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OPGAH AL COMITETULUI MUNICIPAL PETBDȘANI AL P.C R. SI AL CONSILIULUI PBWIIAQ MUNICIPAL

La Lupeni, în brigada frontalistului Ion Sălăjan, 
s-a născut o inițiativă 

valoroasă în sprijinul permanentizării cadrelor:

toții, de la muncitor la director, avem 
o datorie față de meseria noastră: 
FORMAREA MINERULUI DE MÎINE

Recenta adunare a reprezentanților oamenilor muncii de la 
mina Lupeni a consemnat, alături de alte propuneri valoroase, o 
inițiativă care s-a bucurat încă de la inceput de atenția și ade
ziunea unanimă. Ea aparținea cunoscutului miner ION SALAJAN 
care propunea includerea intre preocupările permanente ale bri
gadierilor Văii Jiului „STABILIZAREA UNUI NUMĂR BINE PRECI
ZAT DE NOI ANGAJAȚI. 7 IN CAZUL FORMAȚIILOR DE LUCRU 
MARI DE LA ABATAJELE FRONTALE", ca o contribuție efectivă a

minerilor de azi la permanentizarea și formarea profesională, in 
raport cu cerințele crescinde ale progresului tehnic, a viitoarei 
generații de mineri.

CARE SINT RAȚIUNILE CARE AU GENERAT ACEASTA INIȚIA. 
TIVA ? CARE SINT IMPLICAȚIILE SI PERSPECTIVELE El DE GENERA- 
UZARE ? CE CONTRIBUȚIE POATE ADUCE EA IN STABILIZAREA 
FORȚEI DE MUNCA IN ACTIVITATEA MINIERA A VĂII JIULUI ? 
Sint citeva întrebări cărora le-am căutat răspunsul cu ajutorul și 
in mijlocul promotorilor valoroasei idei - minerii lupeneni.

Noul venit
trebuie
ajutat 

să înțeleagă 
mina

ION SÂLÂJAN iși susține liniș- 
it, metodic orgumentele. Vor
bește cu siguranța omului care 
u se îndoiește cîtuși de puțin 
e soliditotea argumentelor sale.
- Nu este ușor primul contact 

u mina. o știm cu toții prea 
line. îmi amintesc că atunci cind. 
3 numai 19 ani, am văzut pen- 
•u prima dată abctajul, mi-a 
■ecut prin minte gindul că n-am
□ fac față, că va trebui să-mi 
out meseria in alte părți. To- 
uși, nu s-a intimplat așa. Am
□ mas aici. Și nu aș putea spu- 
e că printre motivele care au 
otărit drumul meu în viață nu 
-o aflat și acela că am fost 
line primit încă de la început 
le către cei alături de care 
irma să lucrez.

— Amintirea acelei primiri bune 
influențat în continuare rela- 

ț iile minerului și mai apoi ole 
irigadierului Ion Sălăjan cu noii 
mgojați ?

— Știu ce poate face și ce tre- 
>uie cerut unui nou venit și de
ceec caut să-l plasez la in- 
eput la operațiuni ajutătoare, 
‘înd îi vine rindul să lucreze la 
ronț, la împărțireo lucrului, țin

Ion Purcel. Ion Sălăjan, Clement Lipoviceanu și Gheorghe Trăistaru (de la stingă la dreapta) — două gene
rații de mineri simbolizind prezent și viitor in mineritul Văii Jiului.

In mîna cui 
și cum predăm 

ștafeta 
destoiniciei 
minerești ?

iarăși seama de puterile și pri
ceperea lui. Echipa care are un 
nou ongajot va primi doar 10 
grinzi, in timp ce echipelor o- 
bisnuite le repartizez 17 la di
rijare. Oomenii trebuie lăsați 
să privească cu atenție, să înțe
leagă cit moi bine abatajul, 
mina.

- Acest fel de o lucra cu în
cepătorii dă rezultate bune ?

— Oameni ne vin multi. Și nu 
întotdeauna numai dintre cei 
buni. La inceput toți spun că 
vor sta, unii iți mai cer și bani 
împrumut și după citeva zile de 
lipsă de la șut afli că au de
zertat. Cu majoritatea insă mă 
pot înțelege bine. Nu mai de
parte decit Purcel. La inceput 
nimic nu-i plăcea. Cind era Io 
tăiere ar fi vrut să lucreze ba in
tr-o echipă, ba în alta. Imi mai 
cerea să-l trec și pe alt schimb. 
Pină cind într-o zi l-am luot și 
i-am spus, liniștit, dar apăsat : 
„Dacă nu vrei să lucrezi cu 
Constantin Mongu. unul din cei 
mai buni mineri din brigadă, să 

ști că voi cere să fi plasat in 
altă parte". A înțeles, s-a pus 
pe treabă și acum e unul dintre 
oamenii pe care mă pot bizui.

- Nu e un risc din partea unui 
brigadier să se angajeze să per
manentizeze șapte oameni de 
virste diferite, veniți din toate 
părțile țării, fiecare cu gindu-
rile și obiceiurile lui ?

- Nu zic că e ușor, dar in
ceea ce mă privește, la fel ca
și în alte împrejurări, voi Ști
să-mi respect angajamentul. Și 
m-aș bucura dacă ar face la 
fel cit mai mulți dintre ortacii 
mei din Vale.

— Care au fost motivele care 
au făcut să se nască această 
idee ?

- Mă gindesc că avem cu 
toții, de la miner pină la direc
tor o datorie față de meseria 
noastră. Urmărind să obținem 
rezultate cit mai bune în mun
ca de zi cu zi, trebuie să ne 
gindim și să asigurăm condițiile 
pentru ca și in viitor munca in 

mină să se desfășoare la nive
lul cerințelor. Or, condiția ele
mentară o reprezintă OAMENII, 
stabilizarea și pregătirea lor te
meinică, atit ca meseriași cit și 
ca cetățeni.

Și, dacă ne gindim că 
prima etapă in stabilizarea unui 
muncitor o reprezintă „fixarea" 
sa într-o formație de lucru, re
zultă și motivul care m-a deter
minat să propun tuturor brigadi
erilor din Vale să ne preocupăm 
permanent de această im
portantă cerință. Pentru că, 
trebuie să înțelegem bine, 
proba cu trimiterea noului 
angajat după „cheia de boltă" 
nu mai poate fi aplicată astăzi. 
Oamenii s-au schimbot. De a- 
ceea și noi trebuie să fim cit 
mai atenți la felul cum lucrăm 
cu ei.

Vom fi 
tot aici 

la sfîrșitul 
anului...

Dorind să cunoaștem și opinia 
citorva dintre cei care au venit 
de curind la mină asupra moti
velor care i-au făcut să rămină, 
ne-am adresat unora dintre to
varășii de muncă de dată recen
tă ai brigadierului Ion Sălăjan.

Ing. Bujor BOGDAN

(Continuare in pag. a 2-a)

La E.M. Vulcan

Un succes 
de prestigiu
16 000 TONE DE CĂRBU
NE EXTRASE PESTE

SARCINILE DE. PLAN
Ziua de ieri a constituit 

pentru colectivul de munci
tori. ingineri și tehnicieni 
al minei Vulcan — dețină
tor al titlului de fruntaș 
pe anul 1973 in întrecerea 
pentru sporirea producției 
de cărbune — un eveniment 
deosebit. Această dată mar
chează extragerea peste 
sarcinile de plan, de la în
ceputul anului, a cantității 
de 16 000 tone de cărbune 
energetic și cocsificabil. 
Succesul se datorează par
ticipării responsabile a în
tregului colectiv, atit a bri
găzilor de la fronturile de 
lucru, a formațiilor de la 
pregătire, a celor din 
sectoarele electromecanic, 
transporturi și de la supra
față cit și a cadrelor teh- 
nico-ingincrești, la soluțio
narea problemelor ce le-a 
ridicat producția, la perfec
ționarea continuă a activi
tății generale.

Dind dovada aceleiași 
răspunderi partinice, comu
niștii minei Vulcan au su
plimentat angajamentul 
pentru acest an, asumat în 
chemarea la întrecere lan
sată către toate exploatări
le miniere din ramura căr
bune, exprimîndu-și hotărî- 
rea de a extrage, în întîin- 
pinarea celei de a XXX-a 
aniversări a eliberării pa
triei, cantitatea de 24 000 
tone de cărbune, peste sar
cinile de plan.

Pentru dezvoltarea edllitar-urbanlstlcă a municipiului

Planuri avem, angajamente ne-am luat, 
timpul ne ajută 

DE-ACUM, LA LUCRU!
Convorbire cu ing. EMILI AN TOMULESCU, 

vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular municipal

Populația Văii Jiului a 
luat cunoștință la timp de 
indicatorii planului de dez
voltare economico-socială a 
municipiului in profil teri
torial. pe 1974, adoptați in 
cea de a XXI-a sesiune a 
consiliului popular munici
pal.

De la data cind deputății 
au dezbătut și aprobat, in 
plenul sesiunii, măsurile 
stabilite în scopul dezvoltă
rii multilaterale a munici
piului, au trecut două luni, 
în acest interval au fost e- 
șalonatc planurile economi- 
co-socialc pe luni și trimes
tre, pe secții și sectoare de 
activitate, adueîndu-se la 
cunoștința tuturor salaria- 
ților și a cetățenilor sarci
nile fizice și valorice ce le 
au de realizat.

Pentru a face cunoscute 
noile direcții spre care se 
îndreaptă atenția și preo
cupările edililor și gospo
darilor noștri am adresat 
citeva întrebări tovarășului 
inginer EMILIAN TOMU
LESCU, vicepreședinte al 
Comitetului executiv al 
Consiliului popular munici
pal.

La E.M. Paroșcni

Primii pași 
pe calea 
redresării

Tn cadrul sectorului T al 
minei Paroșcni — sector 
care în prima decada a lunii 
martie s-a confruntat cu o 
serie dc greutăți cauzate de 
terminarea a două abataje 
frontale din stratul 18 — 
au intrat în funcție, ince- 
pînd cu primele zile ale a- 
cestej decade două noi aba
taje.

La abatajul 6 134. condus 
de șeful de brigadă C. Dia
conii, s-a terminat trecerea 
de la susținerea in lemn (ne
cesară la pornirea abataju
lui) la susținerea metalică, 
iar abatajul 6 125 unde este 
plasată brigada condusă de 
cunoscutul miner Ioan De
meter, s-a pușcat deja prima 
fîșie.

Producția realizată djn a- 
ceste noi capacități recent 
intrate în funcție, începe 
să se facă simțită în realiză
rile sectorului I, care în 
cursul zilei de 12 martie a 
înregistrat o depășire cu 
peste 10 la sută a sarcinilor 
zilnice de plan.

Cu o lună mai devreme
' La Puțul Victoria al E. M. 
| Lupeni s-a efectuat înlocui- 
> rea podețelor și scărilor din 
I lemn de pe secțiunea de cir- 
| culație pe verticală cu scări 
Iși podețe din fier. Această 

lucrare a fost terminată cu o
I

- Locuitorii din Aeroport 
doresc să afle ce s-a între
prins concret pentru materi
alizarea propunerilor privind 
înzestrarea cartierului cu 
dotări de interes general 
cetățenesc ?

— Intre obiectivele mari, 
la care se lucrează deja, a- 
mintesc construirea unei noi 
școli cu 16 săli de clasă, o 
creșă-grădiniță și două ateli- 
ere-școală. In prezent se lu
crează și la piața de alimen
te situată în partea sudică a 
cartierului pentru îmbunătă
țirea aprovizionării gospodi
nelor cu produse agro-alimen- 
tare, legume și fructe. De a- 
semcnca. se va amenaja o 
nouă stație de autobuz în ex
tremitatea cartierului, prelun- 
gindu-se astfel traseul trans
portului în comun. Cu spriji
nul cetățenilor și al unităților 
prestatoare de servicii vom 
sistematiza zonele din jurul 
noilor blocuri date in folosin
ță și le vom dota cu cele ne
cesare pentru a satisface atît 
cerințele locatarilor cît și pe 
cele ale înfrumusețării. Vom 
extinde zonele verzi, iar lo
curile dc joacă pentru copii 
le vom dota cu diferite apa
rate.

— Transportul in comun 
constituie pentru o bună 
porte a populației municipiu
lui o problemă încă nerezol
vată. Ce va întreprinde con
siliul popular pentru ca și 
locuitorii din vechea colonie 
să beneficieze de acest mij
loc de circulație ?

Pe șantierul de 
locuințe din Vulcan

Cotă finală 
la primul „turn“ 
din planul fizic 

pe acest an
La construcția blocului 

A3, cu 65 apartamente din 
Vulcan s-a atins cola fina
lă — al 11-lea nivel. Este 
primul din cele patru blo
curi „turn“ care se vor con
strui anul acesta în Vulcan. 
Folosim prjlejul pentru a 
consemna că în cei zece ani 
care au' trecut de la ..înăl
țarea" primului bloc turn 
din Vulcan, blocul A3 este 
al 28-lea.

