
nite, a unei munci utile și pre
țuite.

loan CHIRAȘ, 
muncitor tipograf

Pe bancă în aerul curat al parcului.
Foto : I. VIRGIL

Cetățenii
♦ întreabă

' ~ - .....—------------ ------- \
Dîn inițiativa comitetului oamenilor muncii și a comi

tetului sindicatului, la I.U.M. Petroșani s-a organizat, în 
ziua de 7 august a.c., o întîlnire cu foștii specialiști de bază 
ai întreprinderii. In cadrul acestui „sfat al veteranilor" au 
fost luate în discuție unele probleme tehnico-organizato- 
rice, s-au analizat o seamă de măsuri menite să contribuie 
la realizarea obiectivelor și sarcinilor trasate colectivului

„Sfatul veteranilor"

începuturile presei 
comuniste hunedorene

(Urmare din pag 1)

Cu un alt moment mai semni
ficativ din viața presei muncito
rești din localitate ne întîlnim 
în 1931, în plină perioadă de 
desfășurare a crizei economice. 
Probabil că chiar consecințele 
acestui dezastru economic au 
determinat împrumutarea unui 
titlu ca „Mizeria" (Nyomor) zia
rului, ce a .apărut în limba ro
mână și maghiară

Gazeta ilecfală era editată de 
organizația P.C.R. din Deva sub 
îngrijirea Comitetului de acțiu
ne al Partidului Comunist din 
România. De mărimea a 34 X 23 
cm, publicația era multiplicată 
la gestetner. Din cercetările do
cumentare de pînă acum s-a i-

dentificat un singur număr, cel 
din noiembrie 1931. Ziarul dez
văluie mizeria oamenilor mun
cii din județul Hunedoara che- 
mîndu-i la organizare și luptă. 
Dintre articolele publicate în 
numărul semnalat reținem „Că
tre șomeri", „Ce scop urmărește 
timbrul de pîine", „Despre pro
cesul muncitorilor care au parti
cipat la greva de la Lupeni din 
1929“ și alte informații de la 
Uzina electrică din Deva.

Pentru a cunoaște mai îndea
proape preocupările acestei ga
zete ne îngăduim să reproducem 
un modest articol din coloanele 
ei care ne dezvăluie un crîmpei 
din neuitata epopee a Lupeni- 
lor '29 :

„Masacrul de la Lupeni“

In numele mai multor ce
tățeni, cititori ai ziarului, I.V. 
din orașul Vulcan, roagă re
dacția să răspundă la urmă
toarele întrebări:

„1) Care sînt în Vulcan și 
în celelalte orașe din Valea 
Jiului locuințele ce se vor 
vinde în lumina prevederilor 
Legii nr. 4/1973 ?; 2) Unde, pe 
ce străzi se vor oferi doritori
lor loturi pent'ru a se cons
trui locuințe ? ; 3). Se vor

construi și se vbr vinde lo
cuințe (apartamente) numai 
în blocuri ?“

In dorința de a informa cît 
mai detaliat cetățenii intere
sați, redacția solicită colabo
ratorilor, cadrelor competen
te de la consiliile populare 
răspunsuri la aceste întrebări, 
de dorit' delimitat la fiecare 
localitate în parte. Aceste 
răspunsuri vor fi publicate în 
coloanele ziarului.

I.U.M.P. de secretarul general al partidului nostru, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, cu prilejul vizitei în Valea Jiului, 
privind diversificarea și adaptarea producției de utilaje mi
niere la necesitățile extracției de cărbune. •

Acestei invitații i-au răspuns un număr de 30 de foști 
salariati ai întreprinderii. In cuvîntul lor SIMION NICU- 
RICI, IULIU VIȘNOVSKI, ILIE ANTON, CONSTANTIN SA- 
CEANU, ȘTEFAN VOINCI, EMERIK FARKAȘ s-au anga
jat să contribuie Ia rezolvarea problemelor prevăzute în 
planul de măsuri al întreprinderii și la mișcarea de ino
vații. Totodată, au mulțumit partidului și statului nostru 
pentru grija ce Ii se poartă și conducerii uzinei pentru a- 
ceastă inițiativă și încredere.

Din partea conducerii întreprinderii Ia întîlnire au 
participat inginerul șef, Dumitru Crăciun, Aurel Slăbii, pre
ședintele sindicatului, șefii unor secții, ingineri și tehni
cieni.

Vilhelm LOJADI, 
muncitor electrician, I.tT.M. Petroșani 

\

„In procesul provocat de că
tre guvernatorii țării, muncitorii 
de la Lupeni au fost acuzați că 
la 4 august 1929 au intrat în 
grevă întrucît în mizeria de ne
îndurat în care trăiau n-au mai 
putut avea încredere în prefec
tul Rozvany și nici în guvernul 
național (țărănesc - n.n.) a lui 
Maniu care i-a chemat la Alba 
lulia de unde s-au reîntors a- 
casă bătuți. Noi, cei acuzați, am 
rămas în viață și pentru că în 
amărăciunea noastră am avut 
curajul să părăsim lucrul, să o- 
cupăm uzina și să ne opunem 
atacului jandarmilor care ne bă- 
teau pe noi, pentru aceasta, mi
litarii, la ordinul călăilor co
mandanți, au tras în noi și ne-au 
vînat ca pe niște animale săl
batice. Cei care au rămas in 
viață la fața locului, au fugit, 
dar s-a tras după ei și după ce 
au zăcut în spital trei zile, la 
ieșire, unii și-au pierdut picio
rul, alții mîna transformîndu-se 
în cerșetori. Și după aceasta, 
tribunalul domnilor vrea să-i 
mai și judece. Cinci zile a durat

procesul și cu acest prilej ne-am 
putut convinge că tribunalul sta 
de partea domnilor. Președinte
le nu ne-a îngăduit să adresăm 
întrebări martorilor deoarece 
prin aceasta se descoperea a- 
sasinatul ce a fost ordonat de 
către guvernul național (țără
nesc) și prefect. Au căutat sc 
ne sperie, dar noi nu ne-am in
timidat. Mai bine alegem moar
tea în lupta pentru drepturile 
noastre, decît să murim de foa
me pe gunoaiele domnilor. Noi 
mai bine vrem să ne unim cu 
frații noștri, cu toți muncitorii, să 
constituim un stat proletar, în 
care nu se va mai trage în noi 
pentru oboseala muncii noastre.

La 30 octombrie s-a pronunțat 
hotărîrea. Trebuie să ridicăm 
cuvîntul nostru de protest îm- 
nnfriva noii tentative. Trebuie 
să-i apărăm pe sărmanii 
noștri frați nevinovațî. Trebuie 
să ieșim cu totii pe stradă de
oarece este singurul mod efica
ce de a lupta pentru apărarea 
drepturilor noastre. Trebuie să 
ne grupăm m jurul partidului 
comunist și a tuturor organiza
țiilor revoluționare de sub condu
cerea lui", (sublinierea noastră).

Oameni care fac cinste cooperației meșteșugărești
In cei șase ani de cînd lu

crează în atelierul de repa
rat televizoare din orașul Pe- 
trila, tehnicienii electroniști 
Toma Rădulescu și Angela 
Rădulescu și-au atras stima 
și încrederea multor pose
sori de aparate, datorită mo
dului corect în care i-au 
servit.

In condica de sugestii și 
reclamații — oglindă a acti
vității fiecărei unități — 
nu a fost înregistrată nici 
o reclamație în cei 6 ani, 
fapt care vine să confirme 
bunul renume de care se 
bucură unitatea nr. 15 repa
rații T.V. din Petriia, oa
menii care o deservesc cu 
competență și dăruire.

In clișeu Toma și Angela 
Radulescu în timpul lucru
lui.

FOto-text: Emilian Doboș, 
muncitor preparația Petriia

Ziua presei
iVIfliujis wall /
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inuepiinniuu-și la un nivel 
iot mai muit misiunea in educa
rea maseior, presa noastru ac
ționează activ pentru populari
zarea ideologiei partidului, pen
tru promovarea eticii și echității 
socialiste.

t-oiectivul ziarului „Steagul 
roșu", organ ae presă al Comi
tetului municipal de partid și a! 
Consiliului popular municipal, 
este conștient de înaltele răs
punderi ce-i revin, de neajunsu
rile pe care trebuie să le de
pășească spre a se încadra în 
ritmul procesului vast, înnoitor 
de perfecționare a întregii vieți 
sociale, și a deveni un instru
ment și mai activ, și mai eficace 
al organului nostru municipal de 
partid în educarea socialistă și 
moomzareu mmeruor, construc
torilor, tuturor oamenuor muncii 
am Valeu Jiului la intaptuii^a 
sarcinilor trasate de partid.

Cu prilejul Zilei presei, adre
săm un cald salut celor ce con
tribuie prin munca lor la tipări
rea ți difuzarea ziarului, li fe
licităm pe corespondenții noștri 
voluntari - tot mai mulți și mai 
operativi — colaboratorii noștri 
care, împreună, ne sînt de un 
real ajutor pentru a face ca 
paginile ziarului să se ancoreze 
mai profund în realitate, să re
flecte mai complex, mai compe
tent și mai eficient multitudinea 
problemelor vieții social-econo- 
mice din municipiu.

