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Mecanizarea — cale sigură de 
creștere a producției de cărbune, 
a productivității muncii în abataje

în pagina a 2-a

Individ- 
colectivitate

45 de ani de la luptele
petroliștilor și ceferiștilor

din
comemorativă

fn nota de exigență co
munistă și muncitorească pe 
care Conferința Națională a 
partidului a imprimat-o în
tregii vieți economice a țării, 
adunarea generală a repre
zentanților oamenilor mun
cii de la mina Lupeni a făcut 
o amplă analiză a activită
ții și rezultatelor anului tre
cut, stabilind măsuri care 
să conducă la creșterea ex
tracției de cărbune în 1978.

Firesc, în contextul exigen
țelor pe care le ridică în fa
ța mineritului, cel de-al trei
lea an al cincinalului re
voluției tehnico-științifice, 
din problematica mai largă, 
pusă în dezbatere s-a de
tașat un anumit subiect ca
re a ocupat locul central în i 
preocupările celor întruniți 1
în forumul suprem de con- 1
ducere al întreprinderii. Am I
numit, desigur, mecanizarea 1
extracției de cărbune, sarci- I
nă trasată în mod 
minei Lupeni, ca de 
tuturor minelor Văii 
de secretarul general

tot mai plenar ca un dezi
derat al- progresului în- 
tr-o etapă în care efortul de 
gîndire trebuie să înlocu
iască efortul fizic, cînd sînt 
create vaste posibilități pen
tru afirmarea capacității de 
concepție a tuturor celor ce

Adunări generale 
ale 

oamenilor muncii

ței ce stă în fața colectivu
lui, de a desfășura o activi
tate așezată sub semnul u- 
nei noi calități, superioare, 
de a acționa cu perseveren- 

pro- 
des- 
va- 
ve- 

per- 
ex-

Peste trei decenii 
la C.F.R.

1933, clasa muncitoare, în’ 
frunte cu Partidul Comunist, 
s-a afirmat cu putere pe are
na istoriei ca cea mai înain-i 
tată forță a societății ronw 
nești, avangarda luptei înfrev 
gutui popor împotriva perico
lului fascist, pentru drepturi 
economice și politice, pentru 
democrație, independență și 
suveranitate națională.

Prin forța cu care au lovit 
în încercările cercurilor gu
vernante de a arunca întrea
ga povară a crizei economica 
asupra maselor, prin hotărî-i 
rea cu care s-au opus pla-’ 
nurilor de înfeudare a țării 
monopolurilor imperialiste 
străine, principalele detașa
mente ale proletariatului din 
țara noastră au făcut ca lup
ta lor să depășească cu mult 
cadrul acțiunilor pentru apă
rarea propriilor revendicări 
economice, imprimîndu-i ca
racterul unei mari bătălii na
ționale penfru apărarea [iber-< 
taților democratice, a inde
pendenței și suveranității 
României. j

Miercuri după-amiază, a 
a avut loc în Capitală adu
narea consacrată împlinirii a 
patru decenii și jumătate de 
la marile bătălii de clasă 
ale muncitorilor ceferiști, pe
troliști și altor categorii de 
muncitori din întreaga țară.

Desfășurate sub semnul u- 
nității de acțiune muncito
rești, luptele ceferiștilor și 
petroliștilor de la începutul 
anului 1933 au constituit 
punctul culminant al marilor 
bătălii revoluționare din anii 
crizei economice. Ele au ridi
cat la un nivel superior tra
dițiile revoluționare ale clasei 
noastre muncitoare, înscriin- 
du-se ca o pagină importantă 
în șirul bătăliilor purtate de 
către muncitorimea română 
împotriva exploatării capita
liste, un moment de mare în
semnătate în istoria poporu
lui nostru.

Forța organizatoare și con-, 
ducătoare a acestor impor
tante acțiuni muncitorești au 
fost Partidul Comunist, orga
nele și organizațiile sale lo
cale, organizațiile din fabrici 
și ateliere. In bătăliile de 
clasă purtate în anii 1929-

Rubrica „Atitu
dini".ță pentru eliminarea 

priilor deficiențe, pentru 
coperirea și punerea în 
loare a noi resurse, în 
derea dezvoltării și 
fecționării activității de’ 
fracție.

Observațiile critice au a- 
vut meritul de a da o 
terpretare nouă, unor 
de lucruri mai vechi. Meca
nizarea - ca acțiune de am
ploare, de mare însemnătate 
economică, dar și socială, ca 
proces de afirmare a unei 
gîndiri noi, nu poate fi re
alizată pe baza unor metode 
învechite. In acest sens, a 
fost îndreptățită critica a- 
dreșată de președintele con
siliului oamenilor muncii, to
varășul loan Șav, cadrelor 
tehnice ale minei, inginerilor 
din conducerea îhtreprinde-

l. MUSTAȚA

„Băiatui mamei", 
are 35 ani, 5 co
pii, însă... nu 
muncește.

(Continuare in pag. a 4-aJ :în
stăricontribuie la extracția căr

bunelui.
Pe această temă, a meca

nizării rapide a producției, 
s-au făcut, în cadrul dezba
terilor cele mai multe refe
riri, în spiritul constructiv al 
criticii și autocriticii. Cri
tica a vizat neajunsuri în ac
tivitatea consiliului oameni
lor muncii, a conducerii o- 
perative a întreprinderii, fi
ind îndreptată însă și spre 
forurile superioare - Combi
natul minier Valea Jiului și 
Ministerul Minelor, Petrolu
lui și Geologiei. Pe de altă 
parte, autocritica a reliefat 
înțelegerea profundă a cerin .(Continuare în pag. a 3- a)

Ion VULPE

(ConL in pag. a 3-a)
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ÎNNOBILATĂ cu fapte be munca

expres 
altfel 

Jiului, 
„ al

partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Este o sarcină de 
mare răspundere, înțeleasă

Ziua de 14 februarie penfru colectivele sec
toarelor III și V de la întreprinderea minieră 
Petrila a fost o zi rodnică în realizări. Astfel, 
la sectorul III, producția planificată a fost 
depășită cu 169 de tone, iar productivitatea 
muncii realizată în cărbune a fost cu 129 kg 
pe post superioară sarcinilor de plan. La 
sectorul V s-a depășit planul cu 160 torre 
de cărbune. Demn de remarcat - toate bri
găzile sectorului III și-au realizat și depășit 
sarcinile planificate.

Productivitate sporită 
în cărbune

Minerii sectorului V de la întreprinderea 
minieră Aninoasa, pentru prima dată în a- 
ceastă lună, în ziua de 14 februarie și-au 
depășit sarcina zilnică de plan cu 16,7 la 
sută obținînd o productivitate în cărbune cu 
300 kg pe post mai mare decît sarcina de 
plan. S-au evidențiat brigăzile de la abata
jele cameră conduse de luliu Damian și Con
stantin Broască. (Constantin DĂNILĂ, Ani
noasa).
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Octavian Dragotă, 
șeful stației C.F.R. Pe
troșani e zglrcit la vor
bă, cînd are in vede
re autobiografia sa. 
Viața îi este simplă, 
adică fără „evenimen
te" neprevăzute, ca la 
C.F.R. ; a 
seria mamei ; 
are 20 de ani 
tea ferată. Lui 
an Dragotă îi 
însă să 
bească despre 
nii cu care

urmat me- 
și acum 
i la ca- 
Octavi- 

place 
vor- 

oarne- 
lucrează 

în cadrul Complexului 
C.F.R. Petroșani, des
pre realizările lor.

— La zi, stăm foarte 
bine cu planul. Am 
înregistrat depășirea 
ionafului pe tren de 
marfă cu 1,3 la sută, 
un plus de 13 477 to
ne expediate, încărcă.- 
tura statică a vagonu
lui de marfă a sporit 
cu 5 procente față de 
cifra planificată. Cel 
mai important lucru 
este insă Îndeplinirea 
indicatorului calitativ 
de deplină ' siguranță

a circulației și de re
gularitate a trenuri
lor.