Față de termenul de pre
dare planificat, 31 mai, con
structorii au holărît să de
vanseze data recepției nou
lui bloc cu cel puțin 5 zile. 
Aportul cel mai consistent 
în atingerea ritmului înalt 
de execuție cu care s-a lu
crat pînă acum și l-au adus 
echipele conduse de beto- 
nistele Maria Turi și Elena 
Moșoiu precum și montorii 
cofrajelor plan universale 
conduși de Constantin E- 
bîncă și Ghcorghe Savin.

lună mai devreme față de J 
data planificată de către mi- | 
nerii de la întreținerea puțu- | 
i ilor : Sabin Bădău, Zoltan ■ 
Bogyo, Dumitru Fircă, Ale- ] 
xandru Gergely, in frunte cu ■ 
șeful de echipă Iosif las- | 
chievici. .

— Deservirea întregii popu
lații pe linia transportului în 
comun stă de mult timp în a- 
tenția comitetului executiv. 
Anul acesta vom soluționa 
problema prin înființarea unui 
nou traseu de autobuze, prin 
vechea colonie, după termina
rea pasajului de nivel peste 
linia ferată do la mina Live- 
zeni. Tot pentru îmbunătăți
rea circulației vom executa 
lucrări de reparații și întreți
nere a străzilor și vor fi 
montate noi indicatoare de 
circulație fluorescente la in
tersecții, în special în această 
colonie.

- între obiectivele planifi
cate pentru dotarea orașului 
se numără și amenajarea 
unui parc de agrement în 
pădurea Institutului. Ce lu
crări vor fi executate in a- 
cest an pentru ca locuitorii 
să-și poată presta contribu
ția in muncă la acest obiec
tiv ?

— In primul rînd ne-am 
propus să terminăm stadionul 
Institutului de mine. Apoi 
vom executa mai multe lu
crări la parcul de agrement : 
pentru început drumurile do 
acces și aleile, apoi sistema
tizări de teren, curățirea zo
nei aferente. împăduriri, o o- 
glindă de apă. în continuare 
se vor construi și amenaja 
o bibliotecă în aer liber, o co-

C. H.

(Continuare în pag. a 3-a)

Instruirea 
președinților 

de sindicat
Ieri s-a încheiat la Petroșan. 

înșiruirea de două zile a pre
ședinților comitetelor sindica
telor din unitățile economice 
aparținînd Ministerului Mine
lor, Petrolului și Geologiei, 
precum și energiei electrice.

La instruire a participat to
varășul Petru Furdui, preșe
dintele Uniunii pe ramura 
mine, geologie, și energie c- 
lectrică din cadrul Uniunii 
Generale a Sindicatelor din 
România.

SCHIMBUL 
DE 

EXPERIENȚĂ, 
cale de 

perfecționare 
a muncii

Urmărind perfecționarea 
cadrelor care lucrează cu 
pionierii, Consiliul județean 
Hunedoara al Organizației 
pionierilor, în colaborare cu 
cel municipal, a organizat 
un util schimb de experien
ță despre rolul caselor pio
nierilor privind organizarea 
acțiunilor de masă politîco- 
jdeologice și tehnico-științi- 
fice. Demn de menționat 
este felul cum a fost conce
pută acțiunea reușindu-se 
ca în cele două zile să se 
cunoască valoroasa expe
riență dobîndită de casele 
pionierilor din Valea Jiului. 
Schjmbul de experiență a 
început cu un circuit docu
mentar pe itinerariul Lonea, 
Petroșani. Lupeni. Vulcan 
oaspeții din județ au adus 
frumoase aprecieri activită
ții ce se desfășoară în Va
lea Jiului. S-a scos în evi
dență preocuparea cadrelor 
didactice de la casele pio
nierilor din Vulcan si Petri- 
la care au reușit în scurt 
timp să se afirme pe plan 
municipal, județean și re
publican. preocuparea celor 
de la Lupeni și Petroșani 
pentru a fi la curent cu ce
rințele impuse de noile o- 
rientări în domeniul ins
trucției și educației. La Pe
troșani au atras atenția în 
mod deosebit cercurile de li- 
nogravurâ, artă decora
tivă și auto, la Vul
can a impresionat cel de au
tomatizări și metaloplastis, 
la Lupeni și Petrila cercu
rile foto, strung, sport, cine- 
club.

Au fost reliefate străduin
țele depuse pentru depista
rea, cultivarea și dezvolta
rea interesului, înclinațiilor, 
aptitudinilor și talentelor 
pionierilor și școlarilor. Par
ticiparea la activitățile cer
curilor de la casa pionieri
lor din Vulcan (automatizări, 
aeromodele, metaloplastie, 
basme, ciclism) a convins că 
acolo unde este preocupare 
dc diversificare a activității, 
sînt și rezultate.

Interesante au fost pro
punerile de cooperare, de

Dumitru CORNEA 
activist al Consiliului mu
nicipal al organizației pio

nierilor

(Continuare in pag. a 3-a)
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TRUFANDALE

In depozitele centra
le din Petroșani și 
Lupeni ale C.L.F. a 
sosit, in urma cu cite
va zile, un prim „e- 
șalon“ de trufandale a- 
le sezonului. Au intrat 
(sau urmează să in
tre in curind) pe rețea 
peste 1 500 kg. castra
veți dc seră, 300 le
gături ridichi dc lună, 
salată verde, ardei iu
te și foi de varză cru
dă. Săptămina viitoare, 
aceste cantități vor fi 
dublate...k_—-----

..LA HORA N SAT"

Ansamblul de cinte- 
ce și dansuri populare 
..Banatul" din Timișoa
ra, va prezenta sîmbălâ 
16 martie a.c., orele 20, 
la Casa de cultură din 
Petroșani, spectacolul 
„La horă-n sat". In 
program figurează cin- 
tece și dansuri popu
lare din bogatul folclor 
bănățean.

.CARAMBOL"

Mina Lonea. Galeria 
de transport spre puțul 
auxiliar Lonea I. La 
cîțiva metri de la ra
mificație, pe galeria 
dublă, un carambol. 
Pină aici nimic deose
bit. Mina e inină, și

< aramboale se mai pro
duc uneori. Linia rugi
nită și praful dc pe ea 
trădează insă că nu es
te vorba despre o in- 
timplare de moment. 
Aflam că cele aproxi

mativ 10 vagoncte. de 
două tone, erau imo
bilizate cam de o 
Săptămină. Să nu fi 
fost oare nevoie de 
vagonete pentru pro
ducție ? Și mai ales,

cum au putut tre
ce neobservate alîta 
timp ? !

SECȚIE NOUA

Pină nu de mult re
pararea utilajelor cas
nice se efectua la Lu
peni in atelierul dc bo- 
binaj al cooperativei 
„Deservirea". Recent, 
s-a deschis o secție 
special amenajată, in 
cadrul căreia Se asi
gură executarea lu
crărilor solicitate. La 
cerere, secția face re
parații si la domiciliu.

AM ÎNCEPUT SA 
UITAM ?

După cite am fost in
formați la întreprin
derea comercială dc

stat pentru alimenta
ția publică a fost a- 
doptată mai demult i- 
nițiativa de a organiza, 
in fiecare trimestru, 
expoziții de artă culi
nară, cu variate pre
parate de bucătărie, co
fetărie, simigerie etc. 
Deocamdată, de la în
ceputul acestui an și 
pină în prezent, o ata
re expoziție cu vinza- 
re n-a putut fi văzută 
decit la restaurantul 
„Carpați" din Petro
șani. Ce fac cei
lalți „maeștri" spe
cialiști ai întreprin
derii ? Au început să 
uite lucrurile bun» «

Individ — colectivitate
• Constantin Broască : „Prestigiul ? Ca să-și 

facă un nume, brigada trebuie să lupte zi de 
zi, ceas de ceas"

• Alcoolul — izvor al indisciplinei, cauza unor 
pierderi însemnate pentru om, pentru colec
tiv

• Așa — ziși părinți, plecați fără adresă
(pagina a /-a)

• Sub semnul împlinirii a 30 
de ani de la insurecția na
țională antifascistă arma
tă din România.

& O.N.U. : Situația din te
ritoriile coloniale portu
gheze în discuția „Comite
tului celor 24".

• Discursul lui Carlos An
dres Perez in fața Con. 
greșului venezuelean.

(pagina a 4-a)
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un nume

PREST/G/UL ?

brigada 
trebuie să

lupte zi de zi, 
ceas de ceas

• CONSTANTIN GRADÎ-
NARU : La mine in brigadă 
s a găsit mia >il Mihai .Ștefan 
să facă două nemotivate — 
zice cn nu se poate scula di
mineața. Cred și cu. după 
cite un chi full ț !... L-am ju
decat ca și pe alții „ușurel, 
.ușurel" Linii pină la urmă 
pleacă la alte brigăzi. Mihai 
insă, a rămas la noi și s-a 
adaptat disciplinei. N-a avut 
încotro. '
• GHEORGHE DRANAU:

Un minor este așteptat în 
sala de apel de toți ortacii 
de schimb. Dar nu vino. Mo
tivele sint diverse. Cel mai 
frecvent dintre aceste motive 
..diverse'’ poartă următoarea 
denumire : consumul excesiv 
de alcool.

S-ar părea că un absent din 
zece, douăzeci, va treci? neob
servat. în gindul lor. toți coi 
care. < u multă ușurință și eu 
de la sine putere Iși iau cîte 

două pe lună de rcpiius, 
c cu această convingere 
fără ei treaba va merge 

abataj într-adevăr merge. 
Dar cum ?

Pentru a da un răspuns la 
această întrebare și a cunoaș
te concret consecințele absen
țelor neniotivate. dar, mai ales 
pe „eroii** absentomani, am 
stat de vorbă cu mai mulți 
••fi do brigadă de la sectorul 

al E. M. Uricani. lată opi- 
e acestora :
| JENICA NASTASE : Din 

pricina color care absentează 
avem mari necazuri. De pildă, 
la noi în brigadă a fost unul 
Andrei Baciu care a făcut in 
ianuarie șapte nemotivate. Noi 
am realizat planul dar. totuși, 
din cauza lui s-a pierdut o 
însemnată cantitate de pro
ducție. Și asta nu poate să ne 
convină. Acum nu mai e în 
brigada noastră, că noi l-am 
judecat cit l-am judecat, dar 
dacă nu s-a îndreptat, ne-am 
lipsit de el. Mai sînt unii, de 
xemplu. Mihai Roman, care 

în 28 februarie (zi de salar — 
n.n.) a absentat nemotivat. El 
este ortac bun, dar dacă s-a 
„abțiguit". a încasat o nerno- 
tivată. Așa a pierdut și el, dar 
și noi. Motivele pentru care 
se absentează... nemotivat sint 
de cele mai multe ori absolut 
neîntemeiate. Și cred că ar 
trebui ca șeful de sector ori 
de cite ori motivează o ab
sență să ne întrebe și pe noi. 
pentru că noi cunoaștem mai 
bine oamenii.

i «’asta, trebuie să duci o viață 
ordonată.
• GHEORGHE NICHITA 

Treaba stă cam așa : aproape 
in fiecare’* brigadă se găsește 
cite unul care să ne facă ne
cazuri. Noi. ortacii, il luăm 
și mai blind și mai aspru, 
după cum e cazul, Așa ani 
procedat cu Tudor Bădin al 
nostru, care se „cherchelește” 
cam des și uită de șut. Dacă 
mi reușim, osie plimbat de la 
o brigadă la alta. Dacă vede

Ia șut Cu aresta muncim 
mult, pentru câ in rest este 
unul din coi i .ai buni mun
citori, de caro nu dorim în nici 
un chip sâ ne lipsim. O dată 
l-am scos din restaurant, am 
mers împreună și cînd am 
dat colțul unui bloc, a dispă
rui. Se întorsese la crîșmă. 
Așa c la avans și la plată ! In 
rest, muncește cit șapte, cum 
s-ar spune.

C PAVEL MADARAS E 
drept câ și noi, brigadierii,

ALCOOLUL IZVOR AL INDISCIPLINEI, 
cauza unor pierderi însemnate 

pentru om, pentru colectiv

Înțeles. în orice caz. din toam
na anului trecut situația -»-a 
schimbat mult în bine. Brigă
zile isi realizează și depășesc 
planul, chiar In condițiile Iii 
care, uneori sc absentează. 
Aceasta nu înseamnă câ o 
singură nemotivată pe lună nu 
se cheamă tot indisciplină. 
Vreau să spun că brigada ste 
microcolec tivul care influen- 
țează și disciplinează cel mai 
mult, mai ales prin munca de 
la om la om. Un ortac care a 
absentat, este făcut să înțelea
gă că. datorită lui ceilalți au 
muncit mai mult : și acești 
ceilalți il judecă aspru. In 
afară de consecințele asupra 
producției care afectează în
treaga brigadă, cel care a ab
sentat suportă și bl consecin
țele de ordin moral și materi
al — este supus judecății o- 
p nie: colective : apoi, pierde 
niște drepturi bănești, lipsin- 
du-și în acest fel și familia 
de un plus 
bam, de cc 
pentru că 
„paharul** ?

de cîștig. No în’r- - 
să sufere un copil, 
tatălui ii place...