BREVIAR CETĂȚENESC
Deficiente, 
nemulțumiri 

și pagube
In calitate de locatar al 

blocului nr. 2 din strada Aleea 
Gorunului din Lupeni, aduc 
la cunoștință redacției unele 
probleme de ordin gospodă
resc pe care sectorul din ora
șul nostru al Exploatării de 
gospodărie comunală și aso
ciația de locatari nu le-a re
zolvat. Despre ce este vorba 7 
Cu toate convorbirile atît te
lefonice cît și directe cu cei în 
drept, chiar și la fața locului, 
nu s-au luat măsurile nece
sare pentru ca zgura rezultată 
de la centrala termică a blo
cului să fie transportată, ceea 
ce face ca aceasta să fie acum 
împrăștiată de către copiii din 
Fjloc și să nroducă un aspect 
foarte neplăcut. Totodată, aduc 
la cunoștința ziarului că în 
fata blocului se depozitează 
cărbuni pentru centrala ter
mică. Cînd intră în bloc, loca
tarii trebuie să treacă peste 
grămada de cărbune și astfel

își murdăresc încălțămintea 
și duc praf și noroi în locuințe. 
Tot în fața acestui bloc se 
aduc pentru diferite lucrări, 
și apoi sînt uitate, diferite 
materiale ca, balast, nisip care 
sînt împrăștiate peste tot de 
către copii, degradînd aspec
tul locului și. bineînțeles, pro- 
ducînd pagube.

Vă solicit insistent ajutorul 
în sensul de a stărui pe lîngă 
cei în drept să se ia măsurile 
necesare pentru ca aceste in
conveniente care produc ne
mulțumiri în rîndul locatari
lor, să fie evitate

M. CHIRATCU, 
președintele comitetului de 

locatari al blocului nr. 2 
Lupeni

Aîutati-ne
Scriem în numele locata

rilor de pe strada Parîngului, 
pavilionul 7, din orașul Pe
triia. De doi ani de zile s-a 
început lucrarea de îndiguire 
a Jiului. Se face o treabă foar
te bună și necesară. Strada 
noastră, precum și arena de

fotbal, vor fi ferite în viitor 
de inundații. Dar cum noi lo
cuim în imediata apropiere a 
malului Jiului, iar digul care 
s-a construit de-a lungul a- 
cestuia este mai înalt decît 
terenul pe care se află locuin
țele noastre, canalul de scurge
re a apelor reziduale de la 
locuințe către Jiu a fost în
fundat încît aceste ape cît și 

.cele provenite din ploi băltesc 
acum în preaima digului și a 
locuințelor. Toate cererile 
noastre la Șantierul I.L.H.S.și 
Ia consiliul popular prin care 
am solicitat să se desfunde 
canalul vechi de scurgere și 
să se facă și alte găuri prin 
di? pentru scurgerea apelor 
urîte și greu mirositoare au 
rămas pînă în prezent fără 
rezultat. De Ia consiliul popu
lar am fost trimiși la E.G.C., 
iar E.G.C. ne amînă de luni de 
zile. Vă rugăm să ne ajutați să 
scăpăm de pericolul igrasierii 
locuințelor, a focarului infec- 
țios din preajma noastră.

In numele locatarilor străzii 
Parîngului : Petre Barbu,
E. Serea, Eva Lukacs, I. Bar
bu, Elena Gorici.

O ilustrată pe adresa...

Indicatoarele rutiere au 
drept scop asigurarea secu
rității circulației pe drumu
rile publice. Respectarea sem
nificației acestor indicatoare 
de către toți conducătorii auto 
participanți la traficul rutier 
duce la preîntîmpinarea ac
cidentelor. Indicatoarele de 
circulație au fost completate 
și actualizate conform preve
derilor S.T.A.S. nr. 1 848/1/ 
1971, ediție oficială, elaborat 
de Institutul român de stan
dardizare. In rîndurile ce ur
mează vom relata unele con
secințe ale încălcării semni
ficației acestor indicatoare ru
tiere. Indicatoarele „curbă 
la dreapta", „curbă la stin
gă", „curbă dublă", sau o suc
cesiune de mai mult de două 
curbe, prima la stînga sau 
la dreapta, obligă pe condu
cătorul auto să reducă viteza 
pînă la limita evitării oricărui 
pericol, să circule corect pe 
partea dreaptă și cu multă 
atenție. Acest lucru nu a fost 
înțeles de conducătorul auto 
amator Victor Lolea, care în 
timp ce conducea motocicleta 
16 MH 821 pe ruta Banița — 
Petroșani, la Peștera Bolii, a 
părăsit partea carosabilă și a 
intrat e« motocicleta în pî-

rîul Jigoreasa, accidentîndu-se 
mortal. Consecința încălcării 
semnificației indicatoarelor 
rutiere In acest caz nu a în- 
tîrziat să apară, ca fiind fa
tală.

acorde prioritate tuturor ve- 
hicolelor șl numai după aceea 
să se angajeze în viraj sau 
traversare. Acest lucru nu a 
fost respectat de conducăto
rul motocicletei 46-HD-2 883

Stan, ce se afla ca pasageră 
pe motocicletă.

Un alt accident deosebit 
de grav l-a săvîrșit conducă
torul auto profesionist Nicolae 
Bogdan, cu mașina 31-HD-2 323

Consecințe ale nerespectării
indicatoarelor rutiere

Indicatorul rutier „oprire 
la intersecție", are o impor
tanță deosebită pentru secu
ritatea circulației. La întîl- 
nir.ea lui conducătorii auto 
pierd prioritatea și sînt obli
gați să reducă viteza și să 
oprească vehicolul, indiferent 
dacă pe drumul principal cir
culă sau nu alte vehicole, să

Ion Stan din Petriia, str. Fr. 
Engels 8/1, care în ziua de 6 
iulie 1973, circulînd pe str. 
Nicolae Bălcescu în intersec
ția din’ direcția pieții, a in
trat cu motocicleta în colțul 
barei de protecție a autove- 
hicolului 21-MM-2102, acci
dentîndu-se foarte grav, îm
preună eu soția sa, Ileana

proprietatea I.T.A. Livezeni. 
In ziua de 20 iunie a.c., în 
punctul Livezeni. nu a res
pectat indicatorul rutier 
„drum îngustat, prioritate pen
tru circulația din sens in
vers" de la pîrîul Sălătruc 
și a lovit în spate autoturis
mul 1-GJ-l 198 condus de 
Ioan Popescu. In urma aces

tui accident a fost grav rănit 
pasagerul Dumitru Popescu 
și autoturismul avariat. Con
ducătorul auto era obligat să 
reducă viteza, să oprească pe 
partea dreaptă a sensului de 
mers, să aștepte trecerea ce
lor ce circulau din sens opus. 
Acest lucru nu a fost respec
tat și accidentul nu a întî-ziat 
să se producă.

Indicatoarele rutiere „înain
te", „Ia dreapta", „Ia stin
gă" „înainte și la dreapta", 
„înainte și la stingă", obligă 
pe conducătorii auto în pri
mul rind să reducă viteza 
pentru a putea respecta semni
ficația săgeților do n- aceste 
indicatoare, ncfiindu-le permi
se alte manevre.

Conducătorii auto Dumitru 
Vintilă, Pavel Cenescu, Gheor- 
ghe Chiper, Ștefan Alexa, 
-Simion Bratu au fost sanc
ționați de organele de miliție 
pentru încălcarea semnifica
ției indicatoarelor rutiere.

Respectarea semnificației 
indicatoarelor rutiere este o 
obligație primordială a tutu
ror conducătorilor auto, ea 
ducînd la prevenirea acci
dentelor și abaterilor.

Cpt. CONSTANTIN ȚIU

Iată încă o imagine care 
ilustrează bogata „recoltă1' 
de fier vechi, numai bun 
de adunat de care mai poa
te dispune sectorul gene
ral al E.M. Dîlja. Mai poa
te, pentru că după cum bi
ne se vede, cadrele metali
ce, cablurile și alte foste 
utilaje, acum „depozitate" 
în preajma puțului auxiliar 
nr. 1, încă no au fost aco

perite de pămînt ; deocam
dată Ie domină numai ru
gina. Și, garantăm, acesta 
nu este unicul „depozit" de 
fier vechi care poate fi vă
zut în perimetrul minei. Da
că cumva gospodarii Dîljei 
au vreo îndoială, deși ilus
trata noastră nu lasă loc 
pentru așa ceva, îi invităm 
să viziteze și dumnealor 
(noi om făcut-o' diferite'?

incinte, drumuri și poteci 
actualmente ori cîndva în 
folosința exploatării. Aco
lo vor găsi aspectele respec
tive.

Pe cînd măsurile cuve
nite pentru ca obiectivul a- 
paratului de fotografiat al 
corespondentului nostru O. 
loan, să nu mai întîlnească 
isomenea imagini ?
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Cîteva cuvinte (bune și... mai puțin bune) despre

VACANȚA ELEVILOR
Se poate, oare, imagina as

tăzi o vacanță dedicată numai 
deliciilor florale, călătoriilor 
de agrement, petrecerilor, i- 
nactivității și retragerii din co
tidian T Cine își mai poate, 
oare, asuma astăzi riscul unor 
asemenea evadări din spațiul 
răspunderilor personale și so
ciale ? Desigur, vacanța în
seamnă odihnă, odihnă rațio
nală și activă însă, timp de 
refacere fizică și psihică după 
subînțelese eforturi intelectu
ale.

Dacă vreme de cîteva luni 
în sălile de clasă elevii au fost 
supuși unui adevărat „bom
bardament" informațional, ve
nind din diferite zone ale ac
tualității științifice și cultura
le,. în acest anotimp al vacan
ței, de fapt al patrulea ano
timp al vieții de elev, tinerii 
tuturor școlilor au posibilita
tea. să se încadreze direct în 
activitatea constructivă a ță
rii, la realizarea obiectivelor 
economice și sociale precum și 
să-și petreacă o perioadă a 
vacanței în mod util, în ta
bere, la munte sau la mare. 
După închiderea anului școlar 
1972—1973, elevii școlilor din 
municipiul nostru și-au adus 
contribuția, prin muncă con
cretă, efectivă, pe șantierele 
tineretului, în toate localitățile 
Văii Jiului. Aceste lucrări au 
fost concretizate în amenaja
rea unor baze sportive simple, 
a unor zone de agrement, pe 
șantierele de construcții...