Șeful de stație se 
referă apoi la oamenii 
care au contribuit la 
realizarea acestor suc
cese dedicate Zilei 
ceferiștilor, cuvinte de 
orețuire fiindu-le a- 
dresate impiegatului 
de mișcare, șef de tu
ră, Constantin Ju- 
manca, impiegatului de 
mișcare dispozitor Va
sile Tirc, șefilor 
manevră Petru 
Serghie Votca, i 
vranților ~ 
Majon, Vlorel 
Ștefan Pui, Ion 
tie, Aurel Rera, 
de tren Gavrilă 
ți Ștefan

de 
Alicu, . 

mane- 
Constantin 

Popa, 
Pane- 
șefilor 
Marin 

Timișan. 
Printre evidențiați ii e- 
numeră pe Irinarii Si
mian Coroescu și Cor- 
neliu Ștefănescu, pe 
acarii Vasile Popescu,

Flacăra din inima
Din cîte timpul a lăsat în urmă. 
Memoria le naște-ntr-o sclipire. 
Din tot ce-i bun nimica nu se curmă, 
Șî-ndemnUri calde sînt în amintire. 
Vasile Roaită, - îl simt ca pe un frate, 
Trăiește în mine, mergem înainte ! 
Căci pe eroi de viață nu-i desparte, 
Țărîna aruncată pe morminte ! 
Nu-i creangă ruptă dusă de . șuvoaie. 
La voia întâmplărilor purtată. 
E printre noi, pe stradă, în odaie, 
Și-i flacăra din inimă curată !...

loan CHIRAȘ

Blocul 
a atins 

cota finală

M ina Livezeriî. Succesele 
din lucrările de deschide
re - depășirile de plan, 
calitatea — se reflectă pe 
chipurile minerilor din 
brigada condusă cu multă 
competență de harnicul și 
cunoscutul brigadier 
Gheorghe Lițcan.

Buna organizare a lu
crului, disciplina, per
mit brigăzii să realizeze 
avansări mari, lună de 
lună. ,

Fote : Ion LICIU

RÂSPUNZÎND CHEMÂRW 
comitetului U.T.C. de la în
treprinderea minieră Vul
can, de a organiza acțiuni 
în sprijinul producției, un 
grup de tineri au constituit 
o brigadă de muncă patri
otică. Printre primele rezul
tate obținute pînă în pre
zent, se numără desconges
tionarea a 120 ml de gale
rii pe traseul transportului 
minier și valorificarea unei

însemnate cantități de me
tale vechi. (V. S.).

SEARĂ LITERARĂ, 
clasei a VHI-a C 
Școala generală nr.
peni, membri ai cercului de 
literatură, au încheiat suita 
dezbaterilor dedicate mare
lui poet român M. Emines- 
cu cu un frumos program 
artistic. Au fost recitate po
ezii ale poetului. De ase
menea, programul a cuprins 
schița „Un pedagog de 
școală nouă". La reușita lui 
și-au dat concursul elevii 
Liviu Aștelean, Mihai Mi-

, David Szabo șr Iosif 
Zolo. (T. CORNEA, 
pondent).

MICII POMPIERI
Școala generală nr. 
trila au cîștigaf faza 
raș a. concursului lor, situ- 
îndu-se înaintea celorlaltor 
5 echipaje. In aceste zile e- 
chipajul fruntaș format din 
Daniela Miclea, Geta Dan- 
ciu. Ana Șuștac, Ana Bre- 
ban, Nela Ovedenie, Lu
minița Mirinciuc, Ion Ure
che și Gheorghe Șchiopu 
se pregătește în vederea 
participării la faza județea-

nă a concursului. (I. CHIRI- 
ȚOIU, corespondent).

SPECTACOL TEATRAL. Iu
bitorii Thaliei pot viziona 
sîmbătă,. începînd de la ora 
18,30, în sala de spectacole 
a Teatrului de stat „Valea 
Jiului", drama scriitorului 
slovac Ivan Bukovcan „Ale- 
geți-l singuri I". Regia a- 
parține proaspătului absol
vent al t.A.T.C. Florin Fătu- 
lescu, scenografia fiind sem
nată de Ștefan Barath. (LV.).

1MW———W————

In cartierul Aeroport 
din Petroșani, constructorii 
șantierului nr. 1 al Grupu
lui T.C.H. âu. atins cota 
finală a blocului LI, cu 
44 apartamente. Semnifi
cativ este faptul că în 
condițiile grele ale aces
tei ierni, constructorii, în 
principal echipa de mon
taj a cofrajelor metalice 
condusă de Alexandru 
Kisș, au reușit să atin
gă un ritm de execuție 
deosebit de intens, struc
tura de rezistență a blo
cului, cu 11 nivele fi
ind terminată în mai 
puțin de 3 luni. Demnă 
de remarcat este și cali
tatea lucrărilor executate i 
de constructori, ceea ce ■ 
atestă că s-a asigurat tot i

oii ui^orniăiH

l-
| timpul o atentă și exigen- 
; tă asistență tehnică, că 
i s-a muncit cu înaltă răs- 
î pundere. (A. H.),
I
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Chipul .senin, în care doi 
ochi și mai senini zîmbesc 
blind, contrastează cu pă
rul argintat al omului din 
fața noastră. Nu ne vine 
să credem că la cei 52 de 
ani, mecanicul de locomoti
vă loan Dascălu, să dispu
nă de un palmares pe ca
re orcine l-ar invidia. Cei 
37 de ani de muncă efec
tivă la C.F.R. presupun, 
intr-adevăr, o perioadă a- 
preciabilă pe al cărei fron
tispiciu palmaresul bogat 
și-a pus pecetea ca un sim
bol' al dăruirii în muncă... 
Din acest mănunchi abun
dent am notat, succint, cî- 
teva... spice : dacă media 
kilometrilor pai curși pe lu
nă este de 4 000 în cei 32 de 
ani de parcurs, loan Dască
lu ar fi înconjurat de 40 de 
ori ecuatorul. Are, pînă a- 
cum, șapte certificate de 
inovator, la cea de-a opta 
inovație despre care nu am 
notat amănunte lucrează în 
prezent ; e decorat cu Ordi
nul muncii clasa a Ili-a, 
a fost distins- cu mai multe 
medalii jubiliare...

Conștient permanent de 
responsabilitatea muncii sa-

accidentul, adică nedoritul e- 
veniment, a fost prevenit.

— La noi, la C.F.R., re
marcă secretarul Comitetu
lui de partid, Dumitru Si- 
mionescu, s-a îndătinat, tra
diția respectării întocmai a 
îndatoririlor profesionale. Nu 
uitați, stația noastră are ve
chime de mai bine de un 
secol. Ceferiștii de azi moș
tenesc calitățile morale ale 
predecesorilor lor, luptători 
demni pentru eliberarea so
cială și națională. Din acest 
motiv, poate, la noi lucrează 
ceferiști din tată în tiu. Spre 
exemplu, mecanicul de lo
comotivă Alexandru Abru- 
dean are doi fii, pe Simion 
și Arcadie, tot mecanici. Cel 
mic se califică în aceeași 
meserie. Ion Vladislav a mun
cit la noi ca șef de mane
vră, dar Ion Vladislav cel 
de azi, este impiegat de 
mișcare. Băiatul mecanicu
lui Gyula Dobay a ajuns de
ocamdată mecanic ajutor. 
Tot astfel se poate vorbi des
pre băieții lui Bușoi și alții.

Modernizarea traficului de 
cale ferată a produs mutații 
structurale în personalitatea 
și conștiința oamenilor. A- 
carul principal Vasile Po
pescu, la început, — acum 
are 43 de ani, de prin ’53 lu
crează la C.F.R. — își făcea 
datoria pe ploaie sau nin
soare, arșiță sau vint. Acum, 
în fața complicatei mese de 
manevră, apasă pe butoane, 
se adresează prin microfon 
celor de la stația turn.

...Structural există, cum spu
neam, deosebiri în cadrul a- 
celeiași profesii, ieri față de 
azi. Poate manevrantul de 
azi se va deosebi 
de miine, tehnica 
un aliat prețios al 
lui. Ceea ce rămîne 
o permanență, coloana ver
tebrală care rfhește gene
rațiile de ceferiști, este î- 
nalta responsabilitate a 
cestor oameni, aflați întot
deauna la datorie. Este acea 
tradiție revoluționară, 
citorească, pe care și 
feriștii din Petroșani o res
pectă, înnobilînd-o cu noi 
fapte de muncă și dăruire. 
De aceea, cînd treburile 
merg foarte bine, s-a îndăti
nat expresia, că „merg ca 
la C.F.R."

lui de muncă, în deplinăta
tea capacităților sale. Adică 
odihnit, gata să intervină la 
nevoie.