★Am avut și noi „uscaturi" ca 
orice pădure : pe Emil Bcnkc. 
N-am scos-o nici cum la ca
păt cu el. Acum o la brigadie
rul Traian Pop...
• TRAIAN POP: Ei bine, 

nici la noi nu s-a cumințit, 
Benke. Știți, cl în particular 
este meșter ceasornicar. Nu-1 
mai primim in brigadă, să 
meargă oriunde, să rămînă cu 
ceasurile. Această hotărîre 
însă am luat-o acum, după ce 
am încercat in tot felul să-l 
îndreptăm. Din pricina lui și 
a lui Vasile Crâiniceanu (care 
atunci cînd vine la șut mun
cește bine) realizările brigăzii 
au fost diminuate, ceea ce, e 
firesc, am resimțit-o și la 
cîștig. Am încercat sâ-i lămu
rim. să vedem de ce lipsesc 
acești oameni. Ei zic că-s 
obosiți,'că nu se pot trezi. Ce 
mai. șutul e șut, trebuie să te 
ții de el. Și ca să poți face

că toți se leapădă de el, sc ru
șinează și se îndreaptă. In 
orice caz. noi ne străduim să-i 
îndreptăm, pentru că altmin
teri n-o să reușim niciodată 
să-i stabilizăm, mai ales pe 
cei noi angajați, cu care de
sigur. o mai greu la început, 
pină învață.
• AUREI, ȘOȘOI : In bri

gada mea sint trei ortaci pen- 
tru absențele cărora, în fe
bruarie, am pierdut cu toții 
atît la producție cit și la sa
lar. Este vorba de Gheorghe 
Gligoriu, un alcoolic cu care 
n-am scos-o la capăt oricît 
ne-am străduit. în schimb, 
altul. Ion Beldiman. a promis 
câ nu mai absentează și pină 
acum văd că se ține de cuvint. 
Firea omului este tare compli
cată. Cu fiecare trebuie să vor
bești altfel : mă gindcsc acum 
fii ortacul Iosif Klai, care la 
plată și avans bea și nu vine

mai stăm la o bere, dar nu așa 
pină uiți de șut. doar avem 
timp suficient sîmbăta și du
minică. Dar eu Mihai Andras, 
muncitor foarte bun de tiltfel, 
avem necazuri la avans și la 
plată. Nu de mult, l-am luat 
cu mine acasă toată ziua și nu 
l-am lăsat să iasă de loc. Apoi, 
s-a dus la cămin să se culce. 
Dimineața am trimis un ortac 
să-l scoale și să-1 aducă la 
șut. Ia-1 însă de undo nu-i. 
Așa a făcut nemotivata. Pe 
urmă îi pare rău. promite că 
se va îndrepta. Noi ne ținem 
de el, că-i miner bun.

6 EFTIMIE MARDARE, 
maistru principal minier la a- 
celași sector, om cu multă ex
periență în minerit ne-a vor
bit deschis: Și motivatele și 
nemotivatele ne dăunează la 
fel. Recunoaștem că uneori 
intervin anumite probleme in 
viața omului, și atunci trebuie

singur \ ol. Puțin, desigur, fa
ță de cele 12 acordate lui 
Constantin Broască, lost șei 
de schimb crescut la școala 
ordine! și disciplinei brigăzii 
conduse de Petru Roman.

Noul brigadier s-a alăturat 
ortacilor săi de la 1 lebruarie. 
Nu a fost o lună ușoară. Au 
a\ ut parte de două atacări de 
abataje dar rezultatul primei 
luni, oglindit de producția și 
cișligurile realizate, a lost 
promițător. Oamenii au în
ceput sd-șl reciștige încrede
rea in propriile lorfe și iată 
că prima parte a lunii martie 
a consemnat o realizare de 
excepție la activul brigăzii: 
atingerea unei productivități 
medii zilnice de 13,8 tone pe 
post la abatajul camera nr. 7, 
nivel care nu fusese încă rea
lizat în cadrul minei.

— Au iost unii care s-au mi
rai de rezultatele noastre, 
mărturisește noul brigadier. 
Noi însă, nu. Pentru că a- 
lunci cind î/i cumpănești bine 
lucrul ce-l ai de iăcul și oa
menii \ o,- cu tot dinadinsul să 
reușească in ceea ce și-au pro
pus, rezultatele nu pot să nu 
urmeze.

— Numai voința a fost sufi
cientă pentru ca brigada să se 
transforme într-un timp atil 
de scurt ?

— Ortacii au rămas aceiași, 
sint mineri foarte buni. Rezul
tatele erau însă sub posibili
tăți pentru că eforturile

nu erau ordonate, le 
ceea cc poale să-fi înzecească 
puterile : organizarea, ordi
nea și spiritul de bun gospo
dar. Am găsit brigada doar cu 
două burghie și două picoa- 
ne, uneori se mai pleca la al
te abataje pentru a împrumu
ta scule. z\cum avem toate 
sculele trebuincioase, aran
jate pe rastel în abataj. Prin 
asta s-a ciștigat mult timp.

— Așadar, organizarea, răs
punderea...

— Da, dar nu numai orga
nizarea. A contat foarte mult 
și ambiția ortacilor de a 
arăta că pot și ei să fie pri
mii. Acum ne numărăm prin
tre irunlași și a\ em un aba
taj că ne place nouă înșine 
să ne uităm la el cit e de cu
rat și bine armat. Așa e întot
deauna, ordinea și vorba bu
nă pol face adevărate mi
nuni la mină.

— Realizările „de vîri" ale 
lunii martie vor „rezista" in 
continuare ? ■

— Nici nu ne gindim că ar 
putea fi altfel. Se va vedea 
că de acum înainte nu se'va 
putea vorbi despre iruntașii 
sectorului I fără a pomeni și de 
brigada noastră. S'.im că pen
tru a-și cișliga și menține un 
prestigiu brigada trebuie să 
lupte zi de zi, ceas de ceas. 
$i mai ales că nu trebuie pri
vit decît înainte spre reali
zări tot mai bune.

se
au
a-

B. MIHAI

mult timp brigada 
iul pe Ioc". Se dis-

■cpefale rinduri ma
să aducă redresa- 
•tuși, rezultatele nu

adieri ca Petru Roman, 
el Crislca sau Ilie Nicn/ae 
t inregrshezi mereu rămi- 
in urma era de neconcepul 

mi ales de netolerat. De 
■a. comuniștii sec- 
lui au decis ca 
rcastă brigădă, mereu co- 
i. pe care începeau s-o pa
used. sâ fie adusă la ni- 
1 fruntașilor. Soarta bri- 
; a iost pusă în discuția.,. 
p .cnților ci. S-au sfătuit 
u hotă rit că pentru depă- 
i impasului, conducerea 
me încredințată unui om 
. prih pricepere, voință și 
npiu personal, să consli- 
un îndemn pentru cei care 
puseră să se resemneze 
d.eea că „mai mult nu 
e’. Prin voi deschis 
il cifiva mineri
a unuia care ar ii meri
tă iie numit brigadier. Cu 
3 responsabilitatea unor 
eni conștienți că decid 
ira muncii și prestigiului 

n v iilor au votat, 
brigadier a obținui

(Urmare din pag. 1)

• ION C. PURICE. 34 de oni, 
originar din părțile Vroncei, a 
lucrat înainte ca forestier, anga
jat Io mină in luna decembrie 
1973, este membru de partid de 
c !îvo ar: ore patru copii : „Am 
lucrot multi oni la pădure și am 
învătat să nu mă tem de muncă. 
Sint mulțumii că am venit la 
Lupeni unde am primit deja lo
cuință și stau impreună cu fa
milia. Am ciștigat bine in lunile 
lucrate, rar minerii cu care mun- 

I oameni de treobă, ală- 
care mă simt bine".

oameni care au cunoscut nu cu 
mult timp in urmă mina și care 
afirmă cu toata convingerea că 
vor lucra tot aici, in cadrul sec
torului IV al minei Lupeni, și in... 
ultima zi a anului. Trei oameni 
care la scurt timp de la venire 
ou arătat că sint in măsură să 
se alăture muncii veteranilor" 
și care , 
in cei șapte (și poate chiar mo 
multi...) propuși pentru perma

probabil că sint incluși 
ii

rt

e CLEMENT LIPOVICEANU. 
or.î. fosl sclariol ol fo-

■ oe mob'lă Vaslui, ongojot 
- t decembrie 1973:
,!i re:r ?l foarte mult pe șeful 

nos ru U j doi irita cind, m pri
mo r - î zi de muncă in abataj, 

- 'ăjan s-a apropiat de 
pr;vf si văltnd co nu 

cine lopata in miinile 
• • jseră să mă doară, a 
. mi-a întins mănușile

■ea

c 3HECRGHE TRA1STARU, 
on\ fost mecanic la Bo- 

-. 7-c ai io mină la 1 ie- 
o. c. • „Deși sint meca- 

■■ cerul să fiu plasat la 
gr-1 - . Am auzit că se ciștigă 
bine ți îmi place feiul de a fi al 
minerilor, hotăriți, dar și gata să 
te ajute la nevoie".

...Trei opinii succinte ale unor

minier principalMaistrul
Eftimie Mardare ne-a scutit, 
in parte, de unele concluzii. 
Nu ne-a mai rămas decît să 
subliniem ideea — de altfel 
reieșită din opiniile fiecărui 
interlocutor — că brigada este 
o școală unde se învață mine
ritul. unde se învață a munci 
cu dăruire, hărnicie și price
pere. unde calitățile, caracte
rul omului sînt modelate cu 
migală. Tot brigada este școa
la exigentă a educării în spi
ritul demnității minerești, o 
școală a înaltei răspunderi 
față de propriile fapte care 
trebuie să sancționeze ferm 
abaterile celor certați cu dis
ciplina. să promoveze o ati
tudine înaintată față de mun
că, să asigure climatul optim 
activității rodnice, creatoare.

AȘA ZIȘI PĂRINȚI

PLECAȚI FĂRĂ ADRESA
Cu un an în urmă, colaboratorul nostru, 

dr. Ion Bălan, aducea la cunoștința opi
niei publice faptele reprobabile ale unor 
părinți care și-au părăsit copiii la spi
talul de pediatrie din Petroșani. După 
publicarea articolului, copiii au fost luați

acasă. Iată. însă, că după un an s-au ivit 
din nou asemenea cazuri revoltătoare. 
Dăm cuvîntul colaboratorului nostru care, 
printr-o recentă scrisoare adresată redac
ției aduce din nou în discuția opiniei pu
blice un caz

Se spune câ ducă te repeți, 
devii banal. Cu tot acest risc 
nu mă pol stăpini să nu aș
tern pe hirtie, să nu supun 
judecății opiniei publice anu
mite lapte care mă ■frăminlă 
ca om, ca medic. încep cu o 
scrisoare sosită la secția noas
tră de pediatrie in 11 ianua
rie 1974 de la mina Petrila: Vă 
rugam sâ binevoiți a primi 
4 copii părăsiți in curtea minei 
de părinți1 lor — Claudia și 
Nichiior Robu, fost angajat la 
E. M. Petrila". Semnează 
rectorul și contabilul șei.

Intr-adevăr, am primii 
pediatrie, in II ianuarie 
trei fetițe și un băiat, 
mai mare de 6 ani iar cel 
mic de peste un an. Frumoși, 
voioși, descurcăreți, neastîm- 
părați in nevinovata lor co
pilărie. Am mai avut aseme
nea cazuri. Familii nemulțu
mite din le miri ce, și-au 
părăsit copiii care ne-au iost 
aduși nouă, Iu pediatrie, un
de i-am găzduit și îngrijit cu 
toată dragostea... Intr-un tir- 
z.iu, după ce lucrurile se li
nișteau in familie, părinții ve
neau singuri după copii. Noi 
ii siătuiam. ii luam și cu bine
le și cu răul, ei ne mulțumeau 
cerindu-și toate scuzele iși 
duceau copiii acasă și lotul

di-

la 
a.c. 
cc a 
mai

reintra în ritmul obișnuit al 
vieții.

Dar iată că sinlem ia jumă
tatea lui martie și după 
două luni familia Claudia — 
Nichiior Robu n-a mai venit 
pe la cel patru copii care, să
nătoși fiind, nu se prea îm
pacă, cum e și normal, cu 
viața de spital. Stau șl mă 
gîndesc. Talul, ca tatăl, poale 
are un mai slab instinct fili
al. dar ceea ce acuz eu, în
deosebi și ca o responsabilita
te civică discutabilă este, cum 
se pare, marea al rac fie a 
cestui om către... pahar, 
mama ? 
ud ia, 
viată. 
Somnul 
Nu-i 
de drăgufi sini ? Nu fi-e dor 
de ei ? Nu te mustră conști
ința? Mă cutremur și simt o 
revoltă clocotitoare care mă 
tace să strig, să scriu — să 
scriu și să adun toată suflarea 
omenească spre a vă spune că 
greșiți amarnic uilînd de co
piii ^voștri I

Neavînd nici o veste de la 
voi, așa zișii părinți, m-am 
apropiat sufletește de Adria
na și Isabela. La cei cinci 
șase ani ai lor, îmi spun 
vioiciunea și inteligența lor 
copilărească : Nenea doctore, 
sa știți că tăticu’și cu priete
nii lui beau toată seara și

a- 
Dar 

Ciu
dat 

dorul ?