O bună parte a elevilor din 
Valea Jiului au înțeles marea 
necesitate a acumulării cunoș

La Dîlja

Unii la muncă, iar alții la... umbră
Așa este natura, se mai 

supără cît'e o dată și atunci 
aduce necazuri. In luna tre
cută deasupra Dîljei a căzut 
o aversă de ploaie neobiș
nuit de abundentă. In cîteva 
minute, pîrîul ce străbate lo
calitatea, — pe timp normal 
firav șj de nimeni luat în 
seamă — adunînd apele de 
pe dealuri, a devenit un to
rent' înfricoșător ce amenin
ța case, grădini, drumul de 
legătură a Dîljei cu Petroșa- 
niul. Unul din podurile de 
lemn, situat aproape de cen
trul localității, a fost' pur și 
simplu luat și dus de apele 
dezlănțuite. Toate casele si
tuate dincolo de pod, maga
zinul alimentar, punctul sa
nitar, cinematograful etc. au 
fost' dintr-o dată izolate de 
Petroșani, accesul spre ele 
fiind posibil numai pe cărări 
și peste albia pîrîului, dar 
rău este că la pod malu
rile sînt înalte de pes
te un met'ru. Era, deci, vorba 
de o situație care nu mai 
putea continua. Restabilirea 
legăturii, a circulației rutie
re spre Dîlja, construirea li
nul alt pod nou se impuneau 
cu acuitate. Ca și în alte îm
prejurări similare ori de alt'ă 
natură de pînă acum, iniția
torul și animatorul acțiunii 
de reconstruire a noului pod 
pnste pîrîul Dîljei a fost și 
de data asta deputatul Albert 
Kalath.

Urmat de cei mai săritori 
la nevoie cetățenii din sat,

(Urmare din pag. 1)

cucerim locul pe care-1 me
rităm printre celelalte colec
tive de mineri din bazin, să 
demonstrăm tuturor că sîn- 
tem un colectiv unit și hotă- 
rît care își respectă cuvîntul 
dat — spunea maistrul elec
tromecanic loan Sav. Simțim 
însă nevoia ca eforturile noas
tre să fie susținute efectiv, 
printr-o organizare mai bună 
a producției și a muncii, prin 
înlăturarea hotărîtă a defi
ciențelor, prin îndeplinirea 
exemplară a îndatoririlor de 
serviciu de către fiecare sa
lariat, nu numai de către 
unii.

O seamă de vorbitori, prin
tre care maistrul minier Am
brozie Berceanu, inginerul 
Nicolae Răspopa, șeful de bri
gadă Mihai Bokos, inginerii 
Stan Iureș și Ștefan Iuga. 
Aurel Mocuța și Nicolae Sin- 
zaconi, șeful de echipă lăcă
tuși Anton Duban, prim-mai- 
strul minier loan Florii ș.a. 
au insistat asupra urmărilor 
dăunătoare producției pe care 

tințelor practice, faptul că a- 
cestea nu se pot însuși decît 
pe șantier sau in uzină. Acești 
elevi, fete și băieți, s-au an
gajat în procesul de producție 
pentru perioada vacanței de 
vară, ei fiind întîlniți în pers
pectiva viitoarelor locuri de 
muncă. De fapt, dincolo de 
această angajare directă în 
realitatea vieții. Ia exploatări
le miniere, la I.U.M.P. sau pe 
șantierele de construcții, ca 
răspuns la necesitățile con
strucției economice, ca partici
pant la întrecerea lansată de 
C.C. al U.T.C. sub deviza „Ti
neretul — factor activ la în
deplinirea cincinalului înain
te de termen", fiecare dintre 
acești tineri care trăiesc va
canța; în miilocul colective
lor de muncă își înscriu în 
pronria biografie momente de 
neuitat.

Elevii sînt în vacanță ! Ei 
s-au obișnuit deja . cu faptul 
că este perioada cînd se des
chid larg porțile realității fe
ricite, realitatea societății 
noastre socialiste, cînd elevii 
noștri sînt trimiși în diferite 
colturi ale țării, în tabere de 
odihnă sau instruire. In aceas
tă vară, peste 500 de elevi din 
municipiul Petroșani au fost 
trimiși, pe serii, în taberele 
de odihnă de la Schitu, Pietre
le. Galați. Bușteni, Geoagîu, 
Costinești în taberele de in
struire a președinților asocia
țiilor sportive din școli de la 
Costinești și Gurghiu, în ta
berele de instruire a secreta
rilor organizațiilor U.T.C. de 
la Sibiu, Izvorul Mureșului, în 
tabere de instruire pentru re
vistele școlare de la Costinești, 

dintre care nu au lip
sit nici de data aceasta, 
muncitorii Sabin Trif, Iosif 
Pentek, Ștefan Bursuc, Du
mitru Pieptenaru, Vasile Bă- 
buț, Dumitru Băltaru, tînă- 
rul foarte harnic Ion Trif II, 
pensionarul Gheorghe Man 
și alții, deputatul a deschis 
șantierul podului nou.

In ajutorul „constructori
lor", în majoritate oameni 
angajați la mina Dîlja, do
vedind înțelegere și operati
vitate, a venit cu cîteva ma
șini de balast șj alte mate
riale sectorul general al mi
nei. S-au procurat' bucățile 
de plăci lemnoase și alte ma
teriale vechi pentru cofraj, 
lopeți, ciment și în cîteva zi
le unul din picioarele noului 
pod a fost' deja turnat. In 
„pauza" pentru priza betonului 
însă, deputatul Albert Kalath, 
acum pe post de an
treprenor, și ceilalți pârtiei, 
panți la acțiunea de muncă 
patriotică, privind lucrul fă- 
cut' și palmele bătătorite, în
cearcă două sentimente dia
metral opuse : unul, al satis
facției pe care le-o dă spiri
tul de înțelegere de care . au 
dat dovadă cei săritori la ne
voie și rezultatul muncii lor 
unite, și altul, al regretului 
că tot în Dîlja și alături de 
ei, trecînd pe același pod. se 
află unii ca Petru Berbeș- 
teanu, Mihai Asultanei, Va
sile Suditu, Arpad Gybrfi. ca
re așteaptă prea mult' să fie 
împinși de la spate în aseme

Potențialul tehnic
le creează absențele și folosi
rea incompletă a programu
lui de lucru, îndeosebi de că
tre unii salariați din regie 
care conduc la executarea 
unor lucrări de' slabă cali
tate, la întreținerea necores
punzătoare a utilajelor elec
tromecanice, nerespectarea 
unor ordine și dispoziții, aba
teri de la normele de securi
tate a muncii — aspecte față 
de care comitetul oamenilor 
muncii n-a luat cele mai co
respunzătoare măsuri. Tot
odată, ei au arătat că o vină 
pentru persistența acestor 
lipsuri o poartă și organizați
ile de sindicat și U.T.C. care 
nu și-au adus aportul pe mă
sura cerințelor la întărirea 
disciplinei generale, la mobi
lizarea mai susținută a între
gului colectiv de muncă în 
întrecerea socialistă.

Spunînd lucrurilor pe nume, 
arătînd deschis lipsurile și 
neajunsurile care frînează ac
tivitatea minei, prezentînd 
propuneri și sugestii con
structive participanții la dez
bateri au accentuat, în cu
vîntul lor, că există largi po- 

în tabăra de instruire pentru 
consiliile elevilor de la Dîm- 
bul Morii; la festivalul cine- 
cluburilor de la Constanța și 
la festivalul brigăzilor artisti
ce de agitație de la Săliște. 
Viața acestor tabere, a cimen
tat, de fiecare dată, o priete
nie unică și trainică, ce leagă 
o întreagă generație de ute- 
ciști ai României. Datorită a- 
cestzii fapt, elevii au plecat 
de fiecare dată cu mult entu
ziasm, cu multe speranțe și 
vise în taberele de instruire. 
Acomodarea se face în prima 
zi. In aceste tabere, se recu
nosc vechi prieteni, de la 
schimburi de experiență, în
treceri sportive, se trăiesc a- 
mintirile participării la ac
țiuni anterioare.

Dacă, totuși, această vacan
tă a oferit pînă în prezent e- 
levilor dornici să-și perfecțio
neze practica de producție, 
locuri potrivite, dacă cei mai 
buni dintre ei au fost trimiși 
în tabere de odihnă și instrui
re celor rămași aici în Vale 
nu li s-a oferit prilejul să se 
recreeze, să se distreze, să se 
amuze, să danseze... ca în 
vacantă. „Programele" clubu
rilor elevilor au fost coborîte 
de pe pereții școlilor, pentru 
ca să se zugrăvească. De alt
fel, nici cînd au fost afișate 
la locuri vizibile, frumos scri
se și colorate, în unele școli 
nu puteai afla nici un profe
sor sau nici urmă de elev pen
tru desfășurarea vreunei ac
țiuni. Cu totul răzleț, la une
le școli funcționa o masă de 
tenis cu doi-trei elevi în jurul 
ei...