Caut o explicație a faptu
lui că in detașamentul ce
feriștilor de aici, ca și din 
întreaga țară, există întro
nată o exemplară conștiin
ță profesională, se știe, orice 
abatere de la disciplină 
avea implicații grave. Un a- 
mănunt semnificativ — în 
nul 1977, la nivelul comple
xului (peste 1400 de lucră
tori) s-au înregistrat... 11 ab
sențe nemotivate.

— V-aș răspunde, istorisin- 
du-vă o întîmplare, intervine 
inginerul Constantin Ena- 
che. Cu vreo trei ani în ur
mă, frinarul Cornel Encules- 
cu săvîrșise o abatere, s-a 
prezentat la serviciu sub in
fluența băuturilor alcoolice. 
Navetist fiind, fusese îmbiat 
pe tren de un cunoscut cu un 
„git" de țuică. Abatere des
tul de gravă, omul însă și-a 
înțeles greșeala. Același om, 
într-o noapte a toamnei tre
cute a observat, de pe plat
forma gheretei de frînă din 
Bănița, un cupon rupt pe o 
linie vecină, pe care trebu
ia să treacă un marfar. A 
acționat imediat și astfel

llie Șoldea, Gheorghe Șuta, 
Augustin Moraru. O, dar 
șeful de gară ar vrea să um
plem notesul cu cît mai mul
te nume...

In „creierul" stației, în 
cabina turn, urmărim întrea
ga circulație pe complex, 
dirijată de instalația de cen
tralizare electrodinamică. 
„Blochistul" Vasile Tirc, fost 
strungar, dar care a revenit 
la „dragostea" din copilă
rie, ne lămurește cum se e- 
fectuează un parcurs, „ve
dem" trenul înaintind prin 
stație, pe acest vast tablou

i de comandă, liniile luminoase 
albe sau roșii, beculețele 
verzi și roșii deslușesc uni
versul complicat al circulați
ei trenurilor. Macazele, bari
erele sînt comandate de a- 
ici. Vasile Tirc spune că e 
o treabă normală, care so
licită doar mai multă aten
ție decît în alte locuri de 
muncă. Un parcurs se exe
cută în maximum 30 de se
cunde. înainte de ‘64, cînd 
nu funcționa „creierul", a- 
ceastă operațiune dura pînă 
la 10 minute. De aceea, îmi 
spune Vasile Tirc, acest lu
cru este normal, dar fiecare 
om trebuie să fie la locul
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miere la care am luat par
te.

- Anume ?
- Am condus primul ac

celerat cu locomotivă 
aburi pe această linie, pri
mul tren remorcat cu loco
motivă Diesel și tot eu, 
primul tren remorcat cu lo
comotivă electrică, asta 
prin toamna lui 73, iar de 
atunci lucrez- pe cea elec
trică. Cunosc țara în lung 
și în lat, iar ce n-am cunos
cut din locomotivă am corn

ii- pletat cu... mașina mea.
La kilometrii parcurși pe și
ne am mqi adăugat vreo 
75 000’cu mașina. Nu-i mult, 
dar mai e tîmp... *

Ion LICIU

de

în

le, loan Dascălu s-a preo
cupat mereu de pregătirea 
sa profesională. Ca secre
tar, din 1973, al organiza
ției de partid nr. 1 Depou, 
el este un bun îndrumător 
și-un adevărat dascăl pen
tru toți.

- Spuneți-ne, loan Dască
lu, există vreun secret
statornicia de care ați dat 
și dați dovadă ?

- Nu. După mine, etalo
nul statorniciei cred că e 
familia, locomotiva (în ca
zul meu) și colectivul mi
nunat din cqre fac parte.

- Satisfacții ?
- Cum. se.zi.ee, pe toate 

ecranele. Dar cele mai mari 
le-am avut la cele trei pre-

e aspra, 
dar

dreaptă 
pentru

La Lupeni s-a înfăptuit, recent, un act de justiție. Niște indivizi au fost condamnați, în cadrul unui proces public pe baza unor dovezi fără echivoc, fără circumstanțe, atenuante, pentru o faptă mîrșavă — violul. Legea e: aspră, dar dreaptă ! Indeplinindu-și menirea firească de a apăra, integritatea și puritatea morală a ființei omenești, de a promova valorile eticii socialiste, oamenii justiției și-au făcut datoria. Momentul pronunțării sentinței a fost aprobat printr-o liniște semnificativă de majoritatea celor prezenți.CîțiVa tineri, însă, îmboldiți de un sentiment de „milă" necugetată, mai bine zis de iresponsabilitate civică față de sentința dreaptă a justiției, sfidînd o- pinia publică, au catadixit să tulbure liniștea tocmai in acel moment, manifestîndu-și zgomotos, prin huiduieli, dezaprobarea, nu față de fapta mîrșavă a huliganilor, ci, dimpotrivă și spre stupefacția celor prezenți, față de sentința dreaptă a justiției. Ei au manifestat astfel, spre indignarea majorității celor a- flați de față, o complicitate condamnabilă. Și nu ne putem reține să nu ne întrebăm : oare ar fi fost tot atît de îngăduitori, de înduioșați, dacă victima era femeia iubită, mama, sora, soția sau fiica lor ?
S. VIOREL

Atitudini

de cel 
devenind 
ceferistu- 
însă ca

a-

mu ri
ce-

Cei trei
Căldărar

j - De cînd nu lucrezi?
j - Din octombrie...
j - Și din ce venituri ți-ai a- 

sigurat existența în acest
' răstimp ?
' - ? !
[ După o scurtă ezitare, cel 

căruia i se adresau întrebă- 
. rile de mai Sus, la miliția din 
j Vulcan, răspunde, totuși, cu 

o privire sfidătoare : „m-au 
ajutat prietenii". Ofițerul de 

j miliție nu-l mai întreabă ni- 
! mic. Vorbesc însă eleocvent 

faptele, reprobabile ale celui 
Icare a încălcat, în repetate 

rînduri, legile țării. Are 35 
Ide ani, o mustăcioară nea

gră și o față smeadă, iar 
Ihainele-i pestrițe trădează 

de departe extravaganță. 1 Acesta . e . Elemer Micloș
Csiki, un individ care tră- 

Iiește în mod parazitar, la 
_ periferia societății, refuzînd 
jsă se încadreze în. muncă, să 
. trăiască demn, 
■cu oâmenii. S-a I rit în Galați, I femeie pe . care a

după cîțiva ani de 
tuire abandonîndu-și

I________

!

în rînd 
câsâto- 
cu o 

pârâsit-o 
convie- 

și cei

trei copii. La Vulcan s-a 
„încurcat" într-un concubinaj 
cu o alta, care l-a suportat 
cît l-a suportat ținîndu-l pe 
nemuncă, pînă într-o zi cînd 
a fost „părăsită" cu doi copii 
minori.

Un tată a cinci copii refuză 
să muncească. De necrezut,

In anul 1970, la Galați 
este judecat și condamnat 
pentru abandon familial. A 
executat o parte din pedeap
să, apoi a beneficiat de cle
mența legii și eliberat. De 
doi ani, practic nu lucrează. 
Pentru a se eschiva de la 
plata minimului de ajutor pe

Răspunsul la această între
bare se jpf|ă într-un recent 
dosar de cercetare penală, 
întregind portretul lui moral. 
Din documente rezultă că el 
era încă (fiindcă pentru o 
vreme nu va mai fi) „băiatul 
.mamei". O trată femeie, bă- 
trînă, fără pensie, care lu-

Băiatul mamei"33

are 35 de ani, 5 copii, 
nu munceșteinsa...

dar adevărat. După insisten
țele repetate ale obștei, 
care i-a oferit mai multe po
sibilități de încadrare 
muncă, la mina Vulcan, 
șantierul de construcții el 
simulat doar că intră, 
sfîrșit, în rînd cu cei ce mun
cesc, dar n-a stat în nici un 
loc mai mult de două-trei 
zile.

în 
la 
a
în

care-l datorează celor cărora 
le-a dat ’viață, refuză cu în 
căpățînare să lucreze, 
complace să trăiască 
expediente ocazionale, 
mila „prietenilor" și a „prie
tenelor". Cine sînt aceștia ? 
Indivizi de teapa lui, fără 
căpătîi.