Dumneata 
care le-ai 

nu le duci 
fi-e liniștit noaptea? 

vezi niciodată in vis, cil

și 
cu

viitor. Citeva păreri sint repre
zentative pentru ecoul creat :

• ALEXE FURDUI, tehnician, 
secretarul orgonizației de bază 
din sectorul IV ; „înainte de 
lansarea propunerii am discutat 
cu Sălăjan. Eu am propus nu
mărul de 10 oameni permanen
tizați, dar după citeva clipe de 
gindire mi-a răspuns : -Poate 
vor fi 10, dar deocamdată eu

importantă acțiune prin inter
mediul inițiativei lui Ion Sălă
jan constituie pentru conducerea 
minei un sprijin deosebit de im
portant**.

• NICOLAE NOVAC, secreta
rul comitetului de partid al mi
nei : „Inițiativa brigadierului Ion 
Sălăjon este o expresie conclu
dentă a atitudinii noi, responsa
bile față de muncă. Date fiind

vor fi trecut cu bine examenul 
dificil al primului an de muncă 
in subteran, perioadă de aco
modare care, odotă depășită, 
oferă serioase goranții de per
manentizare a salariatului.

De ce insă tocmai șapte ? 
Remorcăm că această cifră re
prezintă aproximativ 10 la sută 
din efectivul brigăzii lui Sălăjan, 
procentaj care va trebui, bineîn
țeles, să intervină și in apre-

Cu toții, de la muncitor la director, 
avem o datorie față de meseria noastră: 

FORMAREA MINERULUI DE MÎINE
nentizare de către brigadierul 
lan Sălăjan.

Sprijin efectiv în
reducerea fluctuației

Odotă lonsotă inițiativa nu o 
jntirziat să fie trecută prin „fil
trul" exigent al onalizei respon
sabile a colectivului minei, dor- 
rric să-i estimeze eficiența in

mă ongajez pentru 7». Dovedin- 
du-se chibzuit, 
brigodierul nostru 
este hotărit să-și 
unea”.

ca întotdeauna, 
o arătat că 
țină promisi-

CIRIPERU, di-< Ing VASILE 
rectorul E. M. Lupeni : „Redu- 
cereo fluctuoției constituie o 
problemă pe care, in ciuda pre
ocupărilor noastre, nu am reușit 
s-o rezolvăm mulțumitor. Antre
narea intr-o moi mare măsură a 
tuturor brigadierilor in această

valoarea sa deosebită și intere
sul manifestat de mojoritatea 
minerilor foță de ea, ne pro
punem s-o generalizăm la toote 
formațiile de lucru".

Cifre, semnificații.
Convingereo fermă o interlo

cutorilor ne face să credem că 
la sfirșitul lunii decembrie a 
acestui an, șapte noi angajați

cierea strădaniilor de perma
nentizare a cadrelor existente 
in formațiile de lucru mai reduse. 
Asigurarea permanentizării a 10 
la sută din efectivul scriptic ar 
insemna anual pentru 
peni un contingent de 
noi cadre, iar pentru 
nele din Valea Jiului 
mult superior ritmului
gere ca urmare a pensionărilor 
Atingerea remarcabilului obiectiv

mina Lu- 
peste 400 
toate mi- 
un aflux 
de retro-

cîntau iar a doua zi nu 
duceau la serviciu. Pe tăticu 
l-au dat afară". Așa sâ fie? 
Cred că dai La această vir- 
stă copiii nu știu să inven
teze !

„Prietene’ Robu, in patria 
noastră dreptul la muncă es
te asigurat tuturor cetățeni
lor. Copiilor le sint asigurate 
condifii tot mai frumoase de 
viată, prin ajutorul bănesc 
ce-l primesc iamiliile pentru 
fiecare copil. Mamele, pri
mesc, de asemenea un ajutor 
substantial la naștere. Apoi, 
ca din pămînl, au răsărit ere- 
șe, cămine, grădinile, spitale 
etc. — toate in sprijinul fa
miliei, al copiilor. Cum ai 
reacționai „prietene" Robu, in 
lata atitor ajutoare ? Ai dis
părut fără adresă I

Pe dumneata, Claudia, ma
mă, te așteaptă, te strigă șl 
in somn noaptea, Adriana, cea 
in v îrslă de 6 ani, Isabela, 
5 ani, Nichiior, de 3 ani 
Cristina de un an.

Eu vă aștept pe amindoi 
înțelegere, dar, să știți, șl 
minie, pentru faptele voastre 
inumane condamnabile I

de părăsire a copiilor.

Ionica FIERARI?

— încă una mică, ospătar !...
— Da’ aci ești la dispensar!
— Oooo !... atunci dă-mi două... zile de boală...

Dr. Ion BĂLAN, 
șeful secției pediatrie 

Petroșani

de
Și

cu 
cu

propus ar insemna reducerea cu 
peste 50 la sută a fluctuației ac 
tuale, evoluție deosebit de bună 
sub aspect economic, dacă se 
ține cont de faptul că ongoja- 
rea și instruirea prealabilă a 
unui nou angajat impune chel
tuieli de aproximativ 1 000 lei.

Obiectivul propus de noua ini
țiativă nu este ușor de atins. Dar 
Ion Sălăjan, la fel ca și mulți 
alți mineri declară cu convinge
re că el este realizabil. Aceasto, 
in condițiile in care brigada va 
reuși să devină o adevărată fa
milie, in care buna organizare 
o producției va permite realiza 
rea unor ciștiguri cit mai bune. 
Crearea unei ambianțe cores
punzătoare și asigurarea tutu- 
lor condițiilor pentru realizarea 
și depășirea sarcinilor de plan 
implică responsabilități majore 
din partea tuturor conducători
lor procesului de producție, a or
ganizațiilor de partid, sindicat și 
U.T.C. Circumscriind o largă o- 
pinie de masă, o creștere con
tinuă a responsabilității față de 
asigurarea unei atmosfere bune 
de muncă, inițiativa celor „șapte 
muncitori permanentizați** iși 
poate aduce o contribuție im
portantă la reducerea fluctua
ției in codrul unităților miniere. 
Acționindu.se cu consecvență in 
sensul susținerii și generalizării 
ei, se va putea contribui efectiv 
la formarea schimbului de mii- 
ne ol mineritului Voii Jiului.

POVESTIRI DIN TREN
Spre binele 
pacientului

Cu mulți ani in urmă, con
tinuă al doilea călător, lu
cram într-un spital. Eram, 
ca să zic așa, la începutul 
meseriei. Tot acolo iși avea 
postul un coleg cu vreo trei- 
patru ani mai in vîrstă decît 
mine, veșnic grăbit, cu ha
latul de molton pe umeri 
fluturind, destul de căutat 
dar... Intr-o zi, văd un pa 
ciont. Fusese operat cindva 
și i se mai vedea o cicatri
ce mică. suplăA nedureroa- 
să pe abdomen. Treaba de 
acum nu avea nimic cu ve
chea poveste. Examinez o- 
mul, stabilesc un diagnostic, 
dar — îmi zic — hai să-mi 
consult și colegul, că oricum 
e mai bine, are mai multă 
experiență... și asta pentru 
binele pacientului. Zis și 
făcut. Vine colegul, flutu- 
rindu-și moltonul, ved? ca
zul și cu gura pină la urechi 
zice :

— Și cin’ți-a dat cu sapa-n 
burtă ?

— Cine te-a.... operat ?
— Dom’doctor... cutare
— Păi asta-i operație ? 

Să-i spui sâ vină la mine 
să-1 învăț. Așa-ți trebuie, de 
ce n-ai venit la mine ! Vrei 
sâ te nenorocești ? 
mine ) : dă-i, dom’le, bilet 
se interneze la mine...

(către 
să

„Originea" 
unui obicei 

rușinos
a-

care
• Eu sint învățător. îmi 

mintesc de școala pe 
am făcut-o cindva... Intr-un 
an. mi se pare că c-ram pe-a 
cineva sau pe-a șasea, ne-a 
venii ca dascăl un bănățean, 
can numai chef să ne învețe 
carte cr.-d că nu avea. $i-a 
încropit omul, din nuiele, 
si ii pi și trestie, un fel de co
teț. Ce coteț, că era cit o șu-

ră ! Creșteau acolo vreo 
15—20 de porci. Fie
care olev avea porcul 
lui. Sau, poate mai de
grabă invers — fiecare porc 
avea elevul său.... Primăvara, 
noi. copiii eram mereu după 
urzici și buruieni. Unii. Alții, 
cu porcii la pășune. Toamna 
și iarna „sfărîmam" porumb, 
că avea omul pe cineva un
deva, care-i trimitea știuleți 
cu vagonul...

...Am trecut prin toate. Au 
venit alte vremuri, am a- 
juns dascăl. îmi fac meseria 
cu drag și credeți-mă că nu 
mă simt obosit, mă împac 
excelent cu munca, cu copiii, 
n-am complexe... Avem școa
lă nouă, săli luminoase și 
iarna 'căldură. E o plăcere. 
Avem și sobe de teracotă.... 
Acum vreo trei-patru ani, 
un elev bun la carte, spre ru
șinea mea ca dascăl și poate 
și a lui. fura de smintea. 
Multă vreme n-am știut ci
ne-i autorul furtișagurilor. 
Bani de la copii, creioane, 
caiete, batiste și altele dis
păreau ! Pînă la urmă, cum- 
nccum, l-am prins. Am 
stat de vorbă cu el. nu înțe
legeam izvorul acestui obi
cei rușinos, in fine, mă in- 
tilnesc cu taică-său. un om 
cu pălărie veșnic lăsată pe 
ochi. S-a arătat foarte mirat.

— Bateți-1, dom’invățător,...
■ â eu îi dau educație bună... 
dar nu vrea sâ înțeleagă...

Nu l-am bătut. Am încer
cat cu omenia. .. După un 
;mp, iacă aud că taică-său 

a fost prins furînd porumb 
din tarlaua cooperativei. Co
pilul păzea. în vreme ce pă
rintele lui jegmănca avutul 
obștesc... Dintr-o dată mi-a 
' nit iu minte principiul a- 
cclora cu exemplul personal, 
'•ii cei șapte ani dc-acasă... 
Și ca să închei, vă spun 
că apoi am aflat ceva cu
tremurător — după furturi
le de la școală tata i-a tras 
elevului o chelfănealâ zdra
vănă. Cum de s-a lăsat 
prins 1...

Viorel MOKAKU

Ac%25c8%259bionindu.se
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ORGANIZAREA APLICĂRII Șl CONTROLUL In întrecerea pentru înfrumusețarea orașelor

ÎNDEPLINIRII hotaririlor
LATURA ESENȚIALA A MUNCII DE PARTID

Organizarea înde 
tărîrilor și controh 
acestora constituie 
esențiale ale actuli 
rii de către partid 
ții. Fie că este vorba de con
trolul asupra activității condu
cerilor întreprinderilor, asu
pra Îndeplinirii sarcinilor în
credințate comuniștilor, ori a 
modului în care se aplică ho- 
târirile adoptate ca urmare a 
analizei activității dinlr-un a- 
numit sector, conducerea part - 
dului cere organizațiilor 
partid să exercite un con 
exigent, corespunzâi 
țiilor concrete. Iată 
mitetul de partid d» 
Lonea. acționează : 
nențâ pentru 
muncii de organizare. îndru
mare și control. in scopul 
transpuneri: in viață a hotă- 
rîrilor și măsurilor menite să 
ducă la îndeplinirea tuturor 
sarcinilor economice ce stau 
în fața colectivului nostru.

Comitetul de partid și cele 
13 organizații dc bază care 
cuprind peste 1 100 comuniști 
(39 la sută din numărul total 
al salariaților), reușesc să cu
noască in profunzime clima
tul de muncă și problemele ce 
preocupă colectivele sectoa
relor, ale formațiilor de lucru. 
In același timp. activitatea 
este gindită în perspectivă, 
iar urmărirea îndeplinirii 
obiectivelor este mai bine or
ganizată.

La nivelul comitetului de 
partid pe exploatare există o 
evidență concretă a hotâriri- 
lor organelor superioare de 
partid, a legilor statului nos
tru, precum și a modului lor 
de rezolvare. Organul nostru 
de partid studiază cu atenție 
toate hotărîrile ce apar, orga- 

■ nizeazâ dezbateri asupra pro
blemelor ce preocupă colecti
vele de mineri. întocmește 
note de probleme cu măsurile 
și acțiunile ce vor fi între
prinse. Astfel dc note au în
tocmit și comitetul oamenilor 
muncii, comitetul sindicatului 
și U.T.C.

Respectînd indicațiile orga
nelor superioare dc partid, 
am întocmit un proiect de 
program cu măsurile ce le va 
lua comitetul de partid pentru 
perfecționarea stilului și me
todelor de muncă în conduce
rea activității economice și 
politico-educative. Acest pro
iect a fost supus consultării

onduc 
societ.

or condi
ție ce co
la E. M.

in perma- 
perfecționarea 

de organi 
control.

Organizat de către Comite
tul Central al U.T.C. in coia-< 
borarc cu Ministerul Trans
porturilor și Telecomunicați
ilor. concursul pe tema ..Sigu
ranță și măiestrie", avînd ca 
scop ridicarea gradului de ca
lificare a mecanicilor de lo
comotive, se află in plină des
fășurare. Ea faza județeană 
a concursului, care a avut loc 
la depoul Simeria. au partici
pat numeroși mecanici și fo-

„Siguranță
SI
1

măiestrie1'

chiștî din cadrul remizei de 
locomotive Petroșani.