Pentru această lună, ultima 
a vacanței, rămîne ca proble
mă deosebită pentru conduce
rile școlilor, să impulsioneze 
acțiunile cultural-educative și 
sportive ale elevilor. Profeso
rii nu trebuie să se mulțu
mească cu ideea vacanței rup
tă de activitatea școlară și tre
buie să revină cu multă dăru
ire la programele pe care le-au 
propus Ia începutul vacanței.

Numai în acest fel, vacan
ța anului 1973 poate fi o va
canță bogată în amintiri, re
confortantă.

Nicolae NAPRODEANU, 
activist al Comitetului 

municipal U.T.C.

Pe urmele 
semnalelor 

critice 
ale ziarului.

nea ocazii. Și aceștia sînt în 
majoritate muncitori, oameni 
cu mare putere de muncă și 
ar putea veni cu contribuția 
lor la realizarea cît mai re
pede a podului, la refacerea 
drumului. Dar pînă acum 
s-au lăsat așteptați, preferind 
să stea la umbră, să joace 
cărți ori să aibă alte preo
cupări inutile. Așa că, după 
cum spunea nu fără năduf, 
deputatul Kalath : „Dacă pe 
sătenii care se ocupă cu creș
terea vitelor și sînt în aceste 
zile, peste cap de ocupați cu 
strîngerea finului îi înțele
gem, nu putem avea aceeași 
înțelegere față de cei care 
stau la umbră, cînd ar tre
bui să fie alături de noi, la 
munca pentru reconstruirea 
podului și restabilirea circu
lației normale spre Dîlja'*...

Trebuie recunoscut că de
putatul Kalath are dreptate. 
Restabilirea circulației pe 
drumul de acces la Dîlja, 
singurul pe care se poate fa
ce aprovizionarea magazinu
lui alimentar și în genere le
gătura cu Petroșaniul este o 
problemă în rezolvarea că
reia sînt' interesați toți lo
cuitorii fără excepție. Avînd 
în față și exemplul celor ca
re au trecut deja la acțiune, 
nu mai vedem ce motive i-ar 
putea determina pe ceilalți 
săteni să se lase prea mult 
așteptați.

T. ȚAțARCA

și uman al
sibilități de creștere a ex
tracției de cărbune pe calea 
sporirii productivității mun
cii îndeosebi prin folosirea 
mai deplină a utilajelor din 
dotare, ridicarea calificării 
tuturor categoriilor de sala
riați, întărirea răspunderii și 
disciplinei. Adunarea repre
zentanților oamenilor muncii 
a atras atenția organului co
lectiv de conducere asupra 
faptului că redresarea pro
ducției, asigurarea îndeplini
rii sarcinilor de plan pe cel 
de-al doilea semestru al anu
lui în curs, și pe anul 1974. 
impun luarea celor mai se
vere măsuri în scopul reali
zării integrale a planului de 
pregătiri, pentru asigurarea 
liniei de front active, orga
nizarea corespunzătoare a 
producției și a muncii astfel 
ca, atît exploatarea cît și 
fiecare sector și brigadă, 
să-și realizeze planul ritmic.

Prezent la adunarea re
prezentanților salariaților de 
la mina Lupeni tov. ing. 
Gheorghe Giuclea, director 
tehnic producție din Centrala 
cărbunelui Petroșani, relevînd

Cum poate fi prevenită sterilitatea feminină
Termenul de „sterilitate" 

semnifică absența fecun- 
dației iar prin „infertilitate" 
se înțelege incapacitatea fe
meii de a menține sarcina 
plnă la termenul de viabili
tate a fătului. Sterilitatea 
poate fi primară, atunci cînd 
femeia nu a rămas nicioda
tă însărcinată și secundară, 
cînd urmează după una sau 
mai multe sarcini. După cum 
se înțelege, sterilitatea este o 
consecință a unor cauze ca
re se cer căutate și tratate. 
Acestea sînt foarte variate și 
țin de un lung șir de fac
tori care se pot clasifica în 
felul următor : A) Factorii 
cervicali : malformații ale 
gîtului mitrei, infecții, steno
ze ; B) Factori uterini : mal
formații, tumori, modificări 
în statica uterului, endome- 
trita : C) Factori t'ubari : obs
trucțiile trompelor cauzate de 
inflamații sînt adesea cele 
mai întîlnite cauze de sterilita
te, iar apoi vin la rînd ade
rențele și tumorile; D) Cau

U.J.C.M.
(Urmare din ooq 1)

garan
tează.,.

ș
In urma publicării arti-x 

dolului „Garanții... negaran
tate" în ziarul „Steagul roșu" 
nr. 7330 din 29 mai 1973, U- 
niunea județeană a coopera
ției meșteșugărești Hunedoa
ra, ne-a răspuns următoare
le : „Cele criticate sînt jus
te, exceptînd unele piese de 
schimb care continuă să fie 
deficitare, situație cunoscu
tă de altfel, la Uzina „Elec
tronica" și I.C.R.M., princi
palii furnizori de piese de 
schimb. Totuși, cazul tovară
șului Sebastian Diaconu pu
tea fi rezolvat de responsabi
lul secției TV Lupeni, dar s-a 
dat dovadă de nepăsare. Pen
tru aceasta responsabilul
Francisc Nemeth a fost sanc
ționat cu diminuarea salariu
lui pe luna iunie cu 10 la 
sută conform decretului 
U.C.E.C.O.M. nr. 370/1960 a- 
nexa C 1, pct. 8.

Cu toate greutățile întîm- 
pinate în Valea Jiului pe li
nia deservirii populației, cău
tăm ca împreună cu apara
tul cooperativelor să îmbună
tățim deservirea. Astfel, 
săptămînal se deplasează în 
această zonă organele noas
tre de teren, pentru control 
și îndrumare, venind în spri
jinul cooperativelor meșteșu
gărești pe care le coordo
năm“.

Luăm acest răspuns (pînă 
la proba contrarie), ca garan
ție a faptului că activitatea 
cooperației din municipiul 
nostru se va îmbunătăți tot 
mai mult', spre a nu mai face 
loc nemulțumirilor populației.

minei
faptul că potențialul tehnic, 
organizatoric și uman de care 
dispune mina este mult mai 
mare decît cel pus în evi
dență în analizele de pînă 
acum, a subliniat necesitatea 
ca în activitatea viitoare, co
lectivul de conducere al mi
nei să-și concentreze efortu
rile pentru crearea condiți
ilor ca acest potențial să fie 
cît mai deplin folosit. Există 
largi posibilități de îmbu
nătățire a tuturor indicatori
lor tehnico-economici — a ac
centuat vorbitorul — și-toc
mai de aceea ele trebuie puse 
în valoare.

In încheierea lucrărilor a- 
dunării a luat cuvîntul tova
rășul ing. Ștefan Almășan, se
cretar al comitetului județean 
de partid, care a făcut co
lectivului minei recomandări 
prețioase privind modul de 
rezolvare a problemelor ho- 
tărîtoare pentru redresarea 
grabnică a situației minei și 
asigurarea condițiilor pentru 
îndeplinirea sarcinilor de 
plan pe cel de-al doilea se
mestru al anului și pe anul 
1974 

ze ovariene : aderențe peri- 
ovariene, distrofia și tumo
rile ovarului ; E) Cauze de 
natură hormonală, generală 
sau ovariană.

Diagnosticul sterilității es
te destul de laborios și ne
cesită timp lung, cîteodată 
chiar 2—3 luni. El se etapi- 

Sfatul medicului
zează printr-o succesiune 
programatică. Ținînd seama 
de dorința vie a partenerilor 
de a avea copii aceștia accep
tă investigațiile și tratamen
tele care uneori pot fi — cum 
spuneam — destul de lungi. Se 
începe cu testarea fertilității 
masculine. Există mijloace și 
posibilități de a diagnostica 
o asemenea fertilitate. Se 
trece apoi la cercetarea in

Elevii întreabă, constructorii răspund

După 25 august, pînă în 10 
septembrie, vom elibera ce
lelalte nivele pentru a permi
te mobilarea. Vom executa 
în paralel lucrările de fini
sare exterioară și de amena
jare a căilor de acces astfel 
ca la această ultimă dată să 
ne piRem retrage ultima 
echipă ultimul util:.) O pr- 
cizare pe care doresc să o 
fac — nici pînă acum Fabrica 
de industrie locală Petroșani 

Răspundem celor ce ne scriu
• ȘTEFAN NAGY, Petri

la : Cele relat'ate de dv. re
dacției au fost aduse la cu
noștința Miliției municipiu
lui Petroșani, care ne infor
mează că a luat măsurile ce 
se impun în conformitate cu 
prevederile legale.

® E. Cz, Petrila. La pro
blema ridicată de dv. găsiți
răspunsul la rubrica „Poșta 
juridică" a ziarului nostru 
din 10 august a.c.

• IOAN BOTTNER, Pe
troșani. Judecătoria Petro
șani ne aduce la cunoștință că 
în ziua de 28 iulie a. c„ s-a ' 
aplicat sechestru pe bunuri,
în valoare de 5 500 lei, ale 
debitorului dv. Vasile Urșan.

In caz că V.U. nu se prezin
tă, în termen de 15 zile de la 
aplicarea .sechestrului, să-ș; a- 
chite datoria executorul va pro
ceda la vînzarea lucrurilor 
sechestrate.