Și totuși, din ce trăiește el?

in-
Se 
din 
din

crează din greu tricotaje de 
mînă, neavînd altă nădejde 
decît fiul ei. Atîta timp cît 
Micloș avea bani, procurați 
din tot felul de „afaceri" di- 
cite și dați pe apa sîmbetei 
prin cîrciumi, în casă era li
niște. Dar cînd îi lipseau, pa
cea și liniștea dispăreau. Nu 
o singură dată nefericita

mamă a fost maltratată, bă
tută'și alungată din casă de 
propriul ei fiu, găsindu-și re
fugiul la Elvira Albu, o veci
nă care din omenie a găz
duit-o. In cele din urmă, la 
îndemnurile vecinilor și din 
disperarea de a se fi văzut 
alungată din propria-i casă, 
mama lui Micloș l-a reclamat 
la miliție.

- Am ținut-o în bani, șuie
ra furios în fața ofițerului de 
miliție acest individ lipsit de 
omenie, vorbind despre cea 
care i-a dat viață, cea căreia 
îi datorează atenție caldă, 
sprijin și îngrijire acum, la 
bătrînețe.

Judecat după procedura 
de urgență, Micloș a primit 
o pedeapsă aspră, dar dreap
tă, pe măsura faptelor sale 
incalificabile. Tristul destin 
pe care și-l făuresc acei in- , 
divizi care nu înțeleg că 
munca este singurul izvor I 
al existenței cinstite și demne.

Viorel STRAUȚ, 
It. major loan MIHAI

II
I
I
!

Deși nu au nimic comun 
la rădăcinile arborelui gene
alogic, toți trei au același 
nume, Căldărar. Deși primul 
este Aurel, pelălalt Sfanțu, iar 
al treilea Trifu, s-au întîlnit 
„întîmplător". Vorba aceea, 
cine se aseamănă, se adună. 
Cei trei obișnuiau să se în- 
tîlnească prin restaurante 
pentru a-și „petrece" viața 
parazitară pe care o duceau. 
Nici unul nu lucrează de mai 
multe luni. In seara zilei de 
28 ianuarie au hotărît să 
chefuiască la bufetul „Căr- 
pați" din Vulcan, pe soco
teala unor „prieteni".

După cîteva pahare, ame
țiți de alcool, li s-a părut că 
vecinul lor de masă, Valen
tin Rostaș se uită urît la ei. 
Ca la un semnal au tăbărît 
cu pumnii pe el făcîndu-l 
K.O. Dar milițienii au inter
venit la timp...

Cei trei scandalagii — Au
rel Căldărar, condamnat de 
mai multe ori pentru tîlhărie, 
eliberat recent din detenție, 
Trifu Căldărar, parazit social 
care refuză orice loc de mun
că și Sfanțu Căldărar, sanc
ționat în repetate rînduri 
pentru vătămare corporală — 
sînt acum la Ide sigur, unde 
pot medita la îndreptarea 
comportării lor viitoare; au 
fost judecați și condamnați 
la cîte 3 luni închisoare.

N. ȘTEFÂNESCU, 
It. Dumitru BADULESCU

se.zi.ee


« ■ierativitate, exigență, 
rezolvarea scrisorilor și sesizărilor 

oamenilor muncii
In lumina Hotărîrii Co

mitetului Central ai Partidu
lui Comunist Român, din iu
lie 1976, cu privire la îmbu
nătățirea activității de rezol
vare a sesizărilor, propuneri
lor și solicitărilor oamenilor 
muncii, organele și organi
zațiile de partid, sindicat și 
U.T.C., conducerile întreprin
derilor și instituțiilor din mu
nicipiu și-au sporit preocupă
rile pentru asigurarea unui 
climat propice ca membrii 
de partid, ceilalți oameni ai 
muncii să ridice probleme ca
re privesc bunul mers al ac
tivității de producție, gospo
dărirea judicioasă a fonduri
lor materiale și bănești, îm
bunătățirea condițiilor de 
muncă și de viață. Activi
tate de primfre în audiențe 
și de soluționare a sesizări
lor și propunerilor oamenilor 
muncii a cunoscut, în această 
perioadă, mai multă operati
vitate și eficiență. Ca urma
re, a crescut încrederea cetă
țenilor în capacitatea organe
lor locale de partid și de 
stat de a rezolva problemele 
economice și sociale ridicate, 
de ă da viață propunerilor 
valoroase ce le fac.

Se poate aprecia faptul 
că s-a încetățenit în stilul de 
muncă ai organelor de partid, 
de masă și obștești, al con
ducerilor întreprinderilor și 
instituțiilor, practica de a-i 
asculta cu răbdare pe cetă
țeni, a sporit preocuparea și 
răspunderea pentru a găsi 
soluții în vederea rezolvării 
problemelor ridicate, asigu- 
rîndu-se, în marea majoritate 
a.cazurilor, răspuns direct la 
cererea adresată. Evidențiem 
că o asemenea preocupare a 
existat la comitetele orășe
nești și comunale de partid 
și-consiliile populare Lupeni, 
Uricani, Petrila, Banița, la co
mitetele de partid de la I.M. 
Petrila, I.M. Dîlja, I.U.M.P., 
C.M.V.J.

S-au constatat însă și ca-

zuri cînd planificarea zilelor 
de audiență nu a fost res
pectată, iar uneori primirea 
în audiență s-a făcut de că
tre cadre ce nu au compe
tența să rezolve solicitările. 
Asemenea exemple ne oferă 
sectoarele E.G.L. din Petro
șani, Petrila, Vulcan și Lu
peni. Cu prilejul controlului 
efectuat la aceste sectoare, 
s-a constatat că nu există 
suficientă preocupare pentru 
soluționarea problemelor ce 
se ridică, oamenilor muncii 
nu li se dau răspunsuri asu
pra modului și termenului de 
rezolvare a cererilor, cetă
țenii sînt purtați pe drumuri, 
persistîndu-se în prelungirea 
termenelor prin amînări re
petate și nejustificate. Așa se 
explică faptul că aceiași ce
tățeni s-au adresat, după un 
timp, organelor locale de 
partid, consiliilor populare, 
fie în scris, fie pre.zentîndu-se 
în audiențe.

In urma sesizărilor repe
tate ale unor cetățeni pentru 
executarea de reparații 
în apartamente, sectoarele 
E.G.L. nu au intervenit, așa 
cum erau datoare să o facă. 
De multe ori au acționat nu
mai în urma adreselor scrise 
ale consiliului popular muni
cipal, cum s:a procedat în 
cazul cetățenilor Costache 
Pavel (strada Independenței 
nr. T4/24), Simko Ana (strada 
Aviatorilor, blocul 40/22), 
Poli Estera (strada Grivița 
Roșie, nr. 31/2). Asemenea 
cazuri, cînd sectoarele E.G.L. 
nu rezolvă în termen proble
mele ridicate de către cetă
țeni, sînt destul.de frecvente.

Deficiențe au fost manifes
tate și în unitățile comerciale 
din Valea Jiului, cu privire 
la folosirea condicilor de su- . 
gestii și ‘ reclamații, care

. nu-și ating întotdeauna scopul 
pentru care au fost înființate, 
nu sînt păstrate în locuri vi-

zibile, astfel îneît să fie 
îndemîna cumpărătorilor.

Organele județean și muni
cipal de partid au stabilit 
măsuri ferme pentru elimina
rea neajunsurilor în rezolva
rea scrisorilor, sesizărilor și 
propunerilor oamenilor mun
cii. In urma muncii desfășu
rate de organele și organi
zațiile de partid, de sindicat, 
scrisorile și sesizările se re
zolvă cu simț de răspundere 
de către cadrele cărora le-au 
fost repartizate, lichidîndu-se 
astfel practica greșită ca a- 
cestea să fie transmise unor 
lucrători din subordine care 
au mai puțină competență 
în- rezolvarea lor.

De un real folos s-au do
vedit a fi comisiile speciale 
de oameni ai muncii consti
tuite pe lîngă comitetele sau 
birourile organizațiilor de 
partid, în întreprinderi și 
instituții. Aceste comisii ana
lizează periodic problemele 

'■ ‘ ■ SCri-
care 

cu 
asu- 
fost

la

reieșite din audiențe și 
sori, urmăresc modul în 
se soluționează, discută 
oamenii, îi informează 

au 
însușite 

ce le-au 
în conti- 
să anali-

VUI 1 ICI t I tl

pra felului în care 
rezolvate cererile, 
criticile și sugestiile 
făcut. Se cere ca și 
nuare aceste comisii 
zeze săptămînal problemele 
ridicate în scrisori și audien
țe, manifestînd în toate ca
zurile exigență și principia
litate pentru a respecta legea 
și a sluji cu devotament și 
răspundere interesele oame
nilor muncii. Rezolvarea scri
sorilor trebuie să fie privită 
ca o componentă majoră a 
obligațiilor zilnice ale fiecă
rui cadru de conducere. .