Dind dovadă de o bună pre
gătire teoretică și practică, 
reprezentanții municipiului 
nostru au obținut rezultate 
meritorii în concurs, spre 
cinstea colectivului din care 
fac parte. Așa de pildă. Eu
gen Rogojanu, mecanic ajutor 
L.E. și Marin Băbălău, meca
nic L.A. s-au situat pe locul 
întii. Ștefan Hora, mecanic 
L.D.E., Constantin Boaru, me
canic ajutor L.E., Vasile Al- 
bulescu. mecanic L.A. și fo
chistul Petru Dragotă au ob
ținut cîte un premiu doi. iar 
Radu Rusu. fochist, un pre
miu trei. Cu toții se vor pre
zenta la faza regională ce va 
avea loc la Timișoara.

opinii
iniștilor. Su- 
vrile lor au 
către biroul 
partid și o 

? au fost in-
Dar. așa 

'iclica. oricit 
o hotărîrc,

bună parte din ele 
duse in program, 
cum dovedește pra 
de realistă ar fi 
oricit de fundamentate și pre
cis concretizate ar fi obiccti- 
ivle ce trebuie înfăptuite, a- 
ccsiea rămîn simple prevederi 
dacă nu se iau măsuri poli
tico-organ i/atorice corespunză
toare pentru înfăptuirea lor.

O contribuție însemnată la 
buna desfășurare a muncii de 
control o aduc cele trei

VIATA 
DE PARTID

sii pe probleme in cadrul că
rora activează membri ai co- 
mi totului de partid și alți co
muniști competenti. cu expe
riență in munca. Preocuparea 
centrală a comitetului de 
partid o constituie în prezent 
asigurarea unei eficiențe spo
rite a activității de control. In 
acest scop comitetul de partid 
a analizat activitatea membri
lor birourilor organizațiilor 
de bază, luind măsuri pentru 
îmbunătățirea activității. Așa 
am procedat la organizațiile 
dc bază nr. 4. 11 și 12.

Intrucît ritmicitatea reali
zării sarcinilor de plan la sec
toarele 1. II. IV. V era nesa
tisfăcătoare, comitetul dc 
partid a format colective care 
au îndrumat activitatea or
ganizațiilor din aceste sectoa
re. membrii comitetului fiind 
repartizați să răspundă de fie
care sector. Astfel, comuniștii 
Petru Bălănescu, Marin Ciu
băr. Eugen Borza. Ioan Bălă
nescu. Aurel Brînduș. loan 
Vasile ajută efectiv la solu
ționarea problemelor ce se ri
dică în activitatea acestor co
lective. a propunerilor făcute 
în cadrul adunărilor gene
rale.

Stabilirea de sarcini concre
te fiecărui membru al comi
tetului dc partid, tuturor 
membrilor birourilor organi
zațiilor de bază. însușirea te
meinică a acestora, repartiza
rea judicioasă a forțelor asi
gură organizarea și executarea

eficientă a controlului asupra 
înfăptuiri: hotârirllor.

Comitetul de p irtid, prin co
misia economică și cu spriji
nul consiliului dc control 
muncitoresc, a Întreprins con
troale cu privire la modul 
cum se asigură traducerea in 
viață n planului dc măsuri 
tehnico-organizatorice elaborat 
cu ocazia trecerii la noul pro
gram de lucru. Deficiențele 
constatate la sectoarele 1 și II. 
mai ales în domeniul aprovi
zionării cu materiali? și utilaje 
au fost astfel in mare parte 
înlăturate. Trebuie să recu
noaștem însă că. deși am ob
ținut rezultate bune in per
fectarea sistemului de eviden
ță. urmărirea si controlul mo
dului cum sînt 
Viață sarcinile 
mai avem încă multi 
cut.
mai multă atenție antrenării 
în egală măsură a tuturor 
membrilor comitetului de 
partid la rezolvarea proble
melor și, în același timp, tre
buie finalizate toate acțiunile 
pe care le inițiem.

Pornind dc la cerințele pe 
care anul 1974 le pune in fața 
colectivului minei l.onca. in 
primul rind cea a creșterii c- 
ficiențci economice, comitetul 
de partid și-a orientat activi
tatea de îndrumare și control 
spre îndeplinirea integrală a 
indicatorilor de calitate din 
planul anual. întreaga activi
tate a controlului de partid va 
fi îndreptată spre respectarea 
disciplinei dc partid și în pro
ducție. spre reducerea chel
tuielilor materiale, combaterea 
risipei de energie și combusti
bil. creșterea productivității 
muncii. spre îmbunătățirea 
calității cărbunelui, a lucrări
lor de revizii și reparații, pre
cum și respectarea N.D.P.M.

Dovedind o preocupare spo
rită pentru perfecționarea și 
creșterea eficienței controlului 
de partid asupra înfăptuirii 
hotaririlor, comitetul de partid 
va mobiliza colectivul E. M 
Lonea la intimpinarea ma
rilor evenimente ale anului 
1974 — a XXX-a aniversare 
a eliberării patriei și cel de-al 
XI-lea Congres al P.C.R. 
succese substanțiale.

transpuse în 
ce ne revin, 

do fă- 
Estc necesar să acordăm

cu

Andrei COLDA, 
secretar 

al comitetului de partid, 
E. M. Lonea

r

Lupeniul
aspira la un

Sesiunea Consiliului popular 
al orașului I.upcni. care a a- 
vnt loc do curînd, împreună 
cu Plenara Consiliului orășe
nesc al Frontului Unității So
cialiste a adoptat un cuprin
zător și mobilizator plan de 
măsuri in domeniul îmbună
tățirii gospodăririi și înfrumu
sețării orașului in anul 1974.

— Orașul Lupeni — arăta 
în cuvîntul său deputatul 
Wiliam Szudcr — s-a dez 
voltat foarte mult în ultimii 
ani. S-au făcut multe, lucruri 
bune care ridică nivelul urba
nistic al orașului. Cei peste 
30 000 do locuitori ai săi se 
bucură în prezent de un grad 
ridicat de confort. Ce li se 
cere in schimb ? Să dovedeas
că mai multă responsabilitate 
civică îngrijind iot ceva ce se 
înfăptuiește, să participe mai 
activ la acțiunile obștești.

Alți deputați ia Âron C'ris- 
tea. Vasile Rușitoru, Vasile 
Ciripcru, Ion .loca. l-'ricdcrich 
Daradics și Victor Sloi au ară
tat în cuvintul lor necesitatea 
mobilizării mai active a tutu
ror cetățenilor orașului la ac
țiunile do înfrumusețare ce se 
vor organiza in primăvara a- 
ceasta.

— Programul de acțiune a- 
doptat de sesiunea noastră — 
spunea tovarășul loan Ghinea, 
prim-secrctar al 
lui orășenesc de 
primarul orașului 
trebuie să fie 
cu sprijinul deputaților, 
tuturor cetățenilor localității.

Intr-adevăr documentul a- 
doptat de sesiunea consiliului 
popular și plenara consiliului 
F.U.S. stabilește sarcinile con
crete ce revin cetățenilor, u- 
nităților economice și institu
țiilor orașului pentru înfăptu
irea 
ce se vor desfășura în acest 
an în orașul Lupeni. Printre 
acestea se numără terminarea 
lucrărilor dc alimentare cu 
apă și sistematizarea pe ver
ticală a cartierului Bărbă- 
teni : amenajarea de noi punc
te gospodărești în cartierele 
recent construite : repararea 
și asfaltarea străzilor Vîscoza, 
Castanilor. Griviței, Lăpuș- 
neanu ; executarea a șase tre
ceri pentru pietoni din plăci 
de marmoră ; confecționarea 
și montarea a 400 cutii pentru 
flori la balcoanele blocurilor ; 
confecționarea a peste 50 cu
tii poștale, a 10 mese de tenis 
și a 4 seturi de aparate de 
joacă pentru copii ; plantarea 
haldelor de șist cu puieți de 
salcîm ; sistematizarea zonei 
pieții vechi ; terminarea lu
crărilor de amenajare a locu-

comitetu- 
partid, 

Lupeni, 
realizat 

al

acțiunilor gospodărești

cart

D//V ACTIVITATEA
ORGANIZAȚIILOR

4» Zilele trecute, din iniți- 
comitetului municipal 

organiza- 
asocia- 

au în
tinărilor 
miniere, 

școli de 
juriști.

ativa i 
U.T.C. 
ției 
ției 
ci put 
din 
preparații, uzine, : 
toate categoriile cu 
Acțiunea, ce se va desfășura 
pină în luna mai a.c., are ca 
scop popularizarea în rîndul 
tinerilor a legislației.

și a 
locale a 

juriștilor, 
întilniri ale 
exploatări

< Comitetul U.T.C. de la 
E. M. Petrila a organizat. în 
zilele de 2 și 3 martie 1974, 
o excursie pe ruta Petroșani 
— Tr. Severin — Porțile de 
Fier — Craiova — petroșani. 
Cu acest prilej au fost vi
zitate complexul hidroener
getic de la Porțile de Fier, 
orașele Drobeta Tr. Severin 
și Craiova.

U. T. C
expuse capodoperele lui 
Brâncuși, ci au făcut ultimul 
popas la termocentrala de la 
Rogojelu.

loc îrunfaș
rilor dc agrement 5 sud și 
Brâița.

Tn cuvin!ul său. tovarășul 
Clement Ncgruț, prim-s^cr>'- 
tar al Comitetului municipal 
de partid, președintele Consi
liului popular municipal, a a- 
preciat inițiativele spiritul 
gospodăresc ale cetățenilor, 
deputaților si organelor loca- 

subliniind că este necesar 
factori să fie 

ă participe cu 
pasiune la in- 

adop-

Ic.
ca toți acești 
mobilizați și • 
răspundere și 
făptuirea programului 
tat, iar tot ce se va realiza să 
fie păstrat cu grijă gospodă
rească. Orașul Lupeni. tre
buie să aspire în acest an la 
un loc - de frunte în întrece
rea pentru gospodărirea și în
frumusețarea localităților și 
să facă totul pentru atingerea 
acestui obiectiv care va avea 
foarte multe influențe pozi
tive asupra condițiilor dc 
muncă și de viață ale locui
torilor lui.

(Urmare din pag. 1)

1

fetărie, restaurant. zone de 
promenadă. Cetățenii vor a- 
vea unde să-și presteze con
tribuția în muncă și noi vom 
organiza în curînd acest șan
tier. Lucrările vor fi extinse, 
in anii viitori, astfel incit 
cest parc să satisfacă din 
în ce mai mult cerințele 
exigențele populației.

a-
ce
Și

- Ce obiective mai sini 
prevăzute pentru ca popu
lația și in special salariații 
unităților economice să par
ticipe la realizarea lor ?

— Ne-am propus să con
struim o cabană la telescau- 
nul din Paring, avînd o capa
citate de 100 locuri, cu par
ter și etaj, 
obiectiv 
sprijinul 
minele 
I.U.M.P., 
S. U. T, 
tierul 71

Dorim ca acest 
să-l realizăm cu 
salariaților de la 

Dîlja și Livezeni. 
T.C.H.. T.C.M.M.,

Iscroni, I.P.S.P., Șan- 
C.F., I.C.P.M.H. ș. a.

Din inițiativa elevilor 
Gabriela Gaia. Vasia Marian 
și Ioan Tudor de la Liceul 
din Petrila. în școală a apă
rut zilele trepute 
mă de informare politica 
tinerilor
LITIC.
cadrul 
afișate 
grafii 
le evenimente politice din 
țară și de peste hotare.

o nouă for- 
a

CADRANUL PO-
Sâptâminal, în 

acestuia, vor fi 
articole și foto- 

privind principale-

ac-
an-

4. Un grup de 9 uteciști de 
la sectorul I al E.M. Petrila, 
sub îndrumarea secretarului 
organizației U.T.C.. Marin 
Bîrsăncscu. au întreprins o 
utilă acțiune de muncă vo- 
luntar-patriotică in subteran 
la orizontul XII. Cu acest 
prilej au fost colectate 8 tone 
de fier vechi (armături TH), 
evidențiindu-se tinerii Virgil 
Dumitrașcu. Mire! Purece, 
loan Hinceanu și Mihai 
Gîrbaciu

<__________

Una din preocupările 
permanente ale comitetului 
U.T.C. de la E. M. Lonea es
te permanentizarea tinerilor 
noi angajați. In cadrul 
țiunii „Prietenii noului
gajat", au fost trimise scri
sori de mulțumire părinților 
unor tineri care și-au luat în 
serios munca, și participă cu 
responsabilitate la realizarea 
sarcinilor de producție. Ast
fel au fost felicitați părinții 
tinerilor Gheorghe Stolerii, 
Gheorghe Bicu, Vasile Leș, 
Dragoș Teleagă. Vasile Mă- 
rișan. Alexandru Sumuciuc 
și alții.

♦ „Să ne cunoaștem pa
tria socialistă*1, aceasta a fost 
tematica excursiei întreprin
se în Gorj de către uteciștii 
de la Liceul Uricani. sub 
îndrumarea profesoarei Vio
rica Nuțiu. După ce tinerii 
au vizitat parcul unde sînt

Ucenicii anului I strun
gari, de la F. S. II. Vulcan, 
s-au 
secției strungărie avînd 
temă 
de strungar". După ce tinerii 
ucenici au arătat modul în 
care reușesc să-și însușească 
tainele meseriei de strungar, 
maiștrii îndrumători s-au re
ferit la necesitatea sporirii 
contribuției ucenicilor la 
realizarea sareniilo* econo
mice ale unității.