• EMILIA SAUCA, Lupeni. 
Din cercetările întreprinse de 
conducerea asociației sporti- 

Noua fațadă a stadionului „Jiul". 
Foto i V. IORDÂCHESCU

fecțiilor latente ale partene
rei, se fac culturi microbie- 
ne. Dacă există infecții se 
vor trata atent și abia după 
aceea se trece la etapa ur
mătoare care presupune cer
cetarea permeabilității tubare 
prin insuflație și (sau) histe- 
rosalpingografie. Nu ne vom 

opri asupra amănuntelor teh
nice care formează de. alt
fel zestrea, specialității, este 
suficient să spunem că ade
sea problema se rezolvă la 
acest nivel. Deosebit de im
portant. este studiul funcției 
ovariene care se poate face 
prin teste clinice si -*e la'- 
rator și, în fine, p i'; i -nur 
tele probe de penetrație in 
vivo sau în . vitro. Tratamentul 

nu ne-a asigurat volumul de 
tîmplărie interioară de care 
avem nevoie pentru a putea 
depăși definitiv anumite sta
dii în construcție.

Cele relatate nu sînt în mă 
sură să ne mulțumească 
Chiar dacă au fost luate mă
suri ca elevii să poată intra 
la clasă în prima zi de școa 
lă. constructorul nu s-a do
vedit pregătit să asigure wc- 
darea la termenul fixat. De 
aceea, în timpul care a mai 
rămas, eforturile întregului 

ve „Preparatorul" Lupeni, re
zultă că în calitatea dv. de 
îngrijitoare, angajată cu con
tract pe o perioadă determi
nată, se respectă toate drep
turile ce vi le acordă legisla 
ția muncii în vigoare. Pentru 
orice alte lămuriri rugăm a 
vă adresa conducerii asocia
ției sportive.

Pentru noul an de învățămînt
25 569 000 manuale șaolare

Noul an de învățămînt, ca
re va începe la 17 septem
brie, consemnează cel mai 
marC tiraj de cărți . școlare 
înregistrat de Editura didac
tică și pedagogică : 25 569 009 
manuale, cu 5 000 000 mai 
multe decît în anul trecut 
Intre acestea, „Abecedarul" 
deține primul loc, reunind 
464 000 exemplare. Manuale

Acțiuni patriotice
Și Colectivul Atelieru

lui de zonă C.F.R. Petro
șani, a efect'uat 800 de ore 
de muncă patriotică prin 
care s-au colectat și pre
dat la I.C.M. 20 t'one de fier 
vechi și 5 tone de fontă. 
Toți membrii colectivului 
au executat' lucrări de a- 
menajare a halei de ma
șini și de înfrumusețare a 
unității.

9 Cetățenii Petrilei au 
efectuat în aceste zile ne
numărate ore de muncă 
patriotică pentru înfrumu
sețarea urbei de la poalele 
Roșiei. S-au amenajat' rigo
lele și drumurile de acces 
dintre blocuri, la intrarea 
în oraș s-au făcut nivelări 
și bordurări. In fază de fi
nalizare se găsesc și lucră
rile de amenajare a celor 
două baze sportive de pe 
străzile Minei și Prundului.

este complex : medical, hor
monal, balnear și în fine chi
rurgical. Infecțiile beneficia
ză de tratament antibiotic și 
schimbători de mediu. Ste
nozele, malformațiile, retro- 
deviațiile uterine, tumorile, 
obstrucțiile tubare forte, pot 
fi rezolvate pe căi operato
rii.

Sterilitatea de natură endo
crină se tratează cu ajutorul 
mijloacelor hormonale, rămî- 
nînd ca anumite procese in
flamatorii care au lăsat se
chele tubare șt peritubare să 
beneficieze de indicațiile u- 
nor cure balneare. De aseme
nea. ședințele repetate de dia- 
termie și ultrascurte pot re
zolva procese inflamatorii 
reziduale.

Tratarea sterilității femi
nine nu este numai o cauză 
personală, cu toată importan
ța ei deosebită,1 ci constituie 
în același timp și o oroble 
mă de ordin Social.

Dr. Viorel MORARU

colectiv ae constructori n 
buie intensificate, organiza
rea muncii pe șantier tre
buind să se desfășoare fără 
dereglări de la planul de 
muncă întocmit, deci* în sen
sul devansării unor stadii In 
același timp Fabrica de in
dustrie locală, trebuie să asi 
gure încă din aceste zile con
fecțiile din lemn de care este 
nevoie pentru ca școala din 
Petrila să devină cit "nai' de
grabă un lăcaș In folosul 
învățămîntului din municipiu

• EMIL HODREA. Petrila. 
Luați legătura cu conducerea 
cooperativei „Unirea", Petro
șani, strada Republicii nr. 60 
de la care puteți obține toa
te informațiile cu privire la 
structura organizatorică a co
operației meșteșugărești.

le școlare ce vor apare în 
limbile maghiară, germană și 
ale altor naționalități conlocu
itoare vor însuma 11' titluri 
și un tiraj de 1 700 000 exem 
plare. Studenții vor benefi 
cia la rindul lor de 112 noi 
titluri de cursuri și tratate u 
niversitare, în aproximații 
500 000 exemplare.

Totodată, Editura didactică

Mica publicitate
VÎND Renault 10 stare foarte bună. Vulcan, str. Crișan 

3, telefon 171.

VÎND Skoda 1 000 M.B. Petroșani, str. Oituz, bloc 6, se. 
1, apartament 1.

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Herțeg 
Maria, eliberată de E. G. C. Petroșani. O declar nulă.

Cu aceeași durere soțul Ciornei Ionel, copii Ady și Erike 
Mathe, nepoții Daniela și Daniel, anunță împlinirea a trei 
ani de Ia încetarea din viață a neuitatei și bunei care a fost 
ȘTEFANIA CIORNEI.

Exploatarea de gospodărie 

locativă Petroșani 
execută lucrări de deratizare si 
dezinfecție prin secția prestări 
construcții terți, din str. M. Emi- 
nescu nr. 20 b Petroșani.

Informații se pot primi la telefon 1143, între 

orele 7—15,45.

„Formă“ și... 
„conținut"

După ce a consumat bău
turi alcoolice la bufetul 
din comuna Baru, loan Bo
ta, cu domiciliul în satul 
Petros, a devenit foarte... 
curajos. Șeful unității l-a 
invitat să părăsească loca
lul dar I. Bota a răspuns 
invitației cu insulte. După 
ce fusese „în formă", ins
tanța i-a... oferit un „con
ținut" de șase luni de în
chisoare. I.B. va executa 
pedeapsa (prin muncă co- 
recțională) Ia locul său de 
muncă.

„Plata“ 
necinstei

Maria Sorohan a fost' an
gajată ca muncitoare la 
motelul Gambrinus. După 
abateri repetate de la eti
ca muncii (inclusiv o încer
care de sustragere de ali
mente), i s-a desfăcut con
tractul de muncă. „Nedrep
tățită" a depus o plîngere 
împotriva acestei decizii. 
Recent, în fața colectivului 
din care făcea parte, cazul 
a fost soluționat; decizia 
fiind justă și inevitabilă în 
urma abaterilor săvîrșite de, 
Maria S., instanța i-a res
pins plîngerea. Astfel S.M. 
s-a convins că pentru ne
cinste la locul de muncă, se 
plătește un tribut.

„N-am vrut 
să-l lovesc 

pe el“
Lovindu-l grav cu cuți

tul pe B.V. (care a stat 90 
de zile sub îngrijirea medi
cală), Vasile Stan din Vul
can a găsit în fața instan
ței o scuză de-a dreptul a- 
muzantă. „N-am vrut să-1 
lovesc pe el, ci pe A.P." a 
declarat dumnealui cu... ne
vinovăție în glas, după ca
re a îmbrăcat pentru doi 
ani și jumătate, hainele
ce i se potrivesc pentru
fapta sa reprobabilă,

în loc de fîș
In timp ce se afla în 

restaurantul „Straja" din 
Vglcan, Emeriti Pal. reci
divist din Lupeni „cocheta" 
cu un fîș, un fular și o pe
reche de mănuși de la ma
sa alăturată. Pînă la ur
mă, s-a decis să le. împru
mute. Doar mai au loc în 
garderoba sa! Deocamda
tă însă, un an de zile, o- 
biectele însușite nu-i sînt 
necesare. Socoteala lui a 
ieșit invers. A „cochetat" 
cu un fîș Și s-a ales cu un 
alt costum

Nicolae GHERGHIN 
judecător

și pedagogică va asigura e- 
levilor în anul școlar 1973— 
1974 o serie de manuale de 
matematică și fizică, traduse 
din limbile engleză, franceză 
șj germană. In avansat stadiu 
tipografic se află și „Culege
re de probleme de matemati
că" traducere din limba ma
ghiară destinată învățămîntu
lui liceal.

(Agerpres)
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Președintele P.C. Italian, 
Luigi Longo, l-a primit 

pe tovarășul ilie Verdeț

ULTIMELE ȘTIRI
li / / /

ROMA 13 — Coresponden
tul Agerpres, R. Bogdan, 
transmite : Președintele Parti
dului Comunist Italian, Luigi 
Longo, a primit la Genzano 
(localitate în apropierea Ro
mei) pe tovarășul Ilie Verdeț, 
membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., prim- 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al Republicii So
cialiste România, care se află 
în Italia la invitația Partidului 
Comunist Italian.

Cu acest prilej, tovarășul 
Ilie Verdeț a adresat tovară
șului Luigi Longo un cordial 
salut și cele mai bune urări 
de . sănătate din partea secre

Apariția in Polonia a monografiei 
„Republica Socialistă România"

VARȘOVIA 14 — Cores
pondentul Agerpres, Gh. 
Ciobanu, transmite: In Po
lonia a apărut monografia 
„Republica Socialistă Româ
nia" semnată de Andrzej 
Marynarski de la Institutul 
de geografie din Cracovia.