Vasile COCHECl, 
activist al Comitetului 

municipal de partid

tronson de

Mecanizarea
(Urmare din pag. 1)

și a sectoarelor, pentru 
", mani- 

în 
de 
lu- 

bunâ 
se 

neadecvate

rii .; 
lipsa de previziune, i 
testată cu ani în urmă 
pregătirea capacităților 
producție și executarea 
erorilor miniere. O 
parte din aceste lucrări 
dovedesc astăzi 
elementelor noi ale progre
sului ce a pătruns în minerit. 
Pe aceeași linie se situează 
și observația făcută de mun
citorul ion Predoșan, șef de 
echipă în cadrul sectorului 
XII, secretarul comitetului 
de partid pe sector, care a 
subliniat răspunderea ce re
vine combinatului și minis
terului pentru faptul că mi
na Lupeni, recunoscută ca 
mare unitate carboni
feră din țară, nu dispune 
încă de un sistem perfecțio
nat de transport pe vertica
lă, dotat cu o instalație de 
extracție de mare capaci
tate, care să facă față creșteri
lor de producție prevăzute. 
Faptul că la atelierul me
canic al întreprinderii se lu-
crează CU o morteză în-
vechttă - • problemă ri-
dicată de muncitorul An-
ton Duban,, șef de e-
chipă în cadrul sectorului 
XIII - vorbește despre a- 
ceeași lipsă de previziune, 
chiar daca morteza nu este 
principalul utilaj al atelieru
lui. Alți vorbitori - minerii 
loan Gîrea și loan Buduli- 
ceanu, din cadrul sectoare
lor II și III, maistrul Mihai „ 
Doroftei, de la sectorul V, 
inginerii Dumitru Dănciulescu, 
Ignat Dane, Ștefan luga. 
Cornel Humeniuc, șefii sec
toarelor IV, VI, 1 și XI - 
investiții și alții au făcut pro
puneri pentru dotarea minei 
cu instalații monorai, în 
vederea îmbunătățirii apro-

vizionării locurilor de mun
că și creșterii vitezelor de 
avansare la pregătiri, devan
sarea lucrărilor prevăzute 
pentru modernizarea ate
lierului mecanic, dezvolta
rea depozitului materialelor 
de masă și dotarea lui cu 
instalații adecvate, realiza
rea unor capacități de însi- 
lozare a producției în subte
ran și de înmagazinară a ma
terialelor necesare abatajelor, 
mai buna întreținere a insta
lațiilor și utilajelor, îmbu
nătățirea aprovizionării cu 
piese de schimb, perfecțio
narea forței de muncă ș.a.

Răspunderea, maturitatea 
cu care reprezentanții oa
menilor muncii au analizat 
problemele prioritare ale în- 
întreprinderii reflectă preocu
parea constantă a colectivului, 
în frunte cu comuniștii, pen
tru îndeplinirea programu
lui de mecanizare, succese
le înregistrate pînă în pre
zent - introducerea cu bu
ne rezultate a unor utila
je moderne, complexe de 
susținere, combine de înain
tare, mașini de încărcat, mo
dernizarea transportului 
orizontală prin i..l._ 
rea benzilor cu 
nuu, etc.

Dezbaterile 
nerale au scos 
sprijinul 
de mina Lupeni în 
mecanizării procesului 
producție. O cifră amintită 
în darea de seamă este e- 
iocventă în acest sens nu
mai în. anul trecut, mina 
Lupeni a primit utilaje în 
valoare de peste 150 mili
oane lei, ceea ce reprezin
tă 22 la sută din volumul 
de dotări pe combinatul mi
nier. Rămîne ca dotarea de 
prim rang a minei să fie 
din plin folosită pentru creș
terea producției ș: producti
vității muncii.

Oră de franceză în mo
dernul cabinet lingvistic 
al Liceului industrial din 
orașul Vulcan.

Foto : Șt. NEMECSEK

1 Pe 
introduce

ți ux conti-

adunării ge- 
în evidență 

substanțial primit 
vederea 

de
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Pornind de la
o scrisoare

porțiune, gropile sînt pline 
cu apă. Nu e vorba numai 
de apa provenită din topi
rea zăpezii sau ploaie, ci 
de aceea de infiltrație I

Fiindcă'tot arh pornit-o la 
drum ne-am oprit și ia adă
posturile din stațiile unde co
boară sau urcă muncitorii 
de la I.U.M. Petroșani. Fru
moase refugii, nimic de zis 

și trainice. Me- 
. rită toată sti
ma cei ce 
le-au amena
jat. Păcat însă 
că o bună par
te din geamu
rile ce-i-fereau

Răspundem
• COMITETUL DE LOCA

TARI AL BLOCULUI D-5 Vul
can : Așa cum ne-a informat, 
biroul executiv al Consiliului 
popular al orașului Vulcan, 
pentru producerea de strică
ciuni și dezordine, cetățea
nul Tudor Burtea a fost a- 
mendat, iar materialul den- 
drologic distrus i-a fost im
putat conform prevederilor 
Hotărîrii nr. 8/1976 a Consi
liului popular județean Hu
nedoara.

Gheorghe Pqșca, șofer din 
Vulcan, ne-a trimis o scri
soare. Semnatarul scrisorii 
vrea să știe cum de a fost 
cu putință.ca magistrala prin 
care se intră în Petroșani 
dinspre Dărănești să arate, 
după numai, trei luni de la 
darea în folosință, într-o a- f 
semenea stare de degradare. 
Ne mai. întreabă cine a con
trolat calitatea 
lucrărilor reali
zate pe aceas
tă arteră și 
cînd va deveni 
magistrala cu 
pricina bună 
în adevăra
tul înțeles al cuvîntului, pen
tru circulație ? ’e

întrebarea pusă în scrisoa
re este pe deplin justificată. 
Cum bine se vede și astăzi, 
încă de la bifurcaț'a cu ve
chiul drum, care a 
uzinal, te întîmpină o șosea 
largă, într-o concepție mo
dernă.

De cum intri însă pe ma
gistrală, gropile te primesc 
ca ciupercile după ploaie. 
Un autobuz se leagănă prin 
ele ca barca pe valuri. In
tr-adevăr, îți pui întrebarea: 
cum s-a putut ca doar în 
cîteva luni asfaltul să se de
terioreze într-un asemenea 
hal ? I In plus, pe o bună

wmțjnHuiMitomuuumui
pe călători de vînt, au fost 
sparte. .

Se înțelege că situația nu 
poate rămîne așa. Factorii 
răspunzători de starea dru
murilor din municipiu trebuie 

devenit să acționeze neîntîrziat.
asemenea, nu se poate 
oamenii muncii să stea 
vînt pentru niște geamuri 
sparte, chiar dacă - așa 
cum se afirmă - au fost spar
te de indivizi necunoscuți 1 
împotriva vinovaților să se 
ia măsuri, dar pînă atunci a- 
dăposturile trebuie amenaja
te așa cum au fost concepu-

De 
ca 
în

• VLADIMIR ȘORODOC, 
! Vulcan s 1) Se apreciază că.

depozitul Competrol nu are 
Iîn prezent posibilități, dato
rită insuficienței mijloacelor 
de transport, să revină la 

I sistemul servirii cu butelii de
gaze lichefiate la domiciliu 

Iîn orașul Vulcan. S-au făcut 
demersurile necesare și, dacă 
depozitul va primi mai multe 
mașini, la momentul potrivit 
se va reveni. 2) In urma 
controalelor efectuate de de
legații consiliului popular și 

II.C.S.M. Vulcan, situația de 
la magazinul de legume și 

I fructe nr. 11 din Micro 3 b
s-a îmbunătățit. Am primit 

I asigurări că magazinul se va
afla, în continuare, în aten- 

Iția organelor de control pen
tru a se asigura respectarea

I

de către gestionara unității a 
obligațiilor atît sub aspectul 
iservirii, cît și sub cel al apro- 
Ivizionării populației.D. CRISAN

BACALÂUREA
Revista „Invățămîntul liceal și tehnic profesional" a 

Ministerului Educației și Invățămîntului a editat broșura 
„Examenul de bacalaureat 1978". Potrivit reglementărilor 
în vigoare, la ambele sesiuni ale examenului de bacalqu- 
reat din anul 1978 se pot prezenta absolvenții liceelor 
(cursuri de zi și serale) seria 1978, precum și persoanele 
care au absolvit liceul între 1974-1977 și care nu au sus
ținut examenul de bacalaureat sau care l-au susținut o 
singură dată fără a-l promova. Absolvenții din aceeași 
perioadă (1974-1977), care au susținut examenul de ba
calaureat de două ori fără a-l promova, SE POT PREZEN
TA, PENTRU ULTIMA OARĂ, numai la una din cele două 
sesiuni din acest an.