întîlnit cu maiștrii 
ca 

..Frumusețea meseriei

♦ Comitetul orășenesc 
U.T.C. Vulcan, în colaborare 
cu organele de miliție din lo
calitate. a organizat un raid- 
anchetă în rîndul tinerilor 
cu o comportare străină de 
normele vieții sociale. Au 
fost depistați un număr de 
38 de tineri cu ținută vesti
mentară necorespunzătoare, 
fără ocupație, avînd abateri 
față de cerințele conduitei 
civilizate pe stradă. Tinerii 
respectivi vor fi puși in dis
cuția adunărilor generale 
de U.T.C.

Valcriu COANDRAȘ, 
activist U.T.C.

_____ J

LUCRU !

SCHIMBUL DE
(Urmare din pag. 1)

întrajutorare cu materiale, 
organizare a Unor schimbu
ri de experiență între ccrcu- 
rilb'cu acelețiși profiluri și. 
în mod special, la^ercurjle 
tbhnico-aplicatiVe dfe tip cla
sic, de organizare a unor 
manifestări cultural-sporti
ve comune ca și propunerile 
privind participarea la u- 
nele acțiuni de masă ale

Ne-am mai propus, tot pen
tru anul 1974, să amenajăm 
o pepinieră cu material don- 
drologic. o pescărie și o ciu- 
percăric la Livezeni.

în concluzie, avem suficien
te lucrări la care cetățenii 
municipiului pot și trebuie 
să-și aducă întreaga contribu
ție, fără să mai vorbim de 
acțiunile curente de gospodă
rire și înfrumusețare a carti
erelor a căror vreme a cam 
sosit. In acest scop s-au în
tocmit planuri de măsuri, au 
fost lansate inițiative, s-au 
luat angajamente. Timpul de
osebit de prielnic ne ajută 
să desfășurăm ample acțiuni 
gospodărești și de înfrumu
sețare, 
că am 
sens.

Dar.

PAGUBA ?"
Referitor la nota cu titlul 

dc mai sus. publicată în 
..Steagul roșu- nr 7 528. din 
18 ianuarie a. c. in care se 
arăta că o însemnată canti
tate de cartofi era sortită de
gradării din cauza condițiilor 
necorespunzătoare de depo
zitare la cantina minei Vul
can. conducerea Bazei de 
aprovizionare, transport și 
prestări de servicii Petroșani 
a trimis redacției un răs
puns în care se spune, prin
tre altele : ..Pentru aprovizio
narea de iarnă 1973/74, caij-

Nu ne putem plînge 
fost vitregiți în acest

se pare că lipsește 
preocuparea nu numai la ce
tățeni, ci și - la cei ca
re ar trebui să fie promo
torii întregii activități — 
gospodarii municipiului.

EXPERIENȚA
cercurilor artistice, sporti
ve, tehnice expoziții etc.

Casele pionierilor din Va
lea Jiului dispun de o fru
moasă baza materială pentru 
desfășurarea activității ins- 
trucliv-educative, au o acti
vitate bogată, de conținut, 
și sînt frecventate de pur
tătorii cravatelor purpurii 
cu tricolor, atrași în număr 
tot mai mare la acțiuni u- 
tile pentru dezvoltarea ap
titudinilor și talentelor lor.

MA K IA O 1? O S
Tovarășii de muncă anunță cu adincâ durere încc- 
i din viață a Măriei Oros, tehniciană la E. IVI. Ani

noasa.
Născută în anul 1938, in comuna 

Oros a absolvit cursurile Școlii medii 
bune din Lupeni în anul 1955, dată de 
fără întrerupere în cadrul Exploatării 

unde, pentru nierjtele sale, a fost 
rile partidului. La 12 martie a.c. 
loare o răpește pe Maria Oros din mijlocul colec

tivului de muncă, din sinul familiei, lăsînd in urmă 
un gol iremediabil.

înhumarea va avea loc vineri 15 martie a.c. ora 16, 
la cimitirul din comuna Aninoasa,

Un grup de tovarăși

Aninoasa, -Maria 
tehnice de căr- 
la care a lucrat 
miniere Aninoa- 
priniită în rîn- 

o moarte lulge-

„CINE VA PLATs

ne de cartofi. Adevărata 
motivare a custodiei a fost nu 
calitatea necorespunzătoare 
a cartofilor aduși d. 
B.A.T.P.S., ci faptul că ace
eași mină a trimis din pro
prie inițiativă și fără să a- 
nunțe baza, un delegat care 
a achiziționat un vagon dc 
cartofi pentru nevoile can
tinei exploatării. Primind și 
acești cartofi, conducerea ex
ploatării și administrația can
tinei de la Vulcan 
au fost nevoite să 
refuze să ia vreo cantitate

I tinele unităților miniere din I Valea Jiului au depus la
B.A.T.P.S. cereri de produse 

Iagro-alimentare pentru in- 
silozare. Printre cantitățile 

| solicitate au figurat și cele 
1170 tone de cartofi, din care 

35 de tone reprezenta nece
sarul E. M. Vulcan. Pe baza 

I comenzii centralizate a 
I B.A.T.P.S., C.L.F. Petroșani 
I a asigurat cantitatea mențio- 
| nată. iar în cursul lunii oc- 
Itombrie cartofii solicitați au 

început să sosească. Cu va- 
I goanele sosite la Vulcan,

B.A.T.P.S. a întimpinat greu
tăți din partea E. M. Vul-

I can care, inițial, a refuzat 
I chiar să le descarce, creînd

pericolul intrării lor în lo-

Icație. Numai la stăruința 
B.A.T.P.S. și după arătarea

I răspunderilor le care se ex
pune. E. M. Vulcan a accep-

Itat să descarce vagoanele.
Cartofii sosiți la data de 31 

(octombrie 1973 au .fost puși 
totuși în custodie de către 

I E. M. Vulcan ca necorespun- 
‘ zători calitativi. Ori această 
| măsură nu era legală fiindcă 

mina însăși ceruse să fie a- 
provizionată pentru iarnă de

I către B.A.T.P.S. cu 35 de to-

din vagoanele expediate pe 
adresa sa de baza dc- apro
vizionare. Pentru ridicarea 
cantităților de cartofi repar
tizate minelor Aninoasa, Pa- 
roșeni. Lupeni. Uricani de la 
depozitul minei Vulcan s-a_____ . _ I 
cerut și sprijinul conducerii I 
C.C.P.. dar unitățile in cau- ■

I
ză au tergiversat ridicarea 
lor. ajungîndu-se la situația 
expusă în ziar. _

Intrucît răspunderea pen
tru crearea acestei situații o 
poartă salariați din mai mul- ! 
te unități ale C.C.P.. baza, in ’ 
urma indicațiilor conducerii | 
centralei, a solicitat servi- ’ 
ciului control financiar in- I 
tern să efectueze o anchete 
și să stabilească persoanele | 
vinovate în 
rii pagubei 
ce o parte 
alterat".

Pierderile 
cea parte a 
din cauza depozitării neco
respunzătoare s-au altera'., 
rămîn, o pagubă pentru avu
tul obștesc. Iar la întrebarea 
„Cine va plăti paguba ?“ p 
care o puneam în nr. 7 528 al 
ziarului, nu s-a dat încă un 
răspuns precis. II așteptăm.

scopul recupera-’ 
produse, deoare- 
din cartofi s-au

constînd din a- 
cartofilor care

DIN NOU DESPRE OMENIE
In urma notei critice „Lipsă 

de omenie" publicată in ziarul 
nostru nr. 7 550 din 13 februa
rie a. c. prin care era semnala
tă comportarea conducătorului 
auto de pe autobuzul nr. 31 HD. 
958. am primit la redacfie două 
răspunsuri. Primul este cuprins 
in scrisoarea semnată de Sever 
Miclea, șoferul in cauză, înre
gistrată în ziua de 16 februarie, 
deci imediat după aparifia ar
ticolului în ziar, al doilea, este 
răspunsul conducerii E.G.C. Pe
troșani, trimis în ziua de 28 fe
bruarie a. c.

Redăm din scrisoarea condu
cătorului auto cîleva spicuiri: 
„Susnumitul Miclea Sever vă 
răspunde prompt la prima ches
tiune : nu am procedat corect

și legal cînd am oprit autobu
zul între stat ii... ^ici am luat 
doi colegi, nu trei, cum se scrie 
în ziar și acești colegi nu ve
neau de la un chef prea ma
re... au servit și ei, o bere, sau 
două. Nu i-am luat pentru ciu
buc ci pentru că inii erau co
legi de serviciu... Vă rog să-mi 
explicafi ce are omenia cu o- 
prirea intre stafii ?"

lată și confinulul răspunsu
lui E.G.C. „Analizind in colec
tivul seefiei auto iapla săvir- 
șită de salariatul nostru, faptă 
care nu cadrează cu etica so- 
cialislă șoferul a recunoscui 
greșeala. Nu trebuia să opreas
că între stafii, iapt pentru care 
a fost sancționai. In privinfa 
femeii cu copilul, menționează

că în stafia Stadion s-a udai in 
oglinda retrovizoare și nu a 
\ ăzut pe nimeni. Considerăm 
aceasta o scuză pe care nu o 
luăm in considerare". Semnează 
it.g. Gheorghe Romoșan, direc
torul E.G.C. Petroșani

Nu pulem încheia aceste rîn- 
duri iară să-l amintim tovară
șului Sever Miclea care prezin
tă in scrisoare multe argumente 
ir. favoarea comportării sale, 
că între ceea ce înțelege dînsul 
prin omenie (luarea colegilor 
de pe drum) și încălcarea regu
lilor de circulafie există o slrit- 
so legătură.

Poate nu este rău să medite
ze mai îndelung asupra adevă
ratei omenii și comportări in 
timpul serviciului.

ACADEMIA 
DE STUDII 

ECONOMICE 
BUCUREȘTI
anunță

In data de 22 martie 1974, 
orele 18.00, in sala de consi
liu a A.S.E. arc loc susținerea 
publică a tezei de doctorat 
cu titlul : „Responsabilitate și 
autoritate în conducerea mine
lor", elaborată do economistul 
KlRAEY ZOLTAN. consultant 
in organizare.

Teza poate fi consultată în 
sala de lectură a bibliotecii 
A.S.E., zilnic între orele 8—20, 
la București, Piața. Romană, 
nr. 6.

MINERI! Respectați modul de folosire a măștii de autosalvare!

Poziția nr. 1
POZIȚIA CORECTA DE 
PURTARE A MĂȘTII

Poziția nr. 2
SC(J\TEHEA CUTIEI PORT- 

MASCA DJN SACUL
DE PURTAT

Poziția nr. 3
DESFACEREA BENZII DE 

ETANȘA RE A CUTIEI 
PORT-MASCA

Poziția nr. 4
DESFACEREA CUTIEI l’ORȚ- 

MASCĂ PRIN LOVIRE
DE GENUNCHI

Poziția nr. 5
F1X. \ R E A CO R D O N UI. UI 

MĂȘTII DUPz\ GIT

Poziția nr. 6
FIXAREA MUȘTIUCULUI IN 
GURA CU PARTEA DE CAU

CIUC INTRE GKsKîHE ȘI
 .BUZE

Poziția nr. 7
FIXAREA CLEMEI PE NAS
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de la insurecția națională
antifascistă armată din România

PARIS 13 — Coresponden
tul Agerpres. Paul Diaco- 
nescu. transmite : Sub sem
nul împlinirii a 30 dc ani 
de la insurecția națională

România. în localitatea 
Rom illy-sur-Sc inc se desfă
șoară o sâplâmină româ
neasca. organizată de Asoci
ația de prietenie Franța — 
România în colaborare 
ambasada țării 
Paris. Cu acest 
fost inaugurate 
„Vestigii daco-romane 
Vritor ri.iT României", 
populară români 

„România azi". De
sînt prezentate 
privind real 
niei contemporane.
arta, cultura poporului ro
mân. In cadrul acestei săptă
mâni au loc, de asemenea, 
spectacole ale ansamblului 
folcloric „Maramureșul".

cu 
noastre la 

prilej au 
expozițiile 

pe 
.Arta

iască" și 
asemenea, 
conferințe 

ările Româ- 
Istoria,

ale 
.Man

VIENA 13 —
• dentul Agcrpres. 
v-Vlad. transmite :

manifestărilor din 
consacrate împlinirii 
dc ani de la insurci 
țională antifascistă 
din august 1944 — 
toarea națională a Români
ei — la Klagenfurt, orașul 
de reședința al landului 
Carintia, au fost inaugurate 
..Săptămânile baletului româ
nesc".

Timp de trei săptămâni, pe 
scena Teatrului de Stat din 
Klagenfurt, solii 
românesc 
suită de spectacole, 
care
Iul', de Schumann, „Invita
ție 
„Moartea lebedei", 
Saens, „Nastasia", de Cornel 
Trâilescu.