Referindu-se la dezvolta
rea economico-socială, evi
dențiază mutațiile majore 
înregistrate în ultimii ani 
în opera de construire a so
cietății socialiste multilate
ral dezvoltate. A. Marynar
ski subliniază că țara noas
tră se remarcă printr-o di
namică extrem de înaltă a 
dezvoltării industriale. A- 
ceastă dinamică este o ex
presie caracteristică a unui 
stat care, pornind de la o 
moștenire grea din trecut, a

0 declarație 
a primului ministru 

peruan
LIMA 14 (Agerpres). — In

tr-o declarație reluată de a- 
genția Prensa Latina, primul 
ministru și ministrul de răz
boi peruan, Edgardo Mercado 
Jărrin, a afirmat că Peru, îm
preună cu Argentina, cere o 
reexaminare a conceptului pri
vind „securitatea colectivă con
tinentală". Potrivit opiniilor 
celor două țări, acest concept, 
așa cum este el folosit în jOr- 
ganizația Statelor Americane, 
este perimat.

Peru și Argentina consideră 
vital ca aplicarea lui să fie 
extinsă pentru a include nu 
numai amenințările militare 
potențiale, dar si presiunile e- 
conomice și politice de genul 
celor exercitate de S.U.A. îm
potriva unor țări latino-ame- 
ricane.

------ft _.......

Misiunea 
„Skylab“

HOUSTON 14 (Agerpres). — 
Astronauții misiunii „Skylab 
2“ au orientat marți telescoa- 
pele laboratorului spațial 
spre Soare, pentru o obține 
noi informații destinate înțe
legerii mai bune de către oa
menii de știință a activității 
violente a sursei de energie 
terestre. Membrii echipajului
— Bean, Garriott și Lousma
— au observat deja trei mari 
erupții solare. Datele obținute 
au fost fie retransmise, cu a- 
jutorul televiziunii, pe Pămînt, 
fie înregistrate pe film, ur- 
mînd a sosi Ia Centrul Spati
al odată cu astronauții, la 
sfîrșitul celor 56 de zile ale 
misiunii.

In timp ce la bordul labo
ratorului orbital continuă ac
tivitatea de cercetare științi
fică, echinele de tehnicieni de 
la Cape Kennedy fac ultimele 
pregătiri în vederea deplasă
rii ne ramna de lansare a ra
chetei „Saturn 1 b“, avînd în 
vîrf capsula de tip ..Apollo", 
lansarea lor putînd deveni ne
cesară pentru readucerea pe 
Pămînt a celor trei astronauți.

■••••••••••■j
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PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Eolomea ; Republica : 
Queimada ; PETRILA : Tată 
de duminica ; LONEA — 
Minerul : Alfred cel mare ; 
VULCAN: Moartea regelui 
negru ; LUPENI — Cultural: 
Trăind în libertate ; Munci
toresc : Frumos, onest, emi
grant în Australia ; URI- 
CANI: Egor Buliciov și alții.

5,00 Buletin de știri ; 5,05
Melodii în zori de zi ; 5,40 Jur
nal agrar ; 6,00-8,08 Radio- 

tarului general al Partidului 
Comunist Român, tovarășul 
Nicolae' Ceaușescu. Mulțu
mind, tovarășul Luigi Longo 
a transmis, • la rrîndul său, cele 
mai bune urări de sănătate 
si succes tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în rodnica sa acti
vitate de conducător al parti
dului și statului român.

întrevederea s-a desfășurat 
intr-o atmosferă, caldă, tovă
rășească.

La întîlnire au luat parte 
Agostino Novella, membru al 
Biroului Politic și al Direc
țiunii P.C.I., și Nello di Paco, 
membru al C.C. al P.C.I. A 
fost, de asemenea, prezent 
ambasadorul României la 
Roma, Iacob Ionașcu.

depus în decursul ultimilor 
20 de ani uriașe eforturi pen
tru a depăși intr-un ritm ra
pid înapoierea de veacuri și 
a deveni o țară cu o puter
nică industrie.

In continuare, monografia 
relevă că în cursul procesu
lui de industrializare socia
listă s-au dezvoltat, în pri
mul rînd. industriile meta
lurgică și extractivă. Sînt, 
de asemenea, evidențiate pro
gresele înregistrate în dez
voltarea energeticii in indus
triile aîimentară, poligrafi
că, transporturi și în alte 
ramuri ale economiei națio
nale.

Lucrarea este bogat ilus
trată cu fotografii reprezen- 
tînd imagini din diferite o- 
rașe ale țării noastre.

Scade prețul aurului 
pe piețele vest-europene

LONDRA 14 (Agerpres). — 
Pentru prima dată în ultime
le trei luni, prețul aurului a 
coborît luni sub cifra de 100 
dolari uncia la Londra și pe 
alte piețe vest-europene. Po
trivit experților, căuza princi
pală a actualei tendințe o con
stituie sporirea condițiilor fi
xate de bănci pentru acordarea 
de împrumuturi, care, la ni
velul de 11-12 la sută, îi des
curajează pe speculatori să 
obțină fondurile necesare cum

progiumui aumnețu ; o,u8 lyiu- 
tineu muzical ; 8,25 Omagiu 
partidului și patriei socialiste. 
Versuri ; 8,30 La microfon, me
lodia preferată ; 9,30 Viața
cărților ; 10,00 Buletin de știri; 
10,05 Muzică populară ; 10,30 
„Vreau să știu" ; 11,00 Buletin 
de știri ; 11,05 Muzică ușoară ; 
11,15 Litera și spiritul legii;
11,30 Concertul în Re major 
pentru flaut și orchestră de 
Luigi Boccherini (Camillo 
Wanausek) ; 12.00 Discul zilei 
- Manolo Escobar ; 12,30 In- 
tîlnire cu melodia populară și 
interpretul preferat ; 13,00 Ra
diojurnal ; 13,30 Concert de 
prinz ; 14,00 Din creația com
pozitorilor noștri ; 15,00 Bule
tin de știri ; 15,15 Duete in
strumentale de muzică popu
lară ; 15,30 Piese de estradă ; 
16,00 Radiojurnal; 16,15 Cîn- 
tecele eliberării ; 16,30 Știința 
la zi ; 16,45 Fotbal „minut cu 
minut" ; 18,00 Orele serii ; 20,00 
Zece melodii preferate ; 21,00

lucrările Conferinței Federației Mondiale
a Asociațiilor pentru Națiunile Unite

Cuvîntul șefului delegației române
GENEVA 14 '(Agerpres). — 

Marți, în ședința plenară a 
Conferinței Federației Mondi
ale a Asociațiilor pentru Na
țiunile Unite, ale cărei lucrări 
se desfășoară la Geneva, a 
luat cuvîntul șeful delegației 
române, prof. dr. Dumitru 
Mazilu, director adjunct ști
ințific al Institutului de științe 
politice și de studiere a pro
blemei naționale. El a subli
niat necesitatea intensificării 
activității federației în efor
tul de a asigura creșterea ro
lului Organizației Națiunilor 
Unite. în lumina rezoluției 
Adunării Generale, adoptată, 
la propunerea României și a 
altor state, în anul 1972.

In continuare, vorbitorul' a 
spus că România a acționat și 
acționează în direcția recu
noașterii necesității ca Națiu
nile Unite să devină un instru
ment. mai eficace, în apăra
rea și întărirea independenței 
si suveranității tuturor state
lor. a dreptului inalienabil al 
fiecărui popor de a-și hotărî 
singur soarta, fără nici un a- 
mestec din afară și potrivit 
Cartei să acționeze cu 
toată fermitatea pentru pre
venirea și curmarea actelor de 
agresiune sau a oricăror alte 
acțiuni care ar pune în pri- 

părării de metal galben. O 
parte dintre aceștia au vîndut 
în ultimele zile aur, înregis- 
trînd la actualele cursuri pro
fituri importante.

In tranzacțiile efectuare la 
Londra, uncia a fost cotată la 
98 dolari, cu 5,5 dolari sub 
prețul de la deschidere. La 
Frankfurt pe Main, prețul a 
fost de 103,57 dolari, față de 
107,96 dolari la sfîrșitul săp- 
tămînii trecute.

Revista șlagărelor ; 21,30 Biju
terii muzicale ; 22,00 Radiojur
nal ; 22,30 Concert de seară ; 
24,00 Bulelin de știri ; 0,03- 
5,00 Estrada nocturnă.

9,00 Curs de limbă engle
ză. Recapitulare (7).

9,30 De la Alfa la Omega 
— enciclopedie pentru 
elevi.

10,00 Telex.
10,05 Prim-plan t Seorgeta 

Cltică
10,30 Film serial : „Marea 

iubire a lui Balzac" 
(episodul IV).

11,25 Popas Ia Hordou — 
montaj muzical-lite- 
rar din opera lui Geor
ge Coșbuc. 

mejdie pacea și securitatea 
internațională.