EXAMENUL DE BACALAU
REAT CONSTĂ DINTR-O 
LUCRARE PRACTICA SI DO
UA PROBE SCRISE, în func- 
cție de profil. Pentru toate 
tipurile de licee se susține o 
probă scrisă la Limba și li
teratura română, cea de a 
doua probă scrisă variind 
în funcție de profilul lice
ului, după cum urmează : 
Matematica sau Fizica (pen
tru profilurile Mecanică, E- 
lectrotehnică, Mine, pe
trol, geologie, Metalurgie, 
Construcții, Prelucrarea lem
nului, Poligrafie, Marină, 
Mecanică agricolă, Mate- 
matică-fizică, Matematică- 
mecanică, Matematică-eiec- 
trotehnică. Matematică
lectronică, Matematică-i'nfor- 
matică, Fizică-electrotehnică), 
Chimie sau Matematică (Chi
mie, Materiale de construc
ții, Industrie alimentară), Ma
tematica sau Fizica sau Chi
mia (Industrie ușoară, Fizică- 
chimie), Științe biologice sau 
Chimia (Agricol), Științe bi-

e-

ologice sau Matematica sau 
Fizica (Silvicultură și exploa
tări forestiere), Matematica 
sau Economia politică (Eco
nomie de contabilitate și 
comerț, Alimentație publică), 
Anatomia și fiziologia o- 
mului sau Chimia sau
Fizica (Sanitar), Chimia sau 
Științe biologice său Mate
matica (Chimie-biologie), is
toria României sau Econo
mia politică sau Filozofia 
(Filologie - Istorie), Istoria 
României sau Geografia sau 
Filozofia (istorie-geografie), 
Istoria României sau Pedago
gia preșcolară (Pedagogie e- 
ducatoare), Istoria . României 
sau Matematica (Pedagogie 
învățători), Istoria României 
sau Filozofie și estetică (Mu
zică, Arte plastice și decora- 
țiuni, Coregrafie). '

Pentru absolvenții liceelor 
industriale, agroindustriale și 
silvice, proveniți de la fos
tul profil umanist, discipline
le prevăzute în cadrul ce
lei de a doua probe scrise

T 1978
se înlocuiesc cu următoarele 
discipline : Istoria Români
ei sau Filozofia sau Științe bi
ologice. Pentru absolvenții li
ceelor agroindustriale cu 
profil agricol, proveniți de 
la fostul profil real, discipli
nele prevăzute în cadrul ce
lei de a doua probe scrise 

*se înlocuiesc cu Matematica 
sau Fizica. Pentru absolvenții 
de la profilul Arte plastice 

au 
în-

și decorațiuni, care 
studiat după planul de 
vățămînt cu profil real, dis
ciplinele pentru cea de a do
ua probă scrisă sînt Mate
matica sau Fizica. Absolvenții 
învățămîrttului seral, seria 
1978, care au studiat după 
planurile de învățămînt ale 
fostului profil real, în lichi
dare, precum >și absolvenții 
de la acest profil serii mai 
vechi, (învățămînt de zi 
seral) susțin examenul 
bacalaureat 
discipline : PROBA I : Limba 25 AUGUST, 
și literatura română (scris);
PROBA 2 :
(scris); PROBA 
Chimia (scris); 
învățământului 
seria 1978, 
după planurile de 
mînt ale fostului profil u- 
manisr, în lichidare, precum . 
și absolvenții de la acest 
profil serii mai vechi (zi

și 
de 

în următoarele

Matematica
3 : Fizica sau

Absolvenții 
liceal

care au
seral, 

studiat 
i'nvăță-

și seral) susțin examenul la 
disciplinele : PROBA 1 : Lim
ba și literatura română 
(scris) ; PROBA 2: Istoria 
României (scris) ; PROBA 3 : 
Filozofia sau Științe biologi
ce (scris).

La liceele și clasele cu 
predare în limbi 
nalităților 
candidații susțin 
proba scrisă la 
teratura română 
scrisă la Limba 
maternă.

Broșura cuprinde 
mele integrale de 
reat, elaborate pe baza pro
gramelor școlare pentru cla
sele IX-XII (XIII), respectiv 
anii 1-1V (V) de studii.

Candidații seriei 1978, ca
re nu se prezintă la exa
menul de bacalaureat sînt de
clarați respinși și nu amînați 
sau retrași.

SESIUNEA IUNIE SE DES
FĂȘOARĂ IN PERIOADA 
22-30 IUNIE, IAR CEA DIN 
AUGUST IN PERIOADA 16-

Inscrierea se 
face la. liceul la care candi
dați! au promovat ultima 
clasă și numai la profilul și 
meseria în care s-au pregă
tit. Absolvenții din seriile 
anterioare se pot înscrie și 
la un alt liceu decît cel 
solvit, cei mai apropiat 
domiciliul lor stabil, dar 
mai în profilul și meseria 
care s-au pregătit.

ale națio- 
conlocuitoare, 

pe lîngă 
Limba și li- 
și 

Și
o probă 
literatura

progra- 
bacalau-

ab- 
de 

nu-: 
în-

destul.de
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ORIENTUL MIJLOCIU
Adunarea

BONN 15 (Agerpres). - In 
continuarea vizitei întreprin
se în R.F.G., delegația Con
siliului Național al Frontului 
Unității Socialiste, condusă 
de tovarășul losif Banc, 
membru supleant al Comite
tului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., secretar al 
Consiliului Național al F.U.S., 
s-a întîlnit cu Wolfgang 
Mischnik, vicepreședinte al 
Partidului Liber-Democrat, 
președintele fracțiunii P.L.D. 
în Bundestag, precum și cu 
deputați ai acestui partid în 
forul legislativ vest-german.

Cu acest prilej, a fost fă
cut un schimb de informații 
cu privire la activitatea și 
preocupările actuale ale 
F.U.S. și P.L.D., ale parla
mentelor din cele două țări, 
evidențiindu-se contribuția a- 
cestora la dezvoltarea bune
lor relații dintre Republica 
Socialistă România și Repu
blică Federală Germania.

A fost făcut, totodată, un 
schimb de păreri cu privire 
la problemele internaționale 
actuale, îndeosebi referitoare 
la securitatea și colaborarea 
pe plan european.

0 rezoluție a Comisiei O.N.U. 
pentru drepturile omului

CAIRO 15 (Agerpres). — 
Intr-un interviu acordat tele
viziunii egiptene, președintele 
Egiptului, Anwar El Sadat, 
a declarat că, cu prilejul vi
zitei sale în S.U.A. a cerut 
părții americane să nu ră- 
mînă spectatoare sau media
toare în cadrul actualelor e- 
forturi de pace, ci să se „a- 
șeze la masa negocierilor ca 
parte principală, deoarece 
Israelul se sprijină pe S.U.A. 
pe plan politic, militar și e- 
conomic".

Referindu-se la convorbirile 
purtate cu președintele S.U.A., 
șeful statului egiptean a a- 
rătat că au fost discutate 
toate aspectele crizei și că 
Jimmy Carter a hotărît să 
trimită în zonă pe Alfred 
Atherton, asistent al secre
tarului de stat. „Atherton, a 
spus Anwar El Sadat, va fa
ce naveta între Egipt și Is
rael pînă cînd va reuși să e- 
limine deosebirile de poziții 
între cele două țări și vor 
putea fi reluate apoi lucră
rile Comitetului Politic".

(parlamentul). După încheie
rea lucrărilor Consiliului Cen
tral s-a întrunit Comitetul E- 
xecutiv al O.E.P., sub con
ducerea lui Yasser Arafat, 
președintele acestui orga
nism.