Cnrespon-
Corneliu 

în cadrul 
Austria 

i a 30 
;cția na- 

arniatâ 
- sârbâ-

baletului 
vor prezenta o 

între 
„Carmen", „Carnava-

la vals'*. de Weber, 
de Saint

C AR AC AS 13 (Agcrpres). — 
Luând cuvântul în fața Con
gresului, imediat după cere
monia instalării sale în func
ția dc președinte al Venezue
lei, Carlos .Andres Perez a 
declarat marți că va realiza 
..vechea aspirație a poporului 
— ca petrolul nostru să de
vină venezuelcan". In aplau
zele senatorilor și deputaților, 
el a relevat câ naționalizarea 
petrolului va fi realizată prin 
reducerea duratei concesiuni
lor acordate marilor compa
nii străine, care controlează 
in prezent 95 la sută din pro
ducția de țiței a Venezuelei. 
Potrivit legislației actuale, con
cesiunile acestor companii 
expiră în 1983.

Pe de altă parte, președin
tele Perez a subliniat că Ve
nezuela își propune să vândă 
mai puțin țiței și mai multe 
produse fabricate. anunțând 
că guvernul va acționa în ve
derea achiziționării tehnolo
giei necesare prelucrării ma
teriilor prime, pentru a asi
gura astfel dezvoltarea econo
miei țării. El a adăugat câ bo
gățiile țării, in special cele 
provenind din exploatarea 
petrolului, trebuie să fie fo
losite in beneficiul tuturor 
păturilor sociale. ..Punctul 
important al activității mele 
de guvernare va fi lupta îm
potriva sărăciei", a spus el.

Pe plan internațional, pre
ședintele Venezuelei a arătat 
că guvernul său va acționa 
pentru îmbunătățirea înțele
gerii între țările latino-ame- 
rioane și că va propune aces
tor țări organizarea unei con
ferințe cu privire la materi
ile prime, în scopul unificării, 
în această problemă, a poziți
ilor și politicii țărilor latino- 
americane cu cele ale celor
lalte țâri în curs de dezvol-

-♦—
Consultări în vederea

formării noului
guvern italian

ROMA 13 Corespondentul 
Agerpres, Radu Bogdan, trans
mite : Premierul desemnat al 
Italiei, Mariano Rumor, își 
continuă consultările în ve
derea formării unui nou gu
vern. Întreaga zi de miercuri 
a fost dedicată stabilirii struc
turii guvernului și împărțirii 
funcțiilor ministeriale intre 
reprezentanții partidelor de- 
mocrat-creștin. socialist și so
cialist-democratic. Una dintre 
preocupărjle principale este 
aceea privind reducerea nu
mărului miniștrilor și a postu
rilor de subsecretari de stat, 
chestiune în legătură cu care 
au insistat atît unii membri 
ai partidelor de ccntru-stin- 
ga. cit și reprezentanții opo
ziției de stingă.

tare, în special cu statele 
membre ale O.P.E.C. Cu pri
vire la intențiile țării sale pe 
această linie, Carlos Andres 
Perez a indicat că Venezuela, 
grație bogățiilor sale petro
liere. va ajuta țările latino- 
americane în ..lupta lor comu
nă pentru dezvoltare inde
pendentă. pentru prețuri echi
tabile la alte materii prime 
si pentru un loc echitabil și 
v hilibrat in comerțul mon
dial".

Iraksale colonia-

Adoptarea legii cu privire
la acordarea autonomiei

Kurdistanului

determinat

Angolei, la râs-

reprezentan- 
declarat că

por- 
ares- 
celor

în discuția „ Comitetului
Situația din teritoriile coloniale portugheze

celor 24"
NAȚIUNILE UNITE 13 —

Corespondentul Agcrpres, 
Constantin Alcxandroaic, 
transmite : „Comitetul celor 
24' al Națiunilor Unite, pen
tru problemele decolonizării, 
a trecut la abordarea, în dez
bateri. a situației din terito
riile coloniale aflate sub do
minația Portugaliei, prin au
dierea observatorilor Mișcării 
Populare pentru Eliberarea 
Angolei (M.P.L.A.), Frontului 
do Eliberare Națională a An- 
golci (F.L.N.A.) și Frontului 
de Eliberare din Mozambic 
(F.R.E.L.I.M.O.), precum și a 
ziaristului englez Peter Pring
le. care a investigat știrile 
privind masacrele comise de 
forțele colonialiștilor portu
ghezi în Mozambic.

Manuel Jorge (M.P.L.A.'). 
după ce a evidențiat succese
le obținute de forțele patrio
tice do eliberare pe fronturile 
din estul și nordul Angolei, 
a arătat că, după 13 ani de 
la constituirea primelor uni
tăți patriotice, s-a trecut la 
etapa mobilizării maselor în 
lupta ai*mată contra jugului 
străin și la unificarea mișcă
rilor patriotice din țară pen
tru asigurarea realizării obi-

cctivului lor comun — elibe
rarea întregii țâri și dobîndi- 
rca independenței naționale. 
Reprezentantul M.P.L.A. a 
făcut apel la statele membre 
ale O.N.U. să-și sporească a- 
jutorul politic, moral și mate
rial ce îl acordă mișcărilor de 
eliberare națională ale po
poarelor din Africa australă 
și a cerut Consiliului de Secu
ritate să treacă la adoptarea 
unor sancțiuni exemplare con
tra Portugaliei pentru a o de
termina să pună capăt ime
diat războaielor ’ !-
liste.

Mangali Tuia, 
tul F.L.N.A.. a 
numai datorită ajutorului mi
litar. economic și financiar 
primit din partea unor state 
membre alo N.A.T.O., Portu
galia — stat subdezvoltat — 
poate să-și permită să ducă 
un război pe atitea fronturi 
in Africa australă. Dar, în 
ciuda acestui ajutor, situația 
forțelor armate colonialiste 
s-a înrăutățit mult față de 
acum cîțiva ani in urmă, fapt 
care i-a 
curgă la bombardarea satelor 
populate ah 
pîndirea de defoliante și sub
stanțe chimice otrăvitoare a- 
supra culturilor, la intensifi
carea jefuirii bogățiilor și ex
ploatării nemiloase a popu
lației din zonele neeliberate.

Sharfudine Khari, reprezen
tantul F.R.E.L.I.M.O., a de
clarat că forțele de eliberare 
națională din Mozambic au 
repurtat noi succese in bătă
liile cu armatele colonialiști-

lor. Autoritățile militare 
tugheze au răspuns prin 
tăvi in masă, torturarea 
întemnițați, prin folosirea u- 
nor metode barbare de pe 
timpul inchiziției. Mulți pri
zonieri capturați de forțele 
colonialiste au fost uciși prin 
torturi. Alții și-au pierdut 
viața fiind folosiți drept ..de
tectoare vii de mine", aceștia 
fiind siliți să meargă înaintea 
trupelor colonialiste prin zo
nele minate de patrioți. Re
prezentantul F.R.E.L.I.M.O. a 
subliniat că unele puteri ale 
N.A.T.O. au transformat co
loniile portughezo în zone de 
război pe care au trecut la 
experimentarea unor noi ti
puri de arme.

Ziaristul britanic Peter 
Pringle, de la „Sunday Ti
mes", a adus în fața comite
tului mărturii ale supravie
țuitorilor și martorilor ocu
lari ai masacrelor comise de 
forțele colonialiste în Mozam- 
bic. Considerînd ca explozive 
rezultatele investigațiilor sale, 
autoritățile militare portughe
ze i-au confiscat caietul de 
note conținând declarațiile 
martorilor oculari, magneto
fonul și benzile pe care erau 
înregistrate convorbirile avu
te cu supraviețuitorii masa
crelor. precum și filmele fă
cute cu acest prilej. Intr-unui 
din multele sate. ale căror 
locuitori i-au ajutat pe pa
trioți în misiunile lor de 
luptă, militarii colonialiști 
i-au adunat pe locuitori pe 
un teren viran și i-au execu
tat în masă.

NAȚIUNILE UNITE 13 
— Corespondentul Ager
pres, Constantin Alexan- 
droaic. transmite : Comitetul 
Națiunilor Unite pentru apli
carea științei și tehnologiei 
la dezvoltare, care se află în 
prezent la cea de-a doua se
siune ordinară, a hotărât ca, 
dat-fiind însemnătatea deo
sebită a punctului românesc 
..Rolul științei și tehnologiei 
moderne în dezvoltarea nați-

unilor și necesitatea întăririi 
cooperării economice și tohni- 
co-șliințifice intre state", a- 
cesta să fie dezbătut separat 
de un grup de lucru, special 
constituit in prima ședință 
a Comitetului, in scopul abor
dării salo multilaterale și 
elaborării unor propuneri 
concrete do natură să facili
teze găsirea celor mai direc
te căi și mijloace pentru re
alizarea obiectivelor urmări
te.

VMBASADORUL ROMA-
I I LA HELSINKI, Con

stantin Vlad, a fost primit 
de Rafael Paasio, președin
tele Partidului Social-De- 
mocrat din Finlanda. Au 
fost abordate unele proble
me privind evoluția raportu
rilor dintre 
P.S.DF.

,A INVITAȚI,X LUILEO-
I) BREJNEV, in zilele de 

12 și 13 martie, președintele 
Franței, Georges Pompidou, 
s-a aflat în vizită în U.R.S.S. 
Ei au avut convorbiri, în 
stațiunea Pițunda, pe lito
ralul Caucazian.

LISABONA 13 (Agerpres). 
— Portugalia este confruntată 
în prezent cu una dintre cele 
mai mari crize din ultimii 15 
ani, relevă agenția France 
Presse. Această situație a fost 
declanșată de apariția, la 22 
februarie a. c., a unei cărți a 
generalului Antonio de Spi- 
nola, fost „guvernator" și co
mandant militar în Guineea- 
Bissau. intitulată ..Portugalia 
și viitorul". în această carte, 
el a arătat că un război ca 
acela dus de Portugalia pen
tru menținerea teritoriilor 
din Africa aflate sub domi
nație colonială nu poate fi 
cîștigat, relevând. în același 
timp, că 50 la sută din buge-

tul țării este afectat cheltu
ielilor militare, „ceea ce pro
voacă o strangulare a posibi
lităților de dezvoltare econo
mică a Portugaliei".

Apariția cărții a provocat 
sciziuni în grupurile militare 
și în rîndul oamenilor poli
tic; portughezi. Tensiunea a 
evoluat prin angajarea în 
dispută a unor personalități 
militare, ceea ce a determinat 
declararea. în noaptea de 8 
spre 9 martie a stării de ur
gență. ce a fost menținută 
pină marți. ..Odată cu ridica- 

de urgență, 
pierdut din 

nota agenția

rea
criza 
.acuitatea sa“, 
Prance Presse.

stării 
nu a

Orientul Apropiat
Duel de artilerie între forțele siriene și is

raeliene
DAMASC 13

Pentru a doua 
forțele siriene 
miercuri, tiruri de artilerie 
cu forțele israeliene, în sec
toarele de nord și centrai ale 
frontului de pe înălțimile Go
lan — a anunțat un purtător de 
cuvânt miljtar de la Damasc, 
reluat de agențiile Reuter și 
Associated Press. „Artileria 
noastră — a declarat pur
tătorul de cuvînt — a bom
bardat pozițiile inamice și a 
redus la tăcere sursele de foc 
de la Masrat Be'it Jan, Tel 
Ahmar. Deir Maker. Tel Sha
ms, Țel Shahwef și Dourin". 
La ora 09,00 (ora locală), lup
tele s-au extins in sectorul

(Agerpres). — 
zi consecutiv, 
au schimbat.

central al frontuluj, forțele 
siriene bombardînd pozițiile 
inamice de la Tel Jizrin și 
Tel Antar.

★
TEL AVIV 13 (Agcrpres). 

— Un purtător de cuvînt mi
litar de la Tel Aviv, reluat de 
agențiile Rcuter și United 
Press International, a decla
rat că forțele siriene au des
chis. miercuri, foc de artile
rie asupra unor poziții din zo
nele de nord și centrală ale 
teritoriului ocupat de trupele 
israeljene în octombrie 1973. 
El a menționat că forțele is
raeliene au ripostat, inciden
tele prclungjndu-se, cu inter
mitențe, peste trei ore.

r

Reuniunea guvernului etiopian
ADDIS ABEBA 13 (Ager

pres). — La Addis Abeba a 
avut loc o reuniune a noului 
guvern etiopian, format re
cent de premierul Endakat- 
chen Makkonnen. Membrii 
guvernului au examinat un 
cerc larg de probleme legate

de situația economică și so
cială internă, precum și ches
tiunea convocării conferinței 
constituționale, căreia îi re
vine sarcina să formuleze o 
serie de recomandări la pro
iectul unei noi constituții a

BAGDAD 13 (Agerpres). — 
După cum anunță agențiile 
TASS și France Presse, pre
ședintele Irakului, Ahmed 
Hassan Al Bakr, a făcut cu
noscute în mod detaliat preve
derile legii cu privire la a- 
cordarea autonomiei Kurdista
nului, regiune unde, potrivit 
datelor recensămintului din 
1957. majoritatea populației 
este kurdă.