Federația Mondială a Asoci
ațiilor pentru Națiunile Uni
te, asociațiile din fiecare țară 
— a arătat reprezentantul 
nostru — pot juca un rol tot 
mai important în promovarea 
principiilor independenței și 
suveranității naționale, egali
tății depline în drepturi, nea
mestecului în treburile interne 
ale altor țări, avantajului re
ciproc, respectarea dreptului 
fiecărui popor de a-și decide 
în mod suveran destinele, ca
lea de dezvoltare, renunțării 
Ia forță și la amenințarea cu

Mesajul secretarului
GENEVA 14 (Agerpres) — 

Intr-un mesaj adresat celei 
de-a 24-a Conferințe a Fede
rației Mondiale a Asociațiilor 
pentru Națiunile Unite, secre
tarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, a subliniat că „a- 
nimozitățile și temerile care 
au deteriorat mult timp rela
țiile internaționale și au. afec
tat activitatea O.N.U. sînt în
locuite. treptat, de o nouă at
mosferă. . Evenimente ca pri-

Succese ale patrioților guineezi
DAKAR 14 (Agerpres). — 

Patrioții guineezi au repur
tat noi succese în lupta îm
potriva colonialismului por
tughez, care trebuie să facă 
față unei activități din ce în 
ce mai intense pe diferite 
fronturi — anunți? un comuni
cat al Partidului African al 
Independenței din Guineea-

La periferiile Pnotn Penhului
PNOM PF.NH ,14 (Agerpres) 

— Portele patriotice cambod
giene âu continuat să .atace 
zonele din jurul bazei aeriene 
militare Pochentong, din pe
riferiile Pnom Penhului. Pa
trioții au deschis focul asu
pra unor linii de comunicații 
care leagă aeroportul de cen
trul capitalei. Ei au încercuit 
complet localitatea Tuol Leap,

9 Cu prilejul împlinirii a 
trei secole de la nașterea ma
relui istoric, filozof și cărtu
rar român, Dimitrie Carttemir. 
prof. Florin Popescu, titularul 
Catedrei de civilizație româ
nească a Universității de stat 
din Portland, a conferențiat în 
fața studenților și profesori
lor universității pe tema „Di
mitrie Cantemir — personali
tate română și europeană".

* Fostul secretar general 
al O.N.U., U Thant, a fost-ales, 
marți, în calitate de președin
te al Federației Mondiale a 
Asociațiilor pentru Națiunile 
Unite (FMANU). U Thant a 
fost desemnat în această func
ție în unanimitate de delegații 
celor 72 de asociații naționa
le. participante la cea de a 
24-a conferință FMANU.

ft Secretarul general >1 
Ligii Arabe. Mahmud Riad, 
a conferit cu delegatul perma
nent al Republicii Arabe Ye
men ne lingă această organiza
ți». Moustafa '^•’ko'ib. în le
gătură cu relații!» dintre cele 
două state yemenite si cu mă
surile privind aplicarea acor
dului asupra unificării lor.

ft La Moscova a avut loc. 
Juni, o întrevedere între Ni
kolai Patolicev, ministrul co

11.35 La ordinea zilei. Azi, 
județul Bacău.

11,50 Revista literar-artis- 
tică TV. (reluare).

12.35 Muzică populară
13,00 Telejurnal.
15.30 Matineu de vacanță :

„Pinguinul" — pro
ducție a . studiourilor 
cinematografice polo
neze.

17,00 Fotbal : F.C. Constan
ța — Steaua (diviza 
A). Transmisiune de 

la Constanța.
18,45 Itinerar congelez — 

film documentar.
19,00 Timp și anotimp în a- 

griciiltură.
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Cîntecul săptămânii.
20,05 Cinstire patriei. Ver

suri.
20,15 Teleobiectiv.
20.35 Telecinemateca — Ci

clul John Ford. „Că

forța în soluționarea proble
melor litigioase între state.

In aceeași zi, au luat cu
vîntul reprezentanții asociați
ilor din Iugoslavia, Austria, 
U.R.S.S., Irak, R. D. Germa
nă, S.U.A.. Italia precum și 
din alte țări. ★

Prof. dr. Dumitru Mazilu a 
fost ales vicepreședinte al Co
misiei Economice și Sociale în 
care sînt analizate problemele 
dezvoltării economice și socia
le în lumea contemporană, 
precum și problemele protejă
rii mediului înconjurător.

general al O.O.
mirea celor două state ger
mane în Organizația Națiuni
lor Unite și convocarea Con
ferinței general-europene pen
tru securitate și cooperare — 
a spus el ■— constituie semne 
clare ale acestei noi atmosfe
re". Secretarul general al 
O.N.U. a avertizat, în mesa
jul său, asupra tensiunii și 
pericolului existente în Orien
tul Apropiat,.Africa de Sud și 
Asia . de sud și sud-est.

Bissau și. Insulele Capului 
Verde (PAIGC), dat publicită
ții la Dakar. Bilanțul total al 
pierderilor suferite de trupe
le colonialiste. în ultimele săp- 
tămîni se ridică la mai mult 
de 49 de morți, în timp ce un 
număr cu mult mai mare .de 
soldați portughezi au fost ră
niți.

situată la aproximativ 10 ki
lometri de aeroportul Pochen
tong.

Agențiile Associated Press 
și UPI anunță, totodată, că a- 
vioane americane, inclusiv 
formațiuni „B-52", au conti
nuat marți să bombardeze ma
siv periferiile Pnom Penhu
lui, în special zona în care 
este situat aeroportul.

merțului exterior al U.R.S.S., 
și Pasquale Landolfi, directo
rul întreprinderii petroliere i- 
taliene de stat „ENI", secre
tar general al Camerei de co
merț italo-sovietice.

• Ministerul francez al 
Poștelor și Telecomunicațiilor 
a anunțat majorarea cu apro
ximativ 16 Ia sută a tarifelor 
la convorbirile telefonice, te
lex și telegrafice cu regim in
ternațional.

ft Marți, la Geneva, au a- 
vut loc lucrările celei de-a 
621-a ședințe a Conferinței 
Comitetului pentru dezarma
re. Au hiat cuvîntul reprezen
tanții Italiei și Cehoslovaciei.

H Concomitent cu intrarea

lăuza caravanei'1.
22,00 24 de ore ' ănia in 

lume.
22,40 Sport. Jocurile mon

diale universitare. Se- 
lecțiuni înregistrate 
de la Moscova.

Valorile temperaturii în
registrate în cursul zilei de 
ieri :

Maximele: Petroșani 19 
grade ; Paring 9 grade.

Minimele: Petroșani 11
grade ; Paring 7 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE: Vreme insta
bilă cu cer variabil. Vor că
dea precipitații slabe sub 
formă de averse. Vînt slab 
pînă la potrivit din sectorul 
nordic.

HI

Dezbaterile din Consiliul 
de Securitate

NEW YORK 14 (Agerpres).
— Consiliul de Securitate și-a 
continuat marți dezbaterile pe 
marginea plîngerii Libanului 
privind interceptarea de către 
aviația israeliană, deasupra 
teritoriului libanez, a unui 
avion de pasageri al compa
niei ..Middle East Air".

Luînd cuvîntul în cadrul șe
dinței de dimineață, reprezen
tantul Marii Britanii, Donald 
Maitland, a calificat acțiunea 
drept ..nejustificabilă și inad
misibilă. Delegația mea, a 
spus el — nu poate accepta 
ideea ca un guvern să fie. în
dreptățit de a lua legea în 
propriile mîini și de a comite 
acte de violență absolut in
compatibile cu dreptul inter
național".

Reprezentantul Franței, 
Jacques Lecompt, a apreciat 
că este de datoria Consiliului 
să condamne deschis și în u- 
hanimitate acțiunea israelia
nă. „Consiliul — a declarat el
— trebuie să invite cu fermi
tate Israelul să se abțină în 
viitor de la orice acțiuni de a- 
ceastă natură și să respecte 
strict, așa cum are obligația, 
dispozițiunile convențiilor in-

Incident intre unități navale 
egiptene și israeliene

CAIRO 14 (Agerpres). — 
Luni după-amiază, în zona 
Golfului Suez a avut Ioc un 
incident între unități navale 
egiptene și israeliene — infor
mează agențiile internaționale 
de presă.

Potrivit unui purtător de 
cuvînt militar al R. A. Egipt, 
citat de agenția MEN, uni
tățile navale de apărare egip
tene și bateriile de coastă au 
interceptat șase vedete isra
eliene care s-au apropiat de 
țărmul egiptean, în regiunea 
localității Adabiya, la sud de 
Suez. Una dintre ele a fost 
lovită. Forțele inamice — a 
arătat purtătorul de cuvînt — 
au suferit pierderi, retrăgîn- 
du-se spre est după 15 minu- 

în vigoare a noii Constituții 
a Pakistanului, Ia Islamabad 
a avut Ioc, în cursul nopții de 
luni spre marți, ceremonia de
punerii jurămîntului de către 
președintele țării, Chaudhry 
Fazal Elahi, și de către primul 
ministru, Zulfikar Aii Bhutto.

ft Ministerul Justiției al 
Statelor Unite a anunțat cre
area unui birou special însăr
cinat cu protejarea drepturi
lor civile ale indienilor ameri
cani, a anunțat Stanley Pot- 
tinger. ministru adjunct al 
justiției. Biroul special va fi 
condus de Caro Stroiber, spe
cialist în problemele relative 
la drepturile indienilor ame
ricani.

ft Potrivit unui bilanț pro
vizoriu, transmis de agenția 
Reuter, cel puțin 110 persoane 
și-au pierdut viața în nordul 
Indiei, ca urmare a ploilor 
musonice și a inundațiilor din 
ultimele patru zile Un mare 
număr de locuitori an rămas 
fără adăpost. Unități ale for
țelor ter»str» indiene și ale 
aviației desfășoară operațiuni 
intense de salvare și de aju
torare a sinistraților.

ft Pe ruta Reichenbach — 
Werdau, în apropiere de 
Karl-Marx-Stadt. în R. D. Ger
mană. s-a produs un accident 
de cale ferată. In urma de
raierii a patru vagoane ale 
unui tren de pasageri, și-au 
nj»rdut viața opt persoane, și 
alte patru au fost grav rănite. 
20 de pasageri suferind răniri 
ușoare. O comisie a Ministeru
lui Transporturilor s-a de
plasat la fața locului.