In declarația dată publici
tății la încheierea reuniunii 
se subliniază că Organizația 
pentru Eliberarea Palestinei 
este singurul reprezentant le
gitim recunoscut al poporu
lui palestinian. Consiliul Cen
tral consideră ca o sarcină 
importantă întărirea alianței 
strategice a mișcării rezis
tenței palestiniene cu toate 
țările arabe progresiste. Te 
de altă parte, în document, 
se reafirmă atitudinea nega
tivă a conducerii O.E.P. fa
ță de tratativele egipteano- 
israeliene.

din lanitală
(Urmare din pag. 1)

GENEVA 15 (Agerpres). - 
In cadrul lucrărilor Comisiei 
O.N.U. pentru drepturile o- 
mului a fost adoptată o re
zoluție în care se subliniază 
necesitatea înfăptuirii efici
ente a dreptului popoarelor 
la autodeterminare, suverani
tate națională și integritate 
teritorială, precum și a acor
dării independenței țărilor și 
popoarelor coloniale, drept o 
condiție obligatorie pentru 
înfăptuirea drepturilor omu
lui.

In rezoluție se exprimă in
dignarea față de continuarea 
încălcărilor grosolane ale 
drepturilor omului în statele 
aflate sub dominație coloni
ală sau străină.

Comisia a denunțat prac
tica folosirii mercenarilor în 
lupta împotriva mișcărilor de 
eliberare națională și statelor 
suverane considerînd folosi
rea lor drept un act criminal, 
iar pe mercenari ca infrac
tori.

Rezoluția condamnă politi-

ca acelor țări care, ignorînd 
dorința majorității statelor 
lumii, exprimată în numeroase 
rezoluții ale O.N.U., întrețin 
relații politice, economice, 
militare și de altă natură cu 
regimurile rasiste din Africa 
australă.

★
DAMASC 15 (Agerpres). — 

La Damasc a luat sfîrșit re
uniunea Consiliului Central 
al Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei (O.E.P.), or- 
gonism intermediar între 
Comitetul Executiv și Consi
liu) Național Palestinian

★
BEIRUT 15 (Agerpres). — 

Camera deputaților a Libanu
lui, reunită marți în ședință 
extraordinară, o adoptat — 
cu 72 voturi pentru și unul îm
potrivă — proiectul de lege 
asupra creării unui tribunal 
militar excepțional f 
judecarea persoanelor 
ponsabile de ciocnirile 
au avut loc săptămîna 
cută între soldați libanezi și 
săldați 
Forțelor 
a păcii.

pentru 
res- 

i care 
tre-

sirieni din cadrul 
arabe de menținere

Luptele muncitorimii româ
ne de la începutul anului 
1933 au reprezentat prima 
mare ridicare a proletariatu
lui mondial după instaurarea 
nazismului în Germania. Lar
gii mișcări interne de solida
ritate cu ceferiștii și petroliș
tii i s-au adăugat impresio
nante manifestări de solida
ritate ale proletariatului din 
numeroase țări ale lumii. Uh 
răsunător ecou au avut și în 
rîndurile cercurilor democra
tice și progresiste de peste 
hotare.

întreaga țară cinstește a- 
cest moment de seamă din 
istoria luptelor neînfricate 
duse de clasa muncitoare, de 
poporul român, pentru elibe
rarea socială și națională, a- 
ducînd prinos de recunoștință 
gloriosului nostru Partid Co
munist, prin lupta și sub con
ducerea căruia și-au găsit 
deplină împlinire idealurile 
scumpe de libertate și inde
pendență, de progres ale na
țiunii.

Sub semnul profundului o- 
magiu pe care fiii patriei, 
români, maghiari, germani și 
de alte naționalități, îl aduc 
comuniștilor, tuturor partici- 
panților la luptele muncito
rești din ianuarie - februarie 
1933, tuturor celor ce au 
contribuit prin jertfa,lor la

făurirea României socialiste, 
s-a desfășurat adunarea din 
Capitală, organizată de Co
mitetul municipal București 
al P.C.R.

Adunarea a fost deschisă 
de tovarășul Ion Dirică, 
membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prîm-secretar al Comitetului 
municipal București al P.C.R., 
care a subliniat că aniversa
rea a 45 de ani de la lup
tele revoluționare din 1933, 
moment de nepieritoare glo
rie în istoria Partidului Co
munist Român, a mișcării 
muncitorești din țara noastră, 
a poporului român, are loc 
într-o perioadă cînd întrea
ga noastră națiune, într-o at
mosferă de puternic elan 
creator, își consacră toate 
forțele, talentul, priceperea și 
puterea de muncă înfăptuirii 
hotărîrilor istorice adoptate 
de Congresul al Xl-lea, de 
Conferința Națională a parti
dului, pentru progresul acce
lerat al patriei, pentru făuri
rea societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înainta
rea României spre comunism.

Despre semnificația eveni
mentului aniversat a vorbit 
tovarășul Ion Turco, partici
pant la luptele muncitorești 
din ianuarie - februarie 1933.

(Agerpres)

SPORT • SPORT • SPORTConsultări politice 
vel înalt greco-cipriote

locutoruf său. El a apreciat, 
totodată, că „problema ci
priotă a intrat într-o fază 
critică".

Constantin Karamanlis a a- 
dăugat că întțlnirea cu pri
mul ministru al Turciei, Bu- 
lent Ecevit preconizată să 
aibă loc luna viitoare, va fi 
consacrată unui schimb de 
informații, și nu căutării de 
soluții pentru problemele e- 
xistente între cele două țări.

La rîndul său, Spyros Ky
prianou a afirmat că singura 
procedură valabilă pentru re
glementarea problemei Cipru
lui o constituie convorbirile 
intercomunitare.

ATENA 15 (Agerpres). 
Președintele Ciprului, Spyros 
Kyprianou, aflat în vizită o- 
ficială la Atena, a conferit 
miercuri cu primul ministru 
al Greciei, Constantin Kara
manlis.

După întrevedere, șeful gu
vernului grec a declarat că 
soluționarea problemei Ci
prului trebuie căutată „prin 
dialogul între cele două co
munități din insulă, sub aus
piciile secretarului general al 
O.N.U.". Primul ministru a 
menționat că în cursul întîlni- 
rii a constatat „o perfectă i- 
dentitate de opinii" cu inter-

★
WASHINGTON 15 (Ager

pres). — Secretarul de stat 
al S.U.A., Cyrus Vance, a a- 
nunțat că guvernul ameri
can a hotărît să aprobe vîn- 
zarea unui număr de avioa
ne de luptă și bombardament 
către Egipt, Arabia Saudită și 
Israel. Decizia administrației 
a fost înaintată spre aproba
re Congresului, care 
cuta și hotărî într-un 
de 50 zile.

Secretarul de stat 
Vance a precizat că
eșalonate pe mai mulți ani, 
„nu vor modifica echilibrul 
militar esențial din regiune'' 
— relatează agenția Associa
ted Press.

va dis- 
interval

Cyrus 
livrările

încheierea Conferinței Federației unite 
a centralelor sindicale Italiene Greva minerilor americani

Partide de verificare, 
probleme de clarificare...

ROMA 15 (Agerpres). - La 
Roma s-au încheiat lucrările 
Conferinței Federației unite o 
centralelor sindicale italiene 
- C.G.I.L., C.I.S.L 
în cadrul căreia a 
bat un document 
direcții de acțiune 
cotelor, precum și
privind rezolvarea crizei eco
nomice și de guvern cu care 
este confruntată Italia.

Documentul subliniază că

și U.I.L. - 
fost apro- 
cuprinzînd 
ale sindi- 
propuneri

sindicatele vor accepta po
litica de austeritate și că, în 
schimbul unor „sacrificii liber 
consimțite*', cer conducători
lor italieni „o strategie glo
bală și serioasă" pentru re
dresarea economiei țării. Tot
odată, sindicatele consideră 
că este necesar să se acorde 
prioritate asigurării locurilor 
de muncă, îndeosebi pentru 
tineri, dezvoltării sudului și 
restructurării industriale.

WASHINGTON 15 (Ager- 
pres). - Președintele Statelor 
Unite, Jimmy Carter, a cerut 
sindicatului minerilor care se 
află în grevă, revendicînd îm
bunătățirea condițiilor de 
muncă și de viață, și proprie
tarilor de mine să reia nego
cierile la Casa Albă, pentru 
a se depăși impasul inter
venit în tratativele dintre cele 
două părți - informează a- 
genția Associated Press.