Legea, adoptată de Consiliul 
Comandamentului Revoluției 
din Irak, stipulează că regiu
nea autonomă Kurdistan este 
considerată doar ca o simplă 
unitate administrativă și este

Orașul Leipzig este din nou între 10 și 17 martie, în perioada Târgului de Pri
măvară 1971, in centrul atenției specialiștilor și vizitatorilor din întreaga lume.

Tîrgul Internațional Atentate cu bombe 
la Milano

de la Cairo
CAIRO 13 — Coresponden

tul Agcrpres, Nicolae Lupu, 
transmite : 
național de 
organizată 
României", 
pavilionul țării noastre a fost 
vizitat de specialiști, oameni 
de afaceri, precum și de 
numeros public, care au 
mărit cu un viu interes noi
le realizări ale industriei și 
tehnicii românești. Dc o deo
sebită atenție s-au bucurat 
tipurile de tractoare „U-650" 
și „U-550", autocamionul „Ro-

La Tîrgul 
la Cairo 

miercuri 
Cu acest prilej,

Inter- 
a fost 
..Ziua

un 
ur-

Extragerea a II-a : 10 32 13 
4.

Extragerea I: 35 34 19 27 
23.

Fond de premii : 581 527

man", autoturismul „ARO- 
240", excavatorul hidraulic, 
diverse mașini pentru indus
tria textilă, precum și alte 
exponate, ale căror calități 
au fost evidențiate și (le coti
dianul „AI Ahram". Cîteva 
din aceste produse, de altfel, 
sint bine cunoscute de către 
publicul egiptean — printre 
care tractoarele, autoturisme
le de teren — deoarece sint 
asamblate și în Republica 
Arabă Egipt, pe baza unor 
acorduri de cooperare înche
iate cu țara noastră.

ROMA 13 (Agcrpres). — La 
Milano au avut loc, în noap
tea do marți spre miercuri, 
două atentate cu bombe asu
pra sediilor Centrului de 
studii sociale ..Antonio 
Gramsci" al P. C. Italian și 
agenției de publicitate a co
tidianului „II Corriere dclla 
Sera".

JOI 14 MARTIE

PETROȘANI — j Noiem
brie : Capcana ; “
Lupul mărilor : 
Polițistul : LONEA 
nerul : Vara
A NI NOASA:
liberi : VULCAN : 
nomad : LUPENI 
ral : Marele
CÂNI: Lupta după victo
rie.

Republica:
PETRILA:

Mi- 
bărbaților ; 

Fluturii sînt 
Frontul 
Cultu- 

Vals ; URI-

5,00 Buletin de știri; 5,05 
Drumeție folclorică muzica
lă ; 6,00 
mineții ; 
melodia 
letin de

Radioprogramul di- 
8,08 Ea microfon, 

preferată ; 9,00 Bu- 
știri ; 9,20 Muzică

populară ; 9.40 Opereta ..Fata 
nostimă" ; 10.00 Buletin de 
știri : 10.10 Melodii de Ion 
Rădulescu și Ion Stavăr : 
10.30 Fișier . editorial ; 10,40 
Din muzica popoarelor; 
11,00 Buletin de știri ; 11,20 
Prezențe solistice — Mireille 
Mathieu și Aurelian Andre- 
escu ; 12.00 Buletin de știri; 
12.05 Intîlnire cu melodia 
populară și interpretul pre
ferat; 12.35 Formații parti
cipante la concursul coral 
interjudețean „Cintare pa
triei" ; 13.00 Radiojurnal ;
13.15 Revista șlagărelor ;
14,00 Buletin de știri ; 14,05 
Varietăți muzicale ; 14.40
Cintece de primăvară și ju- 
curi populare ; 15,00 Bule
tin de știri ; 15.05 Meridian 
club ; 16,00 Radiojurnal ;
16.15 Cântecele noastre : 
Cravata roșie ; 16.25 Clasicii, 
contemporanii noștri ; 16.45 
Discul zilei : 17,00 Buletin 
de știri ; 17,15 Tribuna ra
dio ; 17,25 Simfonia a V-a

re minor ; 18.00 Orele
serii : 20,00 Muzică popu
lară ; 20,30 Itinerar la harta 
țării ; 20.40 Muzică pe adre
sa dumneavoastră ; 21,00 Bu
letin de știri ; 22.00 Radio
jurnal ; 22.30 Bijuterii mu
zicale : 23,00—5,00 Estrada
nocturnă.

superior). Electrotehni
că. Probleme.

17,30 Telex.
17,35 Curs de limbă germa

nă.
18,05 Teleglob. Pe magistra

lele Varșoviei — repor
taj filmat.

18.25 întrebări și răspunsuri.
18,55 Film serial pentru co

pii. George. Reluarea 
episodului „Prima ză
padă".

Fond de premii :

Valorile temperaturii în
registrate în cursul zilei de 
ieri : , ,

— 17,00 Teleșcoală.
Științe sociale (consul
tații) — Repartizarea 
rațională a forțelor de 
producție în întreg te
ritoriul țârii.
Album. Cu Tudor Ar- 
ghezi prin București. 
Reportaj.
Fizică (ciclu de consul
tații în sprijinul candi- 
daților in învățămîntul

19,20 1 001 de seri, povestiri
le bunicuței Oaie.

Maximele : Petroșani -E 
10 grade ; Paring 4- 2 grade;

19,30 Telejurnal.
20,00 Scară pentru tineret.
22,25 24 de ore.

Minimele Petroșani —
5 grade ; Paring — 8 grade;

Straiul de zăpadă la Pa
ring : 47 cm .

Redacția și administrația ziarului ; Petroșani, strada Republicii, nr, 90, telefon ; 11662.

Pronoexpres
La concursul Pronoexpres 

din 13 martie 1974, au fost 
extrase următoarele nume
re :

PENTRU URMĂTOARE
LE 24 DE ORE : Vremea se 
menține frumoasă cu cer 
mâi mult senin. Vint slab 
pină la potrivit din sectorul 
sudic.

parte integrantă a Republici 
Irak. Limbile oficiale ale re 
giunii autonome sînt kurda ș 
araba, iar în instituțiile de în 
vățămint studierea celor 
limbi este obligatorie.

Potrivit prevederilor 
gii, șeful executiv al 
terii administrative 
nome va fi ales 
populația din nordul Irakului, 
iar minoritățile care trăiesc 
în regiune vor fi reprezentate 
in toate organismele puterii 
autonome. In virtutea legii. în 
Kurdistan vor fi instituite un 
Consiliu 
tribuțiile căruia va intra so
luționarea problemelor legate 
de dezvoltarea economică, so
cială și culturală a regiunii. 
Paralel cu Consiliul Legislativ, 
va funcționa și un Consiliu 
Executiv.

Legea stipulează totodată că 
președintele Consiliului exe
cutiv, vicepreședintele și cei 
10 membri ai acestui organism 
pot fi revocați de șeful statului. 
Consiliul Executiv va asigura 
aplicarea și respectarea legii 
pu privire la acordarea auto
nomiei. buna administrare a 
regiunii și aplicarea legilor, 
menținerea ordinii și legalită
ții. protejarea serviciilor pu
blice naționale și 
precum și supravegherea 
tilizării finanțelor publice 
celor particulare.

Potrivit prevederilor legii, 
ministru de stat, desemnat 
autoritatea centrală, este în
sărcinat cu coordonarea acti
vității puterii centrale și a 
organismelor din regiunea au
tonomă Kurdistan.

doua

auto- 
de

legislativ, în a-

locale, 
u- 
Și

un 
de

Programul
a celui

port

CONGRESUL GUATEMA
LEZ l-a proclamat în mod 
oficial pe generalul Kjell 
Eugenio Laugerud, candida
tul guvernamental, în func
ția de președinte ales al 
Guatemalei. Congresul a 
oficializat, cu 38 de voturi 
pentru și două contra, vic
toria generalului Laugerud 
în alegerile generale desfă
șurate la 3 martie.

AGENȚIA KHMERA DE 
INFORMAȚII RELATEAZA 
că. în acțiunile ofensive de
clanșate în zona 
Kampot, forțele 
populare de eliberare au 
scos din luptă, în perioada 
28 februarie — 7 martie,
peste 1 000 de militari ina
mici și au capturat impor
tante cantități de tehnică 
de luptă.

portului 
armate

DUPA CUM ANUNȚA 
ZIARUL IORDANIAN „AL 
DESTOUR", sateliți dotați 
cu echipament ultramodern 
au detectat bogate zăcămin
te petroliere în subsolul 
Iordaniei.

HORTENSE VRANCKEN, 
pacienta asupra căreia o e- 
chipă de chirurgi condusă 
de prof. Georges Primo a 
realizat, la spitalul Brug
man. din Bruxelles, primul 
transplant de inimă efectu
at în Belgia, a decedat, în 
virstă de 52 de ani, după 
șapte luni de ]a operația 
la care a fost supusă în au
gust 1973. Decesul a avut 
drept cauză directă o afec
țiune pulmonară, mai precis 
o micoză a pleurei.

de dezvoltare
mai mare
iugoslav

BELGRAD 13
A fost adoptat 
dezvoltare a celui mai mare 
port iugoslav de la Marea 
Adriatică — Rieka — care 
asigură, în prezent, transbor- 
darea a 60 la sută din volu
mul mărfurilor ce trec prin 
porturile acestei țâri. Pînă 
la sfîrștiul secolului, suprafa
ța portuară va crește cu un 
milion de metri patrați, adică

(Agcrpres). — 
programul de

se va tripla față de cea ac
tuală. iar capacitatea de 
transbordare și depozitare — 
de aproximativ opt ori.

în noul port vor fi censtru- 
ite depozite mari și moder
ne, iar instalațiile portuare 
vor asigura descărcarea și în
cărcarea rapidă a vaselor. O 
atenție deosebită va fi acor
dată mecanizării pentru în
cărcarea și descărcarea con- 
teinerelor.

Faptul divers pe glob
Descoperirea 

unei importante 
cantități de narcotice

Polifia turcă a anunțai des
coperirea intr-o ascunzătoare 
aflată pe o mică insulă ne
locuită, a unei importante can
tități de narcotice. Drogul — 
care face parte dinlr-un de
pozit al unei relele interna
ționale de traficanli — ar ii 
putut ................
pă 
sumă de ........._
lari (25,5 milioane lire ster
line) pe „pia(a neagră" din 
Statele Unite 7

fi valoriicat, 
rafinare, pentru 

57 milioane

du
ci 

do-

După 29 de ani 
pctrecuți în junglă
Sublocotenentul ......  _

noda, din vechea armată im
perială japoneză, s-a înapo
iat, mărfi, la Tokio. El a pe
trecut peste 29 de ani in jun
glele din Filipine, fără să se 
predea, deși cel de-al doilea 
război mondial încetase de 
mult. După „primirea de e- 
rou“ ce / s-a făcut pe aero
portul Haneda, din Tokio, 
unde a fost intîmpinat de pă
rinții lui — acum in virstă de 
peste 80 de ani —, de oficiali
tăți guvernamentale și de cir
ca 2 000 de cetățeni, Onoda 
a declarat în cursul unei con-

Hhoo O-

ierinle de presă : „In 
cești ani nu m-am

toii a- 
gindit 

niciodată să mă predau fără 
ordin" .

De altiel, el nu a putut ii 
scos din junglă, unde a dus 
o viată de sălbatic, decîl du
pă ce a văzul un ordin de 
predare semnal de ioslul lui 
comandant djn timpul celui 
dc-al doilea 'război mondial, 
Yoshimi Taniguchi, acum 
responsabilul unei librării din 
Tokio, și de împăratul Japo- 

-niei, Hirohito. Acest ordin a 
fost afișat pe intreg cuprin
sul insulei Lubang, unde se 
ascundea Onoda, care este a- 
curn in virstă de 52 de ani

Pentru furtul
unui sandviș

Doi boji au iost condam
nați, în localitatea iranceză 
Colmar, la opt ani închisoare 
pentru furtul... unui sandviș. 
Cei doi au alocat, înarmați, 
un casier bancar și au fugit 
cu ceea ce ei credeau a fi în
casările băncii. Dar tot ce 
confinea săculeful de bani al 
casierului s-a dovedit a ii nu
mai un sandviș de dimensiuni 
mai mari — deoarece casierul 
ascunsese banii sub haină .

Inundații
Folosesc

în Republica
Sud-Africană

Ploiie torenfiale căzute in. 
ultimele zile in zona de li
toral a provinciei Natal au 
provocat puternice inundații 
in această regiune a Republi
cii Sud-Africane, iar un ura
gan care s-a abatut recent a- 
supra orașului Durban a a - 
variat numeroase clădiri și a 
perturbat considerabil comuni
cațiile. In urma acestor 
calamilă/i naturale, în 
decurs de 
in Republica 
nă și-au pierdut viata aproxi
mativ 100 de persoane .

urma 
naturale, 

cîteva zile 
Sud-Africa-

drept combustibil
gaze în Ioc
de benzină

Uzinele „Lihaciov" din Mos
cova au început să producă 
automobile experimentale ca
re folosesc drept combustibil 
gaze in loc de benzină, îna
inte de a se trece la produc
ția in serie a unor astfel de 
mașini, ele urmează să par
curgă experimental 25 000 ki
lometri.

încă in anul trecut, la Mos
cova a început experimen
tarea unor automobile produse 
de uzinele din Gorki, care fo
losesc, de asemenea gazele.
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