Sport — Telex — Sport — Telex
SOFIA 14 (Agerpres). — 

In grupa de Ia Sofia a semi
finalelor „Cupei Europei" la 
decatlon, pe locul întîi s-a cla
sat echipa U.R.S.S. cu 23 270 
puncte, urmată de Polonia — 
23 226 puncte, R. D. Germană.
— 23 009 puncte. Bulgaria — 
22 427 puncte. Cehoslovacia — 
22 325 puncte. Cel mai bun 
rezultat la individual l-a ob
ținut Tomas Surviali (U.R.S.S.)
— 8 018 puncte.

VIENA 14 (Agerpres). — 
Grupa semifinală a „Cupei 
Europei" la pentatlon, desfă
șurată la Innsbruck, a fost 
cîștigată de echipa atletelor 
din Ungaria cu 13 072 puncte. 
Pe locurile următoare s-au 
clasat formațiile R. F. Germa
nia — 12 837 puncte, Austriei 

n

ternaționale în vigoare".
In intervenția sa, delegatul 

Republicii Populare Chineze, 
Chuang Yen, a reclamat con
damnarea în modul cel mai 
sever a Israelului pentru vio
larea suveranității Libanului 
și a normelor aviației civile, 
precum și adoptarea de mă
suri eficiente împotriva acți
unilor de acest gen.

Reprezentantul iugoslav, 
Miljan Komatina, a declarat. 
Ia rîndul său, că este necesar 
ca Consiliul să „condamne cu 
hotărire și să interzică repe
tarea actelor de terorism de 
această natură, în scopul asi
gurării securității transportu
lui aerian internațional".

Joseph Odero-Jowi (Kenya) 
s-a pronunțat pentru adopta
rea de măsuri care să reflecte 
„reprobarea internațională a 
acțiunii israeliene", iar Lau
rence McIntyre (Australia) a 
exprimat temerea că actele de 
acest gen sînt de natură să a- 
graveze și mai mult situația 
din Orientul Apropiat. Con
damnarea Israelului a fost ce
rută și de delegatul Indiei, 
Samar Sen. — ultimul vorbi
tor din cadru] ședinței.

te, sub acoperirea elicopterelor 
și avioanelor.

*

TEL AVIV 14 (Agerpres). — 
Un comunicat oficial difuzat 
Ia Tel Aviv afirmă că forțele 
israeliene au deschis focul 
după ce au fost atacate în 
timp ce efectuau o acțiune de 
patrulare Ia nord-vest de Ras 
Sudar. Se precizează că, în 
cursul incidentului, care a du
rat 15 minute, doi soldați is- 
raelieni au fost răniți ușor, 
iar una din cele două vedete 
egiptene a fost lovită.

Faptul divers pe glob
METRONOMUL VA FI UTILIZAT 

$1 IN MEDICINA 
REPARATORIE I

WASHINGION 14 (Ager
pres). - Metronomul toiosit 
pină acum pentru măsurarea 
timpului de către muzician și 
alți specialiști va avea și o u- 
tilizare in medicina reparato
rie. Mai precis, el va fi utili
zat pentru corectarea defecte
lor grave în vorbire, in special 
a bîlbîielii. în acest scop se 
va recurge la un metronom 
minuscul, de dimensiuni capa
bile să permită introducerea 
lui în pavilionul urechii, la fel 
ca un aparat acustic obișnuit. 
Această informație a fost fur
nizată într-o declarație a dr. 
Charlotte Zitrin, medic ameri
can. Invenția pornește de la 
ideea că bătăii» ritmice ale 
metronomului permit ordona
rea vorbirii persoanelor care 
se bîlbîie, eliminînd repetițiile, 
opririle și pauzele mari pe care 
acestea nu le pot controla. 
S-a avut în vedere totodată, 
constatarea că persoaneie su
ferind de defecte ale vorbirii 
pot adesea să cînte corect, fără 
să se bîlbîie datorită ritmului 
regulat al muzicii.

Dr. Zitrin este director al 
Clinicii pentru terapia compor
tamentului, la un spital din 
Long Island (New York) Ea a 
precizat că invenția se bazează 
pe ideea unui englez care a 
folosit un metronom obișnuit 
pentru a-și trata oropriile de
fecte de vorbire. Noul aparat 
miniaturizat este plasat în u- 
reche, iar ritmul bătăilor sale

— 12 356 puncte, Elveției — 
11 542 puncte, Italiei — 10 941 
puncte.

RIO DE JANEIRO 14 (A- 
gerpres). — Cu două runde 
înainte de terminarea turne
ului interzonal de șah de la 
Petropolis (Brazilia), în cla
sament conduc marii maeștrii 
Costa Mecking (Brazilia) și 
La jos Portisch (Ungaria) eu 
cîte 10 puncte și o partidă în
treruptă. Urmează Hort (Ce
hoslovacia) 9,5 puncte, Polu- 
gaevski (U.R.S.S.) șl Liuboje- 
vici (Iugoslavia) 8 puncte și 
3 partide întrerupte, Gheller 
(U.R.S.S.). 8 puncte (2). Șăhis- 
tul român Florin Gheorghiu, 
care în runda a 15-a l-a în
vins în 47 de mutări pe Ka
gan (Israel), ocupă locul 12 
cu 6 puncte Alte rezultate a-

Acorduri 
de colaborare 

economică 
între II. R. S. S. 

și R. D. Vietnam
MOSCOVA 14 (Agerpres) — 

In prezența lui Alexei Kosî- 
ghin, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., și a 
lui Fam Van Dong, primul 
ministru al guvernului R. D. 
Vietnam, Ia Moscova au fost 
semnate, marți, acorduri de 
colaborare economică, tehnică 
si comercială între Uniunea 
Sovietică și Republica Demo
crată Vietnam, pe perioada 
1974—1975. In baza lor, Uni
unea Sovietică va oferi asis
tență R. D. Vietnam în refa
cerea economiei naționale, îi 
va livra utilaj si materiale. 
Uniunea Sovietică va acorda 
asistentă R. D. Vietnam, prin
tre altele, în dezvoltarea ener
geticii și industriei carbonife
re, în construcția de șosele, în 
lucrările de prospecțiuni geo
logice, precum și în valorifi
carea unor terenuri înțelenite.

Festivitatea 
din localitatea 

albaneză Makerze
TIRANA 14 (Agerpres). — 

In localitatea albaneză Ma
kerze, din regiunea Vithkuq, 
districtul Korea, a avut loc 
sărbătorirea aniversării a 30 
do ani de la crearea primei 
brigăzi de șoc a Armatei Na
ționale de Eliberare a Alba
niei. La manifestare au luat 
cuvîntul Haxhi Lleshi, pre
ședintele Prezidiului Adunării 
Populare a R. P. Albania, și 
Mehmet Shehu, președintele 
Consiliului ,dq Miniștri, fost 
comandant al primei brigăzi 
de șoc.

poate fi accelerat de la âO de 
cuvinte pe minut pînă la 112 
cuvinte, cit este debitul vorbi
rii normale. Medicul a preci
zat că tratamentul clinic du
rează circa șase luni, după ca
re pacientul poate folosi apa
ratul singur, pentru a-și per
fecționa vorbirea. Cazurile 
tratate pînă în prezent au re
ușit pe deplin.

GREFĂ DE INIMA
LA O TÎNĂRĂ DE 13 ANI

PARIS 14 (Agerpres). — Ce
line Mawer, tînăra franceză (în 
vîrstă de 13 arii) supusă vineri 
unei operații de transplantare 
a inimii, a putut luni să se dea 
jos din pat. Funcționarea noii 
sale inimi este în prezent per
fectă. arecizează buletinul me
dical.

FLĂCĂRI AVÎND O ÎNĂLȚIME
DE PESTE 100 METRI

TOKIO 14 (Agerpres). - Un 
uriaș incendiu a izbucnit la 
depozitul unei uzine de pro
duse chimice, în centrul indus
trial Oița, din insula Kyushu. 
Au luat foc materiale chimice, 
în special insecticide, care au 
ars cu flăcări avînd o înălți
me de peste 100 metri. Opera
țiunile de stingere a incendiu
lui au fost înqreuiate atît de 
violența sinistrului, cit și de 
oazele otrăvitoare emanate. 
Au fost evacuate 2 000 de per
soane din zonă, iar pagubele 
materiale sint estimate Ia 670 
milioane yeni.

le rundei : Smîslov — Ivkov 
remiză : Mecking — Hug 1—0; 
Reshevsky — Byasas remiză ; 
Polugaevski — Hort remiză ; 
Portisch — Savon remiză.

ROMA 14 (Agerpres), — 
Turneul internațional de te
nis de la Pescara a fost cîști- 
gat de jucătorul sovietic Ale- 
xandr Metreveli, care l-a în
vins în finală cu 6—2, 6—1, 
6—0 pe compatriotul său Ana
toli Volkov. Proba feminini 
a revenit sportivei sovietice 
Olga Morozova (U.R.S.S.), în
vingătoare In finala cu 6—fî, 
1—6. 9—7 în partida cu Eva 
Szabo (Ungaria). Metreveli ș? 
Morozova au cîștigat și proba 
de dublu mixt. învingînd în 
finală, ne Korotkov și Kroșina 
eu 6—3, 6—4.

Redacția ți administrația ziarului i Petroșani, strada Republicii, nr. 90, telefon i 1661
............. .......... ......... ................ 1 ■" ......... ....... ..............,..................... ■„

Tiparul • întreprinderea poligrafic' Hunedoara - Subunitatea . rtroțani 40 314