Jimmy Carter a precizat că

l-a însărcinat pe ministrul 
muncii, Ray Marshall, să par
ticipe la noua rundă de ne
gocieri preconizată.

Proprietarii de mine ame
ricani au respins cererea pre
ședintelui Jimmy Carter de a 
relua, la Casa Albă, negocie
rile cu minerii greviști. Pre
ședintele Asociației proprie
tarilor de mine, E. B. Leisen- 
rign, a adresat o scrisoare, 
în acest sens, ministrului 
muncii, Ray Marshall.

Victimele apartheidului
Numai în anul 1976, cel care a murit la sfîrșitul I 

puțin 130 africani au mu- nii trecute ar fi a 20-a 
rit în timp ce se aflau în timă a poliției, arestată 
arestul poliției. Dintre aceș- baza legii pentru deținuți 
tia, 13 erau socotiți deținuți ’Jitiei, 
politici, în baza legilor de 
securitate ale regimului ra
sist sud-african. Ceilalți 117 
africani au murit „în arestul 
normal al poliției", după a- 
restarea pentru „orice încăl
care a legii", de la circula
ția fără permisul de liberă 
trecere pînă la suspectarea 
de participare la demons
trații antiapartheid. Date fi
ind condițiile, se pare că 
.există incertitudini în ce pri
cește numărul oamenilor care 
bu pierit în timp ce se aflau 
sub stare de arest, în custo
dia poliției. Recent, cîteva 
ziare din Marea Britanie au 
Semnalat faptul că un african

(„Morning Star")

u- 
vic- 

în 
po-

Brutalizarea deținuților de

levau că victima ar fi fost 
supusă la șocuri electrice, bă
tută și, în cele din urmă, 
sufocată cu o pungă de plas
tic. La proces, unul dintre 
polițiști susținea că se îri-

Din presa străină

către poliție atît în închi- doiește dacă există vreun post 
sori, cît și în arestul poliți
ei este o practică comună în 
Republica Sud-Africană. In 
1964, comandantul poliției 
din Bultfontein și 4 din po
lițiștii albi de la această cir
cumscripție au fost puși sub 
acuzare de asasinare a u- 
nui african și de torturare a 
altuia în cursul interogatori
ilor pentru suspiciune de 
furt. Unele date scăpate de 
sub controlul autorităților re

de poliție în R.S.A. unde 
brutalizarea deținuților să nu 
fie o practică comună. Este 
de înțeles de ce există con
fuzie în ce privește numă
rul victimelor și condițiile 
în care acestea au murit în 
timp ce se aflau în custo
dia poliției.

In februarie 1977, minis
trul sud-african al justiției 
și poliției, Jimmy Kruger, ad
mitea în parlament că în

130 oameni ar fi mu- 
timp ce se aflau în a- 
poliției, în anul 1976. 

De fapt, după moartea 
Steve Biko, s-a mai 
doar de moartea unui 
gur 
de 
gru 
rui 
de 
„spînzurdt singură".

La aceștia se adugă o se
rie de africani care au mu
rit la scurt timp după pune
rea lor în libertate 
rie. Nici un nume 
dul acestora n-a 
vreodată pe listele 
lor politici morți în timp ce se 
aflau în arestul poliției sau 
în închisori în baza legii de 
securitate. Numărul lor pare 
să fie mare.

(Agerpres)

total 
rit în 
restul

lui 
aflat 
șin
ei ev 
ne-

deținut politic, un
18 ani din cartierul 
din Krugersdorp, a că- 

familie a fost informată 
poliție că victima s-ar fi
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provizo- 
din rîn- 
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deținuți-

MINERUL LUPENI - MU
REȘUL DEVA 3-1 (2-1 j. Ieri 
dupâ-amiază, s-au disputat 
două partide amicale de fot
bal, „febra" returului anga- 
jînd luări de poziție hotărîte 
în favoarea adevăratului cli
mat sportiv, lată de ce sa
lutăm gestul proaspătului ar
bitru divizionar C, Andrei 
Stocker (care a depășit cu 
bine testele de la București, 
în vreme ce- cavaleri de 
prestigiu - Igna, Stîncan, An- 
derco - îl repetă fa sfîrșitul 
acestei săptămîni) de a eli
mina 4 jucători certați cu 
disciplina : Voicu și Zlafe 
(Minerul Lupeni), Seiimesy și 
Schmidt (Mureșul Deva). Gaz
dele au ieșit învingătoare la 
un scor confortabil 3-1 (2-1), 
antrenorul Cotormani fiind 
mulțumit de evoluția celor 
doi portari Moise și Budu- 
șan, a apărătorilor Tonca și 
Burdangiu, a înaintașilor la- 
cob (autorul a două goluri), 
Tudor și Voicu. In linia me
diană, . antrenorul Minerului 
manifestă... rețineri. Scorul a 
fost stabilit de Jacob (min. 5 
și 40), Sătmăreanu (16, auto
gol) și Burdangiu (81), în con
secință, toți de la Minerul.

Cu această ocazie mai a- 
flăm vești despre un „aten
tat" la viața sportivă. Romu
lus Leca, înaintașul Minerului 
Lupeni a fost sancționat cu 
ultim avertisment pentru viață 
nesportivă și lipsă de inte
res lă pregătiri. Să sperăm 
că va fi ultimul pentru ta
lentatul, capriciosul și... obiș
nuitul localurilor publice, nu
mit Leca. Se aude ?

MINERUL VULCAN - ME
TALUL OȚELUL ROȘU 1-2 
(1-1). Și fotbaliștii din Vul
can au susținut o partidă a- 
micală pe teren propriu, dar 
revanșa întîlnirii cu Metalul 
Oțelul Roșu s-a soldat cu o 
înfrîngere nescontată (în pri
mul meci, Minerul a învins, 
în deplasare cu 1-0). Antre
norul Cornel Cărare ne măr
turisea că rezultatul a fost 
influențat și de cauze biolo
gice (diferența de altitudine 
dintre pregătirile fizice și a 
primelor întîlniri amicale ale 
elevilor săi). In orice caz, 
primul gol al partidei se da
torează unei flagrante greșeli 
a apărării minerilor, gafa 
lui Haiduc fiind exploatată 
de incisivul Ruja, în min. 9. 
Trei minute mai tîrziu, gaz
dele readuc egalarea pe ta
bela de marcaj : pasa lui 
Bălosu a fost preluată în gol, 
cu capul, de Stoenescu. După 
pauză, deși, culmea, gazde
le au fost cu mult superioare 
adversarilor, nu s-au putut de
tașa, ba chiar, cu trei minu
te înainte de final, au primit 
golul înfrîngerii : un dublaj 
defectuos al lui Aruncuteanu, 
apoi o ezitare a lui Polgar 
l-au pus în poziție de șut 
pe același Ruja și... 1-2. Pe 
scurt, jocul minerilor suferă 
încă la capitolele tehnică și 
coeziune tactică. In schimb, 
din punct de vedere discipli
nar, antrenorul Cărare nu 
are de adus cuiva vreun re
proș. Ceea ce înseamnă că, 
cu toată înfrîngerea de ieri, 
Minerul Vulcan se află pe 
calea cea dreaptă... (Ion VUL
PE).

Atleții din Vale pe poziții fruntașe
Duminică, 12 februarie, mu

nicipiul Deva a găzduit etapa 
județeană a Campionatului 
republican de cros. Au par
ticipat atleții fruntași din 
județul nostru.

La această competiție au 
luat parte și atleții antre
nați de Stefan Mihaly de 
la „Jiul" Petroșani. După 
cum ne-a declarat la înapo
iere antrenorul, toți spor
tivii cu care s-a deplasat la 
Deva s-au calificat pentru

etapa de zonă. Cea mai 
bună comportare însă a a- 
vut-o tînăra Valentina Co- 
jocaru care a ocupat pri
mul loc la categoria se
nioare cu toate că este doar 
junioară. Poziții fruntașe au 
mai ocupat Margareta Csza- 
sar și Nicolae Lie (ambii ju
niori I), Gheorghe Costea și 
Costică Gătej (tineret), llie 
Diaconu și Cornel Gli- 
gor la juniori II si respec
tiv III.
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